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भाग – २ 
शिवराज नगरका्यपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको का्यववलि 

सवयसािारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 

िे्र रोजगार का्यक्रि सञ्चािन का्यववलि, २०७९ 

 

रोजगारीको हक सम्बन्िी लन्िाविी, २०७५ को पररच्छेद ६ दफा २४ िे 
ददएको अलिकार प्र्ोग गरी शिवराज नगरका्यपालिकािे ्ो िे्र रोजगार 

का्यक्रि सञ्चािन का्यववलि, २०७९ जारी गरेको छ । 
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िे्र रोजगार का्यक्रि सञ्चािन का्यववलि, २०७९ 

 

नगर का्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/14 

प्रस्तावनाः 
नगरपालिका लभत्रका प्रत््ेक नागररकिाई रोजगारीको हक सलुनशित गनय,आफ्नो क्षिता अनसुारको 
रोजगारी छनौट गने अवसर प्रदान गनय तथा रोजगारीको ितय अवस्था तथा बेरोजगार सहा्ता सम्बन्ििा 
आवश््क व््वस्था गनय प्रचिनिा रहेको संघी् काननुिा भए देशख बाहेक थप काननुी व््वस्था गनय 
बाञ्छनी् भएकोिे, 

रोजगारीको हक सम्बन्िी लन्िाविी, २०७५ को पररच्छेद ६ को ववववि अन्तगयत २४ नं. बुुँदा अनसुार  
का्यववलि बनाउन सक्ने प्राविान अनरुुप प्रदेि सरकार र स्थानी् तहिे का्ायन्व्निा िालग आ-आफ्नो  
का्य के्षत्रिा िागू हनुे गरी आवश््क का्यववलि बनाइ का्ान्व्न गनय सक्ने अलिकार स्वरुप ्ो  
का्यववलि त्ार गररएको छ।   

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः 
(१) ्स का्यववलिको नाि िे्र रोजगार का्यक्रि सञ्चािन का्यववलि २०७९ रहेको छ।  
(२) ्ो का्यववलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ।  

२. पररभाषाः ववष् वा प्रसङ्गिे अको अथय, निागेिा ्स का्यववलििा,  
(क) "ऐन" भन्नािे रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, २०७५ र दफा भन्नािे उक्त ऐनको दफािाई 

सम्झन ुपनेछ।   
(ख) "तोवकएको वा तोवकए बिोशजि" भन्नािे ्स का्यवविी अन्तगयत बनकेो लन्ििा तोवकएको वा 

तोवकए बिोशजि सम्झन ुपछय।  
(ग) "पररवार" भन्नािे एक संगोििा बस्न ेपत्नी, अवववावहत छोराछोरी, िियपतु्र, अवववावहत िियपतु्री,  

बाब ुआिा वा सौतेिी आिा सम्झन ुपछय र सो िब्दिे लनज आफैिे पािन पोषण गनुय पने 
हजरु बवुा र हजरु आिािाई सिेत जनाउुँछ।  

(घ) "िन्त्राि्" भन्नािे श्रि, रोजगार तथा सािाशजक सरुक्षा िन्त्राि्िाई सम्झन ुपदयछ।   
(ङ) "बेरोजगार व््शक्त" भन्नािे एक आलथयक वषयिा न््ूनति एक स् ददन रोजगारिा संिग्न 

नभएको वा कशम्तिा तोवकए बिोशजिको आ् आजयन हनुे स्वरोजगारिा संिग्न नरहेको 
अठार वषय देशख उनान्साठी वषय उिेर सिूहको नागररक सम्झनपुछय।  

(च) "प्रदेिको सम्बशन्ित िन्त्राि्" भन्नािे प्रदेििा श्रि, रोजगार तथा सािाशजक सरुक्षा ववष् हेने  
िन्त्राि्िाई सम्झनपुछय।  
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(छ) “रोजगार आ्ोजना” भन्नािे संघ तथा प्रदेिका ववष्गत िन्त्राि् वा लनका् वा स्थानी् तह  
अन्तगयत सञ्चालित सावयजलनक लनिायण वा अन्् सावयजलनक के्षत्रका आ्ोजना वा संघ, प्रदेि र  
स्थानी् तीनै तहिे रोजगारी लसजयनाका िालग सञ्चािन गने ‘कािका िालग पाररश्रलिक’ वा 
‘श्रलिकको ज््ािाको रकििा साझेदारी’ िा आिाररत आ्ोजना वा तीनै तहका सरकारिे 
लनजी, सहकारी वा गैरसरकारी के्षत्रसुँगको सहका्य र साझेदारीिा सञ्चालित गरेका रोजगारी 
लसजयनाका आ्ोजनाहरूिाई सम्झनपुछय।  

(ज) “रोजगार सेवा केन्र” भन्नािे बेरोजगार व््शक्तको सूचना संकिन, रोजगारीका अवसरहरूको  
पवहचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताको िालग श्रलिक उपिब्िताको जानकारी र रोजगार 
सम्बन्िी अन्् सेवा प्रदान गनय ऐन बिोशजि स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्र सम्झनपुछय।  

(झ) “रोजगार सं्ोजक” भन्नािे रोजगार सेवा केन्र सञ्चािन गनयका िालग ऐनको दफा ४५ 
बिोशजि करारिा राशखएको कियचारी सम्झनपुछय।  

(ञ) “िाभग्राही पररच्पत्र” भन्नािे स्थानी् तहिे पवहचान गरी सूचीकृत गरेका बेरोजगार  
व््शक्तहरूिाई रोजगारीिा खटाउन ुपूवय प्रदान गने पररच्पत्रिाई सम्झनपुछय।  

(ट) “स्थानी् तह” भन्नािे शिवराज नगरपालिका सम्झन ुपछय।   
 

पररच्छेद–२   
का्यक्रिको बारेिा 

२.१ का्यक्रिको दीघयकािीन सोचः रोजगारीको प्रत््ाभलूत िाफय त शिवराज नगरवासीको जीवनस्तरिा 
सिुार ल््ाउन ु्ो का्यक्रिको दीघयकािीन सोच हनुछे।  

२.२ का्यक्रिको िक्ष््ः आन्तररक रोजगारीका अवसरिा वृवि र सािाशजक सरुक्षाको प्रवियन गनुय ्ो  
का्यक्रिको िक्ष्् हनुेछ ।  

२.३ का्यक्रिको उद्दशे््ः ्स का्यक्रिको उद्देश्् देहा् अनसुार रहेका छन ः 
(क) बेरोजगार व््शक्तिाई न््ूनति रोजगारीको प्रत््ाभलूत गनय आवश््क रोजगार सेवा प्रदान गने।  
(ख) दक्ष तथा सक्षि जनिशक्त ववकास गरी आन्तररक रोजगारीको प्रवियन र ववस्तार गने।  

(ग) सरकारी, लनजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रहरूबीचको सिन्व् र सहका्यिा थप  
रोजगारीका अवसर लसजयना गने। 

(घ) आन्तररक रोजगारी लसजयनाका िालग आवश््क नीलतगत र संरचनात्िक व््वस्था गने। 

(ङ) आन्तररक रोजगारी लसजयनासम्बन्िी अध्््न अनसुन्िान गरी रोजगारीका न्ाुँ क्षेत्रहरूको  
पवहचान गने।  

२.४ का्यक्रिको रणनीलतः ्स का्यक्रिको का्ायन्व्न गनय लनम्नानसुारका रणनीलतहरू लिइनेछः  
(क) स्थानी् स्तरिा रोजगारीको प्रवियनका िालग सावयजलनक लनिायणका का्यहरूिा सम्भव  

भएसम्ि श्रििूिक प्रववलिको प्र्ोग गने।  
(ख) सीपिूिक तालिि िाफय त बजारको िाग अनरुुपको श्रि िशक्त ववकास र आपूलतय गने।  
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(ग) तालिि, रोजगार सूचना तथा पराििय र रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसरहरूको लसजयना 
गने।  

(घ) रोजगारी लसजयनािा लनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षते्रसुँग सहका्य गने।  
२.५  का्यक्रिको क्षते्रः   

(क) ्ो का्यक्रि स्थानी् तहका सावयजलनक लनिायण तथा अन्् सावयजलनक वा लनशज क्षेत्रका 
आ्ोजना तथा का्यक्रिहरूिा सञ्चािन गररनछे।  

(ख) स्थानी् तह आफ्नो के्षत्रलभत्र ्स का्यक्रिको का्ायन्व्निा शजम्िेवार हनुेछ।  
(ग) ्ो का्यक्रि अन्तगयत रोजगारी लसजयनाका प्रिखु के्षत्रहरूिा उत्पादन, लनिायण, सडक, खानपेानी, 

ढि व््वस्थापन, लसंचाईं, ऊजाय, सहरी ववकास, शिक्षा, स्वास्््, पूनःलनिायण, प्यटन, वन, 

सािदुाव्क पूवायिार, कृवष तथा सहकारी, सूचना प्रववलि, वातावरण संरक्षण तथा जिवा् ु
अनकूुिन उद्योग तथा प्रलतष्ठान वा रोजगार लसजयना हनु सक्ने अन्् के्षत्रिाई लिइनेछ।  

२.६ का्यक्रिका िशक्षत सिूहः ्स का्यक्रिका िशक्षत सिूह १८ देशख ५९ वषय उिेर सिूहको  
बेरोजगार व््शक्त तथा लनजको पररवार हनुेछन ।  

  

पररच्छेद–३   
रोजगारीको अलिकार  

३.१. रोजगारीको अलिकारः 
(१) प्रत््ेक शिवराज वासीिाई रोजगारी पाउने अलिकार हनुेछ ।   
(२) उपदफा (१) को प्र्ोजनको िालग प्रत््ेक नागररकिाई ्ो का्यववलि वा प्रचलित कानूनको  

अिीनिा रही उशचत श्रि अभ््ासको अलिकार हनुेछ ।   

३.२ भेदभाव गनय नहनुःे कसैिे पलन बेरोजगार व््शक्तिाई शिवराज नगरपालिकािा कुनै पलन रोजगार ददन े
सम्बन्ििा प्रचलित कानूनिे कुनै खास वगय वा सिदुा्को िालग वविषे व््वस्था गरेको अवस्थािा 
बाहेक त््स्तो व््शक्तको उत्पशि, ििय, वणय, जातजालत, लिङ्ग, भाषा, क्षते्र, वैचाररक आस्था वा ्स्तै कुनै 
आिारिा भेदभाव गनय हुुँदैन।   

३.३. रोजगारीबाट हटाउन नपाइनःे 
(१) रोजगारीिा रहेको व््शक्तिाई प्रचलित कानून बिोशजि बाहेक लबना कारण रोजगारीबाट 

हटाउन पाइने छैन।  
(२) रोजगारीिा रहेको व््शक्तिाई िागू हनुे सेवा ितय सम्बन्िी कानून बिोशजि बाहेक  

रोजगारीबाट हटाएिा त््सरी हटाइएको व््शक्तिे आफू रोजगारीिा का्िै रहनको िालग 
कारण  सवहत सम्बशन्ित रोजगार सेवा केन्रिा लनवेदन ददन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि लनवेदन प्राप्त भएिा रोजगार सेवा केन्रिे रोजगारीिा रहेको  
व््शक्तिाई रोजगारबाट हटाउन ुपनायको कारणबारे आवश््क जाुँच बझुका िालग सम्बशन्ित  
उद्योग तथा प्रलतष्ठानिा पठाउन ुपनेछ।  
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(४) उपदफा (३) बिोशजि पठाएको लनवेदन उपर आवश््क जाुँच बझु गदाय लबना कारण  
रोजगारबाट हटाइएको देशखएिा लनवेदकिाई काििा िगाई राख्न रोजगारदातािाई सम्बशन्ित  
स्थानी् तहिे लनदेिन ददन सक्नेछ।   

(५) रोजगार दातािे स्थालन् तहिे ददएको लनदेिनको पािना गनूय पनेछ।   
      

पररच्छेद–४   
रोजगार सेवा केन्र  

४.१ रोजगार सेवा केन्रः स्थानी् तह िातहत रही का्य गने गरी स्थानी् तहिा एक रोजगार सेवा केन्र 
रहनेछ।   

४.२ लनवेदन ददन ुपनेः 
(१) ्स का्यववलि बिोशजि न््ूनति रोजगारिा संिग्न हनु चाहने शिवराज नगरवासीिे आफू 

सुँग भएको सीप, ्ोग््ता वा क्षिता उल्िेख गरी तोवकए बिोशजिको अवलि लभत्र तोवकए 
बिोशजिको ढाुँचािा सम्बशन्ित रोजगार सेवा केन्र वा सम्बशन्ित वडा का्ायि्िा आफ्नो 
वववरण सवहत लनवेदन ददन सक्नेछ।   

(२) उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त लनवेदन उपर रोजगार सेवा केन्रिे आवश््क जाुँच बझु गरी  
वास्तववक बेरोजगार व््शक्तको सूची त्ार गरी अद्यावलिक अलभिेख राख्न ुपनेछ।   

४.३. जानकारी ददन ुपनेः 
(१) रोजगार सेवा केन्रिा रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन,२०७५ को दफा ११ बिोशजि लनवेदन 

ददएको कुनै व््शक्त उक्त ऐनको दफा १६ बिोशजि रोजगारीको िालग लसफाररस नहुुँदै लनजी 
प्र्ासिा अन््त्र कतै रोजगारीिा संिग्न भएिा वा स्वरोजगारिा िागेिा वा ्स ऐन बिोशजि  
प्रदान गररने रोजगारीिा सहभागी हनु इच्छुक नरहेिा सो कुराको जानकारी लनजिे ्थािीघ्र 
रोजगार सेवा केन्रिाई ददन ुपनेछ।   

(२) उपदफा (१) बिोशजि कसैिे जानकारी गराएिा रोजगार सेवा केन्रिे त््स्तो व््शक्तको  
नाि बेरोजगार व््शक्तको सूचीको अलभिेखबाट हटाउन ुपनेछ ।   

४.४ रोजगारदाताको वववरण राख्न ुपनेः  
(१) रोजगार सेवा केन्रिे आफ्नो के्षत्रलभत्र रहेका रोजगारदाताको सूची अद्यावलिक गरी राख्न ु

पनेछ।   
(२) उपदफा (१) बिोशजि सूची अद्यावलिक गने का्यिा रोजगार सेवा केन्रिे स्थानी् तहको  

अलतररक्त कुनै सरकारी वा गैरसरकारी लनका् वा संघ संस्थािाई सम्बशन्ित स्थानी् तह 
लभत्रका रोजगारदातािाई िाग गररए बिोशजिको वववरण उपिब्ि गराउन िेखी पठाउन 
सक्नेछ।   

(३) उपदफा (२) बिोशजि रोजगार सेवा केन्रबाट िेखी आएिा सम्बशन्ित सबै लनका्िे आफू  
अन्तगयतका रोजगारदाताको वववरण वा आफूिे गरी आएको काि र त््स्तो कािको िालग 
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आवश््क पने जनिशक्तको वववरण तोवकएको ढाुँचािा रोजगार सेवा केन्रिा उपिब्ि गराउन ु
पनेछ ।  

४.५ श्रलिक िाग गनय सक्नःे 
(१) रोजगारदातािे कुनै का्यका िालग आफूिाई आवश््क पने श्रलिकको संख्ा, ्ोग््ता र 

अवलि खिुाई सोको सूचना रोजगार सेवा केन्रिाई ददनछे। 

(२) रोजगारदातािे कुनै का्यका िालग स्थानी् स्तरिा आफूिाई आवश््क पने श्रलिक रोजगार  
सेवा केन्र िाफय त िाग गनय सक्नेछ।   

(३) उपदफा (१) र (२) बिोशजि श्रलिक िाग गदाय तोवकए बिोशजिको ढाुँचािा श्रलिकको  
संख्ा, श्रलिकको ्ोग््ता, क्षिता, सीप र कािको प्रकृलत खिुाई रोजगार सेवा केन्रिा िेखी 
पठाउन ुपनेछ।  

४.६ रोजगार सेवा केन्रको काि, कतयव्् र अलिकारः रोजगार सेवा केन्रको काि, कतयव्् र अलिकार  
देहा् बिोशजि हनुेछः 
(क) स्थानी् तहलभत्र रहेका बेरोजगार व््शक्तको त््ाङ्क संकिन तथा ववश्लषेण गरी बेरोजगारको 

सूची अद्यावलिक गने,  

(ख) सूचीकृत बेरोजगार व््शक्तिाई पररच्पत्र ववतरण गने,  

(ग) स्थानी् तहलभत्र उपिब्ि रोजगारीका अवसरहरूको पवहचान गरी सोको सूचना प्रवाह गने,  

(घ) स्थानी् तह लभत्रको रोजगारीको सम्भाव्् शस्थलत ववश्लषेण गरी रोजगारीको त््ाङ्क संकिन 
गने, रोजगार नक्सांकन गने तथा रोजगारीका अवसरको अलभिेखांकन गने,  

(ङ) रोजगारदाताका िालग श्रलिकको उपिब्िताको सम्भाव््ता जानकारी गराउन,े 

(च) रोजगारदाताबाट िाग भए बिोशजि सूचीकृत बेरोजगार व््शक्तिाई रोजगारीका िालग काििा  
जान सूशचत गने,  

(छ) बेरोजगारहरूको ज्ञान, सीप, ्ोग््ता, अनभुव, र बजारको िागका आिारिा आवश््क पने सीप  
ववकास तालििको पवहचान गरी तालिि सञ्चािनका िालग सहशजकरण गने,  

(ज) आफ्ना काि कारवाहीको बारेिा लन्लित रूपिा सम्बशन्ित नगर का्यपालिकािा प्रलतवेदन 
पेि गने,  

(झ) रोजगार सम्बन्िी सरोकारवािािाई अन्् सेवा प्रदान गने।  
 

पररच्छेद–५ 

लनदेिक सलिलत सम्बन्िी   
५.१ स्थानी् लनदेिक सलिलतः 

(१) नागररकको रोजगारीको हक संरक्षण सम्बन्िी कािको िालग  प्रत््ेक स्थानी् तहिा देहा् 
बिोशजिको स्थानी् लनदेिक सलिलत रहनेछः  
(क) सम्बशन्ित नगर का्यपालिकाको प्रिखु – अध््क्ष  
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(ख) सम्बशन्ित नगर का्यपालिकाको उपप्रिखु – सदस््  
(ग) नगर का्यपालिकािे तोकेका दईु जना िवहिा सवहत पाुँच जना का्यपालिका सदस्् – 

सदस््  
(घ) सम्बशन्ित नगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकी् अलिकृत – सदस््  
(ङ) सम्बशन्ित नगरपालिकाको उद्योग वाशणज्् संघको प्रलतलनलि – सदस््  
(च) सम्बशन्ित नगरपालिकाको व््ापार संघको प्रलतलनलि – सदस्् 

(छ) सम्बशन्ित नगरपालिकाको रोजगार सं्ोजक – सदस््–सशचव 

(२) सम्बशन्ित व््ावसाव्क संगठनका २ जना प्रलतलनलि आिन्त्रीत गनय सवकनछे। 

(३) स्थानी् लनदेिक सलिलतको सशचवाि् सम्बशन्ित नगरका्यपालिकािा रहनेछ।  
५.१.१ स्थानी् लनदेिक सलिलतको बैठकः 

(१) स्थानी् लनदेिक सलिलतको बैठक सो सलिलतको अध््क्षिे तोकेको लिलत, सि् र स्थानिा 
बस्नेछ ।  

(२) स्थानी् लनदेिक सलिलतको बैठकको अध््क्षता सो सलिलतको अध््क्षिे गनेछ।  
(३) स्थानी् लनदेिक सलिलतको सम्पूणय सदस्् संख्ाको पचास प्रलतित भन्दा बढी सदस््हरू 

उपशस्थत भएिा सलिलतको बैठकको िालग गणपूरक संख्ा पगेुको िालननछे।  
(४) स्थानी् लनदेिक सलिलतको लनणय्  सदस््–सशचविे प्रिाशणत गरी राख्न ुपनेछ। 

(५) स्थानी् लनदेिक सलिलतको बैठकका का्यववलि सलिलत आफैिे लनिायरण गरे बिोशजि हनुेछ।  
(६) स्थानी् लनदेिक सलिलतिे गरेको लनणय् को का्ायन्व्न सम्बशन्ित स्थानी् तहको नगर 

का्यपालिकािे गनेछ । 

५.१.२ स्थानी् लनदेिक सलिलतको काि, कतयव्् र अलिकारः स्थानी् लनदेिक सलिलतको काि, कतयव्् र 
अलिकार देहा् बिोशजि हनुछेः 
(क) सम्बशन्ित स्थानी् तह लभत्रको श्रि बजारको िाग र ववद्यिान जनिशक्तको उपिब्िताको  

ववश्लषेण र प्रके्षपण गने,  

(ख) बेरोजगार व््शक्तका िालग रोजगार वा स्वरोजगारको व््वस्था गनय आवश््क नीलत नगर  
का्यपालिका सिक्ष लसफाररस गने,  

(घ) स्थानी् तहलभत्र सञ्चालित रोजगार का्यक्रिको अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन गने,  

(ङ) सलिलतिे ददएको िागयदियन बिोशजि काि गरे/नगरेको अनगुिन गने।  
(च) सम्बशन्ित रोजगारदाता/उद्योग/प्रलतष्ठानिाई आवश््क लनदेिन ददन।े 
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पररच्छेद–६  
सरोकारवािा पक्षहरूको भलूिका   

 

६.१ तोवकएको काि गनुय पनेः बेरोजगार सूचीिा सूचीकृत व््शक्तिे रोजगार सेवा केन्रिे खटाएको स्थानिा 
गई तोवकएको काि गनुय पनेछ। ्सरी तोवकएको काि नगरेिा त््स्तो व््शक्तिाई ऐनको दफा 
२२ बिोशजि बेरोजगारको सूचीबाट हटाइनेछ।  

६.२ आचरण र अनिुासनको पािना गनुय पनेः उपदफा (३) बिोशजि रोजगार आ्ोजनािा काि गदाय  
प्रत््ेक श्रलिकिे देहा् अनसुारको आचरण र अनिुासनको पािना गनुय पनेछः  

(क) सि्को पािना गने,  

(ख) सिूहिा लििेर काि गने,  

(ग) सपुररवेक्षकको लनदेिन बिोशजि का्य गने,  

(घ) असि आचरण र अनिुासन का्ि गने,  

(ङ) का्यस्थििा आ्ोजनािे उपिब्ि गराएका सरुक्षा सािग्रीहरू िगाउन,े  

(च) आ्ोजना स्थििा खवटएको प्राववलिकिे ददएको लनदेिन बिोशजि का्यस्थि सरुक्षाका  
उपा्हरूको अविम्बन गने,  

(छ) का्यस्थििा सहकिीसुँग वा अन्् कुनै व््शक्तसुँग झै-झगडा नगने नगराउन,े  

(ज) का्यस्थििा साम्प्रदाव्क सद् भाव ववथोलिने खािका कुनै व््वहार नगने नगराउन,े  

(झ) का्यस्थििा िैंलगक, जाती्, क्षते्री्, िालियक, सांस्कृलतक तथा ्ौनजन्् वहंसा र ववभेद नगने 
नगराउने ।  

६.३ लनजी क्षते्रः लनजी के्षत्रिे आफ्नो जनिशक्त आवश््कताको पूवायनिुान गरी सोको जानकारी रोजगार 
सेवा केन्रिाई उपिब्ि गराउने, आवश््क जनिशक्त सम्भव भएसम्ि रोजगार सेवा केन्रिा 
सूचीकृत बेरोजगार व््शक्तहरूको सूचीबाट लिन,े श्रि बजारको िाग अनसुारका तालिि का्यक्रिको  
तजुयिा तथा का्ायन्व्निा सम्बशन्ित तहको सरकार, सहकारी संस्था िगा्त सम्भाववत  
रोजगारदाताहरूसुँग सिेत सहका्य गने जस्ता का्यहरू गने छन  । 

 

पररच्छेद–७  
बेरोजगार व््शक्तको सूचीकरण   

७.१ बेरोजगार व््शक्तको सूचीकरण प्रवक्र्ाः 
(१) लनवेदन िाग गनुय पनेः रोजगार सेवा केन्रिे  स्थानी् तहलभत्रका बेरोजगार व््शक्तहरूिाई 

अनसूुची १  बिोशजको ढाुँचािा बेरोजगार दतायका िालग लनवेदन िाग गनुय पनेछ ।  
७.२ लनवेदन ददन ु पनेः स्थानी् तह लभत्रका बेरोजगार व््शक्तको सूचीिा सूचीकृत हनु चाहने व््शक्तिे  

आफु स्था्ी रूपिा बसोबास गरेको वडाको वडा का्ायि्िा वा स्थानी् तहको रोजगार सेवा 
केन्रिा उपदफा (१) बिोशजि आव्हान गररए अनरुुप बेरोजगार दतायको लनवेदन ददन ुपनेछ ।  
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७.३ बेरोजगार व््शक्तको सूची अद्यावलिक राख्न ुपनेः रोजगार सेवा केन्रिे उपदफा (२) बिोशजि प्राप्त 
लनवेदनको पन्र ददन लभत्र छानववन गरी बेरोजगार ठहररएका व््शक्तहरूको सूची रोजगार  
व््वस्थापन सूचना प्रणािीिा अद्यावलिक गरी राख्न ुपनेछ।  

७.४ िाभग्राही पररच्पत्र ववतरण गनुय पनेः रोजगार सेवा केन्रिे पवहचान गरी सूचीकृत गरेका  
बेरोजगार व््शक्तहरूिाई काििा खटाउन ुपूवय अनसूुची २ बिोशजिको िाभग्राही पररच्पत्र ववतरण 
गनुय पनेछ।  

७.५ बैंक खाता खोल्न ुपनेः   
(क) रोजगार सेवा केन्रिा सूचीकृत बेरोजगार व््शक्तिे िाभग्राही पररच्पत्र पाउन ु पूवय अलनवा्य  

रूपिा बैंक खाता खोल्न ुपनेछ।  
 

पररच्छेद–८ 

संरचनागत व््वस्था 
८.१ स्थानी् तहः 

(१) ्स का्यक्रिको का्ायन्व्निा स्थानी् तहको क्षेत्र लभत्र रहेका बेरोजगार व््शक्त र 
रोजगारदाताको त््ाङ्क संकिन र अद्यावलिक गने,स्थानी् तहको बजेट तथा का्यक्रिबाट  
स्थानी् रोजगारी लसजयना गने र त््ाङ्कको साझेदारी, का्यक्रिको अनगुिन गने शजम्िेवारी 
स्थानी् तहको हनुेछ।  

(२) ्स्तो शजम्िेवारी लनवायह गनय स्थानी् तहिे देहा् बिोशजिका का्यहरू गनुय पनेछः  

(अ) नगर का्यपालिका   
(क) स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को प्राविान बिोशजि आफ्नो क्षेत्रलभत्रका 

बेरोजगार  व््शक्तहरूको तथा रोजगारदाताहरूको त््ाङ्क संकिन र अद्यावलिक गने 
गराउने,  

(ख) वावषयक बजेट तथा का्यक्रि तजुयिा गदाय स्थानी् तहलभत्र रोजगारी लसजयनािाई 
प्राथलिकता ददन,े  

(ग) प्राववलिक रुपिे िेशिनको प्र्ोग नगरी नहनुे काि बाहेकका स्थानी् आ्ोजनाहरूको 
लनिायण श्रििूिक प्रववलिको प्र्ोगबाट गने नीलत स्वीकृत गरी का्ायन्व्न गने,  

(घ) वावषयक बजेट तथा का्यक्रि का्ायन्व्न गदाय लसजयना हनुे रोजगारीिा रोजगार सेवा 
केन्रबाट बेरोजगार व््शक्तको सूचीिा सूशचकृत श्रलिक िाग गरी काििा िगाउन,े  

(ङ) रोजगार सेवा केन्रिाई आवश््क लनदेिन ददने तथा ्सको प्रभावकारी सञ्चािनका 
िालग आवश््क सह्ोग, सहजीकरण र सिन्व् गने, 

(छ) बेरोजगार व््शक्तहरूको पवहचानिा लसजयना हनुे वववादका सम्बन्ििा रोजगार सेवा 
केन्रबाट पेि भई आएकोिा ववस्ततृ अध्््न गरी अशन्ति लनणय्  ददन,े  
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(ज) लन्लित का्यक्रि अन्तगयतका आ्ोजनािा लसजयना भएका रोजगारीका अवसरहरू 
सूशचकृत बेरोजगार व््शक्तहरूका िालग प्ायप्त नभएिा थप रोजगारी लसजयना गनय 
कािका िालग पाररश्रलिक ढाुँचािा छुटै्ट रोजगार आ्ोजनाहरूको तजुयिा गरी 
का्ायन्व्न गने गराउन,े  

(आ) नगर का्यपालिकाको ्ोजना िाखा/िहािाखा   
(क) स्थानी् तहका आ्ोजनाहरूिा रोजगारी लसजयना सम्बन्िी नीलत तथा ्ोजना तजुयिा र  

का्ायन्व्न गने,  

(ख) लन्लित का्यक्रि बाहेक रोजगारी लसजयनाका वविषे का्यक्रिहरू ववकास गरी 
का्ायन्व्न गने,  

(ग) ्ो का्यक्रि का्ायन्व्निा रोजगार सेवा केन्रसुँग आवश््क सिन्व्, सह्ोग र 
सहका्य गने,  

(घ) प्रिखु प्रिासकी् अलिकृतिे तोकेको ्स का्यक्रिसुँग सम्बशन्ित अन्् का्यहरू 
सम्पादन गने ।  

८.२ वडा का्ायि्हरूः ्ो का्यक्रिका सम्बन्ििा वडा का्ायि्िे देहा्का का्यहरू गनेछन ः  
(क) वडाभरीका बेरोजगार व््शक्तिे बेरोजगार व््शक्तको सूचीिा दतायका िालग ददएको 

लनवेदन संकिन  गने र रोजगार सेवा केन्रिा बझुाउन,े  

(ख) बेरोजगार व््शक्तको पवहचान प्रवक्र्ा र रोजगारी प्रदान गने प्रवक्र्ािा लसजयना भएका  
गनुासाहरूको संकिन गरी रोजगार सेवा केन्रिा बझुाउन,े  

(ग) नगर का्यपालिकािे ्स का्यक्रिका सम्बन्ििा शजम्िा ददएका अन््  का्यहरू गने ।  

     

पररच्छेद–९ 

क्षिता ववकास र रणनीलतक संचार 
९.१ तालिि सञ्चािन गनेः 

(१) स्थानी् तहिे ्ो का्यक्रि अन्तगयत लनजी के्षत्रिा रोजगारीको िाग अनरुुपको जनिशक्त 
ववकास गनय आवश््क सीप तथा क्षिता ववकास तालििहरू सञ्चािन गनुय गराउन ुसक्ने छन।  

९.२ लनजी के्षत्रसुँग सहका्य गनय सक्नःे तालिि सञ्चािन गदाय उद्योग वाशणज््सुँग सम्बशन्ित लनका्का 
शजल्िा इकाई र सम्बशन्ित उद्यिी व््वसा्ीहरूको प्रलतलनलि सिेतको सहभालगता र सहका्यिा गनुय 
पनेछ।  

९.३ सम्झौता गनुय पनेः ्सरी तालिि सञ्चािन गनुय पूवय व््ावसाव्क तथा सीप ववकास तालिि  
प्रलतष्ठानिे सम्बशन्ित उद्यिीहरूसुँग तालिि प्राप्त िानव स्रोतिाई रोजगारीिा लिने सम्बन्ििा दफा  
३५ को उपदफा (२) बिोशजिको कबलुि्तनािा सवहतको सम्झौता गनुय पनेछ।  
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९.४ सैिाशन्तक र व््वहाररक दवैु ज्ञान लसकाउन ुपनेः तालिि ददुँदा सैिाशन्तक र व््वहाररक दवैु ज्ञान  
लसकाउन ुपनेछ।व््वहाररक लसकाइका िालग आवश््कता अनसुार श्रलिकिाई सम्बशन्ित उद्योग एवं 
किकारखानािै काििा प्रत््क्ष संिग्न गराएर लसकाउन ुपनेछ।  

९.५ तालििको िागतिा साझेदारी गनय सवकनःे व््ावसाव्क तथा सीप ववकास प्रलतष्ठानिे ्स दफािा 
गररएको व््वस्था बिोशजि िाग भई आएका तालििको सञ्चािन गनय िाग्ने िागतिा सम्बशन्ित 
उद्योगहरूको सिेत लनशित प्रलतित साझेदारी गराउन सक्नेछ।  

९.६ अलभिखुीकरण का्यक्रिः  
(१) सावयजलनक लनिायणका का्यिा रोजगारी ददने आ्ोजनािा श्रलिकिाई खटाउन ुपूवय उनीहरूिाई 

सम्बशन्ित रोजगार सेवा केन्रिे स्थानी् स्तरका तालिि संस्थाहरूसंगको सहका्यिा 
अलभिखुीकरण ददने व््वस्था गनुय पनेछ ।  

(२) अलभिखुीकरणको पाठ्यक्रि देहा् बिोशजि हनुेछः   
(क) िे्र रोजगार का्यक्रिको उद्देश्् र प्रकृलत,  

(ख) सम्बशन्ित रोजगार आ्ोजनाको पररच् र का्य, 
(ग) कािको शजम्िेवारी र का्यसम्पादन गने ववलि वा तररका,  
(घ) हाशजरी, पाररश्रलिक तथा अन्् सेवा सवुविा,  
(ङ) का्यस्थि जोशखि र का्यस्थि सरुक्षाका आिारभतू ववष्हरू,  

(च) प्राथलिक स्वास्््सुँग सम्बशन्ित ववष्हरू र प्राथलिक उपचारका ववष्हरू,  

(छ) का्यस्थििा वहंसा, आचरण र अनिुासन सम्बन्िी ववष्,  

(ज) कािको प्रकृलत र स्थान वविषेको आिारिा आवश््क हनुे अन्् ववष्हरू।  
९.७ तालिि प्रदा्क संस्थाः 

(१) ्ो का्यक्रि अन्तगयतका जनुसकैु तालिि का्यक्रि सञ्चािन गदाय व््ावसाव्क तथा सीपिूिक 
तालिि प्रलतष्ठान आफैिे वा स्थानी् तहका तालिि प्रदान गने लनका् िाफय त वा लनजी 
तालिि प्रदा्क संस्था िाफय त वा साझेदारीिा सञ्चािन गनय गराउन सक्नेछ।  

(२) तालिि प्रलतष्ठान बाहेक अन्् संस्थाबाट संचालित तालििको ढाुँचा, पाठ्यक्रि र िापदण्डको  
लनिायरण र अनगुिन गने शजम्िेवारी तालिि प्रलतष्ठानको हनुे।  

९.८ िशक्षत सिूह र तालििका िोड्यिुः 
(१) ्स दफा बिोशजि प्रदान गररने तालििका िशक्षत सिूह रोजगार सेवा केन्रिा सूशचकृत भएका 

बेरोजगार व््शक्तहरू हनुेछन  ।  
(२) तालििका िोड्युिहरू तालिि आवश््कता पवहचान भइ सके पलछ आवश््कता अनसुार 

ववकास गरी का्ायन्व्न गने शजम्िा तालिि प्रलतष्ठान र सम्बशन्ित नगर का्यपालिकाको 
हनुेछ।  
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(३) तालिि प्रलतष्ठान र नगर का्यपालिकाहरूिे तालििको िशक्षत सिूह लनिायरण गदाय र िोड्यिु 
त् गदाय आ-आफ्नो क्षेत्र लभत्रका लनजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसुँगको सहका्य र 
साझेदारीिा गनुय पनेछ।  

९.९ रणनीलतक संचारः 
(१) सूचना संप्रषेणः ्स का्यक्रिको ववष्िा आि नागररक एवं अन््  सरोकारवािािाई जानकारी 

गराउन रेलड्ो, टेलिलभजन, िघ ुचिशचत्र, वेभसाइट तथा अन्् श्रव्् दृष््  ववद्यतुी् िाध््ि, 

पत्रपलत्रका, ब्रोशि्र तथा बकुिेट, आ्ोजना वडापत्र, सािाशजक सञ्जाि आदद  िाफय त सूचना, 
जानकारी, सन्देि तथा का्यक्रिहरूको प्रिारण र प्रकािन गनय सवकनछे । 

(२) अन्तरवक्र्ा, छिफि, गोष्ठी तथा सेलिनारः ्स का्यक्रिको िालग रा् सझुाव संकिन गनय,  
का्यक्रिको िूल््ाङ्कन तथा पनुराविोकन गनय, प्रचार प्रसार र सचेतीकरण गनय स्थानी् तह 
सिन्व् र िे आवश््कता  अनसुार सरोकारवािाहरूसुँग अन्तरवक्र्ा, छिफि, गोवष्ठ तथा 
सेलिनार सञ्चािन गनय सक्नछे ।  

        

पररच्छेद–१० 

उद्योग तथा प्रलतष्ठान 

१०.१ उद्योग तथा प्रलतष्ठानः 
(१) शिवराज नगरपालिका लभत्र सञ्चालित उद्योग तथा किकारखानाहरुिे स्थानी् बेरोजगार 

व््शक्तहरुिाई रोजगारीिा प्राथलिकता ददन ु पनेछ।श्रलिकरुिाई नेपाि सरकार वा स्थानी् 
सरकारिे तोकेको न््ूनति ज््ािा रकि नघटाई भकु्तानी गनुय पनेछ। 

(२) नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्रिे उपिब्ि सूशचकृत बेरोजगार नागररक िध््ेबाट स्थानी् 
पूवायिार लनिायण का्य वा अन्् सरकारी का्यिा रोजगारी ददन ेव््वस्था लििाईनछे। सूशचकृत 
बेरोजगार नागररकिाई नगरपालिकालभत्र सञ्चालित उद्योगहरुसंग सिन्व् गरी रोजगारी 
उपिब्ि गराउन पहि गररनछे। 

(३) नगरपालिकािे िाग गरेको खण्डिा आफ्नो क्षेत्रलभत्र सञ्चालित उद्योग तथा किकारखानाहरुिे 
रोजगारीिा संिग्न जनिशक्तको वववरण िगा्त अन्् त््ाङ्क उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(४) शिवराज नगरपालिका लभत्र सञ्चालित उद्योग तथा प्रलतष्ठाहनरुिे नगरपालिका रोजगार सेवा 
केन्रसंग सिन्व् गरर सशुचकृत बेरोजगार व््शक्तहरुिाई उलनहरुको ्ोग््ता, लसप तथा क्षिता 
अनसुारको रोजगारी प्रदान गनुयपनेछ।शिवराज नगरपालिका लभत्र सञ्चालित उद्योग तथा 
प्रलतष्ठानिा दक्ष,अियदक्ष र दक्ष व््शक्तको रुपिा का्य गने न््नुति ५० प्रलतित जनिशक्त 
शिवराज नगरपालिकाका नागरीक िध््ेबाट राख्न ुपनेछ। 

(५) जनिशक्त/श्रलिक अलनवा्य रुपिा शिवराज नगरपालिकाको बासीन्दा हनु ुपनेछ। 
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(६) नगरपालिकािे उद्योग तथा प्रलतष्ठानिाई आवश््क जनिशक्त उपिब्ि गराउन नसकेको 
खण्डिा िात्र उक्त उद्योग तथा किकारखानािे सोवह ५० प्रलतित पदिा जनिशक्त भनाय गनय 
सक्नेछन। 

(७) रोजगार सेवा केन्रिा सशुचकृत बेरोजगार व््शक्तहरुिाई नगरपालिकालभत्र सञ्चालित उद्योग 
तथा किकारखानािा काि गनय आवश््क िैशक्षक ्ोग््ता पगेुको खण्डिा र केवह सीपको 
आवश््कता भएिा नगरपालिकािे सोवह जनिशक्तको सीप ववकासिा पहि गनेछ।साथै, उद्योग 
किकारखानािे पलन सो का्यिा सहशजकरण र सह्ोग गनुय पनेछ। 

(८) बेरोजगार व््शक्तहरुिाई उद्योग तथा किकारखानाहरुिा काििा िगाउदा प्राथलिक उपचार, 
सरुक्षा सािाग्री िगा्तका साविालनका उपा्हरु उद्योग तथा किकारखानािे व््वस्थापन 
गनुय पनेछ। 

(९) नगरपालिका लभत्र सञ्चालित उद्योग तथा किकारखानाहरुिे ्ो का्यववलिको पािना गरी 
रोजगारी प्रदान गनुय पनेछ।्स का्यववलि अनसुार रोजगारी प्रदान नगरेिा नगरपालिकाबाट 
प्रदान गरीने सेवा सवुविा प्रदान गनय नगरपालिका बाध्् हनुे छैन। 

(१०) रोजगार दातािे उपदफा (४) िा भएको व््वस्थाको का्यन्व्न गरे/नगरेको सम्बन्ििा 
उद्योग/प्रलतष्ठान रहेको वडािा सम्बशन्ित वडा अध््क्षिे अनगुिन गनय सक्नछे र सो 
उपदफाको का्यन्व्न नगरेको पाइएिा सोको जानकारी रोजगार सेवा केन्रिा ददने छन। 

  

पररच्छेद–११   
ववववि   

११.१ अनगुिन तथा लनरीक्षणः नगरपालिका लभत्र सञ्चालित उद्योग किकारखाना तथा आ्ोजनाहरुको 
स्थानी् तहिे लन्लित अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन गरी आवश््क सझुाव ददन सक्नछे । 

११.२ लन्ि बनाउन े अलिकारः स्थानी् तहिे ्स ऐनको का्ायन्व्न गनय आवश््क लन्ि तथा 
का्यववलि बनाउन सक्नेछ।  

११.३ नीलतगत लनणय् , लनदेिन र सिन्व्ः 
(१) ्स का्यक्रिको सम्बन्ििा आ-आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र आवश््क नीलतगत लनणय्  गने, 

लनदेिन ददने र सिन्व् गने शजम्िेवारी स्थानी् तहिा रहने लनदेिक सलिलतको हनुेछ।   
११.४ बािा अड्काउ फुकाउन र व््ाख्ा गनय सक्नःे स्थानी् तहिे ्स का्यववलि ववपररत नहनु ेगरी 

्स का्यक्रि सञ्चािनिा आइपने बािा अड्काउ फुकाउन वा कुनै दद्ववविा परेिा व््ाख्ा गनय 
सक्नेछ।  

११.५ अनसूुचीिा हेरफेर गनय सक्नःे स्थानी् तहिे ्स का्यववलिको अनसूुचीहरूिा आवश््क हेरफेर गनय  
सक्नेछ। 
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११.६ अन््ः ्स का्यववलििा आवश््क अन्् ववलि, प्रवक्र्ा तथा अनसुशुचहरु देहा् बिोशजिका काननु 
अनसुार हनुे छनः 

 रोजगारीको हक सम्बशन्ि ऐन, २०७५ 

 रोजगारीको हक सम्बशन्ि लन्िावलि, २०७५ 

 बेरोजगार सशुच लनिायरण तथा प्रिाशणकरण िागय दियन,२०७६ िगा्त अन्् प्रचलित काननु 
बिोशजि हनुेछ । 
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अनसूुची-१ 

(लन्ि ७ को उपलन्ि (१) सुँग सम्बशन्ित) 
न््ूनति रोजगारिा संिग्न हनु चाहन े

बेरोजगार व््शक्तिे ददन ेलनवेदनको ढाुँचा 
 

(लिलत २०७५।१२।०४ गतेको िा.िन्त्रीस्तरको लनणय् ानसुार संिोलित) 
   

लिलतः............................ 
श्री.........नं. वडा का्ायि्,                                                        

शिवराज नगरपालिका, शजल्िा कवपिवस्त ु  
 

रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन,२०७५ िे गरेको व््वस्था बिोशजि िैिे न््ूनति रोजगारीको अवसर 
नपाएको र ि तोवकए बिोशजिको आ् आजयन हनुे स्वरोजगारिा संिग्न नभएको हुुँदा नेपाि 
सरकार/प्रदेि सरकार/स्थानी् तहद्वारा संचालित न््ूनति रोजगार का्यक्रििा संिग्न हनु देहा् 
बिोशजिको वववरण सवहत ्ो लनवेदन पेि गरेको छु।   
१. नाि, थर ............................................................  

२. लिङ्गः क) परुुष     ख) िवहिा     ग) अन््   
३. पाररवाररक वववरणः   
(अ) वगय/सिूहः तपाईं आफूिाई कुन वगय/सिूहिा राख्न रुचाउन ुहनु्छ ? छानु्नहोस )   

क) 
आददवासी   
जनजालत 

ख) दलित ग) बैश्् घ) िसुििान ङ) ब्राह्मण च) क्षेत्री छ) ििेिी ज) अन््... 

आ) अल्पसंख्क सिूदा्ः हो/होइन   
इ) िोपोन्िखु जनजातीः हो/होइन  
ई) सीिान्तकृत वगयः हो/होइन (्दद हो भन,े अलत सीिान्तकृत वगयः हो/होइन)   
(उ) पररवारको संख्ाः जम्िाः ............... िवहिाः ........... परुुषः ....................   

१८-५९ उिेर सिूहको सदस्् संख्ाः ...........................   
(ऊ) पररवारिा अपाङ्गता भएका सदस््ः छ/छैन (्दद छ भने उल्िेख गनुयहोस)   

१. नािः ............ ................. उिेरः............ अिक्तताको प्रकृलतः पूणय अिक्त/अलत 
अिक्त/ िध््ि/सािान्् 

२. नािः ............ ................. उिेरः............ अिक्तताको प्रकृलतः पूणय अिक्त/अलत 
अिक्त/िध््ि/सािान््   

(ऐ) आवेदक गभयवती वा सतु्केरी भएकी िवहिा भएिा उल्िेख गने ।   
गभयवती ........(िवहना) वा सतु्केरी भएिा .......(िवहना)   

४. स्था्ी ठेगानाः प्रदेि .............. शजल्िा ................. न.पा./गा.पा...................... वडा नं ......  
५. अस्था्ी ठेगानाः प्रदेि .............. शजल्िा ................. न.पा./गा.पा.................... वडा नं ......   
६. सम्पकय  वववरण (उपिव्ि भएसम्ि) फोन/िोबाइि नं. .................. ईिेि ............................   
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७. प्राथलिकता क्रि लनिायरण प्र्ोजनका िालग आवश््क थप वववरणः  

क) कृवष उत्पादनिे वषयिा ३ िवहनासम्ि खान (कृवषिा आशश्रत पररवारको सदस्् 
भएिा) पगु्छ पगु्दैन 

ख) बसोवासका िालग आफ्नै घर भएको नभएको 
ग) घरिूिी एकि िवहिा हो होइन 

घ) िवहद पररवार तथा बेपिा पररवारको सदस्् हो होइन 

ङ) पररवारिा काि गने उिेर (१८–५९) सिूहको र काि गनय सक्ने िारीररक 
अवस्था भएको पररवारको सदस्् 

छ छैन 

८. आवेदकको कािको अनभुव सम्बन्िी वववरण  
का्यक्षेत्र पद काि गरेको अवलि संस्था (्दद भएिा) 

देशख सम्ि  

     

     

९. पररवारका सदस्् र रोजगारीको अवस्था (लनवेदक सवहत)   

नाि 

लनवे
दक

  
सुँ ग

क
ो  

नात
ा 

नागररकता/रा.प.प. 
सम्बन्िी  वववरण 

जन्
ि 
 लि

लत 

िैशक्षक ्ोग््ता 
(लनरक्षर,साक्षर,   
आिारभतू, 

एस.एि.सी,  उच्च   
िा.वी.स्नातक वा 
सो भन्दा ववढ)  

हाुँलसि 
गरेको  
सीप 
रोज

गा
रीक

ो अ
वस्
था
 

देि
/स्
वर
ोज
गा
र/
बेर
ोज
गा
र)

 सािाशजक सरुक्षा 
कोष वा अन्् 

सरकारी कोष वा 
रोजगारदाताबाट 
लन्लित रूपिा 

कुनै 

सह्ता 
लिईरहेको/नरहेका ना

.प्र
.नं
./
रा.
प.
प.
नं.
 

जा
री 

 लि
लत 

जा
री 

शज
ल्ि

ा 

सी
पक

ो  
ववव

रण
 

(द
क्ष,

 अ
ियद

क्ष,
 

अद
क्ष)

 

           

           

           

१०. वावषयक पाररवाररक आ्ः रु............................ (अक्षरेपी ............................................)  
११. काि गनय चाहेको के्षत्र (एकभन्दा बढी के्षत्रहरू छनौट गनय सवकने)  

कृ
वष,

  
सह

क
ारी
  
तथ

ा 
पि

 ु 
ववक

ास
 

 

उज
ाय,  
लस
चा
इ 
 त
था
  
नद
ी 

लन्
न्त्र
ण 

खा
न ेप
ान
ी  

तथ
ा स

रस
फ
ाई

 

वन
 त
था
  
वा
ता
वर
ण 

प्
यटन
 प्र
वि

यन 

सड
क
 ्
ात
ा्
ात

 

शि
क्षा

, 
 ्
वुा
 त
था
 खे

िकु
द 

पनु
ः ल
नि

ायण
 

सा
िूद

ाव्
क
 पू
वा
यिा
र 

लनि
ायण

 

ठूि
ा  

तथ
ा  

राव
ि्

  
गौ
रव
क
ा आ

्ो
जन

ा 

सूच
ना
  
तथ

ा सं
चा
र 
 

प्रवव
लि

 

उद्य
ोग
 स्
वा
स््
् 
अन्
् 
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१२. काििा खवटन चाहेको सम्भाववत सि् ....................देशख..................... सम्ि   

१३. बैङ्क खाताको वववरण (उपिव्ि भएिा) बैङ्कको नािः ..........................................................  

ठेगानाः ...................................................... खाता नंबरः .................................................  

खाताको प्रकार ........................................................   

उपरोक्त बिोशजिको वववरण साुँचो हो, झठुा ठहरे प्रचलित कानून बिोशजि सहुुँिा/बझुाउुँिा भनी सवहछाप 
गने ।  
 

 

लनवेदकको सही                                                                                                    
लिलतः  
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अनसूुची–२ 

(लन्ि ८ को उपलन्ि (१) सुँग सम्बशन्ित) 
श्रलिक िाग गने लनवेदनको ढाुँचा 

 

श्री रोजगार सेवा केन्र लिलतः शिवराज नगर का्यपालिका, शजल्िा कवपिवस्त ु।  
कवपिवस्त ुशजल्िा शिवराज नगरपालिका वडा नं........शस्थत िेरो ................. कम्पनी/उद्योग/फियिाई 
कवपिवस्त ुशजल्िा शिवराज नगरपालिका वडा नं. ......... िा काि गनय  तपशिि बिोशजिका श्रलिकहरू 
आवश््क भएकोिे बेरोजगार सूचीिा रहेका व््शक्तहरू िध््ेबाट श्रलिक उपिब्ि गराईददन ु हनु ्ो 
लनवेदन पेि गरेको छु ।  
१. रोजगारदाताको नाि र ठेगानाः सम्पकय  नं............................  
२. रोजगारदाताको उद्योग/व््वसा्को प्रकृलतः उत्पादनिूिक/सेवािूिक  
३. काि गनुयपने के्षत्रः ......................(वन, कृवष, उद्योग, अन््...................)  

४. आवश््क कािदारको प्रकृलतः दक्ष/अदक्ष  

लस.नं. श्रलिकको पद 
आवश््क 
संख्ा का्य वववरण 

छोटकरीिा 

आवश््क न््ूनति 

िैशक्षक ्ोग््ता र  
सीप 

काि उपिब्ि हनुे 
सि्ावलि (ददनिा 

खिुाउने) दक्ष अदक्ष 
      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

रोजगारदाताको दस्तखतः  

का्ायि्को छापः  

लिलतः  

  

 

 

 

 

  



खण्डः ६ संख्ाः 16 लिलतः २०७९।०९।25 

अनसूुची-३ 

(लन्ि ९ को उपलन्ि (२) सुँग सम्बशन्ित) 
रोजगारदाताको वववरण 

 

१. रोजगारदाताको नाि र ठेगानाः सम्पकय  नं.......  
२. रोजगारदाताको उद्योग/व््वसा्को प्रकृलतः उत्पादनिूिक/सेवािूिक/अन्् (..........)  
३. जनिशक्तको दरबन्दी संख्ाः  
४. हाि ररक्त रहेको जनिशक्तको प्रकृलत र आवश््क ्ोग््ताः  
५. रोजगारी उपिब्ि गराउन सक्ने स्थानः  

क. गाउुँ का्यपालिका/नगर का्यपालिकाः  
ख. वडा नं.  
ग. शजल्िाः  

६. कािको प्रकृलतः स्था्ी/अस्था्ी/करार/दैलनक ज््ािादारी  

७. एक आलथयक वषयिा रोजगारी प्रदान गनय सक्ने अवलिः एक स् ददनसम्ि/दईु स् ददनसम्ि/तीन  
स् पैंसठ्ठी ददनसम्ि  

 

रोजगारदाताको दस्तखतः  

रोजगारदाताको का्ायि्को छाप  

लिलतः 
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अनसूुची ४ 

(दफा १८ को उपदफा (४) सुँग सम्बशन्ित) 
िाभग्राही पररच्पत्र 

पवहिो पाना 
   

िशुम्बनी प्रदेि¸ कवपिवस्त ु

शिवराज नगरपालिका 
िाभग्राही पररच्पत्र 

            
नािः   
ठेगानाः  
नागररकता⁄रावि् पररच्पत्र नं.  
पररच्पत्र जारी लिलतः   
प्रिाशणत गने कियचारीको हस्ताक्षरः   

   

दोश्रो पाना   
पाररवाररक वववरणः 

संकेत नम्बर नाि िाभग्राहीसुँगको नाता नागररकता 
प्रिाणपत्र नम्बर 

कैवफ्त 

     

 

     

 

 

 

    

 

तेस्रो पाना 
रोजगारीको वववरणः   

काि गरेको 
आ्ोजनाको नाि 

अवलि कािको 
प्रकृलत 

प्रिाशणत गने 
आ्ोजना प्रिखु 

दस्तखत 
का्ायि्को 

छाप देशख  सम्ि 

     

 

  

     

 

  

     

 

  

 

 

     

     

      

 

 

फोटो 
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चौथो पाना 
 

रोजगार आ्ोजनािा काि गदाय प्रत््ेक श्रलिकिे देहा् अनसुारको आचरण र अनिुासनको पािना गनुय  
पनेछः  
(क) सि्को पािना गने,  

(ख) सिूहिा लििेर काि गने,  

(ग) सपुररवेक्षकको लनदेिन बिोशजि का्य गने,  

(घ) असि आचरण र अनिुासन का्ि गने,  

(ङ) का्यस्थििा आ्ोजनािे उपिब्ि गराएका सरुक्षा सािाग्रीहरू िगाउन,े  

(च) आ्ोजना स्थििा खवटएको प्राववलिकिे ददएको लनदेिन बिोशजि का्यस्थि सरुक्षाका उपा्हरूको  
अविम्बन गने,  

(छ) का्यस्थििा सहकिीसुँग वा अन्् कुनै व््शक्तसुँग झैझगडा नगने नगराउन,े  

(ज) का्यस्थििा साम्प्रदाव्क सद्भाव ववथोलिने खािका कुनै व््वहार नगने नगराउन,े  

(झ) का्यस्थििा िैंलगक, जाती्, क्षेत्री्, िालियक, सांस्कृलतक तथा ्ौनजन्् वहंसा र ववभेद नगने  
नगराउने ।  
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अनसूुची ५ 

(दफा २० को उपदफा (१) सुँग सम्बशन्ित) 
रोजगारिूिक आ्ोजनािे रोजगार सेवा केन्रिा 

श्रलिक िाग गने फाराि 

 

श्री रोजगार सेवा केन्र,                                                          लिलतः............................ 
......................गाउुँपालिका/नगरपालिका ।  
 

......................शजल्िा............................गाउुँपालिका/नगरपालिकािा अवशस्थत  ...................... 
्ोजनािाई.................शजल्िा....................गाउुँपालिका/नगरपालिका वडा नं................ िा काि 
गनय तपलसि बिोशजिका श्रलिकहरू आवश््क भएकोिे त््हाुँ बेरोजगार सूचीिा रहेका व््शक्तहरू 
िध््ेबाट श्रलिक उपिब्ि गराईददन ुहनु अनरुोि गदयछु ।  
१. आ्ोजनाको नाि र ठेगानाः  
२. आ्ोजना सञ्चािन गने लनका्ः  
३. काि गनुयपने के्षत्रः ..............................(वन, कृवष, लनिायण, अन््........)  

४. आवश््क श्रलिकको प्रकृलत  

लस.नं. श्रलिकको पद 
आवश््क 
संख्ा का्य वववरण 

छोटकरीिा 

आवश््क न््ूनति 

िैशक्षक ्ोग््ता र  
सीप 

काि उपिब्ि हनुे 
सि्ावलि (ददनिा 

खिुाउने) दक्ष अदक्ष 
      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

आ्ोजना प्रिखुको दस्तखतः  

का्ायि्को छापः  
लिलतः  
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अनसूुची ६ 

(दफा २३ सुँग सम्बशन्ित) 
लनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूिे 

रोजगार सेवा केन्रिा श्रलिक िाग गने फाराि  
 

श्री रोजगार सेवा केन्र                                            लिलतः .................... 
शिवराज नगरपालिका, कवपिवस्त ु।  
कवपिवस्त ु शजल्िा शिवराज नगरपालिका अवशस्थत िेरो ................................... 
कम्पनी/उद्योग/व््वसा्/फियिाई कवपिवस्त ु शजल्िा शिवराज नगरपालिका वडा नं...... िा काि गनय 
तपशिि बिोशजिका श्रलिकहरू आवश््क भएकोिे त््हाुँ बेरोजगार सूचीिा रहेका व््शक्तहरू िध््ेबाट 
उपिब्ि  गराईददन ुहनु अनरुोि गदयछु ।  
 

१. रोजगारदाताको नाि र ठेगानाः  
२. सम्पकय  नम्बर .......................... ई–िेि ..............................................  
३. रोजगारदाताको उद्योग/व््वसा्को प्रकृतः उत्पादनिूिक/सेवािूिक  
४. काि गनुयपने के्षत्रः .........................................  

५. आवश््क श्रलिकको प्रकृलतः दक्ष/अियदक्ष/अदक्ष  
६. आवश््क श्रलिक सम्बन्िी वववरणः   

 

 

क्र.नं. 
श्रलिकको 

पद 

आवश््क 
संख्ा 

का्यवववरण 
छोटकरीिा 

आवश््क न््ूनति 
िैशक्षक ्ोग््ता, 
अनभुव र सीप 

काि उपिब्ि हनुे 
सि्ावलि(ददनिा 

खिुाउन े

 

 
     

 

रोजगारदाताको दस्तखतः  

 

का्ायि्को छाप 
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अनसूुची ७ 

(दफा ३५ को उपदफा (१) सुँग सम्बशन्ित) तालिि लिन ेप्रशिक्षाथी बेरोजगार व््शक्तको कबलुि्तनािा 
   

   

 

 

 

 

लिशखति .......................बस्ने............................. को छोरा/छोरी ...................... ..............  
को नालत/नालतनी वषय.............. को.............................................  िे........................................ 
प्रलतष्ठानिा ............... िवहना तािीि प्राप्त गरे पिात तपलसि  बिोशजिका ितयहरूको अलिनिा रही 
कम्तीिा तीन वषयसम्ि सोही प्रलतष्ठानिे उपिब्ि गराएको िेरो ्ोग््ता र सीप अनसुारको काि गनेछु । 
्दद ्स कबलुि्तनािा बिोशजिको ितय पािना नगरेिा कानून बिोशजि सहुुँिा बझुाउुँिा ।  

तपलसिः   
१. उपिब्ि गराइएको तािीि तोवकएको लिलत, स्थान र सि्िा गई अनिुालसत तथा शजम्िेवारीपूणय  

ढंगबाट लिनेछु। 

२. आफ्नो ्ोग््ता र सीप बढाउन तािीिबाट लसकेका कुराहरूिाई उप्ोग गनेछु। 

३. िारीररक अपाङ्गता वा अिक्तता भएको अवस्थािा बाहेक तािीि प्राप्त गरे पिात काि गनय नसक्न े

गरी कम्तीिा तीन वषयसम्ि सोही प्रलतष्ठानिे उपिब्ि गराएको िेरो्ोग््ता र सीप अनसुारको लन्लित 
काि गनेछु। 

 

तािीि प्राप्त गने व््शक्तको दस्तखतः  

 
 

औठा छाप 

 

 

दा्ाुँ 
 

 

बाुँ्ा 

 

  

 

 

ईलत सम्वत  २०... िवहना........गते........रोज...............िभुि ।  
  

 

फोटो 
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अनसूुची ८ 

(दफा ३५ को उपदफा (२) सुँग सम्बशन्ित)   
वविी् प्रोत्साहन लिन ेप्रलतष्ठानिे गनुयपने कबलुि्तनािा   

   

लिशखति  शजल्िा कवपिवस्त,ु शिवराज नगरपालिका........... वडा नं........... शस्थत  
........................................................... प्रलतष्ठानको तफय बाट अशखत्ार प्राप्त ि÷हािी  
................................................ िे देहा्को वववरण भएका श्रलिकहरूिाई ्स प्रलतष्ठानिा   

लिलत .......................... गतेदेशख .............................. गतेसम्ि सञ्चािन हनुे ........ िवहन े 
तािीि उपिब्ि गराई तपलसि बिोशजिका ितयहरूको अलिनिा रही कम्तीिा तीन वषयसम्ि   

लनजहरूिाई लनजहरूको ्ोग््ता र सीप अनसुारकोलन्लित रोजगारी उपिब्ि गराउन त्ार छु÷छौँ ।  
्दद ्स कबलुि्तनािा बिोशजिको ितय पािना नगरेिा कानून बिोशजि सहुुँिा बझुाउुँिा । 

ितयहरूः   
१. तोवकएको लिलत, स्थान र सि्िा तािीि उपिब्ि गराउनेछु ।  
२. तािीि अवलि भर तोवकएको पाररश्रलिक उपिब्ि गराउनेछु ।  
३. तािीि प्राप्त गरे पिात प्रशिक्षाथी श्रलिकिाई कम्तीिा तीन वषयसम्ि ्ही प्रलतष्ठानिा उपिब्ि  

लनजको ्ोग््ता र सीप अनसुारको लन्लित रोजगारी उपिब्ि गराउनछुे ।  

 

क्र.नं. श्रलिकको नाि, थर ठेगाना िाभग्राही पररच्पत्र नं. तालििको प्रकृलत कैवफ्त 

१  

 

    

२  

 

    

३  

 

    

 

 

अशखत्ार प्राप्त व््शक्तको (प्रलतष्ठानको तफय बाट)  
दस्तखतः  

प्रलतष्ठानको छापः 
 

 

 

 

 

 

 

ईलत सम्वत  २०... िवहना........गते........रोज...............िभुि ।   
  



खण्डः ६ संख्ाः 16 लिलतः २०७९।०९।25 

अनसूुची ९ 

(दफा ८१ को उपदफा (२) सुँग सम्बशन्ित) 
शिवराज नगरपालिका 

सेवाग्राही सन्तवुि सवेक्षण फाराि 

 

१. िे्र रोजगार का्यक्रिबारे तपाईंिाई जानकारी  
क) छ              ख) छैन  

२. तपाइिंें िे्र रोजगार का्यक्रिको बारेिा कसरी जानकारी प्राप्त गनुयभ्ो ? 

क) संचार िाध््िबाट           ख) रोजगार सेवा कन्रबाट  
ग) स्थानी् तहबाट             घ) साथी भाईबाट 

ङ) अन््.........................  

३. ्स का्यक्रिबाट तपाईिे कुन सेवा प्राप्त गनय खोज्नभुएको हो ?  

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

४. ्स का्यक्रिबाट तपाईिे प्राप्त गनय खोज्नभुएको सेवा प्राप्त भ्ो वा भएन ? 

क) भ्ो                  ख) भएन  
प्राप्त नभएको भए प्राप्त नहनुकुो कारण ........................................................ 

५. बेरोजगार दताय प्रवक्र्ासुँग तपाई सन्तिु हनुहुनु्छ ?  

क) छु                   ख) छैन  
६. तपाईंिे ्स का्यक्रिबाट रोजगार प्राप्त गनुयभ्ो ?  

क) प्राप्त गरे              ख) प्राप्त गररन  
प्राप्त नभएको भए प्राप्त नहनुकुो कारण ........................................................ प्राप्त भएको 
भए प्राप्त भएको ददन संख्ा ................................................................ प्राप्त भएको भए 
रोजगारको के्षत्र     क) सावयजलनक      ख) लनजी          ग) गैरसरकारी के्षत्र  

७. रोजगारी प्राप्त गनुय पूवय अलभिखुीकरण तालिि प्राप्त गनुयभ्ो ?  

क) गरे                ख) गररन  
८. का्यस्थििा भएको सवुविाबाट तपाई कलत सन्तिु हनुहुनु्छ ?  

क) छु                 ख) छैन  
सन्तिु नभएको भए कारण ........................................................................ 

९. रोजगार सेवा केन्रिे प्रदान गने सेवा प्रलत सन्तिु हनुहुनु्छ ?  

क) छु                 ख) छैन  
१०. िे्र रोजगार का्यक्रििाफय त प्रदान गररएको सिग्र सेवाप्रलत तपाई कशिको सन्तिु हनुहुनु्छ ?  

क) िेरै सन्तिु छु       ख) दठकै सन्तिु छु       ग) सन्तिु छैन  

११. रोजगार सेवा केन्रिे प्रदान गने सेवािाई सहज बनाउन के गनुयपिाय ?  

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

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलिकृत  


