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ितवेदन सारांस 

नेपालको संिवधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौिलक हकमा समावेश गरेको अव थामा सो मौिलक हकको 

काया वयन गन रोजगारी हक स ब धी ऐन २०७५  जारी भई सकेको छ । यो ऐनले येक थानीय तहमा रोजगार सेवा 

के को थापना ग र बेरोजगारह को पिहचान र सूचीकरण गन र रोजगार सेवा के मा सूचीकृत भएका बेरोजगार 

यि ह लाई एक आिथक वषमा यूनतम एक सय िदनको रोजगारी याभूित ग रने यव था  अनु प उदयपरु िज लाको 

बेलका नगरपािलकामा २०७५ साल चै  १ गते वाट औपचा रक पमा रोजगार सेवाके  थापना ग र संचालन ग रएको 

अव था छ । ऐन अनुसार यो आ .व. को चै  मिहनामा गरेको आवेदन आगामी आ. व. मा काया वयन हने गदछ । तर यो 

आ. व. मा पिन िव  माहामारीको पमा फैिलएको कोिभड १९ (कोरोना भाइरसका) रोगबाट हा ो देश अछुतो रहन सकेन 

र हा ो काय मलाई पिन नकारा मक असर गरेको छ । म, रोजगार तथा सामािजक सुर ा म ालयको प ानुसार यस  

आ. व. मा फा गुण मिहनामा बेरोजगारह को आवेदन फारम भ रएको छ र उ  फारमह को पिहचान ग र चै  मिहनामा 

EMIS (रोजगार यव थापन सूचना णाली) मा  िवि  ग रएको छ । गत आ. व. मा ा  भएका वेरोजगार आवेदनह का 

आधारमा म रोजगार तथा सामािजक सुर ा म ालयले दता भएका वेरोजगारह लाई यो नगरपािलकामा १ करोड ४९ 

लाख  चौस ी हजार पैया िनकाशा गरेपिछ यस नगरपािलकाका ९ वटा वडामा  िविभ न २८ वटा आयोजनाह  संचालन 

ग र ज मा ९७ लाख ५० हजार ७  सय स ाइस पया रकम खच भएको छ भने ६४ जना मिहला र १५५ जना पु ष गरी ज मा 

२१९  जना बेरोजगार यि ले अिधकतम १००  (आयोजना अनुसार फरक ) िदन स मको रोजगारी ा  गरी कुल १९०६६  

िदन रोजगारी ा  गरेका छन । िविभ न वडामा संचालन ग रएका योजनाह मा िव ालय क पाउ ड वाल िनमाण, वडा 

कायालय क पाउ ड वाल िनमाण, पिहरो रोकथाम तथा तारजाली भन,  िव ालय ममत तथा पद माग िनमाण, खानेपानी 

तथा सरसफाइ,  पदमाग िनमाण सडक िनमाण तथा ाभेिलङ, भवन िनमाण आिद गन कायह  संचालन ग रएका छन । यो 

काय म वाट शैि क वेरोजगार भ दा वढी िनर र बेरोजगारह  लाभाि वत भएका छन ।  
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१.पृ भुमी 
सिंवधानमा भएको यव थालाई यवहारमा उतानका लािग नेपाल सरकारले रोजगारीको हक स ब धी ऐन २०७५ 

जारी गर ेसगंै वेरोजगारह लाई रोजगारीका लािग आवेदन गन बाटो खु यो । वेरोजगार यि को आवेदन लाई सकंलन 

यव थापन, पिहचान र काया वयनका लािग हरेक थानीय तहमा एउटा रोजगार सेवा के  थापना गन र रोजगार 

सेवा के को दैिनक काय सचंालनको लािग एकजना रोजगार संयोजक िनयु  गन साथै थानीय तहका मखुको 

अ य तामा थानीय तह िनदशक सिमित गठन ग र यसैको मातहतमा स पुण काम गन ग र धानम ी रोजगार 

काय म २०७५ फागन ु१ गते औपचा रक पमा सु वात भयो । कमचारी यव थापनमा अनलाइन णालीवाट 

रोजगार संयोजकह  छनौट गदा २ पटकको यासमा पिन पया  हन सकेन तथापी २०७५ फागनु २६ गतेवाट 

थानीय तहमा हाजीर भइ काम काज गन ग र परी ामा सफल भएका रोजगार सयंोजकह लाई आफैले छनौट गरेका 

थानीय तहमा पठाइयो । २६ फागनु २०७५ मा बेलका नगरपािलका उदयपरुमा िनयिु को प  िलएर हािजर हन 

आउदा न त रोजगार संयोजक न त नगरपािलका (जन ितिनिध तथा कमचारी )  लाई नै काय म स ब धी प ट 

जानकारी िथयो ।  

कायिविध अनसुार वेरोजगार ह को आवेदन सकंलन सु  गन ुपन चै  १ गते निजिकदै गदा सोही अनु प 

सूचना  पठाउन ज री िथयो र पठायौ पिन । अ ततः २०७७ चै को मसा त स म १५७३ जना यि ले वेरोजगारको 

आवेदन भरकेा िथए । जसम ये ११२१ जनाको मा  (EMIS) रोजगार यव थापन सूचना णालीमा िवि  भएको 

छ । यसो हनमा वेरोजगारको फारम भदा पूण िववरण नभरेको कारणले (EMIS) िवि मा कमी आएको हो । यसैगरी 

यस आ.व. २०७८।०७९ मा भने वेरोजगारको फारम सकंलन गन बेलामा िव  माहामारीको पमा फैिलएको कोिभड 

१९ ( कोरोना भाइरस) का कारण ब दा बनदीको अव थाले गदा ८७९ जना बेरोजगारले मा  फारम भरकेा छन ।  

२. काय मको ल  
धानम ी रोजगार काय मले वदेशमा नै रोजगारीका अवसरह  सजृना ग र आगामी ५ वष िभ  वैदेिशक 

रोजगारीमा जाने वा या मक अव थाको अ य गनका लािग “आ त रक रोजगा रका अवसरमा वृि  र सामािजक 

संर णको व न” ल  िनधारण गरेकोछ । 

३. काय मका उदे य 
धानम ी रोजगार काय मले मािथ उ लेिखत ल  हासील गनका लािग िविभ न ४ वटा उदे यह  राखेको छ 

जसमा रोजगार सेवा दान गन देिख दीघकािलन यवसायलाई समेटेको छ । काय मका उदे यह  िन नानसुार 

रहेकाछनः 

क. रोजगार सेवा र सहायता  

ख. द  र स म जनशि  तयार गन  

ग. िविभ न े गत र तहगत सम वय एवम सहकाय थापना 

घ. आ त रक रोजगार सजृनाका लािग नीितगत पहल 
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४. संचािलत कृयाकलापह  
बेलका नगरपािलका,उदयपुरमा आव ०७७/०७८ मा धानम ी रोजगार काय म िवषम प रि थितमा पिन 

उपलि धमलुक काय स पादन ग र स प न भएको छ । काय कमा थानीय तहले ोत साझेदारी गन रकम या  

नहदँा र वेरोजगारह  दैिनक याला ५१७ मा काम गन असमथ हनँे र यिहबेला आएको िव  माहामारीका िवचमा 

पिन यस नगरपािलकाले जित योजनह  सचंालन भए ती काय म तथा आयोजनाह  िनधा रत समयमा पूरा गरेको 

छ । यो अवधीमा संचालन ग रएका कृयाकलापह  तल तुत ग रएको छः 

४.१.  रोजगार सेवा के  थापना 
धानम ी रोजगार काय म अ तरगत रोजगार सयंोजकको पमा िवमला थापाल े२०७५ फागनु १६ गते म 

रोजगार तथा सामािजक सरु ा म ालयबाट िनयुि  िलए प ात २०७५ फागनु २६ गते म ालयको प  बेलका 

नगरपािलकालाई बझुाई औपचा रक पमा हािजर हनभुएको िथयो भने उ  सेवा करार २०७६ फा गुण २५ गते 

समा  भएकोले म ालयको प रप  अनसुार बेलका नगर कायपािलकाबाट िनणय भइ पनुः याद थिपएको िथयो । 

सोही िदन देिख बेलका नगरपािलकामा रोजगार सवेा के  थापान ग र सचंालन हदै आएको छ  । यसै गरी रोजगार 

सेवा के बाट सचंालन हने आयोजनाह  संचालन गनका लािग २०७७ असोज १ गतेबाट १ जना ािविधक सहयस 

ी मोहन थापालाई छनौट गरी उहालेँ हालस म काय ग ररहन ुभएको छ । रोजगार सेवा के  संचालनका लािग 

आव यक पन सामा ीह  पिन खरीद ग रएका छन । 

४.२.   काय म स ब धी अिभमुखीकरण 
बेलका नगरपािलकामा रोजगार सेवाके  थापना भएप ात  गत सालभ दा केही कायिविधह  प रवतन भएर 

आएका कारण नगरकायपािलकाका सवै िनवािचत ितिनिध तथा सरोकारवाला कमचारीह लाई काय मको वारेमा 

जानकारी गराउने उदे यले अिभमुखीकरण काय म सचंालन ग रएको िथयो । उ  काय ममा काय मले 

प रक पना गरेको े , अपेि त उपल धी काय सचंालन कृया, नया,ँ प रवितत तथा ससंोिधत कायिविध र रोजगार 

सेवाके को काम कत य अिधकार स व धमा रोजगार संयोजकले जानकारी गराउन ु भएको िथयो । भने 

अिभमुखीकरणमा छलफल ग रएका िवषय व तुह  िन नानसुार रहेका िथएः 

 धानम ी रोजगार काय म के हो ? 

 रोजगार सेवा के  के हो ? 

 रोजगार सेवा के को काम कत य अिधकार के हो ? 

 बेरोजगार यि  भ नाले के बुिझ छ  ? 

 बेरोजगार यि  /प रवारले पाउने सेवा सिुवधा के हो ? 

 बेरोजगार यि  सिुचकरण कृया के हो ? 

 सिुचकृत बेरोजगार यि ल ेरोजगारी पाउने कृया के हो ?  

 यो काय म अ तरगत गाउ/ँनगर कायपािलकाको भिुमका के हो ? 
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 PMEP अ तरगत वडा कायालयको भिुमका के हो ? 

 कामका लािग पा र िमक आयोजना संचालन कायिविध २०७६ मा के के उ लेख भएको छ ? 

 यवुा रोजगारीका लािग पा तरण पहल आयोजना (स चालन तथा यव थापन)  कायिविध, २०७६ मा के 

के रहेको छ ? 

यो अिभमखुीकरण सगंै वेरोजगारह को आवेदन कसरी िलने भ ने स व धमा वडा कायालयका सचीवह लाई 

रोजगार संयोजकले अनिुश ण समेत ग रएको िथयो । 

४.३.   बेरोजगार यि को लगत सकंलन 
गत वषह  ज तै यो वष पिन नगरपािलकाका सवै वडा कायलयमा आवेदन गनका लािग थानीय पि का बेलका 

खबर, नगरपािलकाको फेसवकु पेज, वेवसाइड तथा सूचना पािटका मा मबाट सवै वेरोजगार यि ह लाई आ ान 

ग रयो । त प ात हरेक वडा कायालयमा िनशु क पमा आवेदन फारम पाउन े यव था ग रयो । यस वष फा गुण १ 

देिख नै आवदेनका लािग सूचना आ ान ग रयो । िव  माहामारीको पमा आएको कोिभट १९ (कोरोना भाइरस) 

रोगका कारण देशभर लक डाउन ब दाब दीको अव था आयो । यिह िवषम प रि थको बीचमा पिन ९ वटै वडाबाट 

ज मा १२०५ जना बेरोजगार यि ह ले फारम भरेका छन भने स पूण कागजात पुगेका र पुराना निवकरण गररे 

९७९ वटा िनवेदनह  EMIS मा िवि  भएको छ ।  

३.१. िलंगका आधारमा वेरोजगारह को िववरण 
िलंगका आधारमा हेदा बेलका नगरपािलकामा आ व २०७८।०७९ का लािग दता भएका कुल ९७८ वटा आवदेन 

म ये ६९% अथात ६७२ वटा आवेदन पु षका का रहेका छन भने ३१% अथात ३०६ वटा मिहलाको आवेदनह  

परकेा छन । वरेोजगारह को िलंगीय िववरण तल ततु ग रएकोछः 

वाड नं मिहला पु ष अ य ज मा 

१ ५५ ११ ० ६६ 

२ ५९ १६३ ० २२२ 

३ २ २२ ० २४ 

४ १२ ५८ ० ७० 

५ २८ ५२ ० ८० 

६ १६ ६५ ० ८१ 

७ ४६ १०२ ० १४८ 

८ ४३ १५२ ० १९५ 

३१% 

६९% 

िलंगका आधारमा वेरोजगार यि को 
िववरण

म हला  प ष 
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वाड न ं मिहला पु ष अ य ज मा 

९ ४५ ४७ ० ९२ 

 ज मा 
३०६ ६७२ ० ९७८ 

 

४.३.२.  जातका आधारमा वेरोजगारह को िववरण 
बेलका नगरपािलका िविभ न कारका जातजातीको बसोबास रहेको नगरपािलका हो । यहाकँा आ नै कारका जात 

अनसुारका भाषा, धम र सं कृितह  रहेका छन । यसैग र धानम ी रोजगार काय मका लािग  ा  भएका 

वेरोजगारह का आवेदन म ये सवै भ दा वढी जनजाती (समहु) रहेका छन । तुलाना मक पमा पिन यो 

नगरपािलकाको वसोवासको िहसावले जनजाती जातीको सघनता रहेको छ । यो नगरपािलकाका कुल ९७८ आवेदन 

म ये दिलतको आवेदन सं या १५८ अथात १६% जनजातीको सं या ५६२ अथात ५७%, १४ अथात १% 

मधेसी र अ य जातीको आवेदन सं या २४४अथात २५% रहेकोछ । जसको िववरण तल ततु ग रएकोछः  

  

वाड नं दिलत जनजाती मधेषी अ य ज मा 

१ ३ ५९ २ २ ६६ 

२ २८ १०८ ६ ८० २२२ 

३ ३ १७ ४ ० २४ 

४ २६ ७ ० ३७ ७० 

५ १७ १५ ० ४८ ८० 

६ ४ ६६ ० ११ ८१ 

७ ४ १३९ ० ४ १४७ 

८ १७ १२८ २ ४९ १९६ 

९ ५६ २३ ० १३ ९२ 

ज मा १५८ ५६२ १४ २४४ ९७८ 

१६%

५७%

१%

२५%

जातीय आधारमा वेरोजगार 
यि को िववरण

दिलत जनजाती मधेषी अ य
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४.४.   कामका लािग पा र िमकमा आधा रत आयोजना संचालन 
धानम ी रोजगार काय म अ तरगत कायिविध अनसुार आ व ०७६/०७७ को चै  मिहनामा िलएको 

वेरोजगारह को लगत आ व ०७७/०७८ मा काया वयन हने गदछ । यसै िशलशीलामा यस नगरपािलकामा केिह 

काम गन योजना का साथ म, रोजगार तथा सामािजक सरु ा म ालयले कामका लािग पा र िमकमा आधा रत 

सामदुाियक आयोजना सचंालन तथा यव थापन कायिविध (२०७७), यवुा रोजगारीका लािग पा तरण पहल 

आयोजना (स चालन तथा यव थापन)  कायिविध, २०७६ लाग ुभएपिछ यो नगरपािलकामा  १ करोड ४९ लाख 

६४ हजार पैया रकम िनकाशा गरेको िथयो । केही आयोजनाह  नगरपािलकासगँ साझेदारी गररे र केही अ य 

िनकायह सगँ गरी िवशेष गरेर भौितक पवुाधार, सडक िनमाण तथा ममत, भवन िनमाण, खानेपानी तथा सरसफाई 

िसंचाइ, पिहरो यव थापन  आिद आयोजनाह  स चालन गरकेो िथयो । साथै यो नगरपािलकाका िविभ न थानमा 

िव ालय भवन व रप र क पाउ ड वाल िनमाण तथा घेरावेरा, वडा कायालय भवन व रप र क पाउ ड वाल िनमाण, 

पदमाग िनमाण, सडक पिहरो रोकथाम तथा तारजाली भन ज ता योजनाह  संचालन गरकेो िथयो ।  म ालयको 

योजना अनुसार बेरोजगाह लाई रोजगारी िदन नसिकएता  पिन र िव  माहामारीका कारण ब दाब दीको अव था 

झे न ुपरेता पिन सामािजक दरुी कायम राखेर काम गनपुन भएको हनाले योजना अनसुार रोजगारीको  िदन पिन 

फरक फरक हने गरी  काय म सचंालन ग रयो र कुल २२० जना िमकह  प रचालन ग रयो । आ.व. २०७७।०७८ 

मा बेलका नगरपािलकामा संचालन भएका २८  वटा योजनाको वडागत िववरण तल ततु ग रएकोछः 

व
डा 
नं 

योजनाको नाम ज मा रकम स झौता िमित स प न िमित 
िमकको िववरण 

मिह
ला 

पु ष 
ज
मा 

१ 
 धानम ी रोजगार काय म  
सयंु  योजना 

१०४९५१० 
२०७७।११।१

२ २०७८।२।२१ 
१३ ८ 

२१ 

२ 
धानम ी रोजगार काय मका 

सयंु  योजना वडा न ं२ 
२८१२४८ 

२०७८।२।२५ २०७८।३।१८ 

८  २६ ३४ 

२ 
क चनजंगा सामुदाियक भवन 
िनमाण 

१४२६९२ 
२०७७।१०।४ २०७८।१।१४ 

२ 
अधरुो सडक ाभेिलङ तथा नाला 
िनमाण 

२६७०९५ 
२०७७।१०।१

४ २०७८।१।२५ 

२ 
स कौिशका मा िव क पाउ ड वाल 
िनमाण 

२४२९३१ 
२०७७।१२।६ २०७८।२।६ 

२ 
रगंीया खोला कटान िनय ण 
योजना 

७२१२२ 
२०७७।१०।१

६ 
२०७८।०२।२

० 

२  िब ण ुमि दर मुित, ला टर १३६३६८ २०७७।१०।४ २०७७।१।४ 

२ 
चौक डाडँा देिख गणशे मि दर जाने 
बाटोको नािल िनमाण 

२२६९५३ 
२०७७।१२।२

३ 
२०७८।०२।३

० 

३ 
कोशी जनता मा.िव. क पाउ ड वाल 
िनमाण योजना 

२८५१४८ 
२०७७।१२।५ २०७८।२।२५ 

२  ११ १३ 
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३ 
कोशी जनता मा िव क ा कोठा र 
कायालय रंङरोगन 

४१२३२ 
२०७८।२।१५ २०७८।२।३१ 

३ 
कािलका आ िव क पाउ ड वाल 
िनमाण योजना 

२५१५४५ 
२०७७।१२।६ २०७८।३।१० 

४ 
ठोि सला कटारी खाने पानी 
आयोजना 

४४५६७८ 
२०७७।१२।१

५ 
२०७८।०२।३

० 

१४ २४ ३८ 
४ कटारी खोला तटब द योजना ६४३४५ २०७७।२।१ २०७८।३।२१ 

४ 
सु दरनगरी डाडँाटोल हदँ ैबबला ६ 
जोड्ने सडक िनमाण योजना  

७०५७३१ 
२०७७।१२।१

० २०७८।३।१५ 

४ 
गभ सडक हदँ ैदमिह क भट िनमाण 
योजना 

१०४८९९ 
२०७८।२।१ २०७८।३।२१ 

५ 
िशखरमाणी दिेव थान खो सी 
िसंचाइ कुलो िनमाण  

२७९५३० 
२०७७।१२।१

५ २०७८।२।२८ 

५  १७ २२ 

५ 
िशवालय मि दर ममत तथा वडा 
कायालय क पाउ ड िफिलङ 
योजना 

३६५९४९ 
२०७७।१२।१

७ 
२०७८।३।१० 

५ 

िशखरमाणी देिव थान खो सी कुलो 
िनमाण तथा वडा कायालयमा माली 
र का स को पमा काय गन र हदङेु 
सडक, डाडँागाउ,ँ पोखर ेसडक 
हेरालु 

२५८५०० २०७७।११।४ २०७८।२।२२ 

५ इनार िनमाण ८७३१० २०७७।२।१ २०७८।२।३१ 

६ 
धानम ी रोजगार काय मका 

सयंु  योजना 
१३१९२६७ 

२०७७।११।१ २०७८।३।१५ 
३  २४ 

२७ 

७ 
शारदा आधारभतु िव ालय ममत 

३१८१८१ 
२०७७।१०।१

४ २०७८।१।२५ 

७  २१ २८ 
७ 

कोलोहोङ्ग झरना पहज माग िनमाण 
तथा चौतारा खाने पानी िनमाण 
योजना 

७२०७१८ २०७७।१२।२ २०७८।२।२५ 

७ दाङ्खा खानपेािन योजना १८०००० २०७८।१।०६ २०७८।३।१० 

७ 
माचुङटार बाटोको नाला ख ने र 
यािवन भन काम 

२२१४३५ 
२०७७।१०।१

५ २०७८।०३।४ 

८ रगंमहल बो ाङ पदमाग िनमाण १३७४१८६ २०७७।१०।४ २०७८।१।१५ 
७  २० २७ 

८ 
महङ्काली मि दर प रसरमा 
सरसफाई योजना 

२१७१४ 
२०७८।१।१६ २०७८।२।२० 
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९ पुरानो भवन भ काउने योजना २३४८४१ २०७८।१।५ २०७८।३।१३ 
४  ५ ९ 

९ 
रामपरु बजार सरसफाई र 
सावजािनक सौचालय सरसफाई 

५१७०० 
२०७७।११।३ २०७८।२।६ 

ज मा ९७५०८२८  ६४ १५५ २२० 
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४.४.५. वडा नं. १ का आयोजनाह को िववरण 
बेलका नगरपािलका वडा नं. १ मा वडा कायलयबाट उतर, पवु िदशामा रहेको भालम ती खोलाले वडा कायलयको 
प रसरिभ  बािढबाट हने स भािवत ितको यिुनकरण र आ बािस परु दह सडक ख डको भौडाहादेवी मि दर 
अगािड लगायत िविभ न ठाउमा अ यबि थत बगेको पािनलाई नािलको मा यमबाट यव थापन ग रएको छ । 
यसैगरी पि म बगाहा खोलाबाट समुदायमा बािढ प नसक ने स भािवत ठाउह मा बाधँ िनमाण र 

बायोइि जिनय रङ्ग ग रएको, वडा कायलय क पाउ मा माछापोख र िनमाण समेत ग रएको छ । उ  आयोजना 
कुल १० लाख ४९ हजार ५ सय १० पया लागत ि टमेटको रहेको िथयो भने २१ जना िमकह  प रचालन 
ग रएको िथयो । यस आयोजनाको कूल रोजगारी िदन २०३०  िदन रहेको िथयो ।  

४.४.६. वडा नं. २ का आयोजनाह को िववरण 
बेलका नगरपिलका वडा न ं२ मा छु ाछु ै ठाउमँा गरी ज मा ७ वटा योजनाह  स प न ग रएको िथयो । कूल १३ 
ला उना स री हजार ४ सय ९ पया बराबरको ७ वटा आयोजनाह मा  क चनजगंा सामुदाियक भवन िनमाण, 
अधरुो  
सडक ाभेिलङ तथा नाला िनमाण, स कौिशका मा िव क पाउ ड वाल िनमाण, रगंीया खोला कटान िनय ण 
योजना, िब ण ुमि दर मिुत, ला टर, चौक डाँडा दिेख गणेश मि दर जाने बाटोको नािल िनमाण, धानम ी रोजगार 
काय मका सयंु  योजना रहेका छन । ७ वटा योजनाह मा ३४ जना कामदारले २६५२ िदन रोजगार पाएका छन 
।   
 
 

 

 

वडा नं १ का संयु  योजना  
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४.४.८. वडा नं. ३ का आयोजनाह को िववरण 

बेलका नगरपािलका वडा न.ं ३ मा ज मा ३ वटा आयोजनाह  स प न ग रएको छ । जसमा कोशी जनता मा.िव. 
क पाउ ड वाल िनमाण योजना, कोशी जनता मा िव क ा कोठा र कायालय रङंरोगन, कािलका आ िव क पाउ ड 
वाल िनमाण योजना संचालन भएका िथए । कुल ५ लाख ७७ हजार ९ सय प चीस पया लागत ि टमेट भएका यी 
आयोजनाह मा १३ जना िमकले १११९ िदन बराबरको रोजगारी ा  गरेका छन । 

 

क चनजंगा भवन, रंगीया खोला कटान िनय ण, सडक ाभेिलङ र िब णु मि दर मुित पल र योजना 
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४.४.८. वडा नं. ४ का आयोजनाह को िववरण 
बेलका नगरपािलका वडा न ं४ मा यो आ.व. मा धानम ी रोजगार काय म अ तगत ज मा ४ वटा आयोजनाह  
सचंालन भएका छन । जसमा ठोि सला कटारी खाने पानी आयोजना, कटारी खोला तटब द योजना, सु दरनगरी 
डाडँाटोल हदँै बबला ६ जोड्ने सडक िनमाण योजना, गभ सडक हदँ ैदमिह क भट िनमाण योजना रहेका छन । १३ 
लाख २० हजार ६ सय ि प न पया लागत रहेका यी ४ वटा योजनामा ३८ जनाले २४३४ िदन बरावरको रोजगारी 

ा  गरेका छन । 0770041519900001 

कोशी जनता मािव क पाउ ड वाल िनमाण तथा कािलखोला आिव क पाउ ड वाल िनमाण वडा नं ३  

ठोि सला कटारी खानेपानी आयोजना तथा कटारी खोला तटब द आयोजना वडा नं ४ 
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४.४.९. वडा नं. ५ का आयोजनाह को िववरण 
 बेलका नगरपािलकाको वडा न ं५ मा यस आ.व. मा धानम ी रोजगार काय म अ तगत ४ वटा योजनाह  

सचंालन भएका छन । जसमा िशखरमाणी देिव थान खो सी िसंचाइ कुलो िनमाण, िशवालय मि दर ममत तथा वडा 

कायालय क पाउ ड िफिलङ योजना, िशखरमाणी देिव थान खो सी कुलो िनमाण तथा वडा कायालयमा माली र 

का स को पमा काय गन र हदङेु सडक, डाँडागाउ,ँ पोखर ेसडक हेराल,ु इनार िनमाण रहेका छन । कुल ९ लाख 

९१ हजार २ सय उना न बे पयाको लागत ि टमेट भएका ४ वटा योजनाह मा २२ जना बेरोजगार िमकह ले 

१८५० िदन बराबरको रोजगारी ा  गरेका छन ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४.४.१०. वडा नं. ६ का आयोजनाह को िववरण 
बेलका नगरपािलका वडा नं ६ मा यो 
आ.व. मा धानम ी रोजगार काय म 
अ तगत सोलापाजा सडक पिहरो 
रोकथाम तथा तारजाली भन काम तथा 
सडकको छेउमा क ची नाली िनमाण गन 
काम स प न भएको छ । १३ लाख १९ 
हजार २ सय सड्स ी पया कुल लागत 
ि ट मे रहेको यो संयु  आयोजनाह मा 
२७ जना िमकह ले २६९७ िदन 
रोजगार ा  गरेका छन । 

 

 

 

मशः िशखरमाणी कुलो िसंचाइ आयोजना तथा िशवालय मि दर ममत आयोजना वडा नं -५ 
 

 मशःसडक पिहरो रोकथाम तथा क ची नाली िनमाण वडा नं -६ 
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४.४.११. वडा नं. ७  का आयोजनाह को िववरण 
बेलका नगरपािलकाको वडा न ं ७ मा यस आ.व. मा धानम ी रोजगार काय म अ तगत ४ वटा योजनाह  

सचंालन भएका छन । जसमा शारदा आधारभुत िव ालय ममत, कोलोहोङ्ग झरना पहज माग िनमाण तथा चौतारा 

खाने पानी िनमाण योजना, दाङ्खा खानेपािन योजना, माचुङटार बाटोको नाला ख ने र यािवन भन काम स प न 

भएको छ । १४ लाख ४७ हजार ३ सय ३४ पया बरावरको लागत ि टमेट रहेको यी ४ वटा योजनाह मा २८ 

जना िमकले २७८८ िदन रोजगार ा  गरकेा छन ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४.४.१२. वडा नं. ८  का आयोजनाह को िववरण 
बेलका नगरपािलकाको वडा न ं ८ मा यस आ.व. मा धानम ी रोजगार काय म अ तगत २ वटा योजनाह  
सचंालन भएका छन । जसमा रगंमहल बो ाङ पदमाग िनमाण र महङ्काली मि दर प रसरमा सरसफाई योजना 
रहेका छन । १३ लाख ९५ हजार ९ सय लागत ि टमेट भइ काय स प न भएका यी योजनामा २७ जना िमकले 
२७०० िदन रोजगारी ा  गरेका छन ।  

 

४.४.१४. वडा नं. ९ का आयोजनाह को िववरण 
 

 

 

 

मशः शारदा आ. िव .ममत तथा  कोहोलङु झरना पहचँ माग िनमाण योजना  वडा नं - ७ 
 

रंगमहल बो ाङ पदमाग िनमाण   वडा नं - ८ 
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४.४.१३. वडा नं. ९  का आयोजनाह को िववरण 
बेलका नगरपािलकाको वडा न ं ९ मा यस आ.व. मा धानम ी रोजगार काय म अ तगत २ वटा योजनाह  
सचंालन भएका छन । जसमा बरिपपल मा िव परुानो भवन भ काउने योजना  र रामपरु बजार सरसफाई र 
सावजािनक सौचालय सरसफाई योजना रहेका छन । यी आयोजनामा ९ जना िककले ५५५ िदनको रोजगारी 

ा  गरेका छन । यी योजनाह को कुल लागत २ लाख ४६ हजार ५ सय ४१ पया रहेको िथयो ।  

४.४.१४ कामका लािग पा र िमक आयोजनाह मा काम गन िमकह को जाितगत िववरण 
बेलका नगरपािलकामा धानम ी रोजगार काय म अ तगत  यस आ व मा ९ वटै वडाका २८ वटा योजनाह  

स प न ग रएको छ । जसमा दिलत २६ जना, जनजाती १२८ जना र अ य ६५ जना २१९ जनाले ममुलक 
काम गनभुएको छ जसको िववरण तल ततु ग रएको छः 

 

४.४.१५ कामका लािग पा र िमक आयोजनाह मा काम गन िमकह को यि गत िववरण 
धानम ी रोजगार काय म अ तगत कामका लािग पा र िमकमा आधा रत योजनाह मा यस नगरपािलकाका ९ 

वटा वडामा २८ वटा योजनाह  सचंािलत भएका िथए । जसमा ६४ जना मिहला र १५५जना पु ष गरी ज मा 
२१९ जना िमकह ले यनुतम १०० िदन (आयोजना अनसुार फरक) काम गरेका छन भने ए ेजमा ८५ िदन 
बरावरको रोजगरी ा  गरेका छन । जसको िववरण तल ततु ग रएको छः  
वडा नं -१ 

वाड नं दिलत जनजाती अ य ज मा 

१ १ २० ० २१ 
२ ८ १८ ८ ३४ 

३ ० ६ ७ १३ 

४ ९ १४ १५ ३८ 

५ ४ १० ८ २२ 

६ ० २७ ० २७ 

७ ० २८ ० २८ 

८ ३ ३ २१ २७ 

९ १ २ ६ ९ 

ज मा २६ १२८ ६५ २१९ 

ितशत १२ ५८ ३० १०० 

१२%

५८%

३०%

 िमकह को जाितगत िववरण

द लत 

जनजाती 

अ य 
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. स. नाम थर ज मा काम गरेको िदन दर  ज मा रकम कुमारी बक खाता न.ं 

१ हेमा दवेी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११२५५७४००००१ 

२ गोिव द कुमार चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११३५८३४००००१ 
३ िमना कुमारी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११२६१३२००००१ 
४ लिलता कुमारी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११३५८४२००००१ 
५ िवना कुमारी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११२६१८१००००१ 

६ सिुनता कुमारी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११२६०४३००००१ 

७ सगीता कुमारी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११२६११५००००१ 

८ स तोष कुमार चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०१०१८७८५००००१ 

९ अमकृा कुमारी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ६६००३६१९९८००००१ 

१० सनुैना कुमारी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११२६२१८००००१ 
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१२ दवे कुमारी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११३८५६८००००१ 

१३ सखुान कुमार चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११२६०८२००००१ 

१४ स य नारायण चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११३५८३९००००१ 

१५ हंसा कुमारी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११३५८३१००००१ 
१६ गया देवी चौधरी ३० ५१७ १५५१० ७७०११२६१६००००१ 
१७ छ  नारायण चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११२६०६२००००१ 
१८ क पना िव कमा १०० ५१७ ५१७०० ७७०११३९६५८००००१ 
१९ रत ुकुमारी चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११३८५६९००००१ 

२० कृतन कुमार चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११३८५७०००००१ 

२१ र जन कुमार चौधरी १०० ५१७ ५१७०० ७७०११३८५६७००००१ 

ज मा २०३० १०८५७ १०४९५१०   

वडा नं -२ 
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४.५.आयोजनाको अनुगमन तथा मु याङ्कन 
धानम ी रोजगार काय म अ तरगत सचंािलत कामका लािग पा र िमकमा आधा रत आयोजना ह  सचंालनको 

ममा िवच िवचमा ािविधक तथा रोजगार संयोजकले अनगुमन गरेकोमा कामको अ यमा नगरकायपािलकाको 

मखु उप मखु वडा य ¸ वडासद य, मखु शासक य अिधकृत लगायत सचंार े  संग स ब धीत िविभ न 

प कारह ले सयंु  पमा 

अनुगमन ग रएको िथयो । 

अनुगमनको ममा हरेक 

आयोजनाको लागत 

अनुसार काम भए नभएको 

भ ने वारेमा अनगुमन 

सद यह ले  गन ुभएको 

िथयो भने थानीय 

िमकह सगं समेत 

अ तरि या गन ु भएको 

िथयो । अनगमुनको ममा 

देिखएका सकारा मक 

प ह  तथा सझुावह  तल 

िन नानसुार रहेकाछनः   रंगमहल बो ाङ पदमाग िनमाण संयु  अनुगमन वडा नं ८ 
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सकारा मक प   

१. िव  माहामारीको चपेटामा परेको 

समयमा पिन भावकारी पमा काय 

स पादन भएको । 

२. २१९ जनाले अिधकतम १०० िदन 

स मको रोजगारी पाएकोले समयको 

अिधकतम उपयोग भएको । 

३. कुल २८ वडा भौितक पुवाधार तथा 

खानेपानी तथा सरसफाई, पदमाग 

िनमाण आिद कामह  स प न भएका 

। 

४. धानम ी रोजगार काय मको 

चार सवैितर भएको  । 
५. याला भु ानीका लािग सवै िमक ह को वैक खाता खोलेको । 

सझुावह  

१.  गत वष रगंमहल बो ाङ पदमाग िनमाण काय स प न नभइसकेकोले आ.व. २०७८।०७९ को काय ममा 

समावेस ग र नगरपािलकामा पेश गन । 

२. नगरपािलका ले सचंालन गन योजनाह मा यो काय मलाई समावेस ग र एिककृत पमा संगै लैजानका लािग 

नगरपािलकालाई  अनरुोध गन । 

अनुगमनको िन कष 

सम मा  धानम ी रोजगार काय म अ तरगत बेलका नगरपािलकामा ते ो पटक सचंालन गरकेो काय म 
स तोषजनक रहेको हदा िडजाइन ि टमेट अनुसारका सवै िमकह को याला भु ानी गन  िसफा रस गन । 

४.६.काय म अ तरगत सचंािलत बैठक 
धान म ी रोजगार काय म अ तरगत यो बेलका नगरपािलकामा थानीय िनदशक सिमितको बैठक ज मा २ 

पटक सचंालन भएका छन । वठैकले काय मको वजेटको प रिध िभ  रहरे योजनाह  वडासगँ माग गन साथै 

बेरोजगारह को ाथिमकता म िनधारण गरी कायपािलकाको बैठकमा अनमुोदनका लािग पेश गन िनणय गरेको 

िथयो । यसका साथ साथै जमु िमिटङ र ेिनङह  समेतमा रोजगार सयंोजक, ािविध सहायकको सहभािगता रहेको 

िथयो । 

िशवालय मि दर ममत योजना वडा नं ५ 
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५. नगरपािलकाको वािषक गित ितवेदन तयारी तथा काशन 
आिथक वष २०७६।०७७ को धानम ी रोजगार काय म बाहेक नगरपािलकाले िदएको अ य िज मेवारीमा रहरे 
बेलका नगरपािलकाको आ.व. २०७६।०७७ को वािषक गित ितवेदन तयार गरी काशन ग रएको छ । यो 

ितवेदन वेलका नगरपािलकाको दो ो गित ितवेदन भएकोले यस नगरपािलकाको लािग यो मह वपूण 
द ताबेजको पमा िलन सिक छ ।  

६. काय मका सम  उपल धीह  
धानम ी रोजगार काय म जनताको मौिलकहक (रोजगारी को हक ) को काया वयनका लािग संचालन भएको 

काय म हो । यो काय म बेलका नगरपािलकामा वेश गदा यसका प  र िवप मा धेर ै वहस भएको िथयो र 

वेरोजगारको लािग आवेदन गदा काम पाउने भ दा पिन भ ा पाइन ेआसमा आवदेन गन इ छूक भएको पाइयो । 

सु मा काय म वारे  सूचना अिभमुिखकरण प ात शैि क वेरोजगारह ले मा  फारम भरेपिन पिछ लो समयमा 

िनरा र वेरोजगारह ल ेआवेदन गरेको अव था छ । कुल ११०१ जना वेरोजगार यि ले आवेदन गरकेो अव थामा 

यस  वष ६४ जना मिहला र १५५ जना पु ष गरी ज मा २१९ जनाले अिधकतम १०० िदन (आयोजना अनुसार 

फरक) काम गन मौका पाएका छन ।  जसलाई वदुागत पमा तल ततु ग रएकोछः 

क. िमकह लाई नगरपािलका तथा रोजगार सेवाके ल े गरेको सकारा मक यवहारका कारण सु मा काममा 

आउन अिन छुक तथा आलोचक यि ह  काम सु  भएको एक ह ा निव दै सहभागी हन आवेदन गन ु।   

ख. नगरपािलकाले कामका लािग प र िमकमा आधा रत आयोजनाह  सचंालन गदा आवा यक परापश दान 

गनकुा साथै ोत साझेदारी समेत गरेकोले आयोजना संचालन गन सहज भएको । 

ग.  मिहलाह ले समाजमा पाएको यनुतम याला भ दा वढी याला ा  गन ु साथै  काम गन समय पिन 

तलुाना मक पमा कम हनु । 

घ. रोजगार सेवाके को सम वयमा काममा सलं न सवै वेरोजगारह ह को कुमारी वैकले िनशु क पमा सु य 

वचतमा खाता खोिलिदएको । 

ङ. काममा सलं न २२० जनाले नै बैक माफत आ नो याला रकम ा  । रोजगार सेवा के मा थानीय यवसायी 

तथा उ ोगीह ले कामका लािग िमकह  उपल ध गराउन माग गन िवषयमा छलफल भएको । 

च. बेरोजगारह को िववरण EMIS मा िवि   भएको । 

७. काय म संचालनमा आइपरेका सम याह  
बेलका नगरपािलका धानम ी रोजगार काय म सचंालनमा उ लेखनीय सम या नआएपिन काममा केिह किठनाई  

भने भएको छ । सम मा यो आ व मा यो काय म संचालन गदा आइपरकेा सम याह  िन नानसुार रहेकाछनः 

क. कामका लािग पा र िमकमा आधा रत आयोजना संचालनको भु ानी कृयाका वारेमा प ट नभएको (१ लाख 

भ दा मािथको योजनाको याला कहा ँकसरी भु ानी गन समहुको नाममा िनकाशा गन वा हरके िमकको 

नाममा िनकाशा गन ) कारण भु ानी कृयामा असहज भएको । 
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ख. EMIS स टवेयरमा आइरहने सम याले गदा वेरोजगारको िववरण भन किठन भएको ।  

ग. वेरोजगारको ाथिमकता िनधारण गररे प रचय प  सिहत काममा पठाउने यव था अनु प काम गन नसिकएको 

(कोिभड १९ का कारण) 

घ. आयोजनाको १००% वजेट यालामा भु ानी गन खालका दीघकालीन आयोजनाह  छनौट गन सम या 

भएको । 

ङ. बेरोजगारको दैिनक पा र िमक ५१७ मा  भएकोले काममा लगाउन गा ो भएको । 

च. थानीय तहसगँ ोत साझेदारीको बजटेको अपय ताका कारण सबै बजेट खच गन नसिकएको जसमा कुल 

बजटेको ६५ ितशत मा  खच गन सिकएको । 

८.  काय मका अवसरह  
धानम ी रोजगार काय मवाट बेलका नगरपािलकामा केिह अवसरह  देिखएका छन जसलाई वुदँागत पमा तल 

ततु ग रएकोछः 

क. रोजगार सेवाके  रोजगारदाता र वेरोजगारह का िवचको पूल व न स ने  र दवैु प को आव यकता पुत  हने 

देिख छ । 

ख. मिहला वेरोजगारह लाई आकिषत गन खालका काय म सचंालन गन सिकने̧ ३१% वेरोजगारह   मा  मिहला 

भएको यो नगरपािलकामा मिहला वरोजगार सगं स ब धीत काय मह  सानो लगानीमा सचंालन गरी 

मिहलाह लाई काममा आकषण गन सिकने । 

ग. यवुाह लाई मागाका आधारमा सीप र कायसचंालनका आधारमा िविध सहयोग गरेर वरोजगार वनाउन 

सिक छ । 

घ. रोजगार सेवा के लाई रोजगार वैकको पमा िवकास गन सिक छ । 

९. काय मका  चुनौतीह  
बेलका नगरपािलकामा संचािलत धानम ी रोजगार काय मलाई आगामी िदनमा भावकारी पमा सचंालन 

गनका लािग केिह चनुौतीह  देखा परेका छन जसलाई तल तुत ग रएकोछः 

क. रोजगार सेवा के मा  सिुचकृत सबै वेरोजगारको लािग िनयमानसुार १०० िदनको रोजगारी िदन ठुलो रकमको 

आव यकता पदछ । यसको लागी सभंव देिखदैन । 

ख. यो काय मका लािग अथ म ालय बाट िविनयोिजत वजेट पिन अपे ाकृत  कम भएका कारण यसैका 

अनपुातमा यो नगरपािलकामा आउने वजटे ले सूिचकृत वेरोजगार म य ेकितलाई कसरी यव थापन गन भ ने 

िवषय मखु पमा अगाडी आएकोछ । 

ग. कामका लािग पा र िमकमा आधा रत सामुदाियक आयोजना सचंालनमा १ % क टेनजे सीले काय म 

यव थानमा किठनाई भएको । 

घ. थानीय तहसगँ ोत साझेदारी गन बजटे नहदँा र िमकको दैिनक पा र िमक  ५१७ मा  भएको कारण 

योजनाह  सचंालन गन किठन । 
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१०. काय मकालािग िसफा रसह  
धानम ी रोजगार काय मलाई आगामी िदनमा भावकारी पमा काय स पादन गनका लािग केिह िसफा रसह  

ग रएको छ ।  

क. आगामी वषको वजेट िविनयोजनका लािग कायिविधले तय गरकेो  िविध वेरोजगारह को आवेदनलाई मखु 

भार िदएर  ससंोधन गन । 

ख. रोजगार संयोजकलाई आव यक मता िवकास गन तथा सवारी साधानको यव थापन गन । 

ग.  रोजगार दाता िनकायह ले नगरपािलकामा आ नोलािग आव यक जनशि को  िववरण सिहत दता हने काननुी 

यव था गन । (नगरपािलकाको लािग ) 

घ. िमकको याला कि तमा थानीय दर रेटको आधारमा रा न 

११. काय ममा भएको खचको िववरण 
बेलका नगपािलकामा रोजगरा सेवा के  संचालन तथा  कामका लािग पा र िमकमा आधा रत सामदुाियक 
आयोजना संचालन गनका लािग नेपाल सरकार, IDA शोध भना  हने ऋण,  ADB/PBL बाट रोजगार सेवा के का 
कमचारी तलब भ ा र रोजगार सेवा के  संचालन का लािग ११ लाख ८ हजार र कामका लािग पा र िमक 
योजनाह  सचंालनका लािग १ करोड ४९ लाख चौस ी  हजार पैया बजटे िविनयोजन भएको िथयो । जसमा 
कायिविध अनसुार िमकह लाई दैिनक ५१७ पयाका दरले युनतम १०० िदन काममा खटाउन ुपन िथयो र 
सोही अनसुार काय गदा यस आ.व. मा  कमचारी तलब र रोजगार सेवा के  सचंालन तथा सु ढीकरणमा १० 
लाख ५१ हजार ७० पया खच भएको छ भने कामका लािग पा र िमक आयोजनाह  सचंालनका लािग ९७ लाख 
५० हजार ७ सय स ाइस पया खच भएको छ । यस आ.व को ज मा खच ितशत ६७ % रहकेो छ । आ.व 
२०७७।०७८ को  िव ततृ िव ीय गित िववरण तल तुत ग रएकोछः  

बेलका नगरपािलका 

नगर कायपािलकाको कायलय रामपरु, उदयपुर 

कायालय कोड न ं -११४०१ 

काय म प रयोजना अनसुार बजटे िविनयोजन 
आ. व. २०७७।०७८                                                            अविध २०७७।०४।०१ देिख २०७७ चै  मसा त 

स म 
बजटेको कारः चालु अनुदान ३७१००१०२   

……………(स बि धत थानीय तहको बजटे उप शीषक नं उ लखे गन) संघीय सरकारबाट ह ता त रत काय म (सशत अनदुान) 

िस.न.ं 
काय म/आयोजना/ि याकलापको 

नाम 
ोत 

िविनयोजन 
वजटे 

खच 
खच 
% 

मौ दात 

१ रोजगार सेवा के  सचंालन खच 

२ रोजगार सवेा के  सचंालन खच नेपाल सरकार ६४००० ६४००० १०० ० 

३ रोजगार सयंोजकको तलव नेपाल सरकार ४६८००० ४६७८७० १०० १३० 
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४ रजगार सयंोजकको पोशाक नेपाल सरकार १०००० १०००० १०० ० 

५ ािविधक सहायकको तलब IDA शोध भनन हने ऋण ३६७००० ३१०२०० ८५ ५६८०० 

६ ािविधक सहायकको पोशाक IDA शोध भनन हने ऋण १०००० १०००० १०० ० 

७ रोजगार सवेा के  सु ढीकरण IDA शोध भनन हने ऋण १८९००० १८९००० १०० ० 

ज मा ११०८००० १०५१०७० ९५ ५६९३० 

८ 
िवप न िमकको याला 

नेपाल सरकार र आइ.िड.ए. 
सोध भना हने ऋण 

५१७०००० 
११७५१६७ 

२३ ३९९४८३३ 

१० कामका लािग पा र िमका ADB/PBL  ५४२९००० ५३१९१४६ ९८ १०९८५४ 

  कामका लािग पा र िमका ADB/PBL र नेपाल सरकार ४३६५००० ३२५६४१४ ७५ ११०८५८६ 

कुल ज मा १४९६४००० ९७५०७२७ ६५ ५२१३२७३ 

१२. िन कष 
बेलका नगरपािलका मा संचालन भएको धानम ी रोजगार काय म नाग रकह का माझ लोकि य भएको छ 

जसको पुि  काय म किहले देिख सु  ह छ भ दै वेरोजगारह ल ेबार बार रोजगार सेवा के मा फोन तथा संपक 

गनलु ेगरेको छ । यसलाई नगरपािलकाका अ य भौितक पुवाधारका योजनाह  सगं जोडेर साझेदारीमा लान  लैजान 

सके र रोजगारदाता िनकायह लाई नगरपािलकाको मातहतमा सिुचकृत गन सके यो काय म देशकै एउटा सफल 

काय म हने देिख छ । िव  माहामारी अथात कोिभड १९  (कोरोना भाइरस)  ल ेदेशलाई नै आ त पारी रहेको 

बखतमा पिन आ नो यानको बाजी राखेर यो काय मका २८ वटा योजनाह को काम ग र सफल पानहुने स पुण 

िमक वग , जन ितिनिध र कमचारी सबैमा िवशषे आभार य  गदछु । 
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अनुसूची- १ कममचारीको िववरण 
.स.ं नाम /थर पद स पक नं इमेल ठेगाना 

१ िवमला थापा रोजगार संयोजक ९८४९८८८५०६ bimlathapaa@gmail.com 

२ मोहन थापा ािविधक सहायक ९८६२५०११९६ Mohanthapa081@gmail.com 

अनुसूची -२ थानीय िनदशक सिमित ( धानम धी रोजगार काय म) 
.स.ं नाम/थर पद फोन नं. कैिफयत 
१ ी दगुाकुमार थापा (नगर मखु) अ य  ९८५२८३५३८३  
२ ी राजकुमारी चौधरी (नगर उप- मखु) सद य ९८१९७५८९३६  
३ ी जयकुमार राई (वडा या ) सद य ९८१९३३६६६०  
४ ी गोिब दकुमार खड्का (वडा या ) सद य ९८४२१९५६९५  
५ अजनु िनरौला ( . .अिधकृत ) सद य ९८५२८२९०१९  
६ ी नुिनराम राई (नगर मखु वक य सिचव) आ.सद य ९८५२०३२२२४  
७ ी िवमला थापा ( रोजगार सयंोजक ) सद य-सिचव ९८४९८८८५०६  

अनुसूची -३ धान म ी रोजगार काय मसँग स बि धत ऐन, िनयमावली, कायिविध/मापद ड 

तथा िनदिशकाह को िववरण 

ऐन तथा िनयामावली 
१ रोजगारीको हक स ब धी िनयमावली, २०७५ । 
२ रोजगारीको हक स ब धी (दो ो सशंोधन सिहत ) िनयमावली, २०७५ | 
कायिविध/ मापद ड 
१ कामका लािग पा र िमकमा आधा रत सामुदाियक आयोजना (स चालन तथा यव थापन कायिवधी), २०७७ । 
२ गाउँपािलका तथा नगरपािलकामा ािविधक सहायक पदपुित स ब धी ि या 
३ बेरोजगार सूची िनधारण तथा ाथिमिककरण मागदशन, २०७६ 
४ यवुा रोजगारीका लािग पा तरण पहल आयोजना (सचंालन तथा यव थापन) कायिविध, २०७६ 
५ रोजगार संयोजकको पदपिुत तथा सेवा सिुवधा स ब धी मापद ड, २०७६ । 
६ Financing Agreement 
िनदिशका 
१ धानम ी रोजगार काय म सचंालन (पिहलो संसोधन) िनदिशका, २०७७ 



 

 

अनुसूची- ४ रोजगार सेवाके  कायालयमा रहेका सामा ीह को िववरण 

 यापटप क यटुर  थान-२ 

 दर  लेजर ि टर थान- १ 

 यानर थान- १  

 क यटुर टेवल थान ३ 

 ि टल दराज थान -३ 

 घु ने कुस  (ठुलो )  थान -१  

 कुस  फलाम र फम को थान- ९ 

 म टी लक थान -२ 

 टेपलर  थान -२ 

 पि चङ मेिशन थान -२ 

 या कुलेटर  थान -१ 

 ट्या प  रोजगार सेवा के   थान-  १  

 ट्या प रोजगार संयोजक र ािविधक सहायक थान- २ 

 इनडे स फाइल ठुलो थान -२७ 

 रङ फायल  थान -२ 

 यामारा िड. एस .एल .आर. थान-१ 

 हाड ाइभ थान-१ 

 

 

 


