
 

  

 

झिमरुक गाउँपाझिका 

गाउँ कार्यपाझिकाको कार्ायिर् 

भ्र्ागतुे¸प्र्ठूान 

िझुबिनी प्रदशे, नेपाि 

 

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत र रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख बीचको काययसम्पादन करार सम्झौता 

 

सुशासन - व्र्वस्थापन तथा संचािन) ऐन २०६४ तथा झनर्माविी २०६५, झनजामझत सेवा ऐन २०४९ तथा झनर्माविी २०५०, स्थानीर् सरकार संचािन सेवा 

ऐन २०७४, सिै नेपाि सरकारद्धारा समर् समर्मा जारी झनदेशन एवं पररपत्रमा उल्िेझित प्रावधानका अझतररक्त देहार् िमोझजमको कार्य सबपादन करार सबिौता 

गररएको छ । र्ो करार सबिौतामा गाउँपाझिकाका प्रमिु प्रशासकीर् अझधकृत पझहिो पक्ष र रोजगार सेवा केन्द्र प्रमिु दोश्रो पक्ष माझनएको छ । 

१. रोजगार कार्यक्रम अन्तगयत नीतत,कार्यविति,तनर्मािलीको कार्ायन्िर्न  

२. बेरोजगार व्र्क्तिहरुको तथर्ाांक सांकलन तथा विश्लषेण गरी बेरोजगारको सूची अध्र्ाितिक गने  

३. आर्ोजनाहरुको सांकलन मा सहक्तजकरण अतिलेखीकरण तथा रकम तबतनर्ोजन को लागी पेश गने 

४. रोजगार उपिोिा सतमतत गठन प्रवक्रर्ामा सहजीकरण  

५. प्राथतमकीकरणको आिारमा बेरोजगार व्र्क्तिहरुलाई पररचर्पत्र वितरण गरी  काममा खटाउन े 

६. आफ्ना कामकारबाहीको बारेमा तनर्तमत रुपमा गाउँ कार्यपातलकामा प्रततिेदन पेश गने  

७. आर्ोजनाहरुको अनगुमन एबां कार्यसम्पन्न तर्ार  

८. िेरोजगार व्र्ाक्ति हरुको रकम ििुानीको लागी बैक खाता खोल्न सहक्तजकरण  

९. रकम ििुानी प्रवक्रर्ामा आबश्र्क सहर्ोग एबां न्रू्नतम रोजगारीमा सांलग्न िएका बेरोजगार व्र्क्तिहरुको अध्र्ाितिक तथर्ाांक राख्न े

१०. एन तथा तनर्मािली बमोक्तजम आफुले गरेका कामकारबाहीको सम्बन्िमा मन्त्रालर्ले तोकेको ढाचामा मन्त्रालर्मा मातसक एबां चौमातसक 
रुपमा प्रततिेदन पठाउने  

११. स्थातनर् तहतित्र रहेका बेरोजगार व्र्क्तिको तथर्ाांक सांकलन तथा विश्लषेण गरी बेरोजगारको सूची अद्याितिक गने, 
१२. स्थातनर् तहतित्र उपलब्ि रोजगारीका अबसरहरुको पवहचान गरर सोको सचुना प्रबाह गने  

१३. बेरोजगारहरुको ज्ञान,सीप,र्ोग्र्ता,अनिुि र बजारको मागका आिारमा आबश्र्क पने सीप विकास तातलमको पवहचान गरी सम्बक्तन्ित 
तातलम केन्रमा सीफाररस गने  

१४. आफ्नो कार्यक्षेत्रतित्रबाट िैदेक्तशक रोजगारीमा जान चाहन ेव्र्क्तिहरुका लातग सरुक्तक्षत ्आप्रबास सम्बक्तन्ि सूचना सम्प्रषेण गने  

१५. िैदेक्तशक रोजगार बोर्यबाट उपलब्ि गराइने आतथयक सहार्ता तबतरण सम्बक्तन्ि कारे्मा सहर्ोग गने र बरेोजगार पररिारलाई प्रदान गररन े
तनिायह ित्ता तबतरण गने  

१६. अन्र् सरकारी तनकार् िा त्र्स्ता तनकारे्द्धारा सांचातलत कार्यक्रमसांग समन्िर्                                                                                                                                      
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