
 

 

 

 

 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०४     संख्या:- ०३     लिलि:- २०७८/११/२३ 

भाग – २ 

दलिि सिदुायको व्यवसाय प्रवर्द्धन कायधलवलि २०७८ 

प्रस्िावनााः 

 दलिि सिुदायका लवपन्न पररवारको जीवनस्िर िालथ उठाउन लसप लवकास व्यवसाय प्रवर्द्धन िथा 

जीलवकोपाजधनिा सुिार ल्याउन आर्थधक उपाजधनका क्रियाकिापहरु संचािन गनध कानुनी िागध िय गनध िथा 

संबैिालनक व्यवस्था अनुरुप लहि उत्थानका लनलति लनिाधररि दलिि अलिकारको प्रत्याभूि गनध गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकािे प्रत्येक वर्ध दलिि सिुदायका िालग लवलभन्न कायधििहरु संचािन गद ैआएको छ । 

दलिि सिुदायका व्यलिहरुको अलिकार सतबन्िी नेपाि सरकारिे व्यवस्था गरेका लवलभन्न नीलि िथा कायधििका 

साथै संबैिालनक दलिि आयोग िथा प्रचलिि ऐन, लनयिको िान्यिा अनुरुप दलिि सिुदायका व्यलिहरुको 

सवाधलगगण लहि गनध उनीहरुिाई आफ्नै सिुदायिा व्यवलस्थि एवं सतिानपूणध जीवनयापन गने अवसर प्रदान गनध 

अलि लवपन्न लवपन्न एकि िलहिा भएका दलिि सिुदायका व्यलिहरुको क्षििा अलभवृलर्द् लसप लवकास गरी 

अथोपाजधनिा सहयोग गनध सतबलन्िि वडाहरु सरकारी िथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको भूलिका सुलनलिि गरी 

यस क्षेत्रिा वसोवास गरेका दलिि सिुदाय र लनजहरुको पररवारको उच्च िनोबि कायि गरी व्यवसाय प्रवर्द्धनिा 

पे्रररि गनध गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे यो कायधलवलि ियार गरी कायाधन्वयनिा ल्याएको छ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारलतभक 

१. संलक्षप्त नाि र प्रारतभाः  

१.१ यस कायधलवलिको नाि दलिि सिदुायको व्यवसाय प्रवर्द्धन कायधलवलि २०७८ 

 रहकेो छ ।  

१.२ यो कायधलवलि गोसाईकुण्ड गाउँ कायधपालिकाको बैठकबाट स्वीकृि भएको लिलिदलेख िागू हुनेछ । 

२. पररभार्ााः 

क) ऐन भन्नािे स्थानीय सरकार सचंािन ऐन २०७४ िाई सतझनु पछध । 

ख) सलंविान भन्नािे नेपािको विधिान संलविान सतझनपुछध । 

ग) स्थानीय काननू भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँसभािे बनाएको काननू सतझनु पछध  

घ) गाउँपालिका भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािाई बुझ्नुपछध । 

ङ) गाउँ सभा भन्नािे नेपािको संलविानको िारा २२२ को उपिारा (१) बिोलजि यस गाउँपालिकाको गाउँ 

सभा सतझनु पछध । 

च) अध्यक्ष भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्ष सतझनु पछध । 

छ) उपाध्यक्ष भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्ष सतझन ुपछध । 

ज) प्रिुख प्रशासकीय अलिकृि भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ बिोलजि गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाका प्रिुख प्रशासकीय अलिकृि सतझन ुपछध । 

झ) कायधपालिका भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ कायधपालिका सतझनु पछध । 

ञ) पदालिकारी भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष िथा कायधपालिकाका अन्य 

सदस्यहरु सतझन ुपछध । 

ट) वडा भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका वडाहरु सतझनु पछध । 
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ठ) वडाध्यक्ष भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष सतझन ुपछध । 

ड) वडा सलिलि भन्नािे संलविानको िारा २२२ को उपिारा (४) र िारा २२३ को उपिारा ४ बिोलजिको वडा 

सलिलि सतझनु पछध । 

ढ) सदस्य भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँसभा वा गाउँ कायधपालिकाको सदस्य सतझनुपछध । साथ ैसो 

शब्दिे गाउँ सभा वा गाउँ कायधपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सलिलिको सदस्यिाई सिेि 

जनाउँछ । 

ण) िन्त्रािय भन्नािे स्थानीय िह हनेे संघीय सरकार र वागििी प्रदशे सरकारको िन्त्रािय सतझनु पछध । 

ि) लवर्यगि कायाधिय भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिका अन्िगधि लवलभन्न लवर्यगि कायाधिय सिेि सतझनु पछध 

। यस शब्दिे गाउँ कायधपालिकाका लवर्यगि शाखा सिेििाई बुझाउँछ । 

द) लवकास साझदेार भन्नाि ेनेपाि सरकार वा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकासँग भएको सतझौिा वा सहकायध गन े

लददपलक्षय एवं बहुपक्षीय दािृलनकाय, गैरसरकारी संस्था, लनजी क्षेत्र िथा सािुदालयक संस्था सिेि सतझन ु

पछध । 

ि) उपभोिा सलिलि भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभ पाउने व्यलिहरुको सिूहिे कुन ै आयोजना लनिाधण 

सञ्चािन व्यवस्थापन र ििधि सतभार गनध आफूिध्येबाट गाउँपालिकाबाट लनिाधररि प्रक्रिया बिोलजि गठन 

गरेको सलिलि सतझनु पछध र सो शब्दिे िाभग्राही सिूहिाई सिेि जनाउँछ । 

न) गरैसरकारी ससं्था भन्नािे यस कायधलवलिको प्रयोजनका िालग प्रचलिि कानुन बिोलजि स्थापना भएका र 

गोसाईकुण्ड गाउँसभाबाट आफ्नो कायधिि स्वीकृि गराई वा यस गाउँपालिकासँग सिन्वय गरी कायधसञ्चािन 

गने गैर नाफािुिक संस्था सतझनु पछध । 

प) सािुदालयक ससं्था भन्नाि ेजनचेिना सतबन्िी िालिि अलभिुलखकरण, सीप लवकास, बचि कजाध पररचािन, 

सिावेशी लवकास र सशलिकरण गन ेउध्येश्यिे लनलिि प्रक्रिया अबितबन गरी प्रचलिि कानुन बिोलजि 

स्थापना भएका संस्था िथा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा सूचीकृि भएका सिुदायिा आिाररि संस्था सतझन ु

पछध । 

फ िलक्षि सिहू भन्नािे आर्थधक रुपिा लवपन्न वगधका दलिि सिुदायका िलहिा, बािबालिका, अपागग, ज्येष्ठ 

नागररक िथा नेपाि सरकारिे िलक्षि सिूह भनी िोकेका वगध र सिुदाय सतझनु पछध । 
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ब) योजना भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको सिग्र लवकास लनिाधण सतबन्िी ियार पाररएको वार्र्धक योजना, 

क्षेत्रगि योजना र लवपन्न दलिि सिूहको प्रवर्द्धनका िालग िजुधिा भएका र यस्िै प्रकारका अन्य योजना सतझन ु

पछध । 

भ) कायधिि भन्नािे लनलिि उध्दशे्य प्रालप्तका िालग ियार गररएको क्षेत्रगि वा बहु क्षेत्रगि कायधिि सतझनु पछध। 

ि) आयोजना भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको कुनै भौगोलिक क्षेत्र वा कायध क्षेत्रिा लनलिि अबलि र िगानी 

िोक्रक लनिाधररि उध्दशे्य प्रालप्तका िालग ियार गररएको आयोजना सतझनुपछध । 

ि) अनदुान भन्नािे संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािाई प्राप्त हुने लनाःशिध िथा सशिध 

अनुदान लवलभन्न िन्त्रािय कायधिि लवकास सलिलि कोर् र दाि ृलनकायबाट उपिब्ि हुने लवत्तीय प्रालवलिक 

एवं वस्िुगि सहयोगसिेि सतझनु पछध । 

पररच्छेदाः २ 

उध्दशे्य 

२.१ दलिि सिदुायको व्यवसाय प्रवर्द्धन कायधलवलिको उध्दशे्य दहेाय बिोलजि रहकेो छाः 

क) दलिि सिुदायका व्यलिहरुिाई उनीहरुको आर्थधक सािालजक जीवनयापनिा सहयोग गने । 

ख) यस कायधलवलििाफध ि् दलिि सिुदायका अलि लवपन्न, लवपन्न गररब, एकि िलह सिूहिा िथा अन्य िलहिा 

सिूहिाई आर्थधक रुपिा सहयोग गरी लवलभन्न आयआजधन िथा जीलवकोपाजधनका क्रियाकिापहरुिा सहयोग 

गने । 

ग) दलिि सिुदायका व्यलिहरुिे परतपरागि रुपिा गद ैआएका व्यवसायहरुिाई पररिार्जधि, सियानुकूि र 

आिुलनक बनाउनिा सहयोग गने जस्िैाः आरन व्यवसाय, लसिाईकटाई िगायिका अन्य व्यवसायहरु । 

२.२ दलिि सिुदायको व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग कायधलवलिको अविारणााः  

क) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे दलिि सिुदायिाई लवकासको िूि प्रवाहिा ल्याउन सािुदालयक 

सहभालगिािूिक र लनरन्िर क्रियाशीििाका आिारिा लवपन्न सिुदायका दलिि व्यलिहरुको जीवन सहज 

र सतिालनि िुल्याउन े। 

ख)  गाउँपालिकाबाट हुने लवकासका लवलभन्न योजना कायधििहरुिा दलिि सिुदायको व्यवसालयक सुिार गनध 

उनीहरुको सक्रिय सहभालगिा बढाउने र अपनत्वको भावना लवकास गराउने । 
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२.३ दलिि सिुदायको व्यवसाय प्रवर्द्धन कायधलवलिको िक्ष्याः  

सािालजक सिावेशीकरणको ििध बिोलजि दलिि सिुदायको सहभालगिा सािालजक न्याय र सशलिकरण गरी 

ज्ञान लसप िथा आर्थधक स्िर बढाउन सहयोग गने । 

पररच्छेद ३ 

                दलिि सिदुायको क्षििा लवकास िथा व्यवसाय प्रवर्द्धन सलिलि गठन र काि किधव्य  

३.१ दलिि सिुदायको क्षििा अलभवृलर्द् िथा व्यवसाय प्रवर्द्धन, सञ्चािन गनध दहेाय बिोलजि गाउँपालिका 

स्िरीय सलिलि गठन हुनेछाः  

क) गाउँकायधपालिकािे िोकेको दलिि सिुदायबाट लनवाधलचि वा िनोलनि प्रलिलनलिाः    संयोजक 

ख) प्रत्येक वडाबाट लनवाधलचि दलिि िलहिा सदस्य                              सदस्य 

ग) गाउँपालिका क्षेत्रिा रहकेा दलिि सिुदायबाट गाउपालिका अध्यक्षददारा िनोलनि १ 

  िलहिासलहि २ जना                                                    सदस्य 

घ) गाउँपालिका सािालजक लवकास सलिलिबाट िोक्रकएका सदस्य १ जना              सदस्य 

ङ) गाउँ कायधपालिकाको िलहिा बािबालिका िथा जेष्ठ नागररक शाखा प्रिुख     सदस्य सलचब 

 

३.२ दलिि सिदुायको क्षििा लवकास िथा व्यवसाय प्रवर्द्धन सलिलिको काि, किधव्य र अलिकार 

क) दलिि सिुदायको हक लहि र अलिकार सतबन्िी प्रचलिि ऐन काननूको अलभिुलखकरण गने 

ख) लवपन्न दलिि सिुदायको क्षििा अलभवृलर्द् िथा व्यवसालयक िालििको योजना िजुधिा गने 

ग) दलिि सिुदायको उत्थानका िालग स्थालपि संघसंस्थासँग सिन्वय र सहकायध गने 

घ) िलक्षि वगधको लहि सतबन्ििा संघ प्रदशे र लजल्िाका सरकारी लनकायसँग सिन्वय गने  

ङ) लवपन्न दलिि सिुदायका बािबालिकाको शैलक्षक सुिार प्रालवलिक लशक्षािा प्रोत्सालहि गनध गाउँपालिकािा 

छात्रवृलत्तका िालग लसफाररस गने 
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च) गाउँपालिका क्षेत्रका दलिि सिुदायको लवस्ििृ िथ्यागक संकिन प्रशोिनिा सहयोग गने । 

छ) दलिि सिुदायको परतपरागि व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध सतबलन्िि वडाको सिन्वयिा िलक्षि वगध सिूहसँग 

छिफि गरी कायधिि छनौट गने । 

ज) सिाजिा प्रचलिि सािालजक लवभेदका कायधहरु लनराकरण गनध सिुदाय सचेिना कायधिि गने गराउने 

झ) दलिि सिुदायको पुनस्थाधपना िथा आर्थधक स्िरवृलर्द्का िालग वार्र्धक रुपिा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गनध 

कायधििसलहि गाउँपालिकािा अनुरोि गने । 

ञ) गाउँपालिका क्षेत्रिा सञ्चालिि उल्िेलखि कायधििहरुको लनयलिि अनुगिन गरी प्रलिवेदन पेश गने । 

पररच्छेद ४ 

लवलवि 

४.१ यस कायधलवलिको िलक्षि व्यलि वा सिूहिा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रिा स्थायी वसोवास गरेका िथा अन्यत्रबाट 

वसाइँसराइ गरी वसोवास गद ैआएका व्यलि वा पररवार सदस्यहरु हुनछेन ्। 

४.२ दलिि सिुदायको व्यवसाय प्रवर्द्धन सतबन्िी वार्र्धक कायधिि िथा प्रगलि प्रलिवेदन शाखािे ियार गरी सलिलिको 

बैठकिा लनणधय हुनछे र संयोजकबाट गाउँसभािा पेश गनुध पनछे । 

४.३ कायध प्रगलिका आिारिा हरेक वर्ध आवश्यक रकि लवलनयोजन गनध सलिलिका संयोजकिे गाउँसभािा पहि गनछे । 

४.४ गाउँसभाबाट व्यवसाय प्रवर्द्धनको आवश्यकिा अनरुुप बजेट लवलनयोजन गने दालयत्व हुनेछ । 

  प्रिालणकरण लिलिाः २०७८। ११ ।२३ 

 

आज्ञाि,े 

दिुेन्र चालतिङ 

प्रिुख प्रशासकीय अलिकृि 

 


