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१. पषृ्ठभतूम 

१.१ पररचर् 
रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा रोजगार केन्त्रको स्थापना गरी अतिर्वपन्न 
बेरोजगार व्र्जिको पर्हचान िथा सूचीकरण गने, सूचीकृि बेरोजगार व्र्जिलाई एक आतथिक वषिमा न्त्रू्निम 
एक सर् ददनको रोजगारी प्रत्र्ाभतूि गररने व्र्वस्था रहेको छ । रार्िर् प्राथतमकिा प्राप्त प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्िक्रमले सूजचकृि बेरोजगार व्र्जिलाई न्त्रू्निम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूि एवम ्श्रम बजारमा आन्त्िररक 
रोजगारी प्रवर्द्िन गने उदे्दश्र्बाट उत्पादनशील रोजगारी र मर्ािददि काम लगार्िको दीगो र्वकासको लक्ष्र् 
प्रातप्तमा सहर्ोगी हनुे अपेक्षा तलइएको छ ।  आ.व. २०७५/७६ देजि सञ्चालनमा आएको र्स कार्िक्रमले 
नीति, कानून, कार्िर्वतध र तनदेजशका िर्ार गनुिको अतिररि सिंस्थागि िथा सािंगठतनक व्र्वस्था समेि गरेर 
कामका लातग पाररश्रतमकका र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गरररहेको छ । कार्िक्रम सञ्चालनको पर्हलो र दोश्रो 
वषिमा औषि रोजगारी ददन न्त्रू्न रहेकोमा िेश्रो वषिमा कररब ७६ ददनको औषि रोजगारी ददनको तसजिना 
भएको छ।  

१.२ कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा कोतभड-१९ को प्रभाव 
र्वश्वब्र्ापी रुपमा फैतलएको कोतभड-१९ को  कारण र्वश्व अथििन्त्रको उत्पादन प्रणाली र आपूतिि शृ्रिंिलामा 
परेको प्रभावसँगै अन्त्िरािर्िर् श्रम बजारमा सिंकुचन आउदा बैदेजशक रोजगारीमा समेि असर परेको छ । 
वैदेजशक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमशजिले सम्भार्वि रोजगारी गमुाउदा नेपाली श्रम बजारमा थप चाप 
पने हनु्त्छ । कोतभड-१९ को कारण २०७६ चैर ११ देजि नेपाल सरकारले जारी गरेको बन्त्दाबन्त्दी र 
तनषेधाज्ञाको कारण उद्योग व्र्वसार्, कल कारिाना, र्ािार्ाि क्षेर, होटल िथा रेषु्टरेन्त्ट, पर्िटन, शैजक्षक 
क्षेर आददमा रहेको रोजगारी कटौति हुँदा  नेपाली श्रम बजारमा बेरोजगारको सँख्र्ा बढेको छ । रोजगारीको 
कटौतिको प्रत्र्क्ष प्रभाव न्त्रू्न आर् भएका श्रतमक वगि र गररबीको रेिा नजजक भएका जनसिंख्र्ामा थप 
र्वपन्निा र जीवनर्ापनमा जोजिमिा बढ्दै जाने हनु्त्छ । र्वपन्निा र जोजिमिाको अवस्थामा राज्र्ले सामाजजक 
सिंरक्षणका र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन एवम ् न्त्रू्निम रोजगारीको सतुनजिििा गनुि पदाि प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्िक्रममा रोजगारी सजृना गनिका लातग सिंख्र्ात्मक र र्वत्तीर् चाप बरृ्र्द् हनुे देजिन्त्छ ।  
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कोतभड-१९ ले र्वगिका गररबी न्त्रू्तनकरण िथा सामाजजक सिंरक्षणका उपलव्धीलाई समेि नकारात्मक असर 
पारेको छ ।  कोतभड-१९ तनर्न्त्रणका लातग सरकारले लगानी गनुि पने अवस्थाले तनर्तमि आतथिक र 
सामाजजक र्वकासका र्क्रर्ाकलापको कार्ािन्त्वर्नमा प्रभार्वि हनुे अवस्था छ ।  

र्सको प्रभाव उत्पादनशील क्षेरमा र्वत्तीर् लगानीको लातग श्रोि जटु्न कदठन हनुे िथा कूल ग्राहस्थ 
उत्पादनमा राजश्व िथा सेवा क्षेरको र्ोगदान कम हनुे आकँलन गनि सर्कन्त्छ । र्वत्तीर् र उत्पादनका 
क्षेरमा परेको प्रभावले पादाि नेपालको रोजगार क्षेरको व्र्वस्थापन िथा समग्र आतथिक पनुउित्थानका लातग 
साविजतनक क्षेरले अतिररि लगानी गनुिपने अवस्था सृजना भएको छ । र्सै सन्त्दभिमा कामका लातग 
पाररश्रतमकमा आधाररि र्क्रर्ाकलापको सञ्चालनले रोजगारी सजृना िथा िथा नगद हस्िान्त्िरण हुँदा र्वपन्न 
वगिको जीवनोपाजिनमा सहार्क हनुे एवम ्स्थानीर् िहमा नगद प्रभाव बरृ्द्ी भई आतथिक क्षेरमा चलार्मान 
गनि सहज हनुे रहन्त्छ।  

१.३ वार्षिक सतमक्षा  
कार्िक्रमको सञ्चालनका सन्त्दभिमा र्वश्व बैङ्क िथा एतसर्ाली र्वकास बैङ्कको परामशिदािा, रार्िर् र्ोजना आर्ोग 
र महालेिा पररक्षकको कार्ािलर्ले गरेको अध्र्र्नबाट कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा देिा परेका चनुौति 
औल्र्ाइएको र सझुाव प्राप्त भएको तथर्ो। र्वद्यमान काननु िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लातग िर् भएको 
कार्िर्वतधलाई आधार मानेर प्राप्त सझुावलाई नीतिगि िवरले कार्ािन्त्वर्न गनि वििमान कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका 
चनुौति िथा अवसरहरुको र्वस्ििृ र्वश्लषेण गनि आवश्र्क देजिएको तथर्ो । र्सै सन्त्दभिमा प्रधानमन्त्री 
रोजगार कार्िक्रमको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन कार्िर्ोजना बमोजजम गि आतथिक वषि २०७७/०७८ मा 
कार्िक्रम कार्ािन्त्वनबाट अपेजक्षि नतिजाहरु प्राप्त भए नभएको िथा नीतिगि र कार्िक्रमगि सधुारको क्षेरको 
पर्हचान गरी आगामी र्क्रर्ाकलाप िजुिमा गनि सहार्क हनुे गरी मन्त्रालर्ले वार्षिक सतमक्षा कार्िक्रमको 
आर्ोजना सञ्चालन गरेको तथर्ो ।   

१.४ वार्षिक सतमक्षा कार्िक्रमको आर्ोजना 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमले आ.व. २०७७/०७८ समीक्षा िथा बजेट कार्ािन्त्वर्न अतभमूजिकरण गने 
गरी प्रदेशगि समीक्षा तमति २०७८/०७/१५ देजि २०७८/०७/३० गिे सम्म आर्ोजना गरेको तथर्ो। 
कार्िक्रममा सहभागी हनु मन्त्रालर्ले सङ्घीर् मातमला िथा सामान्त्र् प्रशासन एवम ् प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्िक्रमबाट सूचना प्रकाशन गरेको िथा सम्बजन्त्धि रोजगार सिंर्ोजकलाई इमेलबाट समेि जानकारी ददइएको 
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तथर्ो । प्रदेशको श्रम िथा रोजगार र्वषर् हेने सम्बजन्त्धि मन्त्रालर्बाट कार्िक्रममा सहभातगिाका लातग 
प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कार्ािलर् माफि ि अनरुोध गररएको तथर्ो ।  

कार्िक्रमको तमति र स्थान 
प्रदेश तमति स्थान 
प्रदेश निं १ २०७८/०७/15-1६ र्वराटनगर 
प्रदेश निं 2 २०७८/०७/15-1६ जनकपरु 
बागमिी प्रदेश २०७८/०७/15-1६ हेटौडा 
गण्डकी प्रदेश २०७८/०७/२5-२६ पोिरा 
लजुम्बनी प्रदेश २०७८/०७/२5-२६ बटुवल 
कणािली प्रदेश  २०७८/०७/२९-३० सिेुि 
सदूुरपजिम प्रदेश २०७८/०७/२5-२६ धनगढी 

 

१.५ जजल्लाको वतगिकरण िथा स्थानीर् िहको सङ्खख्र्ा  
कोतभडको प्रभावलाई मध्र्नजर गरी सामाजजक दरुी कार्म गदै कार्िक्रम सञ्चालन गनि एवम ् समीक्षा 
कार्िक्रमलाई प्रभावकारी गराउन प्रत्रे्क प्रदेशमा रहेको स्थानीर् िहको सङ्खख्र्ा बमोजजम दईु समूहमा 
र्वभाजन गरी समूहगि समीक्षा कार्िक्रम सम्पन्त् न गररएको तथर्ो ।  
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क्र.सिं. प्रदेश नाम जजल्ला सङ्खख्र्ा समूह १  समूह २  

१ प्रदेश निं. १ १४ सोलिुमु्व,ु सिंिवुासभा, 
िाप्लेजङु्ग, ओिलढुङ्गा, 
िोटाङ्ग, भोजपरु, िेह्रथमु, 
पाँचथर 

उदर्परु, सनुसरी, मोरङ्ग, 
झापा, ईलाम, धनकुटा 

२ प्रदेश निं. २ ८ पसाि, बारा, रौिहट, सलािही महोत्तरी, धनषुा, तसरहा, 
सप्तरी 

३ बामगिी प्रदेश १३ रसवुा, धाददङ्ग, नवुाकोट, 
दोलिा, रामछेाप, 
तसन्त्धपुाल्चोक 

काभ्रपेलाञ्चोक, 
काठमाडौं, भिपरु, 
लतलिपरु, मकवानपरु, 
जचिवन, तसन्त्धलुी 

४ गण्डकी प्रदेश ११ गोरिा, लम्जङु्ग, िनह,ु 
पविि,  नवलपरासी पूवि 

मनाङ्ग, मसु्िाङ्ग, कास्की, 
स्र्ाङ्खजा, बागलङु्ग, 
म्र्ाग्दी 

५ लजुम्वनी प्रदेश १२ नवलपरासी पजिम, 
रुपन्त्देही, कर्पलवस्ि,ु 
पाल्पा, गलु्मी,  

रुकुम पवुि, रोल्पा, 
प्र्ठुान, अर्ाििाचँी, दाङ्ग, 
बाँके, बददिर्ा  

६ कणािली प्रदेश १० हमु्ला, मगु,ु डोल्पा, जमु्ला, 
कातलकोट 

रुकुम पजिम, सल्र्ान, 
जाजरकोट, सिेुि, दैलेि 

७ सदूुरपजिम प्रदेश ९ बाजरुा, बझाङ्ग, बैिडी, 
दाच ुिला, डडेलधरुा 

डोटी, कैलाली, कञ्चनपरु, 
अछाम 

कूल ७७   
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प्रदेशको नाम समूह १ समूह २ 
 जजल्ला 

सङ्खख्र्ा 
स्थानीर् िहको सिंख्र्ा जजल्ला सङ्खख्र्ा स्थानीर् िहको सिंख्र्ा 

प्रदेश निं १ ८ ६८ ६ ६९ 
प्रदेश निं 2 ४ ६८ ४ ६८ 

बागमिी प्रदेश ६ ५९ ७ ६० 
गण्डकी प्रदेश ५ ४४ ६ ४१ 
 लजुम्बनी प्रदेश ५ 55 7 54 
कणािली प्रदेश ५ ३६ ५ ४३ 

 सदूुरपजिम प्रदेश ५ ४७ ४ ४१ 
जम्मा ३८ ३७७ ३९ ३७६ 

 

२. कार्िक्रममा सहभातगिा  

प्रदेशस्िरीर् वार्षिक समीक्षा कार्िक्रममा मन्त्रालर् िथा मािहिका तनकार् एवम ् प्रदेशको सम्बजन्त्धि 
मन्त्रालर्बाट सहभातगिा रहेको तथर्ो । स्थानीर् िहको रोजगार सेवा केन्त्रबाट रोजगार सिंर्ोजक वा तनजको 
अनपुजस्थिीमा रोजगार सिंर्ोजकको जजम्मेवारी वहन गरेका व्र्जिको सहभातगिा रहेको तथर्ो ।  

प्रदेश मन्त्रालर् श्रम 
रोजगार 
कार्ािलर् 

स्थानीर् िहको 
रोजगार सेवा केन्त्र 

अन्त्र् सहभागी 

प्रदेश निं १ ११  १३०  
प्रदेश निं २ १२  १३५  
बागमति प्रदेश ११ १ ११९  
गण्डकी प्रदेश १८  ७८ २ (सामाजजक र्वकास 

मन्त्रालर्का सजचव र प्रमूि 
जजल्ला अतधकारी ) 

लजुम्बनी प्रदेश १२ १ १०३  
कणािली प्रदेश १० १० ७३  
सदूुरपजिम प्रदेश १० २ ८९ १  (सामाजजक र्वकास 

मन्त्रालर्) 
जम्मा ८४ १४ ७२७ ३ 
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मन्त्रालर्बाट र्वतभन्न स्थानमा कूल ६२ जना कमिचारीको पररचालन भएकोमा गण्डकी प्रदेश स्िररर् समीक्षामा 
माननीर् मन्त्रीज्रू् र प्रदेश निं. २, गण्डकी र लजुम्बनी प्रदेशमा श्रीमान ्सजचवज्रू्को प्रत्र्क्ष सहभातगिा रहेको 
तथर्ो । र्सै गरी प्रदेशगि समीक्षा कार्िक्रमको निेतृ्व मन्त्रालर्का सहसजचव श्री डण्डुराज जर्तमरे (प्रदेश 
निं.२, लजुम्वनी र कणािली प्रदेश), श्री रामचन्त्र ढकाल (गण्डकी प्रदेश), श्री समुन जर्तमरे (बागमिी िथा 
सदूुरपजिम प्रदेश) र श्री र्वन ु कँुवर बज्राचार्ि (प्रदेश निं. १) बाट भएको तथर्ो । सहभातग कमिचारीको 
र्ववरण अनसूुजच १ मा समावेश रहेको छ ।  

३. बार्षिक सतमक्षा िथा प्रतिवेदन  

३.१ कार्िक्रम सञ्चालन गने स्थानीर् िह 
आतथिक वषि २०७५/०७६ को अजन्त्िम चौमातसकबाट कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजनाको 
सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमले सञ्चालनको िेश्रो वषिमा ७०९ वटा स्थानीर् िहमा आर्ोजना 
सञ्चालन भएको तथर्ो । आर्ोजना सञ्चालन नभएका कूल ४४ वटा स्थानीर् िह मध्रे् प्रदेश निं. २ का 
२२ वटा स्थानीर् िह रहेका छन ्। बाँर्क २२ मध्रे् प्रदेश निं. १ बाट २ वटा, बागमिी प्रदेशमा ७ वटा, 
गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा, लजुम्बनीमा २ वटा, कणािलीमा ४ वटा र सदूुरपजिम प्रदेशमा ३ वटा स्थानीर् िह 
रहेका छन ्। आर्ोजना सञ्चालन नभएका अतधकािंस स्थानीर् िहमा रोजगार सिंर्ोजकको तनर्जुि नभएको 
हुँदा मन्त्रालर्ले उि स्थानीर् िहलाई रोजगार सिंर्ोजकको तनर्जुिको लातग अनरुोध गनुि पने भएको छ ।  

 

 
 
 
 
 

५८४ ५४१ ७०९

आ.व. २०७५/०७६ आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८

आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गने स्थानीर् िहको सिंख्र्ा
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३.१ आर्ोजनाको प्रकृति िथा सङ्खख्र्ा  
आतथिक वषि २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमले कूल १६, ६५३ वटा सामदुार्र्क 
आर्ोजनाको कार्ािन्त्वर्न गरेको तथर्ो । समीक्षा अवतधको आर्ोजनाको सङ्खख्र्ा अजर्ल्लो आतथिक वषिको 
िलुनामा १२,३५१ अतधक हो ।  

 

 
 
 

समीक्षा अवतधमा कूल आर्ोजना सङ्खख्र्ाको ४७.२% सडक र्ािार्ािको क्षरेमा र सामदुार्र्क पूवािधारको 
तनमािण िथा ममििमा १८.०३% आर्ोजना रहेका छन ्। ज्र्ालामा मारै रकम र्वतनर्ोजन भएको सन्त्दभिमा 
उपरोि क्षेरमा अतधकािंश आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न हनुलुाई स्वाभार्वक मान्न सर्कन्त्छ ।  

 
 

६९०४ ४३०२

१६६५३

आ.व. २०७५/०७६ आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८

आर्ोजनाको सिंख्र्ा
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कृर्ष, सहकारी िथा पश ुर्वकास
उजाि, तसचाइ िथा नदी तनर्न्त्रण

िानेपानी िथा सरसफाई
वन िथा वािावरण

पर्िटन प्रवर्द्िन
सडक र्ािार्ाि

जशक्षा, र्वुा िथा िेलकुद
पनुः तनमािण

सामूदार्र्क पूवािधार तनमािण
ठूला िथा रार्िर् गौरवका आर्ोजना

सूचना िथा सिंचार प्रर्वतध
उद्योग

स्वास््र्
अन्त्र्

आर्ोजनाको प्रकार
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रोजगारी उपलव्ध गराउने सन्त्दभिमा समीक्षा अवतधमा उल्लेख्र् प्रगति भएको देजिन्त्छ । सोही अवतधको 
अजर्ल्लो वषिमा १६ ददन औषि रोजगारी रहेकोमा समीक्षा अवतधमा ७६ ददनको औसि रोजगारी सृजना 
भएको छ । र्स कार्िमा मन्त्रालर्बाट िेश्रो चरणको रकम तनकाशा र्ढला हुँदा एक सर् ददनको रोजगारी 
उपलव्ध गराउन केर्ह चनुौति भने देजिएको छ ।  

 

 
 
आ.व. २०७६/०७७ को दाँजोमा आ.व. २०७७/०७८ मा मर्हला लाभग्राहीको सिंख्र्ा ४५ प्रतिशिबाट 
बढेर ४८ प्रतिशि देजिन्त्छ । त्र्स्िै गरी आ.व. २०७६/०७७ को दाँजोमा आ.व. २०७७/०७८ मा 
१८ देजि ४० वषि उमेर समूहका लाभग्राहीको सिंख्र्ा ६३ प्रतिशिबाट बढेर ६५ प्रतिशि रहर्ो। र्सबाट 
कार्िक्रममा मर्हला िथा र्वुा लाभग्राहीहरुको सहभातगिामा अतभवरृ्द्ी भएको देजिन्त्छ ।   

 
 
 

१३ १६

७६

आ.व. २०७५/०७६ आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८

  औषि रोजगारी ददन

५५ ५२

४५ ४८

आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८

रोजगारीमा सिंलग्न व्र्जिको लैर्ङ्गक र्ववरण प्रतिशिमा

परुुष मर्हला
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३.२ प्रदेशस्िरीर् र्ववरण 
 
आ.व. २०७७/०७८ मा िलुनात्मक रुपमा आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गने स्थानीर् िह मध्रे् प्रदेश निं १ बाट 
सबै भन्त्दा बढी १३५ वटा स्थानीर् िहले आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गरेका तथए भने प्रदेश निं २ बाट सबै भन्त्दा 
कम ११४ स्थानीर् िहले आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गरेका तथए । आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न नगने ४४ स्थानीर् 
िहको सूजच अनसूुजच २ रहेका छन ्।   

 

 
 
प्रदेश निं १ बाट सबै भन्त्दा बढी २९६५ वटा आर्ोजनाहरु कार्ािन्त्वर्न गरेका तथए भने प्रदेश निं. २ मा 
सबै भन्त्दा कम १६७२ वटा आर्ोजनाहरु कार्ािन्त्वर्न भएका तथए ।  

६३ ६५

३७ ३५

आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८

रोजगारीमा सिंलग्न व्र्जिको उमेर समूह अनसुार र्ववरण प्रतिशिमा

र्वुा (१८-४० वषि) अन्त्र् उमेर समूह

१३
७

१३
६

११
९

८५

१०
९

७९ ८८

१३
५

११
४

११
२

८१

१०
७

७५ ८५

प्रदेश निं. १ प्रदेश निं. २ बागमिी प्रदेश गण्डकी प्रदेश लजुम्बनी प्रदेश कणािली प्रदेश सदूुरपजिम
प्रदेश

आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गने स्थानीर् िहको सिंख्र्ा

स्थानीर् िहको सिंख्र्ा आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गरेको स्थानीर् िहको सिंख्र्ा
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आर्ोजनाको सिंख्र्ा प्रति स्थानीर् िह अनसुार सदूुरपजिम प्रदेशबाट सबै भन्त्दा बढी ३० वटा आर्ोजनाहरु 
कार्ािन्त्वर्न भएका तथए भने प्रदेश निं २ मा सबै भन्त्दा कम १५ वटा आर्ोजनाहरु कार्ािन्त्वर्न भएका तथए 
। र्ी ि्र्हरुका आधारमा भनु्न पदाि सदूुरपजिम प्रदेश जस्थि स्थानीर् िहहरुमा साविजतनक पूवािधार ममिि 
िथा सधुार सम्बन्त्धी  कामहरु बढी भएको देजिन्त्छ भने प्रदेश निं २ मा कम कामहरु भएको देजिन्त्छ । 

 

 
 
कणािली प्रदेशका स्थानीर् िहले औषिमा एक जना लाभग्राहीलाई सबै भन्त्दा बढी ८९ ददनको रोजगारी 
प्रदान गरेका तथए भने प्रदेश निं २ का स्थानीर् िहले सबै भन्त्दा कम ६६ ददनको रोजगारी प्रदान गरेका 
तथए । 

२९६५

१६७२
२६९२

१८१०

२८८९
२०६३

२५६२

प्रदेश निं. १ प्रदेश निं. २ बागमिी प्रदेश गण्डकी प्रदेश लजुम्बनी प्रदेश कणािली प्रदेश सदूुरपजिम
प्रदेश

आर्ोजना सिंख्र्ा

२२
१३

२३ २१
२७ २६ ३०

प्रदेश निं. १ प्रदेश निं. २ बागमिी प्रदेश गण्डकी प्रदेश लजुम्बनी प्रदेश कणािली प्रदेश सदूुरपजिम
प्रदेश

प्रति स्थानीर् िह औषि आर्ोजना सङ्खख्र्ा



आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक समीक्षा कार्िक्रमको प्रतिवेदन 
 

14 

 

 

 
 
आ.व. २०७७/०७८ मा मर्हला लाभग्राहीको सिंख्र्ा सदूुरपजिम प्रदेशमा सबै भन्त्दा बढी ५६ प्रतिशि र 
प्रदेश निं १ मा सबै भन्त्दा कम ३६ प्रतिशि रहेको तथर्ो । र्ी ि्र्हरुका आधारमा भनु्न पदाि सदूुरपजिम 
प्रदेश जस्थि स्थानीर् िहमा बढी मर्हलाहरु लाभाजन्त्भि भएका तथए भने प्रदेश निं १ मा अन्त्र् प्रदेशको 
िलुनामा मर्हलाको सहभातगिा न्त्रू्न रहेको देजिन्त्छ ।    

 

 
 
आ.व. २०७७/०७८ मा १८ देजि ४० वषि उमेर समूहका लाभग्राहीको सिंख्र्ा प्रदेश निं १ र गण्डकी 
प्रदेशमा सबै भन्त्दा बढी ६६ प्रतिशि र बागमिी प्रदेशमा सबै भन्त्दा कम ६२ प्रतिशि रहेको तथर्ो । र्ी 

७६ ६६ ७३ ७३ ७५ ८९ ७७

प्रदेश निं. १ प्रदेश निं. २ बागमिी प्रदेश गण्डकी प्रदेश लजुम्बनी प्रदेश कणािली प्रदेश सदूुरपजिम
प्रदेश

औषि रोजगारी ददन

६४ ५३ ५७ ५९ ४७ ४९ ४४

३६ ४७ ४३ ४१ ५३ ५१ ५६

प्रदेश निं. १ प्रदेश निं. २ बागमिी प्रदेश गण्डकी प्रदेश लजुम्बनी प्रदेश कणािली प्रदेश सदूुरपजिम
प्रदेश

रोजगारीमा सिंलग्न व्र्जिको लैर्ङ्गक र्ववरण प्रतिशिमा, आ.व. २०७७/०७८

परुुष मर्हला
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ि्र्हरुका आधारमा भन्नु पदाि गण्डकी प्रदेश जस्थि स्थानीर् िहमा बढी र्वुाहरु लाभाजन्त्भि भएका तथए भन े
बागमिी प्रदेशमा कम र्वुाहरु लाभाजन्त्भि भएका तथए ।  

 

 
 

३.४ वार्षिक र्वजत्तर् प्रगति रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रर्वष्ट नगने 
स्थानीर् िह 

 
रोजगार सेवा केन्त्रले प्रत्रे्क सूजचकृि बेरोजगार व्र्जिको र्ववरण िथा िचिको र्ववरण रोजगार व्र्वस्थापन 
सूचना प्रणालीमा तनर्तमिरुपमा प्रर्वष्ट गनुि पने प्रावधान रहेिा पतन आ.व. २०७७/०७८ मा १०८ वटा 
स्थानीर् िहले EMIS मा वार्षिक र्वजत्तर् प्रगति प्रर्वष्ट नगरेको पाइर्ो जस मध्रे् सबिं भन्त्दा बढी ४३ वटा 
स्थानीर् िह प्रदेश निं २ का तथए भने सबै भन्त्दा कम ९ वटा स्थानीर् िह क्रमशः प्रदेश निं १ र सदूुरपजिम 
प्रदेशका तथए । र्ी ि्र्हरुका आधारमा भनु्न पदाि प्रदेश निं २ का धेरै स्थानीर् िहहरु EMIS मा र्वजत्तर् 
ि्र्ाङ्क प्रर्वष्ट गने मामलामा उदातसन रहेका तथए भने प्रदेश निं १ र सदूुरपजिम प्रदेशका स्थानीर् िहहरु 
जागरुक रहेका तथए । 

 
EMIS मा र्वजत्तर् प्रगति प्रर्वष्ट नगने स्थानीर् िहको सूची अनसूुची ३ मा प्रस्ििु गररएको छ ।  

६६ ६४ ६२ ६६ ६५ ६४ ६५

३४ ३६ ३८ ३४ ३५ ३६ ३५

प्रदेश निं. १ प्रदेश निं. २ बागमिी प्रदेश गण्डकी प्रदेश लजुम्बनी प्रदेश कणािली प्रदेश सदूुरपजिम प्रदेश

रोजगारीमा सिंलग्न व्र्जिको उमेर समूह अनसुार र्ववरण प्रतिशिमा, आ.व. 
२०७७/०७८

र्वुा (१८-४० वषि) अन्त्र् उमेर समूह (४१-५९ वषि)
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४. कार्िक्रमका चनुौतिहरु   

 

आतथिक वषि २०७५/७६ देजि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमले सामाजजक सिंरक्षणको 
प्रवर्द्िन सर्हिको आन्त्िररक रोजगारीका अवसर सृजना गने लक्ष्र् रािेको छ । कार्िक्रम सञ्चालनको दोश्रो 
वषि देजि नेपालमा समेि देिा परेको कोतभड-१९ को प्रभावका कारण कार्िक्रमको अतधकािंस श्रोि र 
साधनहरु रोजगारी सृजना गनि स्थानीर् िह माफि ि कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजना सञ्चालन 
गनिमा केजन्त्रि हुँदा उत्पादनशील रोजगारीको बरृ्र्द् िथा न्त्रू्निम रोजगारीका र्क्रर्ाकलाप समेि प्रभार्वि 
रहेको छ । कार्िक्रमले रोजगार सेवा केन्त्रका कमिचारीसिंगको छलफल एवम ्आ.व. २०७७/०७८ मा 
भएका गतिर्वधी एवम ्कार्िक्रममा अन्त्िरतनर्हि समस्र्ा िथा सवालको पर्हचान गनि समीक्षा कार्िक्रम सफल 
भएको छ ।   

 

 

१३
७

१३
६

११
९

८५

१०
९

७९ ८८

९

४३

१३ १० १० १४ ९

प्रदेश निं. १ प्रदेश निं. २ बागमिी प्रदेश गण्डकी प्रदेश लजुम्बनी प्रदेश कणािली प्रदेश सदूुरपजिम
प्रदेश

EMIS मा र्वजत्तर् प्रगति प्रर्वष्ट नगने स्थानीर् िहको सिंख्र्ा, आ.व. 
२०७७/०७८

स्थानीर् िहको सिंख्र्ा EMIS मा र्वजत्तर् प्रगति प्रर्वष्ट नगने स्थानीर् िहको सिंख्र्ा
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४.१ न्त्रू्न बजेटको र्वतनर्ोजन  

आतथिक वषि २०७७/०७८ मा न्त्रू्निम रोजगार कार्िक्रममा सहभागी हनु ७,५२,४५० जना बेरोजगार 
व्र्जिको सूजचकरण भएको र सो मध्रे् २ लाि बेरोजगार व्र्जिलाई न्त्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभतूि गररन े
रार्िर् लक्ष्र् िोर्कएको तथर्ो ।  

सूजचकृि सबै बेरोजगार व्र्जिलाई रोजगारीमा सिंलग्न गराउन कररब ३९ अबिको बजेट आवश्र्किा रहने 
सन्त्दभिमा बेरोजगार व्र्जिको प्राथतमर्ककरण गररन ुपने र स्थानीर् िहमा बेरोजगार व्र्जिको सामाजजक र 
आतथिक अवस्थामा िासै तभन्निा नहनुे र समान अवस्थाको अको बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्था सृजना 
भएको तथर्ो । रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजजम बेरोजगार 
व्र्जिलाई न्त्रू्निम रोजगार प्रदान गनि आवश्र्क रोजगार कार्िक्रमको सञ्चालन गने सम्बन्त्धमा अतधकािंस 
प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहले अतिररि श्रोि र साधनको पररचालन नहुँदा न्त्रू्निम रोजगार कार्िक्रमको 
कार्ािन्त्वर्न सङ्घीर् सरकारको मारै जजम्मेवारी जस्िो अवस्था बनेको छ। रोजगारी र सामाजजक सिंरक्षणका 
र्क्रर्ाकलापहरु िीनै िहको सामरु्हक जजम्मेवारी रहेको अवस्थामा सबै िहको सरकारको जजम्मेवारी महत्वपूणि 
रहेको अवस्थामा िीनै िहका सरकारहरु बीच थप समन्त्वर् र सहकार्ि आवश्र्क देजिएको छ ।   

४.२ स्थानीर् िहको अपनत्वमा न्त्रू्निम  
रोजगारी सजृना अन्त्िरसम्बजन्त्धि र्वषर् भएको र रोजगारी सृजनाका लातग अन्त्िर िह र अन्त्िरतनकार् र्वच 
समन्त्वर् र सहकार्ि स्थापना हनु नसकेको र्वषर्लाई समीक्षा कार्िक्रममा समेि छलफल भई आगामी 
रणनीति िर् गने र्वषर्मा मन्त्रालर्ले नेितृ्व तलन ुपने देजिएको छ । रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐन, 
२०७५ को दफा ८ बमोजजमको रोजगारमूलक र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनि िथा रोजगारीको हकको 
कार्ािन्त्वर्नमा स्थानीर् िहको अपनत्व न्त्रू्न हुँदा स्थानीर् िहको जनप्रतितनधी, प्रमिु प्रशासकीर् अतधकृि 

र लेिा अतधकृि समेिलाई ऐन, तनर्मावली िथा तनदेजशकाको प्रावधानका सम्बन्त्धमा अतभमूजिकरण गनि 
आवश्र्क देजिएको छ ।  
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४.३ बेरोजगार व्र्जिको प्राथतमर्ककरण  

रोजगारीको हकसम्बन्त्धी तनर्मावली, २०७५ बमोजजम न्त्रू्निम रोजगारीमा सिंलग्न हनु ेव्र्जि एक सर् 
ददनको रोजगारी नपाएको वा न्त्रू्निम ज्र्ाला दरको एक सर् ददन बराबरको रोजगारी िथा स्वरोजगारीबाट 
प्राप्त रकम बराबरको आम्दानी नगने व्र्जि बेरोजगार हनुे भतनए िापतन आवेदनको छानर्वन नहुँदा अतधकािंस 
आवेदकहरु बेरोजगार व्र्जिको सूजचमा प्रर्वष्ट भएको अवस्था छ । सम्बजन्त्धि वडा कार्ािलर्बाट छानर्वन 
नभई सबै व्र्जिलाई सूजचकरण प्रर्क्रर्ामा लतगएको कारणले उपलव्ध रोजगारीका अवसरमा ठुलो सङ्खख्र्ामा 
बेरोजगार व्र्जि पररचालन हनु िोज्ने अवस्था सजृना भएको छ ।  

कार्िक्रमले बेरोजगार व्र्जि सूजच तनधािरण िथा प्राथतमर्ककरण मागिदशिन, २०७६ जारी गरी िदनरुुपको 
प्राथतमर्ककरण तनधािरण हुँदा बेरोजगार व्र्जिले ददएको आवेदनमा पूणि र्ववरण पेश नगदाि वा स्थानीर् िहले 
आवेदको र्ववरणलाई छानर्वन नगरेको अवस्थामा आवेदनमा उल्लेि भएको र्ववरण बमोजजम नै 
प्राथतमकिाक्रम तनधािरण भएको अवस्था छ । र्स कार्िलाई सधुानि रोजगार सेवा केन्त्रले बेरोजगार व्र्जिको 
प्राथतमकिाक्रमको र्ववरण सम्बजन्त्धि वडा कार्ािलर्मा पठाइ प्राथतमकिाक्रम तनधािरण गररएको देजिन्त्छ । 
कार्िक्रमले िोकेको प्राथतमकिाक्रम बमोजजम रोजगारीमा सिंलग्न नगराउदा रोजगारीमा सिंलग्न गराउन 
राजनीतिक हस्िक्षेप भएको भने्न व्र्होराको गनुासो समेि प्राप्त भएको अवस्थामा स्थानीर् िहलाई र्स र्वषर् 
उपर अतभमूजिकरण गनि आवश्र्क देजिएको छ।  

४.४ कामका लातग पाररश्रतमक आर्ोजनामा लागि साझेदारी र रोजगारीका 
क्षेरहरु   

आतथिक वषि २०७७/०७८ को बजेट िथा कार्िक्रमबाट सार्वकको ज्र्ाला दररेटमा पररमाजिन िथा तनमािण 
सामग्री लगार्िको प्रावधानमा कटौति हुँदा सो को प्रभाव आर्ोजना कार्ािन्त्वर्मा प्रत्र्क्ष प्रभाव परेको तथर्ो। 
आर्ोजना सञ्चालनका लातग आवश्र्क पने दक्ष कामदार, हािे औजार िथा तनमािण सामग्रीका लातग स्थानीर् 
िहले साझेदारी गनुि पने अवस्था आएको र आर्ोजना कार्ािन्त्वर्नमा उि रकम ठुलो हुँदा स्थानीर् िहले 
साझेदारी गनि अतनक्षा देिाएको देजिन्त्छ । केर्ह स्थानीर् िह वाहेक अन्त्र्मा तनमािण सामग्रीको साझेदारी 
हनु नसक्दा अतधकािंस आर्ोजनाको गणुस्िर िथा दीगोपनामा प्रश्न उठेको अवस्था रहेको छ ।  
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कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजना सञ्चालन सम्बन्त्धमा तनदेजशकाको दफा ७० मा भएको 
उल्लेि भएको रोजगारी सृजना गने क्षेरहरु अतधकािंस सामदुार्र्क पूवािधार तनमािणका र्वषर्मा तसतमि भएको 
अवस्थामा आतथिक रुपले सक्षम स्थानीर् िहहरुमा सामदुार्र्क पूवािधार तनमािण भई सकेको अवस्थामा उि 
स्थानलाई ध्र्ानमा समेि रािेर थप क्षेरहरुको पर्हचान वा अन्त्र् रोजगारमूलक सेवा प्रवाहका र्क्रर्ाकलाप 
सञ्चालन गने र्वषर्मा थप छलफल गनुि पने देजिएको छ ।  

४.४ न्त्रू्निम ज्र्ालालाई रार्िर् ज्र्ाला दर तनधािरण गररएको सम्बन्त्धमा  

स्थानीर् सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजजम स्थानीर् िह वा नेपाल काननु बमोजजम अन्त्र् 

तनकार्लाई न्त्रू्निम पाररश्रतमक तनधािरण गने अतधकार प्रदान गररएको र उि न्त्रू्निम पाररश्रतमक श्रम ऐन, 
२०७४ को दफा १०६ ले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर्ले 
तनधािरण गरेको न्त्रू्निम ज्र्ाला दर भन्त्दा न्त्रू्न नहनुे गरी तनधािरण गररन ुपने काननुी आधार रहेको छ । 
स्थानीर् िहले स्थानीर् िहमा जीवन तनवािहका लातग आवश्र्क पने न्त्रू्निम रकमका आधारमा मन्त्रालर्ले 
िोकेको ज्र्ाला दर भन्त्दा अतधक हनु सक्ने अवस्था रहन्त्छ । आतथिक वषि २०७७/०७८ सशिि अनदुान 
हस्िान्त्िरण गदाि रार्िर् स्िरमै रु. ५१७ मारै भिुानी हनुे गरी ज्र्ाला दर तनधािरण गररएको कारण 
अतधकािंस नगरपातलका, उच्च पहाडी िथा र्हमाली क्षरे श्रतमकले सामान्त्र् जीवनपान गनि समेि कदठन भएको 
सझुाव प्राप्त भएको छ ।  

सञ्चालनको िेश्रो वषि आ.व. २०७७/०७८ मा कार्िक्रमबाट स्थानीर् िहमा उपलव्ध हनुे सशिि अनदुानको 
रकम पररचालनमा ज्र्ालाको दर रार्िर् रुपमा रु. ५१७ हनु ुपने िथा अनदुान रकम ज्र्ालामा मार िचि 
गनुि पने नीतिगि तनणिर् हुँदा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न प्रभार्वि बनेको तथर्ो । न्त्रू्निम रोजगारी सजृना गने 
र्क्रर्ाकलाप िथा र्वपन्न वगिलाई नगद हस्िान्त्िरण हनुे र्क्रर्ाकलाप / कार्िक्रमले सामाजजक सिंरक्षणको 
तसर्द्ान्त्ि र्वपररि ज्र्ाला दर तनधािरण गनि नहनुे सझुाव प्राप्त भएको छ ।  

४.५ उत्पादनशील पूवािधारको तनमािण  
श्रममूलक प्रर्वतधको प्रर्ोग गरी ज्र्ालाको रकममा बरृ्द्ी गरी सो बाट सजृना हनुे रोजगारीमा बेरोजगार 
व्र्जिलाई पररचालन गने र अनावश्र्क मेतसनको प्रर्ोग नहुँदा वािावरण सिंरक्षणमा समेि र्ोगदान पगु्न े
अन्त्िरािर्िर् प्रचलन बमोजजम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमको कार्िर्वतध िर् भएको छ ।  
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श्रममूलक प्रर्वतधमा समेि र्थोजचि रुपमा तनमािण सामग्रीको प्रर्ोग हनु ुपने आवश्र्किा र्वपररि तनदेजशकाको 
प्रावधानलाई पररमाजिन गरी कार्िक्रमबाट उपलव्ध भएको रकम अदक्ष कामदारको ज्र्ालामा मारै प्रर्ोग 
हनुे व्र्वस्थाले कार्िक्रमले नर्ाँ तनमािण गरेको वा ममिि गरेको पूवािधारको गणुस्िरमा प्रश्न जचन्त्ह उठेको 
अवस्था छ ।  

समदुार्को सामाजजक र आतथिक उन्निीमा प्रत्र्क्ष सर्ाउ परु् र्ाउन ेपूवािधारको तनमािण गने र उि आर्ोजनाको 
लाभ समेि र्वपन्न बेरोजगार व्र्जिले पाउने व्र्वस्था तमलाउन ुपने गरी कामका लातग पाररश्रतमक आर्ोजना 
सञ्चालन हनु ुपनेमा उपर्ोगी सामाजजक सञ्जाल (Productive Safety-net) को तसर्द्ान्त्ि र्वपररि पवूािधारको 
तनमािण नभएको र्वषर्मा समीक्षा कार्िक्रममा छलफल गररएको तथर्ो । सतमक्षा कार्िक्रमले प्रधानमन्त्री 
रोजगार कार्िक्रम उपर्ोग सामाजजक सञ्जालको तसर्द्ान्त्ि बमोजजम सञ्चालनका लातग आवश्र्क नीतिगि 
पररमाजिन गनि सझुाव प्राप्त भएको छ ।  

४.६ बेरोजगार व्र्जिको पररभाषा र प्राथतमर्ककरण  
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमले हाल सम्म ऐन िथा तनर्मावली “न्त्रू्निम एक सर् ददनको रोजगारीमा 
सिंलग्न नभएको वा तनवेदन दददाको तमति सम्म सोही आतथिक वषिमा न्त्रू्निम पाररश्रतमक दर अनसुार एक 
सर् ददनको रोजगारीबाट प्राप्त हनुे रकम बराबरको आम्दानी नभएको” व्र्जिहरु मारैलाई समेट्न सकेको 
छ । पररभाषाले स्पष्टरुपमा व्र्जिले चाल ुआतथिक वषिको सन्त्दभिमा रु. ५७,७०० बराबरको रोजगारी वा 
स्वरोजगारीबाट आम्दानी नभएको अवस्थामा बेरोजगार व्र्जि सिंलग्न हनुे अवस्था देजिन्त्छ । पररभाषा 
बमोजजम िोर्कएको शिि परुा गरेको व्र्जि बेरोजगार व्र्जिमा सूजचकरण र्ोग्र् हनुे भएकोले कार्िक्रमबाट 
जारी भएको सूजचकरण िथा प्राथतमर्ककरण मागिदशिनले र्वपन्न र जीवनर्ापनमा कष्ट व्र्होरेका व्र्जिलाई 
प्राथतमर्ककरण गने व्र्वस्था रहेको छ ।  

सिंर्वधानको धारा ३३ को उपधारा (१) बमोजजम रोजगारीको शिि, अवस्था र बेरोजगार सहार्िा सङ्घीर् 
काननु बमोजजम हनुे भतनएको र र्सलाई व्र्वस्था गनि बनेको रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ मा 
बेरोजगार व्र्जिको पररभाषाले न्त्रू्निम रोजगारीका सम्बन्त्धमा मारै लागू हनुे अवस्थामा प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्िक्रमले न्त्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभतूि गने कार्िक्रम जस्िै बनेको अवस्था छ ।  
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िथार्प, तनदेजशकाको प्रस्िावनामा रहेको “मलुकु तभर रोजगारीको पर्ािप्त अवसर सजृना गरी उपलव्ध 
जनशजिको महत्तम उपर्ोग गने” सम्बन्त्धमा तनदेजशकाका प्रावधान समेि सिंर्कणि रहेको अवस्था छ। 
आन्त्िररक रोजगारीको प्रवर्द्िनकारी रणनीति िर् गरी िदनरुुपको कार्िनीति िर् गनि समेि वििमान 
तनदेजशकाको प्रावधानलाई न्त्रू्निम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूि सर्हिको श्रम बजारको नीति बमोजजम सिंशोधन गनि 
आवश्र्क देजिएको सझुाव प्राप्त भएको छ ।  

४.७ उत्पादनशील रोजगारी सृजना  
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमले कोतभड-१९ महामारीका कारण श्रम बजारको नीति बमोजजमका र्क्रर्ाकलाप 
सञ्चालन गनि कदठनाई भोग्न ुपरे पतन उपलव्ध बजेटको आधारमा ऐनले तनददिष्ट गरेको न्त्रू्निम रोजगारीका 
र्क्रर्ाकलापलाई सञ्चालनलाई जारी रािेको छ । तनवािह भत्ता सर्हि वा क्षतिपतूिि सर्हि र्वपन्न बेरोजगार 
व्र्जिलाई सामाजजक सिंरक्षण उपलव्ध गराई जीवन तनवािहमा सहजजकरण गनि उदे्दश्र् राजि कार्िक्रम सञ्चालन 
भएको अवस्थामा उत्पादनशील रोजगारी सृजनाको र्वषर् चाल ुकार्िनीतिले सम्वोधन गनि आवश्र्क देजिएको 
छैन । िर, वैदेजशक ऋण सर्हि राज्र्को श्रोि िथा साधन प्रर्ोग गररएको हनुाले उत्पादनशील रोजगारी 
सजृना हनु ुपनेमा आम जनचासो रर्ह आएको छ । अल्पकातलन रोजगारी सजृनामा तसतमि हनु हुँदा कार्िक्रम 
प्रतिको अतधकािंस आलोचनाहरु र्सै र्वषर् उपर रर्ह आएको सन्त्दभिमा आगामी दीर्िकालीन रणनीति िथा 
कार्िनीति िर् गदाि सीप र्वकास, श्रम बजारमा पहुँच स्थापना गने एवम ्रोजगारमूलक सेवाको र्वस्िार 
आददमा ध्र्ान ददन आवश्र्क देजिएको छ ।  

४.७ रोजगार सेवा केन्त्रको क्षमिा र्वकास िथा र्वस्िार   

रोजगारी सजृना जर्टल िथा अन्त्िरसम्बजन्त्धि र्वषर् भएकोले र्स कार्िमा तनजी क्षेर, साविजतनक क्षेर िथा 
सहकारी लगार्िको प्रर्ास आवश्र्क रहन्त्छ । रोजगारी सृजना गररबी न्त्रू्तनकरण िथा मर्ािददि रोजगारीको 
र्वषर्बाट समेि हेररन ुपने र्वषर् भएकोले र्सका लातग सामरु्हक प्रर्ास आवश्र्क देजिन्त्छ।  

रोजगारीको हक कार्ािन्त्वर्नका लातग स्थानीर् िहमा सञ्चालनमा आएका रोजगार सेवा केन्त्रको उजचि 
स्िरोन्त्ििी िथा क्षमिा र्वकासका र्क्रर्ाकलाप गररन ुपने र्वषर् समीक्षा कार्िक्रममा उठान गररएको तथर्ो। 
रोजगार सेवा केन्त्र िथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लातग रोजगार सेवा केन्त्रका 
कमिचारीले र्थोजचि मागिदशिन प्राप्त नगरेको वा मन्त्रालर्मा सम्पकि  गनि कदठन भएको र्वषर्लाई समेि 
कार्िक्रमले सम्वोधन गनि आवश्र्क देजिएको छ ।  
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४.८ रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको प्रर्ोग   
तमति २०७६/११/०१ देजि सञ्चालनमा आएको रोजगार व्र्स्थापन सूचना प्रणालीको क्रमागि र्वकास गने 
र र्वुा रोजगारीको लातग रुपान्त्िरण पहल आर्ोजना अन्त्िरगि र्वकास हनु लागेको रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन 
सूचना प्रणालीको र्वकास गरी समग्र रोजगार र्वतनमर् सेवा सर्हिको प्रावधान राख्ने व्र्वस्था रहेको छ । 
नर्ाँ प्रणालीको तनमािणमा समर् लाग्ने देजिएकोले चाल ुरोजगार व्र्वस्थापन प्रणालीलाई थप स्िरोन्त्ििी गनि 
आवश्र्क देजिएको छ ।  

रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली माफि ि बेरोजगार र रोजगारीको र्ववरण प्रर्वष्ट गनि र्वतभन्न कदठनाई 
रहेको र उि प्रणालीको सञ्चालन गने सम्बन्त्धमा थप अतभमूजिकरण गररन ुपने र्वषर् उठान भएका तथए। 
रोजगार सेवा केन्त्रमा कार्िरि कमिचारीलाई प्रणाली सञ्चालनका लातग आ.व. २०७७/०७८ मा अनलाईन 
प्रर्वतध माफि ि िातलम सञ्चालन गररएको िर उि िातलम प्रभावकारी नभएको गनुासो समेि प्राप्त भएको 
तथर्ो। र्सका अतिररि नर्ाँ तनर्िु कमिचारीलाई अतभमूजिकरण गनि िथा प्रणाली सञ्चालनका क्रममा पने 
समस्र्ाको समाधानका लातग प्रणालीको सञ्चालनका लातग तनर्तमि रुपमै छलफल गररन ुपने र्वषर् उठान 
भएका तथए ।  

५. कार्िक्रमगि र नीतिगि पररमाजिनका लातग सझुाव 

 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमको आतथिक वषि २०७८/०७८ को वार्षिक समीक्षा कार्िक्रमले सम्बजन्त्धि 
समस्र्ा िथा चनुौतिलाई सम्वोधन गनि देहार्का सझुाव प्राप्त भएका छन ्: 

 

५.१ ज्र्ाला दर िथा तनमािण सामग्रीको प्रावधानमा पररमाजिन  
न्त्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभतूि गने सामाजजक सिंरक्षणका कार्िक्रममा ज्र्ालाको दर स्थानीर् िहमा पररवारको 
जीवन तनवािह गनि सहज हनुे गरी तनधािरण गनि जरुरी देजिन्त्छ । मन्त्रालर्ले तनदेजशकाको दफा २७ को 
उपदफा (१) मा पररमाजिन गरी न्त्रू्निम जीवनर्ापनका लातग आवश्र्क पने रकमको आधारमा तनधािरण 
गररन ुआवश्र्क देजिन्त्छ ।  
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र्सका अतिररि कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजनामा उजचि गणुस्िर कार्म गनि तनमािण 
सामग्रीको आवश्र्किा पने हनुाले हालको तनदेजशकाको दफा ६८ मा रहेको प्रावधानलाई पररमाजिन गरी 
अन्त्िरािर्िर् प्रचलन बमोजजम तनमािण सामग्रीको िररदको लातग रकम र्वतनर्ोजन गनि सर्कने व्र्वस्था राख्न 
आवश्र्क देजिएको छ ।  

५.२ श्रम बजारको नीति बमोजजमको रोजगार कार्िक्रम िथा सेवा केन्त्रको 
सञ्चालन   

पन्त्रौं र्ोजनाले रोजगारी सजृना गनि एवम ्र्वतभन्न तनकार्सँग समन्त्वर् िथा रोजगारी सम्बन्त्धी कार्िको तनर्मन 
गनि अतधकार सम्पन्न उच्चस्िरीर् रार्िर् रोजगार प्रातधकरणको गठन गरी श्रम बजारमा आवश्र्क रहेको 
जनशजिको आपूतिि गने उदे्दश्र् राजिएको िर उि प्रातधकरणको सट्टामा मन्त्रालर्मा आन्त्िररक रोजगार 
व्र्वस्थापनको महाशािाको गठन एवम ् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमलाई आन्त्िररक रोजगार प्रवर्द्िनमा 
समेिमा पररचालन गने उदे्दश्र् राजिएको छ ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमको आ.व. २०७५/७६ देजि अतधकािंस न्त्रू्निम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूिका लातग 
कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गरी रोजगारी सजृना गरेको र रोजगारी प्राप्त 
नगने बेरोजगार व्र्जिबाट कार्िक्रमको व्र्ापक आलोचना हनुे गरेको देजिन्त्छ । नेपालमा रहेका बेरोजगार 
व्र्जिलाई रोजगारीमा सिंलग्न गराउनका लातग आवश्र्क सीप िथा क्षमिा र्वकास, रोजगारीको िोजजमा 

रहेका बेरोजगार व्र्जिलाई सहार्िा प्रदान गने, रोजगारी िथा स्वरोजगारीमा सिंलग्न हनु प्रोत्साहन िथा 
परामशि सेवा उपलव्ध गराउने िथा रोजगारी वा स्वरोजगारीमा सिंलग्न गराउन नसर्कएको अवस्थामा रोजगारी 
सजृना गरी राज्र्ले रोजगारी उपलव्ध गराउने गरी श्रम बजारको माग र आवश्र्किालाई सम्वोधन गनि 
आवश्र्क देजिएको छ । रोजगारीको हक सम्बन्त्धी तनर्मावलीको तनर्म ६ िथा तनदेजशकाको दफा ४४ 
ले श्रम बजारको नीतिलाई सहर्ोग गने गरी काम, कििव्र् र अतधकार िोके पतन रोजगार सेवा केन्त्रको 
क्षमिा र्वस्िार हनु नसकेको कारण उि केन्त्रले प्रभावकारी रुपमा कार्ि गनि नसकेको अवस्था कार्म छ।  

र्सै सन्त्दभिमा रोजगार सेवा केन्त्रलाई स्थानीर् िहको न्त्रू्निम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूि सर्हिको स्थार्ी रोजगार 
र्वतनमर् केन्त्रको रुपमा सञ्चालन गनि देहार्को श्रम बजारसिंग सम्बजन्त्धि नीतिका र्क्रर्ाकलाप समेि समावेश 
गरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालन गनि वाञ्छतनर् देजिएको छ : 
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र्क्रर्ाकलाप उपलव्धी  नतिजा 
रोजगार र्वतनमर् सेवा 
• बेरोजगारलाई रोजगारीको िोजजमा सहार्िा र 

रोजगारीमा पदस्थापना 
• बेरोजगार व्र्जि र रोजगारदािा र्वच समन्त्वर् 

स्थापना 
• र्वपन्न र जोजिमपूणि जीवनर्ापन गरेका 

व्र्जिलाई रोजगारीमा प्राथतमकिा ददन े
• रोजगारदािाको माग बमोजजमको सीप िथा 

क्षमिा र्वकास गरी बेरोजगार व्र्जिलाई 
रोजगारीमा सिंलग्न गराउन।े  

• रोजगार र्वतनमर् 
सेवामा सधुार  

• बेरोजगारी दरमा 
सधुार 

श्रम बजारको 
नतिजामा सधुार 
 

परामशि िथा सहार्िा 
• श्रम बजारको माग र आपूतििका सम्बन्त्धमा 

क्षमिा र्वकासका लातग सहार्िा र परामशि प्रदान 
गने  

• रोजगारीको िोजीमा सहार्िा प्रदान गने  
• शैजक्षक र सीप र्वकास सम्बन्त्धी परामशि 

उपलव्ध गराउन े

 
• श्रम बजारको माग र 
आपूतिि बमोजजम 
रोजगारी िथा 
स्वरोजगारीमा 
सहभातगिा बढेको हनुे 
।  

ऐ ऐ  

आतथिक र प्रार्वतधक सहार्िा 
• सहतुलर्िपूणि ऋण िथा प्रार्वतधक सहार्िाको 

जानकारी उपलव्ध गराउन े
• आतथिक र प्रार्वतधक सहार्िा प्राप्त गने हेिलेु 

आवश्र्क सहार्िा प्रदान गने 
• रोजगारी िथा स्वरोजगारीका अवसरहरुमा 

सहभागी हनु प्ररेरि गने । 

 
• स्वरोजगारमूलक 

र्क्रर्ाकलापमा सिंलग्न 
हनु प्रोत्साहन  

• रोजगारीको अवसरको 
िोजी गनि सक्षम 
भएको हनुे ।   

 
रोजगारमूलक सेवा 
िथा सरु्वधाको 
र्वस्िार भएको हनुे।  
 
आतथिक क्षेरको 
र्वस्िारमा र्ोगदान  

 
 
श्रम बजारको नीतिको कार्ािन्त्वर्न सामाजजक र आतथिक अवसर प्राप्त हनु सक्ने स्थानमा अतधक सान्त्दतभिक 
हनुे भएकोले हाल कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजना सञ्चालन हनु कदठन भएका िथा आतथिक 
अवसर रहेको नगर िथा आतथिक केन्त्रमा सञ्चालन गनुि पने अवस्था छ ।  
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र्स कार्िका लातग नगर िथा आतथिक केन्त्रका केर्ह स्थानीर् िहमा नमूना रोजगार सेवा केन्त्रको सञ्चालन 
गरी आवश्र्किा बमोजजम अन्त्र् स्थानीर् िहमा क्रमश: र्वस्िार गनि सान्त्दतभिक देजिन्त्छ । र्स कार्िका 

लातग देहार्का र्क्रर्ाकलाप गनि वाञ्छतनर् देजिएको छ: 

 
(क) नमूना रोजगार सेवा केन्त्रबाट प्रवाह हनुे सेवा िथा सरु्वधाको अवधारणा िथा कार्िर्वतधको तनमािण 
(ि) नमूना सेवा केन्त्र रहेको स्थानीर् िहमा एर्ककृि रोजगारमूलक सेवा प्रवाह गनि आवश्र्क क्षमिा 

िथा भौतिक पूवािधारको र्वकास  
(ग) श्रम बजारको माग र आपूतिि लगार्ि सीप िथा क्षमिाको अन्त्िरर्वश्लषेण । 
(र्) स्थानीर् िहको सर्क्रर् सहभातगिा  
(ङ) रोजगारदािा र सरकार बीच र्थोजचि िादम्र्िा ।  
 
प्रारम्भमा श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर् मािहिमा रहेका कार्िक्रम िथा र्क्रर्ाकलापलाई 
एर्ककृि सेवा प्रवाहमा लग्न वाञ्छतनर् रहन्त्छ । र्सका लातग कार्िक्रमले सबै सरोकारवालासिंग परामशि 
गरी नमूना रोजगार सेवा केन्त्र पररचालनका लातग आवश्र्क प्रवन्त्ध तमलाउन आवश्र्क देजिन्त्छ ।  

५.३ स्थानीर् िहसिंग तनर्तमि र आवतधक परामशि िथा अतभमूजिकरण   
रोजगारमूलक सेवा िथा सरु्वधाको प्रवाहमा स्थानीर् िहको सर्क्रर् सहभातगिा आवश्र्क रहने सन्त्दभिमा 
मन्त्रालर्ले स्थानीर् िहसिंग तनर्तमि र आवतधक परामशि गनि आवश्र्क देजिन्त्छ । र्स कार्िका लातग 
मन्त्रालर्ले देहार्का कार्ि गनुि पने देजिएको छ: 
 
(क) रोजगार सेवा केन्त्रको प्रभावकारी सञ्चालनका सम्बन्त्धमा :   समीक्षा कार्िक्रमले रोजगार सेवा 

केन्त्रको प्रभावकारी सञ्चालनका लातग तनर्तमिरुपमा छलफल र आवश्र्क परेको रार् परामशि तलन 
कदठन भएको र्वषर् उपर मन्त्रालर्ले तनर्तमिरुपमा रोजगार सेवा केन्त्रका कमिचारीसिंग अन्त्िरर्क्रर्ा 
गनि आवश्र्क देजिएको छ । र्स कार्िका लातग कार्िक्रमले पाजक्षक रुपमा अनलाईन प्रर्वतध 
माफि ि छलफल गने गराउने व्र्वस्था तमलाउन ुपने देजिएको छ । र्सका अतिररि रोजगार 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको सञ्चालनका लातग क्षमिा र्वकास गनि एवम ्सञ्चालनका क्रममा देिा 
परेका दिर्वधा हटाउन वा स्थानीर् िहलाई सहजजकरण गनि पाजक्षक रुपमा अनलाईन िातलमको 
समेि व्र्वस्था तमलाउन आवश्र्क देजिएको छ ।  
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र्सरी पाजक्षक र तनर्तमि रुपमा अनलाईन प्रर्वतधबाट अन्त्िरर्क्रर्ा गदाि कार्िक्रम सञ्चालनका 
अतधकािंस चनुौतिहरु समाधान गनि सहज हनुे अपेक्षा तलइएको छ ।   

 
(ि) स्थानीर् िहको जनप्रतितनधी र प्रमिु कमिचारीलाई अतभमूजिकरण:  कार्िक्रम र रोजगारमूलक सेवा 

िथा सरु्वधा प्रवाहमा स्थानीर् िहको अपनत्व अतभबरृ्द्ी गनि एवम ्कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा सहजिा 
ल्र्ाउन स्थानीर् िहको जनप्रतितनधी एवम ्आतथिक र प्रशासकीर् जजम्मेवारी वोकेका प्रमिु 
प्रशासकीर् अतधकृि र लेिा अतधकृिलाई कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका सम्बन्त्धमा जानकारी ददन 
आवश्र्क देजिएको छ । र्सका लातग कार्िक्रमले प्रदेशगिरुपमा अतभमूजिकरण र क्षमिा 
र्वकासका र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनि सर्कने छ ।  

 

५.४ नीतिगि पररमाजिनका लातग िदारुकिा    
कार्िक्रमको अवर्व अन्त्िरगि रहेको अन्त्िरिह र अन्त्िर तनकार् समन्त्वर् स्थापना गरी एर्ककृि रोजगारमूलक 
सेवा प्रवाहका लातग मन्त्रालर्ले अन्त्िरिह र अन्त्िर तनकार् समन्त्वर् स्थापना गनि आवश्र्क देजिएको छ। 
सञ्चालनको प्रथम वषिमा र्स कार्िमा केर्ह प्रगति भए िापतन दोश्रो वषि देजि कोतभड-१९ का कारण जारी 
तनषेधाज्ञा र कोतभडको प्रभावका कारण प्रगति न्त्रू्न हनु गएको देजिन्त्छ । मन्त्रालर्ले एर्ककृि रोजगारमूलक 
सेवा प्रवाह गनि गराउन देहार्का र्क्रर्ाकलाप गनि आवश्र्क देजिएको छ:  
 
(क) मन्त्रालर् मािहि रहेको अन्त्िरमन्त्रालर् समन्त्वर् सतमतिको तनर्तमि र आवतधक बैठक गरी 

रोजगारमूलक सेवा प्रवाहमा सरतलकरण र सहजजकरण गने गराउने  
(ि) तनदेजशकाको दफा ४७ बमोजजमको रोजगार सम्वाद मञ्च सञ्चालनका सम्बन्त्धमा मन्त्रालर्ले आवश्र्क 

कार्िर्वतध िर् गरी आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था तमलाउने ।  
(ग) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमको मध्र्ावतधक मूल्र्ाङ्कन िथा सरोकारवालाको सझुाव बमोजजम 

कार्िक्रमको दीर्िकालीन रणनीति र कार्िनीति िर् गरी िदनरुुप कार्िक्रममा पररमाजिन गने ।  
(र्) रोजगारमूलक सेवा िथा सरु्वधा प्रवाहलाई एर्ककृि गरी सेवा प्रवाह गनि एवम ्श्रम बजारको माग 

र आपूतिि बमोजजमको सेवा प्रवाह गनि सक्ने गरी सबै िह र तनकार्लाई आवश्र्क समन्त्वर् हनुे 
व्र्वस्था तमलाउने ।  
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(ङ) आन्त्िररक रोजगार प्रवर्द्िनका लातग आवश्र्क श्रमको सम्मान रािको अतभर्ान लगार्ि प्रभावकारी 
श्रम बजारको नीति कार्ािन्त्वर्नका लातग तनजी, सहकारी िथा साविजतनक तनकार्को सहभातगिा 
सतुनजिििा गने गराउने ।   
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अनसूुची १: मन्त्रालर्बाट सहभातगिा  
 
 
क्र.स. नाम थर पद कार्िक्रम स्थल 

१.  श्री कृष्ण कुमार शे्रष्ठ माननीर् मन्त्री पोिरा 

२.  श्री सूर्ि प्रसाद गौिम सजचव जनकपरु, पोिरा, बटुवल 
३.  श्री डण्डुराज जर्तमरे सहसजचव जनकपरु, बटुवल, सिेुि 
४.  श्री समुन जर्तमरे सहसजचव हेटौडा, धनगढी 
५.  श्री रामचन्त्र ढकाल सहसजचव पोिरा 

६.  श्री र्वन ुवज्रचार्ि कँुवर सहसजचव र्वराटनगर 

७.  श्री परुुषोत्तम अतधकारी उपसजचव धनगढी 

८.  श्री भोलानाथ गुरँागाई उपसजचव र्वराटनगर 

९.  श्री मध ुपोिरेल उपसजचव (लेिा) र्वराटनगर, सिेुि 
१०.  श्री लोकनाथ भसुाल उपसजचव जनकपरु, बटुवल 
११.  श्री शोभा कुमारी पोिरेल उपसजचव हेटौडा, धनगढी 
१२.  श्री ददपेन्त्र पौडेल उपसजचव पोिरा 

१३.  श्री केशव सवेुदी उपसजचव पोिरा 

१४.  श्री देवेन्त्र काकी उपसजचव जनकपरु 
१५.  श्री कृष्ण प्रसाद शमाि उपसजचव पोिरा 

१६.  श्री भोजराज जर्तमरे उपसजचव सिेुि 

१७.  श्री तभम बहादरु शाही शािा अतधकृि सिेुि 

१८.  श्री र्कसान न्त्र्ौपाने शािा अतधकृि जनकपरु 

१९.  श्री ददपेन्त्र रेग्मी शािा अतधकृि पोिरा 
२०.  श्री ददतलप िड्का शािा अतधकृि बटुवल 
२१.  श्री उषा थपतलर्ा 

(पाण्डे) 
शािा अतधकृि धनगढी, सिेुि, हेटौडा 

२२.  श्री कृष्ण पौडेल शािा अतधकृि बटुवल, र्वराटनगर 
२३.  श्री र्वुराज आचार्ि शािा अतधकृि र्वराटनगर 
२४.  श्री हररकृष्ण बढुाथोकी शािा अतधकृि धनगढी, हेटौडा 
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क्र.स. नाम थर पद कार्िक्रम स्थल 
२५.  श्री इन्त्द ुशमाि  तनरौला शािा अतधकृि सिेुि, हेटौडा 
२६.  श्री राजन साह िेली कम्प्र्टुर ईजन्त्जतनर्र जनकपरु 
२७.  श्री र्बुराज बस्नेि रोजगार र्वज्ञ जनकपरु र बटुवल 
२८.  श्री महेश पोिरेल िररद र्वज्ञ पोिरा र र्वराटनगर 
२९.  श्री बसन शे्रष्ठ अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन र्वज्ञ हेटौडा र धनगढी 
३०.  श्री हरीप्रसाद फुर्ाँल र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र्वज्ञ र्वराटनगर 
३१.  श्री सदुन प्रजापिी सूचना प्रर्वधी अतधकृि पोिरा 
३२.  श्री सभुाषचन्त्र प्र्ाकुरेल ले.पा. जनकपरु 
३३.  श्री रोसनुा कोइराला ले.पा धनगढी, र्वराटनगर 
३४.  श्री सभुाष प्रसाद तनरौला नार्ब सबु्बा पोिरा, र्वराटनगर 
३५.  श्री तसिाराम चम्लागाईँ नार्ब सबु्बा हेटौडा 
३६.  श्री सतुनिा अतधकारी िररदार बटुवल 
३७.  श्री नरेश गरुुङ्ग क.अ बटुवल 
३८.  श्री सररिा ब्र्ञ्जनकार क.अ सिेुि, हेटौडा 
३९.  श्री ररिा पराजलुी क.अ जनकपरु, धनगढी 
४०.  श्री सतुनिा ररसाल क.अ जनकपरु 
४१.  श्री दगुाि प्रसाद के.सी . क.अ हेटौडा 
४२.  श्री पावििी दलुाल का. स. र्वराटनगर 

४३.  श्री मनोजराज दहाल का. स. र्वराटनगर 

४४.  श्री नानीमैर्ा थापा का.स बटुवल 
४५.  श्री पवन कुमारी र्ादव का.स बटुवल 
४६.  श्री राजेन्त्र शे्रष्ठ का.स पोिरा 
४७.  श्री मनुा काकी का.स पोिरा 
४८.  श्री लक्ष्मी भट्ट का.स पोिरा 
४९.  श्री ररकेश िड्का का.स सिेुि 
५०.  श्री गिंगा कपाली का.स धनगढी 
५१.  श्री गौरी चातलसे का.स हेटौडा 
५२.  श्री मञ्जु शे्रष्ठ का.स हेटौडा 
५३.  श्री नारार्ण कृष्ण महजिन ह.स.चा. जनकपरु, बटुवल 
५४.  श्री कुमार बरुवाल ह.स.चा. बटुवल 
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क्र.स. नाम थर पद कार्िक्रम स्थल 
५५.  श्री राज ुमानन्त्धर ह.स.चा. बटुवल 
५६.  श्री वलराम मानन्त्धर ह.स.चा. र्वराटनगर 
५७.  श्री राजकुमार माली ह.स.चा. पोिरा 
५८.  श्री चोलक ब.महि ह.स.चा. धनगढी 
५९.  श्री र्वष्ण ुपोिरेल ह.स.चा. हेटौडा 
६०.  श्री जगि िड्का स्वकीर् सजचव पोिरा 
६१.  श्री सतुधर िामाङ P S O पोिरा 
६२.  श्री जिलप्रसाद पौडेल P S O पोिरा 
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अनसूुची २:  आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न नभएका स्थानीर् िहको सूची   

 
क्र.सिं. जजल्ला  स्थानीर् िह  
प्रदेश निं. १   

१.  इलाम फाकफोकथमु गाउँपातलका 
२.  सनुसरी हररनगरा गाउँपातलका 

प्रदेश निं. २   
३.  सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपातलका 
४.  सप्तरी महादेवा गाउँपातलका 
५.  सप्तरी तछन्नमस्िा गाउँपातलका 
६.  तसराहा अनिमा गाउँपातलका 
७.  तसराहा नवराजपरु गाउँपातलका 
८.  धनषुा गणेशमान चारनाथ नगरपातलका 
९.  धनषुा धनषुाधाम नगरपातलका 
१०.  धनषुा तमतथला नगरपातलका 
११.  धनषुा बटेश्वर गाउँपातलका 
१२.  धनषुा सबैला नगरपातलका 
१३.  धनषुा शहीदनगर नगरपातलका 
१४.  महोत्तरी बलवा नगरपातलका 
१५.  महोत्तरी राम गोपालपरु नगरपातलका 
१६.  महोत्तरी साम्सी गाउँपातलका 
१७.  सलािही लालबन्त्दी नगरपातलका 
१८.  सलािही हररवन नगरपातलका 
१९.  सलािही कर्वलासी नगरपातलका 
२०.  रौिहट फिवुा तबजर्परु नगरपातलका 
२१.  रौिहट देवाही गोनाही नगरपातलका 
२२.  बारा परवानीपरु गाउँपातलका 
२३.  बारा फेटा गाउँपातलका 
२४.  पसाि तबरगन्त्ज महानगरपातलका 

बागमिी प्रदेश   
२५.  रसवुा गोसाईकुण्ड गाउँपातलका 
२६.  रसवुा पावििीकुण्ड गाउँपातलका 
२७.  काठमाडौँ कागेश्वरी मनहरा नगरपातलका 
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क्र.सिं. जजल्ला  स्थानीर् िह  
२८.  काठमाडौँ नागाजुिन नगरपातलका 
२९.  भिपरु मध्र्परु तथमी नगरपातलका 
३०.  रामेछाप तलि ुगाउँपातलका 
३१.  जचिवन कातलका नगरपातलका 

गण्डकी प्रदेश   
३२.  मनाङ नापाि भतूम गाउँपातलका 
३३.  मनाङ चामे गाउँपातलका 
३४.  मसु्िाङ लोमन्त्थाङ गाउँपातलका 
३५.  नवलपरासी-पूवि कावासोिी नगरपातलका 

लजुम्बनी प्रदेश   
३६.  रुपन्त्देही तसर्द्ाथिनगर नगरपातलका 
३७.  बाँके डुडुवा गाउँपातलका 

कणािली प्रदेश   
३८.  मगु ु मगुमुकामािरोग गाउँपातलका 
३९.  कातलकोट महावै गाउँपातलका 
४०.  दैलेि भैरवी गाउँपातलका 
४१.  सल्र्ान बनगाड कुर्पण्डे नगरपातलका 

सदूुरपजिम प्रदेश   
४२.  बझाङ थलारा गाउँपातलका 
४३.  दाच ुिला लेकम गाउँपातलका 
४४.  कञ्चनपरु शकु्लाफाँटा नगरपातलका 
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अनसूुची ३: वार्षिक र्वजत्तर् प्रगति प्राप्त नभएका स्थानीर् िहको र्ववरण 

 

क्र.सिं. जजल्ला  स्थानीर् िह  
प्रदेश निं. १ 

१.  िाप्लेजङु फिाङ्खलङु्ग गाउँपातलका 
२.  िाप्लेजङु तमक्वािोला गाउँपातलका 
३.  सिंिवुासभा जचजचला गाउँपातलका 
४.  ओिलढुङ्गा जिजीदेम्बा गाउँपातलका 
५.  भोजपरु भोजपरु नगरपातलका 
६.  िेह्रथमु आठराई गाउँपातलका 
७.  िेह्रथमु लालीगरुाँस नगरपातलका 
८.  िेह्रथमु छथर गाउँपातलका 
९.  झापा भरपरु नगरपातलका 

प्रदेश निं. २ 
१०.  सप्तरी शम्भनुाथ नगरपातलका 
११.  सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपातलका 
१२.  सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपातलका 
१३.  सप्तरी राजगढ गाउँपातलका 
१४.  सप्तरी तछन्नमस्िा गाउँपातलका 
१५.  तसराहा कल्र्ाणपरु नगरपातलका 
१६.  तसराहा अनिमा गाउँपातलका 
१७.  तसराहा लक्ष्मीपरु पिारी गाउँपातलका 
१८.  तसराहा सिवुानान्त्कारकट्टी गाउँपातलका 
१९.  तसराहा नवराजपरु गाउँपातलका 
२०.  तसराहा तसराहा नगरपातलका 
२१.  धनषुा गणेशमान चारनाथ नगरपातलका 
२२.  धनषुा धनषुाधाम नगरपातलका 
२३.  धनषुा बटेश्वर गाउँपातलका 
२४.  धनषुा जक्षरेश्वरनाथ नगरपातलका 
२५.  धनषुा सबैला नगरपातलका 
२६.  धनषुा शहीदनगर नगरपातलका 
२७.  धनषुा जनक नजन्त्दनी गाउँपातलका 
२८.  धनषुा तबदेह नगरपातलका 
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क्र.सिं. जजल्ला  स्थानीर् िह  
२९.  धनषुा औरही गाउँपातलका 
३०.  धनषुा नगराइन नगरपातलका 
३१.  महोत्तरी बददिबास नगरपातलका 
३२.  महोत्तरी सोनमा गाउँपातलका 
३३.  महोत्तरी औरही नगरपातलका 
३४.  महोत्तरी भँगाहा नगरपातलका 
३५.  महोत्तरी बलवा नगरपातलका 
३६.  महोत्तरी राम गोपालपरु नगरपातलका 
३७.  महोत्तरी साम्सी गाउँपातलका 
३८.  महोत्तरी महोत्तरी गाउँपातलका 
३९.  सलािही लालबन्त्दी नगरपातलका 
४०.  सलािही बागमिी नगरपातलका 
४१.  सलािही बरहथवा नगरपातलका 
४२.  सलािही कर्वलासी नगरपातलका 
४३.  सलािही मलिंगवा नगरपातलका 
४४.  रौिहट गजुरा नगरपातलका 
४५.  बारा परवानीपरु गाउँपातलका 
४६.  बारा फेटा गाउँपातलका 
४७.  बारा कलैर्ा उपमहानगरपातलका 
४८.  पसाि ठोरी (सवुणिपरु) गाउँपातलका 
४९.  पसाि जजराभवानी गाउँपातलका 
५०.  पसाि सिवुा प्रसौनी गाउँपातलका 
५१.  पसाि बहदुरमाई नगरपातलका 
५२.  पसाि पोिररर्ा नगरपातलका 

बागमिी प्रदेश 
५३.  दोलिा मेलङु्ग गाउँपातलका 
५४.  दोलिा शैलडु० गाउँपातलका 
५५.  तसन्त्धपुाल्चोक भोटेकोशी गाउँपातलका 
५६.  तसन्त्धपुाल्चोक मेलम्ची नगरपातलका 
५७.  रसवुा पावििीकुण्ड गाउँपातलका 
५८.  नवुाकोट िादी गाउँपातलका 
५९.  नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपातलका 
६०.  लतलिपरु महालक्ष्मी नगरपातलका 
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६१.  लतलिपरु कोन्त्ज्र्ोसोम गाउँपातलका 
६२.  रामेछाप तलि ुगाउँपातलका 
६३.  रामेछाप दोरम्बा गाउँपातलका 
६४.  मकवानपरु कैलाश गाउँपातलका 
६५.  मकवानपरु तभमफेदी गाउँपातलका 

गण्डकी प्रदेश 
६६.  गोरिा अजजरकोट गाउँपातलका 
६७.  मनाङ नापाि भतूम गाउँपातलका 
६८.  मनाङ चामे गाउँपातलका 
६९.  मसु्िाङ लोमन्त्थाङ गाउँपातलका 
७०.  म्र्ाग्दी अन्नपूणि गाउँपातलका 
७१.  िनहुँ भान ुनगरपातलका 
७२.  िनहुँ जर्ररङ्ग गाउँपातलका 
७३.  िनहुँ देवर्ाट गाउँपातलका 
७४.  स्र्ाङ्गजा आतँधिोला गाउँपातलका 
७५.  बागलङु वतडगाड गाउँपातलका 

लजुम्बनी प्रदेश 
७६.  गलु्मी मतुसकोट नगरपातलका 
७७.  अर्ाििाँची भतुमकास्थान नगरपातलका 
७८.  अर्ाििाँची सजन्त्धिकि  नगरपातलका 
७९.  पाल्पा रामपरु नगरपातलका 
८०.  नवलपरासी-पजिम बदिर्ाट नगरपातलका 
८१.  नवलपरासी-पजिम रामग्राम नगरपातलका 
८२.  नवलपरासी-पजिम सरावल गाउँपातलका 
८३.  नवलपरासी-पजिम ससु्िा गाउँपातलका 
८४.  रुपन्त्देही बटुवल उपमहानगरपातलका 
८५.  कर्पलवस्ि ु तबजर्नगर गाउँपातलका 

कणािली प्रदेश 
८६.  मगु ु मगुमुकामािरोग गाउँपातलका 
८७.  हमु्ला नाम्िा गाउँपातलका 
८८.  जमु्ला गदुठचौर गाउँपातलका 
८९.  कातलकोट पचाल झरना गाउँपातलका 
९०.  कातलकोट रास्कोट नगरपातलका 
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९१.  कातलकोट महावै गाउँपातलका 
९२.  दैलेि महाब ुगाउँपातलका 
९३.  दैलेि भैरवी गाउँपातलका 
९४.  दैलेि दलु्ल ुनगरपातलका 
९५.  दैलेि नारार्ण नगरपातलका 
९६.  जाजरकोट कुसे गाउँपातलका 
९७.  जाजरकोट नलगाड नगरपातलका 
९८.  सल्र्ान बनगाड कुर्पण्डे नगरपातलका 
९९.  सिेुि जचङ्गगाड गाउँपातलका 

सदूुरपजिम प्रदेश 
१००.  बझाङ छतबस पातथभरा गाउँपातलका 
१०१.  बझाङ थलारा गाउँपातलका 
१०२.  बझाङ िप्तडछान्ना गाउँपातलका 
१०३.  दाच ुिला ब्र्ाँस गाउँपातलका 
१०४.  दाच ुिला लेकम गाउँपातलका 
१०५.  बैिडी दोगडाकेदार गाउँपातलका 
१०६.  बैिडी दशरथचन्त्द नगरपातलका 
१०७.  बैिडी तसगास गाउँपातलका 
१०८.  डोटी जोरार्ल गाउँपातलका 
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कार्िक्रमका केही िस्वीरहरु 

 
प्रदेश निं १  

  

  
प्रदेश निं २  
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बागमिी प्रदेश  

 
 

  

  



आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक समीक्षा कार्िक्रमको प्रतिवेदन 
 

39 

 

गण्डकी प्रदेश 

 
 

  
लजुम्बनी प्रदेश  
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कणािली प्रदेश  

  

 
 
 
सदूुरपजिम प्रदेश 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

 


