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कामयकायी सायाॊश

 नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ३३ (१) भा प्रत्मेक नागङ्चयकराई योजगायीको हक हङ्टने उल्रेख बएफभोङ्ञजभ
योजगायीको हकसम्फन्त्धी  ऐन, २०७५ य योजगायीको हकसम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी, २०७५ जायी बई कामायन्त्वमनभा
यहेका छन । ऐन य ङ्झनमभावरीका प्रावधान अनङ्टरुऩ नागङ्चयकराई न्त्मूनतभ योजगायी प्रत्माबङू्झत गदै साभाङ्ञजक
सॊयऺण प्रदान गने य योजगायभूरक सेवा, सहामता एवॊ सङ्टङ्जवधाको ङ्जवस्ताय गने  प्रभङ्टख उदे्दश्मका आङ्झथयक वषय
२०७५/०७६ देङ्ञख प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ कामायन्त्वमनभा ल्माइएको छ ।

 मस कामयक्रभभा केन्त्र देङ्ञख स्थानीम तहसम्भ ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत, योजगाय सम्फाद भॊच य योजगाय सेवा केन्त्रको
सॊयचनागत व्मवस्था गङ्चयएको छ य ७ वटा कानून फभोङ्ञजभ मो कामायन्त्वमनभा यहेको छ ।

 कामयक्रभफाट रङ्ञऺत नङ्झतजा दूईवटा यहेका छन:  क) न्त्मङ्टनतभ योजगायीको सङ्टङ्झनङ्ञितता भापय त साभाङ्ञजक सॊयऺण
ख) उत्ऩादनशीर योजगायीका अवसय वङृ्जि । मसै अनङ्टरुऩ ङ्जक्रमाकराऩ ङ्झनधाययण गयी कामय बईयहेको य आगाभी
ङ्छदनभा नङ्झतजाको प्रबाव देङ्ञखने अऩेऺा ङ्झरइएको छ । साथै ऩन्त्रौ मोजना य दीगो ङ्जवकास रऺभा सभेत ङ्जम
नङ्झतजाभूरक ङ्जक्रमाकराऩ आवि यही ङ्जक्रमाशीर यङ्जहएको छ ।

 प्र.भ.यो.का.को राङ्झग आ.व. २०७६/0७७ भा नमाॉ कामयङ्जवङ्झध जायी गयी फजेट ङ्जवङ्झनमोजनको दूई आधाय
कामभ गङ्चयएको गङ्चयएको ङ्झथमो : (क) स्थानीम तहभा सूङ्ञचकृत फेयोजगाय व्मङ्ञिको सॊख्मा (ख) कामयङ्जवङ्झधरे
तोकेको भाऩदण्डका आधायभा स्थानीम तहफाट प्रस्ताङ्जवत आमोजनाको ङ्जववयण ।

 आ.व. २०७६/०७७ भा मस कामयक्रभको राङ्झग कूर रु.  ५ अफय १ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन बएको ङ्झथमो ।
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ भध्मे नेऩार सयकायको श्रोत रु. २ अवय ३९ कयोड य वैदेङ्ञशक ऋण सहामताफाट रु.२
अवय ६२ कयोड यहेको ङ्झथमो । कामयक्रभभा वैदेङ्ञशक सहामताको यकभ ङ्झनकासा नबएकोरे नेऩार सयकायको
श्रोतफाट भारै कामयक्रभको सञ्चारन बएको ङ्झथमो ।

 नेऩार सयकायको फजेटफाट कूर रु. २ अवय ३० कयोड ३२ राख काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत
आमोजना कामायन्त्वमनको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाभा सशतय अनङ्टदान हस्तान्त्तयण गङ्चयएको ङ्झथमो ।
हस्तान्त्तयण गयेको यकभभा सवैबन्त्दा अङ्झधक प्रदेश नॊ. २ भा रु. ४२ कयोड ९२ राख 35 हजाय य सफैबन्त्दा
कभ गण्डकी प्रदेशभा रु. १५ कयोड ३९ राख २८ हजाय यहेको ङ्झथमो ।उि आमोजना कामायन्त्वमन गनय
कूर ७०१ स्थानीम तहभा अनङ्टदान यकभ उऩरव्ध गयाइए ताऩङ्झन ४९५ स्थानीम तहफाट भारै आमोजना
कामायन्त्वमन बएको जानकायी प्राप्त बएको छ ।भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरएको कोङ्झबड-१९ का कायणरे सभेत
आमोजना सञ्चारन हङ्टन नसकेको स्थानीम तहको सॊख्मा २०६ यहेको छ ।

 आ.व. २०७६/०७७ भा ६० हजाय व्मङ्ञिराई एक सम ङ्छदनको योजगायी उऩरव्ध गयाउने रक्ष्म याखेकोभा
ङ्झनवेदन आब्हानफाट 3,70,734 जना फेयोजगाय प्राथङ्झभकीकयण एवॊ सूङ्ञचकृत यहेकोभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटको
तङ्टरनाभा ५२.२९%  न्त्मून ङ्झनकासा बएका कायणरे रक्ष्म प्राङ्झप्त य उदे्दश्म अनङ्टरुऩका ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारनभा
सभेत च ङ्टनौङ्झत उत्ऩङ्ङ बएको ङ्झथमो । कामयक्रभरे आङ्झथयक वषयको अन्त्तसम्भभा स्थानीम सयकायरे कूर १ राख
५ हजाय ६३४ जनाराई योजगायीभा सॊरग्न गयाएको ङ्झथमो । सूङ्ञचकृत फेयोजगाय भध्मे १,०5,365 जनाराई
औसत १६ ङ्छदनको योजगायी उऩरव्ध गयाईएको ङ्जववयण प्राप्त बएको छ । योजगायी उऩरव्ध गयाउने क्रभभा



औसत योजगायी ङ्छदनभा फङृ्जि बए ताऩङ्झन एक सम ङ्छदनको योजगायी सजृना गने रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग कामयक्रभ
कामायन्त्वमनकतायरे ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩने देङ्ञखएको   छ ।  

 आ.व. २०७६/०७६ भा काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत प्रस्ताङ्जवत आमोजना २१ हजाय ४ सम १७
भध्मेफाट कूर 4302 आमोजनाहरु कामायन्त्वमनभा आएको ङ्झथमो । जङ्टन स्थानीम तहभा फढी आमोजनाहरु
सॊचारनभा यहेका ङ्झथए सोही स्थानभा अङ्झधक भाराभा योजगायी शृ्रजना बएको देङ्ञखएको छ ।सावयजङ्झनक ङ्झनभायण
कामय (Public Works Program - PWP) भा आधाङ्चयत न्त्मूनतभ योजगायी शृ्रजना गने ङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सॊचाङ्झरत
आमोजना भध्मे सडक मातामातको ऺरेभा ४८.०७% %, साना साभङ्टदाङ्जमक ऩूवायधायका ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनाभा
१८.८१% य उजाय, ङ्झसॉचाई तथा नदी ङ्झनमन्त्रणभा ११.२५%  कामायन्त्वमन बएका ङ्झथए ।

 आ.व. २०७६/७७ भा कूर 701 स्थानीम तहराई सशतय अनङ्टदान हस्तान्त्तयण गङ्चयएकोभा भहारेखा ङ्झनमन्त्रक
कामायरमको SuTRA/TSA प्रणारी य EMIS फाट प्राप्त ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत ङ्जववयण अनङ्टसाय रु. 1 अवय 76 कयोड 3
राख 44 हजाय 72 खचय बई 65.49% ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत देङ्ञखएको छ । कूर रु. 2,7८,८८,54,000 भध्मे
रु. 1,78,08,47,073 खचय बई 63.८५%  प्रङ्झतशत देङ्ञखएको छ ।

 योजगायीको खोजीभा यहेका जनशङ्ञि; दऺ/अधयदऺ/अदऺ श्रङ्झभकको खोजीभा यहेका योजगायदाता य श्रभ
फजायभा उऩरब्ध अवसयको सूचना आदान प्रदान गयी योजगायी प्रत्माबङू्झतभा सहङ्ञजकयण, सहकामय य सभन्त्वम
कामभ गनय जनताको नङ्ञजकैको सयकायको रुऩभा गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाभा ७५३ योजगाय सेवा 
केन्त्रको व्मवस्था गयेताऩङ्झन उिेश्मनङ्टकूर प्रबावकायी य थऩ ऩङ्चयचारनको आवश्मिा देङ्ञखएको छ ।

 सङ्घीम तह य प्रादेङ्ञशक स्तयभा आन्त्तङ्चयक योजगायी सजृना सम्फन्त्धी अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय बएको ।
प्रङ्झतवेदनरे नौ वटा नीङ्झतभा योजगायी सजृना सम्फन्त्धी ङ्झफद्यभान व्मवस्था, योजगायीको सॊम्बावना तथा बावी
ङ्छदनको राङ्झग सङ्टझाव सभावेश बएको ।

 कामयक्रभ सॊचारनफाट बएको भङ्टख्म ङ्झसकाईभा वहृत्तय कामयऺ ेर सभेट्ने रक्ष्म ङ्झरई कामयक्रभ सञ्चारन गदाय
ऩमायप्त ऩूवय तमायी, साधन स्रोतको प्रऺेऩण य स्वाङ्झभत्व बाव सजृना गयेय कामायन्त्वमनभा ल्माउॉदा प्रबावकायी हङ्टने;

योजगायरे ऩाने प्रबाव य मसफाट प्राप्त हङ्टने उऩरब्धीका सम्फन्त्धभा हारसम्भ व्मवस्था गङ्चयएको योजगायी
सम्फन्त्धी नीङ्झत, सॊस्थागत सॊयचना, कामयक्रभ य आमोजना प्रङ्झत नेततृ्वदामी सयोकायवारा फीच अवधायणागत
एकरुऩता, कामायन्त्वमन तहभा प्रबावकाङ्चयता य अऩनत्वको प्रङ्झतवितारे नै सपरता उन्त्भूख गयाउने; रङ्ञऺत
वगयको ऩङ्जहचान य छनौट प्रङ्जक्रमा सङ्टव्मवङ्ञस्थत गनय सभन्त्वमात्भक प्रमास आवश्मक देङ्ञखएको; योजगाय सम्फन्त्धी
तथ्म य ङ्जववयण एकीन गने सूचना प्रङ्जवङ्झधमङ्टि स्वाचाङ्झरत प्रणारी ङ्जवकास गनङ्टयऩने;  योजगायी अन्त्तय-ऺेरीम य
फहङ्टआमाङ्झभक ङ्जवषम बएकोरे ऺेरगत ङ्जवकास नीङ्झत/कामयक्रभ फीच कामायत्भक सभन्त्वम कामभ गदाय प्रबावकायी
हङ्टने; श्रभ फजायका अवसयराई उऩमोग गनय योजगायीको ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारी (Employment Eco-System) का
सभग्र ऩऺभा ङ्जवचाय गयी योजगायीको ऺेरगत यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टयभारे सभेत दीगो नङ्झतजा प्राप्त हङ्टन सक्ने
देङ्ञखएको; अन्त्तय-तह तथा अन्त्तय-ङ्झनकाम सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास य काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत
सावयजङ्झनक ङ्झनभायण कामयका आमोजना (Public Works Program) सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी नीङ्झतगत
व्मवस्थाभा स्थाङ्जमत्व यहनङ्ट ऩने आङ्छद यहेका छन ्।



सॊङ्ञऺप्त सूची (Abbreviation)

(ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा)

कामयक्रभ प्रधाभन्त्री योजगाय कामयक्रभ
प्र.भ.यो.का. प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ
स्थानीम तह 753 गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाहरु
EMIS Employment Management Information System (योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी) 
NEMIS National Employment Management Information System 

(याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी) 

ऩङ्चयबाषा:
(ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा)

(क)  “न्त्मङ्टनतभ योजगाय” बन्त् नारे  एक आङ्झथयक वषयभा उऩरब्ध गयाइने कम्तीभा एकसम ङ्छदनको न्त् मूनतभ योजगाय 
अवङ्झध सम्झनङ्ट ऩदयछ।

(ख) "फेयोजगाय व्मङ्ञि" बन्त् नारे एक आङ्झथयक वषयभा न्त्मङ्टनतभ एक सम ङ्छदन योजगायभा सॊरग्न नबएको वा कम्तीभा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको आम आजयन हङ्टने स्वयोजगायभा सॊरग्न  नयहेको अठाय वषय देखी उनान्त्साठी वषय उभेय 
सभूहको नागङ्चयक सम्झनङ्ट ऩछय।

(ग) “स्वयोजगाय” बन्त् नारे आनोनो श्रभ, सीऩ, ऻान य ऩूॉजीको ऩङ्चयचारन गयी कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवाको उत्ऩादन, त्मस्तो 
वस्तङ्ट वा सेवाको व्माऩाय वा कङ्ट नै उद्योग वा व्माऩाय व्मवसाम सञ् चारन वा त्मस्तै कङ्ट नै उद्यभ वा आम आजयन
गने कामय सम्झनङ्ट ऩछय।

(घ) “योजगायदाता” बन्त् नारे फेयोजगाय व्मङ्ञिराइय मस ऐन फभोङ्ञजभ योजगाय ङ्छदने नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय,  
स्थानीम तह य अन्त् तगयतका उद्योग, प्रङ्झतष्ठान तथा कानून फभोङ्ञजभ दताय बएका योजगायभूरक सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछय 
य सो शब्दरे ङ्झनजी योजगायीका अवसय उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञिराइय सभेत जनाॉउछ।

(ङ) “योजगाय आमोजना” बन्त् नारे सॊघ तथा प्रदेशका ङ्जवषमगत भन्त् रारम वा ङ्झनकाम वा स्थानीम तह अन्त् तयगत 
सञ् चाङ्झरत सावयजङ्झनक ङ्झनभायण वा अन्त् म सावयजङ्झनक ऺेरका आमोजना, वा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तीनै तहरे 
योजगायी सजृनाका राङ्झग सञ् चारन गने ‘काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभक’ वा ‘श्रङ्झभकको ज्माराको यकभभा साझेदायी’ 
भा आधायीत आमोजना वा तीनै तहका सयकायरे ङ्झनजी, सहकायी वा गैयसयकायी ऺेरसॊगको सहकामय य 
साझेदायीभा सञ् चाङ्झरत गयेका योजगायी सजृनाका आमोजनाहरुराइय सम्झनङ्टऩछय।

(च) “राबग्राही ऩङ्चयचमऩर” बन्त् नारे स्थानीम तहरे ऩङ्जहचान गयी सूचीकृत गयेका फेयोजगाय व्मङ्ञिहरुराइय योजगायीभा 
खटाउनङ्ट ऩूवय प्रदान गने ऩङ्चयचम ऩरराइय सम्झनङ्टऩछय। 
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१. ऩषृ्ठबङू्झभ 
भङ्टरङ्टकभा ङ्जवद्यभान फेयोजगायी य गङ्चयफीको सभस्माराई सम्फोधन गयी ङ्छदगो आङ्झथयक ङ्जवकास हाङ्झसर गनय नेऩार 
सयकायरे काभ य योजगायीराई उच्च प्राथङ्झभकता प्रदान गयेको छ । नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ३३ भा 
उल्रेङ्ञखत योजगायीको हकराई कामायन्त्वमन गनय फनकेो योजगायीको हक सम्फन्त्धी ऐन, 2075 फभोङ्ञजभ 
प्रत्मेक नागङ्चयकराई न्त्मङ्टनतभ योजगायीको प्रत्माबङू्झतका राङ्झग आन्त्तङ्चयक योजगायीका अवसय सजृना गनय नेऩार 
सयकायरे ल्माएको प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ २०७५ पागङ्टन १ भा सम्भाननीम प्रधानभन्त्री श्री केऩी शभाय 
ओरीफाट सभङ्टदघाटन बई कामायन्त्वमनभा आएको छ । 
ङ्जवऩङ्ङ तथा ङ्जवकासोन्त्भङ्टख यािहरुभा झेल्नङ्ट ऩने आङ्झथयक कङ्छठनाई, गङ्चयफी तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩका कायण ङ्झसङ्ञजयत 
सभस्मा य सोफाट जीवनमाऩनभा आईऩने कङ्छठनाइराई साभान्त्मीकयण गनय याज्मरे नै नागङ्चयकहरुराई 
साभाङ्ञजक सॊयऺणको रुऩभा योजगायीका कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी साभाङ्ञजक य आङ्झथयक उङ्ङङ्झतभा सहमोग 
ऩङ्टमायउने गदयछ। मसयी सञ्चारन हङ्टने योजगायीका कामयक्रभहरु अन्त्तगयत काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभक (Cash for

Work) भापय त नागङ्चयकको साभाङ्ञजक य आङ्झथयक उङ्ङङ्झतभा प्रत्मऺ सघाउ ऩङ्टर् माउन ऩूवायधायहरुको ङ्जवकास गने य 
व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ तथा ऺभता अङ्झबवृङ्जिका कामयक्रभहरु सञ्चारन गने गङ्चयन्त्छ ।  
नेऩारको सॊङ्जवधानरे योजगायीको हकराई नागङ्चयकको भौङ्झरक अङ्झधकायको रुऩभा स्थाङ्जऩत गयेको सन्त्दबयभा 
योजगायीको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ फभोङ्ञजभ एक सम ङ्छदनको योजगायी नऩाएका अठाय वषय देङ्ञख 
उनान्त्साठी वषय उभेय सभूहका नागङ्चयकराई एक सम ङ्छदनको योजगायी प्रदान गने य सो हङ्टन नसकेभा याज्मरे 
ङ्झनवायह बत्ता बत्ता उऩरब्ध गयाउने उद्दशे्मका साथ नऩेार सयकायरे तीनै तहको सयकायको सहकामय तथा 
सभन्त्वमभा प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ कामयन्त्वमनभा ल्माएको छ । भूरत: अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ वगयराई न्त्मूनतभ 
योजगायीभा आवि गनङ्टय ऩने व्मवस्था फभोङ्ञजभ मस कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयएको हो । अन्त्मर योजगायी 
नऩाएका  फेयोजगायराई याज्म अङ्ञन्त्तभ योजगायदाता फनी साभाङ्ञजक सॊयऺण उऩरव्ध गयाउन ेप्रङ्जक्रमा नेऩारकै 
सन्त्दबयभा ऩङ्झन नौरो होइन । ङ्जवगतभा ऩङ्झन ग्राभीण साभङ्टदाङ्जमक ऩूवायधाय ङ्जवकास कामयक्रभ (काभका राङ्झग 
खाद्याङ्ङ वा ऩाङ्चयश्रङ्झभक) य कणायरी योजगाय कामयक्रभ (काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभक) जस्ता कामयक्रभ सञ्चारन 
गङ्चयएका ङ्झथए । याज्मका सङ्जक्रम श्रभशङ्ञिराई ङ्झनवायह बत्ता ङ्छदनङ्ट बन्त्दा सावयजङ्झनक ङ्झनभायण कामयभा वा अन्त्मर 
योजगायीभा सॊरग्न गयाई ज्मारा ब ङ्टिानी गने ङ्जवङ्झध अन्त्तयायङ्जिम प्रचरनभा यहेको छ ।  
ङ्जमनै सन्त्दबयभा नेऩार सयकायरे आङ्झथयक वषय 2075/076 को फजेट विव्मको फङ्टॉदा नॊ. 22 फाट भङ्टरङ्टक 
ङ्झबर थऩ योजगायी ङ्झसजयना गयी क्रभश: नेऩारीराई वैदेङ्ञशक योजगायीभा जान नऩने अवस्था फनाउन प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामयक्रभ सञ्चारनभा ल्माएको छ । व्मवसाङ्जमक कृङ्जष, ङ्झसॊचाई, खानेऩानी, नदी ङ्झनमन्त्रण, वन, 
ऩमयटन, मातामात ऩूवायधाय य ङ्झतनै तहका सयकायहरुका सावयजङ्झनक ङ्झनभायणका कामयराई मस कामयक्रभभा 
आवि गदै सहकामय, साझेदायी य सभन्त्वम गयी कामयक्रभ कामायन्त्वमन गने नीङ्झत ङ्झरएको छ । मो प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामयक्रभरे न्त्मूनतभ योजगायीका ङ्जक्रमाकराऩका अङ्झतङ्चयि फेयोजगायराई आवश्मक ऩने योजगायभूरक 
सेवा, सहामता य सङ्टङ्जवधा प्रदान गयी आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रवियन गने कामय सभेत सॊचारनभा ल्माइए अनङ्टरुऩ 
आङ्झथयक वषय 207६/07७ भा बए गयेका कामयको ङ्जववयण सभावेश गयी मो प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयएको छ ।  
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१.१ प्रङ्झतवेदनको उद्देश्म
योजगायीको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ को दपा ३० फभोङ्ञजभ भन्त्रारमरे प्रत्मेक आङ्झथयक वषयङ्झबर सम्ऩङ्ङ 
गयेका काभ कायवाहीको फाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामायरमभा ऩेश गनङ्टयऩने 
प्रावधान फभोङ्ञजभ प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको मस प्रङ्झतवेदन तमाय गयी ऩेश गङ्चयएको छ ।
न्त्मून योजगायी य योजगायभूरक सेवा तथा सहामता प्रवाह जस्ता भङ्टख्म ङ्जक्रमाकराऩ कामायन्त्वमन गने गयी 
सञ्चाङ्झरत प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको आङ्झथयक वषय २०७६/०७७ को कामायन्त्वमन अवस्था य  प्रगङ्झत 
ङ्जववयण प्रस्तङ्टत गने मो प्रङ्झतवेदनको भङ्टख्म उिेश्म हो । मस कामयक्रभरे सभीऺा आ.व.भा नीङ्झतगत तथा 
कामयक्रभ व्मवस्थाऩनभा उल्रेख्म प्रगङ्झत हाॉङ्झसर गये ताऩङ्झन आमोजना सञ्चारनभा क्रभभा ङ्जवङ्झबङ्ङ च ङ्टनौङ्झतको 
साभना गनङ्टय ऩयेको ङ्झथमो। प्र.भ.यो.का.को रक्ष्म अनङ्टरुऩ ङ्जमनै सवर-दङ्टवयर ऩऺ ङ्जवश्लषेण गयी च ङ्टनौङ्झतगत ङ्जवषम 
सङ्जहत बावी ङ्छदनभा गङ्चयनङ्ट ऩने सङ्टधायभा केङ्ञन्त्रत हङ्टन सभेत मस प्रङ्झतवेदन सहमोगी यहने उद्देश्म यहेको छ । 
२०७६ फैशाखभा ७५३ वटै स्थानीम तहभा अनङ्टदान यकभ ङ्झनकाशा गयी सञ्चारनभा ल्माइएको प्र.भ.यो.का. 
कामायन्त्वमनका उऩरङ्ञब्ध, ङ्झसकाई तथा कामयक्रभ प्रङ्झतको दृङ्जिकोण य कामयक्रभ सङ्टधायका राङ्झग बएका प्रमासहरु 
सभेत सभावेश गयी सॊस्थागत सॊस्भयण दस्तावेजको रुऩभा तमाय गङ्चयएको मो प्रङ्झतवेदन उऩमोगी हङ्टने ङ्जवश्वाश 
ङ्झरइएको छ ।   

१.२ कोङ्झबड-१९ रे योजगायी य कामयक्रभ कामायन्त्वमनभा  ऩायेको प्रबाव 
भङ्टरङ्टकको आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकास भापय त सभङृ्जि हाॉङ्झसर गनय आन्त्तङ्चयक श्रभशङ्ञिको ठूरो बङू्झभका 
यहन्त्छ । श्रभ फजायभा बएका वतयभान जनशङ्ञिराई अङ्झधकतभ सदङ्टऩमोग गयी फजायको भाग अनङ्टरुऩ 
ऩङ्चयचारनको यणनीङ्झत ङ्झरन अत्मावश्मक हङ्टन्त्छ । भङ्टरङ्टकको औऩचाङ्चयक तथा अनौऩचाङ्चयक दङ्टवै ऺेरभा 
फेयोजगाय तथा अल्ऩफेयोजगाय श्रभशङ्ञिको सॊख्मा उल्रेख्म बएको सन्त्दबयभा प्रत्मेक वषय श्रभ फजायभा थङ्जऩन े
५ राख श्रभशङ्ञिराई योजगायीभा जोडनङ्ट ऩने आवश्मकताराई ध्मानभा याख्दै थऩ योजगायी ङ्झसजयना गनङ्टय ऩने 
च ङ्टनौङ्झत ऩङ्झन यहेको छ । 
ङ्जवश्वब्माऩी रुऩभा पैङ्झरएको कोङ्झबड-१९ को  कायण ङ्जवश्व अथयतन्त्रको उत्ऩादन प्रणारी य आऩूङ्झतय शृ्रॊखराभा 
ऩयेको प्रबावसॉगै अन्त्तयायङ्जिम श्रभ फजायभा सॊकङ्ट चन आउदा फैदेङ्ञशक योजगायीभा सभेत असय ऩयेको छ । 
वैदेङ्ञशक योजगायीभा यहेका नेऩारी श्रभशङ्ञिरे सम्बाङ्जवत योजगायी गङ्टभाउदा नेऩारी श्रभ फजायभा थऩ चाऩ ऩने 
हङ्टन्त्छ । कोङ्झबड-१९ को कायण २०७६ चैर ११ देङ्ञख नेऩार सयकायरे जायी गयेको फन्त्दाफन्त्दी य 
ङ्झनषेधाऻाको कायण उद्योग व्मवसाम, कर कायखाना, मातामात ऺेर, होटर तथा येिङ्ट येन्त्ट, ऩमयटन, शैङ्ञऺक ऺेर 
आङ्छदभा यहेको योजगायी कटौङ्झत हङ्टॉदा  नेऩारी श्रभ फजायभा फेयोजगायको सॉख्मा फढेको छ । योजगायीको 
कटौङ्झतको प्रत्मऺ प्रबाव न्त्मून आम बएका श्रङ्झभक वगय य गङ्चयफीको येखा नङ्ञजक बएका जनसॊख्माभा थऩ 
ङ्जवऩङ्ङता य जीवनमाऩनभा जोङ्ञखभता फढ्दै जाने हङ्टन्त्छ । ङ्जवऩङ्ङता य जोङ्ञखभताको अवस्थाभा याज्मरे साभाङ्ञजक 
सॊयऺणका ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन एवभ ् न्त्मूनतभ योजगायीको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टय ऩदाय प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामयक्रभभा योजगायी सजृना गनयका राङ्झग सॊख्मात्भक य ङ्जवत्तीम चाऩ फङृ्जि हङ्टने देङ्ञखन्त्छ । 
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कोङ्झबड-१९ रे ङ्जवगतका गङ्चयफी न्त्मूङ्झनकयण तथा साभाङ्ञजक सॊयऺणका उऩरव्धीराई सभेत नकायात्भक असय 
ऩाने अवस्था ङ्झसजयना बएको छ ।  कोङ्झबड-१९ ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग सयकायरे रगानी गनङ्टय ऩने अवस्थारे 
ङ्झनमङ्झभत आङ्झथयक य साभाङ्ञजक ङ्जवकासका ङ्जक्रमाकराऩको कामायन्त्वमनभा प्रबाङ्जवत हङ्टने अवस्था छ । मसको 
प्रबाव उत्ऩादनशीर ऺेरभा ङ्जवत्तीम रगानीको राङ्झग श्रोत जङ्टट्न कङ्छठन हङ्टने तथा कूर ग्राहस्थ उत्ऩादनभा 
याजश्व तथा सेवा ऺेरको मोगदान कभ हङ्टने आॉकरन गनय सङ्जकन्त्छ । औऩचाङ्चयक तथा अनौऩचाङ्चयकरुऩभा 
कृङ्जष ऺेर ऩिात सवै बन्त्दा अङ्झधक योजगायी सजृना गने सेवा ऺेरभा देखा ऩयेको नकायात्भक प्रबावका कायण 
नेऩारको योजगाय ऺेरको व्मवस्थाऩन तथा सभग्र आङ्झथयक ऩङ्टनउयत्थानका राङ्झग सावयजङ्झनक ऺेररे अङ्झतङ्चयि 
रगानी गनङ्टयऩने अवस्था सजृना बएको छ ।  

 

कोङ्झबड-१९ को प्रत्मऺ प्रबाव प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको कामायन्त्वमनभा सभेत ऩयेको छ । आ.व.भा 
सशतय अनङ्टदानको हस्तान्त्तयण ङ्जढरा बएको, आमोजना सञ्चारन हङ्टन ेसभमभा नेऩार सयकायरे फन्त्दाफन्त्दी गयेको 
तथा फेयोजगाय व्मङ्ञिको सूङ्ञचकयण प्रङ्जक्रमाराई व्मवङ्ञस्थत गनय ङ्झभङ्झत २०७६/०९/२२ देङ्ञख सञ्चारनभा 
ल्माइएको योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी  (Employment Management Information System- EMIS)  का 
राङ्झग इन्त्टयनेट नबएका स्थानीम तहभा अपराइन सबयय आवश्मक ऩने य सो सबयय हस्तान्त्तयण हङ्टन नसकेको 
अवस्था छ । साथै योजगायीको हकसम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी, २०७५ फभोङ्ञजभ चैर भङ्जहनाभा फेयोजगाय व्मङ्ञिको 
आवेदन सॊकरन गने प्रङ्जक्रमा कोङ्झबड-१९ का कायण अवरुि बएको एवभ ् काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा 
आधाङ्चयत साभङ्टदाङ्जमक आमोजनाको कामायन्त्वमनभा सभेत प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩयेको ङ्झथमो । 

 

२. प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको ऩङ्चयचम 
नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ३३ (१) भा प्रत्मेक नागङ्चयकराई योजगायीको हक हङ्टने उल्रेख बएफभोङ्ञजभ 
योजगायीको हकसम्फन्त्धी  ऐन, २०७५ य योजगायीको हकसम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी, २०७५ जायी बई 
कामायन्त्वमनभा यहेका छन । ऐन य ङ्झनमभावरीका प्रावधान अनङ्टरुऩ योजगायभूरक सेवा य सङ्टङ्जवधाको ङ्जवस्ताय 
गनय एवभ ्नागङ्चयकराई न्त्मूनतभ योजगायी प्रत्माबङू्झत गदै साभाङ्ञजक सॊयऺण प्रदान गने प्रभङ्टख उद्दशे्मका आ.व. 

२०७५/०७६ देङ्ञख प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ कामायन्त्वमनभा ल्माइएको छ ।मसका राङ्झग भूख्मत: 
प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५ य अन्त्म कामयङ्जवङ्झधहरु जायी बएका छन ्। मसफाट 
तीनै तहभा कामयक्रभ कामायन्त्वमनको राङ्झग सॊस्थागत प्रवन्त्ध गयी सफै गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाभा 
योजगाय सेवा केन्त्र स्थाऩना बएका छन ्।  

भूरत: भङ्टरङ्टकङ्झबर योजगायीको ऩमायप्त योजगायीको अवसय सजृना गयी उऩरव्ध जनशङ्ञिको भहत्तभ उऩमोग गनय 
आङ्झथयक ङ्जवकासभा मोगदान ऩङ्टर् माउन एवभ ्न्त्मूनतभ योजगायी सङ्टङ्झनङ्ञित गयी साभाङ्ञजक सॊयऺणको व्मवस्था गनय 
प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभरे न्त्मूनतभ योजगायी सङ्टङ्झनङ्ञित गने य आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रवियन गने दीघयकारीन 
सोचका साथ देहामका दङ्टई भङ्टख्म यणनीङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गदै आएको छ ।  
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(ङ्ञचर १:  प्र.भ.यो.का.को भूख्म यणनीङ्झतक कामयऺ रे) 

मस कामयक्रभको दीघयकारीन सोच, रक्ष्म, उद्देश्म य यणनीङ्झत ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:  

 कामयक्रभको दीघयकारीन सोच् सफैका राङ्झग योजगायीको प्रत्माबङू्झत भापय त नागङ्चयकको जीवनस्तयभा 
सङ्टधाय ल्माउनङ्ट मो कामयक्रभको दीघयकारीन सोच यहेको छ ।   

 कामयक्रभको रक्ष्म् आन्त्तङ्चयक योजगायीका अवसयभा वङृ्जि य साभाङ्ञजक सॊयऺणको प्रवियन गनङ्टय मो 
कामयक्रभको भङ्टख्म रक्ष्म हो ।   

 

मस कामयक्रभरे फेयोजगायी, सीऩ तथा उद्यभशीरताको न्त्मूनता य सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेरफाट सञ्चारनभा 
यहेका कामयक्रभ फीच सभन्त्वमको कभीका कायण त्मस्ता कामयक्रभरे अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपर ङ्छदन नसक्दा योजगायी 
तथा स्वयोजगायीको अबावभा नागङ्चयकको जीवनस्तयभा सङ्टधाय हङ्टन नसक्नङ्टराई सभस्माको रुऩभा ऩङ्जहचान गयी 
उत्ऩादनशीर योजगायीभा फङृ्जि तथा न्त्मूनतभ योजगायीको प्रत्माबङू्झत भापय त साभाङ्ञजक सॊयऺणको प्रवियनको 
उऩरव्धी प्राप्त गने रक्ष्म याखेको छ ।  ङ्जमनै ऩङ्चयवेशभा कामयक्रभफाट अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयवतयनको ऩङ्चयकल्ऩना 
देहामको ङ्ञचर नॊ. २ भा छ:- 
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(ङ्ञचर २:  प्र.भ.यो.का.को ऩङ्चयवतयनको ऩङ्चयकल्ऩना) 

 

२.१ कामयक्रभको उद्देश्म 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको उद्दशे्म देहाम अनङ्टसाय यहेका छन््   

(क) फेयोजगाय व्मङ्ञिराई न्त्मङ्टनतभ योजगायीको प्रत्माबङू्झत गनय आवश्मक योजगाय सेवा य सहामता 
प्रदान गने । 

(ख) दऺ तथा सऺभ जनशङ्ञि ङ्जवकास गयी आन्त्तङ्चयक योजगायी तथा स्वयोजगायीको प्रवियन य ङ्जवस्ताय 
गने । 

(ग) सयकायी, ङ्झनजी, सहकायी तथा गैयसयकायी ऺेरहरु फीचको सभन्त्वम य सहकामयभा थऩ 
योजगायीका अवसय सजृना गने । 

(घ) आन्त्तङ्चयक योजगायी सजृनाका राङ्झग आवश्मक नीङ्झतगत व्मवस्था गने । 

(ङ) सावयजङ्झनक ऩूवायधायहरुको ङ्झनभायण, स्तयोङ्ङङ्झत य ङ्जवस्तायभा मोगदान गने । 

(च) आन्त्तङ्चयक योजगायी सजृना सम्फन्त्धी अध्ममन अनङ्टसन्त्धान गयी योजगायीका नमाॉ ऺेरहरुको 
ऩङ्जहचान गने । 
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२.२ कामयक्रभको यणनीङ्झत 

न्त्मङ्टनतभ योजगायीको सङ्टङ्झनङ्ञितता य आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रवियनका राङ्झग प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ 
कामायन्त्वमन गनय देहामका यणनीङ्झतहरु अवरम्फन गङ्चयएका छन ्:-  

(क) स्थानीम स्तयभा योजगायीको प्रवियनका राङ्झग सावयजङ्झनक ङ्झनभायणका कामयहरुभा सम्बव बएसम्भ 
श्रभभूरक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गने । 

(ख) योजगायी सजृनाका राङ्झग अन्त्तय ऺेरगत तथा अन्त्तय तहगत सभन्त्वम गने । 

(ग) सीऩभूरक ताङ्झरभ भापय त श्रभ फजायको भाग अनङ्टरुऩको श्रभशङ्ञि ङ्जवकास य आऩूङ्झतय गने । 

(घ) ताङ्झरभ, योजगाय, सूचना तथा ऩयाभशय य ङ्जवत्तीम सहमोग भापय त योजगाय तथा स्वयोजगायका 
अवसयहरुको सजृना गने । 

(ङ) योजगायी सजृनाभा ङ्झनजी, सहकायी तथा गैयसयकायी ऺेरसॉग सहकामय गने । 

(च) योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको स्थाऩना भापय त योजगायी सम्फन्त्धी ऺेरगत तथ्माङ्क ङ्झनमङ्झभत 
रुऩभा अद्यावङ्झधक गयी उऩमोग गने । 

 

2.३ सॊयचनागत व्मवस्था 
मस कामयक्रभभा केन्त्र देङ्ञख स्थानीम तहसम्भका राङ्झग देहाम अनङ्टसायको सॊयचनागत व्मवस्था गङ्चयएको छ् 

 
(ङ्ञचर ३:  प्र.भ.यो.का.को सॊयचनात्भक व्मवस्था) 
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(क)  सॊङ्घीम ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत 
 

योजगायीको हक सम्फन्त्धी ऐन, 2075 को दपा १७ फभोङ्ञजभ सङ्घीम ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको सॊयचना देहाम 
फभोङ्ञजभ छ:- 

(क)   भन्त्री/याज्मभन्त्री, श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्त्रारम  - अध्मऺ  

(ख)    सदस्म, याङ्जिम मोजना आमोग (सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम हेने)  - सदस्म 

(ग)   सङ्ञचव, श्रभ योजगाय तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम  – सदस्म  

(घ)   सङ्ञचव अथय भन्त्रारम  –  सदस्म 

(ङ)   सङ्ञचव, प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामायरम (सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम हेने)  – सदस्म  

(च)   सङ्ञचव, उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतय भन्त्रारम - सदस्म  

(छ)   सङ्ञचव, बौङ्झतक ऩूवायधाय तथा मातामात भन्त्रारम – सदस्म  

(ज)  सहसङ्ञचव, भन्त्रारम (प्रधानभन्त्री योजगाय कामक्रभ हेने) - सदस्म-सङ्ञचव   

  

योजगायीको हक सम्फन्त्धी ऐन, 2075 को दपा १९ फभोङ्ञजभ सङ्घीम ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य 
अङ्झधकाय  देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ् 

(क) श्रभ फजायको भाग य ङ्जवद्यभान जनशङ्ञिको उऩरब्धताको ङ्जवश्लषेण य प्रऺेऩण । 

(ख) फेयोजगाय व्मङ्ञिका राङ्झग योजगाय वा स्वयोजगायको व्मवस्था गनय आवश्मक नीङ्झत नेऩार सयकाय 
सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(ग) फेयोजगाय व्मङ्ञिको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख तमाय गने सम्फन्त्धभा प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहराई 
भागयदशयन गने । 

(घ) फेयोजगाय व्मङ्ञिराई याज्मको तपय फाट उऩरब्ध गयाइने फेयोजगाय सहामता सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा 
कामयक्रभ तमाय गने । 

(ङ) फेयोजगाय व्मङ्ञिराई प्रदान गङ्चयने ङ्झनवायह बत्ताको सम्फन्त्धभा नेऩार सयकायराई नीङ्झतगत सङ्टझाव 
ङ्छदने । 

(च) योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्त्धभा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तह फीच 
सभन्त्वम गने । 

(छ) फेयोजगाय सहामता कामयक्रभ कामायन्त्वमनको भूल्माङ्कन गने । 
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(ख)  प्रदेश ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत 

योजगायीको हक सम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी, 2075 को ङ्झनमभ ११ फभोङ्ञजभ प्रदेश ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको सॊयचना 
देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ् 
(क) भन्त्री / याज्मभन्त्री, योजगाय ङ्जवषम हेने भन्त्रारमको - अध्मऺ 

(ख) सङ्ञचव, योजगाय सम्फन्त्धी ङ्जवषम हेने भन्त्रारम  - सदस्म 

(ग) सङ्ञचव, आङ्झथयक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम -  सदस्म 

(घ) सङ्ञचव, भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामायरम - सदस्म 

(ङ) सङ्ञचव, बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्जवकास भन्त्रारम - सदस्म 

(च) सङ्ञचव, योजगाय सम्फन्त्धी ङ्जवषम हेने भन्त्रारम  - सदस्म-सङ्ञचव 
 

योजगायीको हक सम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी, 2075 को ङ्झनमभ १३ फभोङ्ञजभ प्रदेश ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको काभ, 
कतयव्म य अङ्झधकाय  देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ् 

(क) सम्फङ्ञन्त्धत प्रदेश ङ्झबरको श्रभ फजायको भाग य ङ्जवद्यभान जनशङ्ञिको उऩरब्धताको ङ्जवश्लषेण य 
प्रऺेऩण गने । 

(ख) फेयोजगाय व्मङ्ञिका राङ्झग योजगाय वा स्वयोजगायको व्मवस्था गनय आवश्मक नीङ्झत प्रदेश 
सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(ग) सम्फङ्ञन्त्धत प्रदेश ङ्झबरको फेयोजगाय व्मङ्ञिको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख तमाय गनय रगाउन े। 

(घ) फेयोजगाय व्मङ्ञिराई प्रदान गङ्चयने ङ्झनवायह बत्ताको सम्फनध्भा प्रदेश सयकायराई सङ्टझाव ङ्छदने । 

(ङ) सम्फङ्ञन्त्धत प्रदेश ङ्झबर सञ्चाङ्झरत फेयोजगाय सहामता कामयक्रभको कामायन्त्वमनको भूल्माङ्कन गने । 

(च) सम्फङ्ञन्त्धत प्रदेश ङ्झबरका सयकायी, ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ङ्झनकामहरुसॉग योजगाय सजृनाका 
राङ्झग आवश्मक सभन्त्वम गने । 

(छ) सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको भागयदशयन फभोङ्ञजभ काभ गने । 

 

(ग) स्थानीम ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत 

योजगायीको हक सम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी, 2075 को ङ्झनमभ १४ फभोङ्ञजभ स्थानीम ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको 
सॊयचना देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ् 
(क) सम्फङ्ञन्त्धत गाउॉ कामयऩाङ्झरका अध्मऺ वा नगय कामयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख     - अध्मऺ 

(ख) सम्फङ्ञन्त्धत गाउॉ कामयऩाङ्झरका उऩाध्मऺ वा नगय कामयऩाङ्झरकाको उऩप्रभङ्टख - सदस्म 

(ग) गाउॉ कामयऩाङ्झरका अध्मऺ वा नगय कामयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टखरे  

तोकेको वडा अध्मऺ  - दङ्टई जना सदस्म 

(घ) सम्फङ्ञन्त्धत कामयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासङ्जकम अङ्झधकृत  - सदस्म 

(ङ)  योजगाय सॊमोजक - सदस्म-सङ्ञचव 
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योजगायीको हक सम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी, 2075 को ङ्झनमभ १६ फभोङ्ञजभ स्थानीम ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको 
काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय  देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ् 

(क) सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तह ङ्झबरको श्रभ फजायको भाग य ङ्जवद्यभान जनशङ्ञिको उऩरब्धताको 

ङ्जवश्लषेण य प्रऺेऩण गने । 

(ख) फेयोजगाय व्मङ्ञिका राङ्झग योजगाय वा स्वयोजगायको व्मवस्था गनय आवश्मक नीङ्झत गाउॉ 

कामयऩाङ्झरका वा नगय कामयऩाङ्झरका सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(ग) सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तह ङ्झबरको फेयोजाय व्मङ्ञिको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख तमाय गनय योजगाय सेवा 

केन्त्रराई भागयदशयन गने । 

(घ) स्थानीम तहङ्झबर सञ्चाङ्झरत योजगाय कामयक्रभ तथा फेयोजगाय सहामता कामयक्रभको अनङ्टगभन 

तथा भूल्माङ्कन गने । 

(ङ) सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको भागयदशयन फभोङ्ञजभ काभ गने । 

 
 

2.4 दयफन्त्दी ङ्जववयण  

 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ का राङ्झग भन्त्रारमभा छङ्ट टै्ट सॊयचनात्भक व्मवस्था गङ्चयएको छ । जसका राङ्झग 
आमोजनाको रुऩभा अस्थामी दयफन्त्दी देहामफभोङ्ञजभ स्वीकृत बएको छ्  
    

दयवन्त्दी ङ्जववयण गत आ.व.भा 
कामभ यहेको 

दयवन्त्दी 

कैङ्जपमत 

ङ्झस.नॊ. ऩद, नाभ शे्रणी सेवा/ सभूह/ उऩसभूह स्वीकृत 
सॊख्मा 

ङ्चयि 

१. सहसङ्ञचव या.ऩ.प्र.  प्रशासन 1  स्थामी 

२. उऩसङ्ञचव या.ऩ.ङ्छि  प्रशासन/सा.प्र. २  स्थामी 

३. शाखा अङ्झधकृत या.ऩ.त.ृ प्रशासन/सा.प्र. 3  स्थामी 

४. रेखा अङ्झधकृत या.ऩ.त.ृ  प्रशासन/रेखा १ 1 स्थामी 

३. कम््मङ्टटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय या.ऩ.त.ृ  नेऩार ङ्जवङ्जवध 1 1 स्थामी/कयाय 

४. तथ्माङ्क अङ्झधकृत या.ऩ.त.ृ (त.अ) आ.मो./तथ्माॊक सेवा १ 1 स्थामी 

५. ना.सङ्ट या.ऩ.अनॊ.प्र. प्रशासन/सा.प्र. 2  स्थामी 
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दयवन्त्दी ङ्जववयण गत आ.व.भा 
कामभ यहेको 

दयवन्त्दी 

कैङ्जपमत 

ङ्झस.नॊ. ऩद, नाभ शे्रणी सेवा/ सभूह/ उऩसभूह स्वीकृत 
सॊख्मा 

ङ्चयि 

६. कम््मूटय अऩयेटय या.ऩ.अनॊ.प्र.  ङ्जवङ्जवध २  स्थामी/कयाय 

७. ह.स.चा. शे्रणी ङ्जवङ्जहन ---------------- 2  स्थामी/कयाय 

८. का.स शे्रणी ङ्जवङ्जहन  ---------------- 1  स्थामी/कयाय 

स्थानीम तहको राङ्झग ङ्झसजयना बएको दयफन्त्दी ङ्जववयण 

१. योजगाय सॊमोजक या.ऩ.ततृीम (१०,००० 
बन्त्दा फढी जनसङ्खख्मा 
बएका स्थानीम तहभा) 

प्रशासन/सा.प्र. ७05  कयाय 

२. योजगाय सॊमोजक या.ऩ.अ. प्रथभ (१०,००० 
बन्त्दा कभ जनसङ्खख्मा 
बएका स्थानीम तहभा) 

प्रशासन/सा.प्र. 48  कयाय 

 जम्भा 753   

(ताङ्झरका १:  प्र.भ.यो.का.को दयवन्त्दी ङ्जववयण) 

 

2.5 कानूनी व्मवस्था 
मो कामयक्रभ सञ्चारनका राङ्झग देहामका कानूनहरुको व्मवस्था गङ्चयएको छ्- 

१. योजगायीको हकसम्फन्त्धी ऐन, 2075 (रागू बएको ङ्झभङ्झत 2075/6/2) 

२. योजगायीको हकसम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी, 2075 (दोस्रो सॊशोधन, 207७ सङ्जहत) (नेऩार सयकाय, 

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदफाट 2077/03/15 भा स्वीकृत) 

३. प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, 2075 (प्रथभ सॊशोधन, 2077/०६/२९ सङ्जहत) 

४. योजगाय सॊमोजकको ऩदऩङू्झतय य सेवा सङ्टङ्जवधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 2075 (प्रथभ सॊशोधन, 2076 

सङ्जहत) (नेऩार सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदफाट 2076/0७/२९ भा स्वीकृत) 

५. फेयोजगाय सूची ङ्झनधाययण तथा प्राथङ्झभकीकयण भागयदशयन, 2076 (नेऩार सयकाय, भाननीम 
भन्त्रीस्तयफाट 2076/08/18 भा स्वीकृत) 

६. मङ्टवा योजगायीका राङ्झग रुऩान्त्तयण ऩहर आमोजना (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामयङ्जवङ्झध), 2076 
(नेऩार सयकाय, भाननीम भन्त्रीस्तयफाट 2076/12/३० भा स्वीकृत) 

७. काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत साभङ्टदाङ्जमक आमोजना (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामयङ्जवङ्झध), 
2077 (नेऩार सयकाय, भाननीम भन्त्रीस्तयफाट 2076/०७/२१ भा स्वीकृत) 
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2.७ कामयक्रभका सेवाग्राही य रङ्ञऺत सभूह 

प्र.भ.यो.का.को भङ्टख्म दङ्टई प्रकायका यणनीङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩभा सेवाग्राहीको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गने सोच याङ्ञखएको 
छ। जस अनङ्टरुऩ न्त्मूनतभ योजगायीका राङ्झग देहामको रङ्ञऺत वगय यहेका छन ्:- 

(क) 18 देङ्ञख 59 वषय उभेय सभूहका ङ्जवऩङ्ङ फेयोजगाय व्मि । 

(ख) ङ्झनवायह बत्ताको सन्त्दबयभा ङ्जवऩङ्ङ फेयोजगाय व्मङ्ञि तथा ङ्झनजको ऩङ्चयवाय । 

 

साथै, आन्त्तङ्चयक योजगायीका राङ्झग योजगाय सेवा केन्त्रफाट योजगायभूरक सेवा तथा सहामता प्रदान गनय 
देहामको रङ्ञऺत वगय / सेवाग्राही यहेका छन ्:- 

(ग) श्रभमोग्म जनशङ्ञि । 

 

2.८ फजेट प्रऺेऩण य अऩेङ्ञऺत उऩरब्धी 
प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको दीघयकाङ्झरन सोचका आधायभा फाङ्जषयक ङ्जक्रमाकराऩ सङ्जहत ५ वषयको 
कामयक्रभ दस्तावेज यहेको छ । तदनङ्टरुऩ आवश्मक फजेट तथा श्रोत व्मवस्थाऩन फाङ्जषयक ङ्जवङ्झनमोजनफाट 
हङ्टॉदै आएको छ । ऩाॉच वषय (आ.व. 2075/076–2079/080) को राङ्झग मस कामयक्रभको 
अनङ्टभाङ्झनत फजेट रु.26,62,03,77,086/- (अऺरुऩी छङ्ञब्फस अवय फैसठ्ठी कयोड तीन राख सतहत्तय 
हजाय छमासी भार) प्रऺेऩण गङ्चयएको छ ।  

मस कामयक्रभराई नङ्झतजाभङ्टखी फनाउन अऩेङ्ञऺत नङ्झतजाको खाका तमाय गयीएको छ । नङ्झतजाको खाका 
अनङ्टसूङ्ञच १ भा यहेको छ । कामयक्रभफाट देहामका नङ्झतजा प्राप्त हङ्टने अऩेऺा ङ्झरइएको छ:  

(क) न्त्मङ्टनतभ योजगायीको सङ्टङ्झनङ्ञितता भापय त साभाङ्ञजक सॊयऺण् रङ्ञऺत सभूहराई एक सम ङ्छदनको 
न्त्मूनतभ योजगायी सङ्टङ्झनङ्ञित बएको हङ्टनेछ । न्त्मङ्टनतभ योजगायी उऩरब्ध नबएका घयऩङ्चयवायका 
एक सदस्मराई ङ्झनवायह बत्ताको व्मवस्था बएको हङ्टनेछ । मस कामयफाट साभाङ्ञजक सॊयऺणको 
प्रवियनभा भद्दत ऩङ्टग्नेछ । 

(ख) उत्ऩादनशीर योजगायीका अवसय वङृ्जि् मो कामयक्रभको कामायन्त्वमनफाट आन्त्तङ्चयक योजगायी य 
स्वयोजगायीका अवसयभा वङृ्जि हङ्टनेछ । कामयक्रभफाट श्रभमोग्म जनशङ्ञि य आङ्झथयक रुऩभा सकृम 
उभेय सभूहका नागङ्चयकहरुको स्थामी, भौसभी तथा अल्ऩकाङ्झरन योजगायी य स्वयोजगायीका राङ्झग 
आवश्मक ऩने सीऩ तथा ऺभता अङ्झबवृङ्जििाया योजगाय तथा स्वयोजगाय फङ्ङ प्रोत्साहन य सहमोग 
सेवा उऩरब्ध हङ्टनछे । मसफाट उत्ऩादनशीर योजगायीका अवसयहरुको सजृना बई ङ्जवद्यभान 
फेयोजगायी कभ गनय भद्दत ऩङ्टग्नेछ । 
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2.९ ऩन्त्रौ मोजना य दीगो ङ्जवकास रऺ  

(क) ऩन्त्रौ मोजना (2076/77 -2080/81) भा उल्रेख बए अनङ्टरुऩ नै श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा भन्त्रारमका कामयक्रभहरु केङ्ञन्त्रत गङ्चयएका छन ्। ऩन्त्रौ मोजनाका श्रभ तथा योजगाय सम्फन्त्धी सोच, 
रक्ष्म, उद्देश्म, नीङ्झत, यणनीङ्झत य कामयक्रभका ङ्जववयणहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन:्  

 

१. सोच  

 सफै नागङ्चयकराई भमायङ्छदत य उत्ऩादनशीर योजगायीका अवसयको उऩरब्धता ।  

२. रक्ष्म  

 उत्ऩादनशीर ऺेरभा योजगायी अङ्झबवङृ्जि गयी फेयोजगायी दय तथा श्रभको अल्ऩ उऩमोगभा उल्रेखनीम 
रूऩभा कभी ल्माउने ।  

३. उद्दशे्म  

 देशङ्झबर उत्ऩादनशीर य भमायङ्छदत योजगायीका अवसय ङ्जवस्ताय गनङ्टय ।  

 असर औधोङ्झगक श्रभ सम्फन्त्ध ङ्जवकास गनङ्टय ।  

 फारश्रभ रगामत सफै प्रकायका श्रभ शोषण अन्त्त्म गनङ्टय ।  

 वैदेङ्ञशक योजगायीराई सङ्टयङ्ञऺत, भमायङ्छदत य व्मवङ्ञस्थत गनङ्टय । 

 4. यणनीङ्झत तथा कामयनीङ्झत 

ङ्झस.नॊ. यणनीङ्झत कामयनीङ्झत 

1 स्थानीम तहदेङ्ञख 
योजगाय कामयक्रभराई 
ङ्जवस्ताय गयी न्त्मूनतभ 
योजगायको प्रत्माबङू्झत 
गने  

 

 न्त्मूनतभ योजगायीको प्रत्माबङू्झत गने गयी प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ 
रगामतका ङ्जवशेष कामयक्रभ प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

 योजगाय य उद्यभशीरता प्रवियन गनय शैङ्ञऺक प्रभाणऩर ङ्झधतो याखी न्त्मून 
ब्माजदयभा ऋण प्रवाहको व्मवस्थाराई ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।  

 योजगाय सूचना केन्त्र स्थाऩना गयी ङ्झनजी ऺेरभा ङ्झसजयना हङ्टन े
योजगायीराई उऩरब्ध श्रभ शङ्ञिको भागसॉग आफि गङ्चयनेछ ।  

 'श्रभको सम्भान, हाम्रो अङ्झबमान' भापय त श्रभ प्रङ्झतको सकायात्भक धायणा 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ य श्रभ सॊऩयीऺणको भाध्मभफाट श्रङ्झभक हक-ङ्जहतको 
प्रत्माबङू्झत गनङ्टयका साथै कामयथरोभा हङ्टने सफै प्रकायका ङ्जवबेदराई अन्त्त्म 
गदै 'सभान काभका राङ्झग सभान ऩाङ्चयश्रङ्झभक' को प्रङ्झतफिता रागू 
गङ्चयनेछ ।  

 सम्ऩूणय श्रङ्झभकहरूराई ऩञ्जीकृत गयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको दामयाभा 
ल्माइनेछ ।  

 भमायङ्छदत श्रभको भान्त्मता अनङ्टरूऩ सफै प्रकायको श्रभको शोषण अन्त्त्म 
गङ्चयनेछ । हयेक श्रभराई भमायङ्छदत फनाइनेछ । साथै, फाॉधा तथा 
फरऩूफयक रगाइने श्रभराई ङ्झनभूयर ऩाङ्चयनछे ।  
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ङ्झस.नॊ. यणनीङ्झत कामयनीङ्झत 

 जीवन धाङ्ङ ऩङ्टग्ने तहभा न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक तोकी आवश्मकता 
अनङ्टसाय सभमानङ्टकूर वृङ्जि गदै रङ्झगनेछ ।  

 सयकायी ङ्झनकामरे गने ङ्जवकास खचयराई योजगायी ङ्झसजयनासॉग आफि 
गङ्चयनेछ ।  

 अनौऩचाङ्चयक ऺेरभा यहेको योजगायीराई क्रभश: औऩचाङ्चयक ऺेरभा 
रूऩान्त्तयण गङ्चयनेछ ।  

2 ङ्जवद्यभान श्रभ तथा 
योजगाय सम्फन्त्धीश्रभ 
तथा योजगाय सम्फन्त्धी 
कानूनहरूको 
प्रबावकायी कामायन्त्वमन 
य साभाङ्ञजक सॊवादको 
भाध्मभफाट असर 
औद्योङ्झगक श्रभ 
सम्फन्त्धको ङ्जवकास गने 
।  

 

 वैदेङ्ञशक योजगाय कल्माणकायी कोषराई थऩ प्रबावकायी फनाउन 
काभदायको फगॉकयण अनङ्टसाय मोगदान गने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

 असर श्रभ सम्फन्त्ध ङ्जवकास गनय य श्रभ ङ्जववाद सभाधन गनय सयकाय, 

योजगायदाता य टे्रड मङ्टङ्झनमनफीच ङ्झनमङ्झभत सॊवाद य सभन्त्वमको प्रणारी 
स्थाऩना गङ्चयनेछ ।  

 सयकाय य नीङ्ञज ऺेरको सहकामयभा श्रभ ङ्जवङ्झनभम केन्त्रको स्थाऩना गयी 
सञ्चारन य ङ्झनमभन गङ्चयनेछ ।  

 प्रङ्झतष्ठानहरूभा श्रङ्झभकको व्मवसामजन्त्म स्वास्थ्म य सङ्टयऺा सम्फन्त्धी 
भाऩदण्डको प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन गयी कामायन्त्वमन 
गयाइनेछ ।  

 श्रभ कानूनको प्रबावकायी कामायन्त्वमन गदै अनौऩचाङ्चयक श्रभराई 
औऩचाङ्चयकीकयण गने प्रकृमा आयम्ब गङ्चयनेछ ।  

 फारश्रभको अन्त्त्म गने सम्फन्त्धी ङ्जवद्यभान गङ्टरूमोजनाको प्रबावकायी 
कामायन्त्वमन गदै फारश्रभ अन्त्त्म गङ्चयनेछ ।  

 श्रङ्झभक हक-ङ्जहत य सङ्टङ्जवधासॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमहरूभा ङ्झनणयम गदाय 
श्रङ्झभकहरूको अङ्झनवामय प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

 

3 याङ्जिम आवश्मकताका 
आधायभा प्राङ्जवङ्झधक 
तथा व्मावसाङ्जमक 
ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ य सीऩ 
ङ्जवकासिाया श्रङ्झभकको 
दऺता अङ्झबवृङ्जि गने  

 

 सयकायराई योजगायका सूचना प्रफाह गनयका राङ्झग उत्प्रङे्चयत गने य 
मसका राङ्झग ऺभता अङ्झबवृङ्जिका कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

 योजगायका ङ्जवषमभा स्वदेश तथा ङ्जवदेशभा बएका असर अभ्मासहरूफाट 
राब ऻान आदान-प्रदान केन्त्र स्थाऩना गङ्चयनछे ।  

 न्त्मूनतभ ज्माराको कामायन्त्वमन तथा प्रङ्झतष्ठान तथा सॊघ-सॊस्थाभा 
कामययत श्रङ्झभकको ज्मारा, तरफ बत्ता तथा अन्त्म सङ्टङ्जवधा फैंक खाता 
भापय त ब ङ्टिानी गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

 प्रबावकायी योजगाय व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका सयकायफीच 
सभन्त्वम य सहकामय गङ्चयनेछ ।  

 साभाङ्ञजक ऐक्मविता, मोगदान य साभाङ्ञजक साझेदायीभा आधाङ्चयत 
सवयकाङ्झरक सङ्टयऺाको फहृत कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
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ङ्झस.नॊ. यणनीङ्झत कामयनीङ्झत 

4 वैदेङ्ञशक योजगायका 
चयणराई सङ्टयङ्ञऺत, 

शोषणभङ्टि, भमायङ्छदत य 
अङ्झधकतभ 
प्रङ्झतपरदामक फनाउने 
।  

 

 प्रभङ्टख गन्त्तव्म भङ्टरङ्टकहरूसॉग श्रभ सम्झौता गनङ्टयका साथै ङ्जवदेशभा यहेका 
नेऩारी श्रङ्झभकहरूको हक-ङ्जहतको सॊयऺण य साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका राङ्झग 
श्रभ कूटनीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।  

 गन्त्तव्म भङ्टरङ्टकभा काभदायको हक-ङ्जहतको सॊयऺण य प्रवियन य 
उिायको राङ्झग त्मॉहा यहेका सेवा प्रदामक, गैयआवसीम तथा प्रवासी 
नेऩारी सॊघ-सॊगठन य प्रङ्झतङ्जष्ठत योजगायदाता कम्ऩनीसॉग प्रबावकायी 
सभन्त्वम कामभ गङ्चयनेछ ।  

 सफै सयोकायवाराहरूको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व यहने गयी वैदेङ्ञशक योजगाय 
ऩङ्चयषद्को स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

 देशराई आवश्मक ऩने जनशङ्ञिको ऩङ्जहचान य व्मवस्थाऩन गदै जगेडा 
श्रङ्झभकराई गन्त्तव्म भङ्टरङ्टकसॉग श्रभ सम्झौता गयी वैदेङ्ञशक योजगायभा 
ऩठाउने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

 बायतभा योजगायीका राङ्झग जाने काभदायरे स्थानीम तहभा दताय हङ्टन े
ऩङ्चयचम-ऩर जायी गने य ङ्झफभा/कल्माणकायी कोषभा आफि गयाउन 
कानूनी व्मवस्था कामायन्त्वमन गङ्चयनेछ ।  

 वैदेङ्ञशक योजगायको राङ्झग जानेहरूको ऩूवय अङ्झबरेख याखी त्मसराई 
सङ्टयङ्ञऺत व्मवङ्ञस्थत एवभ ् भमायङ्छदत गङ्चयनेछ । साथै, सफै खारे 
ङ्जवकृङ्झतहरूको कडाईका साथ ङ्झनमन्त्रण गङ्चयनेछ । 

5 योजगायी ङ्झसजयना गनय 
एवभ ्ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकामसॉग सभन्त्वम 
तथा योजगायी सन्त्फन्त्धी 
कामयको ङ्झनमभन गनय 
अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ 
उच्चस्तयीम 'याङ्जिम 
योजगाय प्राङ्झधकयण' 

गठन गने । 

 जनशङ्ञि य योजगायी सम्फन्त्धी केन्त्रीम तथ्माङ्क प्रणारी ङ्झनभायण गयी 
आङ्झथयक रूऩरे सङ्जक्रम जनसङ्खख्माको ङ्जववयण अद्यावङ्झधक गङ्चयनेछ ।  

 फजायभा आवश्मक यहेको जनशङ्ञि ऩूङ्झतय हङ्टने योजगायको खोजीभा 
यहेको य प्राङ्झधकयणभा नाभ दताय गने व्मङ्ञिहरूराई सीऩ ङ्झसकाउन 
याङ्जिम प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानसॉग सभन्त्वम गङ्चयनेछ ।  

 मङ्टवा स्वयोजगाय कोष, गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष रगामतको कोष, फोडय य 
आमोगहरूराई प्राङ्झधकयणभा सभाङ्जहत गङ्चयनछे ।  

 याङ्जिम भानव सॊशाधन तथा जनशङ्ञि मोजना तजङ्टयभा गयी ताङ्झरभ य 
ऺभता ङ्जवकासका भाध्मभफाट सीऩभूरक तथा प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञि 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  
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ख. ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म (Sustainable Development Goals – SDGs) भा योजगायी  

सन ्२०१६ देङ्ञख २०३० सम्भ ङ्जवश्वको रुऩान्त्तयण य ङ्जवकासका हयेक आमाभभा कसैराई ऩङ्झन 
ऩछाङ्झड नछोड्ने प्रङ्झतवद्दताका साथ सन ्२०१५ भा सॊमङ्टि यािसॊघको भहासबारे ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म 
घोषणा गयेको ङ्झथमो य नेऩाररे सभेत उि रक्ष्म अनङ्टरुऩ कामय गङ्चययहेको छ । उि घोषणा 
फभोङ्ञजभ ङ्छदगो ङ्जवकासका १७ वटा रक्ष्म, १६९ वटा ऩङ्चयभाणात्भक रक्ष्म य २३२ वटा ङ्जवश्वव्माऩी 
सूचक ङ्झनधाययण गङ्चयएका छन ् । जस अन्त्तगयत  योजगायसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनम्नानङ्टसाय रक्ष्मभा 
प्र.भ.यो.का.फाट मोगदान ऩङ्टमायइएको छ:  

 रक्ष्म नॊ. 8 : ङ्ञस्थय, सभावेशी य ङ्छदगो आङ्झथयक फङृ्जि, ऩूणय तथा उत्ऩादनशीर योजगायी य 
भमायङ्छदत काभराई प्रफियन गने । 

 रक्ष्म नॊ. 10 : देशङ्झबर तथा देशहरुवीचको असभानता हटाउने 
 

३. कामयक्रभको फजेट तथा प्रगङ्झत सभीऺा 
आङ्झथयक वषय २०७६/0७७ भा प्र.भ.यो.का. को फजेट ङ्जवङ्झनमोजन, सशतय अनङ्टदान, कामयक्रभको प्रगङ्झतको 
सभीऺात्भक ङ्जववयण मस खण्डभा उल्रेख गङ्चयएको छ ।   

 

३.१ फजेटको ङ्जवङ्झनमोजन 
आङ्झथयक वषय २०७६/०७७ भा मस कामयक्रभको राङ्झग कूर रु. ५ अफय १ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन बएको ङ्झथमो । 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ भध्मे नेऩार सयकायको श्रोत रु. २ अवय ३९ कयोड य वैदेङ्ञशक ऋण सहामताफाट रु. २ 

अवय ६२ कयोड यहेको ङ्झथमो । कामयक्रभभा वैदेङ्ञशक 
सहामताको यकभ ङ्झनकासा नबएकोरे नेऩार सयकायको 
श्रोतफाट भारै कामयक्रभको सञ्चारन बएको ङ्झथमो ।  

नेऩार सयकायको फजेटफाट कूर रु. २ अवय २० 
कयोड ३२ राख काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत 
आमोजना कामायन्त्वमनको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन बएको य सो 
यकभभा श्रभको सम्भान ङ्जक्रमाकराऩको रु. १० 
कयोडराई काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत 
साभङ्टदाङ्जमक आमोजना कामायन्त्वमन गनय यकभान्त्तय गयी 
कूर रु. २ अफय ३० कयोड ३२ राख स्थानीम तहभा 

अनङ्टदान हस्तान्त्तयण गङ्चयएको ङ्झथमो ।  

  

ङ्ञचर ४ : कूर फजेटको श्रोतगत ङ्जववयण 
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३.२ स्थानीम तहराई फजेट हस्तान्त्तयणका आधाय य आमोजनाको भाग 

प्र.भ.यो.का.फाट स्थानीम तहका कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय ऩङ्जहरो आ.व. २०७५/0७६ भा काभका राङ्झग 

ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत आमोजना सञ्चारनका राङ्झग सशतय अनङ्टदानको यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गनय देहामफभोङ्ञजभको 

आधायहरु ङ्झरइएको ङ्झथमो :- 

(क) गङ्चयव घयधूयी सॊख्माको आधायभा ६० प्रङ्झतशत,  

(ख) जनसॊख्माको आधायभा २० प्रङ्झतशत, य 

(ग) दङ्टगयभताको आधायभा २० प्रङ्झतशत । 

 

गत आङ्झथयक वषय २०७५/0७६ को अनङ्टदान यकभफाट आमोजनाको प्रकृङ्झत तथा आमोजना सञ्चारन गने 

आधायहरु स्ऩि हङ्टन नसकेको य आङ्झथयक वषयको अन्त्त्मभा अनङ्टदान हस्तान्त्तयण हङ्टॉदा फजेटको कामायन्त्वमन 

प्रबावकायी य अऩेऺाकृत हङ्टन नसकेकोरे प्र.भ.यो.का.को राङ्झग आ.व. २०७६/0७७ भा नमाॉ कामयङ्जवङ्झध जायी 

गयी फजेट ङ्जवङ्झनमोजनको आधाय देहाम फभोङ्ञजभ कामभ गङ्चयएको गङ्चयएको ङ्झथमो :-  

(क) स्थानीम तहभा सूङ्ञचकृत फेयोजगाय व्मङ्ञिको सॊख्मा  

(ख) कामयङ्जवङ्झधरे तोकेको भाऩदण्डका आधायभा स्थानीम तहफाट प्रस्ताङ्जवत आमोजनाको ङ्जववयण ।   

 

फजेट ङ्जवङ्झनमोजनको राङ्झग स्थानीम तहभा न्त्मूनतभ योजगायीभा आवि हङ्टन चाहने वेयोजगाय व्मङ्ञिको सॊख्मा 

तथा EMIS भा फेयोजगाय व्मङ्ञिको सम्ऩूणय ङ्जववयण प्रङ्जवि गयेका स्थानीम तहराई प्रोत्साहन ङ्छदने गयी फजेट 

ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको ङ्झथमो । 

 

३.3 स्थानीम तहफाट आमोजना प्रस्ताव  

काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत साभङ्टदाङ्जमक आमोजना (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) कामयङ्जवधी, २०७६ 
फभोङ्ञजभ भन्त्रारमरे ङ्झभङ्झत २०७६/०७/१४ भा सूचना प्रकाशन गयी अनराईन भाध्मभफाट आमोजना 

प्रस्ताव गने व्मवस्था ङ्झभराएको ङ्झथमो । मस अन्त्तयगत स्थानीम तहराई आमोजना प्रस्ताव गनय आवश्मक 

अनराईन पायाभको ङ्झनभायण एवभ ्सो पायाभ बने तङ्चयकाका सम्फन्त्धभा ताङ्झरभको व्मवस्था सभेत गङ्चयएको 

ङ्झथमो ।  
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दङ्टई चयण गयी कूर ७२१ स्थानीम तहफाट आमोजना प्रस्ताव बएकोभा फेयोजगाय व्मङ्ञि सूङ्ञचकयण बएका 

७०१ स्थानीम तहफाट भाऩदण्ड ऩङ्टया गयी आमोजना प्रस्ताव गङ्चयए फभोङ्ञजभ फेयोजगाय व्मङ्ञिको सॊख्माको 

आधायभा अनङ्टदान यकभ उऩरव्ध गयाइएको ङ्झथमो । कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ कूर ७०१ स्थानीम तहका कङ्चयफ 

३२ हजाय आमोजना प्रस्ताव गङ्चयएकोभा भन्त्रारमफाट भाऩदण्ड ऩङ्टया बएका देहाम फभोङ्ञजभ आमोजनाको 

प्राथङ्झभङ्जककयण गङ्चयएको ङ्झथमो:-  
प्रदेश चयण आमोजना प्रस्ताव गने 

स्थानीम तहको सॊख्मा 
भाऩदण्ड ऩङ्टगकेा  

आमोजनाको सॊख्मा 
आमोजनाका राङ्झग भाग 
गङ्चयएको यकभ रु. 

हस्तान्त्तयण बएको 
यकभ रु. 

प्रदेश नॊ. १ 

प्रथभ 92 2,699 2,99,35,39,086 18,66,47,000 
दोश्रो 28 439 40,83,38,284 6,65,04,000 
कूर 120 3,138 3,40,18,77,370 25,31,51,000 

प्रदेश नॊ. २ 

प्रथभ 109 3,151 2,93,05,45,991 38,02,04,000 
दोश्रो 12 216 19,18,05,390 4,90,31,000 
कूर 121 3,367 3,12,23,51,381 42,92,35,000 

फागभती प्रदेश 

प्रथभ 102 2,397 2,29,75,90,666 27,36,11,000 
दोश्रो 9 127 17,57,39,264 3,33,10,000 
कूर 111 2,524 2,47,33,29,930 30,69,21,000 

गण्डकी प्रदेश 

प्रथभ 70 1,957 19,12,11,59,374 14,19,33,000 
दोश्रो 9 78 6,91,31,400 1,19,95,000 
कूर 79 2,035 19,19,02,90,774 15,39,28,000 

रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश 

प्रथभ 92 3,021 3,01,90,08,032 29,66,43,000 
दोश्रो 14 268 29,46,62,595 6,15,24,000 
कूर 106 3,289 3,31,36,70,627 35,81,67,000 

कणायरी प्रदेश 

प्रथभ 74 2,733 3,55,06,95,836 36,87,84,000 
दोश्रो 3 137 14,79,79,078 3,64,60,000 
कूर 77 2,870 3,69,86,74,914 40,52,44,000 

सूदङ्टयऩङ्ञिभ 

प्रदेश 

प्रथभ 84 4,131 4,05,76,37,275 35,21,78,000 
दोश्रो 2 63 5,54,57,278 4,43,76,000 
कूर 86 4,194 4,11,30,94,553 39,65,54,000 

याङ्जिम 

प्रथभ 723 20,089 37,97,01,76,260 2,00,00,00,000 
दोश्रो 78 1,328 1,34,31,13,289 30,32,00,000 

कूर 701 21,417 39,31,32,89,549 2,30,32,00,000 
(ताङ्झरका २:  दङ्टई चयण अनङ्टदानको प्रदेशगत ङ्जववयण) 

कूर ३९ अफय ३१ कयोड भाग बएकोभा कामयक्रभफाट सशतय अनङ्टदानको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन मोग्म यकभ २ 
अफय ३० कयोड ३२ राख यहेको ङ्झथमो । गाॉउऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकागत ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट तथा 
योजगायीको ङ्जववयणहरु अनङ्टसूची-२ भा सॊरग्न गङ्चयएको छ ।  
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३.३ काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत आमोजनाभा सशतय अनङ्टदान हस्तान्त्तयण 
स्थानीम तहफाट भाऩदण्ड ऩङ्टया गयी प्रस्ताव गयेका आमोजनाको सॊख्मा तथा EMIS सोको ङ्जववयण देहामको ङ्ञचर 
नॊ. ५ भा प्रस्तङ्टत छ । ङ्जववयण प्रङ्जवङ्जि गयेको आधायभा दङ्टई चयणभा सशतय अनङ्टदानको यकभ हस्तान्त्तयण 
गङ्चयएको ङ्झथमो ।  

 

 

(ङ्ञचर नॊ. ५:  सॊशोङ्झधत फजेट) 

 

स्थानीम तहभा हस्तान्त्तयण गङ्चयएको कूर अनङ्टदान यकभ रु. २ अफय ३० कयोड ३२ राख भध्मे रु. २ अफय 
ङ्झभङ्झत २०७६/११/०१ भा य रु. ३० कयोड ३२ राख ङ्झभङ्झत २०७७/०१/१७ भा हस्तान्त्तयण गङ्चयएको 
ङ्झथमो । कामयक्रभरे प्रथभ य दोश्रो चयण गयी हस्तान्त्तयण गयेको यकभभा सवैबन्त्दा अङ्झधक प्रदेश नॊ. २ भा 
रु. ४२ कयोड ९२ राख 35 हजाय य सफैबन्त्दा कभ गण्डकी प्रदेशभा रु. १५ कयोड ३९ राख २८ हजाय 
ङ्झथमो । सोको प्रदेशगत ङ्जववयण देहामको ङ्ञचरभा प्रस्तङ्टत छ् 
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(ङ्ञचर नॊ. ६: सशतय अनङ्टदानको प्रदेशगत ङ्जववयण) 

 

 

३.४ वाङ्जषयक रक्ष्म य प्रगङ्झत अवस्था 
कामयक्रभको आ.व. २०७६/७७ को वाङ्जषयक रक्ष्म (annual milestone) अनङ्टसाय प्रगङ्झतको अवस्था ङ्झनम्नानङ्टसाय 
यहेको छ :- 

वाङ्जषयक रक्ष्म प्रगङ्झत 

सूचीकृत फेयोजगायका राङ्झग काभका 
राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत साभङ्टदाङ्जमक 
आमोजना सञ्चारन 

 काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत साभङ्टदाङ्जमक आमोजना सञ्चारन 
गयी साठी हजाय फेयोजगाय ब्मङ्ञिराई न्त्मूनतभ एक सम ङ्छदनको 
योजगायी ङ्छदनको राङ्झग रु. ऩाॉच अवय एक कयोड यकभ ङ्झफङ्झनमोजन 
बएको । ङ्झफङ्झनमोङ्ञजत यकभ भध्मे वैदेङ्ञशक श्रोत (IDA) को रु. २ 
अफय ६२ कयोड यकभ ङ्झफङ्झनमोजन बएकोभा उि श्रोतको यकभ 
ङ्झनकासा हङ्टन नसकेको कायण नेऩार सयकायको श्रोतको यकभ रु. २ 
अफय ३० कयोड ३२ राख यकभ ७०१ स्थानीम तहभा सशतय 
अनङ्टदानको रुऩभा ऩठाइएको । उि यकभफाट १०५,६३४ 
जनाराई ४,३०२ आमोजनाभा औषत १६ ङ्छदनको योजगायी उऩरब्ध 
गयाईएको । 

योजगाय सॊमोजकका राङ्झग योजगाय 
व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी रगामतका 
ताङ्झरभ सञ्चारन 

 सवै स्थानीम तहका योजगाय सॊमोजकराई प्रदेशतहभा योजगाय 
व्मवस्थाऩन प्रणारी सम्फन्त्धी ताङ्झरभ सञ्चारन गङ्चयएको ।   

 ५५० जना ताङ्झरभभा सहबागी बएका । 
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वाङ्जषयक रक्ष्म प्रगङ्झत 

आन्त्तङ्चयक योजगायी सजृना सम्फन्त्धी 
अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान  

 सङ्घीम तहभा आन्त्तङ्चयक योजगायी सजृना सम्फन्त्धी नेऩार प्रशासङ्झनक 
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानसॉग सहकामय गयी अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय बएको 
। प्रङ्झतवेदनरे नौ वटा नीङ्झतभा योजगायी सजृना सम्फन्त्धी ङ्झफधभान 
व्मवस्था, योजगायीको सॊम्बावना तथा बावी ङ्छदनको राङ्झग सङ्टझाव 
सभावेश बएको । साथै याङ्जिम योजगाय नीङ्झत ऩङ्चयभाजयनका राङ्झग 
सङ्टझाव प्राप्त ।  

 प्रदेश तहभा योजगायी सजृना सम्फन्त्धी ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्व ङ्जवद्यारम भापय त 
गङ्चयएको अध्ममन प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएको । प्रङ्झतवेदनरे प्रदेशभा यहेको 
श्रभ शङ्ञिको ङ्जवश्लषेण गयी योजगायी सजृना सम्फन्त्धी ङ्झफधभान 
व्मवस्था, कामयक्रभहरु, योजगायीको सॊम्बावना तथा बावी ङ्छदनको राङ्झग 
सङ्टझाव सभावेश बएको । 

याङ्जिम योजगाय प्राङ्झधकयण गठन 
सम्फन्त्धी अध्ममन य याङ्जिम योजगाय 
प्राङ्झधकयण सम्फन्त्धी कानून तजङ्टयभा 

 ऩन्त्रौँ मोजनारे ऩङ्चयकल्ऩना गये फभोङ्ञजभ याङ्जिम योजगाय प्राङ्झधकयण 
गठन सम्फन्त्धी प्रायङ्ञम्बक अध्ममन प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएको । 
अध्ममनफाट आवश्मकता ङ्जवश्लेऺ ण गयी याङ्जिम योजगाय प्राङ्झधकयण 
गठन सम्फन्त्धी ऐनको प्रायङ्ञम्बक भस्मौदा तमाय बएको। भस्मौदा 
उऩय सयकायवारासॉग छरपर गयी अङ्ञन्त्तभ रुऩ ङ्छदन फाॉकी ।  

प्र.भ.यो.का.को सङ्घीम तहभा सभीऺा 
(गोष्ठी तथा कामयशारा) 

 आ.व. २०७५/७६ को प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको छङ्ट टै्ट 
वाङ्जषयक सभीऺा नबई भन्त्रारमको वाङ्जषयक सङ्झभऺाभा प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामयक्रभको ऩङ्झन सभीऺा बएको । साथै प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामयक्रभको प्रगङ्झत ऩङ्टस्तक प्रकाशन बएको ।  

प्रदेश स्तयभा योजगाय सॊवाद भञ्च 
सभेतको कामयशारा सञ्चारन 

 कोङ्झबड-१९का कायण हङ्टन नसकेको ।  

सङ्घीम तहभा आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रवियन 
सम्फन्त्धी अन्त्तङ्जक्रय मा तथा छरपर 

 सयोकायवारा ङ्झनकामसॊग आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रवियन सम्फन्त्धी 
अन्त्तयङ्जक्रमा-छरपर बएको । ङ्झनमङ्झभत सम्वाद भापय त असर श्रभ 
सम्फन्त्ध ङ्जवकास गने थारनी गङ्चयएको ।  

प्र.भ.यो.का.को प्रदेशस्तयभा सभीऺा  कोङ्झबड-१९ का कायण हङ्टन नसकेको ।  

श्रङ्झभकको फीभा  काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत आमोजनाभा 100 ङ्छदन 
काभभा खङ्जटॉदा श्रङ्झभकको कामयस्थर दङ्टघयटनाको साभङ्टङ्जहक फीभा गनय 
सयकायी स्वाङ्झभत्व प्राप्त याङ्जिम फीभा कम्ऩनीसॉग वाताय गयी फीभा-रेख 
तमाय ऩायी सॊझौता बएको तय सञ्चारनभा ङ्जढराई बएको कायण 
फजेट खचय हङ्टन नसकेको ।   

भन्त्रारमका कभयचायीका राङ्झग ऺभता 
ङ्जवकास ताङ्झरभ 

 कोङ्झबड-१९का कायण हङ्टन नसकेको ।  

(ताङ्झरका ३:  वाङ्जषयक कामयक्रभ तथा प्रगङ्झत) 
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३.५ काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत साभङ्टदाङ्जमक आमोजना सञ्चारन 
मस कामयक्रभफाट न्त्मङ्टनतभ योजगायीका राङ्झग दीगो य उत्ऩादनशीर रगानी कामभ गदै काभका राङ्झग 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक (Cash for Work) को ङ्झसिान्त्तभा आधाङ्चयत सावयजङ्झनक ङ्झनभायण कामयक्रभ (Public Works 

Programme) भापय त स्थानीम स्तयभा बौङ्झतक तथा साभाङ्ञजक ऩूवायधाय ङ्जवकासभा मोगदान ऩङ्टर् माउन आमोजना 
सञ्चारन गङ्चयएको छ, जसको ङ्जववयण देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ :- 

 

(क) आमोजना सञ्चारन गने स्थानीम तहको ङ्जववयण 
आ.व. २०७६/७७ का राङ्झग काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत आमोजना कामायन्त्वमन गनय कूर ७०१ 
स्थानीम तहभा अनङ्टदान यकभ उऩरव्ध गयाइए ताऩङ्झन ४९५ स्थानीम तहफाट भारै आमोजना कामायन्त्वमन 
बएको ङ्झथमो । भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरएको कोङ्झबड-१९ का कायणरे सभेत आमोजना सञ्चारन हङ्टन नसकेको 
स्थानीम तहको सॊख्मा २०६ यहेको छ । जसको सख्मात्भक ङ्जववयण देहामको ङ्ञचर नॊ. ७ भा प्रस्तङ्टत छ् 

 

(चित्र न.ं ७: आयोजना कायाान्ियन भएको स्थानीय तहको संख्या) 

 
(ख) योजगायी प्रदान गङ्चयएको फेयोजगाय व्मङ्ञिको सॊख्मा 
आङ्झथयक वषय २०७६/७७ भा प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभरे ६० हजाय व्मङ्ञिराई एक सम ङ्छदनको 
योजगायी उऩरव्ध गयाउने रक्ष्म याखेकोभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटको तङ्टरनाभा ५२.२९%  न्त्मून ङ्झनकासा बएका 
कायणरे रक्ष्म प्राङ्झप्त य उद्देश्म अनङ्टरुऩका ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारनभा सभेत च ङ्टनौङ्झत उत्ऩङ्ङ बएको ङ्झथमो । साथै, 
कोङ्झबड-१९ को प्रबाव जायी यहदै गदाय सभेत कामयक्रभरे आङ्झथयक वषयको अन्त्तसम्भभा स्थानीम सयकायरे कूर 
१ राख ५ हजाय ६३४ जनाराई योजगायीभा सॊरग्न गयाएको ङ्झथमो ।  सो भध्मे सफैबन्त्दा अङ्झधक रङ्टङ्ञम्फनी 
प्रदेशभा य सवै बन्त्दा कभ प्रदेश नॊ. २ भा यहेका ङ्झथए । जसको सॊख्मात्भक ङ्जववयण देहामको ङ्ञचर नॊ. ८ 
भा प्रस्तङ्टत छ् 
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(ङ्ञचर नॊ. ८:  योजगायीभा सॊरग्न व्मङ्ञिको सॊख्मा) 
 

आङ्झथयक वषय २०७5/०७६ को तङ्टरनाभा आ.व. २०७६/०७६ कूर योजगायी ङ्छदन सॊख्मा ५ राख ७० 
हजाय ऩाॉचसम तेइस घटेको तय रङ्टङ्ञम्वनी प्रदेश वाहेक अन्त्म प्रदेशभा औषत योजगायी ङ्छदनभा ३.०८ रे वृङ्जि 
बई याङ्जिम औषत १५.९१ बएको छ । ङ्जवगत दङ्टई आ.व. भा स्थानीम सयकायफाट तङ्टरनात्भक योजगायी 
प्रदान बएको  औषत ङ्छदनको ङ्जववयण देहामको ताङ्झरका ४ भा प्रस्तङ्टत छ ।  

 

ङ्जववयण 

कूर योजगायी ङ्छदन सॊख्मा  औषत ङ्छदन (आ.व.) 

आ.व. ०७५/७६ आ.व. २०७६/७७ 

 

२०७५/७६ २०७६/७७ 

प्रदेश नॊ. १     2,58,795  २,३४,५१३   14.83    15.77  

प्रदेश नॊ. २     3,12,675  १,४८,०९७   11.39    16.15  

फागभती प्रदेश     2,26,036  १,९६,०१९   12.83    13.73  

गण्डकी प्रदेश     2,03,113  १,२४,२३८   11.61    12.69  

रङ्टङ्ञम्वनी प्रदेश     4,92,630  २,९६,१५६   15.41    14.60  

कणायरी प्रदेश     2,83,755  २,९६,६४८   10.97    18.94  

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश     4,33,306  ३,४३,७२९   12.58    18.10  

कूर   2,210,310      1,639,400  

  12.83  
(१३ ङ्छदन) 

  15.97  
(१६ ङ्छदन) 
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(ताङ्झरका ४:  प्रदेशगत योजगायीको ङ्छदन सॊख्मा तथा औसत योजगायीको ङ्जववयण) 

(ग) आमोजनाको सॊख्मा तथा प्रकृङ्झत  

आङ्झथयक वषय २०७६/७७ भा प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्त्तगयत प्रस्ताङ्जवत २१ हजाय ४ सम १७ 
भध्मेफाट कूर 4302  आमोजनाहरु कामायन्त्वमनभा आएको ङ्झथमो । जङ्टन स्थानीम तहभा फढी आमोजनाहरु 
सॊचारनभा यहेका ङ्झथए सोही स्थानभा अङ्झधक भाराभा योजगायी शृ्रजना बएको देङ्ञखएको छ जसरे रङ्ञऺत 
वगयराई योजगायी प्रदानभा प्रबावकाङ्चयता सभेत देङ्ञखएको छ । प्रदेशगत आमोजनाको सॊख्मात्भक ङ्जववयण 
देहामको ङ्ञचर नॊ. ९ भा प्रस्तङ्टत छ् 

 

कामायन्त्वमन बएका आमोजना भध्मे सडक मातामातको ऺेरभा ४८.०७% %, साना साभङ्टदाङ्जमक ऩूवायधायका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनाभा १८.८१% य उजाय, ङ्झसॉचाई तथा नदी ङ्झनमन्त्रणभा ११.२५%  कामायन्त्वमन बएका ङ्झथए । 
मस प्रकृङ्झतका आमोजनाभा योजगायी सजृना गनय सहज हङ्टने ङ्जवषमराई ध्मानभा याङ्ञखएको य साभाङ्ञजक दङ्टयी 
कामभ गनय सहज हङ्टने स्थानीम तहको अनङ्टबव देङ्ञखएको छ । कोङ्झबडकै सभमभा भङ्टरङ्टकभा स्वास्थ्म, सूचना 
प्रङ्जवङ्झध रगामतका ऺेररे प्राथङ्झभकता ऩाए ताऩङ्झन उि ऺेरभा कामायन्त्वमन बएका आमोजना १%  बन्त्दा न्त्मून 
यहेका ङ्झथए । आमोजना ऺेरगत सॊख्मात्भक ङ्जववयण ङ्ञचर नॊ. १० भा प्रस्तङ्टत छ । गाउॉऩाङ्झरका तथा 
नगयऩाङ्झरकागत सॊचाङ्झरत आमोजनाको सॊख्मात्भक ङ्जववयणहरु अनङ्टसूची-२ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

 

 

ङ्ञचर न ९: आमोजनाको प्रदेशगत सॊख्मात्भक ङ्जववयण 
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(ङ्ञचर नॊ. १०: आ.व. 2076/077 भा सञ्चाङ्झरत आमोजना सॊख्मा य प्रकृङ्झत ) 

 

३.६ आङ्झथयक ङ्जववयण 

आ.व. 2076/077 भा सञ्चाङ्झरत भङ्टख्म ङ्जक्रमाराऩगत खचयको ङ्जववयण ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ :- 
 

(क) स्थानीम तहभा बएको खचयको ङ्जववयण 

आ.व. २०७६/७७ भा कूर 701 स्थानीम तहराई सशतय अनङ्टदान हस्तान्त्तयण गङ्चयएकोभा भहारेखा 
ङ्झनमन्त्रक कामायरमको SuTRA/TSA प्रणारी य EMIS फाट प्राप्त ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत ङ्जववयण अनङ्टसाय रु. 1 अवय 76 
कयोड 3 राख 44 हजाय 72 खचय  बई 65.49% ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत देङ्ञखएको छ ।  

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ (रु.) खचय प्रगङ्झत 

2,70,15,62,000/- 1,76,03,44,072/- 65.49% 

(ताङ्झरका ५:  आ.व. २०७६/०७७ भा स्थानीम तहको ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत) 

 

स्थानीम तहभा बएका ङ्जवत्तीम य बौङ्झतक प्रगङ्झतराई EMIS भापय त ऩङ्झन प्रङ्झतवेदन गनय सफै स्थानीम तहराई 
अनङ्टयोध गङ्चयएकोभा ५३४ स्थानीम तहफाट भारै EMIS भा आङ्झथयक ङ्जववयण प्रङ्जवङ्जि बएको छ । मसका 
अङ्झतङ्चयि काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत आमोजना सञ्चारन गने ४९५ भध्मे ४६४ स्थानीम तहफाट 
भारै EMIS भा ङ्जववयण प्राप्त बएको छ । मद्यङ्जऩ स्थानीम तहरे कङ्ट न ङ्ञशषयकभा कङ्झत खचय गयेको य नेऩार 
सयकायको सङ्ञञ्चत खाताभा कङ्झत यकभ ङ्जपताय गयेको ङ्जववयण प्राप्त गने प्रणारीको ङ्जवकास नबएकोरे आगाभी 
आङ्झथयक वषय २०७७/७८ भा आङ्झथयक ङ्जववयण ङ्झरने ऩद्दङ्झतराई थऩ व्मवङ्ञस्थत गनङ्टयऩने बएको छ । मसका 
राङ्झग सङ्टर (SuTRA) प्रणारी तथा ङ्झसगास (CGAS)  फाट खचयको ङ्जववयण ङ्झरन े य सोही अनङ्टसाय कामयक्रभको 
आङ्झथयक ङ्जववयण प्रङ्जवि गनेराई प्रोत्साहन गनङ्टयऩने हङ्टन्त्छ । स्थानीम तहफाट बएको काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा 
आधाङ्चयत साभङ्टदाङ्जमक ऩूवायधाय ङ्झनभायण आमोजनाभा बएको खचय य अन्त्म खचयका ङ्जववयणहरु योजगाय व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारीभा सभेत प्रङ्जवङ्जि गने व्मवस्थाराई प्रबावकायी कामायन्त्वमन गनङ्टयऩने देङ्ञखएको छ ।   
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(ख) सङ्घीम तहभा बएको खचयको ङ्जववयण 

सङ्घीम तहभा प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको भङ्टख्म ङ्जक्रमाकराऩ य सो को खचय ङ्जववयण देहामफभोङ्ञजभ छ :- 
(रु.हजायभा) 

क्र.सॊ. कामयक्रभ ङ्झफङ्झनमोजन कङ्ट र खचय खचय प्रङ्झतशत 

१ आन्त्तङ्चयक योजगायी सजृना सम्फन्त्धी अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान य छरपर 50,00 23,50 47% 

२ आन्त्तङ्चयक योजगायी सजृना सम्फन्त्धी प्रदेश तहभा अध्ममन  70,00 39,58 57% 

३ याङ्जिम योजगाय प्राङ्झधकयण गठन सम्फन्त्धी अध्ममन य याङ्जिम योजगाय 
प्राङ्झधकयण सम्फन्त्धी कानून तजङ्टयभा 4,92 1,47 30% 

४ योजगाय सॊमोजकका राङ्झग EMIS रगामतका ताङ्झरभ 3,00,00 50,48 १७% 

५ प्र.भ.यो.का.को सङ्घीम तहभा सङ्झभऺा (गोष्ठी तथा कामयशारा) 10,00 - - 

६ प्रदेश स्तयभा योजगाय सॊवाद भञ्च सभेतको कामयशारा 70,00 - - 

७ सङ्घीम तहभा आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रवियन सम्फन्त्धी अन्त्तङ्जक्रय मा तथा 
छरपर 15,00 - - 

८ प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको प्रदेशस्तयभा सभीऺा 35,00 - - 

९ श्रङ्झभकको ङ्झफभा 2,02,00 - - 

१०  भन्त्रारमका कभयचायीका राङ्झग ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ 10,00 - - 

११ अन्त्म कामयक्रभ खचय १०,१०८   

कङ्ट र जम्भा रु.  ८,६७,९२ 1,15,03 १३.२५% 

(ताङ्झरका ६:  सङ्घीम तहको ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत) 

(ग) कूर खचय ङ्जववयण  

आ.व. 2076/077 भा प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभभा बएको जम्भा ङ्जवङ्झनमोजन य खचयको ङ्जववयण 
देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ :- 

ङ्जववयण ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ (रु.) खचय प्रगङ्झत कैङ्जपमत 

स्थानीम तहभा हस्तान्त्तङ्चयत 
सशतय अनङ्टदान 

२,७०,१५,६२,००० १,७६,९३,४४,०७३ ६५.५०% योजगाय सेवा केन्त्र 

सञ्चारन खचयभा ङ्झसधै 

रु. ३९,८३,६२,००० 

ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयण 

बएको ।  

भन्त्रारमफाट सॊचाङ्झरत 
कामयक्रभ  

८,६७,९२,००० १,१५,०३,००० १३.२५% 

कूर 2,7८,८८,54,000 1,78,08,47,073 63.८५% 

 

 (ताङ्झरका ७:  आ.व. २०७६/७७ भा प्र.भ.यो.का.को कूर ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत) 
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योजगाय सेवा केन्त्रको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

(योजगायीको हकसम्फन्त्धी  ङ्झनमभावरी, २०७५ को ङ्झनमभ ६ फभोङ्ञजभ):- 

(क) स्थानीम तहङ्झबर यहेका फेयोजगाय व्मङ्ञिको तथ्माङ्क सङ्करन तथा 
ङ्जवश्लषेण गयी फेयोजगायको सूची अद्यावङ्झधक गने,  

(ख) सूचीकृत फेयोजगाय व्मङ्ञिराई ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण गने,  

(ग) स्थानीम तह ङ्झबर उऩरब्ध योजगायीका अवसयहरुको ऩङ्जहचान गयी 
सोको सूचना प्रवाह गने,  

(घ) स्थानीम तह ङ्झबरको योजगायीको सम्बाव्म ङ्ञस्थङ्झत ङ्जवश्लषेण गयी 
योजगायीको तथ्माङ्क सङ्करन गने, योजगाय नक्साङ्कन गने तथा 
योजगायीका अवसयको अङ्झबरेखाङ्कन गने,  

(ङ) योजगायदाताका राङ्झग श्रङ्झभकको उऩरब्धताको सम्बाव्मता 
जानकायी गयाउने,  

(च) योजगायदाताफाट भाग बए फभोङ्ञजभ सूचीकृत फेयोजगाय व्मङ्ञिराई 
योजगायीका राङ्झग काभभा जान सूङ्ञचत गने,  

(छ) फेयोजगायहरुको ऻान, सीऩ, मोग्मता, अनङ्टबव य फजायको भागका 
आधायभा आवश्मक ऩने सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभको ऩङ्जहचान गयी 
सम्फङ्ञन्त्धत ताङ्झरभ केन्त्रभा ङ्झसपाङ्चयस गने,  

(ज) आनोना काभकायफाहीको फायेभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सम्फङ्ञन्त्धत गाउॉ 
कामयऩाङ्झरका तथा नगय कामयऩाङ्झरकाभा प्रङ्झतवेदन ऩेश गने,  

(झ) ऐन तथा मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ आपूरे गयेका काभकायफाहीको 
सम्फन्त्धभा भन्त्रारमरे तोकेको ढाॉचाभा भन्त्रारम य प्रदेशको 
योजगायी सम्फन्त्धी ङ्जवषम हेने भन्त्रारमभा भाङ्झसक रुऩभा प्रङ्झतवेदन 
ऩठाउने,  

(ञ) आनोनो कामयऺ ेरङ्झबरफाट वैदेङ्ञशक योजगायीभा जान चाहने 
व्मङ्ञिहरुका राङ्झग सूचना सम्प्रषेण गने,  

(ट) वैदेङ्ञशक योजगाय फोडयफाट उऩरब्ध गयाइने आङ्झथयक सहामता 
ङ्जवतयण सम्फन्त्धी कामयभा सहमोग ऩङ्टर् माउन,े   

(ठ) फेयोजगाय ऩङ्चयवायराई प्रदान गने ङ्झनवायह बत्ता ङ्जवतयण गने, 

(ठ) सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तहभा योजगायी तथा स्वयोजगायी सम्फन्त्धी 
कामय गने अन्त्म सयकायी ङ्झनकाम वा त्मस्ता ङ्झनकामिाया सञ्चाङ्झरत 
कामयक्रभसॉग सभन्त्वम य सहकामय गने,  

(ड) योजगाय सम्फन्त्धी सयोकायवाराराई अन्त्म सेवा प्रदान गने । 

३.७ योजगाय सेवा केन्त्रफाट सेवा प्रवाह 

सफै प्रकायका योजगायभूरक सेवाहरु एकिाय प्रणारीको रुऩभा उऩरब्ध गयाउने उद्देश्म सभेत ङ्झरई 753 
गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाभा योजगाय सेवा केन्त्र स्थाऩना बएका छन ्। उि केन्त्रफाट देहामका सेवा य 
सहामता प्रदान गने सोच यहे फभोङ्ञजभ क्रभश् देहामका सेवा प्रवाह सॊस्थागत हङ्टॉदै गएको छ्- 

 योजगाय सूचना सॊकरन तथा सम्प्रषेण, 

 फेयोगायको ऩङ्जहचान तथा सूचीकयण 

 योजगायदाता (सयकायी, ङ्झनजी, 
सहकायी, सॊस्था) सॉग सभन्त्वम तथा 
सहकामय, 

 योजगायीभा प्राथङ्झभकता अनङ्टसाय 
श्रङ्झभकको ऩङ्चयचारन, 

 योजगायीभा रगाउने (Job Placement) 
भा सहङ्ञजकयण, 

 सीऩ तथा ताङ्झरभको आवश्मिा 
ऩङ्जहचान, य 

 स्वयोजगायका राङ्झग सहङ्ञजकयण । 

 ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉचभा सहङ्ञजकयण, य  

 ङ्झनवायह बत्ता व्मवस्थाऩन । 

योजगायीको खोजीभा यहेका जनशङ्ञि; 
दऺ/अधयदऺ/अदऺ श्रङ्झभकको खोजीभा 
यहेका योजगायदाता य श्रभ फजायभा 
उऩरब्ध अवसयको सूचना आदान प्रदान गयी 
योजगायी प्रत्माबङू्झतभा सहङ्ञजकयण, सहकामय 
य सभन्त्वम कामभ गनय जनताको नङ्ञजकैको 
सयकायको रुऩभा गाउॉऩाङ्झरका तथा 
नगयऩाङ्झरकारे योजगाय सेवा केन्त्रको 
प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गने व्मवस्था 
ङ्झभराइएको  छ । 
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योजगायीको हक सम्फन्त्धी ऐनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत योजगाय सेवा केन्त्रभा EMIS सञ्चारन हङ्टने व्मवस्था 
ङ्झभराइएको छ। योजगाय सेवा केन्त्र य ङ्झनजी ऺेरसॊगको सहकामय अङ्झबवृङ्जि हङ्टने गयी EMIS को ङ्जवस्ताय गने 
सोच कामयक्रभरे याखेको छ । तीनै तहका सयकायको योजगाय सेवा ङ्जवङ्झनभम केन्त्र (Employment Exchange 

Service Centre) को रुऩभा योजगाय सेवा केन्त्रको स्तयोङ्ङती  गने कामय क्रभश: कामायन्त्वमन गङ्चयदै रङ्झगएको   
छ ।  

आङ्झथयक वषय २०७६/077 भा योजगाय सेवा केन्त्ररे ङ्झसङ्झभत रुऩभा योजगायभूरक सेवाको प्रवाह गये ताऩङ्झन 
मस कामयक्रभ भातहत कामायन्त्वमन हङ्टने मङ्टवा योजगायीका राङ्झग रुऩान्त्तयण ऩहर आमोजना सभेतको सेवाराई 
एङ्जककृत रुऩभा सञ्चारन गयी देहामका सेवाहरु क्रभश: उऩरव्ध गयाउने कामयनीङ्झत सभेत यहेको छ :  

 कामयस्थर स्वास्थ्म एवॊ सङ्टयऺासम्फन्त्धी ताङ्झरभ, 

 श्रङ्झभकको राङ्झग जीवन उऩमोगी ताङ्झरभ, 

 योजगायी  य स्वयोजगायी सम्फन्त्धी ताङ्झरभभा सहङ्ञजकयण य 

 ङ्झनजीऺेर य योजगायदातासॉग सभन्त्वम गयी कामयस्थरभा आधाङ्चयत ताङ्झरभ (Apprenticeship Training) । 

 

आगाभी आङ्झथयक वषयभा स्थानीम तहभा सीऩ तथा ऺभता ङ्जवकासको भागको अध्ममन य योजगायीको भाग तथा 
आऩूङ्झतयको अन्त्तयङ्जवश्लषेण गयी तदनङ्टरुऩको ऺभता ङ्जवकासका ङ्जक्रमाकराऩको सञ्चारन गने व्मवस्था    
ङ्झभराइनेछ । कामयक्रभ भापय त सञ्चारन हङ्टने तथा अन्त्म ङ्झनकामरे सञ्चारन गने ताङ्झरभ कामयक्रभको सॊमोजन 
तथा सहकामय गने ङ्ञजम्भेवायी सभेत स्थानीम तहभा यहेका योजगाय सेवा केन्त्रराई तोङ्जकएको छ ।  

 

३.८ ङ्जवगत दङ्टई वषयको तङ्टरनात्भक ङ्जववयण 

ङ्जवगत दङ्टई वषयभा बएका भूख्म कामयहरुको तङ्टरनात्भक ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ :- 

(क)   सशतय अनङ्टदानको ङ्जववयण 

प्रथभ वषयको तङ्टरनाभा दोश्रो वषयभा कूर फजेटको आकायभा कङ्चयफ ६२ प्रङ्झतशतरे वृङ्जि बए वैदङ्ञशक 
सहामताको यकभ प्राप्त नहङ्टॉदा दोश्रो वषयभा काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभक शीषयकभा रु. ६ कयोड ४७ राख ६९ 
हजाय न्त्मून बएको ङ्झथमो । प्रथभ वषयको तङ्टरनाभा प्रदेश नॊ. १,  फागभती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश य रङ्टङ्ञम्वनी 
प्रदेश न्त्मून फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बएको ङ्झथमो बने प्रदेश नॊ. २, कणायरी प्रदेश य सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा अङ्ञघल्रो 
वषयको तङ्टरनाभा अङ्झधक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बएको ङ्झथमो । वाङ्जषयक प्रदेशगत अनङ्टदानको तङ्टरनात्भक ङ्ञचर नॊ. 
११ भा उल्रेख छ ।  
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(चित्र नं. ११: सशता अनुदानको तुऱनात्मक वििरण - रकम रु. हजारमा) 
 

(ख)   आमोजना कामायन्त्वमन बएका स्थानीम तहको सॊख्मा 
ङ्जवगत दङ्टई वषय देङ्ञख कामयक्रभ व्मवस्थाऩन गनय स्थानीम सयकायराई अनङ्टदान, ऺभता ङ्जवकास,  सभन्त्वम य 
सहङ्ञजकयण बई यहेको छ । मद्यङ्जऩ केङ्जह स्थानीम सयकायभा सॊस्थागत ऺभताको कङ्झभ, योजगाय सॊमोजकको 
ङ्चयिता तथा अन्त्म ङ्जवङ्जवध कायणरे आमोजना कामायन्त्वमन, योजगाय सेवा केन्त्रको सञ्चारन य EMIS को उऩमोग 
गनय नसकेको अवस्था देङ्ञखएको छ । मसका अङ्झतङ्चयि कोङ्झबड-१९ को प्रबावरे आमोजना कामायन्त्वमनभा 
प्रत्मऺ प्रबाव ऩायेको देहामको ताङ्झरका नॊ. ८  फाट सभेत देङ्ञखन्त्छ ।  

प्रदेश  
स्थानीम तहको 

सॊख्मा 
आमोजना  कामायन्त्वमन गने स्थानीम तहको सॊख्मा कैङ्जपमत 

आ.व. २०७५/०७६  आ.व. २०७६/०७७  

प्रदेश नॊ. १ १३७ ९८ 101 EMIS, ईभेर 
य प्राप्त प्रगङ्झत 
ङ्जववयणका 
आधायभा 
अद्यावङ्झधक 
गङ्चयएको ।  

प्रदेश नॊ. २ १३६ ९७ 76 

फागभती प्रदेश ११९ ८९ 82 

गण्डकी प्रदेश ८५ ७४ 69 

रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश १०९ ९३ 84 

कणायरी प्रदेश ७९ ५५ 60 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश ८८ ७८ 69 

कूर ७५३ ५८४ 541  

(ताङ्झरका ८:  आमोजना कामायन्त्वमन गने स्थानीम तहको सॊख्मा)  
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कामयक्रभ सञ्चारनको प्रथभ वषयभा सवै स्थानीम तहभा अनङ्टदान यकभ ऩठाइएकोभा ५८४ वटा स्थानीम 
तहफाट भारै आमोजना कामायन्त्वमन बएकोभा आ.व. २०७६/७७ भा कूर ७०१ स्थानीम तहभा अनङ्टदान 
यकभ ऩठाइएकोभा जम्भा ४९५ स्थानीम तहरे भारै आमोजना कामायन्त्वमन गयेको जानकायी प्राप्त बएको  
छ । आमोजना कामायन्त्वमनको सन्त्दबयभा प्रथभ वषयभा ७7.5% य दोश्रो वषयभा ७0.61% स्थानीम तह 
ङ्जक्रमाङ्ञशर बएको देहामको ङ्ञचर नॊ. १२ भा प्रस्तङ्टत छ :- 

 

(ङ्ञचर नॊ. १२:  आमोजना कामायन्त्वमन बएका स्थानीम तहको ङ्जववयण ) 

 

(ग)     न्त्मूनतभ योजगायी प्रदान गङ्चयएको ङ्जवऩङ्ङ फेयोजगायको सॊख्मा  

17 राख 1 हजाय 5 सम 51 रे आवेदन ङ्छदएका भध्मे प्रथभ वषयभा न्त्मूनतभ योजगायीभा १,७२,२७० 
जनाराई औसत १३ ङ्छदनको योजगाय उऩरव्ध गयाइएकोभा आ.व. २०७६/०७७ भा 370734 जना 
फेयोजगाय सूङ्ञचकृत यहेकोभा कूर १,०5,365 जनाराई औसत १६ ङ्छदनको योजगायी उऩरव्ध गयाईएको 
ङ्जववयण देहामको चाटय नॊ. 10 उल्रेख छ । योजगायी उऩरव्ध गयाउने क्रभभा औसत योजगायी ङ्छदनभा फङृ्जि 
बए ताऩङ्झन एक सम ङ्छदनको योजगायी सजृना गने रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग कामयक्रभ कामायन्त्वमनकतायरे ध्मान ङ्छदनङ्ट 
ऩने देङ्ञखएको   छ ।  
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(ङ्ञचर नॊ. १२: न्त्मूनतभ योजगायीभा सॊरग्न फयेोजगाय व्मङ्ञिको सॊख्मा) 

 

(घ)    आमोजनाको सॊख्मात्भक ङ्जववयण 

कामयक्रभ सञ्चारनको प्रथभ वषयभा जम्भा ६,९०४ आमोजना सञ्चारन बएकोभा आ.व. २०७६/०७७ भा 
जम्भा 4,302 आमोजना कामायन्त्वमभा आएका ङ्झथए । प्रथभ वषयभा आमोजना सञ्चारन बएका स्थानीम तहभा 
औसत १२ वटा आमोजना कामायन्त्वमन बएकोभा गत आ.व. भा सो सॊख्मा घटेय ११ बएको देहामको ङ्ञचर 
नॊ. १३ फाट देङ्ञखएको छ । गत आ.व.भा अनङ्टदान यकभभा साभान्त्म कङ्झभ बएको तथा कोङ्झबड-१९ को 
प्रबावरे गदाय आमोजनाको सॊख्मा घटेको अवस्था देङ्ञखएको छ ।   

न्यनूतम रोजगारी प्राप्त गरेका विपन्न बेरोजगारको सखं्या 
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(ङ्ञचर नॊ. १३: आमोजनाको सॊख्मात्भक ङ्जववयण) 

 

४. कामयक्रभफाट प्राप्त उऩरब्धीहरु 

आ.व. 2075/076 को तेस्रो चौभाङ्झसकफाट शङ्टरु गङ्चयएको प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको कामायन्त्वमनका 
क्रभभा आ.व. 2076/077 को अवङ्झधभा कामयक्रभरे हाङ्झसर गयेका उऩरब्धीहरुराई देहाम अनङ्टसाय प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ्- 

 

४.1 नीङ्झतगत अध्ममन 
नेऩार सयकायरे आ.व. २०७५/७६ को नीङ्झत तथा कामयक्रभ भापय त आगाभी ऩाॉच फषयङ्झबरभा फाध्मात्भक 
फैदेङ्ञशक योजगायीराई अन्त्त्म गने घोषणा गयेको प्रङ्झतविताफभोङ्ञजभ सयकायरे ङ्जवगत दङ्टई वषयभा अवरम्फन 
गयेका नीङ्झत तथा कामयक्रभ आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रफियन गने तपय  केन्त्रीत यहेका छन ् । आन्त्तङ्चयक 
योजगायसम्फन्त्धी गङ्टणात्भक तथा सॊख्मात्भक ङ्जववयण एङ्जककृत स्वरुऩभा व्मवस्थाऩन गने य तदनङ्टरुऩ सेवा 
प्रवाहभा आवि गनय ङ्जवङ्झबङ्ङ अध्ममन य अनङ्टसन्त्धनात्भक कामय भन्त्रारमरे अगाङ्झड फढाएको छ ।  
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आन्त्तङ्चयक योजगायी सजृना हङ्टने प्रभङ्टख ऺेरका नीङ्झतगत ऩऺभा अध्ममन ङ्जवश्लषेण गयी ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाभा भूर 

प्रवाङ्जहकयण गने प्रमोजनको राङ्झग नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानसॉग सम्झौता गयी नीङ्झतगत अध्ममन 

गयाएको ङ्झथमो । उि अध्ममनफाट सङ्घीमस्तयभा योजगायी सजृना गने नौ वटा नीङ्झतको अध्ममन गयी 

प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएको छ । प्रङ्झतवेदनरे योजगायी सजृनाको सम्फन्त्धभा वतयभानभा बएको व्मवस्था,  योजगायीको 

ङ्जवषमराई आन्त्तङ्चयङ्जककयण गनय चाल्नङ्ट ऩने कदभको ङ्जवषमभा सभेत भागयदशयन गयेको छ । मसैगयी भन्त्रारमरे 

प्रदेश तहभा योजगायी सजृना गने सम्फन्त्धभा ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारमसॉग सम्झौता गयी अध्ममन गयाएको     

ङ्झथमो । उि अध्ममन प्रङ्झतवेदनरे प्रदेश स्तयभा योजगायी अवस्थाको तङ्टरनात्भक ङ्जववयण य योजगायी प्रवियन 

गनय आगाभी भागयङ्ञचर सम्फन्त्धभा सङ्टझाव प्राप्त बएको छ ।   

आ.व. २०७६/७७ भा श्रभ य योजगायका ङ्जवषमभा ङ्झनदेशन, सभन्त्वम य सहङ्ञजकयण गनय ऩन्त्रौं मोजनारे 

ऩङ्चयकल्ऩना गये अनङ्टसाय योजगाय प्राङ्झधकयण गठनको राङ्झग कानूनको प्रायङ्ञम्बक भस्मौदा तमाय बएको छ । 

बावी ङ्छदनभा आन्त्तङ्चयक योजगायीको याङ्जिम स्वरुऩ, सॊयचना य सेवा प्रवाहको सॊस्थागत प्रणारी कङ्ट न रुऩभा 

ङ्जवकास गने बङे्ङ सङ्टस्ऩि अवधायणा सङ्जहत योजगाय प्राङ्झधकयणको औङ्ञचत्म य फहङ्ट ङ्झनकाम आवि हङ्टने ङ्जवषमभा 

नीङ्झतगत स्ऩिता कामभ गदै भन्त्रारमगत स्वाङ्झभत्व सभेत ऩङ्टङ्जि हङ्टन ेगयी थऩ गहृकामयको आवश्मिा देङ्ञखएको 

छ ।  

 

४.2 आन्त्तङ्चयक योजगायीको राङ्झग नीङ्झतगत छरपर तथा ऩषृ्ठऩोषण 

भन्त्रारमरे आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रवियन गने सन्त्दबयभा 2076/03/१५ य १६ भा याङ्जिम श्रभ तथा योजगाय 

सम्भेरनको आमोजना गयेको ङ्झथमो । सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मूफाट शङ्टबायम्ब गङ्चयएको सम्भेरनभा श्रङ्झभक 

मङ्टङ्झनमन, योजगायदाता, सयकायका सम्फि ङ्झनकाम तथा ङ्जवषम ङ्जवऻको उऩङ्ञस्थङ्झत यहेको ङ्झथमो । सम्भेरनभा 

आन्त्तङ्चयक योजगायीको वतयभान अवस्था, कामायन्त्वमनका च ङ्टनौती य सम्बावनाका ङ्जवषमभा सघन छरपर बएको 

ङ्झथमो । सम्भेरनफाट आन्त्तङ्चयक योजगायीराई प्रफियन गनङ्टयऩने कानूनी, सॊयचनागत य कामयक्रभगत ङ्जवषमभा 

ऩषृ्ठऩोषण प्राप्त बएको ङ्झथमो । सम्भेरनको ङ्झनश्कषय अनङ्टसूची-३ भा सॊरग्न छ । 

 

४.३ श्रङ्झभकको कामयस्थर दङ्टघयटना फीभा 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ योजगायीको भाध्मभफाट श्रङ्झभकराई साभाङ्ञजक सॊयऺण प्रदान गने कामयक्रभ 

यहेकोरे योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा सङ्टङ्ञचकृत फेयोजगाय ब्मङ्ञिराई योजगायीभा खटाउनङ्ट ऩूवय 

श्रङ्झभकको कामयस्थर दूघयटना फीभा गने ऩङ्चयऩाङ्जटराई सॊस्थागत गङ्चयएको छ ।  
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४.४ योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको स्तयोङ्ङती 

ङ्झभङ्झत 2076/09/22 देङ्ञख सञ्चारनभा आएको योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (Employment 

Management Information System) सञ्चारन तथा कामायन्त्वमनको क्रभभा ऩङ्जहचान बएका सङ्टधाय गनङ्टयऩने 

ङ्जवषमहरुराई सङ्टधाय गदै रङ्झगएको छ । ङ्जवगतभा न्त्मङ्टनतभ योजगायीभा आवि हङ्टन चाहने फेयोजगाय व्मङ्ञिको 

ङ्जववयण, काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत आमोजनाको ङ्जववयण रगामतका ङ्जवषमहरु भार सभावेश 

बएकोभा योजगायभूरक सेवा य सङ्टङ्जवधा प्रदान गने ङ्जवषमहरु सभेत सभावेश गयी स्तयोङ्ङती गने कामयराई 

ङ्झनयन्त्तयता ङ्छददै याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी स्थाङ्जऩत गने प्रकृमा अगाङ्झड फढाइएको छ । 

 
 

४.५ मङ्टवा योजगायीको राङ्झग रुऩान्त्तयण ऩहर आमोजना सञ्चारन 
आमोजनारे ङ्जवशषे गयी फेयोजगाय मङ्टवा य भङ्जहरा रङ्ञऺत योजगायी, जीवन उऩमोगी ताङ्झरभ य श्रभ फजायभा 
भङ्जहरा श्रभशङ्ञिको ऩहङ्टॉच फङृ्जि गनय योजगायीका राङ्झग तमायी क्रव (Ready to Work Club) गठन गने 
रगामतका ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनेछ ।, थऩ जनशङ्ञिको व्मवस्था तथा योजगायभूरक सेवा य सङ्टङ्जवधाको 
सङ्टदृङ्जढकयण रगामतका कामयभा सहमोग गनेछ । 

सङ्टङ्ञचकृत ङ्जवऩङ्ङ फेयोजगाय व्मङ्ञिराई रङ्ञऺत गयी थऩ योजगायी तथा योजगायभूरक सेवा प्रदान तथा आन्त्तङ्चयक 
योजगायीराई प्रफियन गनय नऩेार सयकाय (अथय भन्त्रारम) य ङ्जवश्व फैंक फीच नोबेम्फय २०१९ भा हस्ताऺय बइय 
ङ्जवश्व फैंकको ऋण सहमोगभा आङ्झथयक रुऩभा ङ्झफऩङ्ङ फेयोजगाय मङ्टवाराई योजगायीको अवसय ङ्झसजयना, सीऩ तथा 
ऺभता अङ्झबफिृी य योजगायभूरक सेवा, सङ्टङ्जवधा तथा सहामताको ङ्जवस्ताय भापय त श्रभ फजायको ऩङ्चयणाभभा सङ्टधाय 
ल्माउने रक्ष्मका साथ "मङ्टवा योजगायीका राङ्झग रुऩान्त्तयण ऩहर आमोजना (Youth Employment 

Transformation Initiative Project) प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्त्तगयत सॊचारनभा ल्माइएको छ ।ऩाॉच 
फषयसम्भ(सन ्१२ से्टेम्फय २०१९ देङ्ञख ३० जङ्टन 2024 सम्भ ) सञ्चारन हङ्टने मस आमोजनाको कङ्ट र यकभ 
१२० ङ्झभङ्झरमन अभेङ्चयकी डरय (कङ्चयफ रु. १४ अफय रूऩैमा फयाफय) यहेको छ । साथै मसफाट स्थानीम तहभा 
सञ्चारनभा यहेका योजगाय सेवा केन्त्रको ऺभता अङ्झबवङृ्जिका ङ्जक्रमाकराऩ सभेत हङ्टनेछ । मस आमोजनाको 
ङ्झभङ्झत २०७७/४/५ भा सॊमङ्टि रुऩभा शङ्टबायम्ब बएको हो य मस आमोजनाभा ङ्झनम्नानङ्टसायका भङ्टख्म तीनवटा 
कम्ऩोनेन्त्टहरू यहेका छन:्- 

कम्ऩोनेन्त्ट १ - योजगाय प्रविनय प्रणारी य सेवाको सङ्टदृढीकयण   

कम्ऩोनेन्त्ट २-जोङ्ञखभऩूणय अवस्थाभा यहेका सभूहका राङ्झग श्रभ फजायको उऩरङ्ञव्धभा सङ्टधाय अङ्झबफङृ्जि    

कम्ऩोनेन्त्ट ३ - आमोजना व्मवस्थाऩन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन य ऺभता ङ्जवकास। 
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न्त्मूनतभ योजगायी तथा आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रवियन सम्फन्त्धी देहामका कामयभा आमोजनाका ङ्जक्रमाकराऩ 
केङ्ञन्त्रत यहेका छन:्   

 योजगायका अवसयको ङ्झसजयना, सीऩ तथा ऺभता अङ्झबफङृ्जि य योजगाय सेवाको ङ्जवस्ताय भापय त मङ्टवाको 
राङ्झग श्रभ फजायको ऩङ्चयणाभभा सङ्टधाय ल्माउन े। 

 योजगायभूरक सेवा य सङ्टङ्जवधा सम्फन्त्धी प्रणारीको ङ्जवकास तथा ङ्जवस्ताय गयी रङ्ञऺत वगयको  ऩहङ्टॉच 
अङ्झबफङृ्जि गने 

 १० ङ्छदन सम्भको जीवन उऩमोगी सीऩ ङ्जवकास य ४० ङ्छदनसम्भको कामयस्थरभा आधाङ्चयत  सीऩ 
ङ्जवकास तथा ऺभता अङ्झबवङृ्जिका ङ्जक्रमाकराऩराई ५९,५०० जना फेयोजायराई रङ्ञऺत गयी सञ्चारन 
गङ्चयनेछ। 

 तोङ्जकएका १५० वटा स्थानीम तहभा भङ्जहरा रङ्ञऺत योजगायीका राङ्झग तमायी क्रवको सञ्चारन गङ्चयन े
छ ।  

 कूर मङ्टवा १८ देङ्ञख ४० वषयका राबग्राही सॊख्मा ६०% यहने ।   

 National Employment Management Information System ङ्जवकास य सञ्चारन 

 योजगाय सेवा केन्त्रभा थऩ २ जना कभयचायी सफै स्थानीम तहभा य कङ्चयफ १५० स्थानीम तहभा 
योजगायीको राङ्झग सहजकतायको फजेट ।  

 

मसका राङ्झग देहामका भङ्टख्म दस्तावेजहरु स्वीकृत बएका छन:्  

 Financing Agreement 

 Financing Agreement Amendment 

 Project Appraisal Document 

 Procurement Plan 

 Project Operation Manual 

 Environmental and Social Management Framework 

 Disbursement and Financial Information Letter 

 

 

४.६ श्रङ्झभक सूचना फैङ्क स्थाऩनाको अध्ममन सम्ऩङ्ङ  
देशभा भौजङ्टदा श्रभशङ्ञिको सम्ऩूणय ङ्जववयण (मोग्मता, ऻान, सीऩ, दऺता, अनङ्टबव, रुची आङ्छद) योजगायदाताका 
सम्ऩूणय ङ्जववयण, सीऩ तथा ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाहरुको ङ्जववयण तथा योजगायीका अवसयहरुको सम्ऩूणय ङ्जववयण 
यहने गयी श्रङ्झभक सूचना फैक सञ्चारनभा ल्माउने तमायी बएको छ । मसको राङ्झग वेव साइट दताय बई 
(www.lib.gov.np) सञ्चारनको तमायीभा यहेको छ । श्रङ्झभक सूचना फैक सञ्चारनभा आएऩङ्झछ Skill Gap 

Analysis य Job Matching को कामयभा सहमोग ऩङ्टग्नछे । मसको राङ्झग अवधायणा तमाय बई प्राङ्जवङ्झधक ऩऺको 
तमायी बईयहेको छ । 
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४.७ अन्त्म उऩरङ्ञब्ध 

मस कामयक्रभरे आन्त्तङ्चयक योजगायी प्रफियनको राङ्झग सयोकायवारासॉग ऩटक ऩटक छरपर अन्त्तयङ्जक्रमा गयी 
आन्त्तङ्चयक योजगायी य स्वयोजगायीराई याङ्जिम भहत्वको रुऩभा स्थाङ्जऩत गयेको छ । आ.व. 2077/078 
भा सफै तहका सयकायको प्रभङ्टख भहत्वको ङ्जवषमको रुऩभा आन्त्तङ्चयक योजगायी ऩयेको छ । प्रदेश सयकाय य 
स्थानीम सयकायरे सभेत मस कामयक्रभराई अनङ्टसयण गयी भङ्टख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ, भेमय योजगाय 
कामयक्रभ, अध्मऺ योजगाय कामयक्रभ आङ्छद नाभका योजगायभूरक कामयक्रभहरु सञ्चारनभा आएका छन ्। 
कोङ्झबड-१९ ऩङ्झछ याहत ङ्जवतयण गनय सभेत मसै कामयक्रभफाट स्थाङ्जऩत योजगाय सेवा केन्त्ररे सभन्त्वम य 
सहङ्ञजकयण गयेका ङ्झथए । 

 

मस कामयक्रभफाट श्रङ्झभकको ज्मारा ब ङ्टिानी गदाय अङ्झनवामय रुऩभा फैंक खाताभा ब ङ्टिानी गनङ्टय ऩने व्मवस्थारे 
ङ्झफऩङ्ङ फगयको ऩाङ्चयवाङ्चयक तहभा सभेत ङ्जवत्तीम साऺयता अङ्झबवृङ्जि बएको छ। मसरे सयकायको हयेक 
नागङ्चयकको फैंक खाता खोल्ने नीङ्झतभा सभेत सहमोगी बङू्झभका ङ्झनवायह बएको छ । नगद यङ्जहत ब ङ्टिानी 
(Cashless Payment) ङ्जवङ्झधरे ऩायदङ्ञशयता फढाएको छ बने ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन कामभ गनय सहमोग ङ्झभरेको छ 
।तय, फैंङ्जकङ्ग ऩहङ्टॉच नऩङ्टगेका केही स्थानीम तहभा नगदै ब ङ्टिानी गने कानूनी प्रावधान फभोङ्ञजभ नै ब ङ्टिानी 
बइयहेको अवस्था छ । 

 

सावयजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को नवौ सॊशोधन (ङ्झभङ्झत २०७६/०९/१४) फाट सावयजङ्झनक ङ्झनभायण 
गने ङ्झनभायण ब्मवसामीरे योजगाय सेवा केन्त्रफाट श्रङ्झभक ङ्झरन सक्न ेव्मवस्था थऩ बएको छ । मस व्मवस्थारे   
योजगाय सेवा केन्त्रभा आवि बएका फेयोजगाय व्मङ्ञिरे योजगायी ऩाउने सम्बावना ङ्जवस्ताय बएको छ ।   

 

५. योजगाय सजृनाका भाध्मभ य कामयक्रभफाट बएको ङ्झसकाइ 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे भौङ्झरक हकको रुऩभा स्थाङ्जऩत गयेको योजगायीको हकराई कामायन्त्वमन गनङ्टय तीनै तहका 
सयकायहरुको साभङ्टङ्जहक ङ्ञजम्भेवायी हो । ङ्जवङ्झबङ्ङ योजगाय काक्रय भहरु भध्मे ङ्जवऩङ्ङ वेयोजगाय रङ्ञऺत न्त्मूनतभ 
योजगायभूरक कामयक्रभको रुऩभा प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ कामायन्त्वमनभा छ।न्त्मून योजगायीराई 
सम्वोधन गनय अऩनाइन ेभाध्मभहरु, प्र.भ.यो.का.को शङ्टरुका वषयका आएका आरोचनाका स्वयहरु य कामयक्रभको 
मथाथय ऩऺराई मस खण्डभा सॊङ्ञऺप्त रुऩभा प्रकाश ऩाङ्चयएको छ । साथै मस खण्डभा याङ्जिम स्वरुऩभा 
कामायन्त्वमनभा आएको प्र.भ.यो.का. फाट बएका भूख्म ङ्झसकाइहरु प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ ।  
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5.1 योजगायी सजृनाका भाध्मभहरु 

साभान्त्मतमा फेयोजगायी तथा न्त्मून योजगायीराई सभाधान गनय ङ्झसिान्त्तत: सावयजङ्झनक ऺरेफाट ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको 
ङ्जक्रमाकराऩहरु सञ्चारन हङ्टन ेगदयछ :- 

 ऩूॉङ्ञजगत रगानी फिृी गयी दीगो योजगायी सजृना गने कामय, 

 दीघयकारीन रुऩभा ऩूणय तथा न्त्मून योजगायीको सभस्माराई सभाधान गनय आन्त्तङ्चयक य वैदेङ्ञशक 
योजगायीको प्रवियनात्भक ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गने,  

 श्रभ फजायभा यहेका अवसय उऩमोग गनय नीङ्झत तथा कामयक्रभरे सम्वोधन गने, 

 िन्त्ि, प्राकृङ्झतक ङ्जवऩत्ती रगामतका सॊकटासङ्ङ अवस्थाभा काभभा राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत 
योजगायभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गने, 

 ङ्जवऩङ्ङता तथा जोङ्ञखभऩूणय जीवनमाऩन गयेका नागङ्चयकराई गङ्चयफी न्त्मूङ्झनकयणका राङ्झग साभाङ्ञजक 
सॊयऺण सङ्जहतको ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गने । 

 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ योजगायीको हकसम्फन्त्धी ऐन, २०७५ को व्मवस्थाराई कामायन्त्वमन गनय 
न्त्मूनतभ योजगाय प्रदान गने एवभ ्आन्त्तङ्चयक योजगायीराई प्रवियन गने कामायदेश अनङ्टसाय सञ्चारनभा यहेको   
छ । एक आङ्झथयक वषयभा न्त्मङ्टनतभ एक सम ङ्छदन योजगायभा सॊरग्न नबएको वा कङ्ञम्तभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
आमआजयन हङ्टने स्वयोजगायभा सॊरग्न नबएको १८ वषय देङ्ञख ५९ वषय उभेय सभूहको नागङ्चयकराई फेयोजगाय 
व्मङ्ञिको ऩङ्चयबाषारे सभेटेको छ । सो अनङ्टसाय सूङ्ञचकृत फेयोजगाय व्मङ्ञिराई न्त्मङ्टनतभ योजगायी उऩरव्ध 
नबएभा ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्झनजको ऩङ्चयवायराई ङ्झनवायह बत्ता प्रदान गनङ्टयऩने हङ्टन्त्छ ।  

योजगायभूरक तथा सीऩभूरक ताङ्झरभ, सहङ्टङ्झरमतऩूणय कजाय तथा स्वयोजगाय सम्फि अवसय सम्फन्त्धी सूचना य 
सेवा योजगाय सेवा केन्त्रफाट एकिाय प्रणारीको रुऩभा प्रदान गनय नसङ्जकएको कायणरे योजगायीको खोजीभा 
यहेका नागङ्चयकको कामयक्रभ प्रङ्झतको धायणाराई सङ्टधाय गनय नसङ्जकएको अवस्था छ ।  
 

ङ्झसिान्त्तत् ङ्छदगो योजगायी ङ्झबर तीन ऩऺहरु यहन्त्छन ् । ऩङ्जहरो ङ्झनमङ्झभत योजगायीका भाध्मभफाट 
जीवनऩामनभा सहजता कामभ बएको अवस्था, दोस्रो ऩङ्चयवायको आधायबतू आवश्मकताहरुको ऩङ्चयऩूङ्झतय बएको  
अवस्था य तेस्रो श्रभ फजायभा योजगायीको उऩमङ्टि उऩरव्धताको अवस्थाराई जनाउॉदछ । अङ्झधकाॊश 
योजगायीहरु भागभा आधाङ्चयत यहने य फजायको भाग अनङ्टसाय योजगायीको अवसयहरु थऩघट हङ्टॉदै जान्त्छन । 
तय न्त्मूनतभ योजगायीको प्रत्माबतू बएका भङ्टरङ्टकभा सभेत सयकायरे अन्त्म योजगायी उऩरब्ध हङ्टन नसकेभा 
याज्म आपै योजगायदाता बई सावयजङ्झनक ऺेरभा योजगायी सजृना गने गदयछ । उदाहयणका राङ्झग ङ्झभर याि 
बायतभा भहात्भा गान्त्धी याङ्जिम ग्राङ्झभण योजगाय प्रत्माबङू्झत ऐन भापय त कामायन्त्वमन गङ्चयएको ङ्जवश्वकै ठङ्टरो ग्राङ्झभण 
योजगाय कामयक्रभरे काभको राङ्झग ज्मारा प्रदान गयी नागङ्चयकको जीवनमाऩनभा प्रत्मऺ सघाउ ऩङ्टर् माउने य 
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सावयजङ्झनक ऩूवायधायको ङ्जवकासभा सहमोग गयी थऩ साभाङ्ञजक य आङ्झथयक अवसयहरु सजृना गने कामय बई 
यहेको छ ।त्मसै गयी इङ्झथमोङ्जऩमाको उत्ऩादनशीर सङ्टयऺा सञ्जार कामयक्रभ (Productive Safety-net 

Programme)1 अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ घयधङ्टयीराई सावयजङ्झनक ङ्झनभायण कामयहरुभा योजगायी प्रदान गनङ्टयका साथै फचत तथा 
ऋणको व्मवस्था, ऺभता अङ्झबवृङ्जि य श्रभ फजायभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गयी रङ्ञऺत सभूहराई गङ्चयफीको येखाभाङ्झथ 
ल्माउन प्रमास बईयहेको छ । अजेङ्ञन्त्टनाभा कामायन्त्वमनभा यहेको प्रोगाभा जेपेस कामयक्रभरे ङ्जवऩङ्ङ य 
जोङ्ञखभभा यहेका सफै नागङ्चयकराई ऩूवायधाय ङ्झनभायणका आमोजनाभा सहबागी गयाई योजगायी सजृना गयेको तथा 
साभङ्टदाङ्जमक ऩूवायधायको ङ्जवकासभा प्रत्मऺ सहमोग ऩङ्टर् माएको छ । दङ्ञऺण अङ्जिकी यािहरुभा ऩङ्झन श्रभ 
सॊगठनहरु भापय त रङ्ञऺत घयधूयीराई श्रभभूरक सावयजङ्झनक ङ्झनभायण कामयभा सॊरग्न गयाई गङ्चयफी य 
फेयोजगायीको सभस्माराई सम्फोधन गयेको ऩाईन्त्छ । 

 
 

5.2 कामयक्रभको आरोचना 
प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ कामायन्त्वमनको प्रथभ वषय  2075/०७६ भा केङ्जह स्थानीम तहफाट सञ्चारनभा 
आएका आमोजनाहरु उत्ऩादनशीर हङ्टन नसकेको बङ्झन केही सञ्चाय भाध्मभ तथा साभाङ्ञजक सञ्चारनभा 
नकायात्भक ङ्जटकाङ्जट्ऩणी आएका ङ्झथए । ङ्जमनै सन्त्दबयभा भन्त्रारमफाट ङ्झभङ्झत २०७६ श्रावण १६ भा 
कामयक्रभ कामायन्त्वमनका ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमहरुभा ऩरकाय सम्भेरन भापय त जानकायी ङ्छदएको ङ्झथमो । साभाङ्ञजक 
सॊयऺणको अवधायणा फभोङ्ञजभ न्त्मूनतभ योजगायीको कामयक्रभ सञ्चारन हङ्टॉदा तथा सवै फेयोजगाय व्मङ्ञि 
न्त्मूनतभ योजगायीभा सॊरग्न हङ्टन नचाहेको अवस्थाभा साभाङ्ञजक न्त्मामको ङ्झसिान्त्त फभोङ्ञजभ ङ्जवऩङ्ङ तथा 
जोङ्ञखभऩूणय जीवनमाऩन गयेका व्मङ्ञिराई भारै योजगायीभा सॊरग्न गयाउने उद्दशे्मभा सभेत ङ्झछटऩङ्टट प्रश्न हङ्टॉदै 
आएको छ । योजगायी य न्त्मङ्टनतभ योजगायी फीचको ङ्झबङ्ङताको सावयजङ्झनक स्तयभा असभान फङ्टझाईरे याम्रा 
नीङ्झतगत प्रमासभा सभेत केही आरोचनाको स्वय सङ्टङ्झनएको अवस्था छ । 

 

ऩूवायधाय ङ्झनभायण गने कामयभा साभान्त्म अवस्थाभा ऩचहत्तय प्रङ्झतशत सम्भ ङ्झनभायण साभाग्रीको प्रमोग हङ्टने य 
ज्माराभा प्रमोग हङ्टने यकभ औसत रुऩभा ऩन्त्र देङ्ञख  ङ्झफस प्रङ्झतशत भारै हङ्टने सन्त्दबयभा  प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामयक्रभभा ७० प्रङ्झतशत बन्त्दा अङ्झधक ज्मारा ब ङ्टिानी (Cash Transfer) भा यकभ खचय गनङ्टय ऩदाय एवभ ्ङ्झनभायण 
साभाग्रीको खङ्चयदभा अन्त्म तह तथा ङ्झनकामको यकभ प्रमोग नबएको सन्त्दबयभा ङ्झनभायण बएको ऩूवायधायको 
गङ्टणस्तयभा प्रश्न आउन स्वाबाङ्जवक फनेको छ ।  तय कामयक्रभरे ङ्झनदेङ्ञशत गयेको श्रभप्रधान आमोजनाको 
ङ्जववयण फभोङ्ञजभ कामायन्त्वमन बएभा भारै सत्तयी प्रङ्झतशत ज्माराभा खचय हङ्टन सक्ने देङ्ञखन्त्छ । मसको 
अङ्झतङ्चयि ङ्झनदेङ्ञशकारे दऺ तथा अधयदऺ काभदायको प्रावधान नयाखेको हङ्टनारे आमोजनाको गङ्टणस्तय कामभ 
गनय ङ्झनमङ्झभत प्राङ्जवङ्झधक सङ्टऩङ्चयवेऺण आवश्मकता देङ्ञखन्त्छ ।  

                                                           
1
 https://socialprotection.org/discover/programmes/productive-safety-net-programme-psnp 
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कामयक्रभफाट ङ्जवगतका वषयहरुभा स्थानीम तहफाट सञ्चाङ्झरत कङ्झतऩम ङ्जक्रमाकराऩहरु भध्मे सयसपाइजन्त्म काभ 
गयेको बनी आरोचना बएको छ । कामयक्रभरे अवरम्फन गयेको रक्ष्म फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको आवश्मकता 
फभोङ्ञजभ सञ्चारन बएका कामयहरु प्रङ्झत नकायात्भक धायणाको प्रचाय हङ्टॉदा रङ्ञऺत वगय प्रङ्झत न्त्माम हङ्टन े  
देङ्ञखदैन । प्र.भ.यो.का.फाट ठूरो ऩङ्चयभाणको फजेट न्त्मङ्टनतभ योजगायी सजृनाका राङ्झग खचय गनङ्टयऩने सन्त्दबयभा 
ठूरा ऩूवायधाय ङ्झनभायण तथा ऩूॉङ्ञजकृत रगानी हङ्टन नसकेको बनी आङ्झथयक ऩऺफाट भारै ङ्जवश्लषेण गयेको सङ्टङ्झनएको 
छ । साभाङ्ञजक सॊयऺण केङ्ञन्त्रत कामयक्रभराई आङ्झथयक दृङ्जिकोणफाट भारै ङ्जवश्लषेण गनङ्टय एवभ ् ङ्जवऩङ्ङ वगय 
रङ्ञऺत साभाङ्ञजक न्त्माम कामभ गने सॊवैधाङ्झनक सोच प्रङ्झत अन्त्माम हङ्टन जान े अवस्थाराई ध्मान ङ्छदनङ्टऩने     
हङ्टन्त्छ । 
 

कामयक्रभ सञ्चारनको प्रथभ वषयभा न्त्मङ्टनतभ योजगायीका राङ्झग आनोनो आम्दानीफाट ३ भङ्जहना ऩङ्झन खान-राउन 
नऩङ्टग्ने ङ्जवऩङ्ङ वगयराई योजगायी प्रदान गनय आवेदन आव्हान गङ्चयएकोभा योजगाय सेवा केन्त्रभा सफै प्रकायका 
फेयोजगाय य याम्रो अवसयको खोजीभा यहेका ङ्ञशङ्ञऺत तथा सीऩमूि नागङ्चयकफाट सभेत ङ्झनवेदन प्राप्त बएको 
अवस्था ङ्झथमो। मसरे पयक पयक अवस्थाका नागङ्चयकराई न्त्मङ्टनतभ योजगायी प्रत्माबङू्झत वा योजगायभूरक 
सेवा प्रवाह गने ङ्जवषम जङ्जटर फङ्ङ ऩङ्टङ्झग योजगाय सेवा केन्त्रको बङू्झभका प्रबावकायी नदेङ्ञखएको बान ऩनय गमो । 

श्रभफजायभा ङ्ञशऺा, सीऩ य उऩरब्ध अवसय फीच तादाम्मता (Skill and Job Matching) कामभ गनय फेयोजगायको 
ऩहङ्टॉच वृङ्जिका ऺेरगत यणनीङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩ सभेत सञ्चारन नहङ्टॉदा मस प्रकायका ङ्जटकाङ्जट्ऩणी आउनङ्ट 
स्वाबाङ्जवक हङ्टन्त्छ । आगाभी ङ्छदनभा ङ्जवकास गङ्चयने याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीरे मस प्रकायका 
दङ्टङ्जवधा हटाई कामयक्रभ प्रङ्झतको सभान फङ्टझाई कामभ गनय सहमोग गने ङ्जवश्वास छ । 

 

५.३ कामयक्रभको मथाथयता 
सावयजङ्झनक योजगायी सजृना गने कामयभा काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत सावयजङ्झनक ङ्झनभायण कामय 
सञ्चारन गने ङ्जवङ्झध अन्त्तयायङ्जिम स्तयभै प्रचङ्झरत य नेऩारभै ऩङ्झन ङ्जवगत केङ्जह दशक देङ्ञख नै कामायन्त्वमनभा यहेको 
ङ्जवङ्झध हो । साभाङ्ञजक सॊयऺणको भान्त्मता फभोङ्ञजभ मङ्टवा अवस्थाको उत्ऩादकत्व प्रमोग गयी सावयजङ्झनक ङ्झनभायण 
कामयभा प्रमोग हङ्टन ङ्ट सान्त्दङ्झबयक हङ्टने हङ्टनारे प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभरे काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा 
आधाङ्चयत आमोजना सञ्चारन गदै आएको छ ।  
 

आ.व. 2075/076 भा ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत आमोजना सञ्चारन कामयङ्जवङ्झध कामायन्त्वमनको अनङ्टबवको 
आधायभा आ.व. 2076/077 भा सो कामयङ्जवङ्झधभा ऩङ्चयभाजयन गयी उत्ऩादनशीर साभङ्टदाङ्जमक ऩूवायधाय 
ङ्झनभायणको ऺेरभा योजगायी सजृना गनय स्थानीम तहराई प्रोत्साहन गङ्चयएको ङ्झथमो । साथै कामयक्रभको भूर 
उद्देश्म ङ्जवऩङ्ङ वगयराई योजगायी भापय त साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झत गयाउन े यहेको हङ्टनारे रङ्ञऺत वगयको 
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छनौट य सो वगयराई प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टग्ने गयी योजगायी सजृना गने ङ्जक्रमाकराऩहरु सञ्चारन बएका ङ्झथए । 
मस कामयक्रभफाट न्त्मूनतभ योजगायी प्रत्माबङू्झत गने सम्फन्त्धभा सङ्टङ्ञचकृत फेयोजगाय व्मङ्ञि भध्मे फेयोजगाय सूची 
ङ्झनधाययण तथा प्राथङ्झभकीकयण भागयदशयन, 2076 फभोङ्ञजभ प्राथङ्झभकता प्राप्त ङ्जवऩङ्ङ फेयोजगाय वगयराई न्त्मूनतभ 
योजगायीभा प्राथङ्झभकतासाथ खटाइएको ङ्झथमो । फेयोजगाय व्मङ्ञिको सूची ङ्झनधाययण तथा प्राथङ्झभकीकयण गने 
कामय स्थानीम तहको कामयऩाङ्झरका स्तयफाट ङ्झनणयम हङ्टन ेबएकोरे राबाग्राही छनौटको सन्त्दबयभा सभेङ्जटनङ्ट ऩने 
नसभेङ्जटने य नसभेङ्जटनङ्ट ऩने सभेङ्जटने (Inclusion Error य Exclusion Error) राई अन्त्त गनय अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण सभेत 
प्रदान गङ्चयएको ङ्झथमो । त्मसैरे मस ङ्जवषमभा ङ्जवगतभा उठेका ङ्जटकाङ्जट्ऩणीको आगाभी ङ्छदनभा सम्फोधन हङ्टन े
नै छ । 
 

योजगायभूरक सेवा य सङ्टङ्जवधाका सीऩ तथा ऺभता ङ्जवकास, ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉचभा सहजीकयण, व्मावसाङ्जमक मोजना 
ङ्झनभायणभा सहजीकयण, श्रभ ङ्जवङ्झनभमभा सहजीकयण, योजगायीका अवसय सम्फन्त्धी सूचना सॊप्रषेण, योजगायी 
सजृना सम्फन्त्धी सयोकायवारासॉग योजगाय सम्फाद कामयक्रभ सञ्चारन आङ्छद क्रभश: ङ्जवस्ताय गने मस 
भन्त्रारमको सोच फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ तजङ्टयभा गने कामयहरु बइयहेका छन ्। मस कामयका 
राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारासॉग ङ्झनमङ्झभत सम्फाद/अन्त्तयङ्जक्रमा/फैठक, याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारीको ङ्जवकास, श्रङ्झभक सूचना फैकको सञ्चारन आङ्छद कामयरे आन्त्तङ्चयक श्रभ फजायराई व्मवङ्ञस्थत गदै 
योजगाय ङ्जवङ्झनभम सेवा ङ्जवस्ताय हङ्टने ङ्जवश्वास ङ्झरइएको छ ।   

 

योजगायी सजृना कङ्ट नै ऺेरभा बएको ङ्जवकासको नङ्झतजारे प्रबाव ऩाने एक फहङ्टआमाङ्झभक य अन्त्तय सम्फङ्ञन्त्धत 
कामय हो । सावयजङ्झनक ङ्झनभायण कामय भापय त न्त्मङ्टनतभ योजगायी वृङ्जि गनय यािव्माऩी रुऩभा एकै ऩटक सॊयचना 
सङ्जहतको सॊस्थागत व्मवस्था कामभ गयी साभाङ्ञजक सॊयऺण प्रदान गने कामय आपैँ भा स्रोत साधन य प्रङ्झतविता 
आवश्मक ऩने वृहत कामय हो । मसथय मसका यणनीङ्झत, कामयनीङ्झत, कामयक्रङ्झभक गङ्झतङ्जवङ्झध य आमोजना 
सञ्चारनका सम्फन्त्धभा अन्त्तय सयकाय य सयोकायवारा फीच सभान फङ्टझाई कामभ गनय ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकृङ्झतका 
छरपर, अन्त्तयकृमा, अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण सञ्चारन गङ्चयएका छन ्।  

 

एकै ऩटक यािव्माऩी कामयऺ ेर सङ्जहत सञ्चारन बएको कामयक्रभभा सयोकायवारा फीच कामयक्रभराई हेने 
दृङ्जिकोण सभान फनाउन भन्त्रारमफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ यणनैङ्झतक कृमाकराऩहरु ङ्झनमङ्झभतरुऩभा सञ्चारन गङ्चयएको छ ।  

साथै स्वदेशभै योजगायीका अवसयहरु छन ्य स्वदेशभै सम्भानजक काभ गनय सङ्जकन्त्छ बङे्ङ बावना जागतृ गनय 
"श्रभको सम्भान याङ्जिम अङ्झबमान" राई अगाडी फढाइएको छ । अङ्झबमानराई सपर ऩानय सञ्चाय यणनीङ्झतको 
भस्मौदा तमाय ऩायी आभ सञ्चाय भाध्मभफाट प्रचायप्रसाय सभेत बैयहेको छ । मस्ता अङ्झबमानरे सीऩमङ्टि 
जनशङ्ञिको भहत्व फढाई देशङ्झबरका योजगायीका अवसयभा स्वदेशी श्रभ शङ्ञि आवि हङ्टन उत्प्रङे्चयत गयाई 
सभिृ नेऩार ङ्झनभायणको अङ्झबमानराई सभेत सहमोग ऩङ्टर् माउने छ । 
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5.4 कामयक्रभफाट बएको ङ्झसकाई 

याङ्जिम स्वरुऩको न्त्मङ्टनतभ योजगायी य योजगायभूरक सेवाको 753 स्थानीम तहफाट प्रत्माब ङ्टङ्झत हङ्टने गयी जायी 
बएको प्र.भ.यो.का. कामायन्त्वमन गदाय देहामका भङ्टख्म ङ्झसकाई हाङ्झसर बएका छन् 

(क) वृहत्तय कामयऺ रे सभेट्ने रक्ष्म ङ्झरई कामयक्रभ सञ्चारन गदाय ऩमायप्त ऩूवय तमायी, साधन स्रोतको 
प्रऺेऩण य स्वाङ्झभत्व बाव सजृना गयेय कामायन्त्वमनभा ल्माउॉदा अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा    सभमभै प्राप्त 
हङ्टने। 

(ख) योजगायरे ऩाने प्रबाव य मसफाट प्राप्त हङ्टने उऩरब्धीका सम्फन्त्धभा हारसम्भ व्मवस्था गङ्चयएको 
योजगायी सम्फन्त्धी नीङ्झत, सॊस्थागत सॊयचना, कामयक्रभ य आमोजना प्रङ्झत नेततृ्वदामी 
सयोकायवारा फीच अवधायणागत एकरुऩता, कामायन्त्वमन तहभा प्रबावकाङ्चयता य अऩनत्वको 
प्रङ्झतवितारे नै सपरता उन्त्भङ्टख गयाउने ।   

(ग) रङ्ञऺत वगयको ऩङ्जहचान य छनौट प्रङ्जक्रमा सङ्टव्मवङ्ञस्थत गनय ङ्जवद्यभान सॊमन्त्रको ठोस 
सभन्त्वमात्भक प्रमास आवश्मक देङ्ञखएको । 

(घ) योजगाय सम्फन्त्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ तथ्म, तथ्माङ्क य ङ्जववयण एकीन गने सूचना प्रङ्जवङ्झधमङ्टि स्वाचाङ्झरत 
प्रणारीको ङ्जवकास गनङ्टयऩने । 

(ङ) योजगायी अन्त्तय-ऺेरीम य फहङ्टआमाङ्झभक ङ्जवषम बएकोरे ऺेरगत ङ्जवकास नीङ्झत तथा कामयक्रभ 
फीच कामायत्भक सभन्त्वम कामभ गदाय प्रबावकायी हङ्टने । 

(च) श्रभ फजायका अवसय य ङ्जवङ्जवधताराई उऩमोग गनय योजगायीको ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारी 
(Employment Eco-System) का सभग्र ऩऺभा ङ्जवचाय गयी ऺेरगत यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टयभारे 
दीगो नङ्झतजा ङ्छदन सक्ने । 

(छ) अन्त्तय-तह तथा अन्त्तय-ङ्झनकाम सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास बएभा अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध प्राप्त हङ्टने । 

(ज) काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत सावयजङ्झनक ङ्झनभायण कामयका आमोजना (Public Works 

Program) सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धभा ङ्झसकाइहरु देहामका छन ्:-   

 

 आमोजनाको छनौट:  सञ्चारनको प्रथभ वषयभा स्थानीम तहको फजेट तथा कामयक्रभभा 
साभङ्टदाङ्जमक आमोजना सञ्चारन गनय स्थानीम तहको कामयऩाङ्झरकारे ङ्झनणयम गयी आमोजना 
कामायन्त्वमन गने प्रावधान बएको य आङ्झथयक वषयको अङ्ञन्त्तभ चौभाङ्झसकभा स्थानीम तहराई 
यकभ हस्तान्त्तयण हङ्टॉदा आमोजनाको प्रकृङ्झत तथा श्रभभूरक आमोजनाको छनौटभा स्थानीम 
तहभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सभस्माहरु देखा ऩयेका ङ्झथए। मसै सभस्माराई सभाधान गनय स्थानीम तहको 
आमोजना प्राथङ्झभकताक्रभ भन्त्रारमफाट ङ्झनधाययण हङ्टन े गयी कामयङ्जवङ्झधभा ऩङ्चयभाजयन गङ्चयएको 
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ङ्झथमो । सो अनङ्टरुऩ भन्त्रारमरे स्थानीम तहको कङ्चयव फङ्ञत्तस हजाय आमोजनाको 
प्राथङ्झभकताक्रभ ङ्झनधाययण गयी सो प्राथङ्झभकताक्रभ स्थानीम तहराई उऩरव्ध बएको ङ्झथमो । 
तय, आमोजना प्राथङ्झभकताक्रभ ङ्झनधाययण गने कामय स्वचाङ्झरत प्रङ्जक्रमाफाट हङ्टन नसक्न ेदेङ्ञखएको 
तथा स्थानीम तहको वडा फभोङ्ञजभ सूङ्ञचकृत फेयोजगाय व्मङ्ञिको सॊख्मा फभोङ्ञजभ आमोजनाको 
प्राथङ्झभकताक्रभ ङ्झनधाययण नङ्झभरेको कायणरे भन्त्रारमरे कामयङ्जवङ्झधको ऩङ्चयभाजयन गने क्रभभा 
स्थानीम तहको फेयोजगाय व्मङ्ञिको प्राथङ्झभकताक्रभ अनङ्टसाय नै आमोजनाको छनौट तथा 
प्राथङ्झभकताक्रभ ङ्झनधाययण हङ्टन ेव्मवस्था गनङ्टय ऩने देङ्ञखन्त्छ ।  

 आमोजनाको रागत: नेऩार सयकायफाट जायी बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩूवायधाय ङ्झनभायण कामयका भाऩदण्ड 
अनङ्टसाय साभान्त्म अवस्थाभा आमोजनाको कूर यकभ भध्मे ज्माराभा खचय हङ्टने अनङ्टऩात कङ्चयफ 
3०% यहने अवस्था छ । प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशकाभा आमोजना 
श्रभ प्रधान हङ्टने तथा ज्माराको रागत कूर आमोजनाको ७०% हङ्टनङ्ट ऩने प्रावधानका कायण 
स्थानीम तहको ऩूवायधाय ङ्झनभायण गने कामयभा उि ऩूवायधायको ङ्झनभायणभा आवश्मक ङ्झनभायण 
साभाग्रीको रागत अङ्झधकतभ २५%  भार हङ्टन ङ्ट ऩने व्मवस्था हङ्टॉदा ऩूवायधायको गङ्टणस्तयभा प्रबाव 
ऩयेको देङ्ञखन्त्छ । बायतको भहात्भा गान्त्धी याङ्जिम योजगाय प्रत्माबङू्झत ऐन भापय त सञ्चारनभा 
यहेको याङ्जिम योजगाय कामयक्रभभा सभेत बखययै ङ्झनणयम गयी आमोजनाको कूर रागतको ४०% 

प्रङ्झतशत फयाफयको यकभ ङ्झनभायण साभाग्रीको खङ्चयद गने व्मवस्था बएको अवस्थाभा बङ्जवष्मभा 
मस कामयक्रभको ज्मारा तथा ङ्झनभायण साभाग्रीको अनङ्टऩातराई ऩङ्चयभाजयन गनय दवाव ऩनय सक्न े
देङ्ञखन्त्छ । मसका राङ्झग आगाभी ङ्छदनभा साभङ्टदाङ्जमक ऩूवायधायको ङ्झनभायण तथा स्तयोङ्ङती गने 
कामयभा स्थानीम तह वा अन्त्म श्रोतसॊग साझेदायी गनय आवश्मक छ । 

०७७/७८ को फजेट तजङ्टयभा क्रभभा ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयण भै ज्माराको दय रु. ५१७ उल्रेख 
बएको य ङ्झनभायण साभाग्री तथा कङ्ञन्त्टन्त्जेन्त्सीको यकभको व्मवस्था नबएको अवस्थाभा 
कामायन्त्वमनभा च ङ्टनौङ्झत देङ्ञखन सक्ने अवस्था छ । ऩङ्टवायधायको भभयत तथा स्तयोङ्ङतीका राङ्झग 
आवश्मक ऩने सङ्टयऺा साभाग्री, हाते औजाय तथा कोयोना भहाभायीभा आवश्मक ऩने भास्क, 

स्माङ्झनटाइजय रगामतका साभाग्रीहरुको व्मवस्था स्थानीम तहरे गनङ्टय ऩने तथा सो नबएको 
अवस्थाभा आमोजना कामायन्त्वमन गनय कङ्छठन हङ्टने बएकोरे कामयक्रभरे अथय भन्त्रारमसॊग थऩ 
ऩयाभशय गनङ्टय ऩने देङ्ञखएको छ ।  

न्त्मङ्टनतभ योजगायी गने सेवाग्राहीको ङ्जववयण धेयै जसो स्थानीम सयकायफाट सावयजङ्झनक गने 
व्मवस्था नहङ्टॉदा ऩायदशॉताको ऩऺ कभजोय यहेको छ । मसका अङ्झतङ्चयि कामयक्रभ ऩद्दङ्झतभा 
नीङ्झतगत ऩङ्चयभाजयन गदाय कामायन्त्वमनकताय य भङ्टख्म सयोकायवारासॉग ऩयाभशय गयी त्मसफाट ऩनय 
सक्ने प्रबावको आॉकरन गनय सभेत आवश्मक देङ्ञखएको छ । 
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 प्राङ्जवङ्झधक ऺभता: केही स्थानीम तहभा प्राङ्जवङ्झधक कभयचायी तथा ङ्झनजहरुको साभाङ्ञजक सॊयऺण 
प्रदान गने प्रकायका श्रभ प्रधानभा आधाङ्चयत मोजना सञ्चारन प्रङ्जक्रमाका सम्फन्त्धभा न्त्मून 
जानकायी बएको अवस्था छ । हार कामभ यहेको आऩूङ्झतयभा आधाङ्चयत मोजना 
कामायन्त्वमनफाट योजगायी सजृना गने अवधायणा बन्त्दा पयक योजगायी सजृनाका राङ्झग 
आमोजना तजङ्टयभा तथा कामायन्त्वमन गने ऩद्दतीका सम्फन्त्धभा स्थानीम तहका प्राङ्जवङ्झधक 
कभयचायीको ऺभता अङ्झबफिृी गनय आवश्मक बएको छ । मसका अङ्झतङ्चयि सावयजङ्झनक 
ङ्झनभायण कामयभा साभाङ्ञजक सॊयऺण गयाउने कामय तथा ऩयम्ऩयागत शैङ्झरभा भारै आमोजना 
छनौट बएको अवस्थाभा आमोजना प्रकायभा ङ्जवङ्जवङ्झधकयण गनय तथा अन्त्तयायङ्जिम स्तयभै 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन अनङ्टकङ्ट रन तथा जराधाय ङ्जवकास जस्ता ङ्जवषमका अङ्झतङ्चयि ङ्जवऩङ्ङ व्मङ्ञि 
रङ्ञऺत मोजना तजङ्टयभा प्रङ्जक्रमाका सम्फन्त्धभा सभेत स्थानीम तह तथा तहाॉको योजगाय सेवा 
केन्त्रका कभयचायीराई जानकायी ङ्छदन आवश्मक देङ्ञखन्त्छ ।    

(झ) योजगाय सेवा केन्त्रको प्रबावकाङ्चयता:  सवै स्थानीम तहभा योजगाय सॊमोजकको ङ्झनमङ्टङ्ञि गनय 
भन्त्रारमरे स्थानीम तहराई ङ्ञजम्भेवायी प्रदान गने गयी योजगाय सॊमोजकको ऩदऩूङ्झतय य सेवा 
सङ्टङ्जवधा सम्फन्त्धी भाऩदण्डभा ऩङ्चयभाजयन बएको छ । योजगाय सॊमोजकको ङ्झनमङ्टङ्ञि नै नबएको 
तथा योजगाय सॊमोजकरे याङ्ञजनाभा ङ्छदएका कायण ङ्चयि यहेको कङ्चयव ११० स्थानीम तहभा 
ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टन कोयोना भहाभायीका कायण ङ्जढराई हङ्टॉदा योजगाय सेवा केन्त्रको सञ्चारनभा सभस्मा 
बएको अवस्था छ । मसका अङ्झतङ्चयि, नमाॉ ङ्झनमङ्टि बएका योजगाय सॊमोजकराई सभेत 
अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण रगामतका कामयभा सभेत कोयोना भहाभायीरे वाधा ऩायेको छ ।  

योजगाय सेवा केन्त्रको स्थाऩना तथा सञ्चारनका राङ्झग भन्त्रारमरे उऩरव्ध गयाएको अनङ्टदान 
यकभभा कम््मूटय, ङ्जप्रन्त्टय, क्माभया तथा पङ्झनयचयको व्मवस्था गये ताऩङ्झन कङ्झतऩम स्थानीम 
तहरे उि साभाग्री खङ्चयद नगयेको य आ.व. 2076/077 को फजेटभा ऩूॉङ्ञजगत साभाग्री 
खङ्चयद गने गयी अनङ्टदान उऩरब्ध नबएको अवस्थाभा केही योजगाय सेवा केन्त्रभा कम््मूटय य 
आवश्मक पङ्झनयचय सभेत नबएको अवस्था छ । 

वस्तङ्टत: उि अवस्थाराई दृङ्जिगत गदाय योजगाय सेवा केन्त्र एकीकृत सूचना य सेवा प्रवाह गनय 
स्थाङ्जऩत बएको सॊयचनाराई सफै तहका सयकायरे सभान अऩनत्व ग्रहण गनय अत्मावश्मक 
देङ्ञखएको छ ।  

(ञ) योजगाय सॊमोजक सङ्टगभ स्थानभा भार जाने चाहना बएकारे केही दङ्टगयभ स्थानभा एक वषय 
कयाय अवङ्झध बय ऩङ्झन नङ्जटक्ने कायणरे सभेत सेवा प्रवाहभा असय ऩयेको छ ।  



 43 

(ट)  फेयोजगाय व्मङ्ञिको सीऩ ङ्जवकास तथा श्रभ फजायभा ऩहङ्टॉच अङ्झबफिृी:  कामयक्रभरे ङ्झफऩङ्ङ 
फेयोजगाय व्मङ्ञिराई काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गये ताऩङ्झन 
कङ्झतऩम प्राथङ्झभकताक्रभभा यहेका सीऩमङ्टि तथा शैङ्ञऺक फेयोजगाय व्मङ्ञिराई श्रभ फजायको 
ऩहङ्टॉचभा सहमोग उऩरव्ध गयाउन आवश्मक ङ्जक्रमाकराऩको सञ्चारन गनङ्टय ऩने हङ्टन्त्छ । तथाङ्जऩ, 
कामयक्रभरे मस ङ्जवषमराई ध्मान ङ्छददै आ.व. 2077/078 भा कामायन्त्वमनभा ल्माइने मङ्टवा 
योजगायका राङ्झग रुऩान्त्तयण ऩहर आमोजनाको कामायन्त्वमनभा सीऩ ङ्जवकासका राङ्झग भोडमङ्टर 
तम गयी तत ्ऩिातको आङ्झथयक वषयभा सीऩ ङ्जवकास गने ङ्जवषमभा ध्मान ङ्छदइएको छ ।मसका 
अङ्झतङ्चयि, ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनारे सञ्चारन गयेको योजगायभूरक सीऩ ङ्जवकास रगामतका 
ङ्जक्रमाकराऩसॊग सहकामय गने कामयक्रभको नीङ्झतराई सभेत कामायन्त्वमनभा रैजानङ्ट ऩने देङ्ञखएको 
छ । कोङ्झबड ऩिात योजगायीका ऺेरभा ऩने चाऩराई भध्मनजय गयी मस ङ्जवषमभा कामयक्रभरे 
थऩ सॊमोजनकायी बङू्झभका खेल्नङ्ट ऩने अवस्था आएको छ ।  

(ठ) योजगायभूरक सेवा य सहामताभा सभन्त्वम:  श्रभ फजायभा उऩरब्ध अवसय य सम्बावना, ङ्जवङ्झबङ्ङ 
योजगायदाताको श्रङ्झभकको आवश्मकता, याज्मभा उऩरब्ध शैङ्ञऺक तथा सीऩभूरक ताङ्झरभ 
केन्त्र, स्वयोजगायका राङ्झग ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉच, व्मावसाङ्जमक मोजना ङ्झनभायण आङ्छद आधायबतू 
ङ्जवषमको जानकायी योजगायीको खोजीभा यहेका वा उऩल्रो स्तयको योजगायी वा स्वयोजगायी 
गनय चाहन े नागङ्चयकराई योजगाय सेवा केन्त्रको सॊस्थागत ङ्जवकासभा अन्त्तय-ङ्झनकाम तथा 
ऺेरगत सभन्त्वम य सहकामय अङ्झबवृङ्जिको आवश्मकता छ ।  

 

६. योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी 
योजागयीको हकसम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी, 2075 को ङ्झनमभ (22) भा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ प्रत्मेक योजगाय सेवा 
केन्त्ररे फेयोजगाय व्मङ्ञि तथा योजगायदाताको ङ्जववयण सङ्जहतको एकीकृत अङ्झबरेख प्रणारी कामभ गनय  
योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सञ्चारनभा ल्माइएको हो । मसका भङ्टख्म ङ्जवशषेताहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका 
छन:्  

 

6.1 योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको ङ्जवकास तथा सञ्चारन 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभरे आङ्झथयक वषय २०७६/७७ देङ्ञख योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको ङ्जवकास 
गयेको य उि प्रणारी प्रायङ्ञम्बक चयणको तथ्माङ्क प्रङ्जवङ्जि गने य साभान्त्म प्रकृङ्झतको प्रङ्झतवेदन ङ्झनकाल्न सङ्जकन े
गयी ङ्जवकास गङ्चयएको छ । मस प्रणारीको सञ्चारन ऩिात भङ्टरङ्टकको सवै स्थानीम तहफाट सूचना प्रङ्जवङ्जि हङ्टन े
य सोको ङ्जववयण ङ्झनमङ्झभत रुऩभा प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको वेवसाइट भापय त स्वचाङ्झरत तवयरे प्रकाशन 
हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराईएको छ । 

 



 44 

 

 

 

भन्त्रारमरे प्राङ्जवङ्झधक सहामताफाटउि प्रणारी ङ्झनभायण गयेको य सो प्रणारीको सम्फन्त्धभा सवै स्थानीम तहभा 
कामययत योजगाय सॊमोजक वा सो ऩद ङ्चयि यहेको अवस्थाभा स्थानीम तहको सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृतराई 
ताङ्झरभभा सहबाङ्झग गयाइएको ङ्झथमो । प्रणारीभा हङ्टन सक्ने सभस्माको ङ्झनयाकयण, योजगाय सॊमोजकराई 
सहामता तथा ङ्झनयन्त्तय अनङ्टगभन गने व्मवस्था ङ्झभराउन भन्त्रारमरे सूचना प्रङ्जवङ्झध प्राङ्जवङ्झधकको सेवा कयाय 
ङ्झरइ सहङ्ञजकयण गङ्चययहेको छ ।  

 

6.2 याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको अवधायणा 
योजगायका अवसयको ङ्जववयण, योजगायदाता (सावयजङ्झनक, ङ्झनजी, सहकायी तथा सॊघ-सॊस्था) को ङ्जववयण, योजगाय 
खोङ्ञजकताय (दऺ, अियदऺ, अदऺ) को ङ्जववयण, योजगायभूरक सेवा (शैङ्ञऺक तथा सीऩ ङ्जवकास, ङ्जवत्तीम तथा अन्त्म 
सेवा) सम्फन्त्धी ङ्जववयणहरु सङ्जहतको एकीकृत प्रणारी ङ्जवकास गनय याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको 
अवधायणा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । साथै वतयभान अवस्थाभा शैङ्ञऺक तथा सीऩमङ्टि फेयोजगायराई प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामयक्रभरे सभेट्न ेनसकेको अवस्थाभा कृङ्झतभ ऻान (artificial intelligence) सङ्जहतको प्रङ्जवङ्झध प्रमोग 
गयी योजगाय ङ्जवङ्झनभम सेवाभा प्रमोग गने, ङ्झनजी ऺेरफाट सञ्चाङ्झरत योजगाय ऩोटयरहरुराई एङ्जककृत गने तथा 
श्रभ फजायभा उऩरव्ध उत्ऩादनशीर योजगायी तथा उद्यभशीरता ङ्जवकासका सम्ऩूणय ङ्जववयणहरुराई योजगाय 
सेवा केन्त्र भापय त प्रवाह हङ्टने गयी याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको ङ्जवकास हङ्टने रक्ष्म याङ्ञखएको 
छ ।  

 

(ङ्ञचर नॊ. १४: योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको प्रायङ्ञम्बक स्वरुऩ) (ङ्ञचर नॊ.१५:   EMIS को ताङ्झरभ सञ्चारन हङ्टदै) 
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सोङ्जह अवधायणा फभोङ्ञजभ ङ्झनभायण हङ्टने याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीफाट योजगायीको खोजीभा 
यहेका व्मङ्ञि, ङ्जवद्याथॉ, शैङ्ञऺक ङ्झनकाम, ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्था, नीङ्झत ङ्झनभायता, योजगाय तथा स्वयोजगाय सम्फि 
कामयक्रभहरु तथा ङ्झनजी ऺेर सभेतको साझा प्रणारी हङ्टने ङ्जवश्वास ङ्झरइएको छ । 

 

 

 

(ङ्ञचर नॊ. १६: याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको सैिाङ्ञन्त्तक अवधायणा) 

(ङ्ञचर नॊ. १७: प्रस्ताङ्जवत याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको प्रमोगको अवधायणा) 
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याङ्जिम योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा तीनै तहको सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकाम, योजगाय सेवा प्रदामक, सीऩ तथा 
ऺभता ङ्जवकास गने ङ्झनकाम तथा ङ्जवत्तीम सेवा प्रवाह गने ङ्झनकामहरुरे सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम प्रमोग गनय ङ्झभल्ने गयी 
ङ्झनभायण हङ्टन े रऺ छ । सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको राङ्झग पयक पयक ड्यासफोडय य प्रमोगकताय (login ID) को 
व्मवस्था हङ्टनेछ । ड्यासफोडयभा योजगायीको सूचना, योजगायी खोज्नेको सॊख्मा, ताङ्झरभका अवसय, सीऩ ङ्जवकासका 
अवसय, काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकका ङ्जववयण, योजगायीका राङ्झग उऩरव्ध गयाइएको सेवा तथा सङ्टङ्जवधा, 
सहङ्टङ्झरमतऩूणय कजाय प्राप्त गने तङ्चयका तथा स्थान रगामत योजगाय केन्त्रको सहमोगभा उऩरव्ध बएको 
योजगायीका ङ्जववयणहरु अद्यावङ्झधक हङ्टनछे ।  

 

न्त्मूनतभ योजगायीभा सॊरग्न हङ्टने प्रङ्जक्रमा वाहेकका अन्त्म प्रङ्जक्रमाभा ङ्झसधै योजगायी खोज्नको राङ्झग व्मङ्ञिगत 
ङ्जववयण अऩरोड गने, कृङ्झतभ ऻानको प्रमोगफाट योजगायीका अवसयहरुको ङ्जववयण ङ्झसधै आवेदनकतायराई 
उऩरव्ध हङ्टने तथा फेयोजगाय व्मङ्ञिरे ङ्झसधै योजगायदाताभा आवेदन ङ्छदन सङ्जकने व्मवस्था हङ्टनेछ ।  

मसका अङ्झतङ्चयि फेयोजगाय व्मङ्ञिराई व्मङ्ञिगत ङ्जववयण तमाय गने तङ्चयका य आवेदन ङ्छदने तङ्चयकाका साथै 
अन्त्तयवातायभा कसयी सहबागी हङ्टने रगामतका ङ्जववयणहरु सभेत क्रभश: उऩरव्ध हङ्टनेछ।  

 

याङ्जिम सूचना प्रङ्जवङ्झध केन्त्रभा मस कामयक्रभको सबयय यहने य सो को व्माकअऩ (mirroring) को व्मवस्था 
भन्त्रारमरे तोकेको स्थानभा याङ्ञखनेछ । मो प्रणारी सयकायका अन्त्म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीसॊग आवि बै 
कामय गनेछ। 

 

6.3 सूचना प्रणारीको सञ्चारनका राङ्झग अपराईन सबयय 
भन्त्रारमरे इन्त्टयनेट नबएका वा याम्रो सञ्चारन नहङ्टने स्थानीम तहभा अपराइन प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी तथ्माङ्क 
प्रङ्जवङ्जि गने तथा केङ्ञन्त्रम सबययसॊग ङ्झनमङ्झभत सभमको अन्त्तयारभा ङ्झसन्त्क्रोनाइजेसन (Synchronization) गने 
प्रमोजनको राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक सहामता भापय त ६० थान Smart Maka Data 

Server 1.0 प्राप्त गयेको ङ्झथमो । उि सबययभा योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारीको साभान्त्म साभान्त्म सञ्चारन हङ्टने सनोटवेमय याङ्ञखएको छ । गत 
पागङ्टनभा उि सबययराई अऩग्रडे गयी स्थानीम तहभा ऩठाउन ेतमायी सॊगै 
कोङ्झबड -१९ को सॊक्रभणका कायण रकडाउन तथा ङ्झनशेषाऻा जायी 
बएको कायण उि सबययहरु हार भन्त्रारमभै सङ्टयङ्ञऺत याङ्ञखएको छ । 
व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा बएको ऩङ्झछल्रो स्तयोङ्ङती सभेतराई मस 
सबययभा याखी स्थानीम तहभा ऩठाउन ेतमायी बै यहेको छ ।  

(ङ्ञचर नॊ. १८: अपराईन सबययको तङ्ञस्वय) 
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७. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको कामयक्रभ दस्तावेजभा ङ्जवस्ततृ अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको खाका यहेको तय 
आ.व. 2076/77 का राङ्झग फाङ्जषयक अनङ्टगभन भूल्माङ्कन गने कामयमोजना नफनेको कायण कामयक्रभरे 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गने ऩद्दतीभा सङ्टधाय हङ्टन सकेको ङ्झथएन । तथाङ्जऩ, कामयक्रभको फजेटभा मस 
कामयका राङ्झग यकभ ङ्जवङ्झनमोजन बए ताऩङ्झन 2076 पागङ्टनभा अनङ्टदान ङ्झनकासा बएको य तत ्ऩिात कोङ्झबड-
19 का कायण स्थानीम तहभा आमोजना सञ्चारन हङ्टन नसकेको वा बौङ्झतक अनङ्टगभन हङ्टन नसकेको कायणरे 
उि फजेट सभेत ऩङ्चयचारन हङ्टन सकेन । 

कामयक्रभ कामायन्त्वमनको ङ्जववयण, आमोजना सञ्चारनको ङ्जववयण, ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तथा अन्त्म आधायबतू प्रगङ्झत 
सभेत केही स्थानीम तहरे EMIS भा प्रङ्जवि नगने, आॊङ्ञशक प्रङ्जवि गने वा ढीरो प्रङ्जवि गने प्रचरनरे सभेत 
एकीकृत प्रगङ्झत सॊकरन य सॊप्रषेणभा च ङ्टनौङ्झत देखा ऩयेको छ ।केही स्थानीम तहभा योजगाय सॊमोजक कयायभा 
याख्न नसकेको अवस्था सभेत देङ्ञखएको छ, जसफाट कामयकभको सभग्र कामय सम्ऩादनभा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩयेको 
अवस्था छ ।  
आगाभी वषयको कामय मोजनाभा अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको खाकाराई "मङ्टवा योजगायीको राङ्झग रुऩान्त्तयण 
ऩहर आमोजना" सभेतको कामायन्त्वमनराई ध्मानभा याङ्ञख ऩङ्चयभाजयन गनङ्टय ऩने देङ्ञखएको छ । मसका अङ्झतङ्चयि 
कामयक्रभरे श्रभको सम्भान रगामतका ङ्जवषमराई सभेत प्रबावकायी सञ्चाय गनय आवश्मक देङ्ञखएकोरे 
ङ्जक्रमाकराऩभा मस ङ्जवषमराई सङ्ञम्भङ्झरत गनय कामयमोजनाको तम गनङ्टयऩने आवश्कता छ । साथै, आगाभी 
वषयभा योजगाय सेवा केन्त्र तथा मस कामयक्रभफाट सञ्चारन हङ्टने ङ्जक्रमाकराऩका सम्फन्त्धभा प्रदेश तथा स्थानीम 
तहको ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत तथा योजगाय सम्वाद भॊचहरुको प्रबावकायी ऩङ्चयचारनभा सभेत ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩने 
देङ्ञखएको छ । 

 

७.१ कामयक्रभहरु फीच सभन्त्वम तथा सहकामय 
योजगायी सजृना भहत्वऩूणय तथा फहङऺ्ट ेरीम कामय बएकोरे मस कामयभा तीनै तहको सयकाय, ङ्झनजी ऺरे तथा 
सहकायी ऺेरभा यहेका योजगायदाता फीच कामायत्भक सभन्त्वम य सहकामय आवश्मकता ऩदयछ । प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामयक्रभरे स्थानीम तहभा योजगाय सेवा केन्त्र भापय त न्त्मूनतभ योजगायी य योजगायभूरक सेवा, सङ्टङ्जवधा 
तथा सहामता ङ्जवतयणका कामयहरु सञ्चारन गने बएकोरे कामयक्रभ य स्थानीम तहको थऩ कामायत्भक 
ङ्ञजम्भेवायी यहेको देङ्ञखन्त्छ । प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशकारे सभेत सॊमोजन य सहकामय 
गने कामयराई कामयक्रभकै भङ्टख्म कामयनीङ्झतभा याखेको छ । कामयक्रभरे केन्त्रभा ङ्झनमङ्झभत तवयरे 
योजगायदातासॉग सम्ऩकय  स्थाऩना गयेको य योजगायदातासॊग सहकामय गने प्रकृङ्झतका ङ्जक्रमाकराऩहरु तजङ्टयभा गने 
कामय केही शङ्टरुवात बएको अवस्थाभा कोङ्झबड-19 रे सजृना गयेको फन्त्दाफन्त्दी तथा ङ्झनशेषाऻारे उि कामय 
प्रबाङ्जवत बएको ङ्झथमो । आगाभी आङ्झथयक वषयभा स्थानीम तथा प्रदेश सयकायसॉगको सहकामयराई अङ्झबफिृी गने 
गयी ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनङ्टय ऩने तथा मङ्टवा योजगायीको राङ्झग रुऩान्त्तयण ऩहर आमोजना भापय त 
योजगायभूरक सीऩ ङ्जवकास गनायका राङ्झग सभेत सभन्त्वमात्भक ऩहर जरुयी छ ।  
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मसका अङ्झतङ्चयि, प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशकारे योजगाय सम्वाद भञ्चको गठन गयी 
स्थानीम सयकायफाट नेततृ्व ङ्झरई योजगायीको सम्बावना, सभस्माको ङ्झनदान तथा योजगायी सजृनाका नङ्जवनतभ 
उऩाम एवभ ्ढाॉचाका सम्फन्त्धभा छरपर गनय तथा सङ्टझाव ङ्झरने व्मवस्था गयेको छ । मस कामयरे सम्फङ्ञन्त्धत 
तहको सयकाय, ङ्झनजी, सहकायी तथा गैय सयकायी ऺेर, नागङ्चयक सभाज तथा सञ्चायकभॉहरुसॊग थऩ सभन्त्वम य 
सहकामय स्थाऩनाभा सहमोग ऩङ्टर् माउने छ । 

 

७.२ कोङ्झबड-19 को सॊक्रभणभा कामय सञ्चारन गने प्रङ्जक्रमा 
ङ्जवश्वव्माऩी कोयोनाको प्रबाव प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको कामायन्त्वमनभा देङ्ञखएको छ । सावयजङ्झनक 
ङ्झनभायण कामय भापय त उऩरव्ध हङ्टने साभाङ्ञजक सॊयऺणको ङ्जक्रमाकराऩ कामायन्त्वमन गने क्रभभा श्रङ्झभकहरुफीचको 
बौङ्झतक दङ्टयी कामभ गनय कङ्छठन हङ्टन जाने कायणरे सॊक्रभण पैङ्झरन सक्ने जोङ्ञखभ यहने देङ्ञखन्त्छ ।  

ङ्जवऩङ्ङ फेयोजगाय रङ्ञऺत योजगायीका कामयक्रभरे आमोजना सञ्चारन गनय नसक्ने अवस्थाभा त्मसको प्रबाव 
ङ्झनमङ्झभत उऩबोगभा सभेत ऩने य उि वगयको ङ्ञजवनमाऩन झन सॊकटऩूणय हङ्टने हङ्टनारे कोङ्झबडको सन्त्रासऩूणय 
वातावयणभा सभेत केङ्जह स्थानीम तहभा आमोजनाहरु सञ्चारन गङ्चयएका ङ्झथए । मसका राङ्झग स्थानीम तहरे 
कामयस्थरभा भास्क तथा स्माङ्झनटाइजय रगामतको व्मवस्था गयेकोरे बङ्जवष्मभा सभेत मस प्रकायको कामयराई 
फढावा ङ्छदनङ्ट ऩने देङ्ञखन्त्छ ।  

कोङ्झबडको ऩूणय उऩचाय हार सम्भ ऩत्ता राग्न नसकेको य हार ऩयीऺणकै रुऩभा यहेको खोऩको व्मावसाङ्जमक 
उत्ऩादन य नेऩाररे खोऩ प्राप्त गने ङ्जवषमरे सभेत प्रबाव ऩाने अवस्था छ । मस कामयका राङ्झग प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामयक्रभको ऺेरराई व्माऩकता ङ्छदइ कोङ्झबड ङ्जवरुिका साभाङ्ञजक अङ्झबमान, स्वास्थ्म ऩूवायधायको 
ङ्झनभायण, कन्त्याक्ट टे्रङ्झसङ्ग, बाइयस नासक स्प्र ेछने कामय, पोहोय सॊकरन तथा व्मवस्थाऩन आदी बौङ्झतक दङ्टयी 
कामभ गयी गनय सङ्जकने कामयभा सॊरग्न गयाइ ज्माराको ब ङ्टिानी ङ्छदन सङ्जकने ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनय 
आवश्मक नीङ्झतगत ङ्झनणयमका राङ्झग ऩहर गनङ्टय ऩने देङ्ञखन्त्छ ।  

 

८. कामयक्रभ कामायन्त्वमनका च ङ्टनौङ्झतगत ऩऺहरु  

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन तथा कामायन्त्मवमका राङ्झग नीङ्झतगत, कानूनी, सॊयचनागत आधायहरु 
ङ्झनधाययण गयी कामायन्त्वमन शङ्टरु गयी केही उऩरङ्ञब्ध हाॉङ्झसर बएको छ । मद्यङ्जऩ योजगायीको फहङ्टआमाङ्झभकता य 
अन्त्तय-ङ्झनकाम सभन्त्वमको फढ्दो आवश्मकताका फीच सॊस्थागत ऺभता क्रभश: ङ्जवकङ्झसत हङ्टॉदै गएको 
ऩङ्चयप्रके्ष्मभा देहामफभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका च ङ्टनौती देङ्ञखएका छन् 
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(क)  नीङ्झतगत ऩङ्चयवतयनको प्रबाव: ऩङ्जहरो वषय कामभ बएको फजेट ङ्जवङ्झनमोजनका आधाय ऩङ्चयवतयन बई नमाॉ 
आधाय ङ्झनधाययण बएकोभा आमोजना प्राथङ्झभकीकयण प्रकृमाभा उल्रेख्म सभम राग्नारे कामायन्त्वमनभा 
ङ्जढरा बएको य अङ्ञन्त्तभ चौभाङ्झसकभा काभ गने प्रचरनरे गदाय गैयकृङ्जष सभमभा योजगायी उऩरव्ध 
गयाउने सभमको उऩमोग सभेत गनय नसङ्जकएको । 

(ख) ऩूवायन ङ्टभानमोग्म फजेट: सशतय अनङ्टदान हस्तान्त्तयण ऩूवायन ङ्टभान मोग्म नयहॉदा स्थानीम सयकायभा फजेट 
साझेदायी तथा आमोजना कामायन्त्वमनभा दङ्टङ्जवधा उत्ऩङ्ङ बई प्रबाव ऩयेको । 

(ग) अऩेङ्ञऺत अऩनत्व (Ownership)को कभी: प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सङ्घीम सयकायको भार 
कामयक्रभ नबएय तीनै तहका सयकायसॊग सभन्त्वम य सहकामयभा सञ्चारन हङ्टने कामयक्रभ हो । फजेट 
कामयक्रभ सङ्घीम सयकायफाट ब्मवस्थाऩन बएता ऩङ्झन स्थानीम तहफाट फजेट वभोङ्ञजभ कामायन्त्वमन हङ्टन 
नसक्दा रक्ष्म अनङ्टसायको प्रगङ्झत हाङ्झसर हङ्टन सकेको छैन। मसका राङ्झग भूरत: तीनै तहका 
सयकायफाट अऩेङ्ञऺत अऩनत्व कामभ हङ्टने अवस्थाको ङ्झसजयना गनङ्टय ऩयेको छ । 

(घ) बौगोङ्झरक दामया (Coverage) याङ्जिम स्वरुऩको हङ्टॉदा सभन्त्वमको कभी:  मो कामयक्रभ एकै ऩटक 
७५३ स्थानीम तहभा रागू गङ्चयएको हङ्टॉदा कामयक्रभराई प्रबावकायी य दऺताऩूवयक कामायन्त्वमन गनय 
गयाउन ङ्जवस्ताङ्चयत बौगोङ्झरक दामया अनङ्टरुऩ सभन्त्वम, कामायन्त्वमनभा सहङ्ञजककयण, सङ्घीम स्वरुऩको 
अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदनको बयऩदो प्रणारी ङ्जवकास नबइसकेको हङ्टॉदा च ङ्टनौती देङ्ञखएको 
छ । 

(घ) सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास: देशै बयी कामयऺ ेर यहेको य राखौ ब्मङ्ञिको प्रत्मऺ सयोकाय बएको मस 
प्रकृङ्झतको कामयक्रभ प्रबावकायी कामायन्त्वमन य ब्मवस्थाऩनको राङ्झग सयोकायवारा सफै ऩऺको ऺभता 
ङ्जवकास गयी कामयक्रभको प्रबावकायीता अङ्झबवृङ्जि गनङ्टय ऩने आवश्मकता देङ्ञखएको छ । मस 
कामयक्रभका रङ्ञऺत वगय ङ्जवऩङ्ङ फेयोगायको ऺभता अङ्झबवृङ्जि गयी भाग ऩऺ सशि फनाउने तथा  
योजगायीको राङ्झग स्थानीम योजगाय सेवा केन्त्र वा वडा कामायरमफाट प्रवाह हङ्टने सेवाराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त 
फनाई आऩङ्टङ्झतय ऩऺ सवर फनाउन सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास गनङ्टय ऩने देङ्ञखएको छ । योजगायी 
ब्मवस्थाऩन फहङ्टआमाङ्झभक ङ्झफषम बएकोरे अन्त्तय-ङ्झनकाम य ऺेरभा सहकामय य सभन्त्वम, कामायत्भक 
साझेदायीको खाका सङ्जहत नङ्झतजाभूरक कामायन्त्वमनको राङ्झग सङ्घीम तह, प्रदेश तह य स्थानीम तहका 
सॊमन्त्र य कभयचायीको ऺभता ङ्जवकास जरुयी देङ्ञखएको छ ।   

(ङ) रेखाॊकन य प्रङ्झतवेदन् मस कामयक्रभफाट आमोजना सञ्चारनको राङ्झग स्थानीम तहको ७५३ य 
भन्त्रारमको गयी कूर ७५४ वटा खचय एकाई यहेका छन । सफै खचय एकाईफाट बएको खचयको 
एङ्जककृत ङ्जववयण सॊकरन गनय कङ्छठनाई यहेको छ ।आगाभी आ.व. देङ्ञख सञ्चारनभा आउने मङ्टवा 
योजगायीको राङ्झग रुऩान्त्तयण ऩहर आमोजना अन्त्तयगतको फजेट सोधबनायभा आधाङ्चयत ङ्जवश्व फैंकको 
ऋण बएकोरे सो को ङ्जववयण स्थानीम तहरे ङ्झबन्त्दै याख्नङ्टऩने हङ्टन्त्छ । रेखा याख्न े य EMIS भा 
प्रङ्झतवेदन प्रङ्जवङ्जि गनय कामयभा ङ्जढराइ बइयहेको छ । साथै, SuTRA रागू नबएका स्थानीम तह य 
बयऩदो ईन्त्टयनेटको सङ्टङ्जवधा नबएका स्थानीम तहफाट प्रङ्झतवेदन प्राप्त गने कामय जङ्जटर यहेको छ । 
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(च) योजगायभूरक सेवा, सहामता य सङ्टङ्जवधा प्राथङ्झभकताभा नऩयेको् कामयक्रभरे भङ्टख्मत: ङ्जवऩङ्ङ फेयोजगाय 
नागङ्चयकराई न्त्मूनतभ योजगायी उऩरब्ध गयाउने कामयभा केङ्ञन्त्रत हङ्टन ङ्टऩदाय योजगायभूरक सेवा प्रवाह, 
सहामता प्रदान य सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउन ेकामयरे प्राथङ्झभकता ऩाउन नसकेको अवस्था छ । साथै 
स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध हङ्टन सक्ने योजगायी, स्वयोजगायी, आङ्झथयक अवसयको शृ्रजना वा आन्त्तङ्चयक 
योजगाय वृिीका राङ्झग स्थानीम योजगाय नीङ्झत वा यणनीङ्झत स्थानीम ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाभा भूर प्रवाहीकयण 
हङ्टन नसकेको अवस्था छ ।  

(छ) अऩेऺा य आऩूङ्झतय फीचको अन्त्तय् मस कामयक्रभभा सहबाङ्झग हङ्टन ठूरो सॊख्माभा वेयोजगाय व्मङ्ञिरे 
आवेदन ङ्छदएको तय कामयक्रभरे ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका वेयोजगाय व्मङ्ञिराई योजगायीभा सॊरग्न गयाउन 
नसकेको वा योजगायभूरक सेवा प्रदान गनय नसकेको कायणरे नागङ्चयकको अऩेऺा य सेवा प्रवाहभा 
अन्त्तय देङ्ञखएको छ । साथै फेयोजगाय सहामताका ङ्जक्रमाकराऩ एकीकृत स्वरुऩभा प्रवाह नहङ्टॉदा 
सेवाग्राहीको सन्त्तङ्टङ्जि सङ्टङ्झनङ्ञित गनय सङ्जकएको छैन ।   

(ज) कोङ्झबड-१९ रे थऩेको च ङ्टनौङ्झत् कोङ्झबड-१९ को कायण फैदेङ्ञशक योजगायीफाट पकेका, स्वदेशभै 
योजगायी गङ्टभाएका य अन्त्म ऺेरभा योजगायीको नमाॉ अवसय ङ्झसजयना नबएको हङ्टॉदा श्रभ फजायभा प्रवेश 
गनेहरुका राङ्झग रङ्ञऺत गयी योजगायीका थऩ अवसय ङ्झसजयना गनङ्टय ऩने चनूौङ्झत यहेको छ  

(झ) योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (EMIS)को स्तयोङ्ङती य तथ्माङ्कको सङ्टयऺा् मस कामयक्रभको 
कामायन्त्वमनभा सहजता कामभ गनय योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (EMIS) सञ्चारनभा यहेको छ 
। योजगायीका ऺेरका सम्ऩूणय सूचनाहरु (फेयोजगायको ङ्जववयण, योजगायदाताको ङ्जववयण, योजगायीको 
अवसय आदी)  एउटै ऩोटयरफाट प्राप्त हङ्टने गयी EMIS को Software  य Hardware भा स्तयोङ्ङती गनङ्टय 
आवश्मक छ । साथै मसभा यहने तथ्माङ्क तथा सूचनाको सङ्टयऺा, ङ्जवश्वसङ्झनमता य गोऩङ्झनमता कामभ 
गने ङ्जवषमराई सम्वोधन गनङ्टय ऩने आवश्मिा देङ्ञखएको छ । 

(ञ) प्राङ्जवङ्झधक सऺभता् श्रभभूरक आमोजनाको छनौट रागत अनङ्टभान तमायी तथा भूल्माङ्कन गने कामयको 
राङ्झग स्थानीम तहभै ऺभता ङ्जवकास गनङ्टय ऩने हङ्टन्त्छ । मस प्रकृङ्झतका आमोजनाको रागत अनङ्टभान 
तमाय ऩानय स्वीकृत नम्सय ऩङ्झन ऩाईदैन । मस कामयक्रभका रङ्ञऺत फगयको श्रभको उत्ऩादकत्वको 
आधायभा भाऩदण्ड तमाय ऩानङ्टय च ङ्टनौङ्झतऩूणय यहेको छ । साथै बौगोङ्झरक अवङ्ञस्थङ्झत अनङ्टसाय एउटै 
भाऩदण्ड रागू गनङ्टय अको च ङ्टनौङ्झतको कामय हो । 

(ट) प्रबावकायी अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन:  ७५३ वटा स्थानीम तहभा सञ्चाङ्झरत आमोजना तथा योजगाय सेवा 
केन्त्रको व्मवस्थाऩनभा भूरत: स्थानीम सयकायराई नै फजेट य कामयङ्जवङ्झध प्रदान बएकोभा कामयस्थरको  
सङ्टऩङ्चयवेऺण य प्रङ्झतवेदन कामय ज्मादै न्त्मून भाराभा बएको छ । कोङ्झबड19 को अवस्था अनङ्टगभनको 
राङ्झग भङ्टख्म च ङ्टनौङ्झतको रुऩभा यहेको देङ्ञखन्त्छ । साथै अनङ्टगभन सम्फन्त्धी स्ऩि भाऩदण्ड, सूचक तथा 
कामयमोजना फनाउन नसक्दा बए गयेका काभको प्रषेण हङ्टन नसकेको देङ्ञखएको छ । प्रबावकायी हङ्टन 
नसकेको बान हङ्टन्त्छ । 
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अनङ्टसूङ्ञच १:  प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको नङ्झतजाको खाका  
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अनङ्टसूङ्ञच २:  स्थानीम तहगत ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ य योजगायीको ङ्जववयण 

ङ्झस.नॊ. स्थानीम तहको नाभ 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 

सञ्चाङ्झरत 

आमोजना 
सॊख्मा 

योजगायीभा 
खङ्जटएका व्मङ्ञि 
सॊख्मा 

जम्भा योजगायी 
शृ्रजना ङ्छदन 

कैङ्जपमत 

1 ङ्जवयाटनगय भहानगयऩाङ्झरका 2933000 1 7 231  

2 इटहयी उऩ-भहानगयऩाङ्झरका ४९३००० 0 0 0  

3 धयान उऩ-भहानगयऩाङ्झरका 1४९३००० 0 0 0  

4 पङ्ट ङङ्झरङ नगयऩाङ्झरका 3099000 10 212 3476  

5 ङ्जपङ्छदभ नगयऩाङ्झरका 1४९३००० 8 162 1451  

6 ईराभ नगयऩाङ्झरका १५२८००० 12 107 1709  

7 देउभाई नगयऩाङ्झरका 2309000 9 77 979  

8 भाई नगयऩाङ्झरका १८७४००० 2 88 2117  

9 सूमोदम नगयऩाङ्झरका 3069000 3 135 4207  

10 अजङ्टयनधाया  नगयऩाङ्झरका 5341000 0 50 518  

11 कन्त्काई  नगयऩाङ्झरका 1958000 1 46 1062  

12 गौयादह नगयऩाङ्झरका 3392000 6 105 2912  

13 दभक नगयऩाङ्झरका 3783000 10 99 3518  

14 ङ्जवतायभोड नगयऩाङ्झरका 3084000 5 99 3405  

15 बरऩङ्टय नगयऩाङ्झरका 3564000 8 136 3720  

16 भेचीनगय  नगयऩाङ्झरका 4334000 6 49 1419  

17 ङ्ञशवसताऺी नगयऩाङ्झरका 3051000 15 159 2629  

18 खाॉदवायी नगयऩाङ्झरका 1573000 12 221 1022  

19 चैनऩङ्टय नगयऩाङ्झरका 4287000 11 294 4365  

20 धभयदेवी नगयऩाङ्झरका 3227000 3 60 2950  

21 ऩाॉचखऩन नगयऩाङ्झरका 2634000 9 222 3170  

22 भादी नगयऩाङ्झरका 2309000 9 0 0  

23 म्माङरङ्टङ नगयऩाङ्झरका 3225000 11 215 3595  
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ङ्झस.नॊ. स्थानीम तहको नाभ 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 

सञ्चाङ्झरत 

आमोजना 
सॊख्मा 

योजगायीभा 
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24 रारीगङ्टयाॉस नगयऩाङ्झरका 2524000 7 353 3044  

25 बोजऩङ्टय नगयऩाङ्झरका 5499000 11 354 5355  

26 षडानन्त्द नगयऩाङ्झरका 2237000 12 165 4181  

27 धनकङ्ट टा नगयऩाङ्झरका 1886000 2 27 1503  

28 ऩाङ्ञिवास नगयऩाङ्झरका 2508000 3 71 2452  

29 भहारक्ष्भी  नगयऩाङ्झरका 1797000 3 48 1560  

30 इनरुवा नगयऩाङ्झरका 3837000 2 324 3825  

31 दङ्टहवी नगयऩाङ्झरका 1544000 4 89 1753  

32 फयाह  ऺेर नगयऩाङ्झरका 2980000 0 0 0  

33 याभधङ्टनी नगयऩाङ्झरका 1702000 1 42 2045  

34 उरायफायी नगयऩाङ्झरका 1968000 7 86 1970  

35 ऩथयी शङ्झनिये नगयऩाङ्झरका 3068000 1 0 0  

36 फेरवायी नगयऩाङ्झरका 2735000 11 210 2154  

37 यॊगरेी नगयऩाङ्झरका 5065000 3 171 862  

38 यतङ्टवाभाई नगयऩाङ्झरका 2723000 0 0 0  

39 रेटाङ नगयऩाङ्झरका 2526000 1 35 1051  

40 सङ्टनवषॉ नगयऩाङ्झरका ३७४९००० 0 0 0  

41 सङ्टन्त्दयहयैचा नगयऩाङ्झरका १८६०००० 4 84 593  

42 सोरङ्टदङ्टधकङ्ट ण्ड  नगयऩाङ्झरका 522000 0 0 0  

43 ङ्छदिेर रुऩाकोट भझङ्टवागढी  नगयऩाङ्झरका 3905000 15 237 4153  

44 हरेसी तङ्टवाच ङ्टङ नगयऩाङ्झरका 4838000 12 321 7354  

45 कटायी नगयऩाङ्झरका 3057000 12 439 4157  

46 चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरका १८७४००० 11 161 2053  

47 ङ्झरमङ्टगा नगयऩाङ्झरका 2618000 2 139 3321  
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48 फेरका नगयऩाङ्झरका 2281000 5 66 2046  

49 ङ्झसङ्जिचयण नगयऩाङ्झरका 4444000 30 543 5430  

50 आठयाई ङ्झरवेणी गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 2 118 1372  

51 पिाङरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका 2450000 0 0 0  

52 ङ्झभक्वाखोरा गाउॉऩाङ्झरका 2202000 5 46 441  

53 भेङ्चयङदेन गाउॉऩाङ्झरका २१८२००० 0 0 0  

54 भैवाखोरा गाउॉऩाङ्झरका ५२५००० 0 0 0  

55 ऩाङ्झथबया माङ्खवयक गाउॉऩाङ्झरका १५७६००० 5 99 1254  

56 ङ्झसङ्छदङ्खवा गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 7 186 2026  

57 ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरका 2131000 4 135 2292  

58 कङ्ट म्भामक गाउॉऩाङ्झरका 3258000 9 376 3917  

59 तङ्टम्वेवा गाउॉऩाङ्झरका ४९३००० 0 0 0  

60 पारेरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका 3150000 0 331 3378  

61 पाल्गङ्टनन्त्द गाउॉऩाङ्झरका 1916000 7 115 939  

62 ङ्झभक्राजङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका 1833000 8 207 2037  

63 माङवयक गाउॉऩाङ्झरका 2068000 11 150 2280  

64 ङ्जहङ्झरहाङ गाउॉऩाङ्झरका 1४९३००० 7 101 1316  

65 च ङ्टराच ङ्टरी गाउॉऩाङ्झरका 2135000 6 173 2605  

66 पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

67 भाईजोगभाई गाउॉऩाङ्झरका 3317000 1 113 2086  

68 भाङसेफङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 8 98 1725  

69 योङ गाउॉऩाङ्झरका 2132000 10 141 2516  

70 सन्त्दकऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका 4356००० 23 144 6545  

71 कचनकवर गाउॉऩाङ्झरका 4461000 1 16 150  
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72 कभर गाउॉऩाङ्झरका 2704000 3 77 1554  

73 गौङ्चयगॊज गाउॉऩाङ्झरका २८०९००० 6 163 2754  

74 झाऩा गाउॉऩाङ्झरका 2308000 5 95 2520  

75 फाह्रदशी गाउॉऩाङ्झरका 2348000 2 38 500  

76 फङ्टिशाङ्ञन्त्त गाउॉऩाङ्झरका 3272000 11 151 976  

77 हङ्ञल्दफायी गाउॉऩाङ्झरका २०२८००० 1 58 1474  

78 ङ्ञचङ्ञचरा गाउॉऩाङ्झरका ४५१००० 0 0 0  

79 बोटखोरा गाउॉऩाङ्झरका ४५१००० 0 0 0  

80 भकारङ्ट गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 0 0 0  

81 सबाऩोखयी गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 2 34 946  

82 ङ्झसरीचोङ गाउॉऩाङ्झरका ५२५००० 0 0 0  

83 आठयाई गाउॉऩाङ्झरका 3001000 5 179 2501  

84 छथय गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 13 94 1275  

85 पेदाऩ गाउॉऩाङ्झरका 2636000 6 96 2970  

86 भेन्त्छमामेभ गाउॉऩाङ्झरका 1459000 6 104 2060  

87 अरुण गाउॉऩाङ्झरका १५७६००० 10 235 1466  

88 आभचोक गाउॉऩाङ्झरका 3309000 6 127 3631  

89 टमाम्केभैमङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका 3636000 3 175 3291  

90 ऩौवादङ्टङ्मा गाउॉऩाङ्झरका १५७६००० 6 203 1596  

91 याभप्रसाद याई गाउॉऩाङ्झरका 6267000 6 315 6662  

92 साल्ऩाङ्झसङ्झरछो गाउॉऩाङ्झरका 2098000 6 0 0  

93 हतङ्टवागढी गाउॉऩाङ्झरका 4031000 4 191 4963  

94 शङ्जहदबङू्झभ गाउॉऩाङ्झरका 1903000 2 57 1725  

95 चौङ्झफसे गाउॉऩाङ्झरका 2337000 3 118 2340  
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96 छथय जोयऩाटी गाउॉऩाङ्झरका 1544000 7 82 1641  

97 साॉगङ्टयीगढी गाउॉऩाङ्झरका 2359000 3 148 1715  

98 कोशी गाउॉऩाङ्झरका 4872000 4 255 3999  

99 गढी गाउॉऩाङ्झरका 2824000 6 109 2631  

100 देवानगञ्ज गाउॉऩाङ्झरका 3882000 0 0 0  

101 फजङ्टय गाउॉऩाङ्झरका 3519000 5 331 3495  

102 बोक्राहा नयङ्झसॊह गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

103 हङ्चयनगय गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

104 कटहयी गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

105 कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरका 1761000 2 53 1095  

106 केयाफायी गाउॉऩाङ्झरका 2600000 0 0 0  

107 ग्राभथान गाउॉऩाङ्झरका 1866000 0 0 0  

108 जहदा गाउॉऩाङ्झरका 2612000 5 166 2677  

109 धनऩारथान गाउॉऩाङ्झरका 2963000 0 0 0  

110 फङ्टढीगॊगा गाउॉऩाङ्झरका 2923000 0 0 0  

111 ङ्झभक्राजङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका 2039000 2 60 1800  

112 खङ्टम्वङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरका ४५१००० 0 0 0  

113 भा्म दङ्टधकोशी गाउॉऩाङ्झरका ५२५००० 0 0 0  

114 थङ्टरङ्टङ दङ्टधकोशी गाउॉऩाङ्झरका 1801000 9 129 1281  

115 नेचासल्मान गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 0 0 0  

116 भहाकङ्ट रङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका 4679000 1 22 168  

117 ङ्झरखङ्टङ्जऩके गाउॉऩाङ्झरका 1४५१००० 16 187 1173  

118 सोताङ गाउॉऩाङ्झरका ४५१००० 0 0 0  

119 ऐसेरङ्टखकय  गाउॉऩाङ्झरका २३३५००० 13 246 2656  
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120 केङ्जऩरासगढी गाउॉऩाङ्झरका १८३५००० 3 91 1377  

121 खोटेहाङ गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 1 38 1478  

122 जन्त्तेढङ्टॊगा गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 7 128 1664  

123 ङ्छदप्र ङ्टङ च ङ्टइच ङ्टम्भा गाउॉऩाङ्झरका २२१८००० 0 0 0  

124 यावा वेसी गाउॉऩाङ्झरका २५७८००० 6 134 3788  

125 वयाहऩोखयी गाउॉऩाङ्झरका ५२५००० 0 0 0  

126 साकेरा गाउॉऩाङ्झरका १८७४००० 0 0 0  

127 उदमऩङ्टयगढी गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 6 143 1692  

128 ता्री गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

129 यौताभाई गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 8 33 1338  

130 ङ्झरम्च ङ्टङफङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका (सङ्टनकोशी) १५२८००० 2 57 1200  

131 ङ्ञखजीदेम्वा गाउॉऩाङ्झरका १५७६००० 9 189 0  

132 चम्ऩादेवी गाउॉऩाङ्झरका ५२५००० 0 0 0  

133 ङ्ञचशॊखङ्टगढी गाउॉऩाङ्झरका २५०४००० 0 0 0  

134 भानेबञ्माङ गाउॉऩाङ्झरका १५४०००० 0 0 0  

135 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका ४४२५००० 13 18 0  

136 ङ्झरखङ्ट गाउॉऩाङ्झरका १८९९००० 1 41 1179  

137 सङ्टनकोशी गाउॉऩाङ्झरका ४६२५००० 12 821 5066  

138 वीयगञ्ज भहानगयऩाङ्झरका ४२५३००० 0 0 0  

139 जनकऩङ्टयधाभ उऩभहानगयऩाङ्झरका ७५५८००० 0 0 0  

140 करैमा उऩभहानगयऩाङ्झरका २८०९००० 5 189 3146  

141 ङ्ञजतऩङ्टय-ङ्झसभया उऩभहानगयऩाङ्झरका ५६६७००० 3 139 808  

142 कञ्चनरुऩ  नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

143 खडक नगयऩाङ्झरका ४७८१००० 1 64 480  
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144 डाक्नेश्वयी नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

145 याजङ्जवयाज नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 3 158 2335  

146 फोदेफयसाईन नगयऩाङ्झरका ७६५५००० 10 643 5084  

147 शम्ब ङ्टनाथ  नगयऩाङ्झरका २०२८००० 1 5 243  

148 सङ्टरुगाॊ नगयऩाङ्झरका ८४२९००० 0 0 0  

149 हनङ्टभाननगय कॊ काङ्झरनी नगयऩाङ्झरका ७९७७००० 0 0 0  

150 सप्तकोशी  नगयऩाङ्झरका ३५६५००० 2 173 2632  

151 कल्माणऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ४२२४००० 0 0 0  

152 गोरफजाय नगयऩाङ्झरका १९७४००० 7 83 886  

153 धनगढीभाई नगयऩाङ्झरका ४९७८००० 7 245 2851  

154 ङ्झभचैमा नगयऩाङ्झरका ३०५०००० 4 86 2362  

155 रहान नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 3 60 1480  

156 ङ्झसयहा नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 9 321 7168  

157 सङ्टखीऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ६९०६००० 6 83 8178  

158 कजयन्त्हा नगयऩाङ्झरका १५२८००० 2 108 824  

159 ङ्ञऺयेश्वयनाथ नगयऩाङ्झरका ४०९४००० 0 0 0  

160 गणेशभान–चायनाथ नगयऩाङ्झरका २८८५००० 0 0 0  

161 धनङ्टषाधाभ नगयऩाङ्झरका ४४०१००० 0 0 0  

162 नगयाइन नगयऩाङ्झरका ३९६८००० 11 437 2464  

163 ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका ४३४९००० 0 0 0  

164 ङ्जवदेह नगयऩाङ्झरका २१७९००० 0 0 0  

165 सफैरा नगयऩाङ्झरका २६२६००० 1 6 0  

166 शङ्जहदनगय नगयऩाङ्झरका ४६३७००० 4 120 1845  

167 कभरा नगयऩाङ्झरका ४५३३००० 9 121 1759  
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168 ङ्झभङ्झथरा ङ्जवहायी नगयऩाङ्झरका 4९९७००० 8 2 0  

169 हॊसऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ४२३३००० 0 0 0  

170 गौशारा नगयऩाङ्झरका ४२९२००० 11 209 0  

171 जरेश्वय नगयऩाङ्झरका ६२१६००० 6 109 3628  

172 फङ्छदयफास नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 10 0 0  

173 औयही नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

174 फरवा नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

175 बॉगाहा नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 0 0 0  

176 भङ्जटहानी नगयऩाङ्झरका २१८२००० 3 74 1520  

177 भनया ङ्झससवा नगयऩाङ्झरका १५२८००० 0 0 0  

178 याभगोऩारऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

179 रोहयऩट्टी नगयऩाङ्झरका ३५३४००० 9 269 2349  

180 ईश्वयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ४०१९००० 4 254 4482  

181 गोडैटा नगयऩाङ्झरका ४०८३००० 0 0 0  

182 भरॊगवा  नगयऩाङ्झरका २७६७००० 0 0 0  

183 रारफन्त्दी नगयऩाङ्झरका ७९७७००० 19 33 655  

184 फयहथवा नगयऩाङ्झरका ५४१७००० 14 0 0  

185 फरया नगयऩाङ्झरका ६९८८००० 0 0 0  

186 फागभती नगयऩाङ्झरका २२२२००० 0 0 0  

187 हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका १५२८००० 3 45 1440  

188 हङ्चयवन नगयऩाङ्झरका १५२८००० 1 0 0  

189 हङ्चयऩङ्टवाय नगयऩाङ्झरका ४३३०००० 6 0 0  

190 कङ्झफरासी नगयऩाङ्झरका ४७९९००० 0 0 0  

191 गरुडा नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  
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192 गौय नगयऩाङ्झरका ३४१९००० 9 67 2835  

193 चन्त्रऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 0 0 0  

194 ईशनाथ नगयऩाङ्झरका ४७०१००० 0 0 0  

195 कटहयीमा नगयऩाङ्झरका ३३८३००० 9 27 441  

196 गढीभाई नगयऩाङ्झरका ३३१८००० 2 2 0  

197 गजङ्टया नगयऩाङ्झरका ६९२४००० 9 291 4353  

198 देवाही गोनाही नगयऩाङ्झरका ६७५१००० 0 0 0  

199 ऩयोहा नगयऩाङ्झरका ४६२२००० 0 0 0  

200 पतङ्टवा ङ्जवजमऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

201 फौधीभाई नगयऩाङ्झरका ३४४४००० 0 0 0  

202 भाधवनायामण नगयऩाङ्झरका ४1४६००० 0 0 0  

203 भौराऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ३२३४००० 1 105 4119  

204 याजऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ३८१९००० 0 0 0  

205 वनृ्त्दावन नगयऩाङ्झरका ७८९१००० 9 66 0  

206 कोल्हवी नगयऩाङ्झरका ५८४१००० 0 0 10  

207 ङ्झनजगढ नगयऩाङ्झरका १९०५००० 0 0 0  

208 भहागढीभाई नगयऩाङ्झरका ३१४६००० 11 521 3104  

209 ङ्झसम्रौनगढ नगयऩाङ्झरका ३५८१००० 4 97 2970  

210 ऩचयौता नगयऩाङ्झरका ५४६७००० 3 3 50  

211 ऩोखङ्चयमा नगयऩाङ्झरका २०६९००० 0 0 0  

212 याजदेवी नगयऩाङ्झरका ४६२२००० 9 1 0  

213 ऩसायगढी नगयऩाङ्झरका २९८७००० 7 142 2344  

214 फहङ्टदयभाई नगयऩाङ्झरका ४७४८००० 5 369 4343  

215 अग्नीसाइय कृष्णासवयन गाउॉऩाङ्झरका २६८९००० 5 170 1851  
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216 ङ्झछङ्ङभस्ता गाउॉऩाङ्झरका 6522000 0 0 0  

217 ङ्झतयहङ्टत गाउॊऩाङ्झरका 6130000 1 90 1911  

218 ङ्झतराठीकोईराडी गाउॊऩाङ्झरका ८०२८००० 6 168 1824  

219 ङ्झफष्णङ्टऩ ङ्टय गाउॉऩाङ्झरका ५२४७००० 0 0 0  

220 याजगढ गाउॉऩाङ्झरका ५६२३००० 7 425 7614  

221 भहादेवा गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

222 रुऩनी गाउॉऩाङ्झरका ३४०४००० 3 188 3188  

223 अनयभा गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

224 औयही गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 1 103 1656  

225 नयहा गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 0 0 0  

226 नवयाजऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

227 फङ्चयमायऩट्टी गाउॉऩाङ्झरका 1477००० 0 0 0  

228 बगवानऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका ४४०६००० 5 122 2009  

229 रक्ष्भीऩङ्टय ऩतायी गाउॉऩाङ्झरका ४५८०००० 3 139 2515  

230 ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय गाउॉऩाङ्झरका ५२४७००० 8 236 7080  

231 सखङ्टवानान्त्कयकट्टी गाउॉऩाङ्झरका २५०४००० 3 108 1583  

232 औयही गाउॉऩाङ्झरका २०२९००० 4 235 880  

233 जनकनङ्ञन्त्दनी गाउॉऩाङ्झरका १६८६००० 0 0 0  

234 फटेश्वय गाउॉऩाङ्झरका ३०९५००० 5 150 2639  

235 भङ्टङ्ञखमाऩङ्जट्ट भङ्टसहयङ्झभमा गाउॉऩाङ्झरका १८०६००० 1 0 0  

236 रक्ष्भीङ्झनमा गाउॉऩाङ्झरका ४०९४००० 0 0 0  

237 एकडाया गाउॉऩाङ्झरका 4217000 0 0 0  

238 ङ्जऩऩया गाउॉऩाङ्झरका 5344000 4 135 1239  

239 भहोत्तयी गाउॉऩाङ्झरका 2609000 3 46 997  
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240 साम्सी गाउॉऩाङ्झरका ३१३१००० 0 0 0  

241 सोनभा गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 1 14 336  

242 चक्रघट्टा गाउॉऩाङ्झरका ५७५८००० 4 83 7289  

243 चन्त्रनगय गाउॉऩाङ्झरका २९१२००० 6 210 3801  

244 धनकौर गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

245 ब्रह्मऩङ्टयी गाउॉऩाङ्झरका २४२२००० 4 0 0  

246 याभनगय गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 1 1 30  

247 ङ्जवष्णङ्ट गाउॉऩाङ्झरका 4187000 1 0 0  

248 दङ्टगायबगवती गाउॉऩाङ्झरका 4382000 0 0 0  

249 आदशय कोटावर गाउॉऩाङ्झरका 3798000 0 0 0  

250 कयैमाभाई गाउॉऩाङ्झरका 4005000 0 0 0  

251 देवतार गाउॉऩाङ्झरका 2045000 5 206 1126  

252 ऩयवानीऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

253 प्रसौनी गाउॉऩाङ्झरका 3401000 8 25 466  

254 पेटा गाउॉऩाङ्झरका 2633000 1 1 15  

255 फायागढी गाउॉऩाङ्झरका 3248000 0 0 0  

256 सङ्टवणय गाॉउऩाङ्झरका 3185000 0 0 0  

257 ङ्झछऩहयभाई गाउॉऩाङ्झरका 3807000 0 0 0  

258 जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 4 89 1350  

259 धोफीनी गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

260 ऩकाहा भैनऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 1 31 214  

261 ऩटेवाय सङ्टगौरी गाउॉऩाङ्झरका ३३१८००० 5 32 1101  

262 ङ्झफन्त्दफाङ्झसनी गाउॉऩाङ्झरका 3201000 9 16 300  

263 सखङ्टवा प्रसौनी गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 0 0 0  
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264 ठोयी गाउॉऩाङ्झरका 2543000 1 36 440  

265 फरान-ङ्जवहङ्टर गाउॉऩाङ्झरका 3759000 3 395 3777  

266 धनौजी गाउॉऩाङ्झरका 2216000 0 0 0  

267 फसफयीमा गाउॉऩाङ्झरका २५९६००० 14 0 0  

268 कौडेना गाउॉऩाङ्झरका 2491000 1 30 3000  

269 ऩसाय गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

270 मभङ्टनाभाई गाउॉऩाङ्झरका 3974000 6 227 4179  

271 ङ्जवश्राभऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका ३३९०००० 0 0 0  

272 काङ्झरकाभाई गाउॉऩाङ्झरका 1878000 1 46 499  

273 ङ्ञजयाबवानी गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

274 काठभाण्डौं भहानगयऩाङ्झरका १५२८००० 1 22 128  

275 रङ्झरतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका 2336000 1 27 418  

276 बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका ७०७५००० 7 0 0  

277 हेटौंडा उऩ-भहानगयऩाङ्झरका ८०२८००० 9 476 6267  

278 कभराभाई नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 14 1378 7042  

279 दङ्टधौरी नगयऩाङ्झरका 7357000 14 0 0  

280 भन्त्थरी नगयऩाङ्झरका 2792000 3 176 2280  

281 याभेछाऩ नगयऩाङ्झरका 6304000 9 209 3447  

282 ङ्ञजयी नगयऩाङ्झरका 3448000 3 163 2414  

283 ङ्झबभेश्वय  नगयऩाङ्झरका 7573000 11 510 6235  

284 चौताया सागाचोकगढी नगयऩाङ्झरका 6202000 18 559 8293  

285 भेरम्ची नगयऩाङ्झरका 3179000 10 334 4863  

286 वाह्रङ्जवसे नगयऩाङ्झरका 4112000 10 226 4050  

287 धङ्टनीफेंसी नगयऩाङ्झरका २८३१००० 5 120 1943  
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288 नीरकण्ठ नगयऩाङ्झरका 3722000 7 53 1375  

289 ङ्जवदङ्टय नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 23 283 7047  

290 फेरकोटगढी नगयऩाङ्झरका 3377000 0 0 0  

291 कागशे्वयी–भनोहया नगयऩाङ्झरका 1४७७००० 0 0 0  

292 कीङ्झतयऩ ङ्टय  नगयऩाङ्झरका 1४७७००० 10 77 638  

293 गोकणेश्वय नगयऩाङ्झरका 1४७७००० 2 51 1041  

294 चन्त्राङ्झगयी नगयऩाङ्झरका १८७७००० 0 15 420  

295 टोखा नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

296 तायकेश्वय नगयऩाङ्झरका 1४७७००० 0 0 0  

297 दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरका १५२८००० 0 0 0  

298 नागाजङ्टयन नगयऩाङ्झरका २०२८००० 1 26 640  

299 फङ्टढाङ्झनरकण्ठ नगयऩाङ्झरका ६९९००० 0 0 0  

300 शॊखयाऩङ्टय नगयऩाङ्झरका १८२४००० 3 33 771  

301 गोदावयी नगयऩाङ्झरका १५२८००० 1 8 96  

302 भहारक्ष्भी नगयऩाङ्झरका 1४७७००० 0 0 0  

303 चाॉगङ्टनायामण नगयऩाङ्झरका २८४५००० 9 136 2254  

304 बिऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

305 भध्मऩङ्टय ङ्झथभी नगयऩाङ्झरका १५२८००० 0 0 0  

306 सूमयङ्जवनामक नगयऩाङ्झरका १५२८००० 2 47 887  

307 धङ्टङ्झरखेर नगयऩाङ्झरका 1667000 7 0 0  

308 नभोफङ्टि नगयऩाङ्झरका 2221000 4 39 1314  

309 ऩनौती नगयऩाङ्झरका 1896000 0 0 0  

310 ऩाॊचखार नगयऩाङ्झरका १५२८००० 1 3 63  

311 फनेऩा नगयऩाङ्झरका १५२८००० 4 52 1085  
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312 भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरका २१८०००० 2 65 1353  

313 थाहा नगयऩाङ्झरका २३२१००० 4 54 997  

314 काङ्झरका नगयऩाङ्झरका ५३७१००० 0 0 0  

315 खैयहनी नगयऩाङ्झरका १९९१००० 7 56 784  

316 भाडी नगयऩाङ्झरका 2414000 3 53 1209  

317 यत्ननगय नगयऩाङ्झरका ३५०४००० 0 0 0  

318 याप्ती नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

319 गोरन्त्जोय गाउॉऩाङ्झरका ३७४९००० 7 99 3090  

320 घ्माङरेख गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

321 तीनऩाटन गाउॉऩाङ्झरका ३५०९००० 3 251 2678  

322 ङ्जपक्कर गाउॉऩाङ्झरका ५२१९००० 33 640 6435  

323 भङ्चयण गाउॉऩाङ्झरका २१६७००० 10 140 1860  

324 सङ्टनकोशी गाउॉऩाङ्झरका 2971000 19 6 0  

325 हङ्चयहयऩङ्टयगढी गाउॉऩाङ्झरका ८०२८००० 22 0 0  

326 उभाकङ्ट ण्ड गाउॉऩाङ्झरका 2255000 0 0 0  

327 खाॉडादेवी गाउॉऩाङ्झरका १८३७००० 24 0 0  

328 गोकङ्ट रगङ्गा गाउॉऩाङ्झरका ३८४२००० 11 3 108  

329 दोयम्फा गाउॉऩाङ्झरका २८४४००० 0 0 0  

330 ङ्झरखङ्ट ताभाकोशी गाउॉऩाङ्झरका ४९३००० 0 0 0  

331 सङ्टनाऩङ्झत गाउॉऩाङ्झरका ७५१००० 0 0 0  

332 काङ्झरन्त्चोक गाउॉऩाङ्झरका ७९९३००० 21 462 8958  

333 गौयीशङ्कय गाउॉऩाङ्झरका 6442000 6 356 5546  

334 ताभाकोशी गाउॉऩाङ्झरका ७२२६००० 7 192 7720  

335 वैतेश्वय गाउॉऩाङ्झरका ४०४४००० 8 25 291  
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336 भेरङ्टङ्ग गाउॉऩाङ्झरका 3625000 8 0 0  

337 ङ्जवगङ्ट गाउॉऩाङ्झरका 4803000 8 490 4887  

338 शैरङ्टङ्ग गाउॉऩाङ्झरका २८९२००० 1 567 5212  

339 ईन्त्रावती गाउॉऩाङ्झरका ४७५३००० 13 302 5469  

340 जङ्टगर गाउॉऩाङ्झरका ३१०४००० 8 124 2370  

341 ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी गाउॉऩाङ्झरका ४५४७००० 7 142 1200  

342 ऩाॉचऩोखयी थाङऩार गाउॉऩाङ्झरका 3145000 8 126 4303  

343 फरेपी गाउॉऩाङ्झरका ४०९९००० 9 303 3416  

344 बोटेकोशी गाउॉऩाङ्झरका २८३७००० 0 0 0  

345 ङ्झरसॊखङ्टऩाखय गाउॉऩाङ्झरका 2४९३००० 2 97 2391  

346 सङ्टनकोशी गाउॉऩाङ्झरका ५२४३००० 8 432 4613  

347 हेरम्फङ्ट गाउॉऩाङ्झरका ३०२१००० 0 0 0  

348 उत्तयगमा गाउॉऩाङ्झरका १४२२००० 4 52 897  

349 काङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका 1439000 10 8 120  

350 गोसाईंकङ्ट ण्ड गाउॉऩाङ्झरका ४२२००० 0 0 0  

351 नौकङ्ट ण्ड गाउॉऩाङ्झरका 4967000 0 0 0  

352 आभाछोङ्छदङभो गाउॉऩाङ्झरका ४२२००० 0 0 0  

353 खङ्झनमाफास गाउॉऩाङ्झरका ३१०२००० 4 86 1394  

354 गङ्गाजभङ्टना गाउॉऩाङ्झरका ३३८५००० 4 231 3080  

355 गजङ्टयी गाउॉऩाङ्झरका २४५९००० 0 0 0  

356 गल्छी गाउॉऩाङ्झरका 2925000 0 0 0  

357 ज्वाराभूखी गाउॉऩाङ्झरका ५०९७००० 18 385 4800  

358 ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी गाउॉऩाङ्झरका ३२३४००० 0 0 0  

359 थाके्र गाउॉऩाङ्झरका २००१००० 3 77 1282  
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360 नेरावती डफजोङ्ग गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 0 0 0  

361 फेनीघाट योयाङ्ग गाउॉऩाङ्झरका २४५२००० 9 32 496  

362 रुवी भ्मारी गाउॉऩाङ्झरका ४११००० 0 0 0  

363 ङ्झसिरेक गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 0 0 0  

364 ककनी गाउॉऩाङ्झरका ३४०२००० 0 0 0  

365 ङ्जकस्ऩाङ गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 5 62 849  

366 तादीगाउॉ गाउॉऩाङ्झरका ३२७६००० 8 162 1447  

367 तायकेश्वय गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 0 0 0  

368 दङ््ट चेश्वय गाउॉऩाङ्झरका १८७७००० 7 195 3165  

369 ऩञ्चकन्त्मा गाउॉऩाङ्झरका १८४४००० 0 0 0  

370 म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका १८६०००० 6 226 1807  

371 ङ्झरखङ्ट गाउॉऩाङ्झरका 2६९९००० 3 98 1398  

372 ङ्ञशवऩङ्टयी गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 4 9 25  

373 सङ्टमयगढी गाउॉऩाङ्झरका ४७२८००० 8 153 2971  

374 कोन्त्ज्मोसोभ गाउॉऩाङ्झरका 1४११००० 0 0 0  

375 फाग्भती गाउॉऩाङ्झरका १८२४००० 0 0 0  

376 भहाङ्कार गाउॉऩाङ्झरका 1४११००० 3 58 1100  

377 खानीखोरा गाउॉऩाङ्झरका ३४१४००० 6 224 3550  

378 चौंयीदेउयारी गाउॉऩाङ्झरका ३४८८००० 9 263 3448  

379 तेभार गाउॉऩाङ्झरका १९१०००० 7 220 1756  

380 फेथानचोक गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 2 70 1196  

381 ब ङ्टम्रङ्ट गाउॉऩाङ्झरका ३१४१००० 13 326 2947  

382 भहाबायत गाउॉऩाङ्झरका ३४१९००० 5 429 3198  

383 योशी गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 2 49 923  



 68 

ङ्झस.नॊ. स्थानीम तहको नाभ 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 

सञ्चाङ्झरत 

आमोजना 
सॊख्मा 

योजगायीभा 
खङ्जटएका व्मङ्ञि 
सॊख्मा 

जम्भा योजगायी 
शृ्रजना ङ्छदन 

कैङ्जपमत 

384 ईन्त्रसयोवय गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 1 0 0  

385 कैराश गाउॉऩाङ्झरका ५१८६००० 11 286 5872  

386 फकैमा गाउॉऩाङ्झरका ६६१८००० 23 605 8374  

387 फाग्भती गाउॉऩाङ्झरका ३७४७००० 9 0 0  

388 ङ्झबभपेदी गाउॉऩाङ्झरका 4247000 0 0 0  

389 भकवानऩङ्टयगढी गाउॉऩाङ्झरका 3368000 23 41 23  

390 भनहयी गाउॉऩाङ्झरका 5034000 9 0 0  

391 याङ्ञक्सयाङ्ग गाउॉऩाङ्झरका 4857000 14 0 0  

392 इच्छाकाभना गाउॉऩाङ्झरका ३४७३००० 0 0 0  

393 ऩोखया भहानगयऩाङ्झरका 2789000 18 0 0  

394 कावासोती नगयऩाङ्झरका 2830000 9 185 2738  

395 गैंडाकोट नगयऩाङ्झरका 2389000 6 139 2576  

396 देवच ङ्टरी नगयऩाङ्झरका 2476000 11 96 1083  

397 भध्मङ्जवन्त्दङ्ट नगयऩाङ्झरका 3305000 5 0 0  

398 गल्माङ नगयऩाङ्झरका ३०८९००० 5 143 2789  

399 चाऩाकोट नगयऩाङ्झरका 1४७७००० 0 0 0  

400 ऩङ्टतरीफजाय नगयऩाङ्झरका 4801000 7 239 4306  

401 बीयकोट नगयऩाङ्झरका 2246000 7 108 1581  

402 वाङ्झरङ नगयऩाङ्झरका ३२१०००० 11 183 3413  

403 बानङ्ट नगयऩाङ्झरका ३००९००० 0 0 0  

404 ङ्झबभाद नगयऩाङ्झरका 1656000 0 0 0  

405 व्मास नगयऩाङ्झरका 3371000 2 61 867  

406 शङ्टक्रागण्डकी नगयऩाङ्झरका 2366000 3 136 1444  

407 गोयखा नगयऩाङ्झरका 1४९३००० 3 96 775  
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408 ऩारङ्टङटाय नगयऩाङ्झरका ४२९३००० 9 378 3780  

409 फेसीशहय नगयऩाङ्झरका ४०३२००० 15 79 1143  

410 भध्मनेऩार नगयऩाङ्झरका ३८०८००० 12 377 3759  

411 याईनास नगयऩाङ्झरका 2216000 10 464 2407  

412 सङ्टन्त्दयफजाय नगयऩाङ्झरका 4065000 1 81 970  

413 कङ्ट श्भा नगयऩाङ्झरका ३१३२००० 0 0 0  

414 परेवास नगयऩाङ्झरका ५१०५००० 9 162 4306  

415 गल्कोट नगयऩाङ्झरका 2603000 9 178 2567  

416 जैङ्झभनी नगयऩाङ्झरका 4417000 13 602 3843  

417 ढोयऩाटन नगयऩाङ्झरका 4344000 3 76 4439  

418 फाग्रङ्टङ नगयऩाङ्झरका 4170000 13 334 3731  

419 फेनी नगयऩाङ्झरका 2423000 3 142 2100  

420 फौदीकारी गाउॉऩाङ्झरका 2129000 6 296 2086  

421 फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरका 2762000 4 157 2130  

422 ङ्झफनमी ङ्झरवेणी गाउॉऩाङ्झरका २३४२००० 2 80 685  

423 हङ््ट सेकोट गाउॉऩाङ्झरका 2761000 1 323 2481  

424 अजङ्टयनचौऩायी गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 5 32 822  

425 आॉङ्झधखोरा गाउॉऩाङ्झरका १६७३००० 2 65 1254  

426 कारीगण्डकी गाउॉऩाङ्झरका २०७५००० 2 26 1199  

427 पेदीखोरा गाउॉऩाङ्झरका १६०७००० 5 94 1341  

428 ङ्जवरुवा गाउॉऩाङ्झरका 1672000 5 109 1063  

429 हङ्चयनाश गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 5 145 1152  

430 आॉफङ्टखैयेनी गाउॉऩाङ्झरका २५३३००० 8 109 1355  

431 ऋङ्जषङ्ग गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 3 48 1048  
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432 ङ्ञघङ्चयङ गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 4 0 0  

433 देवघाट गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 5 70 1154  

434 म्माग्दे गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 5 25 1000  

435 फङ्ञन्त्दऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका १९८८००० 3 59 1764  

436 अङ्ञजयकोट गाउॉऩाङ्झरका १८३८००० 1 40 1610  

437 आरूघाट गाउॉऩाङ्झरका ३४१२००० 15 409 6045  

438 गण्डकी गाउॉऩाङ्झरका ३४२७००० 9 147 3230  

439 च ङ्टभनङ्टव्री गाउॉऩाङ्झरका २७३६००० 0 0 0  

440 धाचे गाउॉऩाङ्झरका 1४९३००० 1 61 954  

441 ङ्झबभसेनथाऩा गाउॉऩाङ्झरका ४२१२००० 5 85 969  

442 शङ्जहद रखन गाउॉऩाङ्झरका २५३२००० 1 65 851  

443 ङ्झसयानचोक गाउॉऩाङ्झरका २८६५००० 5 193 1660  

444 फायऩाक सङ्टङ्झरकोट गाउॉऩाङ्झरका १९९३००० 0 0 0  

445 चाभे गाउॉऩाङ्झरका १४९९००० 0 0 0  

446 नाऩाय ब ङ्टङ्झभ गाउॉऩाङ्झरका १५०४००० 0 0 0  

447 नासों गाउॉऩाङ्झरका ५०४००० 0 0 0  

448 भनाङ ङ्छदछ माङ गाउॉऩाङ्झरका ५०४००० 0 0 0  

449 कव्रासोथाय गाउॉऩाङ्झरका २१६४००० 11 140 2214  

450 दङ्टधऩोखयी गाउॉऩाङ्झरका 1४९३००० 14 127 1309  

451 दोदॊ गाउॉऩाङ्झरका ४९३००० 0 0 0  

452 भस्मायङदी गाउॉऩाङ्झरका 2784000 36 242 1238  

453 अङ्ङऩूणय गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 4 44 1315  

454 भाछाऩङ्टछे्र गाउॉऩाङ्झरका १७००००० 13 33 1043  

455 भादी गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 11 64 1201  
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456 रूऩा गाउॉऩाङ्झरका 1649000 2 47 887  

457 जरजरा गाउॉऩाङ्झरका 2748000 9 126 2607  

458 ऩैमूॊ गाउॉऩाङ्झरका २००१००० 12 109 1681  

459 भहाङ्ञशरा गाउॉऩाङ्झरका 1891000 6 0 0  

460 भोदी गाउॉऩाङ्झरका 1४९३००० 4 67 1188  

461 ङ्जवहादी गाउॉऩाङ्झरका २३५५००० 7 209 1949  

462 काठेखोरा गाउॉऩाङ्झरका 1737000 8 95 1140  

463 तभानखोरा गाउॉऩाङ्झरका 1४९३००० 0 0 0  

464 तायाखोरा गाउॉऩाङ्झरका १६९२००० 5 0 0  

465 ङ्झनसीखोरा गाउॉऩाङ्झरका 3४११००० 0 0 0  

466 वङ्जढगाड गाउॉऩाङ्झरका 5768000 4 199 4222  

467 फयेङ गाउॉऩाङ्झरका 2352000 9 341 2097  

468 अङ्ङऩूणय गाउॉऩाङ्झरका ५२५००० 0 0 0  

469 धवराङ्झगयी गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 4 91 1370  

470 भॊगरा गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 4 141 1882  

471 भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका 2123000 2 112 1656  

472 यघङ्टगॊगा गाउॉऩाङ्झरका 1851000 12 88 754  

473 घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका १४९९००० 5 143 1368  

474 थासाङ गाउॉऩाङ्झरका १५०४००० 10 170 1360  

475 रो-घेकय दाभोदयकङ्ट ण्ड गाउॉऩाङ्झरका १५०४००० 10 126 1318  

476 रोभन्त्थाङ गाउॉऩाङ्झरका ५०४००० 0 0 0  

477 वाह्रगाॉउ भङ्टङ्ञिऺेर गाउॉऩाङ्झरका ५०४००० 0 0 0  

478 फङ्टटवर उऩभहानगयऩाङ्झरका 3154000 6 209 3244  

479 घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका ६६५८००० 21 432 6245  
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480 तङ्टल्सीऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरका 2489000 0 0 0  

481 नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩाङ्झरका 2707000 0 0 0  

482 फदयघाट नगयऩाङ्झरका 3596000 15 363 3882  

483 याभग्राभ नगयऩाङ्झरका ३४८८००० 3 65 1008  

484 सङ्टनवर नगयऩाङ्झरका २३४४००० 7 106 1239  

485 ङ्झतरोत्तभा नगयऩाङ्झरका १८१८००० 4 35 1694  

486 देवदह नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

487 रङ्टङ्ञम्वनी साॊस्कृङ्झतक नगयऩाङ्झरका 4796000 1 46 780  

488 ङ्झसिाथयनगय नगयऩाङ्झरका १५२८००० 1 15 495  

489 सैनाभैना नगयऩाङ्झरका 1४७७००० 2 0 0  

490 कङ्जऩरवस्तङ्ट नगयऩाङ्झरका 5967000 0 0 0  

491 कृष्णनगय नगयऩाङ्झरका 1731000 0 0 0  

492 फाणगॊगा नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 10 65 2113  

493 फङ्टिब ङ्टभी नगयऩाङ्झरका 6467000 8 884 2848  

494 भहायाजगञ्ज नगयऩाङ्झरका २७८६००० 0 0 0  

495 ङ्ञशवयाज नगयऩाङ्झरका 3572000 2 142 1172  

496 ब ङ्टङ्झभकास्थान नगयऩाङ्झरका 6746000 10 505 9633  

497 ङ्ञशतगॊगा नगयऩाङ्झरका 8044000 35 857 11487  

498 सङ्ञन्त्धखकय  नगयऩाङ्झरका 5879000 11 301 5371  

499 तानसेन नगयऩाङ्झरका 2621000 9 184 2949  

500 याभऩङ्टय नगयऩाङ्झरका 6261000 18 538 7759  

501 भङ्टङ्झसकोट नगयऩाङ्झरका २३४२००० 18 97 3959  

502 येसङ्टॊगा नगयऩाङ्झरका 3192000 21 39 1110  

503 योल्ऩा नगयऩाङ्झरका 2623000 0 0 0  
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504 ्मूठान नगयऩाङ्झरका ८२५१००० 15 501 11292  

505 स्वगयिायी नगयऩाङ्झरका २५६४००० 0 0 0  

506 रभही नगयऩाङ्झरका ४६१४००० 7 402 4332  

507 कोहरऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ७९७७००० 12 269 4973  

508 गङ्टरङ्चयमा नगयऩाङ्झरका ८५२८००० 0 0 0  

509 ठाकङ्ट यफाफा नगयऩाङ्झरका ५९६०००० 10 647 8307  

510 फाॉसगढी नगयऩाङ्झरका 2498000 0 0 0  

511 भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका ५९०२००० 9 1479 4534  

512 याजाऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ७९७७००० 42 1221 10906  

513 फायफङ्छदयमा नगयऩाङ्झरका 5379000 11 485 9030  

514 सङ्टस्ता गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 0 0 0  

515 ऩाल्हीनन्त्दन गाउॉऩाङ्झरका 3640000 8 226 2595  

516 प्रताऩऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका 3893000 0 0 0  

517 सयावर गाउॉऩाङ्झरका 4013000 1 24 284  

518 ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका 2267000 5 180 1494  

519 कन्त्चन गाउॉऩाङ्झरका 3515000 12 359 2653  

520 कोटहीभाई गाउॉऩाङ्झरका 2747000 1 0 0  

521 गैडहवा गाउॉऩाङ्झरका २३११००० 0 0 0  

522 भचयवायी गाउॉऩाङ्झरका 3255000 0 0 0  

523 भामादेवी गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 4 74 650  

524 योङ्जहणी गाउॉऩाङ्झरका 2285000 2 124 496  

525 शङ्टिोधन गाउॉऩाङ्झरका 2318000 2 75 2070  

526 सम्भयीभाई गाउॉऩाङ्झरका 3217000 0 0 0  

527 ङ्झसमायी गाउॉऩाङ्झरका 1638000 7 56 1440  
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528 भामादेवी गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 0 0 0  

529 मसोधया गाउॉऩाङ्झरका 7758000 3 96 799  

530 ङ्जवजमनगय गाउॉऩाङ्झरका 5179000 7 367 7758  

531 शङ्टिोधन गाउॉऩाङ्झरका ८०२८००० 4 136 3019  

532 छरदेव गाउॉऩाङ्झरका ४३७५००० 37 485 5690  

533 ऩाङ्ञणनी गाउॉऩाङ्झरका ३७९२००० 9 284 4278  

534 भारायानी गाउॉऩाङ्झरका ६६१९००० 23 465 9866  

535 ङ्झतनाउ गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 4 113 1565  

536 ङ्झनस्दी गाउॉऩाङ्झरका ४१९७००० 15 223 5345  

537 ऩूवयखोरा गाउॉऩाङ्झरका २२४३००० 6 133 2715  

538 फगनासकारी गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

539 भाथागढी गाउॉऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  

540 यम्बा गाउॉऩाङ्झरका ८०२८००० 1 38 336  

541 ङ्चयब्दीकोट गाउॉऩाङ्झरका ५३७१००० 6 449 6151  

542 यैनादेवी छहया गाउॉऩाङ्झरका ३२०३००० 0 0 0  

543 इस्भा गाउॉऩाङ्झरका 3220000 6 119 3726  

544 कारीगण्डकी गाउॉऩाङ्झरका २५७७००० 13 113 0  

545 गङ्टल्भीदयफाय गाउॉऩाङ्झरका २३९३००० 16 108 3330  

546 चन्त्रकोट गाउॉऩाङ्झरका १७४०००० 8 37 120  

547 छरकोट गाउॉऩाङ्झरका २४०९००० 5 249 2425  

548 धङ्टकोट गाउॉऩाङ्झरका 2456000 22 218 1913  

549 भदान ेगाउॉऩाङ्झरका ३७१५००० 17 206 5969  

550 भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका 4365000 19 236 7170  

551 रुरु गाउॉऩाङ्झरका 2946000 6 236 4234  
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552 सत्मवती गाउॉऩाङ्झरका 3781000 8 194 3940  

553 ऩङ्टथा उत्तयगॊगा गाउॉऩाङ्झरका 6146000 0 0 0  

554 बभेू गाउॉऩाङ्झरका 1706000 1 60 1249  

555 ङ्झसस्न ेगाउॉऩाङ्झरका 3057000 6 172 3383  

556 ङ्झरवेणी गाउॉऩाङ्झरका 4104000 21 195 1740  

557 थवाङ गाउॉऩाङ्झरका 1779000 5 80 1526  

558 ऩङ्चयवतयन गाउॉऩाङ्झरका 1718000 6 302 1832  

559 भाडी गाउॉऩाङ्झरका १५२५००० 2 61 1171  

560 रुन्त्टीगढी गाउॉऩाङ्झरका 5842000 6 198 5228  

561 रङ्टङग्री गाउॉऩाङ्झरका 1791000 1 51 1293  

562 गॊगादेव गाउॉऩाङ्झरका 6462000 7 166 5382  

563 सङ्टनछहयी गाउॉऩाङ्झरका १९९७००० 7 261 1790  

564 सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गाउॉऩाङ्झरका १५७६००० 0 0 0  

565 ऐयावती गाउॉऩाङ्झरका १५७६००० 3 103 1099  

566 गौभङ्टखी गाउॉऩाङ्झरका २६८०००० 17 765 3930  

567 ङ्ञझभरुक गाउॉऩाङ्झरका 3384000 19 156 1300  

568 नौफङ्जहनी गाउॉऩाङ्झरका 6852000 14 456 7025  

569 भल्रयानी गाउॉऩाङ्झरका ३१०४००० 5 187 2688  

570 भाण्डवी गाउॉऩाङ्झरका ३०२१००० 7 226 2515  

571 सरुभायानी गाउॉऩाङ्झरका १५७६००० 1 43 999  

572 गढवा गाउॉऩाङ्झरका 6004000 11 390 8400  

573 दॊगीशयण गाउॉऩाङ्झरका 6421000 0 0 0  

574 फॊगराच ङ्टरी गाउॉऩाङ्झरका 1871000 1 79 1755  

575 फफई गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 6 115 1528  
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576 याजऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका 2047000 4 81 528  

577 याप्ती गाउॉऩाङ्झरका 4305000 1 14 166  

578 शाङ्ञन्त्तनगय गाउॉऩाङ्झरका 5761000 8 330 6460  

579 खजङ्टया गाउॉऩाङ्झरका ७९७७००० 8 258 5337  

580 जानकी गाउॉऩाङ्झरका 4692000 0 0 0  

581 डङ्टडङ्टवा गाउॉऩाङ्झरका ३१३१००० 0 0 0  

582 नयैनाऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका 7579000 6 313 6686  

583 फैजनाथ गाउॉऩाङ्झरका 3201000 7 225 2980  

584 याप्तीसोनायी गाउॉऩाङ्झरका 4866000 0 0 0  

585 गरेुवा गाउॉऩाङ्झरका 3704000 6 132 3900  

586 फढैमातार गाउॉऩाङ्झरका 1४७७००० 4 194 1874  

587 छामाॉनाथ याया नगयऩाङ्झरका 8197000 6 139 4170  

588 ठूरीबेयी नगयऩाङ्झरका 3469000 5 803 3204  

589 ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी नगयऩाङ्झरका 5021000 18 1149 14557  

590 चन्त्दननाथ नगयऩाङ्झरका 5633000 0 0 0  

591 खाॉडाचक्र नगयऩाङ्झरका 6689000 7 256 6648  

592 ङ्झतरागङ्टपा नगयऩाङ्झरका 5864000 11 225 5328  

593 यास्कोट नगयऩाङ्झरका 6287000 9 175 5250  

594 आठङ्झफसकोट नगयऩाङ्झरका 7265000 8 351 11249  

595 चौयजहायी नगयऩाङ्झरका 4402000 4 52 1914  

596 भङ्टङ्झसकोट नगयऩाङ्झरका 7702000 20 106 697  

597 फागचौय नगयऩाङ्झरका 8025000 0 0 0  

598 फनगाॉड कङ्ट ङ्जऩण्डे नगयऩाङ्झरका 7734000 12 318 6741  

599 शायदा नगयऩाङ्झरका 8022000 0 0 0  



 77 

ङ्झस.नॊ. स्थानीम तहको नाभ 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 

सञ्चाङ्झरत 

आमोजना 
सॊख्मा 

योजगायीभा 
खङ्जटएका व्मङ्ञि 
सॊख्मा 

जम्भा योजगायी 
शृ्रजना ङ्छदन 

कैङ्जपमत 

600 गङ्टबायकोट नगयऩाङ्झरका 2027000 9 41 294  

601 ऩञ्चऩङ्टयी नगयऩाङ्झरका 4430000 1 32 495  

602 बेयीगॊगा नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 11 653 3076  

603 रेकफेसी नगयऩाङ्झरका 6811000 12 601 7357  

604 फीयेन्त्रनगय नगयऩाङ्झरका ७९७७००० 16 0 0  

605 छेडागाड नगयऩाङ्झरका 10234000 13 655 7785  

606 नरगाड नगयऩाङ्झरका 7764000 7 103 3720  

607 बेयीभाङ्झरका नगयऩाङ्झरका 8134000 9 95 542  

608 आठफीस नगयऩाङ्झरका 7023000 13 292 7658  

609 चाभङ्टण्डा ङ्झफन्त्रासैनी नगयऩाङ्झरका 8019000 31 501 11460  

610 दङ्टल्रङ्ट नगयऩाङ्झरका १५२५००० 1 35 660  

611 नायामण नगयऩाङ्झरका 7314000 11 325 8916  

612 खत्माड गाउॉऩाङ्झरका 8156000 11 0 0  

613 भङ्टगङ्टभकाभाययोंग गाउॉऩाङ्झरका 2675000 0 0 0  

614 सोरु गाउॉऩाङ्झरका 6819000 0 0 0  

615 काईके गाउॉऩाङ्झरका 528000 0 0 0  

616 छाकाय ताङसोङ गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 1 97 923  

617 जगदङ्टल्रा गाउॉऩाङ्झरका 1856000 3 262 2051  

618 डोल्ऩो फङ्टि गाउॉऩाङ्झरका 1544000 2 63 1108  

619 भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका 2121000 0 0 0  

620 शे पोक्सङ्टन्त्डो गाउॉऩाङ्झरका 2046000 1 0 0  

621 अदानच ङ्टरी गाउॉऩाङ्झरका 5295000 6 387 7840  

622 खाऩङ्टयनाथ गाउॉऩाङ्झरका ४३७५००० 0 0 0  

623 चॊखेरी गाउॉऩाङ्झरका ३०५०००० 0 0 0  
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ङ्झस.नॊ. स्थानीम तहको नाभ 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 

सञ्चाङ्झरत 

आमोजना 
सॊख्मा 

योजगायीभा 
खङ्जटएका व्मङ्ञि 
सॊख्मा 

जम्भा योजगायी 
शृ्रजना ङ्छदन 

कैङ्जपमत 

624 ताॉजाकोट गाउॉऩाङ्झरका 4011000 0 0 0  

625 नाम्खा गाउॉऩाङ्झरका 1537000 1 0 0  

626 सकेगाड गाउॉऩाङ्झरका 537000 0 0 0  

627 ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका 7851000 10 239 6606  

628 कनकासङ्टन्त्दयी गाउॉऩाङ्झरका 4041000 0 0 0  

629 गङ्टङ्छठचौय गाउॉऩाङ्झरका 7४७७००० 7 0 0  

630 तातोऩानी गाउॉऩाङ्झरका 6057000 14 271 8283  

631 ङ्झतरा गाउॉऩाङ्झरका 4385000 15 278 0  

632 ऩातायासी गाउॉऩाङ्झरका 5881000 7 221 6748  

633 ङ्झसॊजा गाउॉऩाङ्झरका 6754000 6 299 7044  

634 ङ्जहभा गाउॉऩाङ्झरका 4886000 8 172 5160  

635 शङ्टब काङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका 7336000 8 384 6838  

636 नयहङ्चयनाथ गाउॉऩाङ्झरका 8670000 12 629 11725  

637 ऩचारझयना गाउॉऩङ्झरका 6331000 9 378 7590  

638 ऩराता गाउॉऩाङ्झरका 7४७७००० 11 226 7403  

639 भहावै गाउॉऩाङ्झरका 5620000 0 0 0  

640 साङ्ङी ङ्झरवेणी गाउॉऩाङ्झरका 4311000 9 0 0  

641 ङ्झरवेणी गाउॉऩाङ्झरका 6288000 11 614 8032  

642 फाॉङ्जपकोट गाउॉऩाङ्झरका 4940000 0 0 0  

643 सानीबेयी गाउॉऩाङ्झरका 6024000 15 232 3513  

644 कऩङ्टयकोट गाउॉऩाङ्झरका 5045000 0 349 9628  

645 काङ्झरभाटी गाउॉऩाङ्झरका 8076000 8 157 3453  

646 कङ्ट भाख गाउॉऩाङ्झरका 8170000 13 111 2610  

647 छरेश्वयी गाउॉऩाङ्झरका 5223000 7 120 1225  
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ङ्झस.नॊ. स्थानीम तहको नाभ 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 

सञ्चाङ्झरत 

आमोजना 
सॊख्मा 

योजगायीभा 
खङ्जटएका व्मङ्ञि 
सॊख्मा 

जम्भा योजगायी 
शृ्रजना ङ्छदन 

कैङ्जपमत 

648 ङ्झसि कङ्ट भाख गाउॉऩाङ्झरका 2438000 5 144 2175  

649 ङ्झरवेणी गाउॉऩाङ्झरका 6438000 18 232 8906  

650 दाभाय गाउॉऩाङ्झरका 7456000 7 259 7844  

651 ङ्ञचङ्गाड गाउॉऩाङ्झरका 2207000 2 60 1688  

652 चौकङ्ट न ेगाउॉऩाङ्झरका 7020000 7 260 3989  

653 फयाहतार गाउॉऩाङ्झरका 5975000 0 0 0  

654 ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरका 7516000 5 166 2571  

655 कङ्ट से गाउॉऩाङ्झरका 7868000 0 0 0  

656 जङ्टनीचाॉदे गाउॉऩाङ्झरका 8827000 22 1431 11630  

657 फायेकोट गाउॉऩाङ्झरका 8134000 0 0 0  

658 ङ्ञशवारम गाउॉऩाङ्झरका 6850000 7 345 6840  

659 गङ्टयाॉस गाउॉऩाङ्झरका 5917000 17 263 305  

660 ठाॉटीकाॉध गाउॉऩाङ्झरका 5399000 10 245 7380  

661 डङ्टॊगशे्वय गाउॉऩाङ्झरका 4149000 10 172 4532  

662 नौभङ्टरे गाउॉऩाङ्झरका 5436000 0 0 0  

663 बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका 7416000 6 229 11504  

664 बैयवी गाउॉऩाङ्झरका 5848000 27 32 384  

665 भहाफङ्ट गाउॉऩाङ्झरका 6104000 15 204 7398  

666 धनगढी उऩभहानगयऩाङ्झरका 5452000 5 155 5209  

667 गोदावयी नगयऩाङ्झरका 3777000 4 196 5613  

668 गौयीगॊगा नगयऩाङ्झरका 2429000 0 0 0  

669 घोडाघोडी नगयऩाङ्झरका 4706000 19 459 6922  

670 ङ्जटकाऩङ्टय नगयऩाङ्झरका 2254000 0 0 0  

671 बजनी नगयऩाङ्झरका ७९७७००० 0 0 0  
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ङ्झस.नॊ. स्थानीम तहको नाभ 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 

सञ्चाङ्झरत 

आमोजना 
सॊख्मा 

योजगायीभा 
खङ्जटएका व्मङ्ञि 
सॊख्मा 

जम्भा योजगायी 
शृ्रजना ङ्छदन 

कैङ्जपमत 

672 रङ्ञम्कच ङ्टहा नगयऩाङ्झरका 5233000 7 429 7619  

673 ङ्छदऩामर ङ्झसरगढी नगयऩाङ्झरका 2524000 2 175 2655  

674 ङ्ञशखय नगयऩाङ्झरका 6715000 12 419 8304  

675 कभरफजाय नगयऩाङ्झरका 6492000 13 501 8604  

676 ऩॊचदेवर ङ्जवनामक नगयऩाङ्झरका 5064000 5 223 6180  

677 भॊगरसेन नगयऩाङ्झरका 4855000 0 0 0  

678 साॉपेवगय नगयऩाङ्झरका 7184000 20 662 8729  

679 ङ्झरवेणी नगयऩाङ्झरका 7899000 10 138 2780  

680 फङ्झडभाङ्झरका नगयऩाङ्झरका 5157000 9 210 4180  

681 फङ्टढीगॊगा नगयऩाङ्झरका 7370000 14 0 0  

682 फङ्टढीनन्त्दा नगयऩाङ्झरका 7250000 11 309 7110  

683 जमऩथृ्वी नगयऩाङ्झरका 4890000 4 216 5300  

684 फङ्टॊगर नगयऩाङ्झरका 8170000 9 398 10932  

685 भहाकारी नगयऩाङ्झरका 3601000 10 169 4867  

686 शैल्मङ्ञशखय नगयऩाङ्झरका 6268000 18 219 8528  

687 दशयथचन्त्द नगयऩाङ्झरका 3435000 20 604 3528  

688 ऩाटन नगयऩाङ्झरका 3752000 10 846 3087  

689 ऩङ्टचौडी नगयऩाङ्झरका 9106000 13 385 11550  

690 भेरौरी नगयऩाङ्झरका 6769000 4 333 9458  

691 अभयगढी नगयऩाङ्झरका 8704000 8 320 2981  

692 ऩयशङ्टयाभ नगयऩाङ्झरका 8076000 26 608 10348  

693 कृष्णऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 5 295 6701  

694 ऩङ्टनवायस नगयऩाङ्झरका 4777000 0 0 0  

695 फेदकोट नगयऩाङ्झरका ४७७००० 0 0 0  
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ङ्झस.नॊ. स्थानीम तहको नाभ 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 

सञ्चाङ्झरत 
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योजगायीभा 
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शृ्रजना ङ्छदन 

कैङ्जपमत 

696 फेरौयी नगयऩाङ्झरका 2204000 0 0 0  

697 ङ्झबभदत्त नगयऩाङ्झरका ८०२८००० 6 510 6493  

698 भाहाकारी नगयऩाङ्झरका २२१२००० 0 0 0  

699 शङ्टक्रापाॉट नगयऩाङ्झरका 8828000 1 0 0  

700 कैरायी गाउॉऩाङ्झरका 4750000 8 311 6602  

701 च ङ्टये गाउॉऩाङ्झरका 4343000 7 246 4516  

702 जानकी गाउॉऩाङ्झरका ३२८८००० 5 130 3680  

703 जोशीऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका 3७५१००० 0 0 0  

704 फदयगोङ्चयमा गाउॉऩाङ्झरका 4996000 12 309 4913  

705 भोहन्त्मार गाउॉऩाङ्झरका 5635000 15 25 470  

706 आदशय गाउॉऩाङ्झरका 6572000 14 0 0  

707 के.आई.ङ्झसॊ. गाउॉऩाङ्झरका 5971000 13 203 6525  

708 जोयामर गाउॉऩाङ्झरका 6251000 24 39 786  

709 ऩूवॉचौकी गाउॉऩाङ्झरका 2830000 0 0 0  

710 फडीकेदाय गाउॉऩाङ्झरका 2793000 4 130 3153  

711 फोगटान पङ्ट ङ्झडसर गाउॉऩाङ्झरका ४०८३००० 10 204 4258  

712 सामर गाउॉऩाङ्झरका ५०६८००० 9 492 7508  

713 चौयऩाटी गाउॉऩाङ्झरका 2925000 8 325 3778  

714 ढकायी गाउॉऩाङ्झरका 4829000 17 311 6220  

715 तङ्टभायखाॉद गाउॉऩाङ्झरका 2741000 8 283 3747  

716 फाङ्ङीगढी जमगढ गाउॉऩाङ्झरका 2276000 0 0 0  

717 भेल्रेख गाउॉऩाङ्झरका 5737000 0 0 0  

718 याभायोशन गाउॉऩाङ्झरका 6487000 0 0 0  

719 गौभङ्टर गाउॉऩाङ्झरका 4586000 10 222 5032  
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ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 
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शृ्रजना ङ्छदन 

कैङ्जपमत 

720 खप्तड छेडेदह गाउॉऩाङ्झरका 7770000 9 333 7352  

721 जगङ्ङाथ गाउॉऩाङ्झरका ४१९७००० 6 115 4826  

722 स्वाभीकाङ्झतयक खाऩय गाउॉऩाङ्झरका 4098000 6 216 6480  

723 ङ्जहभारी गाउॉऩाङ्झरका ३४४४००० 3 0 0  

724 साईऩार गाउॉऩाङ्झरका 1513000 6 0 1034  

725 केदायस्मङ्टॉ गाॉउऩाङ्झरका 8970000 8 511 7899  

726 खप्तडछाङ्ङा गाॉउऩाङ्झरका 6430000 0 0 0  

727 छङ्झफसऩाङ्झथबया गाॉउऩाङ्झरका 7249000 0 0 0  

728 तारकोट गाॉउऩाङ्झरका 5318000 6 189 3480  

729 थराया गाॉउऩाङ्झरका 8118000 28 1 0  

730 दङ्टगायथरी गाॉउऩाङ्झरका 5273000 7 20 460  

731 भिा गाउॉऩाङ्झरका 8169000 9 148 3687  

732 ङ्जवत्थडङ्ञचय गाॉउऩाङ्झरका 6193000 25 602 7114  

733 सूभाय गाउॉऩाङ्झरका 4704000 7 4 55  

734 अङ्जऩङ्जहभार गाउॉऩाङ्झरका 1513000 0 0 0  

735 दङ्टहङ्टॉ गाउॉऩाङ्झरका 4598000 6 320 5616  

736 नौगाड गाउॉऩाङ्झरका 4553000 9 243 5404  

737 व्माॉस गाउॉऩाङ्झरका 3300000 0 0 0  

738 भाभाय गाउॉऩाङ्झरका 4131000 6 144 5165  

739 भाङ्झरकाजङ्टयन गाउॉऩाङ्झरका 5473000 11 215 6999  

740 रेकभ गाउॉऩाङ्झरका 4881000 0 0 0  

741 डीरासैनी गाउॉऩाङ्झरका 5232000 18 321 0  

742 दोगडाकेदाय गाउॉऩाङ्झरका 8025000 12 341 8117  

743 ऩॊचेश्वय गाउॉऩाङ्झरका १५७६००० 6 207 1547  
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शृ्रजना ङ्छदन 

कैङ्जपमत 

744 ङ्ञशवनाथ गाउॉऩाङ्झरका 3377000 11 286 3602  

745 ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका 2156000 0 0 0  

746 सङ्टनयमा गाउॉऩाङ्झरका 6805000 7 481 9292  

747 अजमभेरु गाउॉऩाङ्झरका 4640000 18 804 5932  

748 आङ्झरतार गाउॉऩाङ्झरका 3672000 10 416 4778  

749 गन्त्माऩधङ्टया गाउॉऩाङ्झरका 3668000 6 275 3681  

750 नवदङ्टगाय गाउॉऩाङ्झरका 4835000 14 235 6076  

751 बागशे्वय गाउॉऩाङ्झरका 8027000 15 943 10660  

752 फेरडाॉडी गाउॉऩाङ्झरका 3923000 9 162 4557  

753 रारझाडी गाउॉऩाङ्झरका १५२८००० 1 35 1050  

कूर यकभ  2701562000 4302 105635  1639431    
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अनङ्टसूङ्ञच-३:  श्रभ तथा योजगाय सम्भेरनको ङ्झनश्कषय  

 

सभिृ नेऩार सङ्टखी नेऩारीको याङ्जिम सोचराई मोगदान ऩङ्टर् माउन “उत्ऩादनशीर योजगाय, हाम्रो सयोकाय” भूर 
नायाका साथ ङ्झभङ्झत २०७६ आषाढ १५ य १६ भा होटर माक एण्ड मङ्झत, काठभाण्डौभा सम्ऩङ्ङ बएको 
याङ्जिम श्रभ तथा योजगाय सम्भेरन, २०७६ रे नेऩारङ्झबर योजगायीका अवसयका ऺेरहरुको ऩङ्जहचान गयी ङ्छदगो 
योजगायी सजृना गनय सयकाय, ङ्झनजी ऺेर, टे्रड मङ्टङ्झनमन, श्रभ तथा योजगाय ङ्जवषमका व्मवसामी य ङ्जवऻहरु, ङ्जवकास 
साझेदाय य गैयसयकायी सॊस्था तथा मङ्टवा ङ्जवद्याथॉसॊग छरपर गयी देहामका याम सङ्टझावहरु प्राप्त बएका ङ्झथए। 

(क) आन्त्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजयना् नेऩारको श्रभ फजायभा वषेनी कङ्चयफ ५ राख अङ्झतङ्चयि व्मङ्ञिहरु प्रवेश 
गने य ङ्झनजहरुराई योजगायी तथा स्वयोजगायीको अवसयहरुको न्त्मङ्टनताका कायण नेऩारको 
उत्ऩादनशीर ऺेरभा प्रमोग हङ्टन नसङ्जकयहेको अवस्था छ । गङ्चयफी तथा योजगायीको प्रत्मऺ सम्फन्त्ध 
यहेको य "सभिृ नेऩार सङ्टखी" को नेऩारी याङ्जिम सोचराई साकाय गनय एवभ ्योजगायीको हकसम्फन्त्धी 
ऐन, २०७५ कामायन्त्वमन गनय याज्मरे मस ङ्जवषमराई प्राथङ्झभकताका साथ हेनङ्टय ऩने सम्भेरनको ङ्झनष्कषय 
यहेको ङ्झथमो। गङ्चयफी ङ्झनवायण य योजगायी सजृना दङ्टवै फहङऺ्ट ेरीम य जङ्जटर कामय बएको हङ्टनारे मसको 
कामायन्त्वमनभा सभेत सभन्त्वमात्भक प्रमास जरुयी छ । ऩन्त्रौं मोजनारे अङ्ञघ सायेको ङ्झनयऩेऺ 
गङ्चयफीराई शतप्रङ्झतशत हटाउने य फेयोजगायी दय तीन प्रङ्झतशत कामभ गने रक्ष्म प्राङ्झप्त च ङ्टनौतीऩूणय 
बएको अवस्थाभा योजगायी सजृनाका राङ्झग सयकायी, ङ्झनजी तथा सयकायी सवैको भहत्वऩूणय बङू्झभका 
खेल्नङ्ट ऩने तथा मस सम्फन्त्धभा स््ट यणनीङ्झत तथा कामयनीङ्झतहरु फनाई कामायन्त्वमन गनङ्टय ऩने देङ्ञखएको 
छ । योजगायी सजृनाभा ङ्झनजी ऺेरको उद्योग तथा प्रङ्झतष्ठानहरुको भहत्वऩूणय बङू्झभका यहने हङ्टनारे 
याज्मका नीङ्झत ङ्झनभायण गदाय ङ्झनजी ऺेरसॉग ऩयाभशय गने य रगानी मोग्म वातावण ङ्झनभायण गनय ङ्जढरो 
गनय नहङ्टने सङ्टझाव प्राप्त बएको छ । 

(ख) सङ्टयङ्ञऺत वैदेङ्ञशक योजगायी:  अन्त्तयायङ्जिम श्रभ फजायभा कामययत नेऩारी श्रङ्झभकको हक य ङ्जहतराई 
ध्मानभा याख्दै सङ्टयङ्ञऺत आप्रवासनका च ङ्टनौतीराई क्रभश् हटाउदै जाने ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनङ्टय ऩने 
सङ्टझाव प्राप्त बएको छ । नेऩारको कूर ग्राहस्थ उत्ऩादनभा कङ्चयफ एक चौथाई मोगदान गने 
ङ्जवप्रषेणराई उऩबोगभै सीङ्झभत हङ्टने देङ्ञखएको अवस्थाराई ऩङ्चयवतयन गयी उि ङ्जवप्रषेणको प्रमोग 
उत्ऩादन तथा उत्ऩादनशीर ऺेरभा ऩङ्चयचारन गनय आवश्मक यणनीङ्झत फनाउनङ्ट ऩनेभा सम्भेरनरे जोड 
ङ्छदएको छ । मसका राङ्झग योजगायी उऩरव्ध गयाउन े देशको राङ्झग आवश्मक ऩने सीऩको ङ्जवकास 
गने,  श्रभ कङ्ट टनीङ्झतराई थऩ प्रबावकायी फनाउने एवभ ्ङ्जवश्व श्रभ फजायको भाऩदण्ड अनङ्टसाय नेऩारको 
श्रभ फजायराई ङ्जवस्ताय गनय देङ्ञखएको छ। 

वैदेङ्ञशक योजगायीरे सभिृ नऩेारको ऩङ्चयकल्ऩनाराई साकाय गनय प्रत्मऺ सहमोग नगये ताऩङ्झन वतयभान 
अवस्थाभा नेऩारको योजगायीका ऺेरभा ऩयेको चाऩराई व्मवस्थाऩन गनय सहमोग गयेको छ। नेऩारभा 
क्रभश् वाध्मकायी वैदेङ्ञशक योजगायीराई इच्छाभा आधाङ्चयत फनाउन सयकाय प्रमत्नशीर बएको 
सन्त्दबयभा गन्त्तव्म भङ्टरङ्टकभा नेऩारी श्रङ्झभकको हकङ्जहतराई सङ्टङ्झनङ्ञित गयाउन श्रभ कङ्ट टनीङ्झतक ऺभता 
प्रबावकायी फनाउन सङ्टझाव प्राप्त बएको छ । 
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(ग) सीऩ तथा ऺभताको ङ्जवकास:  नेऩारभा योजगायीको सम्बावना बए ताऩङ्झन नेऩारको शैङ्ञऺक प्रणारी तथा 
सीऩ ङ्जवकासका ङ्जक्रमाकराऩ अऩेऺाकृत योजगायभूरक तथा जीवनोऩमोगी हङ्टन नसक्दा नेऩारीराई श्रभ 
फजायको भाग फभोङ्ञजका योजगायीभा सॊरग्न गयाउन कङ्छठन देङ्ञखएको छ । योजगायीका ऺेरभा व्माप्त 
च ङ्टनौङ्झतराई सभाधान गने ङ्जक्रमाङ्ञशर बईएको अवस्थाभा बङ्जवष्मभा योजगायीको ऺेरभा देखाऩने ऺेरगत, 

प्रङ्जवङ्झधगत य प्रवृङ्ञत्तगत ऩङ्चयवतयनराई सभेत सम्फोधन गने सक्ने ऺभता ङ्जवकासको ङ्ञचन्त्तन गनङ्टय ऩने 
अवस्था छ । एकाङ्झतय याङ्जिम तथा अन्त्तयायङ्जिम फजायको भाग अनङ्टसायको श्रङ्झभकको ऺभता अङ्झबवङृ्जि 
नहङ्टॉदा उऩरव्ध जनशङ्ञिको प्रमोग न्त्मून बएको य अको ङ्झतय नेऩारभा सभान्त्म कामय गनय सभेत 
ङ्जवदेशीराई प्रमोग गनङ्टय ऩने अवस्थाराई न्त्मङ्टनीकयण गनय योजगायदाता य ङ्जवशषेत: सयकायको ङ्झनयन्त्तय 
ऩहरकदभी आवश्मक देङ्ञखएको छ । ङ्झनजी ऺरेको दऺ जनशङ्ञिको भाग अनङ्टरुऩ सीऩ तथा ऺभता 
ङ्जवकास गनय सकेको अवस्थाभा नेऩारभा मथेि भाराभा आङ्झथयक कृमाकराऩ फढ्न े य सो फाट थऩ 
योजगायी सजृना हङ्टने देङ्ञखन्त्छ । 

योजगायी तथा स्वयोजगायीभा सॊरग्न हङ्टन आवश्मक ऩने ङ्ञशऺा तथा सीऩ ङ्जवकासराई प्रङ्जवङ्झध, उऩमोगी 
य योजगायभूरक हङ्टने गयी ऩाठ्यक्रभ फनाई वा अद्यावङ्झधक गयी रागू बएभा प्राप्त ऻान तथा सीऩराई 
कामयस्थरभा नै प्रमोग हङ्टने वातावयण सजृना हङ्टन ेगयी कामायन्त्वमनको सॊमङ्टि यणनीङ्झतरे दीगो नङ्झतजा 
ङ्छदन सक्ने देङ्ञखएको छ । बङ्जवष्मभा हङ्टने योजगायीको प्रकृङ्झत पयक हङ्टने य श्रभभा आधाङ्चयत बन्त्दा ऩङ्झन 
प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग फढ्न े हङ्टनारे कामयस्थरभा सभेत ङ्झनयन्त्तय सीऩ ङ्जवकासका ङ्जक्रमाकराऩहरु सञ्चारन 
गनङ्टय ऩने देङ्ञखन्त्छ । 

(घ) श्रभको सम्भान:  भमायङ्छदत, सङ्टयङ्ञऺत य व्मवङ्ञस्थत रुऩभा श्रङ्झभकको हकङ्जहतका राङ्झग नेऩारको सॊङ्जवधान 
रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झत, कानून तजङ्टयभा बईसकेको तय उि कानूनको प्रबावकायी कामायन्त्वमनभा च ङ्टनौङ्झत 
देखा ऩयेको अवस्थाराई भध्मनजय याखी प्रबावकायी कामायन्त्वमन सॊमन्त्रको ऩङ्चयचारन य आगाभी नीङ्झत 
तथा कानूनराई सभम साऩेऺ ऩङ्चयभाजयन गनङ्टय ऩने अवस्था छ । साभाङ्ञजक, आङ्झथयक य साॊस्कृङ्झतक 
रुऩान्त्तयणभा सहामक श्रभ तथा श्रङ्झभकको सम्भान गनय याज्मरे थऩ कदभहरु चाल्नङ्ट ऩने देङ्ञखएको छ 
। सम्भेरनरे न्त्मूनतभ भानवीम भमायदाराई सवै ऺेरभा कामभ याख्न े गयी सचेतना रगामतका 
उत्प्रयेणा जगाउन ेङ्जवषमको सम्प्रषेण गनय जोड ङ्छदएको छ । 

(ङ) तथ्माङ्क सॊङ्करन तथा ङ्जवश्लषेण:   नेऩारभा कङ्झतऩम नीङ्झत तथा कामयक्रभ तथ्मसॉग भेर नखाने य 
सञ्चाङ्झरत बएका कामयक्रभको नङ्झतजाको भूल्माङ्कन गने ऩिङ्झतभा ऩङ्चयवतयन गनङ्टय ऩने याम प्राप्त बएको छ 
। कामयक्रभ कामायन्त्वमनभा देङ्ञखएका व्मवस्थाऩकीम कभजोयी तथा च ङ्टनौतीराई सभाधान गनय 
फनाइएका ङ्जक्रमाकराऩ सभेत प्रबावकायी नदेङ्ञखनङ्टभा तथ्माङ्कहरुको सङ्करन य सो को ङ्जवश्लषेणभा 
सॊस्थागत सॊयचना नै गङ्झतशीर फनाउनङ्ट ऩने आवश्कमता यहेको  । मसका राङ्झग तेश्रो ऩऺको 
सॊरग्नता सभेत हङ्टने गयी तथ्महरुको ङ्जवश्लषेण गयी सयकायराई सङ्टझाव ङ्छदन आवश्मक देङ्ञखएको छ ।   

(च) थऩ अध्ममन:  योजगायी सजृना गदाय आगाभी ङ्छदनका कस्तो प्रकायको उद्योग प्रङ्झतष्ठानहरु आउन सक्छ 
य सो भा कस्तो प्रकायको अवसय, सीऩ तथा ऺभता आवश्मक ऩछय बनी अध्ममन गनय जरुयी छ । 
योजगायी सजृना तथा वैदेङ्ञशक योजगायीभा देखा ऩयेका नवीनतभ च ङ्टनौतीको सभाधानका राङ्झग सभेत 
थऩ अध्ममन ङ्जवश्लषेण गयी सो को आधायभा योजगायी सम्फन्त्धी ऺरेगत नीङ्झत तजङ्टयभा तथा यणनीङ्झतक 
ऩङ्चयभाजयन गनङ्टय ऩने देङ्ञखन्त्छ । 
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अनसूुचच ४:  कामयक्रभका केहह तचवियहरु 
 

  

 

 

रक्ष्भी प्रा.हि. घेयािाया तथा भभयत-षडानन्द नगयऩालरका, 
बोजऩयु 

फाटो सोलरङ-ऩाॉचऩोखयी थाङऩार गाउॉऩालरका, लसन्धऩुाल्चोक 

ऩहहयो योकथाभ-ऩाॉचऩोखयी थाङऩार गाउॉऩालरका, 
लसन्धऩुाल्चोक 

ऩद भागय लनभायण - भेरम्ची नगयऩालरका-४, 
लसन्धऩुाल्चोक 
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कुरो लनभायण-सनुकोशी गाउॉऩालरका-३, लसन्धऩुाल्चोक सडक सधुाय-सनुकोशी गाउॉऩालरका-१, लसन्धऩुाल्चोक 

ऩदभागय लनभायण - सनुकोशी गाउॉऩालरका, लसन्धऩुाल्चोक ऩदभागय लनभायण-सनुकोशी गाउॉऩालरका-२, लसन्धऩुाल्चोक 
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ऩहहयो लनमन्रण-योङ गाउॉऩालरका-२, इराभ ऩदभागय लनभायण-योङ गाउॉऩालरका-५, इराभ 

कूरो लनभायण-इराभ नगयऩालरका, इराभ सडक ताय जारी लनभायण-योङ गाउॉऩालरका-६, इराभ 
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लसचाई लनभायण-लरख ुगाउॉऩालरका-५, निुाकोट ऩमयटक भागय लनभाणय-लरख ुगाउॉऩालरका, निुाकोट 

सडक भभयत-ऐसेरखुकय  गाउॉऩालरका, खोटाङ कुरो ऩैनी तथा नहय भभयत-भहागढीभाई नगयऩालरका, 
फाया 
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खानेऩानी ऩाइऩ राइन हिवताय-याभधनुी नगयऩालरका, 
सनुसयी 

सडक सोलरङ-लरख ुहऩके गाउॉऩालरका-१, सोरखुमु्फ ु

कुरो तथा नारी लनभायण-लरख ुहऩके गाउॉऩालरका-३,  
सोरखुमु्फ ु

सडक सोलरङ-लरख ुहऩके गाउॉऩालरका-५, सोरखुमु्फ ु
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ऩदभागय लनभाणय-भण्डनदेउऩयु गाउॉऩालरका, काभ्रऩेाल्ञचोक 

सडक सोलरङ-छथय जोयऩाटी गाउॉऩालरका-६, धनकुटा सडक वतयोन्नती-छथय जोयऩाटी गाउॉऩालरका-१, 
धनकुटा 
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सडक भभयत मोजना-गण्डकी गाउॉऩालरका, गोयखा ऩदभागय लनभायण-गण्डकी गाउॉऩालरका, गोयखा 

सडक लनभायण-लतरागपुा नगयऩालरका, कालरकोट ऩक्की नारा लनभायण-गण्डकी गाउॉऩालरका, गोयखा 
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कुरो लनभायण तथा फाटो भभयत-बीयकोट नगयऩालरका-६,वमाङ्जा कुरो लनभायण-गल्माङ नगयऩालरका-३, वमाङजा 

ऩदभागय लनभायण-बीयकोट नगयऩालरका-६, वमाङ्जा फाटो लनभायण तथा भभयत-हपु्सेकोट गाउॉऩालरका, 
निरऩयासी ऩूिय 
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सडक सोलरङ-हिग ुगाउॉऩालरका, दोरखा सडक सोलरङ-हिग ुगाउॉऩालरका, दोरखा 
 

 

Figure 1 

 

 

  

 

ऩदभागय लनभायण-हिग ुगाउॉऩालरका, दोरखा 
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नमाॉ कृहष सडक लनभायण-हिष्णऩुयु गाउॉऩालरका, लसयाहा सयसपाई य ऩैनी लनभायण-हिष्णऩुयु गाउॉऩालरका, लसयाहा 

सडक भभयत-लरमगुा नगयऩालरका, उदमऩयु 

 

सडक लनभायण तथा वतयोन्नती-रारझाडी गाउॉऩालरका, 
कञ्चनऩयु 
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सडक सोलरङ - चचचचरा गाउॉऩालरका, सॊखिुासबा 

 

ऩदभागय लनभाणय - चचचचरा गाउॉऩालरका, सॊखिुासबा  

  

 

सडक सोलरङ-लरख ुगाउॉऩालरका, ओखरढुङ्गा सडक सोलरङ-तीनऩाटन गाउॉऩालरका, लसन्धरुी  
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ऩाकय  लनभाणय तथा िृऺ ायोऩण-लसद्धाथयनगय नगयऩालरका,रुऩन्देही चजणय सडक भभयत-लतरोत्तभा नगयऩालरका-१२, रुऩन्देही 

फाख्राऩारनका रालग पभय लनभायण-याभप्रसाद याई गाउॉऩालरका, 
बोजऩयु 

फगैचा लनभायण तथा िृऺ ायोऩण-याभप्रसाद याई गाउॉऩालरका, 
बोजऩयु 
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लसढी लनभायण-जैलभनी नगयऩालरका, फाग्रङु सडक लनभायण-पारेरङु गाउॉऩालरका, ऩाॉचथय 

गोयेटो फाटो लनभायण-भहारक्ष्भी नगयऩालरका, धनकुटा ऩैदर भागय लनभायण-गण्डकी गाउॉऩालरका, गोयखा 
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लसचाई कुरो भभयत-देिघाट गाउॉऩालरका-१, तनहुॉ 

फहउुदे्दश्मीम लसचाई ऩोखयी लनभाणय-भाडी गाउॉऩालरका-५, 
योल्ऩा 

ऩैदर भागय लनभायण-गण्डकी गाउॉऩालरका, गोयखा 

ऩदभागय लनभायण-देिघाट गाउॉऩालरका-४, तनहुॉ 
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तायजारी लनभायण-योङ गाउॉऩालरका, इराभ ग्माहिन जारी लनभायण-हिग ुगाउॉऩालरका, दोरखा 

सडक सोलरङ तथा ग्राबलरङ-हिग ुगाउॉऩालरका, दोरखा सडक सोलरङ-हकवऩाङ गाउॉऩालरका, निुाकोट 



 
१०१ 

तवेदन स पादन समहू   

 

संयोजक  : सहसिचव समुन िघ मरे 

सद य  : उपसिचव भोलानाथ गरुागा  

उपसिचव केशवराज सवेुद  

उपसिचव (लेखा) मध ुपोखरेल 

शाखा अ धकृत कसान यौपान े

शाखा अ धकृत कृ ण पौडेल 

शाखा अ धकृत उषा थप लया 

शाखा अ धकृत इ द ुशमा नरौला 

परामशदाता यवुराज ब नते 

क यूटर  सहयोग : क.अ. स रता य नकार  

 




