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मसुिकोट नगरपासिका 
स्थानीय  राजपत्र 

खण्ड : ६                    िंख्या: १         अिार ३०,२०७९          

भाग- २ 

मसुिकोट नगरपासिका 
नगर काययपासिकाको कायायिय, रुकुम पश् िमको 

िूिना 
बािश्रम मकु्त नगर घोषणा काययविसि,२०७९ 

िम्ित २०७९ िािको काययविसि नं. १  
प्रस्तािनााः िंवििानिे प्रत्येक बािबासिकािाई पररिार तथा राज्यिाट 
श्िक्षा, स्िास््य, पािन पोषण, उश्ित स्याहार, खेिकुद, मनोरञ् जन 
तथा ििायगीण व्यश्क्तत्ि विकािका िाथै प्रारश्म्भक बाि विकाि तथा 
बाि िहभसगताको हक प्रत्याभतू गरेको छ । प्रत्येक 
बािबासिकािाई बाि अनकूुि न्याय तथा जोश्खममा रहेका 
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बािबसिकािाई राज्यबाट वििेष िंरक्षण र िवुििा पाउने गरी 
बािबासिकाको िंिैिासनक हकको व्यिस्था िमेत गरेको छ । 

बािश्रम (सनषिे तथा सनयसमत गने) ऐन २०५६ मा अठार िषय परुा 
नगरेका बािबासिकािाई जोश्खमपूणय काममा िगाउन नपाउने व्िस्था 
छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५ मा किैिे पसन बािबासिकािाई 
कानून विपररत हनु ेगरी काममा िगाउन नपाउने व्िस्था  गरेको छ 
। यिैगरी बािश्रम सनिारण िम्िन्िी राश्् िय गरुुयोजना (२०७५-
८५) िे वि.ि. २०७९ िम्ममा सनकृ् ट तथा िोषणयकु्त बािश्रम 
तथा वि.ि.२०८२ िम्मा िबै प्रकारका बािश्रमको अन्त्य गने 
उदे्दय राखेको छ । िंवििान, विसभन् न नीसत तथा ऐन कानूनहरुमा 
बाि असिकारहरु िसुनश् ित गनय गरराका प्राििानहरुिाई व्यिहाररक 
रुपमा कायायन्ियन गनय गराउनका िासग नगरपािीकािे आफ्नो क्षेत्रमा 
बाि असिकारको िसुन िता तथा बािश्रमको अन्त्य गददै  नगरिाई 
बािश्रम मकु्त गनय आियक भाकोिे, मसुिकोट नगरपासिकािे 
प्रािािकीय काययविसि (सनयसमत गने) २०७४ को दफा ४ बमोश्जम 
"बाि श्रममकु्त नगर घोषणा िम्िन्िी काययविसि, २०७९" तयार गरी 
जारी गरेको छ। 
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पररच्छेद -१ 

प्रारश्म्भक 

1= िंश्क्षप् त नाम र प्रारम्भाः (१) यि काययविसिको नाम "बाि 
श्रममकु्त नगर घोषणा िम्िन्िी काययविसि, २०७९" रहेको छ 
। 

(२) यो काययविसि नगर काययपासिकािाट स्िीकृत भाको 
समसतदेखी िाग ुहनुेछ । 

 

2= पररभाषााः विषय िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा यि 
काययविसिमााः 
(क) "बािबासिका" भन् नािे अठार िषय परुा नगरेको 

व्यश्क्तिाई िम्झन ुपदयछ । 

(ख) "नगरपासिका" भन् नािे मसुिकोट नगरपािीकािाई 
िम्झन ुपछय । 

(ग) "प्रमखु" भन् नािे मसुिकोट नगरपासिकाको प्रमखुिाई 
िम्झन ुपछय । 

(घ) "प्रमखु प्रिािकीय असिकृत" भन् नािे मसुिकोट 
नगरपासिकाको प्रमखु प्रिािकीय असिकृतिाई िम्झन ु
पछय 

(ङ) "बािश्रम" भन् नािे कानूनिे तोकेको उमेर नपगेुका केटा 
िा केटी दिैुिाई जनाउने छ । 
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(ि) "िंरक्षक" भन् नािे बबुा आमा, ाकाघरमा बिोिाि गने 
बाजे बज्यै (माउिी घरका िमेत) दाज ु भाउज ु र 
काकाकाकी िगायत िंरक्षण गने व्यश्क्तिाई जनाउने 
छ । 

(छ) "प्रसतष्ठान" भन्नािे कुनै उयोग, व्यििाय िा िो िञ्चािन 
गने उदे्दयिे प्रिसित काननु िा नगरपासिकामा दताय 
भई िा नभई स्थावपत तथा िञ्चासित कुनै कि 
कारखाना, व्यििाय, िंगठन, िंस्था, फमय, कम्पनी िा 
सतनीहरुको िमूह तथा अनौपिाररक रूपमा िञ्चासित 
काययस्थििाई िम्झन ुपदयछ । 

 (ज) "बािश्रम अनगुमन िसमसत" भन्नािे यि काययविसिको 
दफा ७ बमोश्जम गठठत िसमसतिाई िम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद- २ 

उदे्दय र िश्क्षत िमहु 

3= उद्देयाः 
 

(क) बािश्रम अनगुमन िम्बन्िी काययको िंयन्त्र, विसि र 
प्रविया पररभावषत गनय ािं िम्बश्न्ित िबै 
िरोकारिािाहरूको भसूमका प्रष्ट  पानय र पररिासित हनु, 

(ख) नगरपासिकामा बािश्रम अनगुमन िम्बन्िी कायय 
िम्पादन गनय, प्रिसित कानून विपरीत श्रममा िंिग्न 
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गराइाका बािबासिकाको उद्धार गरी उनीहरूिाई 
पररिार तथा िमदुायमा पनुसमयिन, पनुायवकरण ािं 
पनुस्थापना गनय, 

(ग) नगरपासिकामा बािश्रम सनराकरण, न्यूनीकरण र सनयमन 
गने उदे्दयिे नगरपासिकािाई बािश्रम मकु्त घोषणा 
गनयको िासग आिार तय गनय  र 

(घ) कानून विपरीत बािबासिकािाई श्रममा िगाउने व्यश्क्त, 

व्यििायी, प्रसतष्ठानिाई कानूनी दायरामा ल्याउन । 

 

4= िश्क्षत िमहुाः बािश्रम (सनषिे तथा सनयसमत गने) ऐन, 
२०५६ तथा बािश्रम सनिारण िम्िन्िी राश्् िय गरुुयोजना 
(२०७५-085) अनिुार देहाय बमोश्जमको क्षेत्रमा िंिग्न 
बािबासिकािाई यि काययविसििे िश्क्षत गरेको छ । 

(१) घरेि ुबािश्रम, 
(२) बाि भररया, 
(३) कृवष तथा पिपुािन बािश्रम, 
(४) िाग ु पदाथय िंङकिन, बेिविखन तथा ओिारपिारमा 

िंिग्न बािश्रम, 
(५) बनुाई बािश्रम, 
(६) ईटा उयोगको बािश्रम, 
(७) खानी क्षेत्रको बािश्रम, 
(८) मनोरञ् जन क्षेत्रको बािश्रम, 



 

6 
 

(९) यातायात क्षेत्रको बािश्रम, 
(१०) जरी तथा बटुा भराइमा िंिग्न बािश्रम, 
(११) सछमेकी देिमा पयुायइाका बािश्रम, 
(१२) याश्न्त्रक िा रिायसनक क्षेत्रमा काम गने बािश्रम, 
(१३) िडक व्यापारमा िंिग्न बािश्रम, 
(१४) जडीबटुी िंकिन गने बािश्रम, 
(१५) भौसतक पूिायिार क्षेत्रको बािश्रम तथा 
(१६) होटि रे् टुराका बािश्रम 

 

 

पररच्छेद ३ 

बािश्रम मकु्त घोषणाका िूिक 

 

5= िूिकहरु : बािश्रम मकु्त नगरपासिका घोषणाका िासग देहाय 
बमोश्जमका िूिकहरु न्यूनतम मापदण्डका रुपमा रहनेछन 
। 

(१) अयािसि त्यांक र असभिेश्खकरण : 
(क) नगरपासिमा जन्मेका ििै बािबासिकाको जन्म 
दतायको वििरण, 
(ख) अनूिूिी १ बमोश्जम ििेक्षण गरेको हनुपुने, 
(ग) नगरपासिका क्षेत्रसभत्र रहेका बािश्रिंग िम्िश्न्ित 

विसभन् न िरोकारिािाहरु (स्थानीय प्रिािन, वियािय, 
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विज्ञ, बािश्रम विरुद्ध काम गने गैर िरकारी िंस्था, 
बािक्िि, हेल्पािाईन आदी) को िूिीकरण ािं 
नक्िाङ्कन गरेको, 

(घ) बािश्रम हनु िक्न े िम्भावित क्षेत्रहरुिाट बािश्रम 
प्रयोग नगने प्रसतिद्धता पत्र । 

(२) नगरपासिकािे बािश्रम सनिारणाको िासग छुटै नीसत िा 
अन्य कुनै नीसतमा बािश्रम सनिारणको विषयमा िमािेि 
भाको हनुपुने छ । 

(३) नगरपासिकािे बािश्रम िम्िन्िी  देहाय बमोश्जमका 
काययिम असनिायय िञ् िािन गरेको हनुपुने । 

(क)   बािश्रम सनिारण िम्िन्िी िेतनामूिक र 
मनोपरामिय िम्िन्िी काययिम, 
(ख)  बािश्रमीक िम्िद्ध िा बािश्रमको जोश्खममा 

रहेका बािबासिकाको पररिारका  िासग 
िैकश्ल्पक आयआजयन काययिम, 

(ग)  पढाई सनयसमत नभाका (१५ देश्ख १८ िषय 
िम्मका) बािश्रसमकका िासग  सिपमिुक 
काययिम, 

(घ)  बािश्रम विरुद्ध िविय िंघ िंस्था तथा 
व्यििायीिाई प्रोत्िाहन तथा िम्मान काययिम, 

(ङ)   िामाश्जक िरुक्षा िम्िन्िी काययिम, 
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(ि)  बािश्रम िम्िन्िमा सनरन्तर अनगुमन तथा 
बािश्रममा रहेका िा पनय िक्ने जोश्खममा रहेका 
बािबासिकाको उद्धार, पनुस्थापना तथा पनुसमयिन 
िम्िन्िी काययिम, 

(छ)   बािश्रमीकको िैश्क्षक विकाि काययिम । 

(४) बािश्रम सनिारण िम्िन्िी खण्ड (३) मा उल्िेश्खत 
काययिम िंिािनका िासग नगरपासिकािे बजेट 
विसनयोजन गरेको हनु ुपने । 

(५) िंस्थागत व्यिस्थााः 
(क) बािबासिकाको क्षेत्र हेने गरी कमयिारी 

/बािकल्याण असिकारी िा िाखाको व्यस्था 
(ख) बािश्रम सनिारणका िासग िडा स्तरमा 

बािअसिकार ािं बाि िंरक्षण िसमसत गठनका 
िाथै िविय बािक्िि र अन्य िञ् जािको 
विकाि, 

(ग)   बािमैत्री स्थानीय िसमसत गठन भाको, 
(घ)  बािश्रमको अिस्था अनगुमन तथा कारिाहीका 

िासग िंयन्त्र, 
(ङ)  उद्धार गरीाका बािबासिकािाई राख् नका िासग 

व्यिस्थापन गने व्यिस्था भाको। 

(६) श्िक्षाको अिस्था  
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(क)   वियािय जाने उमेरका बािबासिकाको वियािय 
भनाय दर कश्म्तमा ९५ प्रसतित 

(ख)    वियािय छोडनकेो दर घट्दो हनुपुने । 

(ग)   वियाियमा बािबासिकाको सनयसमत श्िक्षाका 
िासग वियािय तथा िमदुाय स्तरमा असभभािक 
श्िक्षा (parenting Education) काययिम 
िंिािन भाको । 

(७) िहयोग, िमन्िय र िहकययको व्िस्थााः 
(क)  नगरपासिकािे िरोकारिािा सनकाय, वियािय, 

रोजगारदाता, श्रमीक िंगठन,  नागररक िमाज, 
गैरिरकारी िंस्थािंग बािश्रम सनिारणका िासग 
िहयोग, िमन्िय र िहकायय गरेको हनुपुने । 

(ख)  नगरपासिकािे बािश्रम सनिारणका िासग प्रदेि र 
िंघको िम्िन्िीत मन्त्राियहरुमा िूिना आदान 
प्रदान, काययिम िन्िािन, आियक श्रोत 
िम्िन्िमा िहकायय गरेको हनुपुने । 

 

 

पररच्छेद-४ 

श्रोत व्यिस्थापन 

 

6= बािश्रम मकु्तका िासग श्रोत व्यिस्थापन : 
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बािश्रम मकु्त काययिमका िंिािन गनयका िासग िंघीय 
िरकार श्रम तथा रोजगार तथा िामाश्जक मन्त्रािय, कणायिी 
प्रदेि िरकारिाट आियक बजेट उपिब्िताका िासग 
आियक पहि गररनेछ । नगरपासिकािे सनयसमत रुपमा 
बािश्रम मकु्त काययिमका िंिािन गनय बजेटको व्यिस्था 
गने छ  

 

पररच्छेद-५ 

अनगुमन तथा मलु्याकंन 

 

7= बािश्रम अनगुमन िसमसत गठन : (१) नगरपासिका तहमा 
देहाय बमोश्जमको ११ िदस्य रहेको बािश्रम अनगुमन 
िसमसत गठन गररने छ ।  
(क) उप प्रमखु              िंयोजक 

(ख) प्रमखु प्रिािकीय असिकृत               िदस्य 

(ग) श्जल्िा प्रिािन कायायियका असिकृत स्तर प्रसतसनसि  
                                   िदस्य 

(घ) नगरमा रहेका नेपाि प्रहरीका असिकृत स्तर प्रसतसनसि  
                              िदस्य 

(ङ) काययपासिकाका िदस्य मध्येबाट १ जना    िदस्य 

(ि) िडा अध्यक्षहरु मध्येबाट १ जना      िदस्य 

(छ) बािकल्याण असिकारी        िदस्य 
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(ज) बािक्िब िदस्यहरुबाट १ जना          िदस्य 

(झ) िामाश्जक विकाि िसमसत            िदस्य 

(ञ) बाि असिकारमा काययरत िंघ िंस्थाका प्रसतसनसि 
                                    िदस्य 

(ट) स्थासनय पत्रकार प्रसतसनसि १ जना       िदस्य 

(ठ यातायात ब्यििायी िसमसत प्रसतसनसि १  जना  िदस्य 

(ड) होटि व्यििायी िंघ  १ जना        िदस्य 

(ढ) उयोग िाश्णज्य प्रसतसनसि िंघ १ जना       िदस्य 

(ण) कानून असिकृत          िदस्य 
(त) मवहिा, बािबासिका तथा जे् ठ नागरीक िाखा  
                           िदस्य िश्िि 

 

8= िसमसतको बैठक िम्िन्िी व्यिस्था । 

(१) बािश्रम िमन्िय तथा अनगुमन िसमसतको बैठक २ 
मवहनाको ाक पटक बस्ने छ । िदस्य िश्िििे बैंठक 
बस्नभुन्दा कम्तीमा ाक ठदन अगािै िदस्यहरूिाई 
जानकारी ठदन ुपछय । 

(२)िसमसतको बैंठकको िासग तत्काि कायम रहेका 
िदस्यहरूको ५१ प्रसतित उपश्स्थसतिाई गणपूरक 
मासननेछ । िसमसतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य 
हनुेछ र मत बराबर भामा बैठकको अध्यक्षिे सनणाययक 
मत ठदनेछन ्। 
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(३) िसमसतको सनणयय िदस्य–िश्िििे उतार गरी प्रमाश्णत 
गरी असभिेख राख्नछेन ्। 

(४) िसमसतिे बैंठक िम्बन्िी अन्य काययविसि आफैँ  सनिायरण 
गरी व्यिश्स्थत गरे बमोश्जम हनुेछ 

 

9= अनगुमन िसमसतको काम, कतयव्य  र असिकार : (१) 
बािश्रम अनगुमन िसमसतको काम, कतयव्य र असिकार देहाय 
बमोश्जम हनुेछ । 

क) बािश्रम न्यूनीकरण िम्बन्िी योजना बनाई प्रभािकारी 
कायायन्ियन गने । 

ख) बािश्रमको अिस्था तथा िूिकहरु परु भा नभाको 
अनगुमन गने । 

ग) आियक त्यांक िंकिन गरी बािश्रमको अिस्था 
वि िेषण गने । 

घ) िरोकारिािाहरुको िहभासगतामा बािश्रम न्यूनीकरण 
िम्िन्िी ििेतनामिुक काययिम िंिािन गने । 

ङ) बािश्रममकु्त नगरपासिका घोषणा काययका िासग 
आियक पने स्रोत िािनको व्यिस्थाका िासग पहि 
गने । 

ि) श्रमीक बाििासिका असभभािकहरुिाई रोजगारमा 
जोडनका िासग आियक पहि गने । 
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छ) बािश्रममकु्त नगरपासिका घोषणा काययमा िहयोग 
परुयाउने सनकायहरुिंग आियक िमन्िय तथा 
िहकायय गने । 

ज) बािश्रममकु्त नगरपासिका घोषणा काययिंग िम्िश्न्ित 
िडा स्तरमा रहेका िंस्थागत िंरिाहरुिाई वियाश्िि 
बनाउने । 

झ) बािश्रम िम्बन्िी त्याङ्क व्यिश्स्थत गनय कम्प्यटुरमा 
आिाररत िूिना प्रणािीको स्थापना गने, 

ञ) कानून विपरीत बािबासिकािाई श्रसमकका रूपमा प्रयोग 
गरेका घर, उयोग, प्रसतष्ठानका मासिकिाई काननुी 
कारबाहीका िासग िम्बश्न्ित सनकायमा सिफाररि गने 
तथा नगरपासिकािे सनज रोजगारदातािाई प्रदान गने 
िेिा, सिफाररि ठदन कडाइ गने, 

  
10= बािश्रम अनगुमन िडा स्तरीय िसमसतको गठन : (१) 

नगरपासिकाको प्रत्येक िडामा देहाय  बमोश्जमको ाक 
िडास्तरीय बािश्रम अनगुमन िसमसत गठन गररनेछ । 

(क) िडा अध्यक्ष िा िडा िदस्यहरु मध्येबाट तोवकाका १ 
जना                                 िंयोजक 

(ख) बािक्िब िदस्यहरु मध्येबाट १ जना       िदस्य 

(ग) श्िक्षक प्रसतसनसि १ जना                 िदस्य 
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(घ) बािबासिकाको असिकारका क्षेत्रमा वियाश्िि गैिि 
मध्ये िडा िसमसतिे तोकेको प्रसतसनसि १ जना       िदस्य 

(ङ) स्थानीय िडा प्रहरी कायायियका प्रमखु         िदस्य 

(ि) िम्बश्न्ित िडाको िडा िश्िि     िदस्य िश्िि 

 

11= िडास्तरीय बािश्रम अनगुमन िसमसतको काम, कतयव्य र 
असिकार : (१) िडास्तरीय बािश्रम अनगुमन िसमसतको 
काम, कतयव्य र असिकार देहाय बमोश्जम हनुेछ । 

(क) आफ्नो िडामा श्रसमकका रूपमा बािबासिका काययरत 
रहेको क्षेत्रको पवहिान गने, बािश्रम िम्बन्िी त्याङ्क 
िंकिन गने तथा त्यििाई असभिेखीकरण गने, 

(ख) िडास्तरमा बाि श्रम िम्बन्िी त्याङ्क व्यिश्स्थत ािं 
अयािसिक गरी राख्न ेर िोको प्रसत नगरपासिका स्तरीय 
िसमसत िमक्ष पेि गने, 

(ग) िडासभत्र श्रममा िंिग्न बािबासिकाको अिस्थाबारे 
सनयसमत अनगुमन गने र िोको प्रसतिेदन नगरस्तरीय 
बािश्रम अनगुमन िसमसत िमक्ष पेि गने, 

(ङ)बािअसिकार बारे तथा बािश्रमविरूद्ध जनिेतना जगाउने 
खािका काययिम तथाअसभयान िञ्चािन गने र िोका 
िासग िरोकारिािा सनकाय िा िंस्थािँग िमन्िय र 
िहकायय गने, 
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(ि) कानून विपरीत श्रममा िंिग्न गराइाका बािबासिकाको 
हकमा नगरपासिकास्तरीय बािश्रम अनगुमन िसमसतको 
सनणयय अनरुूप उद्धार गनयमा, अस्थायी बिोबाि प्रबन्ि 
गनयमा, पाररिाररक पनुसमयिन तथा िामाश्जक पनुस्थापना 
काययमा िहयोग गने, गराउने, 

(झ) नगरपासिका स्तरीय बािश्रम अनगुमन िसमसतिे 
सनदेिन ठदा अनरुूपका अन्य काम । 

 

 

पररच्छेद-६ 

घोषणा प्रविया 
 

12= नगरपासिकाको िडा िसमसतिे पररच्छेद ३ मा उल्िेश्खत 
िूिक परुा गरी नगर प्रमखु िमक्ष बािश्रममकु्त िडा घोषणा 
गनय सनणयय िवहत सिफाररि गनेछ । 

13= सनिेदन प्राप् त भा प िात अनगुमन िसमसतिे अनगुमन गने छ 
। 

14= अनगुमन िसमसतिे १५ ठदन सभत्र अनगुमन गरी अनगुमन 
प्रसतिेदन नगर प्रमखु िमक्ष पेि गने छ । 

15= अनगुमन िसमसतको अनगुमन प्रसतिेदनका आिारमा नगर 
काययपासिका बैठकको सनणययिाट नगर पासिकािे 
बािश्रममकु्त िडा घोषणा गनय िक्नेछ । 
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16= नगरवपिकाको ििै िडा बािश्रममकु्त घोवषत भई िके पसछ 
पररच्छेद ३ मा उल्िेश्खत िूिकका आिारमा नगर 
काययपासिकाको प्रस्तािमा नगर िभािे बािश्रम मकु्त 
नगरपासिका घोषणा गनय िक्नेछ । 

17= बािश्रम मकु्त नगरपासिका घोषणा भइिके प िात त्यिको 
ठदगोपना िम्िन्िी काययिम िन्िािनका िासग 
नगरपासिकािे बािश्रम सनिारण कोषको स्थापना गनय िक्न े
छ । 

 

 

पररच्छेद-७ 

विविि 

 

18= िूिक थप गनय िक्नाेः  यो काययविसिको मिु भािना र ममय 
विपररत नहुन े गरी नगर काययपासिका बैठकिे असतररक्त 
िूिक बनाई कायायन्ियन गनय िक्ने छ । 

19=  िंिोिन िम्िन्िी व्यस्थााः यो काययविसिको िंिोिन नगर 
काययपासिकािे गनय िक्ने छ । 

 

 



 

1 
 

अनिूुिी - १ 

(दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) िगँ िम्िश्न्ित 

बािश्रम मकु्त स्थानीय तहका िासग घरिरुी ििेक्षण 

स्थानीय तहको नामाः 
१. जानकारी 
 क. िडा नं. ...        ख. घर नं. ...         
 ग ..      घ. ५ देश्ख १८ िषय िम्मका बािबासिकाको िंख्यााः .. 
२. पाररिाररक जानकारी  
क. पाररिाररक वििरण 

सि. नं पररिारको िदस्यको नाम घरमिुीिँगको नाता सिङ्ग उमेर िैिावहक श्स्थसत 
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ख. ५ िषय भन्दा मासथका पाररिाररक िदस्यको श्िक्षाको अिस्था 
 १ २ ३ ४ ५ 

प्र न कुनै भाषा पढन र िेख् न 
िक्न ुहनु्छ ? 

१. िक्छु 

२. िश्क्दन 

यि िषय कुनै वियािय िा 
प्रारश्म्भक वियािय जानभुाको छ 
? 

१.छु 

२. छैन 

कवहिे वियािय जान ु
भाको छ ? 

१.छु 

२. छैन 

वियािय नजानकुो 
कारण ? 

कसत कक्षािम्म पढन ुभाको 
छ ? 

१.छु 

२. छैन 
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ग. आसथयक अिस्थााः 
 ६ ७ ८ ९ १० ११ 

प्र न ाक हप् ता 
सभत्र 
कश्म्तमा १ 
घण्टा कुनै 
रोजगार िा 
काममा 
िंिग्न 
हनुहुनु््यो ? 

ाक हप् ताको सभत्र सनम्न 
सिश्खत काम िा व्यििायमा 
िंिग्न हनुहुनु््यो ? 

१. व्यििाय तिब/ज्यािा 
आउने काममा 

२.तिब/ज्यािा आउन ेघरेि ु
काममा 

३. तिब/ज्यािा नसिई घरेि ु
काममा िहयोग  

४. आफ्नै घरको प्िट िा 
फमयमा िहयोग 

५. आफ्नै घरको प्िट िा 
व्यििायको सनमायण िा ममयत 
िम्भार िम्िन्िी कायय 

 

ाक हप् ता सभत्र 
कुनै  काम िा 
व्यििायमा िंिग्न 
नभातापसन कुनै 
काम िा 
व्यििायमा फकय न 
िाहनहुनु्छ ? 

कस्तो प्रकारको काम िा 
व्यििायमा िंिग्न 
हनुहुनु््यो ? 

१. रोजगारदाता 

२. श्रमीक 

३. स्िरोजगार  

४. पाररिाररक काम 

५. अन्य 

मखु्य कामिाट मासिक 
पाररश्रमीक 

अन्य िवुििा 
िञ् िय कोषको 
विमा विरामी 
विदा 

आिारभतु 
पाररश्रमीक 

महंगी भत्ता  
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१ 
       

२ 
       

३        

 

 

 १२ १३ १४ १५ १६ १७ 

प्र न ाक हप् ता सभत्र 
मखु्य पेिा िा 
व्यििाय 
बाहेक अन्य 
कुनै काम गनुय 
भयो ? 

१. गरे 

२गररन 

गाको हप् ताको 
प्रत्येक ठदनहरुमा 
जम्मा कसत 
घण्टा काम 
गनुयभयो ? 

पवहिो पटक 
कसत िषयको 
हुंदा काम िा 
व्यििाय 
िरुुिात 
गनुयभयो ? 

रोजगारी िम्िन्िी प्र न घरायिी कायय ( 
बािबासिका ५-१७ 
िषयकािाई मात्र) 

काम गने बािक/ बासिकाको 
बारेमा असभभािक िा िंरक्षकको 
िारणा िा बझुाई 

    गाको 
हप् तामा 
कुनै 

कसत 
िमयदेखी 
कामको 

वितेको हप् ता 
मध्य कुनै 
घरायिी 

वितेको 
हप् ता कसत 
घण्टा 

बािक/ 
वालिकािे 
कामवाट समस्या 

बािक/ 
वालिकािाई 
काम गर्न 
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कामको 
खोश्जमा 
हनुहुनु््यो 
? 

१. सथा 

२. सथइन 

खोजीमा 
हनुहुनु्छ ? 

कायय गनुय 
भयो ? 

१. गरे 

२. गररन 

घरायिी 
काममा 
िंिग्न 
हनुभुयो ? 

भोगेको छ 

१.छ 

२. छैर् 

 

दिर् ुवा 
काममा 
िगाउर्कुो 
मुख्य कारण 
के हो  

          

          

          

घरायिी काययाः वकनमेि, घरायिी िमान ममयत, खाना पकाउन ेभाडा ितयन माझ्ने, िगुा िनुे, बािबासिका हेने, विरामी तथा बदृ्ध बदृ्धाको हेरिाह िम्िन्िी कायय, 
अन्य घरायिी कायय 

 

घ. घरायिी घरिरुी वििरण 

१८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ 

तपाइको घर 
कस्तो प्रकारको 
घर हो ? 

घरको स्िासमत्ि 
? 

१. पररिारको 

उजायको 
मखु्य श्रोत 
? 

खानेपानीको मखु्य 
श्रोत ? 

१. घरसभतै्र 

तपाईको 
पररिारको 
िदस्यको 

पररिारको 
िदस्यको 
नाममा 

पररिारिे 
कुनै 
बच्िािाई 

तपाईको 
पररिारको 
मासिक 

तपाइको 
पररिारको 
आम्दानीको 

तपाइको 
पररिारको 
मासिक 
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१अपाटयमेन्ट / 
फल्याट 

२. सनजी घर 

३. नीजी घरको 
भाग 

४. मोिाइि घर 
टेन्ट/क्याराभान 

५. बस्न े
उद्धेयका िासग 
निनाइाको 
आश्रय स्थि 

६. झपुडी घर  

७. अन्य 

िदियको 
नाममा भाको 

२. िाझा घर 

३.सनाःिलु्क 
रुपमा बनााको 

४ 
रोजगारदाताको 

५. भाडामा  

६. अन्य 

१. दाउरा 

२. 
कोइिािा 

3.मटीतेि 

४. ग्याि 

५. वियतु 

६. िौयय 
उजाय 

७. अन्य 

पाइपिाट 

२. घर बाहीर 
पाइपिाट 

३. टयाङ्कर 

४.नदी/खोिा 

५.इनार/टयिुििे 

६. कुिा 

७. पोखरी 

८. आकािे पानी 

किैको 
नाममा 
जग्गा छ 
? 

१. छ 

२.छैन 

भाको 
जग्गाको 
के्षत्रफि 
कसत छ ? 

पररिारको 
किैको 
नाममा 
भाको 
ऋण 
सतनयको 
िासग 
वियािय 
छोडन 
िगाउन ु
भाको छ 
? या 
िगाउदै 
हनुहुनु्छ  

 औषत खिय 
कसत 
रहेको छ 
? 

मखु्य श्रोत 
के हो ? 

 औषत  
आम्दानी 
कती 
रहेको छ 
? 
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ङ ५-१७ िषयका प्रत्येक बािबासिकािाई िोध्ने प्र न 

 २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ 

प्र न के तपाई कुनै 
भाषामा पढन 
िेख् न िक्न ु
हनु्छ ? 

१. िक्छु 

२. िश्क्दन 

 के तपाईको यो 
िषयमा वियािय 
िा पूिय प्राथमीक 
वियािय जान ु
भाको छ ? 

तपाइको अध्ययनको 
तह कुन हो ? 

१. पूिय प्राथसमक 

२. प्राथसमक 

३. माध्यासमक 

४. उच्ि 
माध्यासमक 

तपाइिे प्राथसमक 
कक्षा कसत 
िषयको उमेरमा 
िरुु गनुय भयो ? 

गाको हप् तामा 
कुनै ठदन 
वियािय छोडन ु
भाको छ ? 

१. छ 

२. छैन 

छोडन ुभाको हो भन े
वियािय छोडनकुो 
कारण के सथयो ? 

१. वियािय विदा 
भार  

२. श्िक्षक 
अनपुश्स्थत भार 

३. खराि मौिमका 
कारण 

४. पाररिाररक 
बिाइिाई िहयीग 
गनुय परेर 

५. घरमा घरायिी 

कवहल्यै वियािय 
जान ुभाको छैन 
भने नजानकुो 
कारण के हो ? 

१. कम उमेर 
भार 

 

२. अिक्त विरामी 
भार 

३. वियािय छैन 
टाढा भार 

४. वियािय िलु्क 
सतनय  निकेर 
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काम िहयोग गनुय 
परेर 

६. पाररिाररक 
व्यिािायका कारण 
घर बावहर काम गनुय 
परेर 

७. विरामी िा 
अिक्तताका कारण  

८. अन्य 

५. पररिारिे पढन 
अिरोि गरेर 

६. वियाियमा 
रुिी नभार 

७. श्िक्षमिाई 
महत्िपूणय नठानेर  

८. वियािय 
िरुश्क्षत नभार 

९. काम सिक्न 
परेर 

१०. पैिाको िासग 
काम गनय परेर 

११. पाररिारीक 
व्यििायमा ज्यािा 
नसिने कामदारको 
रुपमा काम गनय 
परेर 

१२. घरायिी 
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काममा िहयोग 
गनय परेर  

१३. अन्य 

 

        

        

 

५-१७ िषयका प्रत्येक बािबासिकािाई िोध्ने प्र न 

३५ ३६ ३७ ३८ ३९ 

तापइिे वियािय बावहर 
कवहल्यै व्यििायीक तासिम 
सिन ुभाको छ ? 

िो तासिमको प्रमाणपत्र प्रप् त 
गनुय भाको छ ? 

 कुन विषयमा तासिम सिन ु
भाको सथयो ? 

ाक हप् ता सभत्र कुनै काममा 
कश्म्तमा ाक घण्टा िंिग्न 
हनुहुनु््यो । 

यी मध्ये कुनै कमा गत हप् ता 
१ घण्टा गनुय भाको सथयो ? 

क. कुनै व्यििाय िंिािन 
आफै िा िहकाययमा  

ख. पाररश्रमीक या तिि या 
पैिाको िासग कुनै काम 

ग. घरेि ुबािश्रम 

घ. घरायिी व्यिाियिाई 
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िघाउने काम  

ङ. आफ्नै घरको िासग कुनै 
कृवष, खाय, पिपुािन रेखदेख 
जस्ता काम 

ि. सनमायण र ममयत िम्िन्िी 
आफ्नै घरमा काम 

छ. घरको खानाका िासग 
माछा िमात् न ेकाम  

ज. पानी सिन जान े

झ. घाँि दाउरा सिन जान े 

ञ. घरायिी प्रयोगका िासग 
कुनै बस्त ुउत्पादन  

ट. अन्य कुनै काम िा 
व्यििाय 
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१४-१७ िषयका प्रत्येक बािबासिकािाई िोध्ने प्र न 

४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ 

गत हप् तामा 
मखु्य काम 
बाहेक अन्य 
कुनै काम 
गनुय भाको 
सथयो 

गत 
हप् तामा 
कसत िमय 
काम गनुय 
भाको 
सथयो ? 

गत हप् ताको 
कुनै ठदन 
बढीमा कसत 
िमय काम 
गनुय भाको 
सथयो ? 

मखु्य 
काम 
कहा 
गनुय 
हनु््यो 
? 

मखु्य कामका 
िासग तपाई 
के गनुयहनु््यो 

क. 
रोजगारदाता 

ख. आफ्नै 
खाता भई 
काम गने 

ग. श्रमीक  

घ. पाररिारीक 
काम 

बेिकुी ६ 
बजेदेखी 
विहान ६ 
बजेिम्म काम 
गनुयहनु््यो ? 

श्िवकत्िकिाट 
योग्ताको 
प्रमाणपत्र सिन ु
भाको सथयो ? 

पाररश्रमीक 
भकु्तातनीको 
तरीका  

क. वपि रेट 

ख. घण्टा 

ग. दैसनक 

घ. हप् ता 

ङ. मासिक 

ि. काययगत 

छ. अन्य 

मखु्य काममा 
िरदर 
मासिक 
पाररश्रमीक ? 

िञ्चिय कोष, 
उपदान 
िगायत अन् य 
विदाहरु 
पाउन ुभाको 
छ । 
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ि. व्यििाय जन् य िरुक्षा र स्िास््य (१४-१७ िषयका प्रत्येक बािबासिकािाई िोध्ने प्र न 

५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ 

जोश्खमपूणय व्यििाय िा काममा 
िंिग्न हनुहुनु््यो ? 

काममा कुनै घाउ िोट 
पटक िागेको सथयो ? 

कुनै भारी बस्त ुउठाउन ु
परेको सथयो ? 

कुनै मेसिन  औजार 
िािाउन ुपरेको सथयो ? 

 

सनम्न कायय िातािरणमा काम 
गनुय परेको सथयो 

क. ििुाँ ििुो 

ख. आगो ग्याि र ताप 

ग. ठुिो  आिाज 

घ. खतरनाक औजार 

ङ. जमीन मनुी 

ि. उिाईमा 

छ. पानी परेको तिाउमा  

ज.अिेरो र िानो कोश्िाको 
ठाँउमा  

झ. भेश्न्टिेषण प्राप् त  नभाको 
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ठाउँमा  

ञ. केसमकि भाको ठाउँमा 

ट.  वि्पोटक भाको ठाउँमा  

ठ. अन्य 
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अनिूुिी -२ 

बािश्रम अनगुमन फाराम 

 फाराम नं.                                           
अनगुमन समसताः 
१. श्रमीकको रुपामा काममा िगाईाका बािबासिकाको वििरण 

क) नामथराः         उमेर :            जन्म समसत : 
     सिङ्ग : बािक                   बासिका             
ठेगाना  : 
स्थायी ठेगाना श्जल्िा ................. न.पा... ... ........... िडा  
.... टोि.... 
अस्थायी ठेगाना श्जल्िा ........न.पा.         िडा.......टोि..... 
ग) रावियता : ....... 
घ) बाबकुो नाम ......     श्जवित      मतृ्य ु     छाडेको      

.............कसत भयो होिा            कहाँ.....         के 
गददै .........          िम्पकय  नं. 

ङ) आमाको नाम............. श्जवित      मतृ्य ु     छाडेको      
छाडेको        .......... कसत भयो होिा         
कहाँ..........  के गददै .................िम्पकय  नं. 

ि ) िौतेनी आमा िा झडकेिो बाब ुभा  
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बाबकुो नाम.............. श्जवित     मतृ्य ु    छाडेको       
........कसत भयो होिा              कहाँ................के 
कददै .............िम्पकय  नं. 
िौतेनी आमाको नाम....... . श्जवित    मतृ्य ु    छाडेको          
..कसत भयो होिा             कहाँ............     के 
गददै .........     िम्पकय  नं. 

छ) बाब÷ु आमा बाहेक अन्य िंरक्षणमा भा, िरक्षकको नाम : 
ज) बािबासिकाको िैश्क्षक अिस्था : 

पढेको छ .....छैन....पढाई छाडेको .... पढेको भा कक्षा 
....कवहिे िम्म..........सबयाियको  नाम ठेगाना 

झ) हसुिया 
२. बािबासिकािाई  काममा िगाउनेको वििरण 

क) बािकिाई काममा िगााको घरपररिार, उयोग, प्रसतष्ठान (ििै 
प्रकारका किकारखाना होटेि, रेषु्ट रेन्ट, व्याििाय) को नाम 
...... ...........  

 ख) बािकिाई काममा िगााको घरपररिार, उयोग, प्रसतष्ठानको 
ठेगाना ....................... 

 ग) घरपररिार, उयोग, प्रसतष्ठानको प्रमखु िा व्यिस्थापकको नाम 
:........................... 

 घ) ठेगानााः .................................. 
 ङ) िम्पकय  नम्बर ........................  
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३. बािश्रम िम्बन्िी वििरण 

  क) बािबासिकािाई काममा िगाउने समसतं .................. 
  ख) कामको प्रकृसत÷वकसिमको वििरण............... 
  ग) दैसनक काम गनुयपने िमयाः. 
  घ) आरामको िमयाः 
  ङ) हप् ताभर काम गनुयपने िमय (हप् ताभर काम गनुयपने घण्टामा 
उल्िेख : 
  ि) मासिक पाररश्रमीक : 

४. विदाको वकसिम  
क) सनयसमत विदा         ख) िाबयजसनक विदा    
ग) घर विदा  
घ) विरामी विदा            ङ) वकररया सबदा    
ि) िैश्क्षक विदा   

छ) वििेष विदा     

५. अन्य िसुबिाहरु  
क) उपदान       ख) िञ्चयकोष        ग) बीमा          
घ)औषिी उपिार     ङ) खाजा भत्ता       ि)दिै भत्ता        
छ) अन्य 

६. काययस्थिको वििरण 

क) वपउने पानीको व्यिस्था भाको     नभाको  
ख) िौिाियको व्यिस्था भाको      नभाको  
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ग) काम गने ठाँउमा पयायप्त हािा प्रकाि र उपयकु्त तापिम 
भाको  नभाको        
घ) िमेनागहृको व्यिस्था भाको       नभाको   

७. बािकको स्िास््य िम्बन्िी असििेख 

क) काममा िगाउन ुपूिय स्िास््य पररक्षण गरााको        
नगरााको    

ख) आबसिक रुपमा स्िास््य पररक्षण गरााको        
नगरााको   

८. स्िीकृसतको अिस्था 
क) श्रम मन्त्राियिाट स्िीकृसत  सिाको              

नसिाको 
ख)  आम बबुा िाट स्िीकृसत   सिाको              

नसिाको           
९. काममा ल्याईठदने िा सिफारीि गने व्यश्क्तको वििरण 

क) नामथराः................... 
ख)ठेगाना :.................... 
ग) िम्पकय  नम्बर ................... 
घ) हसुिया ........................... 
ङ) नागररकताको प्रमाण पत्र िा पररिय खलु्ने अन्य कागजातको 
प्रसतसिपी  

१०. बािकमासथ कुनै अपराि भा िोको वििरण थप 
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क) कुटवपट                 ख) श्रम िोषण           
ग) यौन दवु्यबहार            घ) बिात्कार              
ङ) गािी गिौज         ि) अन्य 

११. िरुक्षािम्बन्िी व्यिस्था कामको प्रकृसत हेरी िारीररक दघुयटना 
तथा स्िास््यमा पनय िक्ने हासनको रोकथाम गनय व्यिस्थापन 
पक्षिे उपिब्ि गरााको व्यिस्था................................ 

१२. बािबासिकाको योग्यताको प्रमाण पत्र................................ 
१३. अन्य कुनै कुरा उल्िेख गनुयपने भा ............................... 
१४. अनगुमनकतायको राय : ............................... 

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

............................... ............................... 
१५. अनगुमनकतायको वििरण :    

सि.नं. नाम थर पद कायायिय÷िंस्था हस्ताक्षर 
     

     

     

     

     

आज्ञािे, 
िेर िहादरु पनु 

प्रमख प्रिािकीय असिकृत 


