नेऩार सयकाय
श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्त्रारम
श्रभको सम्भान, याष्डको अङ्झबमान सम्फन्त्धी यणनीङ्झत, २०७८

१.

ऩृष्ठबूङ्झभ

नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया ५१ भा यहेको श्रभ य योजगाय सम्फन्त्धी नीङ्झतको व्मिस्था यहेको छ । सो
नीङ्झतभा सफैरे काभ गनन ऩाउने अिस्था सङ्टङ्झनङ्ञित गदैं दे शको भङ्टख्म साभाङ्ञजक आङ्झथक
न शङ्ञिको रुऩभा
यहेको श्रभशङ्ञिराई दऺ, व्मिसाङ्जमक फनाउने य स्िदे शभा नै योजगायी अङ्झबफृङ्जि गने तथा भमानङ्छदत श्रभ,
सफै श्रभ शोषणको अन्त््म गने रगामत िैदेङ्ञशक योजगायीफाट आजनन बएको ऩूङ्ञॉ ज, सीऩ, प्रङ्जिङ्झध य
अनङ्टबिराई स्िदे शभा उ्ऩादनभूरक ऺेरभा ऩङ्चयचारन गनन प्रो्साहन गने रक्ष्म ङ्झरएको छ ।
सॊ ङ्जिधानको धाया १७ भा श्रभप्रङ्झतको अिहेरना गनन नहङ्टने, धाया १८ को उऩधाया (४) रे सभान काभका
राङ्झग रैं ङ्झगक आधायभा ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺाभा बेदबाि गनन नहङ्टन,े धाया १९ को उऩधाया (१)
रे श्रभप्रङ्झत अिहेरना, जाङ्झतम छङ्ट िाछङ्ट त एिभ् रैं ङ्झगक बेदबाि हङ्टने सञ्चाय गनन नहङ्टन,े धाया ३३ रे प्र्मेक
नागङ्चयकराई योजगायीको हक हङ्टने, धाया ३४ को उऩधाया (२) रे प्र्मेक श्रङ्झभकराई उङ्ञचत ऩाङ्चयश्रङ्झभक,
सङ्टङ्जिधा तथा मोगदानभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको हक हङ्टने,

धाया ४२ रे साभाङ्ञजक न्त्मामको

अङ्झधकाय हङ्टने य धाया ५० को उऩधाया (२) रे सफै सफै प्रकायका ङ्जिबेद, शोषण य अन्त्मामको अन्त््म एिभ्
श्रभको सम्भान, उद्यभङ्ञशरता, अनङ्टशासन, भमानदा य सङ्जहष्णङ्टताभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक साॊस्कृङ्झतक भूल्महरुको
ङ्जिकास गने आङ्छद श्रभ तथा योजगाय ऺेरसॊ ग सान्त्दङ्झबक
न ङ्जिषमहरुराई उल्रेख गङ्चयएका छन् । सयकायरे
श्रभ तथा योजगायीका ङ्जिषमराई व्मिङ्ञस्थत गनन िैदेङ्ञशक योजगाय नीङ्झत, २०६८, याङ्जष्डम योजगाय नीङ्झत,
२०७१, याङ्जष्डम व्मिसामजन्त्म सङ्टयऺा तथा स्िास््म नीङ्झत, २०७६ रगामतका नीङ्झत जायी गये को छ । उि
नीङ्झतहरुरे श्रभ तथा श्रङ्झभकको भमानदा तथा सङ्टयऺाका ङ्जिषमराई प्राथङ्झभकता ङ्छदएको छ । श्रभ तथा
श्रङ्झभकको अङ्झधकाय य सङ्टयऺाका सम्फन्त्धभा फोनस ऐन, २०३९, ट्रेड मङ्टङ्झनमन ऐन, २०४९, फारश्रभ (ङ्झनषेध
य ङ्झनमभन गने) ऐन, २०५६, िैदेङ्ञशक योजगाय ऐन, २०६४, श्रभ ऐन, २०७४, मोगदानभा आधाङ्चयक
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ऐन, २०७४ य योजगायीको हकसम्फन्त्धी ऐन, २०७५ जायी बई कामानन्त्िमनभा आएका
छन् ।
ङ्ट को सभग्र आङ्झथक
श्रभ तथा योजगायी अन्त्तयसम्फङ्ञन्त्धत ङ्जिषम बएको हङ्टनारे भङ्टरक
न
अिस्था, योजगायीका
ऺेरभा हङ्टने ङ्जिकास रगामत काभ य श्रङ्झभक प्रङ्झतको धायणारे मसराई प्र्मऺ असय ऩाये को हङ्टन्त्छ । काभ
य श्रङ्झभकप्रङ्झत सभाजको भूल्म धायणा तथा भान्त्मताभा साऩेऺ ऩङ्चयितनन बएभा भारै आन्त्तङ्चयक योजगायीभा
ङ्ट का मङ्टिा शङ्ञिराई ऩङ्चयचारनभा सहज हङ्टने दे ङ्ञखन्त्छ ।
भङ्टरक

1

२.

यणनीङ्झतको औङ्ञच्म

नेऩारभा योजगायीका ऩमानप्त अिसय सृजना नहङ्टॉदा िषेनी ठङ्ट रो सङ्खख्माभा मङ्टिाशङ्ञि योजगायीका राङ्झग
ङ्ट भा जनसाॊङ्ञख्मक राबको अिसय यहेको अिस्थाभा प्र्मेक िषन श्रभ फजायभा
ङ्जिदे ङ्ञशनङ्ट ऩये को छ । भङ्टरक
प्रिेश गने कङ्चयफ ५ राख श्रभशङ्ञिराई आन्त्तङ्चयक योजगायीका अिसयभा व्मिस्थाऩन गनन नसङ्जकदा दै ङ्झनक
कङ्चयि १५०० व्मङ्ञि िैदेङ्ञशक योजगायीभा जाने गये को ऩाईन्त्छ बने कङ्चयि ६० प्रङ्झतशत बन्त्दा फढी
घयधू यीफाट कोही न कोही व्मङ्ञि िैदेङ्ञशक योजगायीभा जाने गये को दे ङ्ञखएको छ । िैदेङ्ञशक योजगायका
कायण प्राप्त ङ्जिप्रेषणरे कूर ग्राहस्थ

ङ्ट को
उ्ऩादनभा कङ्चयि एक चौथाईको मोगदान गये ताऩङ्झन भङ्टरक

ङ्ट रे दीघनकारीनरुऩभा अङ्झधक राब
मङ्टिाशङ्ञिराई आन्त्तङ्चयक योजगायीभा ऩङ्चयचारन बएको अिस्थाभा भङ्टरक
ङ्झरने अिस्था यहन्त्छ । नेऩारभा जातीका आधायभा काभको फाॉडपाॉड गङ्चयएको ऐङ्झतहाङ्झसक ऩृष्ठबूङ्झभभा
नेऩारभा उऩरव्ध आन्त्तङ्चयक योजगायीका कङ्झतऩम अिसयभा साभाङ्ञजक प्रङ्झतष्ठाका कायण मङ्टिाराई आकषनण
गनन सङ्जकएको छै न । साभाङ्ञजक प्रङ्झतष्ठाकै कायण मङ्टिा ङ्जिङ्जिध कष्टहरु सहेय ऩङ्झन िैदेङ्ञशक योजगायीभा
जाने ितनभान अिस्थाराई व्मिहाङ्चयक रुऩभा ऩङ्चयभाजनन गनन काभ गने सॊ स्कृङ्झत तथा श्रङ्झभकको सम्भान हङ्टने
िाताियण सृजना गननको राङ्झग अङ्झबमान सञ्चारन गनन िाञ्छङ्झनम यहेको छ ।
ङ्ट को साभाङ्ञजक,
ितनभान जनसाॊङ्ञख्मक राबको अिस्थाभा भङ्टरक

आङ्झथक
न
तथा साॊस्कृङ्झतक रुऩान्त्तयणभा

ङ्ट भा उऩरव्ध योजगायीका
भह्िऩूणन मोगदान हङ्टन सक्ने अिस्था दे ङ्ञखन्त्छ । मसका राङ्झग भङ्टरक
अिसयहरुभा फेयोजगाय व्मङ्ञि आकङ्जषत
न गनन काभको उङ्ञचत सम्भान य भमानदा हङ्टने िाताियण सृजना गनन
ङ्ट को श्रभ य योजगायीका ऺेरभा क्रभश: नेऩारीराई नै सॊ रग्न हङ्टने अिस्था यहन्त्छ ।
सङ्जकएभा भङ्टरक
नेऩारको १५ औ ॊ मोजनारे योजगायीसॉग अन्त्तयसम्फङ्ञन्त्धत यहेका गङ्चयफी न्त्मूङ्झनकयण, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, सीऩ
तथा ऺभताको ङ्जिकास, योजगायीका अिसयभा ङ्जिऩङ्ङ िगनको ऩहङ्टॉच स्थाऩना गने रगामतका ङ्जिषमराई
प्राथङ्झभकता ङ्छदएको छ । उि मोजनारे ङ्झरएको ङ्झतव्र, ङ्छदगो य योजगायभूरक आङ्झथक
न िृङ्जि गने, ङ्छदगो य
उ्ऩादनशीर साभाङ्ञजक सङ्टयऺा / सॊ यऺणका ङ्जक्रमाकराऩको प्रबािकायी सॊ मोजन तथा कामानन्त्िमन गने
ङ्ट को मङ्टिाराई ऩङ्चयचारन गनन आिश्मक छ ।
याङ्जष्डम यणनीङ्झतको कामानन्त्िमनका राङ्झग मथेष्ठरुऩभा भङ्टरक
आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रििनन कामनका राङ्झग श्रभको सम्भान एिभ् मङ्टिा तथा फेयोजगाय व्मङ्ञिराई
योजगायभूरक सेिा प्रिाह गयी ऩङ्चयष्कृत य भमानङ्छदत जीिनमाऩनभा सहमोग ऩङ्टर्माउन श्रभ, योजगाय तथा
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्त्रारमको सभेत भह्िऩङ्टणन बूङ्झभका यहेको छ।
ङ्ट को आन्त्तङ्चयक
भन्त्रारमरे आमोजना गये को प्रथभ याङ्जष्डम श्रभ तथा योजगाय सम्भेरन, २०७६ रे भङ्टरक
योजगायी प्रििनन गननका राङ्झग श्रभ तथा योजगायीका ऺेरभा न्त्मूनतभ भानिीम भमानदा याख्ने, श्रभ फजायको
ङ्ट भा उऩरव्ध योजगायीका अिसयभा सफै जाती तथा
भाग फभोङ्ञजभको सीऩ तथा ऺभता ङ्जिकास गने, भङ्टरक
िणनराई सभािेश गने गयी सचेतना पैल्माउने रगामत आन्त्तङ्चयक योजगायीको मथोङ्ञचत व्मिस्थाऩनका
राङ्झग सभेत काभ तथा श्रङ्झभकको सम्भान हङ्टने िाताियण सञ्चारन गनन सङ्टझाि ङ्छदएको ङ्झथमो ।
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काभ तथा श्रङ्झभकको सम्भान हङ्टने ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनन य आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रििनन एिभ् ङ्जिस्ताय
गनन सभेत “श्रभको सम्भान, याष्डको अङ्झबमान” सञ्चारन गयी सचेतनाभूरक सञ्चाय गनन श्रभ, योजगाय तथा
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्त्रारमरे यणनीङ्झत तजङ्टभ
न ा गयी कामानन्त्िमनभा ल्माउन आिश्मक दे ङ्ञखएको छ ।

३.

यणनीङ्झतको दीघनकारीन सोच

श्रभ तथा श्रङ्झभकको भमानदा अङ्झबफृिी तथा आन्त्तङ्चयक योजगाय प्रििनन गनङ्टन यणनीङ्झतको दीघनकारीन सोच
हङ्टनेछ ।

४.

यणनीङ्झतको उद्देश्महरु

मस यणनीङ्झतको प्रभङ्टख उद्देश्महरु दे हाम अनङ्टसायको हङ्टनछ
े न्:
योजगायीको हकको प्रबािकायी कामानन्त्िमन गयी नागङ्चयकराई न्त्मूनतभ योजगायीका अिसयभा

(क)

सॊ रग्न गयाउने ।
ङ्ट को श्रभ तथा योजगायीका ऺेरभा न्त्मूनतभ भानिीम भमानदाराई कामभ याख्न काभ तथा
भङ्टरक

(ख)

श्रङ्झभक प्रङ्झतको धायणाभा व्मिहाङ्चयक ऩङ्चयितनन ल्माउने ।
श्रभ तथा योजगायीका ऺेरभा कङ्टनै खास िगन िा सभङ्टदामराई ङ्जिशेष व्मिस्था गये को िाहेक

(ग)

व्मङ्ञिको उ्ऩङ्ञि, धभन, िणन, जातजाङ्झत, ङ्झरङ्ग, बाषा, ऺेर, िैचाङ्चयक आस्था िा अन्त्म सफै प्रकाय
बेदबािराई न्त्मूङ्झनकयण गदै रै जाने ।
ङ्ट कै श्रभशङ्ञिको प्रमोग हङ्टने िाताियण सृजना गनन
आन्त्तङ्चयक योजगायीका अिसयभा भङ्टरक

(घ)

प्रििनना्भक ङ्जक्रमाकराऩ गने ।
अन्त्तय तह, अन्त्तय ङ्झनकाम य ङ्झनजी ऺेरसॊ ग िहङ्टऩङ्ञऺम साझेदायी तथा सभन्त्िम गने ।

(ङ)
४.

कामननीङ्झत तथा कामनक्रभ

उद्देश्म १: योजगायीको हकको प्रबािकायी कामानन्त्िमन गयी नागङ्चयकराई न्त्मूनतभ योजगायीभा सॊ रग्न
गयाउने ।
कामननीङ्झत
(क)

योजगायीको हकसम्फन्त्धी ऐन तथा ङ्झनमभािरी एिभ् प्रधानभन्त्री योजगाय कामनक्रभरे ऩङ्चयबाङ्जषत
गये फभोङ्ञजभ फेयोजगाय व्मङ्ञिको अङ्झधकाय, आिेदन प्रङ्जक्रमा तथा योजगायीभा सॊ रग्न गयाउने
प्रङ्जक्रमाका सम्फन्त्धभा सचेतनाभूरक कामनक्रभ “न्त्मूनतभ योजगाय, नागङ्चयकको अङ्झधकाय”
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
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(ख)

योजगाय सेिा केन्त्रफाट एङ्जककृत योजगायभूरक सेिा प्रदान गनन तीनै तहका सयकाय फीच
सञ्चाय, सभन्त्िम य प्रििनना्भक अङ्झबमान “स्थानीम सयकाय, योजगायीको आधाय” सञ्चारन
गङ्चयनेछ ।

(ग)

प्रधानभन्त्री योजगाय कामनक्रभको उद्देश्म य कामननीङ्झतका सम्फन्त्धभा स्थानीम तहका
जनप्रङ्झतङ्झनधी, कभनचायी तथा नागङ्चयक सभाजसॊ ग ङ्झनमङ्झभत छरपर य अन्त्तयङ्जक्रमा गने
कामनक्रभ “आफ्नै ऩौयख, आफ्नै गौयि” सञ्चारन गङ्चयनेछ।

(घ)

तीनै तहभा योजगाय सम्िाद भञ्चको गठन तथा सञ्चारन गयी उऩरव्ध योजगायीका अिसय
तथा सम्बािनाको ऩङ्जहचान, सभस्माको ङ्झनदान य योजगायी सृजनाको निीनतभ उऩाम एिभ्
ढाॉचा तथा ङ्जिङ्झधको ङ्जिकास य योजगायी नीङ्झत य कामनक्रभका सम्फन्त्धभा छरपर गने
ङ्जक्रमाकराऩ “योजगाय नीङ्झत, ङ्जिकासको ङ्जिङ्झध” सञ्चारन गङ्चयनेछ।

(ङ)

ङ्झनजी, सहकायी तथा सयकायी ङ्झनकामफीच अन्त्तयतह तथा अन्त्तय ङ्झनकामसॊ ग साभाङ्ञजक
सॊ यऺण/सङ्टयऺा कामनक्रभफीच तारभेर ङ्झभराउने ङ्जक्रमाकराऩ “मारा साझा सभृङ्जिको” सञ्चारन
गङ्चयनेछ।

(च)

स्थानीम तहफाट श्रभ तथा योजगायीको सूचना सङ्करन तथा सम्प्रेषण, सीऩ तथा ऺभताको
अन्त्तयङ्जिश्लेषण, योजगायभूरक सीऩ उऩरव्ध गयाउन, योजगायभूरक सेिा तथा सङ्टङ्जिधा प्रदान गनन
तथा सो को अङ्झबरे खीकयण रगामत योजगायीका ऺेरको रे खाङ्कन तथा कामनक्रभ ङ्झनभानण
सभेत गनन सऺभ हङ्टने गयी योजगाय सेिा केन्त्रको ऺभता अङ्झबफृिी गङ्चयनेछ ।

(छ)

कामनक्रभको ङ्जक्रमाकराऩ य उऩरङ्ञव्धका सम्फन्त्धभा श्रब्मदृश्म साभग्री ङ्झनभानण तथा प्रशायण
गङ्चयनेछ।

ङ्ट को श्रभ तथा योजगायीका ऺेरभा न्त्मूनतभ भानिीम भमानदाराई कामभ याख्न काभ तथा
उद्देश्म २: भङ्टरक
श्रङ्झभक प्रङ्झतको धायणाभा व्मिहाङ्चयक ऩङ्चयितनन (िेहङ्जियर चेन्त्ज) ल्माउने ।
कामननीङ्झत
(क)

कामनस्थरभा हङ्टने सफै प्रकायका बेदबाि कानङ्टन फभोङ्ञजभ दण्डनीम हङ्टने व्मिस्थाका सम्फन्त्धभा
सचेतनाभूरक अङ्झबमान “श्रङ्झभकको सम्भान” कामनक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

(ख)

एउटै प्रकृङ्झतको काभको ज्माराभा बेदबाि नबएको सङ्टङ्झनङ्ञित गने अङ्झबमान “सभान काभ
सभान ज्मारा” सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

(ग)

कामनस्थरभा श्रङ्झभकराई आिश्मक ऩने न्त्मूनतभ ऩूिानधाय तथा सङ्टङ्जिधाका सम्फन्त्धभा सचेतना
अङ्झबमान सञ्चारन गङ्चयनेछ।

(घ)

सभाजका ङ्जिङ्ञशष्ट व्मङ्ञि्िराई ऩङ्चयचारन गयी श्रङ्झभकको सम्भान गने य बेदबाि गनन नहङ्टने
ङ्जिषमराई सञ्चाय गङ्चयनेछ ।

4

(ङ)

नेऩारभा उऩरव्ध योजगायीका अिसयभा नेऩारीराई सॊ रग्न गयाउन सीऩ तथा ऺभताको
ङ्ट का
ङ्जिकास, ऩङ्टनतानजगी तथा स्तयोङ्ङतीका राङ्झग सहकामन य सभन्त्िम गनन तथा भङ्टरक
श्रभशङ्ञिराई स्थानीम श्रभ फजायको भाग फभोङ्ञजभको सीऩ तथा ऺभता अङ्झबफृिी गने
अङ्झबमान “सीऩ ङ्झसकौं, योजगाय फनौं” कामनक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

(च)

श्रङ्झभकको अङ्झधकाय य सङ्टयऺाभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषको भह्िऩङ्टणन बूङ्झभकाराई जोड ङ्छददै
कोषभा आििता हङ्टन प्रििनना्भक ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

(छ)

शैङ्ञऺक तथा सीऩ ङ्जिकास प्रङ्झतष्ठानका सीऩ तथा ऺभता ङ्जिकासका ऩाठ्यक्रभ तथा भोड्यङ्टरभा
काभ गने सॊ स्कृङ्झत तथा श्रङ्झभकको सम्भान गने ङ्जिषम सभािेश गनन नीङ्झतगत ऩहर गङ्चयनेछ ।

(ज)

भन्त्रारमरे अङ्ञघ साये को फारश्रभ रगामतका सफै प्रकायको शोषण हटाउने अङ्झबमान “शोषण
यङ्जहत श्रङ्झभक” कामनक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

उद्देश्म ३: श्रभ तथा योजगायीका ऺेरभा कङ्टनै खास िगन िा सभङ्टदामराई ङ्जिशेष व्मिस्था गये को िाहेक
व्मङ्ञिको उ्ऩङ्ञि, धभन, िणन, जातजाङ्झत, ङ्झरङ्ग, बाषा, ऺेर, िैचाङ्चयक आस्था िा अन्त्म सफै प्रकायका
बेदबािराई न्त्मूङ्झनकयण गदै रै जाने ।

कामननीङ्झत
(क)

भानि अङ्झधकायका सिनभान्त्म ङ्झसिान्त्तराई ध्मानभा याखी श्रभ तथा योजगायीका ऺेरभा हङ्टने
सफै प्रकायका बेदबाि हटाउन सचेतनाभूरक ङ्जक्रमाकराऩ गङ्चयनेछ ।

(ख)

सम्भानऩूिक
न जीिनमाऩन गनन ऩाउने नागङ्चयकको सॊ फैधाङ्झनक अङ्झधकायराई श्रभ तथा
योजगायीका ऺेरभा सङ्टङ्झनङ्ञित गनन नीङ्झतगत ङ्झनमभन तथा अनङ्टगभन गङ्चयनेछ ।

(ग)

सभाजका प्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञिराई सािनजङ्झनक कामनहरुभा सहबागी गयाई योजगायी सानो िा ठङ्ट रो
हङ्टदैन बङ्ङे सचेतना जगाउने अङ्झबमान सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

(घ)

ऩयम्ऩयागतरुऩभा ङ्जिशेष िणन य जातफाट हङ्टने गङ्चयने कामनभा अन्त्म िणन य जातका व्मङ्ञिरे
काभ गयी सपरता प्राप्त गये को उदाहयणराई प्रचाय प्रसाय गयी योजगायी जाङ्झतगत / िणनगत
नहङ्टने ङ्जिषमका सम्फन्त्धभा सचेतनाभूरक कामन गङ्चयनेछ ।

(ङ)

श्रङ्झभकको अङ्झधकाय य सङ्टयऺाका सम्फन्त्धभा जानकायी ङ्छदन जीिनोऩमोगी सीऩ ङ्जिकासका
कामनक्रभ सञ्चारन गने तथा ऩयाभशन सेिा उऩरव्ध गयाईनेछ।

ङ्ट कै श्रभशङ्ञिको प्रमोग हङ्टने िाताियण सृजना गनन
उद्देश्म ४: आन्त्तङ्चयक योजगायीका अिसयभा भङ्टरक
प्रििनना्भक ङ्जक्रमाकराऩ गनेछ ।
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कामननीङ्झत
ङ्ट भा उऩरव्ध योजगायीका अिसयभा सॊ रग्न हङ्टन अङ्झबप्रेङ्चयत गनन योजगाय ऩयाभशन सेिा
भङ्टरक

(क)

उऩरव्ध गयाइनेछ ।
(ख)

ङ्जििीम साऺयता अङ्झबमान सञ्चारन तथा सभन्त्िम गने गयाइनेछ।

(ग)

योजगायी तथा सीऩ ङ्जिकासका ऺेरभा श्रभ फजायको भाग य आऩूङ्झतक
न ो अन्त्तयङ्जिश्लेषणका राङ्झग
सूचना सङ्करन य सम्प्रेषण गङ्चयनेछ।
योजगायीका उऩरव्ध सीऩ तथा ऺभता ङ्जिकासका ङ्जक्रमाकराऩभा फेयोजगाय व्मङ्ञिराई सॊ रग्न

(घ)

गयाउन योजगाय ङ्जिङ्झनभम सेिा सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
िैदेङ्ञशक योजगायीको अिसय तथा च ङ्टनौङ्झतराई उजागय गने एिभ् सङ्टयङ्ञऺत य भमानङ्छदत

(ङ)

आप्रिासनका सम्फन्त्धभा सचेतनाभूरक ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
िैदेङ्ञशक योजगायीफाट पकेय आन्त्तङ्चयक योजगायीका ऺेरभा सॊ रग्न व्मङ्ञिको सपरताराई

(च)

उजागय गदै आन्त्तङ्चयक योजगायीभा सॊ रग्न हङ्टन अङ्झबप्रेङ्चयत गङ्चयनेछ ।
ङ्ट भा प्रमोग गनन
िैदेङ्ञशक योजगायीका ङ्ञशरङ्ञशराभा आजेको सीऩ तथा श्रोतको भङ्टरक

(छ)

उ्प्रेयणाभूरक ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
ङ्ट भा उऩरव्ध योजगायभूरक सेिा तथा सहङ्टङ्झरमतऩूणन कजानका सम्फन्त्धभा फेयोजगाय
भङ्टरक

(ज)

व्मङ्ञिराई ऩयाभशन य सेिा प्राङ्झप्तका राङ्झग सहङ्ञजकयण गङ्चयनेछ ।
सीऩमङ्टि जनशङ्ञिराई स्ियोजगायभा सॊ रग्न हङ्टन आिश्मक ऩने श्रोत, साधन य प्रङ्जक्रमाका

(झ)

सम्फन्त्धभा जानकायी ङ्छदइनेछ ।

उद्देश्म ५: अन्त्तय तह, अन्त्तय ङ्झनकाम य ङ्झनजी ऺेरसॊ ग िहङ्टऩङ्ञऺम साझेदायी तथा सभन्त्िम गने
कामननीङ्झत
(क)

यणनीङ्झत कामानन्त्िमनका राङ्झग ऩरऩरीका तथा ङ्झभङ्झडमा हाउसराई अङ्झबभूङ्ञखकयण गयी
सभाचाय सम्प्रेषण गनन अङ्झबप्रेङ्चयत गङ्चयनेछ ।

(ख)

ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम य योजगायदाताफाट सञ्चारनभा आएका श्रभ तथा योजगायीका ङ्जिषमभा
हङ्टने सञ्चायका ङ्जक्रमाकराऩराई भन्त्रारमफाट सहकामन तथा सहङ्ञजकयण गङ्चयनेछ ।

(ग)

आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रििनन हङ्टने “भेक इन नेऩार” अङ्झबमान रगामत आन्त्तङ्चयक योजगाय
प्रििनन हङ्टने सफै प्रकायका अङ्झबमानभा सञ्चारन साझा कामननीङ्झत तम गयी ङ्जक्रमाकराऩ
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

(घ)

आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रििनन हङ्टने सफै प्रकायका यणनैङ्झतक अङ्झबमानराई स्थानीम तहभा
कामानन्त्िमन गङ्चयदा योजगाय सेिा केन्त्रराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।
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६.

यणनीङ्झत कामानन्त्िमनका राङ्झग सॊस्थागत सॊयचना

६.१

श्रभको सम्भानराई अङ्झबमानकै रुऩभा सञ्चारन दे हाम फभोङ्ञजभको एक सङ्घीम यणनीङ्झत ङ्झनदे शक
सङ्झभङ्झत यहनेछ:सङ्ञचि, श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्त्रारम

-

सॊ मोजक

भहाशाखा प्रभङ्टखहरु, श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्त्रारम -

सदस्म

सहसङ्ञचि, सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध भन्त्रारम

-

सदस्म

सहसङ्ञचि, सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारम

-

सदस्म

प्रङ्झतङ्झनधी, नेऩार उद्योग िाङ्ञणज्म भहासॊ घ

-

सदस्म

प्रङ्झतङ्झनधी, नेऩार उद्योग ऩङ्चयसॊ घ

-

सदस्म

श्रभ तथा योजगाय ङ्जिषम हेने ऩरकाय

-

सदस्म

प्रङ्झतङ्झनधी, श्रभ तथा योजगाय ङ्जिषमभा ङ्जक्रमाङ्ञशर गैय सयकायी सॊ स्था -

सदस्म

सहसङ्ञचि, आन्त्तङ्चयक योजगाय व्मिस्थाऩन हेने भहाशाखा / कामनक्रभ - सदस्म सङ्ञचि

६.२

सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामनङ्जिधी आपै तम गनेछ गयी चौभाङ्झसक रुऩभा फैठक फस्नेछ।

६.३

यणनीङ्झत कामानन्त्िमनको ङ्ञजम्भेिायी भन्त्रारमको आन्त्तङ्चयक योजगाय व्मिस्थाऩन ङ्जिषम हेने
भहाशाखा/कामनक्रभको हङ्टनेछ ।उि भहाशाखा/कामनक्रभको सूचना तथा सञ्चाय ङ्जिषम हेने शाखा
प्रभङ्टखरे दे हामको ङ्ञजम्भेिायी िहन गनेछ:(क)

सङ्घीम यणनीङ्झत कामानन्त्िमन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारमको रुऩभा यही सङ्झभङ्झतरे तोकेका
ङ्जक्रमाकराऩको कामानन्त्िमन गने।

(ख)

यणनीङ्झत कामानन्त्िमनभा स्थानीम तहको अऩन्ि य फहङ्टऩङ्ञऺम सयोकायिाराको सहबाङ्झगता
सभेत यहने गयी सभन्त्िम य सहकामन गने,

(ग)

यणनीङ्झतको कामानन्त्िमनको सम्फन्त्धभा छरपर य ऩृष्ठऩोषण प्राप्त गनन ङ्झनमङ्झभत तथा
आिङ्झधकरुऩभा सञ्चाय भाध्मभसॊ ग साऺा्काय कामनक्रभ सञ्चारन गने,

(घ)

यणनीङ्झतरे तोकेका कामनक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩको उद्देश्म, ङ्जिषम, कामानन्त्िमन, सञ्चाय ङ्जिङ्झध तथा
नङ्झतजा भाऩन आङ्छद सभािेश गयी िाङ्जषक
न कामनमोजना तम गने,

(ङ)

ङ्ट को सिनभान्त्म ङ्झसिान्त्त / ऐन / ङ्झनमभ
यणनीङ्झत कामानन्त्िमन गदान अन्त्तयानङ्जष्डम य भङ्टरक
प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी कामानन्त्िमन गने गयाउने,
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(च)

यणनीङ्झतको उद्देश्म फभोङ्ञजभभा ङ्जिङ्झबङ्ङ कामनक्रभ सञ्चारन गनन आिश्मक ऩने ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिङ्झध
तथा औजायको प्रमोग गयी तदनङ्टरुऩको िाङ्जषक
न ङ्जक्रमाकराऩ तजङ्टभ
न ा गने।

(छ)
६.४

यणनीङ्झत तथा भन्त्रारमरे तोकेका अन्त्म ङ्ञजम्भेिायी िहन गने ।

स्थानीम तहभा योजगायीको हकसम्फन्त्धी ङ्झनमभािरी, २०७५ को ङ्झनमभ १४ फभोङ्ञजभको स्थानीम
ङ्झनदे शक सङ्झभङ्झतरे यणनीङ्झत ङ्झनदे शक सङ्झभङ्झतको रुऩभा कामन गनेछ । स्थानीम योजगाय सेिा
केन्त्ररे सभन्त्िम सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारमको रुऩभा भन्त्रारम तथा सङ्झभङ्झतको ङ्झनदे शन फभोङ्ञजभ कामन
गनेछ।

७.

ङ्जिङ्जिध

६.१

कामनमोजना तम गने
भन्त्रारमरे यणनीङ्झतको सपर कामानन्त्िमनका राङ्झग सम्फि सफै सयोकायिारासॊ ग छरपर य
अन्त्तयङ्जक्रमा गयी कामनमोजना तम गने

। भन्त्रारमरे आिश्मकता फभोङ्ञजभ िाङ्जषक
न य

दीघनकारीन कामनमोजना तम गनन सक्ने ।
६.२

ऩयाभशनदाता तथा सेिा प्रदामकको सेिा प्राङ्झप्त
भन्त्रारमरे स्िीकृत कामनमोजनाराई कामानन्त्िमन गनन खण्ड खण्ड िा एकभङ्टष्ट ऩयाभशनदाता तथा
सेिा प्रदामकको सेिा प्राङ्झप्त गनन सक्नेछ ।

६.३

साभाङ्ञजक सञ्चार तथा ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभको प्रमोग तथा सञ्चारन
भन्त्रारमरे व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी, साभाङ्ञजक सञ्जारको प्रमोग य िेिसाईटको ङ्झनभानण तथा
ऩङ्चयचारन गनन गयाउन सक्नेछ ।

६.४

ऺभता अङ्झबफृिी
भन्त्रारमरे यणनीङ्झतराई प्रबािकायीरुऩभा कामानन्त्िमन गनन ऺभता अङ्झबफृङ्जिका ङ्जक्रमाकराऩ
सञ्चारन गनन सक्नेछ । भन्त्रारमरे आिश्मकता फभोङ्ञजभ सेिा प्रदामक य सञ्चायकभॉराई
अङ्झबभूङ्ञखकयण गयाई अङ्झबमानभा सॊ रग्न गयाउन सक्नेछ ।

७.

अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन

७.१

भन्त्रारमरे यणनीङ्झत कामानन्त्िमनको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गने गयाउने व्मिस्था ङ्झभराउने ।

७.२

भन्त्रारमरे अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको आधाय तथा सयोकायिारा ऩऺसॊ गको छरपर/ऩयाभशन
फभोङ्ञजभ यणनीङ्झतभा आिश्मक ऩङ्टनयािरोकन गनन सक्ने ।
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