द्वन्द्द्व प्रभावित स्िरोजगार कार्यक्रम (सञ्चालन तथा
व्र्िस्थापन) ननर्दे शिका, २०७६

आन्द्तररक मानमला तथा कानून मन्द्रालर्
प्रर्दे ि नं. 5 बुटिल ।

"द्वन्द्द्व प्रभावित स्िरोजगार कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन) ननर्दे शिका, २०७६"
प्रस्तािना : प्रर्दे ि नं. ५ नभरका का द्वन्द्द्वबाट प्रभावित नागररकलाई उद्यमशिलता, रोजगारी मुलक,
सिशिकरण, सीप नबकास तथा क्षमता अनभबृवि तानलम प्रर्दान गने कार्य सं चालन तथा व्र्िस्थापन
गनयका लानग आन्द्तररक मानमला तथा कानून मन्द्रालर्ले र्ो ननर्दे शिका बनाएको छ।
१.

संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ो ननर्दे शिकाको नाम "द्वन्द्द्व प्रभावित स्िरोजगार कार्यक्रम (सञ्चालन
तथा व्र्िस्थापन) ननर्दे शिका, २०७६" रहे को छ ।
(२) र्ो ननर्दे शिका तुरुन्द्त लागु हुनेछ ।

२.

(३) र्ो ननर्दे शिका प्रर्दे ि नं. ५ भर लागु हुनेछ ।

पररभाषा : विषर् िा प्रसं गले अको अथय नलागेमा र्स ननर्दे शिकामा :
क)

"द्वन्द्द्व प्रभावित" भन्नाले २०५२ फागुन १ गते र्दे शि २०६३ मं नसर ५ गते सम्म चले को
सिस्त्र द्वन्द्द्वबाट मृत्र्ु भएका र िेपत्ता पाररएका व्र्शिका पररिार, घाइते , अपांगता भएका

ि)
ग)
घ)
ङ)

व्र्शि तथा नीजका पररिारलाई सम्झनुपछय ।

"र्दुगम
य शजल्ला" भन्नाले रोल्पा र रुकुम (पूिी भाग) शजल्लालाई सम्झनुपछय ।
"मन्द्रालर्" भन्नाले आन्द्तररक मानमला तथा कानून मन्द्रालर् सम्झनुपछय ।

"संस्था" भन्नाले प्रचनलत कानून बमोशजम र्दताय भई प्रशिक्षण कार्य गने अनुमती िा स्िीकृनत
पाएका सं स्थाहरु सम्झनुपछय ।

"स्थानीर् तह" भन्नाले गाउँपानलका, नगरपानलका र उपमहानगरपानलका र शजल्ला समन्द्िर्
सनमनत समेतलाई सम्झनुपछय ।

३.

उद्देश्र्ः (1) द्वन्द्द्वबाट प्रभावित नागररकलाई उद्यमशिलता, रोजगारी मुलक, सिशिकरण, सीप
नबकास तथा क्षमता अनभबृवि तानलम प्रर्दान गरी क्षमता अनभिृवि गने,
(2)

उपर्दफा

(१)

बमोशजमको

तानलम

प्राप्त

गरे का

द्वन्द्र्द

वपनित

नागररकहरुलाई

स्िरोजगारको लानग सीप अनुसारको सामाग्री प्रर्दान गने ।
४.

ननर्दे िक सनमनतको गठनः (1) सम्झौता अनुसार तानलम सं चालनको शजम्मेिारी प्राप्त सं स्थाको काम
कारिाही अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनय र आिश्र्क ननर्दे िन प्रर्दान गनय ननम्नानुसारको सनमनत गठन
गररने छ ।
क) मा. मन्द्री, आन्द्तररक मानमला तथा कानून मन्द्रालर्

-अध्र्क्ष

ि) सशचि, मुख्र्मन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कार्ायलर्

-सर्दस्र्

ग) सशचि, आन्द्तररक मानमला तथा कानून मन्द्रालर्

-सर्दस्र्

५.

घ) प्रमुि, प्रिासन तथा र्ोजना महािािा

-सर्दस्र्

ङ) प्रमुि, सुरक्षा समन्द्िर् महािािा

-सर्दस्र् सशचि

ननर्दे िक सनमनतको काम, कतयव्र् र अनिकारः (1) प्रस्ताि छनौट तथा कार्यक्रम व्र्िस्थापन
सनमनतको नसफाररस बमोशजम प्रस्ताि स्िीकृत गने िा पुनवियचार गनयका लानग प्रस्ताि छनौट
सनमनतमा वफताय पठाउने ।
(२) सम्झौता अनुसार काम भए नभएको विषर्मा अनुगमन/मूल्र्ाङ्कन गरी समर् समर्मा

ननर्दे िन दर्दने । सम्बशन्द्ित तानलम प्रर्दार्क सं स्थाहरुले उि ननर्दे िनको अननिार्य रुपमा पालना
गनुप
य नेछ ।
(३) प्रस्ताि छनौट तथा कार्यक्रम व्र्िस्थापन सनमनतलाइय समर् समर्मा आिश्र्क
ननर्दे िन दर्दने ।
६.

तानलमका क्षेरहरु :

(१) आिश्र्कता र औशचत्र्ताका आिारमा मन्द्रालर्ले ननम्न वकनसमका

तानलम सं चालन गनय सक्ने छ ।
तानलमको प्रकार

समर्



ड्राईनभङ तानलम

३० दर्दन



नसलाई कटाई बुनाई तानलम

६० दर्दन



हाउस िार्ररङ तानलम

६० दर्दन



ब्र्ूटी पालयर तानलम

४५ दर्दन



प्लशम्िङ्ग तानलम

४५ दर्दन



कुसन तथा िेलौना बनाउने तानलम

४५ दर्दन

कैवफर्त

ननर्दे िक सनमनतले आिश्र्क ठानेका अन्द्र् तानलमहरू
७.

तानलमको सूचना प्रकािन तथा ननिेर्दन संकलन: (१) तानलममा सहभागीताका लानग मन्द्रालर्ले
राविर् र्दै ननक पनरकामा १५ दर्दनको सूचना जारी गनेछ । सो सूचना सञ्चार माध्र्मबाट पनन
प्रचार प्रसार गररनेछ ।
(२) तानलममा सहभागी हुन चाहने व्र्शिले उपर्दफा (१) बमोशजम जारी भएको सूचनाको

म्र्ार्दनभर अनुसूची÷ बमोशजमको ढाँचामा ननिेर्दन दर्दनुपनेछ ।

(३) र्सरी प्राप्त भएका ननिेर्दन छनौटका मापर्दण्ि बमोशजम प्रस्ताि छनौट तथा कार्यक्रम
व्र्िस्थापन सनमनतले प्रशिक्षाथी छनौट गनेछ ।
८.

प्रशिक्षाथी छनौटका मापर्दण्ि: (१) प्रशिक्षाथी छनौटका मापर्दण्ि र्दे हार् बमोशजम हुनेछन् :
क्र.स.

वििरण

अंक भार

१

भौगोनलक क्षेर

२५

२

पररिारमा कुनै पनन सर्दस्र्को रोजगारी नभएको

३५

३

र्सपूि य कुनै वकनसमको तानलम ननलएको

२०

४

र्दनलत, जनजानत, अपाङ्ग र मवहला भएमा

२०

जम्मा

१००

(२) उपर्दफा (१) को क्र.सं . १ को प्रर्ोजनको लानग प्रशिक्षानथय छनौट गर्दाय अनुसूची‑४
बमोशजमको अंक प्रर्दान गररनेछ ।
९. प्रस्ताि पेि गने सं स्थाहरुको लानग सूचना तथा प्रस्ताि पेि गर्दाय सं लग्न गनुप
य ने कागजातहरु :
(१) तानलम प्रर्दार्क सं स्थाहरूका लागी प्रस्ताि पेि गनयका लानग मन्द्रालर्ले राविर् र्दै ननक पनरकामा
१५ दर्दनको सूचना जारी गनेछ ।

(२) सूचना जारी भए पश्चात सूचनामा तोवकएको म्र्ार्द नभर प्रस्ताि पेि गनुय पने छ ।

(३) तानलम प्रर्दार्क सं स्थाहरुले तानलम प्रर्दान गनय प्रस्ताि पेि गर्दाय ननम्न नबिरणहरु सं लग्न हुनपु नेछ
।
(क)

सं स्थाको वििान

(ि)

र्दताय प्रमाणपर

(ग)

नविकरण गरे को प्रमाणपर

(घ)

अशघल्लो आ.ि.को करच ुिा प्रमाणपर

(४) उपर्दफा (३) बमोशजमका कागजातहरू सं लग्न नगररएका प्रस्तािहरूलाइय छनौट

प्रकृर्ामा समािेि गराइने छै न ।

१०. तानलम सञ्चालन गने संस्थाको छनौट प्रकृर्ाः तानलम सञ्चालन गने सं स्था छनौटका आिार र्दे हार्
बमोशजम हुनेछ :
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११. प्रस्ताि छनौट तथा कार्यक्रम व्र्िस्थापन सनमनतको गठनः र्दफा १० मा उल्ले शित मापर्दण्िहरुका
आिारमा तानलम प्रर्दान गने सं स्थाको छनौट को लानग ननम्नानुसारको सनमनत रहने छ ।
क) प्रमुि, सुरक्षा समन्द्िर् महािािा,आन्द्तररक मानमला तथा कानुन मन्द्रालर्

-सं र्ोजक

ि) प्रमुि, प्रिासन तथा र्ोजना महािािा, आन्द्तररक मानमला तथा कानुन मन्द्रालर् -सर्दस्र्
ग) अनिकृत प्रनतनननि,आनथयक मानमला तथा र्ोजना मन्द्रालर्

-सर्दस्र्

घ) प्रमुि, आनथयक प्रिासन िािा, आन्द्तररक मानमला तथा कानुन मन्द्रालर्

-सर्दस्र्

ङ) प्रमुि, िाशन्द्त सुरक्षा िािा

-सर्दस्र् सशचि

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम गदठत सनमनतले आिश्र्क ठानेमा विषर्सं ग सम्बशन्द्ित बढीमा
तीन जनालाइय सनमनतको बैठकमा आमन्द्रण गनय सक्नेछ ।
१२. प्रस्ताि छनौट सनमनतको काम, कतयव्र् र अनिकारः
(१) र्दफा ७ (१) िमोशजम पेि भएका ननिेर्दनहरू को सम्बन्द्िमा आिश्र्क छानबीन गरी र्दफा ८
बमोशजमको मापर्दण्िका आिारमा प्रशिक्षाथी को छनोट गरी ननर्दे िक सनमनत समक्ष नसफाररस
सवहत पेि गने ।
(२) पेि भएका शिलबन्द्र्दी प्रस्ताि िोली र्दफा ९ को उपर्दफा (३) बमोशजमका कागजात भए नभएको
जाँच गने ।
(३) र्दफा ९ को उपर्दफा (३) बमोशजमका कागजातहरू सं लग्न भएका प्रस्तािहरू

छनौटका लानग प्रकृर्ा अगानि बढाइ मूल्र्ाङ्कन गने र आिश्र्क कागजात सं लग्न नभएका
प्रस्तािहरू छनौट प्रकृर्ामा समािेि नगने ।

(३) छनौट प्रकृर्ामा समािेि भएका प्रस्तािहरू मूल्र्ाङ्कन गरर छनौट गने ।
(४) छनौट भएका प्रस्तािहरूलाइय ननर्दे िक सनमनत समक्ष नसफाररस गने ।
(५) मन्द्रालर् तथा ननर्दे िक सनमनतले समर् समर्मा दर्दएका ननर्दे िन अनुसारका काम

गने।

१३. सम्झौता गनेः (1) र्दफा ५ को उपर्दफा (1) बमोशजम स्िीकृत भएका प्रस्तािका प्रस्तािकहरु सँग
ु ी-१ को ढाँचामा सम्झौता गनेछ ।
मन्द्रालर्ले ननशश्चत समर्का लानग अनुसच

१४. सम्झौता रि गनय सवकनेः सम्झौता बमोशजम कुनै तानलम प्रर्दार्क सं स्थाले सम्झौता अनुसारको
मापर्दण्िअनुसार तानलम प्रर्दान नगरे मा र ननर्दे िक सनमनतको ननर्दे िन पालना नगरे मा मन्द्रालर्ले
सम्झौता रि गनय सक्नेछ ।
1५. रकम ननकासा र कार्यप्रगनत वििरणः
(1) स्िीकृत रकम सम्झौता भएपनछ िुरुमा बवढमा 33 प्रनतित रकम पेश्की दर्दन सवकनेछ, कार्य
सम्पार्दनको प्रगनतको आिारमा र्दोस्रो वकस्ता िापत पवहलो वकस्ताको पेश्की रकम कटौती गरी
ु ानी गररनेछ
नबलको बाँकीी 33 प्रनतित सम्म रकम भि

कार्यसम्पन्न भई सम्पुण य विल

भरपाईहरु तथा प्रनतिेर्दन मन्द्रालर् समक्ष पेि भएपनछ मार विल र सम्झौता बमोशजम बाँकी
ु ानी गररनेछ ।
रकम भि
(2) मूल्र्ाङ्कन तथा नसफाररस सनमनतले कार्यक्रम सं चालनको प्रनतिेर्दन ननर्दे िक सनमनत समक्ष पेि
गनुप
य नेछ ।
(3) तानलम प्रर्दार्क सं घसं स्थाले आफुले गरे को कार्यको प्रमाण पुग्ने सामाग्री सवहत कार्यप्रगनत
प्रनतिेर्दन मन्द्रालर्मा पेि गनुप
य नेछ ।
ु ानी सम्बन्द्िी अन्द्र् व्र्िस्था साियजननक िररर्द ऐन,2063 तथा
(4) रकम ननकासा तथा भि
साियजननक िररर्द ननर्मािली,2064 बमोशजम हुनेछ ।

1६. प्रनतिेर्दन पेि गनुप
य नेः (1) छनौट सनमनतले आनथयक िषयको अन्द्त्र्मा प्रनतिेर्दन ननर्दे िक सनमनत
समक्ष पेि गनुय पनेछ ।
(2) तानलम प्रर्दार्क सं स्थाले अशन्द्तम भ ुिानीका लानग ननिेर्दन दर्दँर्दा कार्यप्रगनत प्रनतिेर्दन
सं लग्न गरी मन्द्रालर् समक्ष पेि गनुय पनेछ ।
१७. तानलम र सामाग्री नबतरण सम्बन्द्िी व्र्िस्थाः (१) तानलम प्रर्दान गनयको लानग आिश्र्कता र
औशचत्र्ताको आिारमा ननर्दे िक सनमनतद्वारा उपर्ुि स्थान छनौट गररनेछ ।
(२) प्रत्र्ेक तानलममा बढीमा २५ जना प्रशिक्षाथी छनौट गररनेछ ।
(३) स्िरोजगारमूलक तानलम सम्पन्न भएपश्चात प्रशिक्षानथयहरुलाई स्िरोजगारमूलक सामाग्री
तथा िस्तु वितरण गर्दाय एकै वकनसमको तानलम नलई एकै वकनसमको ब्र्िसार् गनय चाहने
ब्र्शिहरुका लानग सामूवहक रुपमा त्र्स्ता सामाग्रीहरु नबतरण गनय सवकनेछ ।

१८. प्रशिक्षाथी सम्बन्द्िी व्र्िस्थाः तानलमको प्रकृनत अनुरुप आिासीर् तानलमको व्र्िस्था गनय सवकनेछ
। आिासीर् व्र्िस्था तानलम प्रर्दार्क सं स्थाबाट २० वक.मी टाढाको र्दुरीमा बसोबास गरे कालाई
उपलब्ि गराइनेछ । सो को लानग आनथयक मानमला तथा र्ोजना मन्द्रालर्ले तोकेको "साियजननक
िचयको मापर्दण्ि, कार्यविनि र नमतव्र्वर्ता सम्बन्द्िी ननर्दे शिका, २०७५" बमोशजम हुनेछ ।

१९. विवििः एकै पररिारका एकभन्द्र्दा बवढ उम्मेर्दिार भएमा एकजनाले मार सो तानलममा भाग नलन

पाउनेछ । तर, उम्मेर्दिारको सं ख्र्ा पच्चीस भन्द्र्दा कम भएमा एकै पररिारका अन्द्र् सर्दस्र्ले पनन
तानलममा भाग नलन पाउनेछन् ।

२०. संसोिन एंि हेरफेरः मन्द्रालर्ले आ.मा. तथा र्ोजना मन्द्रालर्को सहमनत नलइय आिश्र्कता
अनुसार कार्यविनिमा सं सोिन तथा हे रफेर गनय सक्ने छ,

२१. िारे जी र िचाउः र्ो कार्यिनि लागु हुन पूि य र्स कार्यक्रम एंि सम्बशन्द्ित कार्ायन्द्िर्न गररएका
कामकारिाही र्सै कार्यविनि बमोशजम भए गरे को माननने छ ।साथै द्वन्द्द्व प्रभावित व्र्शि र आशित
पररिारलाई स्िरोजगारका लानग मेशिनरी औजार सामाग्री र अन्द्र् िस्तु प्रर्दान गने ननर्दे शिका, २०७६
िारे ज गररएको छ ।

ु ी - १
अनुसच
करार सम्झौता

आन्द्तररक मानमला तथा कानून मन्द्रालर्
प्रर्दे ि नं. ५, बुटिल

आन्द्तररक मानमला तथा कानून मन्द्रालर् र ..................... नबच द्वन्द्द्व प्रभावित व्र्शिहरूलाई तानलम उपलब्ि
गराउने सम्बन्द्िी सम्झौता पर ।

हानम र्स सम्झौताका र्दुइ पक्ष प्रर्दे ि सरकार, प्रर्दे ि नं. ५, आन्द्तररक मानमला तथा कानून मन्द्रालर्,

बुटिल नेपाल (र्सपनछ र्स नलितमा प्रथम पक्ष भननएको, र ..................................( र्सपनछ र्स नलितमा
र्दोस्रो पक्ष भननएको, का बीचमा तल ले शिएका ितयका आिारमा र्ो करार गनय मन्द्जरु भइय र्दुिै पक्षले सवह छाप
गरी एक/एक प्रनत बुशझ नलर्ौँ र दर्दर्ौँ ।
(क)

स्िरोजगार बन्न चाहने द्वन्द्द्व प्रभावित व्र्शिहरुलाई मन्द्रालर्ले तोकेको तानलम र्दोस्रो पक्षले उपलब्ि

(ि)

र्स्तो तानलम र्सै आनथयक िषय नभर गररसक्नुपनेछ ।

(ग)

(घ)

गराउनु पने छ ।

र्दोिो पक्षले ननर्मानुसार वहसाब वकताब रािी अशन्द्तम ले िा परीक्षण गराई सो को प्रनतिेर्दन मन्द्रालर्मा
पेि गनुप
य नेछ ।

तानलम सँग सम्बशन्द्ित सामाग्री िररर्द गर्दाय र्दोिो पक्षले साियजननक िररर्द ऐन, २०६३ र ननर्मािली
२०६४ तथा प्रचनलत कानुन बमोशजम िररर्द गरी उपलब्ि गराउनुपनेछ ।

प्रथम पक्षको तफयबाट

र्दोस्रो पक्षको तफयबाट

आन्द्तररक मानमला तथा कानून

..........................

मन्द्रालर् प्रर्दे ि नं. ५, बुटिल

नामः

नामः
पर्दः

पर्दः

साक्षीहरूः
१.
२.

इनत सम्बत २०७६ साल

मवहना

गते

रोज िुभम् ।

नोटः आिश्र्कता अनुसार र्दुिै पक्षको सहमनतले करारका ितयहरू थपघट हुन सक्नेछन् ।

अनुसूची – २

(तनलम सञ्चालन अनुमनतका लानग र्दरिास्त )
१.

सं स्थाको नाम र ठे गाना :

३.

तानलम दर्दन चाहेको क्षेर/विषर् :

२.

र्दताय नं. र र्दताय गरे को ननकार् :

४.

तानलम सञ्चालन गने स्थान र नमनत :

५.

तानलम सञ्चालन गनय आिश्र्क पने स्रोतको व्र्िस्था :

६.

तानलम दर्दने प्रशिक्षकको :

gfd

7]ufgf

of]Uotf

७.

हालसम्म तानलम सञ्चालन गरे को छ /छै न ।

९.

तानलम सञ्चालन गर्दाय लाग्ने लागत :

८.

१०.

tflnd lbg]If]q÷ljifo

छ भने कस्तो वकनसमको तानलम हो िुलाउनीे :
ननिेर्दनसं ग सं लग्न गररएका सं स्थाको आनिकाररकतासँग सम्बशन्द्ित कागजातहरु र अन्द्र् कागजातहरु :
(क)
(ि)
(ग)
(घ)

ननिेर्दकको :–

सम्पकय व्र्शिको नाम र र्दस्तित :
सं स्थाको नाम :
फ्र्ाक्स नं. :
ठे गाना :

सम्पकय नं. :
िेबसाईट :
ईमेल :

cg'ej

सं स्थाको छाप :

अनुसूची – ३

तानलम नलन चाहने ब्र्शिले भने
र्स मन्द्रालर्बाट ......... कार्यक्रम अन्द्तरय गत स्िरोजगार तानलमका लानग नमनत ............ को पनरकामा जारी

भएको सूचना बामोशजम तानलम नलन इयच्छु क भएकोले माग भएको र्दे हार् बमोशजम को वििरण सवहत र्ो ननिेर्दन
पेि गरे को छु ।
१.

नाम :

३.

द्वन्द्र्द वपनितको प्रकार र प्रमाण कागजात

२.
४.

५.
६.
७.
८.

ठे गाना :

तानलम नलन चाहेको क्षेर/विषर् :

तानलम नलन चाहेको स्थान र नमनत :

हालसम्म कुनै तानलम नलएको छ /छै न :

छ भने कस्तो वकनसमको तानलम हो िुलाउनु होस् :

ननिेर्दनसं ग सं लग्न गररएका सम्बशन्द्ित कागजातहरु र अन्द्र् कागजातहरु :
(क)
(ि)
(ग)
(घ)

९.

सम्पकय नं. :

अनुसूची –४

र्दफा ५ को उपर्दफा १ सँग सम्बशन्द्ित
छनौट सनमनतले द्वन्द्र्द प्रभावित हरुको स्थार्ी बसोबासको आिारमा ननम्नानुसार अंक प्रर्दान गनय सक्नेछ ।
नस.नं.

शजल्ला

अंक

१

रुकुम पूब य

२५

२

रोल्पा

२२

३

गुल्मी, अघायिाँची, पाल्पा, प्र्ूठान, बदर्दयर्ा

१८

४

बाँके, र्दाङ कवपलबस्तु, निलपरासी पशश्चम, रुपन्द्र्देही

१५

