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नेऩार सयकाय 

श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारम 

योजगाय सॊमोजकको  ऩदऩूर्ति य सेवा सवुवधा सम्फन्त्धी  भाऩदण्ड, २०७६ 

 

प्रस्तावना् प्रत्मेक स्थानीम तह अन्त्तगित यहने योजगाय सेवा केन्त्रको योजगाय सॊमोजकको अस्थामी 
दयफन्त्दीको ऩदभा कयायभा कभिचायी बनाि गयी काभभा रगाउन योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति प्रविमा य 
सेवा सवुवधा सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि आवश्मक बएकोरे नेऩार सयकाय, भजन्त्रऩरयषद् फाट मो भाऩदण्ड 
स्वीकृत गयी रागू गरयएको छ । 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायजम्बक 

 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस भाऩदण्डको नाभ “योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति य सेवा सवुवधा 
सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७६” यहेको छ। 

(२) मो भाऩदण्ड स्वीकृत बएको र्भर्तदेजि रागू हनुेछ ।  

२.  ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस भाऩदण्डभा, 
(क) “भन्त्रारम” बन्नारे श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारमराई 

सम्झनऩुछि ।  

(ि) “सर्भर्त” बन्नारे योजगाय सॊमोजकको छनौट गनि फनेको दपा ६ फभोजजभको 
सर्भर्तराई सम्झनऩुछि । 

 

ऩरयच्छेद–२ 

योजगाय सॊमोजकको दयफन्त्दी य ऩदऩूर्ति 
 

३. दयफन्त्दी् (१) प्रत्मेक स्थानीम तह अन्त्तगित यहने योजगाय सेवा केन्त्रको सॊचारन गनि एक 
जना योजगाय सॊमोजकको व्मवस्था गरयनेछ । 

(२) योजगाय सॊमोजकको दयफन्त्दी अस्थामी हनुेछ । नऩेार सयकायरे हयेक वषि एक 
आर्थिक वषिका रार्ग योजगाय सॊमोजकको दयफन्त्दी स्वीकृत गनि सक्नेछ । 
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(३) दश हजाय बन्त्दा फढी जनसॊख्मा बएको स्थानीम तहभा स्थानीम सेवाको छैटौं 
तह सयहको य दश हजाय बन्त्दा कभ जनसॊख्मा बएको स्थानीम तहभा स्थानीम सेवाको ऩाॉचौ 
तह सयहको योजगाय सॊमोजक यहनेछ ।  

४. ऩदऩूर्ति्  (१) योजगाय सॊमोजकको स्वीकृत अस्थामी दयफन्त्दीभा सम्फजन्त्धत स्थानीम तहरे एक 
वषिका रार्ग िरुा प्रर्तस्ऩधािद्वाराया कयायभा ऩदऩूर्ति गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩदऩूर्ति गरयएका योजगाय सॊमोजकराई स्वीकृत अस्थामी 
दयफन्त्दीभा सम्फजन्त्धत स्थानीम तहरे आर्थिक वषि ननाघ्न ेगयी एकऩटकभा फढीभा एक वषिका 
रार्ग ऩनु् कयाय सम्झौता गयेय काभभा रगाउन सक्नेछ ।  

५. न्त्मूनतभ मोग्मता् योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्तिका रार्ग गरयएको ववऻाऩनभा देहामको न्त्मूनतभ 
मोग्मता ऩगेुको नेऩारी नागरयक उम्भेदवाय हनु सक्नेछ्  

(क) छैटौं तह सयहको योजगाय सॊमोजकका रार्ग नेऩार सयकायफाट भान्त्मता प्राप्त जशऺण 
सॊस्थाफाट कजम्तभा स्नातक तह वा सो सयह य ऩाॉचौ तहसयहको योजगाय सॊमोजकका 
रार्ग कजम्तभा प्रववणता प्रभाण ऩर तह वा सो सयह उतीणि गयेको,  

(ि) दयिास्त ददने अजन्त्तभ र्भर्तभा छैटौं तह सयहको रार्ग २१ वषि ऩयुा बई ४५ वषि 
ननाघेको य ऩाॉचौ तह सयहको रार्ग १८ वषि ऩयुा बई ४५ वषि ननाघेको, 

(ग) बववष्मभा सयकायी सेवाका रार्ग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै कायवाही नबएको । 

(ग) नैर्तक ऩतन देजिने पौजदायी अर्बमोगभा अदारतफाट कसूयदाय नठहरयएको। 

 

ऩरयच्छेद–३ 

छनौट प्रविमा 
 

६.    योजगाय सॊमोजक ऩदऩूर्ति सर्भर्त् योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति गनि प्रत्मेक स्थानीम तहभा 
देहाम फभोजजभको एक ऩदऩूर्ति सर्भर्त यहनेछ् 

  (क) गाउॉकामिऩार्रका वा नगयकामािऩार्रकारे तोकेको र्नजाभती सेवाको फाहारवारा वा 
सेवार्नवृत्त याजऩराॊवकत दद्वारतीम वा सोबन्त्दा भार्थल्रो शे्रणीको कभिचायी   सॊमोजक  

(ि)  गाउॉकामिऩार्रका वा नगयकामािऩार्रकारे तोकेको सम्फजन्त्धत ववषमको ववऻ   सदस्म 

  (ग)  प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृत     सदस्म सजचव 
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७. दयिास्त आह्वान गने् (१) सम्फजन्त्धत स्थानीम तहरे योजगाय सॊमोजकको रयक्त दयफन्त्दीभा 
ऩदऩूर्तिका रार्ग अनसूुची १ फभोजजभको ढाॉचाभा ऩन्त्र ददनको सभम सीभा तोकी दयिास्त 
आह्वान गनुि ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ दयिास्त र्रॊदा रोक सेवा आमोगरे र्नधाियण गयेको 
भाऩदण्ड फभोजजभ दयिास्त दस्तयु र्रएय मोग्मता ऩगेुका उम्भेदवायको दयिास्त स्वीकृत गयी  
अनसूुची २ फभोजजभको प्रवेशऩर उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

 (३) दयिास्त आह्वानको सूचना सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको सूचनाऩाटी, वेबसाइट, 

स्थानीम ऩरऩर्रका य कुनै एक यावष्डम स्तयको दैर्नक ऩर्रका वा देशबयी प्रसायण हनुे 
येर्डमो/एप.एभ. भापि त प्रकाशन य प्रसायण गनुिऩनेछ । 

८.  प्रायजम्बक मोग्मतािभको सूची प्रकाशन गने् (१) सर्भर्तरे आवेदन दताि गनि तोवकएको म्माद 
सभाप्त बएको र्भर्तरे दश ददन र्बरभा मोग्म ठहरयएका आवेदकहरु भध्मेफाट उऩरब्ध बएभा 
दश जना य नबएभा उऩरब्ध सॊख्माका उम्भेदवायको प्रायजम्बक मोग्मतािभको सूची प्रकाशन 
गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रायजम्बक मोग्मतािभको सूची प्रकाशनका रार्ग 
दयिास्त ददने उम्भेदवायहरुको भूल्माॊकन देहामका आधायभा गनुि ऩनेछ् 

(क) तोवकएको न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मताको प्राप्त रब्धाॊक प्रर्तशत फाऩत ७० अॊक, 

(ि) न्त्मूनतभ बन्त्दा भार्थल्रो शैजऺक मोग्मता फाऩत १० अॊक,  

(ग) नेऩार सयकायद्वाराया सॊचार्रत कामििभ वा सार्फकका स्थानीम र्नकाम वा हारका 
स्थानीम तहहरुभा जनु तहको योजगाय सॊमोजकको ऩदका रार्ग ववऻाऩन गरयएको हो 
सोही सयहको ऩदभा कजम्तभा २ वषि काभ गयेको अनबुव फाऩत १० अॊक, य 

(घ) सम्फजन्त्धत गाउॉऩार्रका वा नगयऩार्रकाको स्थामी फार्सन्त्दा बएफाऩत १०अॊक । 

(३) उऩदपा (२) को िण्ड (क) फभोजजभ न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मताको रब्धाॊक 
प्रर्तशत फाऩतको अॊक र्नधाियण देहाम अनसुायको सूरको प्रमोग गयी गनुि ऩनेछ् 

 

न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मताको प्राप्त रब्धाॊक प्रर्तशत−७० 

      १०० 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ अॊक र्नधाियण गदाि सी.जी.ऩी.ए.भा रब्धाङ्क हनुेहरुको 
हकभा सम्फजन्त्धत ववश्वववद्यारमरे र्नधाियण गयेको प्रर्तशतका आधायभा य सम्फजन्त्धत 
ववश्वववद्यारमरे सी.जी.ऩी.ए.को प्रर्तशत र्नधाियण नगयेको बएभा र्रबवुन ववश्वववद्यारमको 
सी.जी.ऩी.ए.का रार्ग र्नधाियण गरयएको प्रर्तशतका आधायभा गनुि ऩनेछ ।   
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(५) उऩदपा (२) फभोजजभका मोग्मता तथा अनबुवका प्रभाणऩरका प्रर्तर्रऩीहरु 
उम्भेदवाय स्वमभरे हस्ताऺय सवहत प्रभाजणत गयी अनसूुची १ फभोजजभको दयिास्तका साथ 
ऩेश गनुि ऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोजजभ ऩेश गरयएको कुनै ऩर्न प्रभाणऩर झठु्ठा बएको ऩाइएभा 
थाहा हनुासाथ त्मस्तो उम्भेदवायराई छनौटको प्रविमाभा बए छनौट प्रविमाफाट हटाएय य 
छनौट बई काभभा िवटई सकेको बए कयाय यद्द गयेय कानून फभोजजभ कायवाहीका रार्ग 
सम्फजन्त्धत र्नकामभा र्सपारयस गरयनेछ ।  

(७) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रायजम्बक मोग्मतािभको सूची सम्फजन्त्धत स्थानीम 
तहको वेवसाइट य सूचना ऩाटी दवैुभा प्रकाशन गनुि ऩनेछ । प्रायजम्बक मोग्मतािभको 
सूचीभा सभावेश बएका उम्भेदवायहरुराई सोको जानकायी इिभेर, एस.एभ.एस वा टेर्रपोन 
भापि त गयाउन ुऩनेछ ।  

(८) प्रायजम्बक मोग्मतािभको सूचीसॉगै कम््मटुय छनौट ऩरयऺाको र्भर्त, सभम य 
स्थान सभेत तोकी सूचना प्रकाशन गनुि ऩनेछ । 

९.   छनौट ऩयीऺा् (१) प्रायजम्बक मोग्मतािभको सूचीभा ऩयेका उभेदवायहरुभध्मेफाट रयक्त ऩदभा 
योजगाय सॊमोजक छनौट गनि ५० ऩूणािङ्कको सेवा सम्फन्त्धी ववषम य ५० ऩूणािङ्कको कम््मटुय 
सम्फन्त्धी ववषमको छुट्टा छुटै्ट ऩयीऺा र्रइनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ऩयीऺाभा सहबागी उभेदवायरे उतीणि हनु प्रत्मेक ववषमभा 
कजम्तभा ४० प्रर्तशत अङ्क प्राप्त गनुि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रत्मेक ववषमको ऩयीऺाको सभम ३० र्भनेटको हनुछे ।  

 (४) छनौट ऩयीऺाभा सहबागी उभेदवायरे अनसूुची २ फभोजजभको प्रवेशऩर साथभा र्रई 
आउन ुऩनेछ ।  

 (५) उऩदपा (१) फभोजजभको ऩयीऺाको ऩाठ्यिभ देहाए अनसुाय हनुेछ: 

 

 

(क) सेवा सम्फन्त्धी  
१.  योजगायीको हकसम्फन्त्धी ऐन, २०७५ य योजगायीको हकसम्फन्त्धी र्नमभावरी, 

२०७५, 

२.   प्रधानभन्त्री योजगाय कामििभ सॊचारन र्नदेजशका, २०७५ य काभका रार्ग 
ऩारयश्रर्भकभा आधारयत साभूदावमक आमोजना सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
कामिववधी‚ २०७६ 
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३.  फेयोजगायी, गरयफी र्नवायण य योजगायी र्सजिनाका उऩामहरु य स्थानीम तहभा 
योजगायी र्सजिनाका ऺेर, सम्बावना तथा चनुौतीहरु, 

४. साविजर्नक र्नभािण कामििभ (Public Works Programme) भापि त योजगायी 
र्सजिना य काभका रार्ग ऩारयश्रर्भक (Cash for Work) को अवधायणा, यावष्डम 
तथा अन्त्तयािवष्डम अभ्मास य चनुौतीहरु, 

५.  योजगायी र्सजिनाभा सयकाय, र्नजी ऺरे, सहकायी ऺेरको बरू्भका य मस्ता 
ऺेरहरुफीचको सहकामि य साझेदायी, 

६.   स्थानीम तहभा मोजना तजुिभा, कामािन्त्वमन‚ अनगुभन तथा भूल्माॊकन  प्रकृमा, 
७.   स्थानीम तहको फजेट तजुिभा प्रकृमा, िचि व्मवस्थाऩन य रेिा ऩयीऺण प्रणारी,  

८.  स्थानीम ववकास तथा सेवा प्रवाह प्रविमाभा जनसहबार्गता‚ ऩायदशॉता र 
उत्तयदावमत्व‚  

९.  साभाजजक ऩरयचारन, साविजर्नक सनुवुाई, साभाजजक रेिाऩयीऺण तथा गनुासो 
व्मवस्थाऩन‚ य 

१०. आचयण तथा अनशुासन‚ नैतीकता‚ सदाचाय य भ्रष्टाचाय र्नमन्त्रण । 

  

(ि) कम््मटुय सम्फन्त्धी  

1.  Computer fundamental 

2. Operating System 

3.  Word processing  

4.  Electronic spreadsheet 

5. Database management system 

6.  Presentation system 

 

१०. अजन्त्तभ मोग्मतािभको सूची प्रकाशन गने् (१) सर्भर्तरे छनौट ऩयीऺाभा सहबागी उभेदवायरे 
प्राप्त गयेको अॊकका आधायभा उतीणि उभेदवायहरुको अजन्त्तभ मोग्मतािभको सूची कामभ गयी 
प्रकाशन गनुि ऩनेछ । 

(२) योजगाय सॊमोजकको रयक्त ऩदका रार्ग उऩदपा (१) फभोजजभ प्रकाजशत 
सूचीफाट सफै बन्त्दा फढी अङ्क प्राप्त गने उम्भेदवायराई छनौट गनुिऩनेछ । 

(३) छनौट ऩयीऺाभा उम्भेदवायहरुरे फयाफय अङ्क प्राप्त गयेको अवस्थाभा न्त्मूनतभ 
शैजऺक मोग्मताको रब्धाॊकऩरभा उल्रेजित रब्धाॊक प्रर्तशतराई आधाय भानी अजन्त्तभ 
मोग्मतािभ र्नधाियण गनुि ऩनेछ । रब्धाॊक प्रर्तशत सभेत फयाफय यहेको अवस्थाभा िभश् 
अनबुवको अवर्ध, भार्थल्रो तहको शैजऺक मोग्मता, भार्थल्रो तहको शैजऺक मोग्मताभा प्राप्त 
गयेको अॊक प्रर्तशत य उभेयको जेष्ठताराई आधाय भानु्न ऩनेछ । 
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 (४) अजन्त्तभ मोग्मतािभको सूचीफाट रयक्त ऩदका रार्ग उम्भेदवाय छनौट 
गरयसकेऩर्छ फाॉकी यहेका सफै उम्भेदवायहरु वैकजल्ऩक सूचीभा यहनछेन ्।  

 

११. कयाय सभझौता गयी काभकाज गनि िटाउन ुऩने: (१) सम्फजन्त्धत स्थानीम तहरे छनौट बएको 
उम्भेदवायराई कयायका शति य सवुवधा सभेत िरुाई अनसूुची ३ फभोजजभ कयाय सम्झौता गयी 
अनसूुची ४ फभोजजभको सेवा कयायको ऩर र्सहत योजगाय सॊमोजकका रुऩभा योजगाय सेवा 
केन्त्रभा काभकाज गनि िटाउन ुऩनेछ ।  

  (२) स्थानीम तहरे उऩदपा (१) फभोजजभ िटाइएको योजगाय सॊमोजकको अनसूुची 
५ फभोजजभको वववयण सात ददन र्बर भन्त्रारम य प्रदेशको योजगायी सम्फन्त्धी ववषम हेने 
भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

१२.  वैकजल्ऩक उम्भेदवायराई िटाउने्  (१) छनौट बएको उम्भेदवाय छनौटको सूचना प्रकाशन 
बएको र्भर्तरे सात ददनर्बर कयाय सम्झौता गनि नआएभा र्नजको सट्टाभा वैकजल्ऩक सूचीको 
मोग्मतािभभा सफैबन्त्दा भाथी यहेको उम्भेदवायसॉग कयाय सभझौता गयी काभकाज गनि 
िटाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ िटाइएको योजगाय सॊमोजक िटाएको र्भर्तरे सात ददन 
र्बर हाजजय बई सक्नऩुनेछ । अन्त्मथा र्नजराई मोग्मतािभको सूचीफाट हटाई सो स्थानभा 
वैकजल्ऩक सूचीभा यहेका उम्भेदवायहरु भध्मेफाट मोग्मतािभभा सफैबन्त्दा अगार्ड हनुे अको 
उम्भेदवायराई दपा ११ फभोजजभ काभ काज गनि िटाउन ुऩनेछ ।  

 

१३.  कामिसम्ऩादन सम्झौता गनुि ऩने् काभकाज गनि िवटएको योजगाय सॊमोजकराई प्रभिु 
प्रशासकीम अर्धकृतरे अनसूुची ६ फभोजजभ कामिसम्ऩादन सम्झौता गयी कामिवववयण सवहत 
काभभा रगाउन ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद- ५ 

जजम्भेवायीक कयाय अवर्ध य ऩदभकु्त हनु ेअवस्था 
 

14.  योजगाय सॊमोजकको कामिवववयण तथा जजम्भेवायी् (१)योजगाय सॊमोजकरे गाउॉकामिऩार्रका वा 
नगयकामिऩार्रकाको प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृतको प्रत्मऺ, सऩुयीवेऺण, र्नदेशन य र्नमन्त्रणभा 
यही भन्त्रारमप्रर्त सभेत उत्तयदामी बएय देहामका कामिहरु गने, गयाउनेछ् 

(क)  स्थानीम तहर्बर यहेका फेयोजगाय व्मजक्तको तथमाॊक सॊकरन तथा ववश्लषेण 
गयी फेयोजगायको सूची अद्यावर्धक गने,  
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(ि)   सूचीकृत फेयोजगाय व्मजक्तराई ऩरयचमऩर ववतयण गने,  

(ग)   स्थानीम तहर्बर उऩरब्ध योजगायीका अवसयहरुको ऩवहचान गयी सोको 
सूचना प्रवाह गने, 

(घ)  स्थानीम तहर्बरको योजगायीको सम्बाव्म जस्थर्त ववश्लषेण गयी योजगायीको 
तथमाॊक सॊकरन गने, योजगाय नक्साॊकन गने तथा योजगायीका अवसयको 
अर्बरेिाॊकन गने,  

(ङ)   योजगायदाताका रार्ग श्रर्भकको उऩरब्धताको सम्बाव्मता जानकायी गयाउन,े  

(च)  योजगायदाताफाट भाग बए फभोजजभ सूचीकृत फेयोजगाय व्मजक्तराई 
योजगायीका रार्ग काभभा जान सूजचत गने,    

(छ)  फेयोजगायहरुको ऻान, सीऩ, अनबुव, ऺभता य फजायको भागका आधायभा 
आवश्मक ऩने सीऩ ववकास तार्रभको ऩवहचान गयी सम्फजन्त्धत तार्रभ 
केन्त्रभा र्सपारयस गने,  

(ज)  आफ्ना काभकायवाहीको फायेभा र्नमर्भत रुऩभा सम्फजन्त्धत गाउॉकामािऩार्रका 
तथा नगयकामािऩार्रकाभा प्रर्तवेदन गने, 

(झ)   ऐन तथा र्नमभावरी फभोजजभ आपूरे गयेका काभ कायफाहीको सम्फन्त्धभा    
भन्त्रारमरे तोकेको ढाॉचाभा भन्त्रारम य प्रदेशको योजगायी सम्फन्त्धी ववषम 
हेने भन्त्रारमभा चौभार्सक रुऩभा य आवश्मकता अनसुाय भाग बएको 
जनुसकैु सभमभा प्रर्तवेदन ऩठाउन,े    

(ञ)  आफ्नो कामिऺ ेरर्बरफाट वैदेजशक योजगायीभा जान चाहनकेा रार्ग सूचना 
सम्प्रषेण गने, 

(ट)   वैदेजशक योजगाय फोडिफाट उऩरब्ध गयाइने आर्थिक सहामता ववतयण 
सम्फन्त्धी कामिभा सहमोग ऩमुािउन,े 

(ठ)  फेयोजगाय ऩरयवायराई प्रदान गने र्नवािह बत्ता फैंक िाता भापि तववतयण गने 
व्मवस्था र्भराउन,े 

(ड)  योजगायी तथा स्वयोजगायी सम्फजन्त्ध सम्फजन्त्धत स्थानीम तहभा कामि गने अन्त्म 
सयकायी र्नकाम वा त्मस्ता र्नकामद्वाराया सञ्चार्रत कामििभसॉग सभन्त्वम य 
सहकामि गने,  

(ढ)  योजगाय सम्फन्त्धी सयोकायवाराराई अन्त्म सेवा प्रदान गने ।  
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(२)  योजगाय सॊमोजकरे उऩदपा (१) फभोजजभका कामिहरु सम्ऩादन गदाि 
नीर्तगत य सायबतू ववषमहरुको हकभा गाउॉकामािऩार्रका वा नगयकामािऩार्रकाफाट आवश्मक 
र्नणिम गयाई गनुिऩनेछ । 

१५.  कामिसम्ऩादन भूल्माॊकन: (१) योजगाय सॊमोजकको कामिसम्ऩादन भूल्माॊकन प्रभिु प्रशासकीम 
अर्धकृतरे अनसूुची ७ फभोजजभ चौभार्सक रुऩभा गनुि ऩनेछ । 

(२) कामिसम्ऩादन भूल्माॊकनभा साठी प्रर्तशत बन्त्दा कभ अॊक प्राप्त गने योजगाय 
सॊमोजकराई प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृतरे गाउॉऩार्रकाको अध्मऺ वा नगयऩार्रकाको 
प्रभिुफाट र्नणिम गयाई र्नजसॉगको कयाय अन्त्त्म गयी सेवाफाट हटाउन सक्नछे । तय मसयी 
सेवाफाट हटाउन ुऩूवि र्नजराई सपाईको भौका ददन ुऩनेछ । 

(३)  योजगाय सॊमोजकरे भन्त्रारमरे ददएको जजम्भेवायी सभमभै‚ इभानदायीऩूविक‚ 
प्रबावकायी ढङ्गरे र्नवािह नगयेभा भन्त्रारमरे सजम्फजन्त्धत स्थानीम तहराई र्नजसॉगको कयाय 
अन्त्त्म गयी र्नजराई सेवाफाट हटाउन र्सपारयस गनि सक्नेछ । मस्तो र्सपारयसका आधायभा 
स्थानीम तहरे योजगाय सॊमोजकराई सेवाफाट हटाउन सक्नेछ ।  

(३) स्थानीम तहरे योजगाय सॊमोजकराई सेवाफाट हटाइएको कायण सवहतको 
र्रजित जानकायी भन्त्रारम य प्रदेशको योजगायी सम्फन्त्धी ववषम हेने भन्त्रारमराई सात ददन 
र्बर ददन ुऩनेछ । 

 

१६.  योजगाय सॊमोजकको ऩद रयक्त हनुे्  देहामको अवस्थाभा योजगाय सॊमोजकको ऩद रयक्त बएको 
भार्ननेछ्  

(क)  दपा १५ को उऩदपा (२) य (३) फभोजजभ सेवाफाट हटेभा, 
(ि)  र्नजरे ऩेश गयेको याजीनाभा स्वीकृत बएभा, 
(ग)  गाउॉ कामािऩार्रका वा नगय कामािऩार्रकाको कामािरमभा जानकायी नगयाई 

रगाताय दश ददनसम्भ कामािरमभा अनऩुजस्थत यहेभा, 
(घ)   भ्रष्टाचाय गयेभा, 
(ङ)   पौजदायी अर्बमोगभा कसयुदाय ठहयेभा, 
(च)  र्नजको भतृ्म ुबएभा । 

 

१७.  रयक्त ऩदभा ऩदऩूर्ति्  योजगाय सॊमोजकको ऩद रयक्त बएभा वैकजल्ऩक सूचीभा यहेको एक वषि 
सम्भ वैकजल्ऩक सूचीको उम्भेदवायहरु भध्मेफाट मोग्मतािभका आधायभा य वैकजल्ऩक सूचीभा 
उम्भेदवाय नबएको वा सो सूची कामभ बएको एक वषि नाघेको अवस्थाभा दपा ४ फभोजजभ 
सूचना प्रकाशन गयी ऩदऩूर्ति गनुि ऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद- 6 

सेवा शति य सवुवधा 
 

१८.  तरफ बत्ता्  (१) योजगाय सॊमोजकरे स्थानीम सेवाको सोही सयहको ऩदरे ऩाउन ेसरुु तरव 
स्केर फयाफयको तरफ, स्थानीम बत्ता, ऩोशाक बत्ता य चाडऩवि िचि ऩाउनछे ।  

(२) योजगाय सॊमोजकको तरफ, बत्ता तथा अन्त्म सवुवधा फाऩतको यकभ नेऩार 
सयकायरे स्थानीम तहराई सशति अनदुानका रुऩभा उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(३) सम्फजन्त्धत स्थानीम तहरे योजगाय सॊमोजकराई आफ्नै स्रोतफाट व्महोने गयी 
उऩदपा (१) फभोजजभ फाहेकका थऩ सवुवधाहरु सभेत प्रदान गनि सक्नेछ । 

१९. र्फदा् (१) योजगाय सॊमोजकरे देहाम फभोजजभका र्फदाहरु ऩाउनेछ् 
  (क) घय र्फदा् रुज ुहाजजयीको आधायभा छब्फीस ददन काभ गये फाऩत एक ददन । 

(ि) र्फयाभी ववदा् रुज ुहाजजयीको आधायभा छब्फीस ददन काभ गये फाऩत एकददन 
। 

(ग) प्रसरु्त ववदा् सतु्केयी हनु ुबन्त्दा अजघ य ऩर्छ गयेय जम्भा अन्त्ठानब्फे ददन । 
  (घ) वकरयमा ववदा् आफ्नो रयत य ऩयम्ऩया अनसुाय फढीभा ऩन्त्र ददन । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभका र्फदाहरु सजञ्चत गये फाऩत कुनै सवुवधा ऩाइन ेछैन ।  

(३) एक आर्थिक वषिको र्फदा सोही आर्थिक वषि र्बरभा उऩबोग गरयसक्न ुऩनेछ ।  

2०.  र्फदाको स्वीकृर्त् योजगाय सॊमोजकको र्फदा स्वीकृती प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृतरे गनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद–७ 

ववववध 

 

२१.  आचयण् योजगाय सॊमोजकरे र्नजाभती कभिचायीहरुका रार्ग तोवकएका आचयण य 
अनशुासनको ऩारना गनुि ऩनेछ ।  

२२. स्थानीम तहफाटै िचि व्महोनुि ऩने् मस भाऩदण्ड फभोजजभ योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति गनि 
राग्ने िचि सम्फजन्त्धत स्थानीम तहरे व्महोनुि ऩनेछ । 

२३.  िायेजी य फचाउ (१) योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति य सेवा सवुवधा सम्फजन्त्ध भाऩदण्ड, २०७५ 
िायेज गरयएको छ । 
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(२) मस अजघ भन्त्रारमरे ऩदऩूर्ति य कयाय सम्झौता गयी स्थानीम तहभा काभकाज 
गनि िटाइएका योजगाय सॊमोजकहरु मसै भाऩदण्ड फभोजजभ िटाईएको भार्ननेछन ।  

२४. अनसूुची सॊशोधन् मस भाऩदण्डको अनसूुचीभा भन्त्रारमरे आवश्मक सॊशोधन गनि सक्नेछ ।  

२५.  फाधा अड्काउ पुकाउने्  मस भाऩदण्डको कामािन्त्वमनभा कुनै वाधा अड्काउ वा दद्वारववधा बएभा 
भन्त्रारमरे आवश्मक र्नणिम गयी फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(दपा ७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्त्धत) 
आवेदनको ढाॉचा 

 

 

उम्भेदवायरे दयिास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फन्त्धी वववयण 

ऩद् 
 

तह् 

 

आवेदकको व्मजक्तगत वववयण 

नाभ थय् 
 

र्रङ्ग् 

नागरयकता नॊ. जायी गने जजल्रा् जायी र्भर्त् 
स्थामी 
ठेगाना 

क) प्रदेशको नाभ्  ि) जजल्रा् ग) स्थानीम तहको नाभ् 
घ) वडा नॊ. 
 

ऩराचाय गने ठेगाना् सम्ऩकि  न् ईभेर् 
फाफकुो नाभ, थय् आभाको नाभ, थय् 
फाजेको नाभ, थय् ऩर्त/ऩत्नीको नाभ, थय् 
जन्त्भ र्भर्त  (वव.सॊ.भा) (ईस्वी सन ्भा) दयिास्त ददने र्भर्तभा आवेदकको 

उभेय  (वषि तथा भवहनाभा) 
 

 

शैजऺक मोग्मता सम्फन्त्धी वववयण एस एर सी देजि भार्थ 

मोग्मता ववद्यारम/ववश्वववद्यारम उत्तीणि गयेको सार प्राप्ताॊक 
प्रर्तशत/सी.जी.ऩी.ए. 
 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

कामािरम प्रमोजनको रार्ग् 

ऩरयऺाथॉको योर नॊ. 
ऩासऩोटि 
साइजको पोटो 
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अन्त्म वववयण 

यक्त सभूह्  
आऩतकारीन सम्ऩकि   

 

 नाभ्  ठेगाना् 
 नाता्  सम्ऩकि  नॊ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उऩयोक्त फभोजजभको वववयण साॉचो हो, झठु्ठा ठहये प्रचर्रत कानून फभोजजभ सहुॉरा÷फझुाउॉरा । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

दामाॉ                 फामाॉ           हस्ताऺर 
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अनसूुची २ 

(दपा ७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्त्धत) 
प्रवेशऩरको ढाॉचा 

 

................................गाउॉऩार्रका÷नगयऩार्रका 
गाउॉ÷नगयकामािऩार्रकाको कामािरम 

जजल्रा् .......................................... 
प्रदेश्............................................, नेऩार 

 

प्रवेशऩर 

 

क) नाभ, थय् 
 

क) नाभ, थय् 

ि) ऩद् 

ग) तह् 

घ) उम्भेदवायको दस्तित नभूना् 

गाउॉ÷नगयकामािऩार्रकाको कामािरमरे बने  

मस कामािरमफाट र्रइने उक्त ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई सजम्भर्रन हनु अनभुर्त ददइएको छ । 
ववऻाऩनभा तोवकएको शति नऩगेुको ठहय बएभा जनुसकैु अवस्थाभा ऩर्न मो अनभुर्त यद्द हनुेछ । 

योर नम्फय् 

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

        कभिचायीको दस्तित)             (कामािरमको छाऩ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पासपोर्ट साईजको फोर्ो 
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अनसूुची ३ 

(दपा ११ सॉग सम्फजन्त्धत) 
कयाय सम्झौता 

 

 

 

................जजल्रा,..................गाउॉऩार्रका÷नगयऩार्रका, वडा नॊ. ..... भा फस्ने              
श्री ......................................................(मसऩर्छ दोश्रो ऩऺ बर्नएको) का फीच 
............................... गाउॉऩार्रका÷नगयऩार्रकाको योजगाय सॊमोजकको काभकाज गनि गयाउन 
र्भर्त ............................... को र्नणिम अनसुाय देहामका कामि÷शतिको अधीनभा यही दोश्रो ऩऺरे 
ऩवहरो ऩऺराई सेवा उऩरब्ध................................. गाउॉ÷नगयकामािऩार्रकाको कामािरम (मसऩर्छ 
ऩवहरो ऩऺ बर्नएको) य  गयाउन भन्त्जयु बएकारे मो कयायको सॊझौता गयी एक÷एक प्रर्त आऩसभा 
फजुझ र्रमौं ददमौ् 
 

१. काभकाज सम्फन्त्धभा् दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोवकएको सॊरग्न कामि वववयण अनसुायको कामि 
ऩवहरो ऩऺरे तोकेको सभम य स्थानभा उऩजस्थत बई गनुि ऩनेछ य आवश्मकता अनसुाय थऩ काभ गनुि 
ऩनेछ । 

 

२. काभ गनुि ऩने स्थान् ...........................................................................................। 

 

३. ऩारयश्रर्भक् प्रत्मेक भवहना व्मर्तत बएऩर्छ ऩवहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई योजगाय सॊमोजकको 
ऩदऩूर्ति य सेवा सवुवधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७६ को दपा १८ फभोजजभको ऩारयश्रर्भक उऩरब्ध 
गयाउनेछ । 

 

४. आचयणको ऩारना् दोश्रो ऩऺरे प्रचर्रत कानूनभा व्मवस्था बए फभोजजभ कभिचायीरे ऩारना गनुिऩने 
आचयण तथा अनशुासन सम्फन्त्धी व्मवस्थाहरु ऩारना गनुि ऩनेछ । 

 

५. र्फदा् दोस्रो ऩऺराई साविजर्नक र्फदा य योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति य सेवा सवुवधा सम्फन्त्धी 
भाऩदण्ड, २०७६ रे व्मवस्था गयेका फाहेक अन्त्म कुनै ऩर्न वकर्सभको र्फदा उऩरब्ध हनुे छैन । 
साथै कामािरमको रार्ग आवश्मक ऩयेको िण्डभा र्फदाको ददनभा ऩर्न सेवा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  
 

६. कामािरम सम्ऩजत्तको सयुऺा्  दोस्रो ऩऺरे कामािरमको चर अचर सम्ऩजत्तको नोक्सानी वा 
वहनार्भना गयेभा सोको ऺर्तऩूर्ति वा हानी नोक्सानीको र्फगो दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई ददन ुऩनेछ । 
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७. गो्मता् दोस्रो ऩऺरे कामािरमको कागजऩर, जजन्त्सी साभान एवॊ गो्म कुया वा कागजात कुनै 
अनर्धकृत व्मजक्त वा देशराई उऩरब्ध गयाएको प्रभाजणत बएभा दोस्रो ऩऺराई कयायफाट हटाई 
सोफाट बएको हानी नोक्सानीको ऺर्तऩूर्ति दोश्रो ऩऺफाट बयाईनेछ य कारो सूचीभा सभेत याजिनेछ । 

 

 

८. कयाय अवर्ध्  मो कयाय र्भर्त ................................. देजि राग ु बई र्भर्त 
................................. सम्भको रार्ग हनुेछ । 

 

९. ऩारयश्रर्भक कट्टी य कयाय सेवाको शतिको अन्त्त्म् दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई रगाताय ७ (सात) 
ददन बन्त्दा फढी उक्त सेवा उऩरब्ध नगयाएभा अनऩुजस्थत यहेको अवर्धको ऩारयश्रर्भक दाभासावहरे 
कट्टा गरयनेछ य सो बन्त्दा फढी सेवा नगयेभा स्वत् मो सॊझौता ऩवहरो ऩऺरे यद्ध गयी अको ब्मवस्था 
गनि फाधा ऩने छैन । दोश्रो ऩऺरे शायीरयक रुऩभा अस्वस्थ बई वा अन्त्म कुनै कायणरे सेवा ददन 
असभथि बएभा वा काभ सन्त्तोषजनक नबएभा वा आचयण सम्फन्त्धी कुयाहरु फयाफय उल्रघॊन गयेभा 
दोश्रो ऩऺसॉगको सॊझौता यद्ध गनि सक्नेछ य र्नजको सट्टा अको व्मजक्त कयायभा यािी काभ रगाउन 
फाधा ऩने छैन । 

 

१०. दाफी नऩगु्ने्  दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोजजभ काभ गयेकै आधायभा ऩर्छ कुनै ऩर्न ऩदभा 
अस्थामी वा स्थामी र्नमकु्त हनुाका रार्ग दाफी गनि ऩाउन ेछैन÷गने छैन । 

 

११. प्रचर्रत कानून रागू हनुे्   मस सॊझौताभा उल्रेि नबएको कुया प्रचर्रत नेऩार कानून फभोजजभ 
हनुेछ । 

 

 

सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको तपि फाट्        दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मजक्त) 
हस्ताऺय्  
 

प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृतको नाभ् 
ऩद्  
कामािरमको छाऩ् 

हस्ताऺय् 
 

नाभ् 
ऩद् योजगाय सॊमोजक (छैटौ तह/ऩाॉचौतह सयह) 
उम्भेदवायको ठेगाना् 
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                                    अनसूुची ४ 

(दपा ११ सॉग सम्फजन्त्धत) 
र्नमजुक्त ऩर 

     र्भर्त्  ......................... 
 

ववषम्  सेवा कयाय सम्फन्त्धभा । 

श्री ............................... 
..................................... 
.................................। 
 योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति य सेवा सवुवधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७५ को दपा ११ को 
उऩदपा (१) फभोजजभ मस गाउॉ÷नगय कामािऩार्रकाको र्भर्त .......................................... को 
र्नणिमानसुाय तऩाईराई र्भर्त ...................................... देजि रागू हनुे गयी एक वषिका रार्ग 
सेवा कयायभा .................................................. गाउॉऩार्रका÷नगयऩार्रकाको योजगाय सॊमोजक 
(छैटौ तह÷ऩाॉचौ तह सयह) को रुऩभा काभकाज गने गयी िटाइएको छ ।  
 योजगायीको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०७५, योजगायीको हक सम्फन्त्धी र्नमभावरी, २०७५ य 
प्रधानभन्त्री योजगाय कामििभ सॊचारन र्नदेजशका, २०७५ का व्मवस्था अन्त्तगित यही योजगाय 
सॊमोजकको ऩदऩूर्ति य सेवा सवुवधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७६ को दपा १४ फभोजजभका आफ्ना 

जजम्भेवायीहरु अनशुार्सत, र्नष्ऩऺ, इभान्त्दाय य उत्तयदामी बई प्रचर्रत कानूूून फभोजजभ कुशरताऩूविक 
सम्ऩन्न गनुिहोरा । 

योजगाय सॊमोजकको रुऩभा जजम्भेवायी ऩाउन ुबएकोभा फधाई छ ।  
 

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

  प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृत 

फोधाथि्  
श्री श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारम, 

र्सॊहदयफाय, काठभाडौं । 

 

श्री साभाजजक ववकास भन्त्रारम, 

प्रदेश् ........................................ । 
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अनसूुची ५ 

(दपा ११ सॉग सम्फजन्त्धत) 
काभकाज गनि िटाइएको योजगाय सॊमोजकको वववयण 

 

 

१. स्थानीम तह्     २.  जजल्रा    ३. प्रदेश्  

४. योजगाय सॊमोजकको नाभ, थय्       ५. र्रङ्ग्  

६. जन्त्भ र्भर्त्   

७. नागरयकता नॊ.    ८.  नागरयकता जायी गने जजल्रा्  

९. स्थामी ठेगाना् 

१०. फाफकुो नाभ्     ११.  आभाको नाभ् 

१२. फाजेको नाभ्  

१३. शैजऺक मोग्मता्  

१४. कयाय अवर्ध्  

१५ू्  कयाय सम्झौता बएको र्भर्त्   
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      अनसूुची ६ 

(दपा १३ सॉग सम्फजन्त्धत) 

कामिसम्ऩादन सम्झौता 

....................................गाउॉऩार्रका÷नगयऩार्रकाका प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृत श्री 

................(मसऩर्छ प्रथभ ऩऺ बर्नने) 
य..............................................गाउॉऩार्रका÷नगयऩार्रका जस्थत योजगाय सेवा केन्त्रका 
योजगाय सॊमोजक श्री ................ (मसऩर्छ दोस्रो ऩऺ बर्नने) फीच बएको 
                                

            कामिसम्ऩादन सम्झौता 

योजगायीको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०७५, योजगायीको हक सम्फन्त्धी र्नमभावरी, २०७५, प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामििभ सॊचारन र्नदेजशका, २०७५ तथा योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति य सेवा सवुवधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 

२०७६ रे ऩरयरजऺत गये फभोजजभ योजगाय सॊमोजकको बरू्भकाराईि अझ वढी सऺभ, सदृढ, सेवाभरुक य 
उत्तयदामी वनाई योजगाय सेवा केन्त्रको ऩरयणाभभिुी व्मवस्थाऩन य सॊचारन गनि सभग्र सेवा प्रवाहराई सधुाय 
गदै नर्तजाभा आवद्ध गनि मस गाउॉ÷नगय कामिऩार्रकाको र्भर्त ..................................... चरानी नॊ. 
........ को ऩरका आधायभा देहामका शतिहरुको अधीनभा प्रथभ ऩऺरे काभभा रगाउन य दोस्रो ऩऺ 
कामिसम्ऩादन गनि भन्त्जयु बएकारे मो कामि सम्ऩादन सॊझौता गयी एक÷एक प्रर्त आऩसभा फझुी र्रमौं ददमौं। 

       तऩर्सर 

कामि सम्ऩादन सम्झौताका शतिहरु् 
१. दोस्रो ऩऺरे योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति य सेवासवुवधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७६ को दपा १४ भा तोवकए 
फभोजजभका कामिहरु य प्रथभ ऩऺरे उऩरब्ध गयाएको कामिवववयणभा उल्रेजित कामिहरु सम्ऩादन गनुि ऩनेछ ।  
२. दोस्रो ऩऺरे शतिको फुॉदा नॊ. १ फभोजजभका कामिहरु सम्ऩादन गदाि नीर्तगत य सायबतू ववषमहरुको हकभा 
गाउॉ कामिऩार्रका वा नगय कामिऩार्रकाफाट आवश्मक र्नणिम गयाई गनुि ऩनेछ । 

३. मो सम्झौता योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति य सेवासवुवधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७६ को दपा ४ भा व्मवस्था 
बएको अवर्धसम्भ कामभ यहनेछ ।  
४. दोस्रो ऩऺरे मो सम्झौता बएको र्भर्तरे १५ ददनर्बर शतिको फुॉदा नॊ. १ फभोजजभ तोवकएका कामिहरुका 
आधायभा चौभार्सक कामिमोजना फनाई स्वीकृर्तका रार्ग प्रथभ ऩऺसभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ ।  
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५. दोस्रो ऩऺको कामिसम्ऩादनको भूल्माॊकन प्रथभ ऩऺफाट चौभार्सक रुऩभा हनुेछ । भूल्माॊकन सम्फन्त्धी अन्त्म 
व्मवस्था योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति य सेवा सवुवधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७६ को दपा १५ फभोजजभ हनुछे 
। 

६. दोस्रो ऩऺका सेवाका शति, सवुवधा तथा अन्त्म व्मवस्थाहरु योजगायीको हक सम्फन्त्धी र्नमभावरी, २०७५, 

योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूर्ति तथा सेवा सवुवधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७६ य प्रधानभन्त्री योजगाय कामििभ 
सञ्चारन र्नदेजशका, २०७५ फभोजजभ हनुेछ ।  

७. दोस्रो ऩऺरे प्रचर्रत कानून ववऩयीत नहनु ेगयी कामिसम्ऩादन गनुि ऩनेछ ।  

र्भर्त् 

मो सम्झौता हस्ताऺय बएको र्भर्तदेजि रागू हनुेछ । 

प्रथभ ऩऺ        दोस्रो ऩऺ 

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

 

 

(प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृतको नाभ)       (योजगाय सॊमोजकको नाभ) 
            ( ऩद)            योजगाय सॊमोजक 

 

 गाउॉकामिऩार्रका÷नगय कामिऩार्रकाको कामािरम        ..............गाउॉऩार्रका÷नगयऩार्रका 
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अनसूुची ७ 

(दपा १६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्त्धत) 

कामिसम्ऩादन भूल्माॊकन 

 

 योजगाय सॊमोजकको चौभार्सक कामि सम्ऩादन भूल्माड्ढन पायाभ 

भूल्माॊकनको अवर्ध् ................................ देजि .....................सम्भ 

वववयण ऩेश गयेको कामािरम् .................... गाउॉ कामिऩार्रका/नगय कामिऩार्रका दताि नॊ.      
र्भर्त M        
योजगाय सॊमोजकको नाभ्     

र्नमकु्ती र्भर्त् 
 प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृत सभऺ ऩेश गयेको र्भर्त् 

योजगाय सॊमोजकरे बने 

कामि वववयण य फावषिक कामििभ फभोजजभका 
कामिहरु 

चौभार्सक 
रक्ष्म 

सम्ऩाददत 
कामिको 
प्रगर्त 

रक्ष्म अनसुाय कामि 
सम्ऩन्न हनु 
नसकेका बए सो 
को कायण 

चौभार्सक 
रक्ष्म 

(क) स्थानीम तहर्बर यहेका फेयोजगाय व्मजक्तको 
तथमाॊक सॊकरन तथा ववश्लषेण गयी 
फेयोजगायको सूची अद्यावर्धक गने 

    

((ि)  सूचीकृत फेयोजगाय व्मजक्तराई ऩरयचमऩर 
ववतयण गने, 

    

(ग) स्थानीम तहर्बर उऩरब्ध योजगायीका 
अवसयहरुको ऩवहचान गयी सोको सूचना प्रवाह 
गने 

    

(घ) स्थानीम तहर्बरको योजगायीको सम्बाव्म 
जस्थर्त ववश्लषेण गयी योजगायीको तथमाॊक 
सॊकरन गने, योजगाय नक्साॊकन गने तथा 
योजगायीका अवसयको अर्बरेिाॊकन गने 

    

(ङ) योजगायदाताका रार्ग श्रर्भकको उऩरब्धताको     
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सम्बाव्मता जानकायी गयाउने 

(च) योजगायदाताफाट भाग बए फभोजजभ सूचीकृत 
फेयोजगाय व्मजक्तराई योजगायीका रार्ग 
काभभा जान सूजचत गने 

    

(छ) फेयोजगायहरुको ऻान, सीऩ, अनबुव, ऺभता य 
फजायको भागका आधायभा आवश्मक ऩने 
सीऩ ववकास तार्रभको ऩवहचान गयी 
सम्फजन्त्धत तार्रभ केन्त्रभा र्सपारयस गने 

    

(ज) आफ्ना काभकायवाहीको फायेभा र्नमर्भत 
रुऩभा सम्फजन्त्धत गाउॉ कामािऩार्रका तथा 
नगय कामािऩार्रकाभा प्रर्तवेदन गने 

    

(झ) ऐन तथा र्नमभावरी फभोजजभ आपूरे गयेका 
काभ कायफाहीको सम्फन्त्धभा    भन्त्रारमरे 
तोकेको ढाॉचाभा भन्त्रारम य प्रदेशको 
योजगायी सम्फन्त्धी ववषम हेने भन्त्रारमभा 
चौभार्सक रुऩभा य आवश्मकता अनसुाय भाग 
बएको जनुसकैु सभमभा प्रर्तवेदन ऩठाउन े

    

(ञ) आफ्नो कामिऺ ेर र्बरफाट वैदेजशक योजगायीभा 
जान चाहनेका रार्ग सूचना सम्प्रषेण गने 

    

(ट) फैदेजशक योजगाय फोडिफाट उऩरब्ध 
गयाइने आर्थिक सहामता ववतयण सम्फन्त्धी 
कामिभा सहमोग ऩमुािउने  

    

(ठ) फेयोजगाय ऩरयवायराई प्रदान गने र्नयवाह 
फत्ता फैंक िाता भापि त ववतयण गने 
व्मवस्था र्भराउने  

    

(ड) योजगायी तथा स्वयोजगायी सम्फजन्त्ध 
सम्फजन्त्धत स्थानीम तहभा कामि गने अन्त्म 
सयकायी र्नकाम वा त्मास्ता र्नकामद्धाया 
सॊचार्रत कामििभसगॉ सभन्त्वम य 
सहकामि गने  
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(ढ)  योजगायी सम्फन्त्धी सयोकायवाराराई अन्त्म 
सेवा प्रदान गने   

    

आफ्नै ऩहरभा गयेका अन्त्म कामिहरु 
    

(क)       

(ि)      

 

योजगाय सॊमोजकको दस्तित्..................    र्भर्त्.................... 

प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृतरे बने् 
कूर प्राप्ताङ्क अॊकभा्  अऺयभा्  

भूल्माङकन अवर्ध 
 

 

प्रभिु प्रशासकीम अर्धकृतको नाभ्..................    र्भर्त्................  
ऩद\शे्रणी्...................... 
कभिचायी सॊकेत नॊ........................ 
दस्तित्............... 

 

 

 

 


