
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्ताबनााः 
ब्यबसायीक तथा उद्यमशीलताको ज्ञान, अवसर, ससप तथा पजुी को अभाव जस्ता सबसभन्न कारणले 
बन्दिपरु गाउँपासलका सभत्र रहेका बेरोजगार यवुाहरुको सहभासगतामा स्थानीय पबुााधार सनमााण तथा 
उत्पािनमलुक काया संचालन मार्ा त रोजगारी ससजाना गरर उनीहरुको न्जबन स्तरमा सधुार गना 
आवस्यक कायाक्रमहरुको तजुामा गरर स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को स्थानीय सरकार 
संचालन असधकार क्षेत्र सभत्र रहह रोजगारीको हक सम्बदधी सनयमावली २०७५ को िर्ा १६, 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ पररसधसभत्र रहह बन्दिपरु गाउंपासलकाले रोजगारी सम्बदधी िेहाय 
बमोन्जमको कायाहवसध बनाएको छ।   

 

बन्दिपरु गाउँपासलका 
बन्दिपरु गाउँपासलकाद्वारा प्रकान्शत राजपत्र 

खण्ड: ३    संख्या: ८   समसत: २०७६/०९/२९ 

 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपासलका 

गाउँ कायापासलका कायाालयको सचुना 

बन्दिपुर गाउँपान्िकाको रोजगारी सम्बदधी कार्यन्िन्ध २०७६ 

(पहिलो संशोधन)  
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पररच्छेि -१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस सनयमहरुको नामको "बन्दिपरु गाउँपासलकाको रोजगारी सम्बदधी 
कायाहवसध २०७५” रहेको छ । 

 (२) यो सनयमावली तरुुदत प्रारम्भ हनुेछ। 

२.  लागू समसताः यो कायाहवसध आसथाक वर्ा २०७६।७७ बाट लाग ुहनुेछ। 

३. पररभार्ा: सबर्य वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस सनयमावलीमा,  

(क) “ऐन” भन्नाले रोजगारीको हक सम्बदधी ऐन,२०७५ सम्झन ुपछा। 
(ख) “गाउँपासलका” भन्नाले बन्दिपरु गाउँपासलकालाइ सम्झन ुपछा । 

(ग) “रोजगार सेवा केदर” भन्नाले रोजगारीको हक सम्बदधी ऐन २०७५ को पररच्छेि-३ बमोन्जम 
बन्दिपरु गाउँपासलकामा २०७५ सालमा स्थापना भएको सेवा केदर सम्झन ुपछा।  

(घ) “सनु्चकृत बेरोजगार” भन्नाले ऐन बमोन्जम बर्ाभररमा दयूनतम रोजगारी प्राप्त नगरेको, 
स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, १८-५८ वर्ा उमेरको व्यन्ि जसले रोजगार सेवा केदरमा 
आफ्नो हवबरण सहहत तोहकएको ढाँचामा सनविेन दिई सम्बन्दधत वडाले छानहवन गरे पश्चात 
रोजगार सेवा केदरले सचुीकृत गरेको व्यन्ि सम्झन ुपछा।  

(ङ) “स्थासनय सनिेशक ससमती” भन्नाले रोजगारीको हक सम्बदधी सनयमावसलको सनयम १४ 
बमोन्जमको सनिेशक ससमसत सम्झन ुपछा। 

(च) रोजगार आयोजना भन्नाले भन्नाले संघ तथा प्रिेशका हवर्यगत मदत्रालय वा सनकाय वा यस 
गाउँपासलका अदतरगत सञ्चासलत सावाजसनक सनमााण वा अदय सावाजसनक क्षेत्रका आयोजना वा 
संघ, प्रिेश र यस नगरपासलका तीनै तहले रोजगारी सजृानाका लासग सञ्चालन गने “कामका 
लासग पाररश्रसमक” वा “श्रसमकको ज्यालाको रकममा भिुानीमा साझेिारी” मा आधाररत 
आयोजना वा तीन तहका सरकारले सनजी, सहकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकाया र 
साझेिारीमा सञ्चासलत रोजगारी ससजानाका आयोजना तथा कायाक्रमहरुलाई सम्झनपुछा ।  

(ज) “लाभग्राही पररचयपत्र” भन्नाले सचुीकृत बेरोजगार व्यन्िहरुलाई गाउँपासलकाले रोजगारीमा 
खटाउन ुपूवा प्रिान गने पररचयपत्रलाई सम्झनपुछा। 
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पररच्छेि- २ 

रोजगार कायाक्रम संञ्चालन सम्बदधी 
४. रोजगार कायाक्रम संचालन गने : यस गाउँपासलकाले दयनुतम रोजगारी प्रिान गना िेहाय बमोन्जम 

कायाहरु गनेछ।  

(१) सावाजसनक क्षेत्रका हवकास सनमााण कायाक्रम तथा आयोजना लगायत नीजी,सहकारी तथा 
गैरसरकारी क्षेत्रमा प्रत्येक आसथाक वर्ामा ससजाना हनु सक्ने रोजगारीको आकलन गने। 

(२) प्रत्येक बर्ा सनन्श्चत रोजगारी ससजानाका लागी आवश्यक कायाक्रमहरुको तजुामा र कायाादयवन गने। 

(३) रोजगारी ससजानाका हवसभन्न सनकायले कायाादवयन गने कायाक्रम तथा आयोजनाहरुमा बरोजगार 
व्यन्िहरुलाई दयूनतम रोजगारीमा संलग्न गराउने। 

(४) रोजागरी ससजानाका लागी सनजी,सहकारी तथा गैरसरकारी  क्षेत्रसंग आवश्यक समदवय र सहकाया 
गने। 

(५) रोजगारीको अबसर वृद्दी गना स्थासनय स्तरमा उत्पादित वस्तकुो उपभोग गना हवशेर् असभयान 
संचालन गने।  

(६) रोजगारी ससजाना गनेको लागी औधोसगक ग्रामको स्थापना गने। 

(७) यस क्षेत्रसभत्र लघ,ुघरेल,ुसाना,मझौला र ठुला उधोग स्थापना गना बाताबरणको हवकास गने। 

(८) रोजगारी प्रविान तथा ससजाना गना अदय कायाहरु गने।   

(९) गररबी सनबारण र रोजगारी ससजाना सम्बदधी एहककृत कायाक्रमहरु संचालन गने। 

 

 

 

 

 

पररच्छेि-३ 

 

रोजगारी सम्बन्दध व्यवस्था 
 

५.  रोजगारी ससजाना गनुा पनेाः (१) प्रत्येक बर्ा यस गाउँपासलकाले आरू्ले संचालन गने हवकास 
आयोजनाहरुको कूल बजेटको सनन्श्चत प्रसतशत बजेट श्रसमकको ज्याला खचा गने व्यवस्था समलाउन ु
पछा। योजनाको प्रकृसतको आधारमा पँूजीगत बजेटबाट रोजगारीमा खचा गने बजेटको र्रक र्रक 
प्रसतशत तोहकनेछ। 

(२) रु. १ करोड सम्म लागत अनमुान भएका आयोजनाहरु यस गाउँपासलकाले संचालन गिाा 
प्राहवसधक दृहिकोणबाट मेन्शनको प्रयोग नगरी सम्भव नहनुे भनी तोहकएको प्राहवसधक टोलीले 
ससर्ाररस गरेको अवस्थामा बाहेक सबै आयोजनाहरु सम्भब भएसम्म श्रममूलक प्रहवसधको 
प्रयोग गररनेछ। 
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 (३) यस गाउँपासलका सभत्र संचासलत हवकास आयोजनाहरुमा रोजगार सेवा केदरमा सनु्चकृत 
बेरोजगार व्यन्िहरुलाई पहहलो प्राथसमकतामा रान्ख रोजगारीको अबसर दिइनेछ। 

(४) यस गाउँपासलकाले ठेक्का वा उपभोिा ससमसत वा अदय तररकाले आयोजनाहरु कायाादवयन 
गिाा ती आयोजनाहरुमा आवश्यक जनशन्ि रोजगार सेवा केदरमा सनु्चकृत बेरोजगार 
व्यन्िहरु मध्येबाटै काम लगाउन सम्बन्दधत पक्षसँग सम्झौता गिााका वखत नै सनन्श्चत शताहरु 
रान्ख गररनेछ। 

(५) यस गाउपासलका सभत्र हवसनयोन्जत बजेटबाट ससजाना हनुे रोजगारीको प्रत्येक बर्ा प्रक्षेपण 
गररनेछ। 

(६) यस गाउँपासलका सभत्र संचासलत हवसभन्न प्रकार उधोग,कम्पनी,र्मा, गैरसरकारी तथा सहाकारी 
क्षेत्रले रोजगार सेवा केदरले तोकेको ढाँचामा जनशन्ि माग गरे बमोन्जम रोजगारीमा 
खटाईनेछ। 

(७) सावाजसनक सनमााण वा साबाजसनक क्षेत्रका अदय आयोजनाहरुले आफ्ना कायाक्रमहरु 
कायाादवयन गिाा आवश्यक पने िक्ष,अिक्ष श्रसमक समेत उपलब्ध भएसम्म रोजागार सेवा 
केदरसँग माग गरर काममा लगाउन ुपनेछ। यसको लागी ठेक्का सम्झौता मै आवश्यक शताहरु 
रान्खनेछ। 

(८) प्रत्येक वर्ा तोकएको संख्यामा तोहकएको क्षेत्र तथा वगालाई रोजगारी ससजाना गना सबशेर् 
कायाक्रम बनाई लागू गररनेछ। 

(९) रोजगारी प्रविान गना सावाजसनक,सनजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकाया र साझेिारी गररनेछ। 

(१०) रोजगारी प्रिान गने आयोजना संचालन गना वा रोजगारी ससजाना गने हक्रयाकलाप गने 
गाउँपासलकाले संन्घय सरकार सँग ऋण सलन सक्नेछ। 

 

 

 

पररच्छेि-४ 

सावाजसनक सनमााण कायाको व्यवस्थापन 

६. श्रसमक समूह गठन गरर काममा लगाउन ु पनेाः  (१) रोजगार आयोजनाहरुको प्रकृसत र 
आवश्यकताको आधारमा आयोजनाको कामलाई खण्ड खण्ड गरर १०-१५ जना सम्मको श्रसमक 
समूह गठन गरर काममा लगाउन ुलगाइनेछ। 

(२) श्रसमक समहु मध्ये  ३ जनाको एक श्रसमक ससमसत हनुेछ। जसमा १ जना समहु नेता, २ 
जना उपनेता रहेछन भने अदय सिष्यको रुपमा रहेर काया गनेछन। 

(३) प्रत्येक समूहका सिस्यहरु मध्येबाट छासनएको एक जना व्यन्ि समूह नेता रहनेछ जसले 
श्रसमक समहुको िैसनक हान्जरी गराउने,सो को असभलेख राख्न,े सनयसमत रुपमा वडामा प्रसतविेन 
गने, श्रसमकहरुको बैक खाता खोल्न,स्थायी लेखा नम्बर सलन समदयव गने,योजनाको प्रगसत 
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हववरण पेश गने, साप्ताहहक तथा माससक रुपमा रोजगार सेवा केदरमा प्रसतवेिन पेश गने,बजेट 
सनकासाका लासग आवश्यक समदवय गने अरु श्रसमकले गरे सरहको काया गने र अदय काया 
गने। 

(४) काम गरेको १ हप्ता नपगुी छोडेमा ज्यालाको को भिुानी गररने छैन। 

(५) टोली नेताले सबै सिस्यको ससप,योग्यता,िक्षता अनसुार सवैलाई काममा लगाउन ेपनेछ। 

(६) आवश्यकता अनसुार श्रसमक समहुको सबै सिष्यहरु रहने गरर श्रसमक समहु मध्येवाट एक 
ससमसत गठब गने सहकनेछ। 

७.  पाररश्रसमक सनधाारणाः (१) श्रसमकहरुको कामबापतको पाररश्रसमकको सनधाारण गिाा नेपाल 
सरकारले तोकेको दयूनतम पाररश्रसमक तथा यस गाउपासलका वा न्जल्लाले तोकेको सनधाारण गरेको 
िररेट मध्ये जनु वहढ हदुछ सोही िरको आधारमा सनधाारण गररने छ। 

(२)रोजगारी उपलब्ध गराउने आयोजना,ठेक्का,उपभोिा ससमसत मार्ा त संचासलत आयोजनाले 
अन्घल्लो महहना उपलब्ध गराएको रोजगारी दिनको पाररश्रसम प्रत्येक महहनाको पाँच गते सभत्र 
भिुासन गरर सक्न ुपिाछ र सो को हववरण रोजगार सेवा केदरमा पठाउन ुपछा। 

८. बैक खाता मार्ा त भिुानी गनुा पनेाः श्रसमकलाई रोजगार वापतको पाररश्रसमक भिुानी गिाा बैक 
मार्ा त गने गररने छ । बैक खाता मार्ा त भिुानी गना सम्भब नहनुे सबशेर् पररन्स्थसतमा 
गाउपासलकाले सनणाय गरर नगिै भिुानीको व्यवस्था गनेछ।   

९. कामको सनयसमत सपुररवेक्षण गनुा पनेाः यस गाउपासलका सभत्र संचासलत आयोजनाहरुमा खटाईएका 
श्रसमकहरुको सनयसमत सपुररवेक्षण आयोजना प्रमखु,गाउपासलकाको अनगुमन ससमसत,वडा कायाालय 
र गाउपासलकाले खटाएको प्राहवसधक कमाचारीले गनुा पनेछ। 

१०. प्रसतवेिन पेश गनुा पनेाः आयोजना तथा श्रसमकको सपुररवेक्षण गरी तोहकएको ढाँचामा प्रसतबेिन 
तयार गरर कायापासलका वा सम्बन्दधत पक्ष समक्ष पेश गने पनेछ। 

११. स्थासनय रोजगार  ससमसताः (१) नागररको रोजगारीको हक संरक्षण गना,रोजगारी सम्बदधी कायाको 
सनसत,सनमााण ,रोजगार कायाक्रमको मागा िशना,संचालन र व्यवस्थापन गना यस गाउँपासलकामा िेहाय 
बसमन्जमको एक सनिेशक ससमसत हनुेछ। 

(क) गाउँ कायापासलकाको अध्यक्षाः अध्यक्ष 

(ख) गाउँ कायापासलकाको उपाध्यक्षाः सिस्य  

(ग)  गाउँकायापासलको प्रमखुले तोकेको २ जना वडाध्क्षाः सिस्य  

(घ) रोजगार संयोजक: सिस्य सन्चब 

(२) स्थासनय ससमसतको बैठकमा ५० प्रसतशत उपन्स्थत भएमा बैठकका लागी गणपरुक संख्या 
पगुेको मासननेछ। 

(३) स्थासनय रोजगार ससमतको बैठक सो ससमसतले तोकेको समसत,समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(४) स्थासनय रोजगार ससमसतको सनणाय कायादवयन गाउँकायापासलकाले गनेछ। 
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(५) बैठकमा आवश्यक िेन्खएमा अदय वडाका वडाध्यक्षहरु, रोजगारमूलक संस्थाका 
प्रसतसनसधसधहरु र शाखा  प्रमखुहरुलाई बैठकमा आमदत्रण गना सहकनेछ । 

(६) बैठकको कायाहवसध ससमसत आरै्ले सनधाारण गरे बमोन्जम हनुेछ। 

१२. वडास्तरीय रोजगार सनिेशक ससमतीाः (१)  प्रत्येक वडामा िेहाय बमोन्जम एक वडास्तररय 
रोजगार सनिेशक ससमसत रहनेछ।  

(क) वडाको वडाध्यक्षाः अध्यक्ष 

(ख) वडा अध्यक्षले तोकेको १ जना वडाको सिष्याः सिस्य 

(घ) वडा सन्चवाः सिस्य सन्चव 

 

(२)  वडास्तररय रोजगार ससमसतको काम कताब्य सनम्न हनुेछ। 

(क) गाउँपासलकाले तोकेको ढाँचामा बेरोजगार सनु्चकृत हनु सचुना जारी गरे अनसुार आबेिन 
संकलन गने, रुज ुगने र असभलेख राख्न े। 

(ख) सनु्चकृत हनु आवेिन दिएका मध्ये वास्तसबक बेरोजगारहरुको छानहवन गने र वडा 
ससमसतवाट पाररत गरर गाउँपासलकामा पठाउने। 

(३) सून्चकृत बेरोजगारहरु व्यन्िहरु लन्क्षत वडास्तररय रोजगारमलुक आयोजनाहरु र 
रोजगारमूलक तासलमहरुको आवश्यकता पहहचान सनयसमत तवरबाट छनौट गने। 

(४) रोजगार सेवा केदरले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रहवहि गरे पसछ प्रिान गररएको 
सून्च अनसुार काममा लगाउने, कामको सनयसमत अनगुमन, सपुररवेक्षण,प्रसतबेिन गने। 

(५) काममा सनयसमत नगने,तोहकएको काम नगने,अनशुाससत भई काम नगने ब्यन्िलाई सूचीबाट 
हटाउन गाउपासलकामा ससर्ाररस गने। 

(६) रोजगारमूलक तासलमहरु रोजगार सेवा केदरको समदयमा संचालन गने। 

(७)सनु्चकृत बरोजगार व्यन्िको पररवारको सिष्यहरुले वर्ामा १०० दिनको रोजगारी पाए 
नपाएको छानहवन गरर नपाएको हकमा वडा ससमसतवाट पाररत गराई गाउपासलकामा ससर्ाररस 
गने। 

(८) आवश्यकता अनसुारको अदय काया गने। 
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पररच्छेि-५ 

क्षमता हवकास हवकास सम्बन्दध व्यवस्था 
१३. श्रसमकको आवश्यकताको अध्ययन गनेाः (१) रोजगारिाताहरुको लागी के कस्तो ज्ञान, सीप, 

योग्यता, अनभुव भएको श्रसमक कसत संख्यामा आवश्यता छ त्यसको अध्ययन सम्बन्दधत क्षेत्रको 
उधोग बान्णज्यसँग सम्बन्दधत इकाइहरुसँग समदवय र सहाकाया गनुा पनेछ। 

(२) अध्ययनको आधारमा तासलम प्रिायक प्रसतष्ठान तथा तासलम प्रिायक संस्थाहरु छनौट गनुा 
पछा। 

(३) रोजगारिाताको संलग्नतामा तासलम प्रिायक संस्था तथा प्रसतष्ठानले सैिान्दतक र व्यवहाररक 
िबैु ज्ञानको पाठ्यक्रम तयार गने पनेछ। 

(४) यस गाउपासलकाले स्थासनय आवश्यकता,स्थासनय स्तरमा रोजगारीको संभाहवत क्षेत्रको पहहचान 
गरेर रोजगारिाताहरुसँग समदवय र सहाकया गरेर हवशेर् तासलम प्रिान गना सक्नेछ। 

(५) तासलम सलने प्रन्शक्षाथीले तोहकएको ढाँचामा सनवेिन र कवसुलयतनामा गरेपसछ मात्र तासलम 
सहाभासग गराईन ुपछा।  

(६) सनु्चकृत बेरोजगार व्यन्िहरुको माग,स्थासनय  तथा वाह्रय स्तरमा ससजाना हनु सक्ने 
रोजगारीको अवस्था, बजारको माग अनरुुपको ससप तथा रोजगारमूलक तासलमहरु प्रिान 
गररनेछ।  

(७) रोजगार तथा उधम सबकास कोर्बाट ऋण सलएर रोजगार तथा उधसम बन्न चाहने लागी 
व्यवसाहय योजना,व्यवसाय,व्यवसाहयको मलु्यांकन गरर तोहकएको ऋण प्रिान गना ससर्ाररस 
गने। 

 

 

 

पररच्छेि-६ 

रोजगारमूलक सम्भासबत मखु्य आयोजनाहरु 

१४. रोजगार आयोजनाका सम्भाहवत क्षते्रहरुाः रोजगारीमा प्रिान गना यस गाउपासलमा िेहाय 
बमोन्जमका आयोजनाका क्षेत्रहरु हनुेछन । 

(१) सडक यातायात तर्ा ाः टोल बस्तीलाई सडक संजाल संग जोड्ने, कच्ची सडकको स्तरउन्नसत, 
नाला सनमााण,बसपाका ,पलु,कल्भटा,सबै प्रकारका सडक सनमााण तथा ममात सम्भार । 

(२) संचाई, उजाा तथा नदि सनयदत्रण तर्ा ाः कूलो बाध पैनी, तथा नहर कुलोको सनमााण तथा ममात 
संभार । जलहवधतु आयोजनाहरुमा ज्याला साझेिारी,ट्रादससमसन लाइन सबस्तार,निी सनयदत्रणा 
पहहरा सनयदत्रण,साबाजसनक स्थलमा र्लरु्ल बगैचा आदि ।   

(३) खानेपानी तथा सरसर्ाई तर्ा : धारा,ट्ांकी पोखरी, सावाजसनक शौचालय र पाईपलाइन 
हवछ्याउने,महुान संरक्षण,ढल सनमााण,शौचालय सनमााण ।  
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(४) कृर्ी, सहकारी तथा पश ुहवकास तर्ा  :शीत भण्डारण सनमााण,जडीबटुी संकलन तथा प्रशोधन , 

खाद्य  तथा र्लरु्ल प्रशोधन ,बधशाला तथा माछा पोखरी सनमााण,सामहुहक कृहर् व्यवसाय, 

कृर्ी उपजको बजारीकरण तथा हाट बजार व्यवथापन, पशपुालन,पसता जग्गा खेती,सामहुहक तथा 
सहकारी खेती,व्यवसाहयक खेती,च्याउ खेती,खरायोपालन,कृहर् उपज बेचसबखन केदर 
सनमााण,कृहर् बन कायाक्रम,सहाकारी संस्थाहरु,कासल जग्गामा र्लरु्लका हवरुवा रोप्ने आदि। 

(५) सामिुायीक पूवाधाार तर्ा ाः सामिुायीक भवन तथा सामिुायीक तासलम केदर सनमााण 
आयोजना। 

(६) वन तथा वातावरण संरक्षण तर्ा ाः वृक्षारोपण, नदि सनयदत्रण, सावजानीक उद्यान , निी कटान 
सनयदत्रण तथा तटबदधन सनमाणा, वन डढेलो सनयदत्रण, हररयाली पाका  सनमााण,अन्ग्न रेखा 
सनमााण,संरक्षण पोखरी सनमााण,जसडबटुी खेती,सनजी बन नसारी, वन पैिावारमा आधाररत उधोग 
स्थापना,बाताबरण संरक्षण र जलवाय ुअनकुुलन। 

(७) पयटान तर्ा ाः परम्परागत महत्वका धामीक मन्दिर,सम्पिाको संरक्षण र सनमाणा, 
पियात्रा,धामीक पयटाकीय क्षेत्रको संरक्षण, होमस्टे र होमेस्टे सहका टको सनमााण,पयाटन मागामा 
सेड सनमााण,पयाटहकय मागाको सनमााण।  

(८)  न्शक्षा, यूवा तथा खेलकुिाः साक्षरता असभयान, कम्प्यटुर न्शक्षा, रोजगारमूलक 
न्शक्षा,केल मैिान, हवध्यालय मैिान,कवडा हल,स्टेसडयम, पसु्तकालय। 

(९)  साझेिारमा हनुे सबै प्रकारका श्रममूलक आयोजना, 

(१०) ठुला तथा राहिय गौरवका आयोजनाहरु 

(११) पनुसनमााणाः सावानन्जक/सनजी भवन सनमाान,परुान्त्वक सम्पिाको पनुसनमााण 

(१२) सचुना तथा संचार प्रहवसध सम्बन्दधत कामहरु 

(१३) स्थासनय आवश्यकताका अदय रोजगारमूलक आयोजनाहरु 

(१४) पररयोजना बैंकाः (१) गाउँपासलकाले रोजगार कायाक्रमको लासग पररयोजना बैंकको स्थापना 
गना सक्नेछ।वडा र गाउँपासलकाले यस बैङ्कमा योजनाहरु राख्न सक्नेछन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेि-७ 
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रोजगारी सम्बदधी सबशेर् व्यवस्था 
१५. रोजगार सम्बदधी हवशेर् व्यवस्थााः(१) िेहाय बमोन्जमका यवुाहरूलाई रोजगारमा प्राथसमकता 

दिनपुनेछााः  

(१) आर्नो उत्पािन तथा आयबाट बर्ामा तीन महहना भदिा कम समयसम्म खान पगु्न े
पररवारका सिष्य  

(२) शहहि पररवार तथा बेपत्ता पररवारको सिस्य  

(३) िसलत, अल्पसंख्यक, भसूमहहन, जोन्खममा रहेको पररवार 

(४) बसोबासको लासग आफ्नो घर नभएको पररवार  

(५) एकल घरमलुी भएको पररवारको सिस्य  

(६) हवधबा,हविरु,अपांगता,तेस्रो सलङगी व्यन्ि  

(७) पररवारको कुनै पसन सिस्यले दयनुतम रोजगारी नपाएको अथवा कुनै पसन सिस्यले सरकारी, 
गैरसरकारी तथा सनन्ज क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर नपाएको पररवारको व्यन्िहरु 

(८) बैिेन्शक रोजगारी बाट र्केका बेरोजगार व्यकसतहरु  

 

 

 

 

 

 

पररच्छि- ८ 

रोजगार तथा उधम हवकास कोर्को व्यवस्था 
१६. रोजगार तथा उधम कोर्को स्थापनााः (१) गाउँ कायापासलकाले एक रोजगार तथा उधम हवकास 

कोर्को स्थापना गनेछ। 

(२) रोजगार तथा उधम कोर्को संचालन,व्यवस्थापनाः रोजगार तथा उधम हवकास कोर्को 
संचालन,व्यवस्थापन गना कोर् स्थापना पश्चात एक कायाहवधी बनाएर गररनेछ। 

 

 

 

पररच्छेि-९ 

हवहवध 

(१७) हवहवधाः (१) यस कायाहवधीमा प्रयोग र गररएका शब्ि तथा वाक्यांशहरुको अथा यस 
कायाहवसधका लागी मातै्र हनुेछ । 

(२) यो कायाहवसध आवश्यकता अनसुार संशोधन गना सहकनेछ। 

(३) यो कायाहवसध यस गाउँपासलकाले हवसनयोन्जत बजेट कायाादयन गिाा मात्र लागू हनुछे। 

(४) संन्घय सरकार,प्रिेश सरकारको बजेटबाट रोजगारमलुक आयोजना, रोजगारमूलक तासलम, 
गररबी सनवारण तथा रोजगारी सम्बदधी अदय जनुसकैु कायाक्रम गिाा ती सरकारको ऐन,सनयम 
र सनिेन्शकासँग नबान्झने गरर गना वाधा पने छैन। 
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(५) यस कायाहवधी बाहेक रोजगारीको हक सम्बदधी ऐन,२०७५,रोजगारीको हक सम्बदधी 
सनययमावली,२०७५ र रोजगारको हक सम्बदधी ऐनलाई कायादयवन गना संचालन गररएको 
प्रधानमदत्री रोजगार कायाक्रमको संचालन सनिेन्शका,२०७५ पसन कायाकमा संचालन गररनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले 

नामाः नरहरर सापकोटा 
प्रमखु प्रशासहकय असधकृत 


