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पर्सागढी नगरपसलिकस 
नगर कसर्ापसलिकसको कसर्सािर् 

हरपरु, पर्सा 
मधेश प्रदेश, नेपसि 

स्थसनीर् रसजपत्र 

खण्डः… ६         रं्खर्सः… 14               लमल ः… २०७९/10/07 ग े 

भसगः… २  

स्थसनीर् र्रकसर र्ञ्चसिन ऐन 2074 को दफस 102 को उपदफस (2) बमोजजम पर्सागढी 
नगरपसलिकसिे बनसएको  ि िेजखए बमोजजमको कसर्ाविलध र्म्बजधध  र्बैमस जसनकसरीको िसलग प्रकसशन 

गररएको छ। 
 

                           पर्सागढी नगरपसलिकसको  र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बधधी कसर्ाविधी, २०७9 
 

प्रस् सिनस:   

नेपसिको रं्विधसन २०७२ को अनरूु्ची ८ को (५, ६, ७ र १७) िमोजजम स्थसनीर्  हमस रहेको िेत्रसलधकसर र 
स्थसनीर् र्रकसर रं्चसिन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ मस गसउँपसलिकस  थस नगरपसलिकसको कसम, क ाव्र् र 
अलधकसर िेत्र अध गा  दफस ११ को उपदफस “थ” मस भएको व्र्िस्थस िमोजजम स्थसनीर् र्रकसरिसई प्रसप्त 
जजम्मेिसरी परुस गना  थस आफ्नो भौगोलिक िेत्रलभत्रको िैदेजशक रोजगसरर्ँग र्म्बजधध   थर्संक रं्किन गना, 
िैदेजशक रोजगसरमस जसन चसहने व्र्जिहरुिसई आिश्र्क रू्चनस  थस परसमशा रे्िस प्रिसह गना, र्ीप  सलिममस पहुँच 
बढसउन, िैदेजशक रोजगसरकस कसरण ठगी िगसर् कस र्मस्र्समस परेकस आप्रिसर्ी कसमदसरहरुको धर्सर्मस र्हज 
पहुँच बढसउन, िैदेजशक रोजगसरकस कसरण उत्पन्न मनोर्समसजजक र्मस्र्समस रहेकस आप्रिसर्ी कसमदसर  थस ल नकस 
पररिसरकस र्दस्र्हरुिसई मनोर्समसजजक परसमशा रे्िस उपिब्ध गरसउन र्सथै रोजगसरीकस िसलग पटक-पटक 
िैदेजशक रोजगसरीिसई न ै दोहोर्साउन ु पने बसध्र् सिसई कम गना विप्रषेणको अलधक म ्र्दपुर्ोग एिं आर्मिुक 
िेत्रमस पररचसिनकस िसलग वित्तीर् र्सिर स कसर्ाक्रम रं्चसिन गरी र्र् िेत्रको व्र्िस्थसपन गना र  र्समसजजक 
पनुःएवककरणर्ँग र्म्बजधध  कसर्ाक्रम रं्चसिन गरी स्िदेशमस नै रोजगसरीकस अिर्रहरु लर्जानस गरी  िसध्र्त्मक 
िैदेजशक रोजगसरीिसई अधत्र् गना िसञ्छनीर् भएकोिे   पर्सागढी नगरपसलिकसिे स्थसनीर् र्रकसर रं्चसिन ऐन 
२०७४ को दफस १०२ को उपदफस(२) बमोजजम  र्ो “पर्सागढी नगरपसलिकसको र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बधधी 
कसर्ाविलध २०७9” स्िीकृ  गरी िसगू गररएको छ । 
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पररच्छेद-१ 

प्रसरजम्भक 

१. रं्जिप्त नसम र प्रसरम्भः  

क. र्ो कसर्ाविलधको नसम ‘ पर्सागढी नगरपसलिकसको र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बधधी कसर्ाविधी २०७9 रहन े
छ । 

ख. र्ो कसर्ाविलध नगर कसर्ापसलिकसबसट स्िीकृ  भएको लमल  देजख िसगू हनुेछ । 

  

२. पररभसषस  थस व्र्सखर्स: विषर् िस प्ररं्गिे अको अथा निसगेमस र्र् कसर्ाविलधमसः  

क. “ऐन” भन्नसिे स्थसनीर् र्रकसर रं्चसिन ऐन २०७४ िसई र्म्झन ुपछा । 

ख. “कसर्ाविलध” भन्नसिे पर्सागढी नगरपसलिकसको र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बधधी कसर्ाविलध २०७9 िसई र्म्झन ु
पदाछ ।  

ग. “स्थसनीर्  ह” भन्नसिे र्र्  पर्सागढी नगरपसलिकसिसई र्म्झन ुपदाछ । 

घ. “मधत्रसिर्” भन्नसिे श्रम, रोजगसर  थस र्समसजजक र्रुिस र्म्झन ुपदाछ । 

ङ. “विभसग” भन्नसिे िैदेजशक रोजगसर विभसगिसई र्म्झन ुपदाछ । 

च. “बोडा” भन्नसिे िैदेजशक रोजगसर बोडाको र्जचिसिर्िसई  र्म्झन ुपदाछ । 

छ. आप्रिसर्ी स्रो  केधर” भन्नसिे र्रुजि  िैदेजशक रोजगसर र्म्बधधी रू्चनस  थस परसमशा रे्िसकस र्सथै 
िैदेजशक रोजगसर र्म्बधधी अधर् विजशविकृ  रे्िस प्रदसन गने केधरिसई र्म्झन ुपनेछ । 

ज. “शसखस” भन्नसिे पर्सागढी नगरपसलिकसको पर्सागढी न.पस.अध रग  रहेको र्रुजि  आप्रिसर्न शसखसिसई 
र्म्झन ुपदाछ । 

झ. "महसशसखस" प्रमखु भन्नसिे आलथाक विकसर् महसशसखस प्रमखुिसई र्म्झन ुपछा । 

ञ. “मोड्युि” भन्नसिे वित्तीर् र्सिर स, मनोर्समसजजक परसमशा रे्िस, र्ीप  सलिम, उद्यम विकसर् िगसर् को  
रे्िसहरु प्रिसह गनाको िसलग पर्सागढी नगरपसलिकसिे  र्सर गरी िसगू गरेको  िस लर्फसररर् गरेको 
मोड्युिहरुिसई  र्म्झन ुपदाछ ।   

ट. “र्म्बजधध  लनकसर्” भन्नसिे िैदेजशक रोजगसर र्म्बधधी विशेष रे्िस प्रिसह गने लनकसर्हरु िैदेजशक रोजगसर 
विभसग, िैदेजशक रोजगसर बोडाको र्जचिसिर्, कधर्िुर रे्िस विभसग, गध ब्र्मिुकुहरुमस रहेकस नेपसिी 
द ुसिसर् र  श्रम, रोजगसर  थस र्मसजजक र्रुिस मधत्रसिर्,  र्सथै र्र् िेत्रर्ँग र्म्बजधध  अधर् र्रकसरी 
लनकसर्हरुिसई र्म्झन ुपदाछ ।   

ठ. “रे्िस प्रदसर्क/विशेषज्ञ” भन्नसिे पर्सागढी नगरपसलिकस द्वसरस र्सिाजसलनक खररद प्रवक्रर्स मसफा   परसमशा 
रे्िस खररद गरी र्ीप  सलिम, कसननुी रे्िस, वित्तीर् र्सिर स, मनोर्समसजजक परसमशा िस उद्यम विकसर्को 
िेत्रमस  रे्िस प्रिसहकस िसलग पररचसिन गरेको व्र्जि/रं्स्थसिसई र्म्झन ुपदाछ ।   
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पररच्छेद-२ 

कसर्ाविलधको उद्देश्र्  थस रणनील  

 

३. कसर्ाविलधको उद्धशे्र्ः  

रोजगसरी छनौट गने अलधकसर प्रत्र्ेक नसगररकर्ँग रहेको छ । िैदेजशक रोजगसरी पलन रोजगसरीको एउटस  
लबकल्प हो । र्र् पर्सागढी नगरपसलिकसबसट िैदेजशक रोजगसरमस जसन चसहन ेर्िुसहरुको िैदेजशक रोजगसरीिसई 
र्रुजि , मर्सादद  र अलधक िसभदसर्क बनसउनकस िसलग र्हर्ोग परुर््सउन,  िैदेजशक रोजगसरमस रं्िग्न व्र्जिकस 
पररिसर र  िैदेजशक रोजगसरबसट फकेर आएकस व्र्जिहरुहरुिसई िजि  गरी र्म्बजधध  कसर्ाक्रमहरु  जुामस गरी 
प्रभसिकसरी रुपमस कसर्साधिर्न गना र्ो कसर्ाविधी  र्सर गररएको छ । त्र्स् स कसर्ाक्रमहरु  जुामस  थस रं्चसिन 
गदसा पर्सागढी नगरपसलिकस स्िरं्िे िस अधर् स्थसनीर्  हहरु,  प्रदेश र्रकसर, रं्घीर् र्रकसर  थस र्म्बजधध  
र्सझेदसर रं्स्थस/लनर्ोगहरुर्कँो र्हकसर्ा  थस र्सझेदसरीमस कसर्ाक्रम रं्चसिन गना र्क्नेछ । र्र्को र्सथै 
आिश्र्क बजेटको व्र्िस्थस गरी िैदेजशक रोजगसरर्ँग र्म्बजधध  कसर्ाक्रमहरु  जुामस  थस कसर्साधिर्न  गदै  
र्रुजि  आप्रिसर्नको िेत्रमस र्शुसर्न प्रिद्धानकस िसलग  पसरदशी र जिसफदेही ढंगबसट कसर्ाक्रम र्ञ्चसिन गनुा र्र् 
कसर्ाविलधको प्रमखु उद्दशे्र् रहेको छ । र्र्को र्सथै  पलर्िकस विजशि उद्देश्र्हरु रहेकस छन ्। 

क. र्रुजि  िैदेजशक रोजगसरर्ँग र्म्बजधध  गल विलधहरु (िैदेजशक रोजगसरमस जसने, गएकस व्र्जि   थस ल नकस 
पररिसर र विदेशबसट फकेर आएकस व्र्जिहरुिसई िजि  गरी) िसई िजि  गरी एवककृ  रुपमस र्ोजनस 
 जुामस गरी प्रभसिकसरी रुपमस कसर्साधिर्न गने । 

ख. र्रुजि  िैदेजशक रोजगसरीकस िसलग पर्सागढी नगरपसलिकस स्िंर्मिे िस अधर् स्थसनीर्  हहरु, प्रदेश र्रकसर, 

रं्घीर् र्रकसर  थस र्म्बजधध  र्सझेदसर रं्स्थस/लनर्ोगहरुर्ँगको र्सझेदसरीमस बजेट व्र्िस्थसपन र  र्ोजनस 
 जुामस गरी कसर्ाक्रम रं्चसिन गने ।   

ग. िैदेजशक रोजगसरमस जसन,े गएकस व्र्जि, ल नकस पररिसर  थस विदेशबसट फकेर आएकस व्र्जिहरुिसई िजि  
गरी पर्सागढी नगरपसलिकसिे अधर् पसलिकसहरुर्ँगको र्मधिर्  थस र्हकसर्ामस जजल्िस प्रशसर्न कसर्सािर् हस स 
लभत्र आप्रिसर्ी श्रो  केधर  स्थसपनस  थस रं्चसिन गरी आिश्र्क रू्चनस  थस परसमशा िगसर् कस रे्िसहरु 
प्रिसह गने िस पर्सागढी नगरपसलिकसिे आफ्नो पसलिकसको प्रधसनमधत्री रोजगसर कसर्ाक्रम अध रग को रोजगसर 
रे्िस केधरबसट  आफ्नो पसलिकस िेत्र लभत्रकस िजि  रे्िस ग्रसहीहरुिसई र्ो र्म्बधधी रे्िसहरु प्रिसह गने छ । 
िस र्रुजि  बैदेजशक रोजगसर /आप्रिसर्न र्म्बजधध कसर्ाक्रम रं्चसिन गरररहेकस स्थसलनर् रे्िस प्रदसर्कस 
रं्स्थसर्ँग पूिामस भएको र्म्झौ स श ा (Term & Condition) बमोजजम कसर्सादेश ददई कसर्ा गरसउन र्वकने छ । 
। 

घ. जजल्िस जस्थ  अधर् स्थसनीर्  हहरु, श्रम रोजगसर  थस र्मसजजक र्रुिस मधत्रसिर्, िैदेजशक रोजगसर विभसग, 

िैदेजशक रोजगसर िोडा, र्ीप  सलिम प्रदसन गने लनकसर्हरु, मनोर्समसजजक परसमशा रे्िस  थस वित्तीर् र्सिर सको 
िेत्रमस विज्ञ स भएकस रं्स्थसहरुर्ँग र्मधिर्  थस र्हकसर्ा गरी कसर्ाक्रमिसई प्रभसिकसरी रुपमस कसर्साधिर्न 
गने । 
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ङ. िैदेजशक रोजगसरर्ँग र्म्बजधध  रं्चसिन भएकस कसर्ाक्रम  थस गल विधीहरुकस प्रभसिकसरी कसर्साधिर्न  थस 
अनगुमन गरी िैदेजशक रोजगसरको िेत्रिसई दीगो रुपमस व्र्िस्थसपन गने । 

 

४. रणनील :   

४.१.िैदेजशक रोजगसरको िेत्र िहरु्रोकसरको विषर् भएकोिे र्र् िेत्रको व्र्िस्थसपनमस र्म्बजधध  र्म्पूणा 
र्रोकसरिसिसहरुको भलूमकस  थस रं्िग्न स महत्िपूणा हनुेछ । र्र् िेत्रको र्ोजनस  जुामस, कसर्साधिर्न, 

व्र्िस्थसपन, अनगुमन  थस र्मीिसमस र्म्बजधध  र्बैको अथापूणा र्हभसलग समस जोड ददईने छ । र्र् स्थसनीर् 
 ह लभत्रकस विषर्ग  शसखसहरु मसफा   र्ोजनसहरु बनसउदस िैदेजशक रोजगसरमस जसने, गएकस व्र्जि, ल नकस 
पररिसर र फवका एर आएकस व्र्जिहरुर्ँग र्म्बजधध  र्िसिहरुिसई प्रसथलमक स ददई र्ोजनसमस र्मसिशे गररन े
छ ।  

४.२. र्र् िेत्रको प्रभसिकसरी व्र्िस्थसपन, धरू्न िसग , श्रो  र्सधनको अलधक म ् उपर्ोग र प्रभसिकसरी रे्िस 
प्रिसहको िसलग स्थसनीर् र्रकसर रं्चसिन ऐन २०७४ को दफस २६ को ममा अनरु्सर आप्रिसर्ी श्रो  केधर 
र्ञ्चसिन, जनशजिको व्र्िस्थसपन  थस िम स विकसर्, अनगुमन जस् स कसर्ाहरुमस अधर् स्थसनीर्  हहरुर्गँ 
पलन र्हकसर्ा गना र्वकन े छ । त्र्र्कस र्सथै प्रदेश र्रकसर, रं्घीर् र्रकसर अध रग कस र्म्बजधध  
मधत्रसिर्, विभसग, िोडा  थस र्म्बजधध  र्सझेदसर रं्स्थस/लनर्ोगहरुर्ँग पलन र्मधिर्  थस र्हकसर्ामस जोड ददईन े
छ । 

४.३. जजल्िस प्रशसर्न∕ ईिसकस प्रशसर्न कसर्सािर्र्ँगको र्मधिर्  थस र्हकसर्ामस जजल्िस प्रशसर्न ∕ ईिसकस 
प्रशसर्न कसर्सािर् हस स लभत्र  र्रुजि  िैदेजशक रोजगसरकस िसलग आप्रिसर्ी श्रो  केधरको स्थसपनस  थस 
रं्चसिन गररन ेछ िस स्थसनीर्  ह स्िरं्िे प्रधसनमधत्री रोजगसर कसर्ाक्रम अध रग को रोजगसर रे्िस केधरबसट  
पलन आफ्नो स्थसनीर्  ह  िेत्र लभत्रकस िजि  रे्िस ग्रसहीहरुिसई र्ो र्म्बधधी रे्िसहरु प्रिसह गना र्क्ने  छ 
। 

४.४. आप्रिसर्ी श्रो  केधर स्थसपनस र रं्चसिनकस िसलग  एक िस एक भधदस बढी  स्थसनीर्  हहरुिे  बजेट 
व्र्िस्थसपन, र्ोजनस  जुामस, कसर्साधिर्न, गणुस् रीर् स कसर्म र अनगुमन िगसर् को िेत्रमस र्हकसर्ा गरर 
र्रुजि  िैदेजशक रोजगसर र्म्िधधी लनःशलु्क रू्चनस  थस परसमशा रे्िस िगसर् कस रे्िसहरु  प्रदसन गना र्क्न े 
छ ।  

 

पररच्छेद-३ 

र्ोजनस  जुामस,  थस कसर्ाक्रम र्ञ्चसिनकस िेत्रहरु 

 

५. र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बधधी  थर्सकं रं्किन, र्ोजनस  जुामस  थस कसर्साधिर्न:  

५.१ िैदेजशक रोजगसर र्म्बधधी  थर्सकं रं्किन  थस व्र्िस्थसपन: 
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र्र् नगपसलिकसिे आफ्नो भौगोलिक िेत्रलभत्रको िैदेजशक रोजगसरर्ँग र्म्बजधध  र्मग्र  थर्संक रं्किन गने छ । 

उि कसर्ाको िसलग कररब १ मवहनसको िसलग प्रत्र्ेक िडसमस १/१ जनस गणक लनर्िु गरी पररचसिन गररन ेछ 
र र्ो को  रं्र्ोजन र्र् स्थसनीर्  हको र्समसजजक/आलथाक/रोजगसर शसखसिे गने छ ।  थर्सकं रं्किन गदसा 
हसि िैदेजशक रोजगसरमस रहेकस रं्खर्स, र्ीप  सलिम  थस रू्चनसमस  आप्रिसर्ी कसमदसरको पहुँच,  रेलमट्यसधर् प्रसलप्त 
 थस र्ो को उपभोग/उपर्ोग र्म्बधधी वििरण, र्समसजजक िसग  र्म्बजधधकस जसनकसरीहरु र आप्रिसर्ी 
कसमदसरहरूिे र्समनस गनुा परेको र्मस्र्स (र्म्पूणा आप्रिसर्न चक्रमस) िगसर् कस विषर्हरु र्मेवटने छ । र्र्को 
अिसिस िैदेजशक रोजगसरबसट फकेर आएकस व्र्जिहरुको रं्खर्स, उनीहरुिे आजान गरेकस र्ीप, दि स  थस पंूजी 
र उनीहरुद्वसरस रं्चसलि  उद्यम  थस व्र्िर्सर्  िगसर् को  वििरणहरु रं्किन गरी  िैदेजशक रोजगसर र्म्बधधी 
िस् गु  वििरण  र्सर गररने छ । उि रं्कलि   थर्संक  थस िस् गु  वििरणको आधसरमस  र्र् िेत्रको 
प्रभसिकसरी व्र्िस्थसपनको िसलग िसवषाक  थस आिलधक र्ोजनस   जुामस र बजेट व्र्िस्थस  गरी कसर्ाक्रमहरु िसगू 
गररने छ ।  

५.२ र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बधधी र्चुनस, परसमशा  थस रे्िस केधर र्ञ्चसिनः   

(क) आप्रिसर्ी स्रो  केधर ∕रोजगसर  रू्चनस केधर रं्चसिन  थस व्र्िस्थसपन: पर्सागढी नगरपसलिकसिे िैदेजशक 
रोजगसरीिसई र्रुजि  ,मर्सादद   र िसभदसर्क बनसउन िैदेजशक रोजगसरीमस जसन चसहने व्र्जिहरुिसई र्रुजि  
िैदेजशक रोजगसर र्म्बजधध रू्चनस  थस परसमशा रे्िस प्रदसन गना आप्रिसर्ी श्रो  केधर ∕रोजगसर  रू्चनस केधर स्थसपनस 
गरर र्ञ्चसिन गररनछे । 

जजल्िस प्रशसर्न कसर्सािर् रहेको पर्सागढी नगरपसलिकस स्िरं्िे िस अधर् स्थसनीर्  हहरु र्ँगको र्मधिर्मस जजल्िस 
प्रशसर्न कसर्सािर् हस स लभत्र आप्रिसर्ी स्रो  केधर स्थसपनस गरी जजल्िसकस र्बै स्थसनीर्  हहरुबसट िैदेजशक 
रोजगसरमस जसनको िसलग रसहदसनी बनसउन आउने रे्िसग्रसहीहरुिसई र्ीप  सलिम  थस र्रुजि  िैदेजशक रोजगसर 
र्म्बधधी रू्चनस  थस परसमशा िगसर् कस रे्िसहरु प्रदसन गररने छ  िस पर्सागढी नगरपसलिकसिे प्रधसनमधत्री रोजगसर 
कसर्ाक्रम अध रग को रोजगसर रे्िस केधरबसट आफ्नो स्थसनीर्  ह िेत्र लभत्रकस िजि  रे्िस ग्रसहीहरुिसई र्ो 
र्म्बधधी रे्िसहरु प्रिसह गररनेछ ।  र्सथै उि श्रो  केधर मसफा   िैदेजशक रोजगसरको जशिशीिसमस नेपसि लभत्र 
िस गध व्र् मिुकुमस र्मस्र्समस परेकस आप्रिसर्ी कसमदसर  थस ल नकस पररिसरहरुिसई र्हज धर्सर्, िल पूल ा, 
आलथाक र्हसर् स/रसह  र उद्दसरकस िसलग र्म्बजधध  लनकसर्हरुर्ँग र्मधिर्  थस र्हकसर्ामस  आिश्र्क 
र्हजजकरण गररनछे । आप्रिसर्ी स्रो  केरिे रू्चनस प्रिसहिसई व्र्सपक स ददनको िसलग रं्चसर मध्र्महरु र्ँग पलन 
लनकट म ्र्मधिर्  थस र्हकसर्ामस कसम गने छ । आप्रिसर्ी स्रो  केधर र्ञ्चसिन  थस व्र्िस्थसपनकस िसलग 
धरू्न म मसपदण्ड एिं पूिसाधसरहरू अनरूु्ची १ बमोजजम ब्र्िस्थस गररने छ । उि स्रो  केधरिे प्रधसनमधत्री 
रोजगसर कसर्ाक्रम अध गा को रोजगसर रू्चनस केधर र्गँ रू्चनस प्रिसह, र्ीप  सलिममस लर्फसररर्, रू्चनस आदसन 
प्रदसन िगसर् कस िेत्रमस लनकट म ्र्मधिर् र र्हकसर्ा गरी कसर्ा रं्चसिन  गनेछ ।  

 उि केधरमस २ जनस (कजम् मस १ जनस मवहिस र्वह ) रू्चनस  थस परसमशाक सा लनर्िु गरी पररचसिन गररन े
छ । उनीहरुको र्ोग्र् स, अनभुि  थस रे्िस र्लुबधस पररच्छेद -५ को बुदँस नम्बर ९ मस उल्िेख भए बमोजजमको 
हनुेछ । आप्रिसर्ी श्रो  केधर मसफा   रू्चनस  थस परसमशा रे्िस प्रिसहको िसलग  र्हर्ोगी हस े पजुस् कस  र्सर गरर 
कसर्साधिर्न गररने छ  िस  अधर् कुनै आलधकसररक लनकसर्बसट  र्सर  भएको हस े पजुस् कस र्र् नगरपसलिकसको 
लर्फसरीर् अनरु्सर िसग ुगररने छ । 
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(ख) ररटनी  पररचसिन: पर्सागढी नगरपसलिकसको िेत्र लभत्रकस दरुदरसजकस गसउँ  थस िस् ी स् रमस र्रुजि  
िैदेजशक रोजगसर र्म्बधधी प्रचसर प्रर्सर गरी रू्चनस र्म्प्रषेण गना, िैदेजशक रोजगसर र्म्बधधी र्मस्र्सहरु पवहचसन 
गरी थप विजशविकृ  र्हर्ोगकस िसलग आप्रिसर्ी श्रो  केधरमस लर्फसररर् गरी पठसउन, विद्यसिर्मस अध्र्र्नर  
विद्यसथीहरुिसई र्रुजि  िैदेजशक रोजगसर र्म्बधधी अलभमजुखकरण गना र िैदेजशक रोजगसर र्म्बधधी  थर्संक 
रं्किन  थस व्र्िस्थसपनमस र्हर्ोग गनाकस िसलग िैदेजशक रोजगसरमस कम् ीमस २ िषा कसम गरी फकेकस मवहिस 
 थस परुुषहरुिसई  र्म्बजधध  िडसहरुमस आंजशक िस पूणाकसलिन कमाचसरीकस रुपमस ररटनीहरु  पररचसिन गररनछे 
। िैदेजशक रोजगसरमस गई फकेकस व्र्जिहरुिे गध व्र् मिुकुहरुको लनर्म कसननु, धमा र्ँस्कृल , रं्स्कसर, हसिसपसनी 
र कसमर्ँग र्म्बजधध  व्र्िहसररक ज्ञसन  थस अनभुिहरु र्म्भसवि  आप्रिसर्ी कसमदसर  थस ल नकस पररिसरहरुिसई 
र्ही रू्चनस र्म्प्रषेण गने भएकोिे िैदेजशक रोजगसरिसई र्रुजि , मर्सादद  र व्र्िजस्थ  बनसउनमस महत्िपूणा 
र्ोगदसन पगु्न ेछ ।  

(ग) र्मदुसर् स् रमस र्चे नसमिुक कसर्ाक्रमः  पर्सागढी नगरपसलिकसिे िैदेजशक रोजगसरिसई र्रुजि   थस 
व्र्िजस्थ  गनाकस िसलग र्मदुसर् स् रमस गठन भई वक्रर्सजशि रहेकस र्समदुसवर्क र्महुहरुमस,  िस िैदेजशक 
रोजगसरमस जसनकस िसलग प्रवक्रर्समस रहेकस र्म्भसवि  आप्रिसर्ी कसमदसरहरुिसई िैदेजशक रोजगसरको प्रवक्रर्समस हनु 
र्क्ने र्म्भसवि  जोजखम र र्रुिसकस उपसर्हरुको बसरेमस र्चुनस ददनकोिसलग अलभमजुखकरण कसर्ाक्रम र्ञ्चसिन 
गररनेछ । र्मदुसर् अलभमजुखकरण कसर्ाक्रम र्ञ्चसिनकस िसलग  र्ञ्चसिन मोड्यिु  र्सर गरी िसग ुगररन ेछ ।  
र्र्को अिसिस स्थसनीर्  ह  थस िडस कसर्सािर्द्वसरस आिश्र्क स अनरु्सरकस र्चे नसमिुक  कसर्ाक्रमहरु (रं्देश 
मिुक र्डक नसटक, होलडिंग बोडा आदद) लनमसाण गरी र्मदुसर् स् रमस रं्चसिन गररन ेछ ।  

 

५.३. र्ीप  सलिम रं्चसिन  थस र्हजजकरणः िैदेजशक रोजगसरमस जसन चसहने र्म्भसवि  आप्रिसर्ी कसमदसरहरको 
पवहचसन गरर िैदेजशक रोजगसरमस रहँदस गनुापने कसमर्ँग र्म्बजधध  र्ीप  सलिम प्रदसनको िसलग िैदेजशक रोजगसर 
िोडाको र्जचिसिर्, प्रदेश र्रकसर  थस नेपसि र्रकसर को प्रसविलधक जशिस  थस ब्र्सिर्सवर्क  सलिम पररषद 

(CTEVT)) द्धसरस मसधर् स प्रसप्त  सलिम प्रदसर्क रं्स्थसहरुर्ँगको र्मधिर् र र्हकसर्ामस र्ीप  सलिम र्ञ्चसिन  थस 
व्र्िस्थसपन गररने छ । उि  सलिमहरु गध व्र् मिुकुको आिश्र्िस  थस मसपदण्ड अनरुुपको पसठ्यक्रम 
लनमसाण गरी रं्चसिन गररने छ ।  सलिम र्ञ्चसिन र्म्बधधी मोड्यिु आिश्र्क स अनरु्सर नेपसि र्रकसरको 
प्रसविलधक जशिस  थस ब्र्सिर्सवर्क  सलिम पररषद (CTEVT)िैदेजशक रोजगसर बोडाको र्जचिसिर् र   सलिम प्रदसर्क 
रं्स्थसहरुर्ँगको र्मधिर् र र्हकसर्ामस  र्सर गरी िसगू गररने छ । िस नेपसि र्रकसर िस अधर् आलधकसररक 
लनकसर्बसट स्िीकृ ी भई िसग ुभईर्केको पसठ्यक्रमिसई लनदेशक र्लमल को लर्फसरीर्बसट पलन प्रर्ोग गना र्वकने 
छ । 

 

५.४. धर्सर्मस र्हजजकरणः िैदेजशक रोजगसरको क्रममस हनुे ठगी, बेपत्तस, अिपत्र, रसह /आलथाक र्हसर् स प्रसलप्त 
 थस उद्दसर िगसर् कस र्मस्र्सहरुमस आिश्र्क र्हर्ोगको िसलग आप्रिसर्ी श्रो  केधर मसफा   र्हजजकरण गररने 
छ । त्र्स् स र्मस्र्सहरुमस र्हजजकरणकस िसलग र्मस्र्सको प्रकृल  अनरु्सर जजल्िस प्रशसर्न कसर्सािर्, जजल्िस 
प्रहरी कसर्सािर्, िैदेजशक रोजगसर विभसग, धर्सर्सलधकरण, श्रम कधर्िुर, गध ब्र् जस्थ  नेपसिी द ुसबसर्, र्र् 
िेत्रमस वक्रर्सशीि रं्घ रं्स्थस िगसर् कस लनकसर्हरु र्ँग प्रभसिकसरी र्मधिर्  थस र्हकसर्ामस जोड ददइने छ । 
िैदेजशक रोजगसर र्ँग र्म्बजधध  ठगीकस र्मस्र्सहरु   धर्सवर्क र्लमल को  िते्रसलधकसर भधदस बसवहरको विषर् 
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भएकोिे  धर्सवर्क र्लमल िे पलन  जजल्िस प्रशसर्न कसर्सािर्  थस अलधकसर प्रसप्त लनकसर्हरुर्ँग र्मधिर्  थस 
र्हकसर्ा गने छ । 

५.५. वित्तीर् र्िर स र्म्बधधी कसर्ाक्रमः िैदेजशक रोजगसरबसट प्रसप्त विप्रषेण रकमको उजच  व्र्िस्थसपन  थस 
आर्मिुक िेत्रमस पररचसिन गरी स्िरोजगसरकस अिर्रहरु लर्जानस गना र चवक्रर् रुपमस िैदेजशक रोजगसरमस 
गईरहनपुने िसध्र् सको अधत्र्कस िसलग रेलमट्यसधर् प्रसप्त गने पररिसरकस र्दस्र्हरुकस र्सथै िैदेजशक रोजगसरीमस 
जसने रं्भसवि  र्िुसहरूिसई व्र्जिग   थस र्महुहरु  गठन गरी वित्तीर् र्सिर स किस र्ञ्चसिन गररने छ । उि 
कसर्ाको िसलग िैदेजशक रोजगसर बोडा, वित्तीर् रं्स्थसहरु  थस र्ो र्ँग र्म्बजधध  विज्ञ स हसलर्ि गरेकस रं्स्थसहरु 
र्ँग र्मधिर्  थस र्हकसर्ा गना र्वकने छ । वित्तीर् र्सिर स किस पश्चस  र्हभसलगहरुिे किसमस बच  बदृद्द, 

फजिु खचाको लनर्धत्रण, पसररिसरीक बजेट लनमसाण, व्र्र्सवर्क िते्रको पवहचसन, र्ोजनस लनमसाण र वित्तीर् 
अनशुसर्नकस िेत्रमस विस्  ृ अध्र्र्न गरी आर्मिुक गल विलधहरुमस रं्िग्न हनुछेन ्। उि किस व्र्िस्थसपन 
 थस रं्चसिनकस िसलग वित्तीर् र्सिर स र्हजक सा लनर्जुि गरी पररचसिन गररने छ । वित्तीर् र्सिर स 
र्हजक साको र्ोग्र् स, अनभुि  थस रे्िस र्लुबधस पररच्छेद -५ को बुदँस नम्बर ९ मस  उल्िेख भए बमोजजम हनुछे 
। शरुुिस को चरणमस उि रे्िसिसई प्रभसिकसरी रुपमस व्र्िस्थसपन गना, र्हजक साको िम स विकसर् गना र 
किस रं्चसिनकस िसलग लर्कसई र्समसग्री लबकसर् गना विज्ञ व्र्जि/रं्स्थसको  रे्िस खररद गरी विशषेज्ञ रे्िस लिन 
र्क्ने छ ।  उि  वित्तीर् र्सिर स किस र्ञ्चसिन  थस व्र्िस्थसपनको िसलग मोड्युि  र्सर गरर िसगू गररन ेछ 
िस अधर् आलधकसरीक लनकसर्बसट  र्सर भएको मोड्युि लनदेशक र्लमल को लर्फसरीर्बसट िसग ुगना र्वकने छ । 

  

५.६. र्ीपको पवहचसन, उपर्ोग  थस उद्यमजशि स विकसर् कसर्ाक्रमः िैदेजशक रोजगसरबसटफकेर आएकस 
व्र्जिहरु  थस विप्रषेण प्रसप्त गने घर पररिसरकस र्दस्र्हरूिसई िजि  गरी स्थसनीर् स् रकोर्म्भसव्र् स  थस ल  
व्र्जिहरुको दि सको आधसरमस र्ोजनस  जुामस गरी उद्यम विकसर् र्म्बधधी कसर्ाक्रम रं्चसिन गररन े छ । 
कसर्ाक्रम लनमसाण  थस रं्चसिन गदसा िजि  िगाको िसग  र्हभसलग स  थस उत्पसदनमस आधसरर  अनदुसनको 
व्र्िस्थसिसई जोड ददइने छ । र्र्कस िसलग आिश्र्क मसपदण्ड  र्सर गरी कसर्ाक्रम रं्चसिन गररने छ । 
र्र्कस र्सथै विदेशबसट फकेर आएकस व्र्जिहरुर्ँग भएको र्ीप  थस दि स र्म्बजधधको वििरणिसई रं्किन गरी 
रोिर बनसई रसजखन े छ । उि जनशजििसई दि स र आिश्र्क सको आधसरमस स्थसनीर् स् रमस रं्चसलि  
विकसर् लनमसाणको िेत्रमस पररचसिन गररन ेछ । र्र्को आिसिस िैदेजशक रोजगसरको क्रममस र्ीप हसलर्ि गरेकस 
 र प्रमसण पत्र नभएकस व्र्जिहरुिसई िजि  गरी र्ीप परीिण कसर्ाक्रम रं्चसिन गररने छ । उि र्ीप 
परीिणकस कसर्ाक्रम रं्चसिन गदसा नेपसि र्रकसरको  र्म्बजधध  लनकसर्हरु र अधर् विकसर् र्सझेदसरहरुर्ँग पलन 
आिश्र्क र्मधिर् र र्हकसर्ा गना र्वकने छ । र्र् र्म्बधधी कसर्ाक्रम  जुामस,कसर्साधिर्न  थस अनगुमनकस 
िसलग आिश्र्िस अनरु्सर मसपदण्ड  र्सर गरी िसगू गररन ेछ ।  

 

५.७ मनोर्समसजजक परसमशा रे्िस: िैदेजशक रोजगसरमस गएकस व्र्जि  थस ल नकस पररिसरहरुिसई िैदेजशक 
रोजगसरकस कसरण उत्पन्न मसनलर्क र्मस्र्सिसई र्म्बोधन गनाकस िसलग मनोर्समसजजक परसमशा रे्िस र्म्बधधी 
र्ोजनस  जुामस गरी कसर्साधिर्न गररनेछ । उि रे्िस प्रिसहकस िसलग मनोर्समसजजक परसमशाक सा लनर्जुि गरी 
पररचसिन गररन ेछ । मनोर्समसजजक परसमशाक साको र्ोग्र् स, अनभुि  थस रे्िस र्लुबधस पररच्छेद -५ को बुदँस 
नम्बर ९ मस उल्िेख भए बमोजजम हनुेछ । शरुुिस को चरणमस उि रे्िसिसई प्रभसिकसरी रुपमस व्र्िस्थसपन 
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गना  थस मनोर्समसजजक परसमशाक साको िम स विकसर् गना विज्ञ व्र्जि/रं्स्थसको  रे्िस खररद गरी विशेषज्ञ रे्िस 
लिन र्क्ने छ । मनोर्समसजजक परसमशा रे्िस र्ञ्चसिनकस िसलग मनोर्समसजजक परसमशा रे्िस र्म्बधधी विशषेज्ञ 
रं्स्थस/लनकसर्हरुर्ँगको र्मधिर् र र्हकसर्ामस कसर्ाक्रम  थस र्ोजनस  जुामस गरी कसर्साधिर्न गररने छ । उि 
रे्िसिसई स्थसनीर्  हिे क्रमशः आफ्नो स्िसस्थर् शसखसमस आध ररवककरण गदै िलगन ेछ ।  र्ो रे्िस रं्चसिनकस 
िसलग आिश्र्क मोड्यिु र्म्बजधध  विशेषज्ञहरुको र्हर्ोगमस  र्सर गरी कसर्साधिर्न गररने छ ।  र्र्को अििस 
स्थसनीर्  ह लभत्र रहेकस मसनलर्क स्िसस्थर्को िेत्रमस दि स हसलर्ि गरेकस व्र्जिहरुको रू्ची  र्सर गरी 
आिश्र्क स अनरु्सर पररचसिन गनेछ  । गम्भीर मनोर्समसजजक र्मस्र्स भएकस र आलथाक वहर्सबिे कमजोर 
भएकस व्र्जिहरुिसई आिश्र्क उपचसर र्हर्ोगको िसलग र्हर्ोग कोष स्थसपनस  थस रं्चसिन गररने छ । र्र्को 
अिसिस िैदेजशक रोजगसरर्ँग र्म्बजधध  र्समसजजक िसग  धरू्नीकरणकस िसलग र्म्बजधध  र्रोकसरिसिसहरुरं्गको 
र्मधिर्  थस र्हकसर्ामस थप कसर्ाक्रमहरु रं्चसिन गररन ेछ । 

५.८. अध रवक्रर्स  थस छिफिः कसर्ाक्रमः िैदेजशक रोजगसर बहरु्रोकसरको िेत्र भएकोिे नगरपसलिकसको एकि 
प्रर्सर्िे मसत्र  पूणा नहनुे भएकोिे िैदेजशक रोजगसरिसई र्रुजि , व्र्िजस्थ , मर्सादद  र उपिब्धीमूिक बनसउन 
 थस िैदेजशक रोजगसरबसट फवका एर आएकस व्र्जिहरुको ज्ञसन, र्ीपिसई प्रभसिकसरी रुपमस पररचसिन िसलग 
आिश्र्क िस सिरण लर्जानस गना र्म्बजधध  र्रोकसरिसिसहरुर्ँग लनर्लम  छिफि  थस अध रवक्रर्स कसर्ाक्रमको 
आर्ोजनस गररनेछ । 

 

५.९. छसत्रिृजत्त कसर्ाक्रमः र्र् पर्सागढी नगरपसलिकस िते्रलभत्रबसट िैदेजशक रोजगसरकस क्रममस मतृ्र् ुभईअविभसिक 
गमुसएकस, बेपत्तस भएकस र अंगभंग भएकस व्र्जिकस बसिबसलिकसहरुिसई छसत्रसिृजत्त र्हर्ोग प्रदसन गररने छ । 
बेपत्तस भएकस व्र्जिको हकमस ५ िषा देजख बेपत्तस भएकस व्र्जिकस बसिबसलिकसहरुिसई र्मेवटने छ ।  त्र्स् ो 
छसत्रसिृल  प्रदसन गदसा िैदेजशक रोजगसर बोडाको र्जचिसिर् मसफा   प्रदसन गने छसत्रसिृजत्त र्हर्ोगिे नर्मेवटएकस 
बसिबसलिकसहरुको िसलग मसत्र व्र्िस्थस गररने छ । छसत्रसिृजत्त र्हर्ोगिसई दईु  हमस विभसजन गरी प्रदसन गररन े
छ । जर् अनरु्सर आधसरभ ू  हकस बसिबसलिकसिसई िसवषाक ८ हजसर र मसध्र्लमक  हकस बसिबसलिकसिसई 
बसवषाक १२ हजसरकस दरिे छसत्रसिृजत्त प्रदसन गररने । र्स् ो छसत्रसिृजत्त र्रकसरी, र्समदुसवर्क  थस रं्स्थसग  
विधसिर्मस अध्र्र्नर  १८ बषा र्म्मकस विधसथीहरुिसई प्रदसन गररने छ । जर्को िसलग विधसथी अध्र्र्नर  
विद्यसिर् र र्म्बजधध  िडस कसर्सािर्िे िैदेजशक रोजगसरमस गई मतृ्र् ु थस अंगभंग ,बेपत्तस भएको प्रमसण र्वह  
नगरपसलिकस मस लर्फसररर् गने छ । प्रसप्त लनिदेनहरुिसई  नगरपसलिकसिे आश्र्क छसनविन गरी छसत्रसिृजत्त प्रदसन 
गने छ । लनिेदनको आिश्र्क ढसँचस  थस फसरमहरुको नमनुस  र्सर गरर कसर्साधिर्न गररने छ ।  

 

पररच्छेद ४ 

र्म्बजधध  विषर्ग  शसखस लनधसारण  थस लनदेशक र्लमल   

 

६. र्म्बजधध  विषर्ग  शसखस लनधसारणः  

स्थसनीर् शसर्न श्रो  पूजस् कस, २०७४ (८.५.८ लबषर् िेत्रग  र्ोजनस लनमसाण  थस एवककरण) अनरु्सर िैदेजशक 
रोजगसरको िेत्रिसई पर्सागढी नगरपसलिकस अध गा  रसजख अधर् शसखसहरुर्ँग र्मधिर् गरर कसर्ाक्रम  जुामस, बजेट 
विलनर्ोजन, कसर्ाक्रम कसर्ाधिर्न, अनगुमन र र्मीिस िगसर् को कसर्ाहरु गनेछ ।  
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७. स्थसनीर्  हको र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बधधी लनदेशक र्लमल :   

िैदेजशक रोजगसरर्ँग र्म्बजधध  प्रभसिकसरी र्ोजनस लनमसाण, व्र्िस्थसपन, कसर्ाधिर्न, अनगुमन  थस र्म्बजधध  
र्रोकसरिसिहरुर्ँग र्मधिर् िगसर् कस कसर्ामस ददशस लनदेश गना देहसर् बमोजजमको नगरपसलिकस स् रीर् र्रुजि  
आप्रिसर्न र्म्बधधी लनदेशक र्लमल को व्र्िस्थस गररएको छ ।  

अध्र्िः   —  नगरप्रमखु   

उपसध्र्ि   —  उप-प्रमखु 

र्दस्र्हरुः  — प्रमखु प्रशसर्कीर् अलधकृ ,  

—र्समसजजक विकसर्  थस स्िसस्थर् शसखस प्रमखु, 

- आलथाक प्रशसर्न शसखस प्रमखु, 

— शैजिक प्रशसर्न शसखस, 

र्दस्र् र्जचि   —रोजगसर रं्र्ोजक (प्रधसनमधत्री रोजगसर कसर्ाक्रम),, 

आमधत्रण   — मेड्पस कसर्ाक्रमको प्रल लनलध, 

— जजल्िस प्रशसर्न∕ईिसकस प्रशसर्न कसर्सािर् प्रल लनलध, 

— जजल्िस∕ईिसकस प्रहरी कसर्सािर् प्रल लनलध, 

—जजल्िस∕स्थसनीर्  ह जस्थ  बैंककस प्रल लनलध, 

—िैदेजशक रोजगसरीको िेत्रमस कसमगने रं्स्थसकस प्रल लनलध, 

स्थसनीर्  ह स् रीर् र्रुजि  आप्रिसर्न र्मधधी लनदेशक र्लमल िे आिश्र्क ठसनकेस अधर् व्र्जि  थस 
पदसलधकसरीहरुिसई आमधत्रण गना र्क्नछे । 

 

८. स्थसनीर्  हको र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बधधी लनदेशक र्लमल को कसम, क ाव्र् र अलधकसरः  

▪ िैदेजशक रोजगसरर्ँग र्म्बजधध  (विदेश जसने व्र्जि, ल नकस पररिसर र फवका एर आएकस व्र्जिहरुिसई 
िजि  गरी) र्ोजनस  जुामस, बजेट व्र्िस्थसपन र कसर्साधिर्नकस िसलग र्म्बजधध  शसखसिसई आिश्र्क 
ददशस लनदेश गने, 

▪ अधर् स्थसनीर्  हहरु, प्रदेश र्रकसर, रं्घीर् र्रकसर अध रग कस श्रम, रोजगसर  थस र्समसजजक र्रुिस 
मधत्रसिर्, िैदेजशक  रोजगसर विभसग, िैदेजशक रोजगसर िोडा, र्म्बजधध  र्सझेदसर रं्स्थस, विकसर् लनर्ोग, 

 सलिम प्रदसर्क रं्स्थस  थस र्रोकसरिसिसहरुर्ँग आिश्र्क र्मधिर् र र्हकसर्ा गने, 

▪ आप्रिसर्ी श्रो  केधरको व्र्िस्थसपन  थस रं्चसिनकस िसलग आिश्र्क र्म्बजधध  लनकसर्र्ँग र्मधिर् 
गनुाकस र्सथै  उि श्रो  केधर प्रभसिकसरी र्धचसिनकस िसलग आिश्र्क ददशस लनदेश गने । िस स्थसनीर् 
 ह को प्रधसनमधत्री रोजगसर कसर्ाक्रम अध रग को रोजगसर रे्िस केधर मसफा   र्रुजि  िैदेजशक रोजगसर 
र्म्बजधधको रे्िस प्रिसहको िसलग आिश्र्क कसर्ा गने, 
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▪ रू्चनस  थस परसमशा रे्िस प्रिसह, वित्तीर् र्सिर स, मनोर्समसजजक परसमशा रे्िस, र्ीप  सलिम  थस र्मदुसर् 
 हमस र्चे नसमिुक गल विधीहरु रं्चसिन गना आिश्र्क मोड्यिु  र्सरीको िसलग पषृ्ठपोषण  (Feedback) 

 थस र्झुसि प्रदसन गने, 

▪ रोजगसरीको िसलग आिश्र्क र्ीप  सलिमको ब्र्िस्थस गना, र्ीपर्िु र ठलग मिु र्मदुसर् घोषणस गना 
आिश्र्क ददशस लनदेश गने, 

▪ लनदेशक र्लमल द्वसरस कजम् मस चौमसलर्क रुपमस आप्रिसर्ी श्रो  केधर  िगसर् को गल विलधहरुको अनगुमन 
गरी र्मीिस गने । र्सथै उपमेर्र/उपसध्र्िको रं्र्ोजकत्िमस लनर्लम  रुपमस अनगुमन कसर्ािसई 
लनरध र स ददने, 

▪ अधर् विषर्ग  शसखस/र्लमल हरुर्ँग िैदेजशक रोजगसरर्गँ र्म्बजधध  र्ोजनस लनमसाण  थस कसर्साधिर्नको 
िसलग आिश्र्क र्मधिर्  थस छिफि गने, 

▪ आिलधक रुपमस बैठक बर्ी रं्चसलि  कसर्ाक्रमहरुको प्रगल  र्लमिस गरी थप प्रभसिकसरी स अलभबवृद्धकस 
िसलग आिश्र्क र्ल्िसह र्झुसि  थस मसगालनदेश गने, 

▪ र्रुजि  आप्रिसर्नर्ँग (िैदेजशक रोजगसर व्र्िस्थसपन) र्म्बजधध  कसर्ापसलिकसद्धसरस प्रदत्त अधर् कसर्ाहरु 
गने । 

▪ िडस स् रमस िडसध्र्िको रं्र्ोजकत्िमस र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बधधी र्लमल  गठन गरी र्चे नसमिुक 
कसर्ाक्रमहरु रं्चसिनको िसलग ददर्स लनदेश गने । 

 

 

पररच्छेद-५ 

श्रो   थस जनशजि व्र्स्थसपन  

९. श्रो  व्र्िस्थसपन:  

रं्घीर् र्रकसर र प्रदेश र्रकसरबसट प्रसप्त हनुे वित्तीर् र्मसनीकरण अनदुसन र नगर/गसउँपसलिकसको अध ररक 
श्रो बसट कसर्ाक्रम र्ञ्चसिनको िसलग आिश्र्क बजेटको र्लुनजश्च  गररनछे । र्र्को र्सथै अधर् स्थसनीर्  हहरु, 

र्सझेदसर रं्स्थस/लनर्ोग  थस दस  ृ लनकसर्, प्रदेश र्रकसर र रं्घीर् र्रकसरर्ँगको बजेट र्सझेदसरी समस प्रसप्त 
बजेटहरुिसई एवककृ  गरी कसर्ाक्रम  जुामस  थस कसर्साधिर्न गररने छ ।  

 

१०. आिश्र्क जनशजि व्र्िस्थसपन:  

पद रं्खर्स  ह र्ोग्र् स  थस अनभुि 

अलधकृ  १ छैठौं मसधर् स प्रसप्त विश्वविद्यसिर्बसट स्नस क  ह उत्तीणा गरर कम् ीमस २ 
िषा  र्समसजजक पररचसिन िस र्रुजि  िैदेजशक रोजगसरको िेत्रमस 
कसर्ा अनभुि भएको । र्मधिर्, र्हजजकरण, र्ोजनस  थस बजेट 
 जुामस, कसर्साधिर्न र अनगुमन  थस प्रल िेदन र्म्बजधध अनभुि 
भएको । 

आप्रिसर्ी २ पसँचौ मसधर् स प्रसप्त शैजिक रं्स्थसबसट कम् ीमस १०+२ िस प्रविण स प्रमसण 
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स्रो  केधर 
परसमशाक सा 

(एक जनस 
मवहिस 

पत्र  ह उत्तीणा गरर र्समसजजक पररचसिन िस  र्रुजि  िैदेजशक 
रोजगसर िेत्रमस कम् ीमस १ िषा कसम गरेको । अनिसईन डसटस 
ईधरी र प्रल िदेनर्म्बधधी ज्ञसन, िहपुि र्मधिर् र र्हकसर्ा र्म्बधधी 
ज्ञसन, िैदेजशक रोजगसर ऐन, लनर्म  थस लनदेजशकस र कसनून र्म्बधधी 
ज्ञसन भएको । 

मनोर्समसजजक 
परसमशाक सा 

आिश्र्क स  

अनरु्सर 

पसँचौ मसधर् स प्रसप्त शैजिक रं्स्थसबसट कम् ीमस १०+२ िस प्रविण स प्रमसण 
पत्र  ह उत्तीणा गरी मनोर्समसजजक परसमशा र्म्बधधी १ िषा अनभुि 
भई र्रुजि  िैदेजशक रोजगसरको िेत्रमस कसम गरेकोिसई 
प्रसथलमक स । 

वित्तीर् 
र्सिर स 
र्हजक सा 

आिश्र्क स  

अनरु्सर 

पसँचौ मसधर् स प्रसप्त शैजिक रं्स्थसबसट कम् ीमस १०+२ िस प्रविण स प्रमसण 
पत्र  ह उत्तीणा गरर १ िषा वित्तीर् र्सिर स किस र्ञ्चसिन  थस 
व्र्िस्थसपन र्म्बधधी अनभुि भई र्रुजि  िैदेजशक रोजगसरको 
िेत्रमस कसम गरेकोिसई प्रसथलमक स । 

र्समसजजक 
पररचसिक 

आिश्र्क स  

अनरु्सर 

पसँचौ मसधर् स प्रसप्त शैजिक रं्स्थसबसट कम् ीमस १०+२ िस प्रविण स प्रमसण 
पत्र  ह उत्तीणा गरर १ िषा र्समसजजक पररचसिनको िेत्रमस भएको 
। र्रुजि  िैदेजशक रोजगसरको िेत्रमस कसम गरेको िस िैदेजशक 
रोजगसरीबसट फवका एकसिसई प्रसथलमक स । 

ररटनी 
पररचसिन 

आिश्र्क स  

अनरु्सर 

शे्रणी 
विहीन  

किस 8 उत्तीणा गरर िैदेजशक रोजगसरकस िसलग मिेजशर्स िस 
खसलडमिुकुमस गई कम् ीमस २ िषा कसम गरर फवकएको हनुपुने छ 
। र्समसजजक पररचसिन र र्मधिर्  थस र्हजीकरण र्म्बजधध ज्ञसन 
भएको ।  

 

कमाचसरी  भनसा  थस लनर्िु गदसा पर्सागढी नगरपसलिकसको कमाचसरी भनसा र्म्बधधी लनदेजशकस  थस नेपसि 
र्रकसरको र्मसिेशी मसपदण्डिसई अनशुरण गररने छ । र्समी पररर्ोजनस िसगू भएको र्र् पर्सागढी 
नगरपसलिकस को र्धदभामस हसि र्र् नगरमस िस र्र् नगरिे लनर्िु गरेको रे्िस प्रदसर्कस रं्स्थस 
(परसमशादस स) अध रग  र्र् र्समी पररर्ोजनसकस िसलग कसर्ार  जनशजिहरुको िेत्रग  विज्ञ सको 
आधसरमस क्रमश ्आध रीवककरण गरी िैदेजशक रोजगसरको िेत्र व्र्िस्थसपनिसई ददगो रुपमस रं्स्थसग  
गररने छ । 

पररच्छेद  -६ 

विविध 

      

११. र्मधिर्  थस र्हकसर्ा :   

िैदेजशक रोजगसरीको िेत्र िहरु्रोकसरको विषर् भएकोिे अधर् स्थसनीर्  हहरु, प्रदेश र्रकसर, श्रम, 
रोजगसर  थस र्समसजजक र्रुिस मधत्रसिर्, िैदेजशक रोजगसर लबभसग, िैदेजशक रोजगसर बोडाको र्जचिसिर् 
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 थस दस  ृलनकसर् र विकसर् र्सझेदसरहरुको र्हकसर्ामस र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बजधध कसर्ाक्रमहरु र्ञ्चसिन 
गररने छ । र्सथै स्थसनीर्  हिे र्ञ्िसिन गरेकस रे्िसहरुिसई  प्रभसिकसरी रुपमस  कसर्साधिर्न गना  
पर्सागढी नगरपसलिकसको रोजगसर रे्िस केधर/प्रधसनमधत्री रोजगसर शसखस, जजल्िस र्मधिर् र्लमल , जजल्िस 
प्रशसर्न कसर्सािर्,जजल्िस जशिस र्मधिर् ईकसई, जजल्िस प्रहरी कसर्सािर्, विषर्ग  विशेषज्ञ रं्स्थसहरु, 
आप्रिसर्नको िेत्रमस कसम गने रं्घ, रं्स्थसहरु  थस अधर् र्म्बजधध  लनकसर्हरुरँ्गको र्मधिर्  थस 
र्हकसर्ािसई जोड दददै रे्िस प्रिसहिसई प्रभसकसरी बनसईने छ । 

 

१२. कसर्ाविलध रं्शोधन  थस खसरेज गना र्क्नेः  

कसर्ापसलिकसिे आिश्र्क स अनरु्सर र्ो कसर्ाविलध रं्शोधन  थस खसरेज गना र्क्नेछ। र्र् कसर्ाविलध 
कसर्साधिर्नको क्रममस  कुनै िसधस उत्पन्न भएमस पर्सागढी नगरपसलिकसको प्रमखुकिे  त्कसि पसलिकस 
स् रीर् र्रुजि  आप्रिसर्न र्म्बधधी लनदेशक र्लमल को बैठक रसखी बसधस अडकसउ फुकसउन र्क्नेछ । 
र्र् कसर्ाविलधमस उल्िेख भएकस कुरसहरु नेपसिको प्रचलि  कसननुरँ्ग बसँजझएमस बसँजझएको हदर्म्म 
स्ि ः अमसधर् हनुेछ  
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अनरूु्ची १ 

आप्रिसर्ी स्रो  केधर र्ञ्चसिनकस िसलग धरू्न म आिश्र्क स एिं पूिसाधसरहरू 

मसपदण्ड धरू्न म आिश्र्क सहरू 

स्रो  केधरको अिजस्थल  
(स्थसन)  

आप्रिसर्न स्रो  केधर, रसहदसनीको िसलग लनिेदन ददने स्थसन जजल्िस प्रशसर्न 
कसर्सािर्/इिसकस प्रशसर्न कसर्सािर्लभत्र िस रं्गै जोलडएको स्थसनमस हनुपुने 
िस पसलिकस स्िरं्िे रं्चसिन गने हो भन े पर्सागढी नगरपसलिकस अध गा  
रे्िसग्रसहीको र्हज पहुँच हनुे स्थसनमस रं्चसिन गने । 

आप्रिसर्ी स्रो  केधरको 
आकसर र कोठसहरू  

कम् ीमस १२X१० वफट  र्सइजकस २ कोठस हनुपुदाछ ( एक कोठस परुुष 
रे्िसग्रसही र अको कोठस मवहिस रे्िसग्रसहीको र्सथै एउटस केही ठूिो 
आकसरको र्भस किसमस र्मूहग  परसमशा किको र्हज पहुँच भएको 
हनुपुने । 

परसमशा ददने कसर्ाकस 
िसलग धरू्न म जनशजि 

दईु जनस परसमशाक सा (१ जनस मवहिस १ जनस परुुष) 

धरू्न म उपकरणहरू  ल्र्सपटप २, वप्रधटर १, फोटोकपी मेलर्न १, स्क्र्सनर १, प्रोजेक्टर १, जस्पकर 
टेलिलभजन १, इधटरनेट र्वुिधस , ल्र्सधडिसइन टेलिफोन १, अवफर् टेबि ३ 
र कुर्ी २०  

प्रचसर प्रर्सर र्समग्री लनम्न विषर्मस आधसरर  प्रचसर र्समग्री चसवहनेछ:  

१.र्रुजि  आप्रिसर्न (िैदेजशक रोजगसरकस िसलग) चसवहने आधसरभ ू रू्चनस 
भएको पजुस् कस, 
२.मवहिस कसमदसर केजधर  रू्चनस र्समग्री, 
३.र्ीप  सलिम र्म्बधधी जसनकसरी भएको र्समसग्री, 
४. कसननुी रे्िस  थस प्रसिधसन र्म्बधधी जसनकसरी भएको र्समसग्री, 
५.अधर् अलधकसररक लनकसर्बसट  र्सर भएको र्समग्री प्रर्ोग गना र्क्ने 

 थर्संक/अलभिेख 
व्र्िस्थसपन 

१.अनिसइन डसटस प्रणसिीको व्र्िस्थस भएको,     

२.रं्भसवि  आप्रिसर्ी, र्ीप  सलिम, धर्सर्मस र्हजीकरण िगसर् कस 
रे्िसग्रसहीहरुको  प्रभसिकसरी दस् सिेजजकरणको व्र्िस्थस भएको,  

 

कसर्ापसलिकसबसट पसरर  लमल  2079/09/28 ग े 

 

आज्ञसिे, 

छलबरमण भट्टरसई 

प्रमखु प्रशसर्कीर् अलधकृ  


