
 

आ.व. २०७७/०७८ का लागि बैदेगिक रोजिार सम्बन्धी ससं्थाहरुको नवीकरणका लागि 

गनवेदन आह्वानको सचूना 

 

वदैशेिक रोजगार सम्वशधि प्रचशित काननू बमोशजम स्थापना भ ै शवभागबाट ईजाजतपत्र प्राप्त गरेका दहेाय 

अनसुारका संस्थाहरुिाई बैदशेिक रोजगार ऐन, २०६४, बैदशेिक रोजगार शनयमाविी, २०६४ र सम्बशधित शनदशेिका 

एव ंकाययशविी बमोशजम शमशत २०७७ आषाढ मसाधतशभत्र सम्बशधित काननूमा उल्िेख भए बमोशजमको नवीकरण 

दस्तरु र तोशकएका कागजपत्रहरु संिग्न गरी नवीकरणका िाशग शनवदेन आवहान गररएको छ । 

देहायः 

१.  ईजाजतपत्र प्राप्त संस्था ( म्यानपावर )हरुको हकमाः 

क)  संस्थाको शनवदेन¸   

ख)   अशिल्िो आशथयक वषय (आ.व ०७५/०७६) को आय शववरण बझुाएको भरपाइ वा आयकर दाशखिा गरेको 

प्रमाण¸ 

ग)   पशछल्िो दइुय आशथयक वषय (आ व ०७५/०७६ र आ व ०७६/७७) मा प्रत्येक वषय कम्तीमा एकसय जना कामदार 

वदैशेिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाशणत हुने कागजात (शनयमाविीको शनयम ८(क१)¸ 

ि) अशिल्िो आशथयक बषयमा वदैेशिक रोजगारमा कामदार पठाएको संख्या र अवस्था (आ. व. २०७५/७६ को 

वाशषयक प्रगशत शववरण )¸ 

ङ) ऐनको दफा "११ख" को व्यहोरा प्रमाशणत हुने कागजात¸ 

ङ) नवीकरण दस्तरु (रु. १०, ०००।-) बझुाएको भरपाइ (शनयमावशिको शनयम ८ (३))¸   

च)  शवभागबाट प्राप्त इजाजत पत्रको प्रशतशिपी ।   

छ)   नगद िरौटी र बैंक ग्यारेधटीको प्रशतशिपी ।   

ज) कम्पनी अध्यावशिक भएको वा सो को प्रशिया िरुु गररएको प्रमाशणत हुने कागजातको प्रशतशिपी । 

 

नोटः  

१ ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु (म्यानपावर) लाई आवश्यक पने बागषिक संख्या प्रमागणत सम्बगन्ध सबै 

संस्थाहरुको गववरण गवभािबाट एकमुष्ठ रुपमा प्रमागणत िरी वेभसाइटमा रागिएकोले वेभसाइट 

बाटै प्राप्त िनि सक्नुहुनेछ । 

२ पेि िनुि पने प्रगतगलपी कािजातहरुको हकमा संस्थाको संचालकबाट प्रमागणत िरी संस्थाको 

छाप लिाइ पेि िनुि पनेछ । 

 

२.अगभमुिीकरण तालीम प्रदायक संस्थाहरुको हकमाः 

दहेायका कागजातहरुको प्रशतशिशप नोटरी पगललकवाट प्रमागणत गराई पेि गनुय पनेछ । 

 

क)  संस्थाको शनवदेन¸   

ख)  कम्पनी दताय प्रमाणपत्रको प्रशतशिपी, 

ग)   अशिल्िो आशथयक वषयको प्रगशत¸ 

ि)   संस्थाको भौशतक¸ शवशिय र जनिशि सम्बशधि शववरण¸ 



ङ)   अशिल्िो आशथयक वषय (आ.व ०७५/०७६) को कर दाशखिा गरेको प्रमाण¸ 

च)  कम्पनी रशजष्ट्रारको कायायियबाट कम्पनी अध्यावशिक गरेको शववरण¸ 

 छ) अशिल्िो आशथयक बषय सम्मको इजाजतपत्र नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र¸ 

ज) अनमुशतपत्र शिने समयमा पेि भएका प्रशिक्षक वा पशछ प्रशिक्षक पररवतयन भएको भए त्यसरी 

  पररवतयन भएका प्रशिक्षकको िशैक्षक योग्यता सशहतको शववरण । 

झ)  िर भाडामा शिएको भए कम्तीमा दईु बषयको म्याद बााँकी रहकेो संझौता पत्र, 

ञ)  िेखा परीक्षण प्रशतवदेन, 

ट) संस्थाको ियेर शवशि वा हस्ताधतरण गरेको भए सोको प्रमाण, 

ठ) संस्थाको सञ्चािक र शनजको एकािर संगोिका पररवारका सदस्यहरु सोही संस्थामा आवद्ध नभएको 

अवस्था प्रमाशणत गने कागजात वा शववरण (शनयमाविीको शनयम २३ को उपशनयम ८ ) वा स्विोषणा¸ 

ड) एकािर संगोिका पररवारका सदस्यको ियेर रहकेो एक भधदा बढी संस्था नभएको प्रमाशणत गने कागजात 

(शनयमाविीको शनयम २३ को उपशनयम ९ ) वा स्विोषणा¸ 

ढ) नगद िरौटी वापत जम्मा रु पााँच िाख बझुाएको भरपाइ¸  

ण) नवीकरण दस्तरु वापत रु दि हजार बझुाएको भरपाइ । 

३. सीपमूलक तालीम प्रदायक संस्था  

दहेायका कागजातहरुको प्रशतशिशप नोटरी पगललकवाट प्रमागणत गराई शवभागमा उपशस्थत भ ैपेि गनुय पनेछ । 

क)  कम्पनी दताय प्रमाणपत्र । 

ख)  आशथयक वषय २०७५/७६ को कर चिुाको प्रमाणपत्र । 

ग)  तािीम संचािनको वाशषयक शववरण । 

ि)  संस्था दतायको अनमुशत पाएको अनमुशत पत्र  । 

ङ)  अनमुशतपत्र शिन ेसमयमा पेि भएका प्रशिक्षक वा पशछ प्रशिक्षक पररवतयन भएको भए त्यसरी पररवतयन 

भएका प्रशिक्षकको िैशक्षक योग्यता सशहतको शववरण । 

च)  िर भाडामा शिएको भए कम्तीमा दइुय वषयको िाशग गरेको संझौता पत्रको प्रशतशिपी, 

छ)  आ.व. २०७५/७६ को िेखा परीक्षण प्रशतवदेन ।  

झ)  संस्थाको ियेर शििी वा हस्ताधतरण गरेको भए सो को प्रमाणपत्र ।  

ञ)  नवीकरण दस्तरु वापत रु. दि हजार बझुाएको भरपाइ । 
 

४. घरेलु कामदारलाई तालीम गदने संस्थाहरुको हकमाः  

 देहायका कािजातहरुको प्रगतगलपी संस्था स्वयंबाट प्रमागणत िरी पेि िनुि पनेछ । 

क)  संस्थाको शनवदेन,    

ख)   अशिल्िो आशथयक वषयको प्रगशत¸ 

ग)  संस्थाको भौशतक¸ शवशिय र जनिशि सम्बशधि शववरण¸ 

ि)  आशथयक वषय २०७५/७६ को कर चिुाको प्रमाणपत्र । 

ङ)  अशिल्िो आशथयक वषयमा तािीम प्रदान सम्बधिी प्रगशत शववरण (तािीम प्राप्त व्यशिहरुको ठेगाना, शजल्िा, 

जाशतगत र िैंशगक शववरणसशहत नामाविी), 

ङ)  िेखा परीक्षण प्रशतवदेन, 

च)  मधत्रािय, शवभाग, सशचवाियबाट अनगुमन भएको शमशत र शदएका सझुावहरु र कायायधवयन अवस्था, 



छ)  कम्पनी रशजष्ट्रारको कायायियबाट कम्पनी अध्यावशिक गरेको शववरण र अशिल्िो आशथयक बषय सम्मको 

इजाजतपत्र नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र¸ 

ज)  नवीकरण दस्तरु वापत रु. दि हजार बझुाएको भरपाइ¸ 

 

५. केयर गिभर सम्बन्धी तालीम गदने र पठाउने संस्थाहरुको हकमाः  

देहायका कािजातहरुको प्रगतगलपी संस्था स्वयंबाट प्रमागणत िरी पेि िनुि पनेछ । 

क)  संस्थाको शनवदेन,  

ख)   अशिल्िो आशथयक वषयको प्रगशत¸ 

ग)  संस्थाको भौशतक¸ शवशिय र जनिशि सम्बशधि शववरण¸ 

ि)  आशथयक वषय २०७५/७६ को कर चिुाको प्रमाणपत्र । 

ङ)  अशिल्िो आशथयक वषयमा तािीम प्रदान गरेको र पठाएको सम्बधिी प्रगशत शववरण (तािीम प्राप्त व्यशिहरुको 

ठेगाना, शजल्िा, जाशतगत र िैंशगक शववरणसशहत नामाविी), 

च)  िेखा परीक्षण प्रशतवदेन, 

छ)  मधत्रािय, शवभाग, सशचवाियबाट अनगुमन भएको शमशत र शदएका सझुावहरु र कायायधवयन अवस्था, 

ज)    कम्पनी रशजष्ट्रारको कायायियबाट कम्पनी अध्यावशिक गरेको शववरण र अशिल्िो आशथयक बषय सम्मको 

इजाजतपत्र नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र¸ 

झ)    शनयमानसुारको नवीकरण दस्तरु बझुाएको भरपाइ¸ 

 

६. गवभाि समक्ष उपगस्थत हुुँदा सेवाग्राहीले पालना िनुिपने गनयमहरु  

१. शवभाग समक्ष उपशस्थत हुाँदा अशनवायय रुपमा मास्क (कपडाको बाहके) िगाउनपुने ।  

२. काननू बमोशजम पयुायउन ुपने रीतपवूयकका सबै कागजातहरु पुयायइ फायि साथ उपशस्थत हुनुपने  

३. फायिको अगाशड परिको भागमा संस्थाको नाम, संचािकको नाम र सम्पकय  नं. उल्िेख भएको हुनपुने ।  

४. संस्थाबाट पररचय पत्र सशहत अशख्तयार प्राप्त व्यशि एकजना मात्र उपशस्थत हुनपुने । 

५. शवभागमा उपशस्थत भए पश्चात शवभागिे शनदिेन गरे बमोशजमका सरुक्षाका मापदण्डहरु पािना गनुयपने ।  

 


