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प्रर्िवेदन सारांश 

 

 

नेपािको संलवधान, २०७२ को धारा ३३ िे रोजगारीको हकिाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको अवस्थामा 

सो मौलिक हकको कार्ाान्द्वर्न गना रोजगारी हक सम्वलन्द्ध ऐन, २०७५ र रोजगारीको हक सम्बन्द्धी लनर्माविी, 

२०७५ जारी भएको छ । सो ऐनिे प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा रोजगार सेवाकेन्द्रको स्थापना गरर बेरोजगारहरुको 

पलहचान र सूचीकरण गने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्र्लिहरूिाई एक आलथाक वर्ामा 

न्द्रू्नतम एक सर् लिनको रोजगारीको प्रत्र्ाभूलत गरेको छ । र्स नगरपालिकामा २०७५ साि फाल्गुन ३० गते 

िेलि औपचाररक रुपमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भई सञ्चािनमा रहकेो छ । ऐन लनर्माविीमा भएको 

व्र्वस्था अनुसार आ.व. २०७७/७८ मा लनविेन लिएकाहरुिाई आगामी आ.व. २०७८/७९ मा न्द्रू्नतम 

रोजगारीमा समावशे गररन्द्छ ।  

 

र्स नगरपालिकामा कुि ३५७ जना बेरोजगार ब्र्लिहरु सूचीकृत रहेको छ । सूचीकृत बेरोजगार ब्र्लिहरुिाई 

न्द्रू्नतम रोजगारीमा समावशे गना रु्वा रोजगरीको िालग रुपान्द्तरण पहि आर्ोजना सञ्चािन गना रु. ५१ िाि 

७० हजार रुपैर्ा र कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामुिालर्क आर्ोजना सञ्चािन गना रु. ६ िाि ९५ 

हजार बजेट लवलनर्ोजन गररएको लथर्ो । बेरोजगार ब्र्लिहरुिाई रोजगारीमा सालमि गराउन कुि ८ वटा 

रोजमूिक आर्ोजनाहरु सञ्चािन गररएको लथर्ो । र्स नगरपालिकाको सबै वडाहरुिाई समेटने गरी नगरस्तरीर् 

वृक्षारोपण गोडमेि तथा संरक्षण आर्ोजना, वडा नं. ९ मा सडक ममात तथा सुधार आर्ोजना, वडा नं. ८ मा नहर 

ममात तथा सरसफाई आर्ोजना तथा वडा नं. ७, ६, ५, ४ र १ मा वडास्तरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

सञ्चािन गरर कुि २२ िाि २६ हजार २ सर् २ रुपैर्ा िचा भएको छ भने ९६ जना बरेोजगार व्र्लििे 

अलधकतम ४५ लिनसम्मको रोजगारी प्राप्त गरी कुि ४३०६ लिनको रोजगारी प्राप्त गरेका लथए । प्रधानमन्द्री रोजगार 

कार्ाक्रमबाट शलैक्षक बेरोजगार भन्द्िा वढी लनरक्षर, मुलस्िम, िलित तथा मलहिाहरु बढी िाभालन्द्वत भएका लथए । 

 

 

संदीप कुमार साह  

ममम िः २०७८/०४/१५          रोजगार संयोजक 
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१. पृष्ठभूर्म 

नेपालको संमिधान, २०७२ को धारा ३३ मा मौमलक हकको रुपमा प्रत्येक नेपाली नागररकलाई रोजगारीको हक हुनेछ 

भने भएको व्यिस्थालाई कायाान्ियन गना बनेको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोमजम प्रत्येक नेपाली 

नागररकलाई न्यून म रोजगारीको प्रत्याभूम  गनाका लामग आन् ररक रोजगारीका अिसरहरु सजृना गना नेपाल 

सरकारले प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम ल्याएको हो । सरकारले आमथाक िर्ा २०७५/७६ को नीम   था कायाक्रम र 

बजेट मार्ा   सािाजमनक मिकास मनमााणका कायाहरूमा रोजगारीका अिसरहरु मसजाना गरी आगामी पााँच िर्ा मभरमा 

कुनै पमन नेपाली नागररक िाध्य ाले िैदेमिक रोजगारीमा जानु पने अिस्थाको अन्त्य गने घोर्णा गरेको मथयो । सो 

अनुसार मि.सं. २०७५ र्ाल्गुन १ ग े सम्मानीय प्रधानमन्रीज्यूले प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रमको िुभारम्भ गनुा 

भएको मथयो । 

 

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय  हको मा ह मा रही काया गने गरी रोजगार सेिा केन्रको 

स्थापना हुने व्यिस्था गरे अनुसार परोहा नगरपामलकामा मिमधि  रुपमा ममम  २०७५ र्ाल्गुन ३० ग े  रोजगार सेिा 

केन्रको स्थापना भएको हो । कायामिमधमा भएको व्यिस्था  था मन्रालयको पर बमोमजम सबै िडा कायाालयहरुमा 

सूचना पठाई ममम  २०७५ चैर १ ग े देमि नै बेरोजगार ब्यमिहरुको पमहचान  था सूचीकरणको लामग िडा 

कायाालयहरु मार्ा   मनिेदन माग  था संकलन गररएको मथयो । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले रोजगार सेिा 

केन्रमा सूचीकृ  भएका बेरोजगार ब्यमिहरूलाई एक आमथाक िर्ामा न्यून म एक सय मदनको रोजगारीको प्रत्याभूम  

गररने व्यिस्था गरेको छ । यसरी सूचीकृ  भएका बेरोजगार व्यमिहरुलाई न्यून म रोजगारी सुमनमि  गना व्यिसामयक 

कृमर्, मसंचाई, िानेपानी, सरसर्ाई, नदी मनयन्रण, िन, पयाटन, या ाया , पूिााधार लगाय का अन्य सािाजमनक 

मनमााण कायामा रोजगारी प्रदान गररने छ । प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रमले यी कामहरुको अलािा बेरोजगार 

ब्यमिहरुको लामग रोजगार सेिा  था सहाय ा, बेरोजगार ब्यमिहरुको क्षम ा अमभिमृि  था स्िरोजगारी, रोजगारी 

सजृनामा नीमज के्षरहरुसाँग सहकाया र समन्िय समे  गररनेछ । 

 

रोजगारी श्रजृना गदाा सािाजमनक के्षरका मिकास मनमााण सम्बन्धी कायाक्रम  था आयोजनाहरूमा श्रममकको माग हुने र 

माग बमोमजमका श्रममकहरूको आपूम ा रोजगार सेिा केन्र मार्ा   हुने भई सबै स्थानीय  हमा श्रमको माग र आपूम ाको 

औपचाररक संयन्रको समे  मिकास हुनेछ । यस् ो संयन्रले स्थानीय स् रमा मनजी, सहकारी  था गैर सकारी क्षेरमा 

हुने श्रममकको माग र आपूम ा बीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूममका समे  मनिााह गनेछ । 

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  मनजी, सहकारी  था गैर सरकारी के्षरसंग समे  समन्िय र सहकाया गरी  ी 

के्षरहरुमा थप रोजगारीका अिसर मसजाना गररनेछ । श्रममकमा हुने क्षम ा  था सीप अभािका कारणले बजारमा 

देमिएको श्रममकको माग र आपूम ाका बीचमा अन् रलाई कम गना यस कायाक्रम अन् गा  श्रममकको क्षम ा  था सीप 

मिकास  ामलम कायाक्रमहरु समे  संचालन गररनेछन । बेरोजगार व्यमिहरुले आरू्संग भएको सोच, सीप र अनुभिका 

आधारमा स्िारोजगार हुन चाहमेा आिश्यक पने सीप  था उद्यमिील ा अमभिमृि गना मििेर् उद्यिील ा  ामलम 
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प्रदान गने र उद्यमको अिधारणा प्रस् ािको मूल्यांकनका आधारमा सहुमलय पूणा ऋण सहाय ा उपालब्ध गराउने 

व्यिस्था समे  यस कायाक्रम मार्ा   गररनेछ । 

२. कार्यक्रमको दीर्यकार्िन सोंच 

ज्ञान, सीप र क्षम ायुि प्रम स्पधी श्रमिमिको मिकास र उत्पादनिील आन् ररक रोजगारी मसजाना मार्ा   श्रमिमिको 

स्िदेिमै पूणा उपयोग गरी आमथाक सममृि हामसल गना सबैका िार्ग रोजगारीको प्रत्र्ाभूर्ि माफय ि नागररकको 

जीवनस्िरमा सुधार ल्र्ाउनु यस कायाक्रमको दीघाकालीन सोच रहकेो छ । 

३. कार्यक्रमको िक्ष्र् 

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रमले स्िदेिमा नै रोजगारीका अिसरहरु सजृना गरर आगामी ५ िर्ा मभर िैदेमिक 

रोजगारीमा जाने िाध्यात्मक अिस्थाको अन्य गनाका लामग “आन्त्िररक रोजगाररका अवसरमा वृर्ि र सामार्जक 

संरक्षणको प्रवियन” लक्ष्य मनधाारण गरेको छ । 

४. कार्यक्रमको उद्देश्र् 

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रमले मामथ उल्लेमि  सोंच र लक्ष्य हामसल गना देहाय अनुसारका उद्देश्यहरु रहकेा छन िः  

 बेरोजगार व्यमिलाई न्यून म रोजगारीको प्रत्याभूम  गना आिश्यक रोजगार सेिा र सहाय ा प्रदान गने, 

 दक्ष  था सक्षम जनिमि मिकास गरी आन् ररक रोजगारीको प्रििान र मिस् ार गने, 

 सरकारी, मनजी, सहकारी  था गैरसरकारी क्षेरहरुबीचको समन्िय र सहकायामा थप रोजगारीका अिसर 

मसजाना गने, 

 आन् ररक रोजगारी मसजानाका लामग आिश्यक नीम ग  र संरचनात्मक व्यिस्था गने, 

 सािाजमनक पूिााधारहरुको मनमााण, स् रोन्नम  र मिस् ारमा योगदान गने, 

 आन् ररक रोजगारी मसजाना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयााँ के्षरहरुको पमहचान गने । 

५. सञ्चार्िि र्क्रर्ाक्िापहरु 

यस नगरपामलकामा आ.ि. २०७७/७८ मा प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम उपलमव्धमूलक नै रहयो । आ.ि. २०७७/७८ 

को श्रािन देमि अर्ाढ सम्मको अिमधमा रोजगार सेिा केन्र मार्ा   भएका मक्रयाक्लापहरु कृयाकलापहरु  ल प्रस् ु  

गररएको छ । 

५.१ बेरोजगार व्र्र्िको िगि संकिन  

रोजगारीको हक सम्बमन्ध ऐन, मनयमािलीमा भएको व्यिस्था  था मन्रालयको पररपर अनुसार आ.ि. २०७७/७८ 

को चैर १ ग े देमि िडा कायाालय मार्ा   िुरु गररएको बेरोजगार ब्यमिहरुको मनिेदन संकलनको काम समे  सुरु 

गररएको मथयो । मिश्वव्यापी महामारी कोमभड-१९ का मनिेदन संकलनको काम थप भएको मथयो । त्यसपमछ 

मन्रालयिाटै थप भएको समयको आधारमा आ.ि.२०७७/७८ को भदौ १५ ग ेसम्म  थयांक संकलन गने काया 
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74%

26%

र्िङ्गका आधारमा बेरोजगार ब्र्र्िको

र्ववरण

पुरुष
महिला

भएको मथयो । बेरोजगार ब्यमिहरुको  थयांक संकलनका लामग िडा समचिहरुलाई अनुमिक्षण र जनप्रम मनमधलाई 

अमभमुिीकरण पिा  नगरपामलकाका सिै िडा कायालयहरुमा मनिेदन द ाा गना स्थानीय एर्. एम. रेमडयो, 

नगरपामलकाको रे्सिकु पेज, िेिसाइड  था सूचना पाटीका माध्यमिाट िेरोजगार व्यमिहरुलाई मनिेदन मदन आह्वान 

गररएको मथयो ।  त्पिा  हरेक िडा कायाालयहरुमा मनिुल्क रुपमा मनिेदन र्ारम पाउने व्यिस्था गररएको मथयो । यो 

नगरपामलकामा कुल ३५७ जना िेरोजगार व्यमिहरुले मनिेदन मदएको मथयो । मनिेदन मदनेहरुमा पुरुर् कै सहभामग ा 

धेरै रहकेो मथयो भने उमेर समूहमा ३१ देमि ४० िर्ा उमेर समूहका ब्यिहरुको मनिेदन धेरै रहकेा छन । िैमक्षक 

योग्य ा भएका िेरोजगार व्यमिहरुको मनिेदन थोरै रहकेो मथयो भने मनरक्षर व्यमिहरुको मनिेदन धेरै प्राप्त भएको मथयो 

। प्राप्त मनिेदनहरुको मिस्  ृ मििरण  ल प्रस् ु  गररएको छ । 

५.१.१ र्िंगका आधारमा वेरोजगारहरुको र्ववरण 

मलंगका आधारमा हदेाा परोहा नगरपामलकामा द ाा भएका कुल ३५७ िटा मनिेदन मध्ये ७३.६६% अथाा  २६३ िटा 

मनिेदन पुरुर्का रहकेा छन भने २६.३४% अथाा  ९४ िटा मनिेदन ममहलाका रहकेा छन  । यसले के देिाएको छ भने 

पुरुर्हरु  ुलानात्मक रुपमा िढी बेरोजगार रहकेा छन (स्िदेि मभरै  था िैदेमिक रोजगारमा) भने ममहलाहरु घरेलु 

काम  था कृमर् के्षरमै काम गने गमछान । िेरोजगार ब्यमिहरुको मलंगीय मििरण  ल प्रस् ु  गररएको छ । 

वडा नं. पुरुष मर्हिा जम्मा 

१ १७ १ १८ 

२ २८ ० २८ 

३ ८ २ १० 

४ ९ ८ १७ 

५ ३० ५ ३५ 

६ २२ १ २३ 

७ ४२ १६ ५८ 

८ ५८ ३५ ९३ 

९ ४९ २६ ७५ 

जम्मा २६३ ९४ ३५७ 

 

५.१.२  जािजार्िका आधारमा वेरोजगार ब्र्र्िहरुको र्ववरण 

परोहा नगरपामलकामा प्राप्त भएका िेरोजगार ब्यमिहरुको मनिेदन मध्ये सिै भन्दा िढी मधेिी समूह (यादब,  ेली, 

मह ो, बैठा, पटेल, सहनी आमद) का रहकेा छन ।  ुलानात्मक रुपमा यो नगरपामलकाको िसोिासको महसािले हदेाा 

यहा मुमस्लम जाम को सघन ा रहकेो छ । यस नगरपामलकामा बेरोजगार ब्यमिहरुको कुल ३५७ मनिेदन मध्ये 

दमल को मनिेदन संख्या ८६ अथाा  २४.०८%, मधेिीको मनिेदन संख्या १८० अथाा  ५०.४२%, मुमस्लम जाम को 
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मनिेदन संख्या ८५ अथाा  २३.८०% र अन्य जा जाम को मनिेदन संख्या ६ अथाा  १.६८% रहकेो छ । जसको 

मिस्  ृ मििरण  ल प्रस् ु  गररएको छ । 

वडा नं. दर्िि मधेशी मुसिमान अन्त्र् जम्मा 

१ ७ २ ९ ० १८ 

२ ४ १३ ११ ० २८ 

३ १ ७ २ ० १० 

४ ० ० १७ ० १७ 

५ ७ १६ ११ १ ३५ 

६ २ २० ० १ २३ 

७ ८ ३८ १२ ० ५८ 

८ ३७ ५१ २ ३ ९३ 

९ २० ३३ २१ १ ७५ 

जम्मा ८६ १८० ८५ ६ ३५७ 

 

 

५.१.२ उमेर समूहका आधारमा वेरोजगार ब्र्र्िहरुको र्ववरण 

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम नेपालमा पमहलो पटक बेरोजगार ब्यमिहरुको पमहचान गरर बेरोजगारहरुलाई कम् ीमा 

१०० मदनको न्यून म  रोजगारी प्रदान गने कायाक्रम हो । यस कायाक्रमको माध्यमबाट आन् ररक रोजगारी सजृना गनुा 

साथै बेरोजगार ब्यमिहरुलाई रोजगार सेिा  था सहाय ा, सीप  था क्षम ा मिकास कायाक्रम सञ्चालन समे  गन े

रहकेो छ । यस नगरपामलकामा प्राप्त बेरोजगार ब्यमिहरुको कुल ३५७ मनिेदन मध्ये १७ जना अथाा  ४.७६% ब्यमि 

दमल 

24%

मधेिी

50%

मसुलमान

24%

अन्य

2%

जािजार्िको आधारमा बेरोजगार ब्र्र्िको र्ववरण

दललत मधेशी मुसलमान अन्य
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१८-२० िर्ा उमेर समूहका, ९३ जना अथाा  २६.०५% ब्यमि २१-३० िर्ा उमेर समूहका, ११० जना अथाा  

३०.८१% ब्यमि ३१-४० िर्ा उमेर समूहका, ९२ जना अथाा  २५.७७% ब्यमि ४१-५० िर्ा उमेर समूहका र ४५ 

जना अथाा  १२.६०% ब्यमि ५१-५९ िर्ा उमेर समूहका रहकेा छन  । सबैभन्दा बढी िेरोजगार ब्यमिहरुको संख्या 

३१-४० िर्ा समूहको र सबैभन्दा कम १८-२० िर्ा उमेर समूहको रहकेो छ । जसको मिस्  ृ मििरण  ल प्रस् ु  

गररएको छ । 

वडा नं. १८-२० वषय २१-३० वषय ३१-४० वषय ४१-५० वषय ५०-५९ वषय जम्मा 

१ ० ४ ४ ६ ४ १८ 

२ ३ ९ ६ ६ ४ २८ 

३ ० ८ २ ० ० १० 

४ १ २ ४ ४ ६ १७ 

५ २ १३ १२ ६ २ ३५ 

६ ६ ११ ४ २ ० २३ 

७ २ १३ २२ १७ ४ ५८ 

८ १ २० ३२ २८ १२ ९३ 

९ २ १३ २४ २३ १३ ७५ 

कुि जम्मा  १७ ९३ ११० ९२ ४५ ३५७ 

 

 

५.१.३ साक्षरिाका आधारमा वेरोजगार ब्र्र्िहरुको र्ववरण 

परोहा नगरपामलकामा प्राप्त भएका िेरोजगार ब्यमिहरुको कुल मनिेदन मध्ये सिै भन्दा िढी मधेिी समूह (यादब, 

 ेली, मह ो, बैठा, पटेल, सहनी आमद) का रहकेा छन ।  ुलानात्मक रुपमा यो नगरपामलकाको िसोिासको महसािले 

१८-२० िर्ा

5%

२१-३० िर्ा

26%

३१-४० िर्ा

31%

४१-५० िर्ा

26%

५०-५९ िर्ा

12%

उमेर समूहका आधारमा बेरोजगार ब्र्र्िको र्ववरण
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हदेाा यहा मुमस्लम जाम को सघन ा रहकेो छ । यस नगरपामलकामा बेरोजगार ब्यमिहरुको कुल ३५७ मनिेदन मध्ये 

दमल को मनिेदन संख्या ८६ अथाा  २४.०८%, मधेिीको मनिेदन संख्या १८० अथाा  ५०.४२%, मुमस्लम जाम को 

मनिेदन संख्या ८५ अथाा  २३.८०% र अन्य जा जाम को मनिेदन संख्या ६ अथाा  १.६८% रहकेो छ । जसको 

मिस्  ृ मििरण  ल प्रस् ु  गररएको छ । 

वडा नं. १ र्नरक्षर साक्षर आधारभूि माध्र्र्मक 
उच्च 

माध्र्र्मक 
स्नािक जम्मा 

१ १८ ० ० ० ० ० १८ 

२ १९ ४ २ २ ० १ २८ 

३ १ ० ० ७ २ ० १० 

४ १६ ० १ ० ० ० १७ 

५ २३ ४ ४ ० ४ ० ३५ 

६ ९ ८ ३ १ २ ० २३ 

७ ४६ ९ ० १ १ १ ५८ 

८ ८१ ७ २ ३ ० ० ९३ 

९ ६० १३ १ ० १ ० ७५ 

जम्मा  २७३ ४५ १३ १४ १० २ ३५७ 

 

 

२७३

४५
१३ १४ १० २

३५७

जािजार्िको आधारमा बेरोजगार ब्र्र्िको र्ववरण
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५.२ रु्वा रोजगारीका िार्ग रुपान्त्िरण पहि आर्ोजना सञ्चािन 

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजना सञ्चालन गना कुल बजेट 

रकम रु. ५१७००००.०० मिमनयोजन गररएको मथयो । यस अन् गा  सञ्चालन हुने आयोजनाहरु “युिा रोजगारीका 

लामग रुपान् रण पहल आयोजना (सञ्चालन  था व्यिस्थापन) कायामिमध, २०७६ को दर्ा २९ बमोमजमको 

आयोजनाहरु सञ्चालन गररएको मथयो । युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजनाहरुमा सूचीकृ  बेरोजगार 

ब्यमिहरुलाई नै श्रममकको रुपमा पररचालन गररएको मथयो । पहल आयोजना अन् गा  सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको 

बजेट रकमको ि  प्रम ि  रकम ज्यालामा िचा गने गररएको मथयो । यस अन् गा  सािाजमनक पूिााधार ममा , सम्भार 

 था सुधार सम्बन्धी आयोजनाहरु गररने भएकोले सोही बमोमजमका ८ िटा रोजगारमूलक आयोजनाहरु सञ्चालन 

गररएको मथयो । यस परोहा नगरपामलकाको िडा नं. १, ४, ५, ६ र ७ मा िडास् रीय नाला सरसर्ाई आयोजना, िडा 

नं. ८ नहर ममा   था सरसर्ाई आयोजना, िडा नं. ९ मा सडक ममा   था सुधार आयोजना र िडा नं. १ देमि ९ सम्म 

नगरस् रीय िकृ्षारोपण गोडमेल  था संरक्षण आयोजना सञ्चालन गने मनणाय गररएको मथयो । रुपान् रण पहल 

आयोजनामा कुल ९६ जना बेरोजगार ब्यमिहरुलाई श्रममकहरुको पररचालन गररएको मथयो । यस अन् गा  सञ्चालन 

भएको आयोजनाहरुको मिस्  ृ मििरण  ल प्रस् ु  गररएको छ ।   

५.२.१ नगरस्िरीर् वृक्षारोपण गोडमेि िथा संरक्षण आर्ोजना  

र्ोजनाको नामः नगरस्िरीर् वृक्षारोपण गोडमेि िथा संरक्षण आर्ोजना 

योजना सञ्चामल  ठेगानािः परोहा नगरपामलकाको िडा नं. १-९ सम्म  

योजनाको लाग िः रु. १४५१२९२.८५ 

योजनामा भएको कुल िचािः रु. १००२९८०.०० 

ज्यालामा गररएको भुिानी रकमिः रु. १००२९८०.०० 

ज्याला भुिानीको माध्यमिः बैंक िा ा 

योजना अिमधिः ६० मदन 

योजना िुरु ममम िः २०७८ बैिाि २० ग े 

योजना सम्पन्न ममम िः २०७८ अर्ाढ २१ ग े 

योजनामा संलग्न बेरोजगार ब्यमिको संख्यािः  ५७ जना 

कुल रोजगारी मदनिः १९४० 

 

उपिर्ब्धः प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजना मार्ा   यस 

नगरपामलकामा सञ्चालन भएका नगरस् रीय िकृ्षारोपण गोडमेल  था संरक्षण आयोजनाका मुख्य उपलब्धीहरु यस 

प्रकार रहकेा छन; 

 सडकको दबुै म र भएको बोट मबरुिाहरुको गोडमेल  था सरसर्ाई गने काम भएको, 



 

 

 वार्षिक प्रगर्ि प्रर्िवदेन, २०७८  

 

 रोजगार सेवा केन्द्र, परोहा नगरपार्िका, िौकाहा, रौिहट (प्रदेश न.ं २), नेपाि 11 

 

 सडकको दबुै मकनारमा भएको बोट मबरुिाहरुको संरक्षण गना बााँसका ठेक्का लगाईएको,  

 नगरपामलका के्षरमा रहकेो मुख्य सडकको दबुै मकनारमा भएको बोट मबरुिाहरुको संरक्षण गने काम भएको, 

 िा ािरणको संरक्षणमा पुगेको, 

 स्िच्छ  था हरर  पामलका मनमााण अमभयानमा सहयोग भएको, 

 सडक अम क्रमणमा कमम आउने, 

 िा ािरण संरक्षण सम्बन्धी जनमानसको जनचे नामा िमृि हुने । 

५.२.२ वडास्िरीर् सडक ममयि िथा सुधार आर्ोजना 

र्ोजनाको नामः वडास्िरीर् सडक ममयि िथा सुधार आर्ोजना 

योजना सञ्चामल  ठेगानािः परोहा नगरपामलका, िडा नं. ९, रामपुर िाप  

योजनाको लाग िः रु. १३८१९४.१० 

योजनामा भएको कुल िचािः रु. १२८७३३.०० 

ज्यालामा गररएको भुिानी रकमिः रु. १२८७३३.०० 

ज्याला भुिानीको माध्यमिः बैंक िा ा 

योजना अिमधिः ३० मदन 

योजना िुरु ममम िः २०७७ चैर ०५ ग े 

योजना सम्पन्न ममम िः २०७८ बैिाि ०४ ग े 

योजनामा संलग्न बेरोजगार ब्यमिको संख्यािः  १५ जना 

कुल रोजगारी मदनिः २४९ 

 

उपिर्ब्धः प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  युिा रोजगारीका लामग रुपन् रण पहल आयोजना मार्ा   यस 

िडामा सञ्चालन भएका सडक ममा   था सुधार आयोजनाका उपलब्धीहरु यस प्रकार रहकेा छन; 

 सडकमा भएको िाल्डा िुल्डीको अन्त्य भएको, 

 सडकको दबुै मकनारमा भएको झारपा हरुको सरसर्ाई भएको,  

 सडकबाट उमटटएर िे मा गएको ग्रािेलहरुलाई पुनिः सडकमा राख्ने काम भएको, 

 सडकमा भएको हु्यम पाईपहरुबाट पानीको आिागमन सहज हुन त्यसको सरसर्ाई भएको ।  

५.२.३ वडास्िरीर् नहर ममयि िथा सरसफाई आर्ोजना 

र्ोजनाको नामः नहर ममयि िथा सरसफाई आर्ोजना 

योजना सञ्चामल  ठेगानािः परोहा नगरपामलका, िडा नं. ८, नरकमटया  



 

 

 वार्षिक प्रगर्ि प्रर्िवदेन, २०७८  

 

 रोजगार सेवा केन्द्र, परोहा नगरपार्िका, िौकाहा, रौिहट (प्रदेश न.ं २), नेपाि 12 

 

योजनाको लाग िः रु. २२८८८२.३६ 

योजनामा भएको कुल िचािः रु. २२३३४४.०० 

ज्यालामा गररएको भुिानी रकमिः रु. २२३३४४.०० 

ज्याला भुिानीको माध्यमिः बैंक िा ा 

योजना अिमधिः ४५ मदन 

योजना िुरु ममम िः २०७७ चैर ०४ ग े 

योजना सम्पन्न ममम िः २०७८ बैिाि १५ ग े 

योजनामा संलग्न बेरोजगार ब्यमिको संख्यािः  १२ जना 

कुल रोजगारी मदनिः ४३२ 

 

उपिर्ब्धः प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजना मार्ा   यस 

िडामा सञ्चालन भएका िडास् रीय सरसर्ाई आयोजनाका मुख्य उपलब्धीहरु यस प्रकार रहकेा छन; 

 नहरको दबुै म रको मडलको ममा  भएको, 

 नहरको पेटीमा भएको झारपा हरुको सरसर्ाई भएको,  

 नहरको पेटीमा पानी बग्न अिरोध गने िाल्डािुल्डी ममा  भएको, 

 स्थलमा रहकेो र्ोहोरमैलालाई डमम्पङ ग गररएको, 

 नहरको पेटी मकनारलाई एक स हमा बनाउने काम भएको ।  

५.२.४ वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

र्ोजनाको नामः वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

योजना सञ्चामल  ठेगानािः परोहा नगरपामलका, िडा नं. ७, नरकमटया  

योजनाको लाग िः रु. ३०७४८५.७५ 

योजनामा भएको कुल िचािः रु. २८०७३१.०० 

ज्यालामा गररएको भुिानी रकमिः रु. २८०७३१.०० 

ज्याला भुिानीको माध्यमिः बैंक िा ा 

योजना अिमधिः ४० मदन 

योजना िुरु ममम िः २०७८ बैिाि २२ ग े 

योजना सम्पन्न ममम िः २०७८ जेठ ३१ ग े 

योजनामा संलग्न बेरोजगार ब्यमिको संख्यािः  १५ जना 

कुल रोजगारी मदनिः ५४३ 



 

 

 वार्षिक प्रगर्ि प्रर्िवदेन, २०७८  

 

 रोजगार सेवा केन्द्र, परोहा नगरपार्िका, िौकाहा, रौिहट (प्रदेश न.ं २), नेपाि 13 

 

उपिर्ब्धः प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजना मार्ा   यस 

िडामा सञ्चालन भएका िडास् रीय सरसर्ाई आयोजनाका मुख्य उपलब्धीहरु यस प्रकार रहकेा छन; 

 सडकको दबुै म र भएको नालाको सरसर्ाई भएको, 

 सडकको दबुै मकनारमा भएको झारपा हरुको सरसर्ाई भएको,  

 सािाजमनक स्थलमा रहकेो र्ोहोरमैलालाई डमम्पङ ग गररएको, 

 नालाबाट मनकामलएको र्ोहरलाई सडक मकनारबाट र्ाल्ने काम भएको ।  

५.२.५ वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

र्ोजनाको नामः वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

योजना सञ्चामल  ठेगानािः परोहा नगरपामलका, िडा नं. ६, बसन् पट्टी  

योजनाको लाग िः रु. १३७९३३.२५ 

योजनामा भएको कुल िचािः रु. १३४९३७.०० 

ज्यालामा गररएको भुिानी रकमिः रु. १३४९३७.०० 

ज्याला भुिानीको माध्यमिः बैंक िा ा 

योजना अिमधिः ३० मदन 

योजना िुरु ममम िः २०७७ चैर ०५ ग े 

योजना सम्पन्न ममम िः २०७८ बैिाि ०५ ग े 

योजनामा संलग्न बेरोजगार ब्यमिको संख्यािः  ९ जना 

कुल रोजगारी मदनिः २६१ 

 

उपिर्ब्धः प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजना मार्ा   यस 

िडामा सञ्चालन भएका िडास् रीय सरसर्ाई आयोजनाका मुख्य उपलब्धीहरु यस प्रकार रहकेा छन; 

 सडकको दबुै म र भएको नालाको सरसर्ाई भएको, 

 सडकको दबुै मकनारमा भएको झारपा हरुको सरसर्ाई भएको,  

 सािाजमनक स्थलमा रहकेो र्ोहोरमैलालाई डमम्पङ ग गररएको, 

 नालाबाट मनकामलएको र्ोहरलाई सडक मकनारबाट र्ाल्ने काम भएको ।  

५.२.६ वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

र्ोजनाको नामः वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

योजना सञ्चामल  ठेगानािः परोहा नगरपामलका, िडा नं. ५, नमनगरा  

योजनाको लाग िः रु. १७२९४३.५५ 



 

 

 वार्षिक प्रगर्ि प्रर्िवदेन, २०७८  

 

 रोजगार सेवा केन्द्र, परोहा नगरपार्िका, िौकाहा, रौिहट (प्रदेश न.ं २), नेपाि 14 

 

योजनामा भएको कुल िचािः रु. १७०६१०.०० 

ज्यालामा गररएको भुिानी रकमिः रु. १७०६१०.०० 

ज्याला भुिानीको माध्यमिः बैंक िा ा 

योजना अिमधिः २५ मदन 

योजना िुरु ममम िः २०७७ चैर १० ग े 

योजना सम्पन्न ममम िः २०७८ बैिाि ०५ ग े 

योजनामा संलग्न बेरोजगार ब्यमिको संख्यािः  १५ जना 

कुल रोजगारी मदनिः ३३० 

 

उपिर्ब्धः प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजना मार्ा   यस 

िडामा सञ्चालन भएका िडास् रीय सरसर्ाई आयोजनाका मुख्य उपलब्धीहरु यस प्रकार रहकेा छन; 

 सडकको दबुै म र भएको नालाको सरसर्ाई भएको, 

 सडकको दबुै मकनारमा भएको झारपा हरुको सरसर्ाई भएको,  

 सािाजमनक स्थलमा रहकेो र्ोहोरमैलालाई डमम्पङ ग गररएको, 

 नालाबाट मनकामलएको र्ोहरलाई सडक मकनारबाट र्ाल्ने काम भएको ।  

५.२.७ वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

र्ोजनाको नामः वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

योजना सञ्चामल  ठेगानािः परोहा नगरपामलका, िडा नं. ४, लौकाहा  

योजनाको लाग िः रु. १०७३३३.२५ 

योजनामा भएको कुल िचािः रु. १०४९५१.०० 

ज्यालामा गररएको भुिानी रकमिः रु. १०४९५१.०० 

ज्याला भुिानीको माध्यमिः बैंक िा ा 

योजना अिमधिः ३० मदन 

योजना िुरु ममम िः २०७७ चैर ०७ ग े 

योजना सम्पन्न ममम िः २०७८ बैिाि ०६ ग े 

योजनामा संलग्न बेरोजगार ब्यमिको संख्यािः  १५ जना 

कुल रोजगारी मदनिः २०३ 

 



 

 

 वार्षिक प्रगर्ि प्रर्िवदेन, २०७८  

 

 रोजगार सेवा केन्द्र, परोहा नगरपार्िका, िौकाहा, रौिहट (प्रदेश न.ं २), नेपाि 15 

 

उपिर्ब्धः प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजना मार्ा   यस 

िडामा सञ्चालन भएका िडास् रीय सरसर्ाई आयोजनाका मुख्य उपलब्धीहरु यस प्रकार रहकेा छन; 

 सडकको दबुै म र भएको नालाको सरसर्ाई भएको, 

 सडकको दबुै मकनारमा भएको झारपा हरुको सरसर्ाई भएको,  

 सािाजमनक स्थलमा रहकेो र्ोहोरमैलालाई डमम्पङ ग गररएको, 

 नालाबाट मनकामलएको र्ोहरलाई सडक मकनारबाट र्ाल्ने काम भएको ।  

५.२.८ वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

र्ोजनाको नामः वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना 

योजना सञ्चामल  ठेगानािः परोहा नगरपामलका, िडा नं. १, मजंगडिा  

योजनाको लाग िः रु. १८०९५१.८१ 

योजनामा भएको कुल िचािः रु. १७९९१६.०० 

ज्यालामा गररएको भुिानी रकमिः रु. १७९९१६.०० 

ज्याला भुिानीको माध्यमिः बैंक िा ा 

योजना अिमधिः ३० मदन 

योजना िुरु ममम िः २०७७ चैर ०४ ग े 

योजना सम्पन्न ममम िः २०७८ बैिाि ०५ ग े 

योजनामा संलग्न बेरोजगार ब्यमिको संख्यािः  १२ जना 

कुल रोजगारी मदनिः ३४८ 

 

उपिर्ब्धः प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजना मार्ा   यस 

िडामा सञ्चालन भएका िडास् रीय सरसर्ाई आयोजनाका मुख्य उपलब्धीहरु यस प्रकार रहकेा छन; 

 सडकको दबुै म र भएको नालाको सरसर्ाई भएको, 

 सडकको दबुै मकनारमा भएको झारपा हरुको सरसर्ाई भएको,  

 सािाजमनक स्थलमा रहकेो र्ोहोरमैलालाई डमम्पङ ग गररएको, 

 नालाबाट मनकामलएको र्ोहरलाई सडक मकनारबाट र्ाल्ने काम भएको ।  

६. आर्ोजनाको अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन 

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  सञ्चामल  युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजनाहरु सञ्चालनको 

क्रममा प्रामिमधक समह  प्रमुि प्रिासकीय अमधकृ , रोजगार संयोजक, योजान िािा प्रमुि  था िडा अध्यक्ष द्वारा 
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अनुगमन गने गररएको मथयो । अनुगमनको क्रममा हरेक आयोजनाको लाग  अनुसार काम भए नभएको भन्ने हनेे 

गरेको, श्रममकहरु समयमा आयोजना स्थलमा आउने जाने गरे नगरेको, काम मनयमम  हनुे नहनुे गरेको, आयोजना 

सञ्चालनमा कुनै कमठनाई रह ेनरहकेो आमद कुराहरुको िारेमा अनुगमन गने गररन्थयो । अनगुमनको क्रममा देमिएका 

सकारात्मक पक्षहरु  था सुझािहरु मनम्नानुसार रहकेा छनिः 

सकारात्मक पक्ष  

 छोटो अिमधको आयोजाना भए पमन प्रभािकारी रुपमा काया सम्पादन हुने गरेको, 

 कुल ९६ जना श्रममकले अमधक म ४५ मदन सम्मको रोजगारी पाएकोले समयको अमधक म उपयोग 

भएको, 

 आयोजना स्थलमा श्रममकको स्िास्थय सुरक्षा सामग्रीहरु  था प्राथममक उपचारको सामग्रीहरुको व्यिस्था 

समे  रहकेो, 

 आयोजनाको लक्ष्यको  ुलनामा सम्पामद  कामको पररणाम राम्रो रहकेो, 

 िडाको मुख्य सडक लगाय  अन्य सडकहरुको समे  ममा   था सुधार गरर सडकको दबुै म र रहकेो नाला 

(ढल) को पमन सरसर्ाई भएको, 

 सडको दबुै म र गररएको िकृ्षारोपणको गोडमेल  था संरक्षण गने काया भई हराभरा नगर मनमााणमा सहयोग 

पुगेको,  

 आयोजना अिमधमा कुल ४३०६ रोजगार मदनको रोजगारी सजृना भएको, 

 प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  आयोजनाहरु बेरोजगार ब्यमिहरुको लामग रोजगारी मदने कायाक्रम 

रहकेो भन्ने बुझाईको मिकास भएको, 

 ज्याला भुिानीका लामग सिै श्रममकहरुको िैक िा ा िोमलएको । 

अनुगमनको र्नश्कषय 

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजना परोहा नगरपामलकामा 

पमहलो पटक संचालन गररएकोले समग्रमा कायाक्रम सन् ोर्जनक रहकेो र मडजाइन ईमस्टमेट अनुसार नै काम भई 

श्रममकहरुको ज्याला भुिानीको लामग बैंक िा ा समे  िोमलएकोले श्रममकहरुलाई समयमै काम सम्पन्न गना समजलो 

भएको  था श्रममकको ज्याला बैंकबाट भुिानी गररने भएकोले यो कायाक्रम पारदिी र प्रभािकारी हुने अपेक्षा समे  

गररएको छ  ।  

७. कार्यक्रमका उपिव्धीहरु  

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम नेपाली नागररकको मौमलक हकको रुपमा रहकेो रोजगारीको हकलाई कायाान्ियन गनाका 

लामग सञ्चामल  कायाक्रम हो । यो कायाक्रम परोहा नगरपामलकामा प्रिेि गदाा यसका पक्ष र मिपक्षमा धेरै िहस भएको 
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मथयो । िुरु िुरुमा यो कायाक्रम मार्ा   बेरोजगार ब्यमिहरुले बेरोजगार भत्ता पाउने भन्ने बुझाई रहकेोमा हाल 

रोजगारीमा संलग्न हुन पाएका िेरोजगार ब्यमिहरुको जीिन मनिााह गना उनीहरुलाई न्यून म रोजगारीको मार्ा   

कम् ीमा पमन १०० मदनको रोजगारी स्थानीय स् र मै उपलब्ध गराउनु हो । कुल ३५७ जना िेरोजगार व्यमिले आिेदन 

गरेको अिस्थामा यो िर्ा केिल ९६ जनाले अमधक म ४५ मदन काम गने मौका पाएका छन भने केमह महत्िपूणा 

उपलव्धीहरु समे  हामसल भएका छन । 

८. कार्यक्रमका अवसरहरु 

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रमिाट परोहा नगरपामलकामा केमह अिसरहरु देमिएका छन जसलाई िुाँदाग  रुपमा  ल 

प्रस् ु  गररएको छ । 

 रोजगार सेिा केन्र रोजगारदा ा र िेरोजगारहरुका मिचको पूल िन्न सक्ने र दिैु पक्षको आिश्यक ा पु ी 

हुने देमिन्छ । 

 ममहला िेरोजगारहरुलाई आकमर्ा  गने िालका कायाक्रम संचालन गना समकन्छ । 

 युिाहरुलाई मागका आधारमा सीप र काया सञ्चालनका आधारमा प्रमिमध सहयोग गरेर स्िरोजगार िनाउन 

समकन्छ । 

 रोजगार सेिा केन्रलाई रोजगार िैकको रुपमा मिकास गना समकन्छ । 

९. कार्यक्रमका  चुनौिीहरु 

परोहा नगरपामलकामा संचामल  प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रमलाई आगामी मदनमा प्रभािकारी रुपमा संचालन गना 

कुल बजेटको कम् ीमा २५% मनमााण सामग्री िररद गना र कम् ीमा १% कन्टेनजेन्सीको व्यिस्थापन गरर कायाक्रम 

सञ्चालन गनुा पछा ।  

१०. सल्िाह र सुझावहरु 

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रमलाई आगामी मदनमा प्रभािकारी रुपमा काया सम्पादन गनाका लामग केमह सुझािहरु यस 

प्रकार रहकेो छ ।  

  ीनै  हका सरकारले प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम अन् गा  मनजी, सहकारी  था गैर सरकारी क्षेरसाँग 

समन्िय र सहकाया गरी  ी के्षरहरूमा थप रोजगारीका अिसरहरू मसजाना गनुा पने काया यथािीघ्र थालनी 

गनुा पछा । 

 श्रममकमा हुने क्षम ा  था सीप अभािका कारणले बजारमा श्रममकको माग र आपूम ा मबचको अन् रलाई 

कम गना िामर्ाक रूपमा रोजगारी सजृना हुने के्षरको पमहचान गरी सो के्षरमा चामहने दक्ष जनिमि  यार 

गरी रोजगारीको आपूम ा गनुा पने देमिन्छ । 
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 प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रमलाई प्रभािकारी र पररणाममुिी रूपमा सञ्चालन गना स्थानीय  हहरूले यस 

कायाक्रम प्रम  अपनत्ििोध गनुा पने देमिन्छ । बेरोजगारको सूमचमा सूमचकृ  हुन रोजगार सेिा केन्रमा 

मनिेदन मदएका व्यमिहरू िास् मिक रूपमा बेरोजगार रह े नरहकेो प्रमामण  गने काम स्थानीय  हको 

रहकेो हुनाले स्थानीय  हले मनष्पक्ष, प्रम बि र जन ामुिी हुनु पने देमिन्छ । 

 मिश्वव्यापी कोमभड-१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाउने श्रममक  था बेरोजगार व्यमिहरूलाई 

यथािीघ्र मनोसामामजक परामिा सेिा उपलब्ध गराउनु पछा । 

 नेपाल सरकारका मिमभन्न मनकायहरूबाट सञ्चालन हुने मिमभन्न मकमसमका व्यािसामयक  था सीपमूलक 

 ामलमहरूमा रोजगार सेिा केन्रमा सूमचकृ  बेरोजगारहरूलाई पमहलो प्राथममक ा मदने िा केही प्रम ि  

सूमचकृ  बेरोजगारहरूको लामग छुट्ट याउने गरी नीम ग  व्यिस्था गनुा पने देमिन्छ । 

 सङ घ, प्रदेि र स्थानीय सरकारहरूबाट रु. एक करोडसम्म लाग  अनुमान भएका आयोजनाहरू 

सञ्चालन गदाा प्रामिमधक दृमिकोणबाट मेमसनको प्रयोग नगरी सम्भि नहुने भनी  ोमकएको प्रामिमधक 

टोलीले मसर्ाररस गरेको िण्डमा बाहके सबै आयोजनाहरूमा श्रममकको उपलब्ध ा भएसम्म श्रममूलक 

प्रमिमधको प्रयोग गनुा पने कानुनी व्यिस्था रहकेोमा सोही अनुसार  ीनै  हका सरकारहरूले आयोजना 

सञ्चालन गदाा रोजगार सेिा केन्रमा सूमचकृ  बेरोजगार ब्यमिहरूलाई नै काममा लगाउनु पछा । 

 आन् ररक रोजगारी सजृना गना रोजगारदा ाको पमहचान गने काम अमिलम्ब सुरु गनुा पछा । 

 श्रम  था रोजगारसाँग सम्बमन्ध  सम्पूणा गम मिमधहरू रोजगार सेिा केन्र मार्ा   सञ्चालन गररनु पछा । 

 गररबी  था बेरोजगारी अन् र सम्बमन्ध  मिर्य भएकोले गररबी  था मिपन्न िगाको पमहचान गने काम 

रोजगार सेिा केन्र मार्ा   नै सञ्चालन गररनु पने नीम  अिलम्बन गनुा पछा । 

 स्थानीय  ह मभर सािाजमनक मनमााण काया, कलकारिाना सञ्चालन, उद्यम व्यिसाय सञ्चालन 

लगाय का कामका लामग आिश्यक जनिमि कम  चामहने हो सो को मनधाारण गरी सोही अनुसारको 

जनिमिको मनमााण गनुा पदाछ । 

 रोजगारीको क्षेरमा रहकेा अिसर  था सम्भािनाको पमहचान, समस्याहरूको समाधान, रोजगारी 

मसजानाका निीन म उपाय, ढााँचा  था मिमधहरूको मिकास गना र रोजगार नीम   था कायाक्रमका 

सम्बन्धमा आिश्यक सल्लाह सुझाि मदन, समय सापेक्ष सुधार  था पररमाजान गना सङ घ, प्रदेि र 

स्थानीय  हमा मिमभन्न क्षेर (मनजी, सहकारी  था गैरसरकारी क्षेर, नागररक समाज, अथा मिद , रोजगार 

मिज्ञ  था सञ्चार जग ) समम्ममल  रोजगार संिाद मञ्चको गठन अमिलम्ब गररनु पछा । 

  ीनै  हका सरकारलाई आिश्यक परेको िण्डमा स्ियंसेिक पररचालन गनुा पने भएमा रोजगार सेिा 

केन्रमा सूमचकृ  िैमक्षक बेरोजगारहरूलाई नै पररचालन गने नीम ग  व्यिस्था गनुा पछा । 
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 स्थानीय  ह रोजगार रणनीम क योजना मनमााण गरी कायाान्ियन गनुा पछा ।  

११. कार्यक्रममा भएको खचय 

परोहा नगपामलकामा युिा रोजगारीका लामग रुपान् रण पहल आयोजना सञ्चालन गना नेपाल सरकार, श्रम रोजगार 

 था सामामजक सुरक्षा मन्रालयिाट रु. ५१ लाि सत्तरी हजार, कामका लामग पाररश्रममकमा आधारर  सामुदामयक 

आयोजना सञ्चालन गना रु. ६ लाि ९५ हजार र  लब भत्ता  था कायाालय सञ्चालनमा रु. ११ लाि ८ हजार गरी 

कुल रु. ६९ लाि ७३ हजार रुपैया बजेट मिमनयोजन गररएको मथयो । उल्लेमि  कायाक्रम िजेट मध्ये कायामिमधले 

मनधाारण गरे अनुसार नै १००% िजेट रकम श्रममकको ज्यालामा प्रस् ाि गररएको मथयो । उल्लेमि  कुल िजेट ६९ 

लाि ७३ हजार मध्ये कायाक्रम सञ्चालनमा २२ लाि २६ हजार दईु सय दईु रुपैया र  लब भत्ता  था कायाालय 

सञ्चालनमा रु. १० लाि २० हजार २ सय मबस गरर कुल ३२ लाि ४६ हजार ४ सय २२ रुपैया िचा भएको छ भने  

३७ लाि २६ हजार ५ सय ७८ रुपैया मिज भएको छ । िचा भएको रकम मध्ये प्रम ि मा हदेाा ४६.५५% रुपैया िचा 

भएको छ ।  

१२. र्नश्कषय 

संमिधानको धारा ३३ मा भएको रोजगारी सम्बन्धी हकलाई कायाान्ियन गनाका लामग रोजगारीको अिसर सम्बन्धी 

सूचना उपलब्ध गराउने, रोजगारमूलक  था सीपमूलक  ालीम प्रदान गने, बैङ क  था मित्तीय संस्था मार्ा   

सहुमलय पूणा ऋण उपलब्ध गराउने, स्िरोजगार सजृना गने जस् ा बेरोजगार सहाय ा कायाक्रम सञ्चालन गरी 

प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम मार्ा   देिमा आन् ररक रोजगारी सजृना गने म र ध्यान केमन्र  गरी यस कायाक्रमलाई 

अगाडी बढाउनु उपयुि देमिन्छ । परोहा नगरपामलकामा संचालन भएको प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम छोटो समयमा 

जन ा माझ लोकमप्रय भएको छ जसको पुमि कायाक्रम रे्रर कमहले देमि सुरु हुन्छ भन्दै िेरोजगारहरुले िारम्िार 

रोजगार सेिा केन्रमा र्ोन  था संपका  गनुाले पमन प्रि गरेको छ । मिहान देमि िेलुकी सम्म काम गदाा ५०० रुपैया 

कमाउन पमन मुमस्कल पने यहााँको ममहला समुदाय मिच यो कायाक्रम प्रभािकारी देमिएको छ भने यसलाई 

नगरपामलकाका अन्य भौम क पूिााधारका योजनाहरुसंग जोडेर लैजान सके र रोजगारदा ा मनकायहरुलाई 

नगरपामलकाको मा ह मा सुमचकृ  गना सके यो कायाक्रम देिकै एउटा सर्ल कायाक्रम हुने देमिन्छ । 
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अनुसुची १ 

रोजगार सेवा केन्त्रमा सूचीकृि बेरोजगार ब्र्र्िहरुको नामाविी  

 

क्र.सं. नाम उमेर र्िगं वडा नं. वगय/समूह शैर्क्षक र्ोग्र्िा 

१ मिजान् ी कुििाहा २६ ममहला ३ मधेिी माध्याममक 

२ िेि सजाद २३ पुरुर् ३ मुसलमान मनरक्षर 

३ मोन् मजर आलम धुमनया २३ पुरुर् ३ मुसलमान माध्याममक 

४ स ेन्र कुमार कुििाहा २५ पुरुर् ३ मधेिी माध्याममक 

५ उमेि मह ो कोइरी २४ पुरुर् ३ मधेिी माध्याममक 

६ मन ेि कुमार दास २३ पुरुर् ३ मधेिी माध्याममक 

७ पानब ी कुमारी पटेल २० ममहला ३ मधेिी माध्याममक 

८ मबगन दास  त्मा ३१ पुरुर् ३ दमल  माध्याममक 

९ मिजय पटेल २५ पुरुर् ३ मधेिी उच्च माध्याममक 

१० सिीचन मह ो ३५ पुरुर् ३ मधेिी उच्च माध्याममक 

११ सुगुन  ारा िा ुन ३० ममहला ७ मुसलमान मनरक्षर 

१२ संजय प्रसाद कुििाहा २२ पुरुर् ७ मधेिी साक्षर 

१३ िेि झगरु ४१ पुरुर् १ मुसलमान मनरक्षर 

१४ जयनाथ बैठा ५३ पुरुर् १ दमल  मनरक्षर 

१५ िेि अमलयास ४२ पुरुर् १ मुसलमान मनरक्षर 

१६ िेि अश्र्ाक २४ पुरुर् १ मुसलमान मनरक्षर 

१७ राजराम बैठा धोबी ३६ पुरुर् १ दमल  मनरक्षर 

१८ सेि सलाहुमदन ४० पुरुर् १ मुसलमान मनरक्षर 

१९ राम अधार बैठा ४० पुरुर् १ दमल  मनरक्षर 

२० मजयालाल बैठा ४९ पुरुर् १ दमल  मनरक्षर 

२१ िेि मर्रदोस आलम २५ पुरुर् १ मुसलमान मनरक्षर 

२२ जोिन राउ  बरै ४९ पुरुर् १ मधेिी मनरक्षर 

२३ िेि जािीर २५ पुरुर् १ मुसलमान मनरक्षर 

२४ मो असरर् अली २९ पुरुर् २ मुसलमान मनरक्षर 
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२५ मदपेन्र महरा २४ पुरुर् २ दमल  साक्षर 

२६ िेि अजीज रहमान ३३ पुरुर् २ मुसलमान मनरक्षर 

२७ मिनोद महरा ३३ पुरुर् २ दमल  मनरक्षर 

२८ संमजप कुमार हजरा १९ पुरुर् २ दमल  स्ना क 

२९ रुपेि कुमार साह १९ पुरुर् २ मधेिी मनरक्षर 

३० मो सनाउल्लाह २४ पुरुर् २ मुसलमान आधारभू  

३१ िेि अब्दलु कलाम ५६ पुरुर् २ मुसलमान मनरक्षर 

३२ ननाह र्कीर २९ पुरुर् २ मुसलमान मनरक्षर 

३३ मो सामजद २८ पुरुर् २ मुसलमान मनरक्षर 

३४ िेि मोजीबुल्लाह २७ पुरुर् २ मुसलमान साक्षर 

३५ िेि असरर् २२ पुरुर् २ मुसलमान साक्षर 

३६ हरेन्र प्रसाद साह ३० पुरुर् २ मधेिी साक्षर 

३७ अजय कुमार जयिाल १८ पुरुर् २ मधेिी आधारभू  

३८ िेि सेराज ३८ पुरुर् २ मुसलमान मनरक्षर 

३९ कन्हाई लाल मह ो नुमनया ४१ पुरुर् २ मधेिी मनरक्षर 

४० न्नदेसर राय ३७ पुरुर् २ मधेिी मनरक्षर 

४१ अमिदा िा ुन ३७ ममहला ७ मुसलमान मनरक्षर 

४२ हमसना िा ुन ३३ ममहला ७ मुसलमान मनरक्षर 

४३ सोली देिी ४० ममहला ७ मधेिी मनरक्षर 

४४ मोममना िा ुन २६ ममहला ७ मुसलमान मनरक्षर 

४५ गायरी देिी ३५ ममहला ७ मधेिी मनरक्षर 

४६ जमकर ममया कबारी ३६ पुरुर् ५ मुसलमान मनरक्षर 

४७ िेि अब्दलु िैर ३७ पुरुर् ५ मुसलमान मनरक्षर 

४८ मो समसाद आलम २६ पुरुर् ५ मुसलमान आधारभू  

४९ रमन्ज  पटेल २१ पुरुर् ७ मधेिी साक्षर 

५० मुकेि कुमार यादब ३४ पुरुर् ७ मधेिी स्ना क 

५१ सलमा िा ुन ४६ ममहला ७ मुसलमान मनरक्षर 

५२ आमना िा ुन ३९ ममहला ७ मुसलमान मनरक्षर 

५३ मो कमलम ओस् ा १८ पुरुर् ७ मुसलमान साक्षर 
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५४ निल मकिोर मगरी ४० पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

५५ िम्भु बैढा ३४ पुरुर् ७ दमल  मनरक्षर 

५६ हररन्र पासिान २७ पुरुर् ७ दमल  मनरक्षर 

५७ कमिरा िा ुन ३३ ममहला ७ मुसलमान मनरक्षर 

५८ मसमकन्र पासिान २८ पुरुर् ७ दमल  मनरक्षर 

५९ सहुदा िा ुन ३५ ममहला ७ मुसलमान मनरक्षर 

६० सगीरा िा नु ३९ पुरुर् ७ मुसलमान मनरक्षर 

६१ गोदािरी देिी ५९ ममहला ७ मधेिी मनरक्षर 

६२ मिनोद कुमार ४९ पुरुर् ७ मधेिी साक्षर 

६३ मिरेन्र प्रसाद कलिार ४३ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

६४ प्रभु राउ  कुमी ४० पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

६५ श्यामानन्द राउ  ३६ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

६६ निल मकिोर हजरा २६ पुरुर् ७ मधेिी साक्षर 

६७ बन्हु बैढा ४० पुरुर् ७ दमल  मनरक्षर 

६८ प्रमोद कुमार यादि ३० पुरुर् ७ मधेिी माध्याममक 

६९ मुिलाल मह ो कोईरी ४३ पुरुर् ७ मधेिी साक्षर 

७० सुमनल कुमार कुििाहा १९ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

७१ मनोज राउ  कुमी ३९ पुरुर् ७ मधेिी साक्षर 

७२ न्नदलाल राउ  कुमी ३६ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

७३ राजेन्र प्रसाद कुमी ४४ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

७४ पारस मह ो २५ पुरुर् ७ मधेिी उच्च माध्याममक 

७५ डोमन मह ो ४८ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

७६ लालटेश्वर हजरा ४२ पुरुर् ७ दमल  मनरक्षर 

७७ मकसुनपम  देिी ४७ ममहला ७ मधेिी मनरक्षर 

७८ िीरेन्र हजरा ३७ पुरुर् ७ दमल  मनरक्षर 

७९ संमग ा देिी ३६ ममहला ७ मधेिी मनरक्षर 

८० भोला पासिान ३० पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

८१ परिेज ममया  ेली २३ पुरुर् ७ मुसलमान साक्षर 

८२ िम्भु साह कान ु ५२ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 
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८३ भोला साह कानु ४० पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

८४ गमर्र ममया अंसारी ४९ पुरुर् ५ मुसलमान मनरक्षर 

८५ असरे आलम अंसारी २३ पुरुर् ५ मुसलमान मनरक्षर 

८६ मो ऐिलाल देिान ३५ पुरुर् ५ मुसलमान मनरक्षर 

८७ रोमह  मह ो २३ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

८८ जोमगन्र राउ  ५४ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

८९ अमरनाथ ठाकुर हजाम ४० पुरुर् ८ क्षेरी मनरक्षर 

९० अरमिन्द मगरी २९ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

९१ अंजु देिी ३३ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

९२ मसमकन्र मुिीया िीन ३८ पुरुर् ८ क्षेरी मनरक्षर 

९३ कौिल मकिोर ४३ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

९४ चनीया देिी ४८ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

९५ मोहप ी देिी ३७ ममहला ५ मधेिी मनरक्षर 

९६ कमोद पटेल २२ पुरुर् ५ क्षेरी उच्च माध्याममक 

९७ मिभा कुमारी पटेल २४ ममहला ५ मधेिी साक्षर 

९८ िुष्मा कुमारी ३३ ममहला ५ मधेिी मनरक्षर 

९९ जगलाल साह कानु २२ पुरुर् ५ मधेिी साक्षर 

१०० आसनायारायण साह कान ु २१ पुरुर् ५ मधेिी साक्षर 

१०१ किीर ममयााँ धोिी ४६ पुरुर् ५ मुसलमान मनरक्षर 

१०२ स लाल राउ  कुमी ५८ पुरुर् ५ मधेिी उच्च माध्याममक 

१०३ राजाराम साह कानु २७ पुरुर् ५ मधेिी मनरक्षर 

१०४ ओम प्रकाि पटेल २३ पुरुर् ५ मधेिी साक्षर 

१०५ पप्पु राउ  २२ पुरुर् ५ मधेिी मनरक्षर 

१०६ मो आलम गीर १९ पुरुर् ४ मुसलमान आधारभू  

१०७ पिन प्रसाद पटेल १९ पुरुर् ५ मधेिी आधारभू  

१०८ गुडु प्रसाद पटेल २३ पुरुर् ५ मधेिी आधारभू  

१०९ सैलेन्र प्रसाद पटेल ३६ पुरुर् ५ मधेिी मनरक्षर 

११० नमिन पटेल २० पुरुर् ५ मधेिी उच्च माध्याममक 

१११ धमेन्र प्रसाद पटेल ३३ पुरुर् ५ मधेिी उच्च माध्याममक 
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११२ उमा देिी ३७ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

११३ चन्देश्वर दास  त्मा ५६ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

११४ रमधका देिी ३९ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

११५  ुरै्ल ओस् ा हजाम २९ पुरुर् ९ मुसलमान साक्षर 

११६ नुर महम्द ३७ पुरुर् ९ मुसलमान साक्षर 

११७ जयनारायण राउ  कुमी ५२ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

११८ राजन बैठा धोबी १९ पुरुर् ९ दमल  उच्च माध्याममक 

११९ मो मोहम्द अल्ली २३ पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

१२० मो जुल्रे्कार अमल्ल ४६ पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

१२१ आदेि राउ  कुमी ४० पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

१२२ िहरेु सहनी ३० पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

१२३ मो जमिउल्लाह २० पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

१२४ गी ा कुमारी देिी ३० ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

१२५ हरीरा िा ुन ४२ ममहला ९ मुसलमान मनरक्षर 

१२६ मोहन दास ३० पुरुर् ९ दमल  साक्षर 

१२७ अर्ररदा िा ुन ३५ ममहला ९ मुसलमान मनरक्षर 

१२८ मोम्हद अर्जल २३ पुरुर् ९ मुसलमान साक्षर 

१२९ मज ेन्र मण्डल २४ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

१३० िेमजन्दर सहनी ४१ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

१३१ रामजी  साह ३१ पुरुर् ९ मधेिी आधारभू  

१३२ गौरीिंकर प्रसाद पटेल ४३ पुरुर् ९ मधेिी साक्षर 

१३३ िामन्  देिी ४९ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

१३४ मो समर्उल्लाह ३८ पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

१३५ राज कुमारी देिी ४९ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

१३६ मोम्हद जमालुदीन ५२ पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

१३७ अिलैुि र्मकर ५१ पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

१३८ मसमिा देिी ५१ ममहला ९ दमल  मनरक्षर 

१३९ रन्जु देिी २४ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

१४० उर्ा कुमारी २८ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 
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१४१ मबभा देिी ३३ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

१४२ जनक दास  त्मा ५३ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

१४३  पेसर साह ३४ पुरुर् ९ मधेिी साक्षर 

१४४ मंजर आलम २६ पुरुर् ९ मुसलमान साक्षर 

१४५ मलला देिी ५५ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

१४६ इनरदेि सहनी ३४ पुरुर् ९ मधेिी साक्षर 

१४७ दगुाा देिी ४७ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

१४८ राम बहादरु राउ  कुमी ५६ पुरुर् ९ आ. जनजा ी मनरक्षर 

१४९  े री कुमारी राम ३२ ममहला ९ दमल  साक्षर 

१५० दरोगा दास  त्मा ३६ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

१५१ रामअधार पासिान ३९ पुरुर् २ मधेिी मनरक्षर 

१५२ रोमह  कुमार जयसिाल २२ पुरुर् २ मधेिी माध्याममक 

१५३ जोिन राम ५६ पुरुर् २ दमल  मनरक्षर 

१५४ िेि रहम ुला ४१ पुरुर् २ मुसलमान मनरक्षर 

१५५ जुगुल मह ो नुमनया ४२ पुरुर् २ मधेिी मनरक्षर 

१५६ मोसमलम र्मकर ४१ पुरुर् २ मुसलमान मनरक्षर 

१५७ कमपलदेि मह ो ४८ पुरुर् २ मधेिी मनरक्षर 

१५८ मबरेन्र प्रसाद यादि ३९ पुरुर् २ मधेिी मनरक्षर 

१५९ जोिन महरा ५३ पुरुर् २ मधेिी मनरक्षर 

१६० अकलु मह ो नुमनया ५७ पुरुर् २ मधेिी मनरक्षर 

१६१ पुनकली देिी ४३ ममहला १ दमल  मनरक्षर 

१६२ जयराम बैठा २४ पुरुर् १ दमल  मनरक्षर 

१६३ बीगन बैठा ३२ पुरुर् १ दमल  मनरक्षर 

१६४ राम प्रिेि मह ो नुमनया ४१ पुरुर् १ मधेिी मनरक्षर 

१६५ िेि कैमुल ५२ पुरुर् १ मुसलमान मनरक्षर 

१६६ िेि बदरुदीन ५७ पुरुर् १ मुसलमान मनरक्षर 

१६७ िेि मोजामहर ५७ पुरुर् १ मुसलमान मनरक्षर 

१६८ बदरुन नेसा ५२ ममहला ४ मुसलमान मनरक्षर 

१६९ िेि अम उल्लाह ३१ ममहला ४ मुसलमान मनरक्षर 
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१७० जौिाद ममया जोल्हा ५४ पुरुर् ४ मुसलमान मनरक्षर 

१७१ अम उल्लाह जोल्हा २४ पुरुर् ४ मुसलमान मनरक्षर 

१७२ िेि मैनुल ५४ पुरुर् ४ मुसलमान मनरक्षर 

१७३ हमसना िा ुन ३५ ममहला ४ मुसलमान मनरक्षर 

१७४ सेहरुन नेसा ३६ ममहला ४ मुसलमान मनरक्षर 

१७५ िम जा िा ुन ५१ ममहला ४ मुसलमान मनरक्षर 

१७६ िेि ईसराजुल ३८ पुरुर् ४ मुसलमान मनरक्षर 

१७७ िेि समर्क ५२ पुरुर् ४ मुसलमान मनरक्षर 

१७८ मोमलमा िा ुन ५३ पुरुर् ४ मुसलमान मनरक्षर 

१७९ गुलसन सेमिन ४९ ममहला ४ मुसलमान मनरक्षर 

१८० मोसलीम अन्सारी ४९ पुरुर् ४ मुसलमान मनरक्षर 

१८१ समीउल्लाह जोल्हा २२ पुरुर् ४ मुसलमान मनरक्षर 

१८२ अम्बेया िा ुन ४१ ममहला ४ मुसलमान मनरक्षर 

१८३ सैदा िा ुन ४४ ममहला ४ मुसलमान मनरक्षर 

१८४ राम प्रसाद बरै ४६ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

१८५ मज न माझी मुसहर ४२ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

१८६ मसला देिी ३२ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

१८७ सी ा देिी ४९ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

१८८ र्गुनी माझी मुसहर ५५ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

१८९ िीरेन्र माझी ३३ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

१९० सोना देिी ४३ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

१९१ सुरेन्र महरा चमार ४७ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

१९२ िीरेन्र राम चमार ३७ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

१९३ रामइश्वर महरा २१ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

१९४ भोला महरा चमार २८ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

१९५ गी ा देिी ४० ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

१९६ जमर्र आलम ३५ पुरुर् ८ मुसलमान आधारभू  

१९७ राजेन्र ठाकुर ४२ पुरुर् ८ मधेिी साक्षर 

१९८ मिश्वनाथ प्रसाद ३८ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 
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१९९ सुमदि राउ  कुमी ५५ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२०० चनचन देिी ३४ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

२०१ मसमकन्दर ठाकुर हजाम ४७ पुरुर् ८ मधेिी साक्षर 

२०२ चनर कमलया देिी ४९ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

२०३ कमपलदेि महरा ४० पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२०४ मिनोद महरा २९ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२०५ गी ा देिी ३८ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

२०६ संमग ा देिी ४६ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

२०७ मिनोद महरा चमार २६ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२०८ पिाम  देिी ३२ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

२०९ किल पम  देिी ४२ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

२१० सुरेन्र मुमिया ३९ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२११ राकेि मुमिया ३१ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२१२ आिा देिी ३२ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

२१३ मिगु राउ  ४९ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२१४ श्रीिंकर राउ  ४९ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२१५ चन्देश्वर मगरी ५१ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२१६ सुरम या देिी २७ ममहला ८ मधेिी माध्याममक 

२१७ सुमनल पासिान २० पुरुर् ६ दमल  उच्च माध्याममक 

२१८ प्रमदप हजरा २३ पुरुर् ६ दमल  साक्षर 

२१९ रामनाथ पंमड  २७ पुरुर् ६ मधेिी साक्षर 

२२० अबुलैि अंसारी ४९ पुरुर् ५ मुसलमान मनरक्षर 

२२१ बाल मकिोर साह २४ पुरुर् ५ मधेिी आधारभू  

२२२ सुमदस मुमिया मबन ४९ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२२३ राधेश्याम प्रसाद यादब ४१ पुरुर् २ मधेिी माध्याममक 

२२४ मिसनाथ पमडं  कुम्हार ३३ पुरुर् ६ मधेिी साक्षर 

२२५ साह महमद ३७ पुरुर् ५ मुसलमान मनरक्षर 

२२६ जहुर ममया किारी ३८ पुरुर् ५ मुसलमान मनरक्षर 

२२७ मज ेन्र कुमार राम २७ पुरुर् ५ दमल  मनरक्षर 
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२२८ मबन्द ुदेिी ३७ ममहला ५ मधेिी मनरक्षर 

२२९ िेि िसीर ५२ पुरुर् ५ मुसलमान मनरक्षर 

२३० राजकुमारी देिी ५३ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

२३१ जयमंगल महरा ४० पुरुर् ५ दमल  मनरक्षर 

२३२ छठु महरा चमार ४९ पुरुर् ५ दमल  मनरक्षर 

२३३ लक्ष्मी महरा चमार ४९ पुरुर् ५ दमल  मनरक्षर 

२३४ गणेि महरा चमार ४५ पुरुर् ५ दमल  मनरक्षर 

२३५ सुरेन्र महरा ३२ पुरुर् ५ दमल  मनरक्षर 

२३६ हररिंकर मगरी २६ पुरुर् ८ मधेिी आधारभू  

२३७ सुर ीया देिी ३४ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

२३८ पुजा कुमारी मगरी २४ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

२३९ मनोज प्रसाद ४१ पुरुर् ८ मधेिी माध्याममक 

२४० माझी मुमिया ३३ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२४१ मदन मगरी ४९ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२४२ लगटु माझी मुसहर ४१ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२४३ मिगन महरा ३१ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२४४ लालबहादरु माझी ४१ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२४५ धमेन्र माझी २५ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२४६ लमल ा देिी ३० ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

२४७ मिि कमलया देिी ३१ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

२४८  ेजीया देिी ३२ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

२४९ मोहन महरा ३० पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२५० रानी देिी २९ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

२५१ री ा कुमारी राम २९ ममहला ५ दमल  मनरक्षर 

२५२ मनोज माझी ३५ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२५३ मसमकन्दर माझी २१ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२५४ जयलाल राउ  ५३ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

२५५ िोभारी मुमिया ३२ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२५६ राजमकिोर मगरी ३९ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 
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२५७  े र देिी ४५ ममहला ७ दमल  मनरक्षर 

२५८ धमेन्र कुमार मह ो २३ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

२५९ मनमसर् राउ  कुमी ४६ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

२६० स देि मगरी ४९ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

२६१ चन्दन कुमार २६ पुरुर् ८ मधेिी माध्याममक 

२६२ मेघनाथ राउ  ५० पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

२६३ िेि इनुि ५१ पुरुर् ७ मुसलमान मनरक्षर 

२६४ मिनोद कुमार ४९ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

२६५ धमेन्र प्रसाद कलिार २३ पुरुर् ७ मधेिी साक्षर 

२६६ रघुनाथ राउ  कुमी ४३ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

२६७ पुनदेि मगरी ४६ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

२६८ मसया कुमारी ३७ ममहला ७ मधेिी मनरक्षर 

२६९ सुरसम या देिी ३६ ममहला ७ दमल  मनरक्षर 

२७० राजेन्र प्रसाद कुमी ४६ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

२७१ मबरेन्र प्रसाद कलिार ४३ पुरुर् ७ मधेिी मनरक्षर 

२७२ मिन्द ुदेिी ३२ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

२७३ मोसदी राउ  कुमी ५९ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२७४ सुरेन्र मुमिया बीन ३५ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२७५ जयपम  देिी ३१ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

२७६ हुस्न ेआरा िा ुन ५१ ममहला ८ मुसलमान मनरक्षर 

२७७ सुन्देिरी मगरी ३० पुरुर् ८ मधेिी साक्षर 

२७८ रामईश्वर ठाकुर ५० पुरुर् ८ आ. जनजा ी मनरक्षर 

२७९ नागेन्र मह ो नुमनया ५४ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२८० सुिल महरा चमार ५१ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२८१ मंगल प्रसाद राउ  कुमी ५० पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२८२ सुमन ा देिी ३१ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

२८३ अरुण मुमिया २० पुरुर् ८ दमल  साक्षर 

२८४ प्रिेि मगरी ५२ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

२८५ जगरनाथ मुमिया ४२ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 
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२८६ पुनकमलया देिी ४७ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

२८७ कुनकुन मह ो २८ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

२८८ मुकेि मुमिया २८ पुरुर् ८ दमल  साक्षर 

२८९ राम मिनय पटेल ३६ पुरुर् ६ मधेिी मनरक्षर 

२९० मोहन ठाकुर हजाम २७ पुरुर् ६ मधेिी साक्षर 

२९१ देिेन्र पटेल ३२ पुरुर् ६ मधेिी साक्षर 

२९२ जोमगन्र पंडी  ४० पुरुर् ६ मधेिी मनरक्षर 

२९३ ममथलेि भग  माली २१ पुरुर् ६ मधेिी माध्याममक 

२९४ कमलेि कुमार पटेल २० पुरुर् ६ मधेिी आधारभू  

२९५ मबधानन्द राउ  कुमी ५० पुरुर् ६ मधेिी मनरक्षर 

२९६ िनी देिल प्रसाद पटेल २० पुरुर् ६ मधेिी मनरक्षर 

२९७ मौजेलाल राउ  कुमी २४ पुरुर् ६ मधेिी मनरक्षर 

२९८ मिजय राउ  कुमी २१ पुरुर् ६ मधेिी मनरक्षर 

२९९ राधेश्याम राउ  भेडीहर २२ पुरुर् ६ मधेिी साक्षर 

३०० रणमज  राउ  २४ पुरुर् ६ मधेिी आधारभू  

३०१ चन्दन प्रसाद पटेल २० पुरुर् ६ मधेिी उच्च माध्याममक 

३०२ रम्भा ममश्र १९ ममहला ६ ब्राह्मण साक्षर 

३०३ मदपेि प्रसाद पटेल २५ पुरुर् ६ मधेिी साक्षर 

३०४ ब्रहमदेि राउ  कुमी ४२ पुरुर् ६ मधेिी मनरक्षर 

३०५ राजेि कुमार पटेल २२ पुरुर् ६ मधेिी आधारभू  

३०६ समज  भग  माली २४ पुरुर् ६ मधेिी मनरक्षर 

३०७ लालधारी दास ३९ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

३०८ नागेश्वर दास ३७ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

३०९ सं ोर्ी दास ३६ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

३१० सममना सेमिन ५२ ममहला ९ मुसलमान मनरक्षर 

३११ अममरुल ममया धोबी ५३ पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

३१२ अममरुल हक र्मकर ३७ पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

३१३ रामदेि साह सोनार ५८ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

३१४ मबरलाल सहनी २५ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 
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३१५ परदेिी मह ो ४९ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

३१६ श्रीदास  त्मा ३९ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

३१७ गगन सहनी ४७ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

३१८ राय मल देिी ३७ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

३१९ जोबैर ओस् ा हजाम ५० पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

३२० सरु्ा न नेसा २८ ममहला ९ मुसलमान मनरक्षर 

३२१ सुकन मण्डल ३८ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

३२२ सुकन साह सोनार ४५ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

३२३ गान्धी देिी ५४ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

३२४ ऐनुल देिान ४७ पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

३२५ बमसर साई देिान ४१ पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

३२६ अजुान दास  त्मा ४५ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

३२७ सुमन ा देिी ५० ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

३२८ मबगन प्रसाद पटेल ३८ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

३२९ मो अजम ुल्लाह ४९ पुरुर् ९ मुसलमान मनरक्षर 

३३० जोगेन्र राउ  कुमी ५२ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

३३१ उर्ा देिी २५ ममहला ९ दमल  मनरक्षर 

३३२ मदनानाथ साह सोनार ३४ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

३३३ अंजु देिी ३९ ममहला ९ मधेिी साक्षर 

३३४ नथुनी साह ४९ पुरुर् ९ मधेिी मनरक्षर 

३३५ मग ा देिी ३७ ममहला ९ दमल  साक्षर 

३३६ रु्ला देिी ५० ममहला ९ दमल  मनरक्षर 

३३७ गमजन्र पासिान ४१ पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

३३८ रर ा देिी ४८ ममहला ९ दमल  मनरक्षर 

३३९ दिुा दास ४० पुरुर् ९ दमल  मनरक्षर 

३४० साह महमद ४९ पुरुर् ९ मुसलमान साक्षर 

३४१ प्रभाि ी देिी ४१ ममहला ९ मधेिी साक्षर 

३४२ रोईनी देिी राउ  ४८ ममहला ९ मधेिी मनरक्षर 

३४३ रीना देिी ३४ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 
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३४४ सन्जु देिी ५२ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

३४५ राकेि मह ो नुमनया १९ पुरुर् ६ मधेिी मनरक्षर 

३४६ समि ा देिी ३० ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

३४७ बसमम या देिी ४६ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

३४८ नेममया देिी ५४ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

३४९ नकु मुमिया ३१ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

३५० राजेन्र मुमिया मबन ४१ पुरुर् ८ दमल  मनरक्षर 

३५१  े री देिी ३९ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

३५२ रामधका देिी ४७ ममहला ८ दमल  मनरक्षर 

३५३ महराज मगरी २८ पुरुर् ८ मधेिी साक्षर 

३५४ रामदेयाल मुमिया ३९ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 

३५५ चन्दरी देिी ४७ ममहला ८ मधेिी मनरक्षर 

३५६ माझी मुमिया ३३ पुरुर् ८ मधेिी साक्षर 

३५७ ललन मगरी ४३ पुरुर् ८ मधेिी मनरक्षर 
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अनुसूची २ 

रोजगार आर्ोजनामा काम गने बेरोजगार ब्र्र्िहरुको नामाविी 

 

क्र.सं. श्रर्मकको नाम, थर नागररिा प्र.नं. ठेगाना 
जम्मा काम 

गरेको र्दन 
कैर्फर्ि 

१. वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना, वडा नं. १, र्जंगडवा     

१ िेि अश्र्ाक ३२-०१-७१-०५२३२ परोहा न.पा. १ २९   

२ राजराम बैठा धोबी २४१ परोहा न.पा. १ २९   

३ सेि सलाहुमदन १८८८ परोहा न.पा. १ २९   

४ राम अधार बैठा २७१८ परोहा न.पा. १ २९   

५ मजयालाल बैठा १००४ परोहा न.पा. १ २९   

६ जोिन राउ  बरै १४३६-४८१ परोहा न.पा. १ २९   

७ िेि झगरु ३२३०४८-५० परोहा न.पा. १ २९   

८ पुनकली देिी ११५० परोहा न.पा. १ २९   

९ राम प्रिेि मह ो नुमनया १८११ परोहा न.पा. १ २९   

१० िेि कैमुल २८०९ परोहा न.पा. १ २९   

११ िेि बदरुदीन ११९१ परोहा न.पा. १ २९   

१२ िेि मोजामहर १३११-६२० परोहा न.पा. १ २९   

२. वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना, वडा नं. ४, िौकाहा     

१ गुलसन सेमिन ७१० परोहा न.पा. ४ १६   

२ मोसलीम अन्सारी ३२३०४४-३६७ परोहा न.पा. ४ ११   

३ समीउल्लाह जोल्हा ३२-०१-७३-०६१०२ परोहा न.पा. ४ २४   

४ अम्बेया िा ुन ३२३०४४-१२६ परोहा न.पा. ४ ११   

५ िेि मैनुल ३२१ परोहा न.पा. ४ १६   

६ हमसना िा ुन ३२३०४४-१७२ परोहा न.पा. ४ ११   

७ सेहरुन नेसा ३२३०४४-२४१ परोहा न.पा. ४ १८   

८ िम जा िा ुन ३२३०४४-३९९ परोहा न.पा. ४ १७   
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९ िेि ईसराजुल ३२३०४४-३०५ परोहा न.पा. ४ २३   

१० मो आलम गीर ३२-०१-७५-०२४५४ परोहा न.पा. ४ ११ 
  

११ बदरुन नेसा ३२३०४४-११२ परोहा न.पा. ४ १६ 
  

१२ िेि सर्ीक ७१०२ परोहा न.पा. ४ १० 
  

१३ जौिाद ममया जोल्हा ३४४ परोहा न.पा. ४ ११ 
  

१४ अम उल्लाह जोल्हा ८२०४ परोहा न.पा. ४ ४ 
  

१५ मोमलमा िा ुन ३२३०४४-४२ परोहा न.पा. ४ ४ 
  

३. वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना, वडा नं. ५, नमनगरा     

१ साह महमद २२०६ परोहा न.पा. ५ २२   

२ मज ेन्र कुमार राम ३२१०४५-५२९३ परोहा न.पा. ५ २२   

३ िेि िसीर ८१२-३९६ परोहा न.पा. ५ २२   

४ जयमंगल महरा ३२५५ परोहा न.पा. ५ २२   

५ धमेन्र प्रसाद पटेल ११८ परोहा न.पा. ५ २२   

६ लक्ष्मी महरा चमार २९४६ परोहा न.पा. ५ २२   

७ सुरेन्र महरा ३२-०३-०४५-४५५ परोहा न.पा. ५ २२   

८ री ा कुमारी राम ३२१०४५-३१४० परोहा न.पा. ५ २२   

९ हसरे आलम अंसारी ३२-०१-७५-०६४२३ परोहा न.पा. ५ २२   

१० िेि अब्दलु िैर ४६८८ परोहा न.पा. ५ २२   

११ गमर्र ममया अंसारी ६४३-२८० परोहा न.पा. ५ २२   

१२ मो समसाद आलम ३२-०१-७२-०३६७५ परोहा न.पा. ५ २२   

१३ नमिन पटेल ३२-०१-७४-०२५५९ परोहा न.पा. ५ २२   

१४ िुष्मा कुमारी ३२३०३१-१८ परोहा न.पा. ५ २२   

१५ कमोद पटेल ३२-०१-७५-०५२४३ परोहा न.पा. ५ २२   

४. वडास्िरीर् नािा सरसफाई आर्ोजना, वडा नं. ६, बसन्त्िपट्टी     

१ कमलेि कुमार पटेल ३२-०१-७४-००३१८ परोहा न.पा. ६ २९   

२ िनी देिल प्रसाद पटेल ३२-०१-७४-०९४४८ परोहा न.पा. ६ २९   

३ मिजय राउ  कुमी ३२-०१-७४-०८०१६ परोहा न.पा. ६ २९   

४ राधेश्याम राउ  भेडीहर ३२-०१-७३-०३३८६ परोहा न.पा. ६ २९   
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५ रणमज  राउ  ३२-०१-७०-०५८०६ परोहा न.पा. ६ २९   

६ ब्रहमदेि राउ  कुमी ३५५-१४६ परोहा न.पा. ६ २९   

७ राजेि कुमार पटेल ३२-०१-७४-००३१९ परोहा न.पा. ६ २९   

८ राम मिनय पटेल ३२-३-०४५-५४० परोहा न.पा. ६ २९   

९ मोहन ठाकुर हजाम ३२-१-६९-२५४२ परोहा न.पा. ६ २९   
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