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प्रकाशक 

नेपाल सरकार 
श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर् 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

तसिंहदरबार, काठमाडौं 
फोन (०१) ४२००६७७, ४२०००२०   इमेल: info@pmep.gov.np 
वेवसाइट:  http://pmep.gov.np 
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कार्यकारी सारािंश 

• नेपालको सिंर्वधानको धारा ३३ (१) मा प्रत्र्के नागररकलाई रोजगारीको हक हनु े उल्लेख 
भएबमोजजम रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्त्धी तनर्मावली, २०७५ 
जारी भई कार्ायन्त्वर्नमा रहेका छन । ऐन र तनर्मावलीका प्रावधान अनरुुप नागररकलाई न्त्रू्निम 
रोजगारी प्रत्र्ाभतूि गदै सामाजजक सिंरक्षण प्रदान गने र रोजगारमूलक सेवा, सहार्िा एविं सरु्वधाको 
र्वस्िार गन े  प्रमखु उदे्दश्र्का आतथयक वषय २०७५/०७६ देजख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइएको छ । 

• र्स कार्यक्रममा केन्त्र देजख स्थानीर् िहसम्म तनदेशक सतमति, रोजगार सम्बाद मिंच र रोजगार सेवा 
केन्त्रको सिंरचनागि व्र्वस्था गररएको छ र ७ वटा कानून बमोजजम र्ो कार्ायन्त्वर्नमा रहेको छ ।  

• कार्यक्रमबाट लजक्षि नतिजा दूईवटा रहेका छन:  क) न्त्र्नुिम रोजगारीको सतुनजिििा माफय ि सामाजजक 
सिंरक्षण  ख) उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वरृ्ि । र्सै अनरुुप र्क्रर्ाकलाप तनधायरण गरी कार्य 
भईरहेको र आगामी ददनमा नतिजाको प्रभाव देजखन ेअपके्षा तलइएको छ । साथै पन्त्रौ र्ोजना र दीगो 
र्वकास लक्षमा समेि र्र् नतिजामूलक र्क्रर्ाकलाप आवि रही र्क्रर्ाशील रर्हएको छ ।   

• प्र.म.रो.का.को लातग आ.व. २०७६/0७७ मा नर्ााँ कार्यर्वतध जारी गरी बजेट र्वतनर्ोजनको दूई 
आधार कार्म गररएको गररएको तथर्ो : (क) स्थानीर् िहमा सूजचकृि बेरोजगार व्र्जिको सिंख्र्ा 
(ख) कार्यर्वतधले िोकेको मापदण्डका आधारमा स्थानीर् िहबाट प्रस्िार्वि आर्ोजनाको र्ववरण । 

• आ.व. २०७६/०७७ मा र्स कार्यक्रमको लातग कूल रु.  ५ अबय १ करोड र्वतनर्ोजन भएको 
तथर्ो । र्वतनर्ोजजि रकम मध्र् ेनपेाल सरकारको श्रोि रु. २ अवय ३९ करोड र वदेैजशक ऋण 
सहार्िाबाट रु.२ अवय ६२ करोड रहेको तथर्ो । कार्यक्रममा वदेैजशक सहार्िाको रकम तनकासा 
नभएकोले नपेाल सरकारको श्रोिबाट मारै कार्यक्रमको सञ्चालन भएको तथर्ो । 

• नेपाल सरकारको बजेटबाट कूल रु. २ अवय ३० करोड ३२ लाख कामका लातग पाररश्रतमकमा 
आधाररि आर्ोजना कार्ायन्त्वर्नको लातग गाउाँपातलका िथा नगरपातलकामा सशिय अनदुान हस्िान्त्िरण 
गररएको तथर्ो । हस्िान्त्िरण गरेको रकममा सवैभन्त्दा अतधक प्रदेश निं. २ मा रु. ४२ करोड ९२ 
लाख 35 हजार र सबैभन्त्दा कम गण्डकी प्रदेशमा रु. १५ करोड ३९ लाख २८ हजार रहेको 
तथर्ो ।उि आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न गनय कूल ७०१ स्थानीर् िहमा अनदुान रकम उपलव्ध गराइए 
िापतन ४९५ स्थानीर् िहबाट मारै आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । 
महामारीको रुपमा फैतलएको कोतभड-१९ का कारणले समेि आर्ोजना सञ्चालन हनु नसकेको 
स्थानीर् िहको सिंख्र्ा २०६ रहेको छ । 

• आ.व. २०७६/०७७ मा ६० हजार व्र्जिलाई एक सर् ददनको रोजगारी उपलव्ध गराउन ेलक्ष्र् 
राखेकोमा तनवेदन आब्हानबाट 3,70,734 जना बरेोजगार प्राथतमकीकरण एविं सूजचकृि रहेकोमा 
र्वतनर्ोजजि बजेटको िलुनामा ५२.२९%  न्त्रू्न तनकासा भएका कारणले लक्ष्र् प्रातप्त र उदे्दश्र् 
अनरुुपका र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा समेि चनुौति उत्पन्न भएको तथर्ो । कार्यक्रमले आतथयक वषयको 
अन्त्िसम्ममा स्थानीर् सरकारले कूल १ लाख ५ हजार ६३४ जनालाई रोजगारीमा सिंलग्न गराएको 
तथर्ो । सूजचकृि बरेोजगार मध्र् े १,०5,365 जनालाई औसि १६ ददनको रोजगारी उपलव्ध 
गराईएको र्ववरण प्राप्त भएको छ । रोजगारी उपलव्ध गराउने क्रममा औसि रोजगारी ददनमा 
बृर्ि भए िापतन एक सर् ददनको रोजगारी सृजना गन े लक्ष्र् प्रातप्तका लातग कार्यक्रम 

कार्ायन्त्वर्नकिायले ध्र्ान ददन ुपन ेदेजखएको   छ ।  
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• आ.व. २०७६/०७६ मा कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि प्रस्िार्वि आर्ोजना २१ हजार ४ 
सर् १७ मध्र्ेबाट कूल 4302 आर्ोजनाहरु कार्ायन्त्वर्नमा आएको तथर्ो । जनु स्थानीर् िहमा 
बढी आर्ोजनाहरु सिंचालनमा रहेका तथए सोही स्थानमा अतधक मारामा रोजगारी शृ्रजना भएको 
देजखएको छ ।सावयजतनक तनमायण कार्य (Public Works Program - PWP) मा आधाररि न्त्रू्निम 
रोजगारी शृ्रजना गने र्वतध बमोजजम सिंचातलि आर्ोजना मध्र् ेसडक र्ािार्ािको क्षेरमा ४८.०७%, 
साना सामदुार्र्क पवूायधारका र्वतभन्न आर्ोजनामा १८.८१% र उजाय, तसाँचाई िथा नदी तनर्न्त्रणमा 
११.२५%  कार्ायन्त्वर्न भएका तथए । 

• आ.व. २०७६/७७ मा कूल 701 स्थानीर् िहलाई सशिय अनदुान हस्िान्त्िरण गररएकोमा 
महालेखा तनर्न्त्रक कार्ायलर्को SuTRA/TSA प्रणाली र EMIS बाट प्राप्त र्वत्तीर् प्रगति र्ववरण 
अनसुार रु. 1 अवय 76 करोड 3 लाख 44 हजार 72 खचय भई 65.49% र्वत्तीर् प्रगति 
देजखएको छ । कूल रु. 2,7८,८८,54,000 मध्र् ेरु. 1,78,08,47,073 खचय भई 63.८५%  
प्रतिशि देजखएको छ ।   

• रोजगारीको खोजीमा रहेका जनशजि; दक्ष/अधयदक्ष/अदक्ष श्रतमकको खोजीमा रहेका रोजगारदािा र 
श्रम बजारमा उपलब्ध अवसरको सूचना आदान प्रदान गरी रोजगारी प्रत्र्ाभतूिमा सहजजकरण, 
सहकार्य र समन्त्वर् कार्म गनय जनिाको नजजकैको सरकारको रुपमा गाउाँपातलका िथा 
नगरपातलकामा ७५३ रोजगार सेवा केन्त्रको व्र्वस्था गरेिापतन उिेश्र्नकूुल प्रभावकारी र थप 
पररचालनको आवश्र्िा देजखएको छ । 

• सङ्घीर् िह र प्रादेजशक स्िरमा आन्त्िररक रोजगारी सृजना सम्बन्त्धी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार 
भएको।प्रतिवेदनले नौ वटा नीतिमा रोजगारी सृजना सम्बन्त्धी तबद्यमान व्र्वस्था, रोजगारीको 
सिंम्भावना िथा भावी ददनको लातग सझुाव समावेश भएको । 

• कार्यक्रम सिंचालनबाट भएको मखु्र् तसकाईमा वृहत्तर कार्यक्षेर समेट्न े लक्ष्र् तलई कार्यक्रम 
सञ्चालन गदाय पर्ायप्त पूवय िर्ारी, साधन स्रोिको प्रक्षेपण र स्वातमत्व भाव सृजना गरेर कार्ायन्त्वर्नमा 
ल्र्ाउाँदा प्रभावकारी हनुे; रोजगारले पाने प्रभाव र र्सबाट प्राप्त हनुे उपलब्धीका सम्बन्त्धमा हालसम्म 
व्र्वस्था गररएको रोजगारी सम्बन्त्धी नीति, सिंस्थागि सिंरचना, कार्यक्रम र आर्ोजना प्रति नेितृ्वदार्ी 
सरोकारवाला बीच अवधारणागि एकरुपिा, कार्ायन्त्वर्न िहमा प्रभावकाररिा र अपनत्वको 
प्रतिवििाले नै सफलिा उन्त्मखू गराउने; लजक्षि वगयको पर्हचान र छनौट प्रर्क्रर्ा सवु्र्वजस्थि गनय 
समन्त्वर्ात्मक प्रर्ास आवश्र्क देजखएको; रोजगार सम्बन्त्धी िथ्र् र र्ववरण एकीन गन े सूचना 
प्रर्वतधर्िु स्वाचातलि प्रणाली र्वकास गनुयपने;  रोजगारी अन्त्िर-के्षरीर् र बहआुर्ातमक र्वषर् 
भएकोले क्षेरगि र्वकास नीति/कार्यक्रम बीच कार्ायत्मक समन्त्वर् कार्म गदाय प्रभावकारी हनुे; श्रम 
बजारका अवसरलाई उपर्ोग गनय रोजगारीको पाररजस्थतिकीर् प्रणाली (Employment Eco-System) 

का समग्र पक्षमा र्वचार गरी रोजगारीको क्षरेगि रणनीतिक र्ोजना िजुयमाले समेि दीगो नतिजा 
प्राप्त हनु सक्न ेदेजखएको; अन्त्िर-िह िथा अन्त्िर-तनकार् सिंस्थागि क्षमिा र्वकास र कामका लातग 
पाररश्रतमकमा आधाररि सावयजतनक तनमायण कार्यका आर्ोजना (Public Works Program) सञ्चालन 
िथा व्र्वस्थापन सम्वन्त्धी नीतिगि व्र्वस्थामा स्थार्र्त्व रहन ुपन ेआदद रहेका छन ्।  



12 

 

सिंजक्षप्त सूची (Abbreviation)  

(र्वषर् वा प्रसिंगले अको अथय नलागेमा) 
 

कार्यक्रम प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

प्र.म.रो.का. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

स्थानीर् िह 753 गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाहरु 

EMIS Employment Management Information System (रोजगार व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणाली) 

NEMIS National Employment Management Information System 

(रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली) 
 

पररभाषा: 
(र्वषर् वा प्रसिंगले अको अथय नलागेमा) 

(क)  “न्त्र्नुिम रोजगार” भन्त् नाले  एक आतथयक वषयमा उपलब्ध गराइने कम्िीमा एकसर् ददनको न्त् रू्निम 
रोजगार अवतध सम्झन ुपदयछ। 

(ख) "बेरोजगार व्र्जि" भन्त् नाले एक आतथयक वषयमा न्त्र्नुिम एक सर् ददन रोजगारमा सिंलग्न नभएको 
वा कम्िीमा िोर्कए बमोजजमको आर् आजयन हनुे स्वरोजगारमा सिंलग्न  नरहेको अठार वषय देखी 
उनान्त्साठी वषय उमेर समूहको नागररक सम्झन ुपछय। 

(ग) “स्वरोजगार” भन्त् नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान र पूाँजीको पररचालन गरी कुनै वस्ि ु वा सेवाको 
उत्पादन, त्र्स्िो वस्ि ुवा सेवाको व्र्ापार वा कुनै उद्योग वा व्र्ापार व्र्वसार् सञ् चालन वा त्र्स्िै 
कुनै उद्यम वा आर् आजयन गने कार्य सम्झन ुपछय। 

(घ) “रोजगारदािा” भन्त् नाले बेरोजगार व्र्जिलाइय र्स ऐन बमोजजम रोजगार ददने नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार,  स्थानीर् िह र अन्त् िगयिका उद्योग, प्रतिष्ठान िथा कानून बमोजजम दिाय भएका 
रोजगारमूलक सिंस्था सम्झन ु पछय र सो शब्दले तनजी रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन े
व्र्जिलाइय समेि जनााँउछ। 

(ङ) “रोजगार आर्ोजना” भन्त् नाले सिंघ िथा प्रदेशका र्वषर्गि मन्त् रालर् वा तनकार् वा स्थानीर् िह 
अन्त् िरगि सञ् चातलि सावयजतनक तनमायण वा अन्त् र् सावयजतनक क्षेरका आर्ोजना, वा सिंघ, प्रदेश र 
स्थानीर् िीनै िहले रोजगारी सृजनाका लातग सञ् चालन गने ‘कामका लातग पाररश्रतमक’ वा 
‘श्रतमकको ज्र्ालाको रकममा साझेदारी’ मा आधारीि आर्ोजना वा िीनै िहका सरकारले तनजी, 
सहकारी वा गैरसरकारी क्षेरसिंगको सहकार्य र साझेदारीमा सञ् चातलि गरेका रोजगारी सृजनाका 
आर्ोजनाहरुलाइय सम्झनपुछय। 

(च) “लाभग्राही पररचर्पर” भन्त् नाले स्थानीर् िहले पर्हचान गरी सूचीकृि गरेका बेरोजगार व्र्जिहरुलाइय 
रोजगारीमा खटाउन ुपूवय प्रदान गने पररचर् परलाइय सम्झनपुछय। 
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१. पषृ्ठभतूम 
मलुकुमा र्वद्यमान बेरोजगारी र गररबीको समस्र्ालाई सम्बोधन गरी ददगो आतथयक र्वकास हातसल 
गनय नेपाल सरकारले काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथतमकिा प्रदान गरेको छ । नेपालको 
सिंर्वधानको धारा ३३ मा उल्लेजखि रोजगारीको हकलाई कार्ायन्त्वर्न गनय बनेको रोजगारीको हक 
सम्बन्त्धी ऐन, 2075 बमोजजम प्रत्र्ेक नागररकलाई न्त्र्नुिम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूिका लातग 
आन्त्िररक रोजगारीका अवसर सृजना गनय नेपाल सरकारले ल्र्ाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 
२०७५ फागनु १ मा सम्माननीर् प्रधानमन्त्री श्री केपी शमाय ओलीबाट समदुघाटन भई 
कार्ायन्त्वर्नमा आएको छ ।  

र्वपन्न िथा र्वकासोन्त्मखु रािहरुमा झेल्न ु पने आतथयक कदठनाई, गररबी िथा प्राकृतिक प्रकोपका 
कारण तसजजयि समस्र्ा र सोबाट जीवनर्ापनमा आईपने कदठनाइलाई सामान्त्र्ीकरण गनय राज्र्ले नै 
नागररकहरुलाई सामाजजक सिंरक्षणको रुपमा रोजगारीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सामाजजक र 
आतथयक उन्नतिमा सहर्ोग परु्ायउने गदयछ। र्सरी सञ्चालन हनुे रोजगारीका कार्यक्रमहरु अन्त्िगयि 
कामका लातग पाररश्रतमक (Cash for Work) माफय ि नागररकको सामाजजक र आतथयक उन्नतिमा 
प्रत्र्क्ष सघाउ परु् र्ाउन पूवायधारहरुको र्वकास गने र व्र्ावसार्र्क िातलम िथा क्षमिा अतभवृर्िका 
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गने गररन्त्छ ।   

नेपालको सिंर्वधानले रोजगारीको हकलाई नागररकको मौतलक अतधकारको रुपमा स्थार्पि गरेको 
सन्त्दभयमा रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ बमोजजम एक सर् ददनको रोजगारी नपाएका 
अठार वषय देजख उनान्त्साठी वषय उमेर समूहका नागररकलाई एक सर् ददनको रोजगारी प्रदान गने र 
सो हनु नसकेमा राज्र्ले तनवायह भत्ता भत्ता उपलब्ध गराउने उद्देश्र्का साथ नेपाल सरकारले िीनै 
िहको सरकारको सहकार्य िथा समन्त्वर्मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्त्वर्नमा ल्र्ाएको छ 
। मूलि: अति र्वपन्न वगयलाई न्त्रू्निम रोजगारीमा आवि गनुय पने व्र्वस्था बमोजजम र्स कार्यक्रम 
सञ्चालन गररएको हो । अन्त्र्र रोजगारी नपाएका  बेरोजगारलाई राज्र् अजन्त्िम रोजगारदािा बनी 
सामाजजक सिंरक्षण उपलव्ध गराउने प्रर्क्रर्ा नपेालकै सन्त्दभयमा पतन नौलो होइन । र्वगिमा पतन 
ग्रामीण सामदुार्र्क पूवायधार र्वकास कार्यक्रम (कामका लातग खाद्यान्न वा पाररश्रतमक) र कणायली 
रोजगार कार्यक्रम (कामका लातग पाररश्रतमक) जस्िा कार्यक्रम सञ्चालन गररएका तथए । राज्र्का 
सर्क्रर् श्रमशजिलाई तनवायह भत्ता ददन ु भन्त्दा सावयजतनक तनमायण कार्यमा वा अन्त्र्र रोजगारीमा 
सिंलग्न गराई ज्र्ाला भिुानी गने र्वतध अन्त्िरायर्िर् प्रचलनमा रहेको छ ।  
र्र्नै सन्त्दभयमा नेपाल सरकारले आतथयक वषय 2075/076 को बजेट विव्र्को बुाँदा निं. 22 
बाट मलुकु तभर थप रोजगारी तसजयना गरी क्रमश: नेपालीलाई वैदेजशक रोजगारीमा जान नपने 
अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाएको छ । व्र्वसार्र्क कृर्ष, 
तसिंचाई, खानेपानी, नदी तनर्न्त्रण, वन, पर्यटन, र्ािार्ाि पूवायधार र तिनै िहका सरकारहरुका 
सावयजतनक तनमायणका कार्यलाई र्स कार्यक्रममा आवि गदै सहकार्य, साझेदारी र समन्त्वर् गरी 
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कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने नीति तलएको छ । र्ो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न्त्रू्निम 
रोजगारीका र्क्रर्ाकलापका अतिररि बेरोजगारलाई आवश्र्क पने रोजगारमूलक सेवा, सहार्िा र 
सरु्वधा प्रदान गरी आन्त्िररक रोजगारी प्रवियन गने कार्य समेि सिंचालनमा ल्र्ाइए अनरुुप आतथयक 
वषय 207६/07७ मा भए गरेका कार्यको र्ववरण समावेश गरी र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ ।   

१.१ प्रतिवेदनको उद्दशे्र् 

रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजजम मन्त्रालर्ले प्रत्र्के आतथयक वषयतभर 
सम्पन्न गरेका काम कारवाहीको बार्षयक प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को 
कार्ायलर्मा पेश गनुयपने प्रावधान बमोजजम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको र्स प्रतिवेदन िर्ार 
गरी पेश गररएको छ । 

न्त्रू्न रोजगारी र रोजगारमूलक सेवा िथा सहार्िा प्रवाह जस्िा मखु्र् र्क्रर्ाकलाप कार्ायन्त्वर्न गने 
गरी सञ्चातलि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आतथयक वषय २०७६/०७७ को कार्ायन्त्वर्न 
अवस्था र प्रगति र्ववरण प्रस्ििु गने र्ो प्रतिवेदनको मखु्र् उिशे्र् हो । र्स कार्यक्रमले समीक्षा 
आ.व.मा नीतिगि िथा कार्यक्रम व्र्वस्थापनमा उल्लेख्र् प्रगति हााँतसल गरे िापतन आर्ोजना 
सञ्चालनमा क्रममा र्वतभन्न चनुौतिको सामना गनुय परेको तथर्ो। प्र.म.रो.का.को लक्ष्र् अनरुुप र्र्नै 
सवल-दवुयल पक्ष र्वशे्लषण गरी चनुौतिगि र्वषर् सर्हि भावी ददनमा गररन ुपने सधुारमा केजन्त्रि हनु 
समेि र्स प्रतिवेदन सहर्ोगी रहने उद्देश्र् रहेको छ । २०७६ बैशाखमा ७५३ वटै स्थानीर् 
िहमा अनदुान रकम तनकाशा गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइएको प्र.म.रो.का. कार्ायन्त्वर्नका उपलजब्ध, 
तसकाई िथा कार्यक्रम प्रतिको दृर्िकोण र कार्यक्रम सधुारका लातग भएका प्रर्ासहरु समेि 
समावेश गरी सिंस्थागि सिंस्मरण दस्िावेजको रुपमा िर्ार गररएको र्ो प्रतिवेदन उपर्ोगी हनुे 
र्वश्वाश तलइएको छ ।   

१.२ कोतभड-१९ ले रोजगारी र कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा पारेको प्रभाव  

मलुकुको आतथयक िथा सामाजजक र्वकास माफय ि समरृ्ि हााँतसल गनय आन्त्िररक श्रमशजिको ठूलो 
भतूमका रहन्त्छ । श्रम बजारमा भएका वियमान जनशजिलाई अतधकिम सदपुर्ोग गरी बजारको 
माग अनरुुप पररचालनको रणनीति तलन अत्र्ावश्र्क हनु्त्छ । मलुकुको औपचाररक िथा 
अनौपचाररक दवैु क्षेरमा बेरोजगार िथा अल्पबेरोजगार श्रमशजिको सिंख्र्ा उल्लेख्र् भएको 
सन्त्दभयमा प्रत्र्ेक वषय श्रम बजारमा थर्पन े ५ लाख श्रमशजिलाई रोजगारीमा जोडन ु पने 
आवश्र्किालाई ध्र्ानमा राख्दै थप रोजगारी तसजयना गनुय पने चनुौति पतन रहेको छ ।   

र्वश्वब्र्ापी रुपमा फैतलएको कोतभड-१९ को  कारण र्वश्व अथयिन्त्रको उत्पादन प्रणाली र आपूतिय 
श्रृिंखलामा परेको प्रभावसाँगै अन्त्िरायर्िर् श्रम बजारमा सिंकुचन आउदा बैदेजशक रोजगारीमा समेि 
असर परेको छ । वैदेजशक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमशजिले सम्भार्वि रोजगारी गमुाउदा 
नेपाली श्रम बजारमा थप चाप पने हनु्त्छ । कोतभड-१९ को कारण २०७६ चैर ११ देजख नपेाल 
सरकारले जारी गरेको बन्त्दाबन्त्दी र तनषेधाज्ञाको कारण उद्योग व्र्वसार्, कल कारखाना, र्ािार्ाि 
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क्षेर, होटल िथा रेिुरेन्त्ट, पर्यटन, शैजक्षक क्षेर आददमा रहेको रोजगारी कटौति हुाँदा  नेपाली श्रम 
बजारमा बेरोजगारको साँख्र्ा बढेको छ । रोजगारीको कटौतिको प्रत्र्क्ष प्रभाव न्त्रू्न आर् भएका 
श्रतमक वगय र गररबीको रेखा नजजक भएका जनसिंख्र्ामा थप र्वपन्निा र जीवनर्ापनमा जोजखमिा 
बढ्दै जाने हनु्त्छ । र्वपन्निा र जोजखमिाको अवस्थामा राज्र्ले सामाजजक सिंरक्षणका र्क्रर्ाकलाप 
सञ्चालन एवम ्न्त्रू्निम रोजगारीको सतुनजिििा गनुय पदाय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारी 
सृजना गनयका लातग सिंख्र्ात्मक र र्वत्तीर् चाप बृर्ि हनुे देजखन्त्छ ।  

कोतभड-१९ ले र्वगिका गररबी न्त्रू्तनकरण िथा सामाजजक सिंरक्षणका उपलव्धीलाई समेि 
नकारात्मक असर पाने अवस्था तसजयना भएको छ ।  कोतभड-१९ तनर्न्त्रणका लातग सरकारले 
लगानी गनुय पने अवस्थाले तनर्तमि आतथयक र सामाजजक र्वकासका र्क्रर्ाकलापको कार्ायन्त्वर्नमा 
प्रभार्वि हनुे अवस्था छ । र्सको प्रभाव उत्पादनशील क्षेरमा र्वत्तीर् लगानीको लातग श्रोि जटु्न 
कदठन हनुे िथा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजश्व िथा सेवा क्षेरको र्ोगदान कम हनुे आाँकलन गनय 
सर्कन्त्छ । औपचाररक िथा अनौपचाररकरुपमा कृर्ष क्षरे पिाि सव ैभन्त्दा अतधक रोजगारी सृजना 
गने सेवा क्षेरमा देखा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण नेपालको रोजगार क्षेरको व्र्वस्थापन 
िथा समग्र आतथयक पनुउयत्थानका लातग सावयजतनक क्षेरले अतिररि लगानी गनुयपने अवस्था सजृना 
भएको छ ।  

कोतभड-१९ को प्रत्र्क्ष प्रभाव प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नमा समेि परेको छ । 
आ.व.मा सशिय अनदुानको हस्िान्त्िरण र्ढला भएको, आर्ोजना सञ्चालन हनुे समर्मा नपेाल 
सरकारले बन्त्दाबन्त्दी गरेको िथा बेरोजगार व्र्जिको सूजचकरण प्रर्क्रर्ालाई व्र्वजस्थि गनय तमति 
२०७६/०९/२२ देजख सञ्चालनमा ल्र्ाइएको रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली  (Employment 

Management Information System- EMIS)  का लातग इन्त्टरनेट नभएका स्थानीर् िहमा अफलाइन 
सभयर आवश्र्क पने र सो सभयर हस्िान्त्िरण हनु नसकेको अवस्था छ । साथै रोजगारीको 
हकसम्बन्त्धी तनर्मावली, २०७५ बमोजजम चैर मर्हनामा बेरोजगार व्र्जिको आवेदन सिंकलन गने 
प्रर्क्रर्ा कोतभड-१९ का कारण अवरुि भएको एवम ् कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि 
सामदुार्र्क आर्ोजनाको कार्ायन्त्वर्नमा समेि प्रतिकूल प्रभाव परेको तथर्ो । 

२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पररचर् 
नेपालको सिंर्वधानको धारा ३३ (१) मा प्रत्र्ेक नागररकलाई रोजगारीको हक हनुे उल्लेख 
भएबमोजजम रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्त्धी तनर्मावली, २०७५ 
जारी भई कार्ायन्त्वर्नमा रहेका छन । ऐन र तनर्मावलीका प्रावधान अनरुुप रोजगारमूलक सेवा र 
सरु्वधाको र्वस्िार गनय एवम ्नागररकलाई न्त्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभतूि गदै सामाजजक सिंरक्षण प्रदान 
गने प्रमखु उद्दशे्र्का आ.व. २०७५/०७६ देजख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा 
ल्र्ाइएको छ ।र्सका लातग मूख्र्ि: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन तनदेजशका, २०७५ र 
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अन्त्र् कार्यर्वतधहरु जारी भएका छन ् । र्सबाट िीनै िहमा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको लातग 
सिंस्थागि प्रवन्त्ध गरी सबै गाउाँपातलका िथा नगरपातलकामा रोजगार सेवा केन्त्र स्थापना भएका 
छन ्।  

मूलि: मलुकुतभर रोजगारीको पर्ायप्त रोजगारीको अवसर सजृना गरी उपलव्ध जनशजिको महत्तम 
उपर्ोग गनय आतथयक र्वकासमा र्ोगदान परु् र्ाउन एवम ्न्त्रू्निम रोजगारी सतुनजिि गरी सामाजजक 
सिंरक्षणको व्र्वस्था गनय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न्त्रू्निम रोजगारी सतुनजिि गने र 
आन्त्िररक रोजगारी प्रवियन गने दीघयकालीन सोचका साथ देहार्का दईु मखु्र् रणनीतिक 
र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गदै आएको छ ।  

 
(जचर १:  प्र.म.रो.का.को मूख्र् रणनीतिक कार्यक्षरे) 

र्स कार्यक्रमको दीघयकालीन सोच, लक्ष्र्, उद्देश्र् र रणनीति तनम्नानसुार छन:  

▪ कार्यक्रमको दीघयकालीन सोचः सबैका लातग रोजगारीको प्रत्र्ाभतूि माफय ि नागररकको 
जीवनस्िरमा सधुार ल्र्ाउन ुर्ो कार्यक्रमको दीघयकालीन सोच रहेको छ ।   

▪ कार्यक्रमको लक्ष्र्ः आन्त्िररक रोजगारीका अवसरमा वृर्ि र सामाजजक सिंरक्षणको प्रवियन 
गनुय र्ो कार्यक्रमको मखु्र् लक्ष्र् हो ।   

र्स कार्यक्रमले बेरोजगारी, सीप िथा उद्यमशीलिाको न्त्रू्निा र सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेरबाट 
सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम बीच समन्त्वर्को कमीका कारण त्र्स्िा कार्यक्रमले अपेजक्षि प्रतिफल 
ददन नसक्दा रोजगारी िथा स्वरोजगारीको अभावमा नागररकको जीवनस्िरमा सधुार हनु नसक्नलुाई 
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समस्र्ाको रुपमा पर्हचान गरी उत्पादनशील रोजगारीमा बृर्ि िथा न्त्रू्निम रोजगारीको प्रत्र्ाभूति 
माफय ि सामाजजक सिंरक्षणको प्रवियनको उपलव्धी प्राप्त गने लक्ष्र् राखेको छ ।  र्र्न ैपररवेशमा 
कार्यक्रमबाट अपेजक्षि पररवियनको पररकल्पना देहार्को जचर निं. २ मा छ:- 

 

 
(जचर २:  प्र.म.रो.का.को पररवियनको पररकल्पना) 

 

२.१ कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्दशे्र् देहार् अनसुार रहेका छनः्  

(क) बेरोजगार व्र्जिलाई न्त्र्नुिम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूि गनय आवश्र्क रोजगार सेवा र 
सहार्िा प्रदान गने । 

(ख) दक्ष िथा सक्षम जनशजि र्वकास गरी आन्त्िररक रोजगारी िथा स्वरोजगारीको प्रवियन 
र र्वस्िार गने । 

(ग) सरकारी, तनजी, सहकारी िथा गैरसरकारी क्षरेहरु बीचको समन्त्वर् र सहकार्यमा थप 
रोजगारीका अवसर सृजना गने । 

(घ) आन्त्िररक रोजगारी सृजनाका लातग आवश्र्क नीतिगि व्र्वस्था गने । 

(ङ) सावयजतनक पूवायधारहरुको तनमायण, स्िरोन्नति र र्वस्िारमा र्ोगदान गने । 



6 

 

(च) आन्त्िररक रोजगारी सृजना सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गरी रोजगारीका नर्ााँ 
क्षेरहरुको पर्हचान गने । 

२.२ कार्यक्रमको रणनीति 

न्त्र्नुिम रोजगारीको सतुनजिििा र आन्त्िररक रोजगारी प्रवियनका लातग प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनय देहार्का रणनीतिहरु अवलम्बन गररएका छन ्:-  

(क) स्थानीर् स्िरमा रोजगारीको प्रवियनका लातग सावयजतनक तनमायणका कार्यहरुमा सम्भव 
भएसम्म श्रममूलक प्रर्वतधको प्रर्ोग गने । 

(ख) रोजगारी सृजनाका लातग अन्त्िर क्षेरगि िथा अन्त्िर िहगि समन्त्वर् गने । 

(ग) सीपमूलक िातलम माफय ि श्रम बजारको माग अनरुुपको श्रमशजि र्वकास र आपूतिय 
गने । 

(घ) िातलम, रोजगार, सूचना िथा परामशय र र्वत्तीर् सहर्ोग माफय ि रोजगार िथा 
स्वरोजगारका अवसरहरुको सृजना गने । 

(ङ) रोजगारी सृजनामा तनजी, सहकारी िथा गैरसरकारी क्षेरसाँग सहकार्य गने । 

(च) रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना माफय ि रोजगारी सम्बन्त्धी क्षेरगि 
िथ्र्ाङ्क तनर्तमि रुपमा अद्यावतधक गरी उपर्ोग गने । 

2.३ सिंरचनागि व्र्वस्था 
र्स कार्यक्रममा केन्त्र देजख स्थानीर् िहसम्मका लातग देहार् अनसुारको सिंरचनागि व्र्वस्था 
गररएको छः 

 
(जचर ३:  प्र.म.रो.का.को सिंरचनात्मक व्र्वस्था) 
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(क)  सङ्घीर् तनदेशक सतमति 
 

रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐन, 2075 को दफा १७ बमोजजम सङ्घीर् तनदेशक सतमतिको सिंरचना 
देहार् बमोजजम छ:- 

(क) मन्त्री/राज्र्मन्त्री, श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर् - अध्र्क्ष  

(ख) सदस्र्, रार्िर् र्ोजना आर्ोग (सम्बजन्त्धि र्वषर् हेने) –  सदस्र् 

(ग)  सजचव, श्रम रोजगार िथा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्  –  सदस्र्  

(घ)  सजचव अथय मन्त्रालर्  –  सदस्र् 

(ङ)  सजचव, प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कार्ायलर् (सम्बजन्त्धि र्वषर् हेने) –  सदस्र्  

(च)  सजचव, उद्योग, वाजणज्र् िथा आपूतिय मन्त्रालर् –  सदस्र्  

(छ) सजचव, भौतिक पूवायधार िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर् –  सदस्र्  

(ज)  सहसजचव, मन्त्रालर् (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्क्रम हेने) - सदस्र्-सजचव   

  

रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐन, 2075 को दफा १९ बमोजजम सङ्घीर् तनदेशक सतमतिको काम, 
कियव्र् र अतधकार  देहार्बमोजजम रहेको छः 

(क) श्रम बजारको माग र र्वद्यमान जनशजिको उपलब्धिाको र्वशे्लषण र प्रक्षेपण । 

(ख) बेरोजगार व्र्जिका लातग रोजगार वा स्वरोजगारको व्र्वस्था गनय आवश्र्क नीति नेपाल 
सरकार समक्ष तसफाररस गने । 

(ग) बेरोजगार व्र्जिको अद्यावतधक अतभलेख िर्ार गने सम्बन्त्धमा प्रदेश सरकार िथा 
स्थानीर् िहलाई मागयदशयन गने । 

(घ) बेरोजगार व्र्जिलाई राज्र्को िफय बाट उपलब्ध गराइने बेरोजगार सहार्िा सम्बन्त्धी 
नीति िथा कार्यक्रम िर्ार गने । 

(ङ) बेरोजगार व्र्जिलाई प्रदान गररने तनवायह भत्ताको सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारलाई नीतिगि 
सझुाव ददने । 

(च) रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्त्धमा नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् िह 
बीच समन्त्वर् गने । 

(छ) बेरोजगार सहार्िा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको मूल्र्ाङ्कन गने । 
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(ख)  प्रदेश तनदेशक सतमति 

रोजगारीको हक सम्बन्त्धी तनर्मावली, 2075 को तनर्म ११ बमोजजम प्रदेश तनदेशक 
सतमतिको सिंरचना देहार्बमोजजम रहेको छः 
(क) मन्त्री / राज्र्मन्त्री, रोजगार र्वषर् हेने मन्त्रालर्को - अध्र्क्ष 

(ख) सजचव, रोजगार सम्बन्त्धी र्वषर् हेने मन्त्रालर्  - सदस्र् 

(ग) सजचव, आतथयक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् -  सदस्र् 

(घ) सजचव, मखु्र्मन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कार्ायलर् - सदस्र् 

(ङ) सजचव, भौतिक पूवायधार र्वकास मन्त्रालर् - सदस्र् 

(च) सजचव, रोजगार सम्बन्त्धी र्वषर् हेने मन्त्रालर्  - सदस्र्-सजचव 
रोजगारीको हक सम्बन्त्धी तनर्मावली, 2075 को तनर्म १३ बमोजजम प्रदेश तनदेशक सतमतिको 
काम, कियव्र् र अतधकार  देहार्बमोजजम रहेको छः 

(क) सम्बजन्त्धि प्रदेश तभरको श्रम बजारको माग र र्वद्यमान जनशजिको उपलब्धिाको 
र्वशे्लषण र प्रक्षेपण गने । 

(ख) बेरोजगार व्र्जिका लातग रोजगार वा स्वरोजगारको व्र्वस्था गनय आवश्र्क नीति 
प्रदेश सरकार समक्ष तसफाररस गने । 

(ग) सम्बजन्त्धि प्रदेश तभरको बेरोजगार व्र्जिको अद्यावतधक अतभलेख िर्ार गनय 
लगाउने । 

(घ) बेरोजगार व्र्जिलाई प्रदान गररने तनवायह भत्ताको सम्बनध्मा प्रदेश सरकारलाई 
सझुाव ददने । 

(ङ) सम्बजन्त्धि प्रदेश तभर सञ्चातलि बेरोजगार सहार्िा कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नको 
मूल्र्ाङ्कन गने । 

(च) सम्बजन्त्धि प्रदेश तभरका सरकारी, तनजी िथा गैरसरकारी तनकार्हरुसाँग रोजगार 
सृजनाका लातग आवश्र्क समन्त्वर् गने । 

(छ) सतमतिले ददएको मागयदशयन बमोजजम काम गने । 

(ग) स्थानीर् तनदेशक सतमति 

रोजगारीको हक सम्बन्त्धी तनर्मावली, 2075 को तनर्म १४ बमोजजम स्थानीर् तनदेशक 
सतमतिको सिंरचना देहार्बमोजजम रहेको छः 
(क) सम्बजन्त्धि गाउाँ कार्यपातलका अध्र्क्ष वा नगर कार्यपातलकाको प्रमखु - अध्र्क्ष 

(ख) सम्बजन्त्धि गाउाँ कार्यपातलका उपाध्र्क्ष वा नगर कार्यपातलकाको उपप्रमखु -  सदस्र् 

(ग) गाउाँ कार्यपातलका अध्र्क्ष वा नगर कार्यपातलकाको प्रमखुले  

िोकेको वडा अध्र्क्ष  - दईु जना सदस्र् 

(घ) सम्बजन्त्धि कार्यपातलकाको प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि  - सदस्र् 

(ङ) रोजगार सिंर्ोजक - सदस्र्-सजचव 
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रोजगारीको हक सम्बन्त्धी तनर्मावली, 2075 को तनर्म १६ बमोजजम स्थानीर् तनदेशक 
सतमतिको काम, कियव्र् र अतधकार  देहार्बमोजजम रहेको छः 

(क) सम्बजन्त्धि स्थानीर् िह तभरको श्रम बजारको माग र र्वद्यमान जनशजिको 

उपलब्धिाको र्वशे्लषण र प्रक्षेपण गने । 

(ख) बेरोजगार व्र्जिका लातग रोजगार वा स्वरोजगारको व्र्वस्था गनय आवश्र्क नीति 

गाउाँ कार्यपातलका वा नगर कार्यपातलका समक्ष तसफाररस गने । 

(ग) सम्बजन्त्धि स्थानीर् िह तभरको बेरोजार व्र्जिको अद्यावतधक अतभलेख िर्ार गनय 

रोजगार सेवा केन्त्रलाई मागयदशयन गने । 

(घ) स्थानीर् िहतभर सञ्चातलि रोजगार कार्यक्रम िथा बेरोजगार सहार्िा कार्यक्रमको 

अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गने । 

(ङ) सतमतिले ददएको मागयदशयन बमोजजम काम गने । 

2.4 दरबन्त्दी र्ववरण  

मप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्र का लातग मन्त्रालर्मा छुटै्ट सिंरचनात्मक व्र्वस्था गररएको छ । 
जसका लातग आर्ोजनाको रुपमा अस्थार्ी दरबन्त्दी देहार्बमोजजम स्वीकृि भएको छः  

दरवन्त्दी र्ववरण 

गि आ.व.मा 
कार्म रहेको 
दरवन्त्दी कैर्फर्ि 

तस.निं. पद, नाम शे्रणी सेवा/ समूह/ उपसमूह 
स्वीकृि 
सिंख्र्ा 

ररि 

१. सहसजचव रा.प.प्र.  प्रशासन 1  स्थार्ी 
२. उपसजचव रा.प.दि  प्रशासन/सा.प्र. २  स्थार्ी 
३. शाखा अतधकृि रा.प.ि.ृ प्रशासन/सा.प्र. 3  स्थार्ी 

४. लेखा अतधकृि रा.प.ि.ृ  प्रशासन/लेखा १ 1 स्थार्ी 
३. कम््र्टुर ईजन्त्जतनर्र रा.प.ि.ृ  नेपाल र्वर्वध 1 1 स्थार्ी/करार 

४. िथ्र्ाङ्क अतधकृि रा.प.ि.ृ (ि.अ) आ.र्ो./िथ्र्ािंक सेवा १ 1 स्थार्ी 
५. ना.स ु रा.प.अनिं.प्र. प्रशासन/सा.प्र. 2  स्थार्ी 
६. कम््रू्टर अपरेटर रा.प.अनिं.प्र.  र्वर्वध २  स्थार्ी/करार 

७. ह.स.चा. शे्रणी र्वर्हन ---------------- 2  स्थार्ी/करार 

८. का.स शे्रणी र्वर्हन  ---------------- 1  स्थार्ी/करार 

स्थानीर् िहको लातग तसजयना भएको दरबन्त्दी र्ववरण 

१. रोजगार सिंर्ोजक 

रा.प.ििृीर् (१०,००० 
भन्त्दा बढी जनसङ्खख्र्ा 
भएका स्थानीर् िहमा) 

प्रशासन/सा.प्र. ७05  करार 
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दरवन्त्दी र्ववरण 

गि आ.व.मा 
कार्म रहेको 
दरवन्त्दी कैर्फर्ि 

तस.निं. पद, नाम शे्रणी सेवा/ समूह/ उपसमूह 
स्वीकृि 
सिंख्र्ा 

ररि 

२. रोजगार सिंर्ोजक 

रा.प.अ. प्रथम (१०,००० 
भन्त्दा कम जनसङ्खख्र्ा 
भएका स्थानीर् िहमा) 

प्रशासन/सा.प्र. 48  करार 

 जम्मा 753   

(िातलका १:  प्र.म.रो.का.को दरवन्त्दी र्ववरण) 

2.5 कानूनी व्र्वस्था 
र्ो कार्यक्रम सञ्चालनका लातग देहार्का कानूनहरुको व्र्वस्था गररएको छः- 

१. रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, 2075 (लागू भएको तमति 2075/6/2) 

२. रोजगारीको हकसम्बन्त्धी तनर्मावली, 2075 (दोस्रो सिंशोधन, 207७ सर्हि) (नेपाल 
सरकार, मजन्त्रपररषदबाट 2077/03/15 मा स्वीकृि) 

३. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन तनदेजशका, 2075 (प्रथम सिंशोधन, 2077 सर्हि) 
(नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषदबाट 2077/0६/२९ मा स्वीकृि) 

४. रोजगार सिंर्ोजकको पदपूतिय र सेवा सरु्वधा सम्बन्त्धी मापदण्ड, 2075 (प्रथम सिंशोधन, 
2076 सर्हि) (नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषदबाट 2076/0७/२९ मा स्वीकृि) 

५. बेरोजगार सूची तनधायरण िथा प्राथतमकीकरण मागयदशयन, 2076 (नेपाल सरकार, माननीर् 
मन्त्रीस्िरबाट 2076/08/18 मा स्वीकृि) 

६. र्वुा रोजगारीका लातग रुपान्त्िरण पहल आर्ोजना (सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन कार्यर्वतध), 
2076 (नेपाल सरकार, माननीर् मन्त्रीस्िरबाट 2076/12/३० मा स्वीकृि) 

७. कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना (सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन 
कार्यर्वतध), 2077 (नेपाल सरकार, माननीर् मन्त्रीस्िरबाट 2076/०७/२१ मा 
स्वीकृि) 

2.७ कार्यक्रमका सेवाग्राही र लजक्षि समूह 

प्र.म.रो.का.को मखु्र् दईु प्रकारका रणनीतिक र्क्रर्ाकलापमा सेवाग्राहीको पहुाँच सतुनजिि गने सोच 
राजखएको छ। जस अनरुुप न्त्रू्निम रोजगारीका लातग देहार्को लजक्षि वगय रहेका छन ्:- 

(क) 18 देजख 59 वषय उमेर समूहका र्वपन्न बेरोजगार व्र्ि । 

(ख) तनवायह भत्ताको सन्त्दभयमा र्वपन्न बेरोजगार व्र्जि िथा तनजको पररवार । 
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साथै, आन्त्िररक रोजगारीका लातग रोजगार सेवा केन्त्रबाट रोजगारमूलक सेवा िथा सहार्िा 
प्रदान गनय देहार्को लजक्षि वगय / सेवाग्राही रहेका छन ्:- 

(ग) श्रमर्ोग्र् जनशजि । 

2.८ बजेट प्रक्षपेण र अपेजक्षि उपलब्धी 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीघयकातलन सोचका आधारमा बार्षयक र्क्रर्ाकलाप सर्हि ५ 
वषयको कार्यक्रम दस्िावेज रहेको छ । िदनरुुप आवश्र्क बजेट िथा श्रोि व्र्वस्थापन 
बार्षयक र्वतनर्ोजनबाट हुाँदै आएको छ । पााँच वषय (आ.व. 2075/076–2079/080) 
को लातग र्स कार्यक्रमको अनमुातनि बजेट रु.26,62,03,77,086/- (अक्षरुपी छजब्बस 
अवय बैसठ्ठी करोड िीन लाख सिहत्तर हजार छर्ासी मार) प्रक्षपेण गररएको छ ।  

र्स कार्यक्रमलाई नतिजामखुी बनाउन अपेजक्षि नतिजाको खाका िर्ार गरीएको छ । 
नतिजाको खाका अनसूुची १ मा रहेको छ । कार्यक्रमबाट देहार्का नतिजा प्राप्त हनुे अपेक्षा 
तलइएको छ:  

(क) न्त्र्नुिम रोजगारीको सतुनजिििा माफय ि सामाजजक सिंरक्षणः लजक्षि समूहलाई एक सर् 
ददनको न्त्रू्निम रोजगारी सतुनजिि भएको हनुेछ । न्त्र्नुिम रोजगारी उपलब्ध 
नभएका घरपररवारका एक सदस्र्लाई तनवायह भत्ताको व्र्वस्था भएको हनुेछ । र्स 
कार्यबाट सामाजजक सिंरक्षणको प्रवियनमा मद्दि पगु्नेछ । 

(ख) उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वरृ्िः र्ो कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नबाट आन्त्िररक 
रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरमा वृर्ि हनुेछ । कार्यक्रमबाट श्रमर्ोग्र् जनशजि र 
आतथयक रुपमा सकृर् उमेर समूहका नागररकहरुको स्थार्ी, मौसमी िथा अल्पकातलन 
रोजगारी र स्वरोजगारीका लातग आवश्र्क पने सीप िथा क्षमिा अतभवृर्ििारा रोजगार 
िथा स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन र सहर्ोग सेवा उपलब्ध हनुेछ । र्सबाट 
उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरुको सृजना भई र्वद्यमान बेरोजगारी कम गनय मद्दि 
पगु्नेछ । 

2.९ पन्त्रौ र्ोजना र दीगो र्वकास लक्ष  

(क) पन्त्रौ र्ोजना (2076/77 -2080/81) मा उल्लेख भए अनरुुप न ैश्रम, रोजगार िथा 
सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर्का कार्यक्रमहरु केजन्त्रि गररएका छन ्। पन्त्रौ र्ोजनाका श्रम िथा 
रोजगार सम्बन्त्धी सोच, लक्ष्र्, उद्दशे्र्, नीति, रणनीति र कार्यक्रमका र्ववरणहरु तनम्नानसुार रहेका 
छन:्  
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१. सोच  

✓ सबै नागररकलाई मर्ायददि र उत्पादनशील रोजगारीका अवसरको उपलब्धिा ।  

२. लक्ष्र्  

✓ उत्पादनशील क्षरेमा रोजगारी अतभवृर्ि गरी बेरोजगारी दर िथा श्रमको अल्प उपर्ोगमा 
उल्लेखनीर् रूपमा कमी ल्र्ाउन े।  

३. उद्दशे्र्  

✓ देशतभर उत्पादनशील र मर्ायददि रोजगारीका अवसर र्वस्िार गनुय ।  

✓ असल औधोतगक श्रम सम्बन्त्ध र्वकास गनुय ।  

✓ बालश्रम लगार्ि सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्त्र् गनुय ।  

✓ वैदेजशक रोोजगारीलाई सरुजक्षि, मर्ायददि र व्र्वजस्थि गनुय । 

 4. रणनीति िथा कार्यनीति 

तस.निं. रणनीति कार्यनीति 

1 स्थानीर् िहदेजख 
रोजगार कार्यक्रमलाई 
र्वस्िार गरी न्त्रू्निम 
रोजगारको प्रत्र्ाभतूि 
गने  

 

✓ न्त्रू्निम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूि गने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रम लगार्िका र्वशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा 
सञ्चालन गररनेछ ।  

✓ रोजगार र उद्यमशीलिा प्रवियन गनय शैजक्षक प्रमाणपर तधिो 
राखी न्त्रू्न ब्र्ाजदरमा ऋण प्रवाहको व्र्वस्थालाई र्वस्िार 
गररनेछ ।  

✓ रोजगार सूचना केन्त्र स्थापना गरी तनजी के्षरमा तसजयना हनु े
रोजगारीलाई उपलब्ध श्रम शजिको मागसाँग आबि गररनछे ।  

✓ 'श्रमको सम्मान, हाम्रो अतभर्ान' माफय ि श्रम प्रतिको सकारात्मक 
धारणा र्वकास गररनछे र श्रम सिंपरीक्षणको माध्र्मबाट श्रतमक 
हक-र्हिको प्रत्र्ाभतूि गनुयका साथै कार्यथलोमा हनु े सबै 
प्रकारका र्वभेदलाई अन्त्त्र् गदै 'समान कामका लातग समान 
पाररश्रतमक' को प्रतिबििा लागू गररनछे ।  

✓ सम्पूणय श्रतमकहरूलाई पञ्जीकृि गरी सामाजजक सरुक्षाको 
दार्रामा ल्र्ाइनेछ ।  

✓ मर्ायददि श्रमको मान्त्र्िा अनरुूप सब ैप्रकारको श्रमको शोोषण 
अन्त्त्र् गररनछे । हरेक श्रमलाई मर्ायददि बनाइनेछ । साथै, 

बााँधा िथा बलपूबयक लगाइन ेश्रमलाई तनमूयल पाररनेछ ।  

✓ जीवन धान्न पगु्ने िहमा न्त्रू्निम पाररश्रतमक िोकी 
आवश्र्किा अनसुार समर्ानकूुल वृर्ि गदै लतगनेछ ।  

✓ सरकारी तनकार्ले गने र्वकास खचयलाई रोजगारी तसजयनासाँग 
आबि गररनेछ ।  
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तस.निं. रणनीति कार्यनीति 

✓ अनौपचाररक क्षरेमा रहेको रोजगारीलाई क्रमश: औपचाररक 
क्षेरमा रूपान्त्िरण गररनेछ ।  

2 र्वद्यमान श्रम िथा 
रोजगार सम्बन्त्धीश्रम 
िथा रोजगार सम्बन्त्धी 
कानूनहरूको 
प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्न र 
सामाजजक सिंवादको 
माध्र्मबाट असल 
औद्योतगक श्रम 
सम्बन्त्धको र्वकास 
गने ।  

 

✓ वैदेजशक रोजगार कल्र्ाणकारी कोषलाई थप प्रभावकारी 
बनाउन कामदारको बगीकरण अनसुार र्ोगदान गनयो े
व्र्वस्था गररनेछ ।  

✓ असल श्रम सम्बन्त्ध र्वकास गनय र श्रम र्ववाद समाधन गनय 
सरकार, रोजगारदािा र टे्रड र्तुनर्नबीच तनर्तमि सिंवाद र 
समन्त्वर्को प्रणाली स्थापना गररनेछ ।  

✓ सरकार र नीजज क्षेरको सहकार्यमा श्रम र्वतनमर् केन्त्रको 
स्थापना गरी सञ्चालन र तनर्मन गररनेछ ।  

✓ प्रतिष्ठानहरूमा श्रतमकको व्र्वसार्जन्त्र् स्वास्थ्र् र सरुक्षा 
सम्बन्त्धी मापदण्डको प्रभावकारी अनगुमन िथा तनर्मन गरी 
कार्ायन्त्वर्न गराइनेछ ।  

✓ श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न गदै अनौपचाररक 
श्रमलाई औपचाररकीकरण गने प्रकृर्ा आरम्भ गररनेछ ।  

✓ बालश्रमको अन्त्त्र् गने सम्बन्त्धी र्वद्यमान गरुूर्ोजनाको 
प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न गदै बालश्रम अन्त्त्र् गररनछे ।  

✓ श्रतमक हक-र्हि र सरु्वधासाँग सम्बजन्त्धि र्वषर्हरूमा तनणयर् 
गदाय श्रतमकहरूको अतनवार्य प्रतितनतधत्वको व्र्वस्था गररनछे ।  

 

3 रार्िर् आवश्र्किाका 
आधारमा प्रार्वतधक 
िथा व्र्ावसार्र्क 
जशक्षा, िातलम र सीप 
र्वकासिारा श्रतमकको 
दक्षिा अतभवृर्ि गने  

 

✓ सरकारलाई रोजगारका सूचना प्रबाह गनयका लातग उत्प्रेररि 
गने र र्सका लातग क्षमिा अतभवृर्िका कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ ।  

✓ रोजगारका र्वषर्मा स्वदेश िथा र्वदेशमा भएका असल 
अभ्र्ासहरूबाट लाभ ज्ञान आदोान-प्रदान केन्त्र स्थापना 
गररनेछ ।  

✓ न्त्रू्निम ज्र्ालाको कार्ायन्त्वर्न िथा प्रतिष्ठान िथा सिंघ-
सिंस्थामा कार्यरि श्रतमकको ज्र्ाला, िलब भत्ता िथा अन्त्र् 
सरु्वधा बैंक खािा माफय ि भिुानी गने व्र्वस्था गररनेछ । 

✓ प्रभावकारी रोजगार व्र्वस्थापनका लातग र्वतभन्न िहका 
सरकारबीच समन्त्वर् र सहकार्य गररनेछ ।  

✓ सामाजजक ऐक्र्वििा, र्ोगदान र सामाजजक साझेदारीमा 
आधाररि सवयकातलक सरुक्षाको बृहि कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 
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तस.निं. रणनीति कार्यनीति 

4 वैदेजशक रोजगारका 
चरणलाई सरुजक्षि, 

शोषणमिु, मर्ायददि र 
अतधकिम 
प्रतिफलदार्क 
बनाउने ।  

 

✓ प्रमखु गन्त्िव्र् मलुकुहरूसाँग श्रम सम्झौिा गनुयका साथै र्वदेशमा 
रहेका नपेाली श्रतमकहरूको हक-र्हिको सिंरक्षण र सामाजजक 
सरुक्षाका लातग श्रम कूटनीति अवलम्बन गररनछे ।  

✓ गन्त्िव्र् मलुकुमा कामदारको हक-र्हिको सिंरक्षण र प्रवियन 
र उिारको लातग त्र्ाँहा रहेका सेवा प्रदार्क, गैरआवसीर् िथा 
प्रवासी नपेाली सिंघ-सिंगठन र प्रतिर्ष्ठि रोजगारदािा 
कम्पनीसाँग प्रभावकारी समन्त्वर् कार्म गररनेछ ।  

✓ सबै सरोकारवालाहरूको प्रतितनतधत्व रहने गरी वैदेजशक 
रोजगार पररषद्को स्थापना गररनेछ । 

✓ देशलाई आवश्र्क पने जनशजिको पर्हचान र व्र्वस्थापन 
गदै जगेडा श्रतमकलाई गन्त्िव्र् मलुकुसाँग श्रम सम्झौिा गरी 
वैदेजशक रोजगारमा पठाउने व्र्वस्था गररनेछ ।  

✓ भारिमा रोजगारीका लातग जान े कामदारले स्थानीर् िहमा 
दिाय हनुे पररचर्-पर जारी गने र तबमा/कल्र्ाणकारी कोषमा 
आबि गराउन कानूनी व्र्वस्था कार्ायन्त्वर्न गररनेछ ।  

✓ वैदेजशक रोजगारको लातग जानेहरूको पूवय अतभलेख राखी 
त्र्सलाई सरुजक्षि व्र्वजस्थि एवम ्मर्ायददि गररनेछ । साथै, 

सबै खाले र्वकृतिहरूको कडाईका साथ तनर्न्त्रण गररनेछ । 

5 रोजगारी तसजयना गनय 
एवम ्र्वतभन्न 
तनकार्साँग समन्त्वर् 
िथा रोजगारी सन्त्बन्त्धी 
कार्यको तनर्मन गनय 
अतधकार सम्पन्न 
उच्चस्िरीर् 'रार्िर् 
रोजगार प्रातधकरण' 

गठन गन े। 

✓ जनशजि र रोजगारी सम्बन्त्धी केन्त्रीर् िथ्र्ाङ्क प्रणाली तनमायण 
गरी आतथयक रूपले सर्क्रर् जनसङ्खख्र्ाको र्ववरण अद्यावतधक 
गररनेछ ।  

✓ बजारमा आवश्र्क रहेको जनशजि पूतिय हनुे रोजगारको 
खोजीमा रहेको र प्रातधकरणमा नाम दिाय गने व्र्जिहरूलाई 
सीप तसकाउन रार्िर् प्रार्वतधक प्रजशक्षण प्रतिष्ठानसाँग समन्त्वर् 
गररनेछ ।  

✓ र्वुा स्वरोजगार कोष, गररबी तनवारण कोष लगार्िकोो 
कोष, बोडय र आर्ोगहरूलाई प्रातधकरणमा समार्हि गररनेछ ।  

✓ रार्िर् मानव सिंशाधन िथा जनशजि र्ोजना िजुयमा गरी 
िातलम र क्षमिा र्वकासका माध्र्मबाट सीपमूलक िथा 
प्रार्वतधक जनशजि र्वकास गररनेछ ।  
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ख. ददगो र्वकास लक्ष्र् (Sustainable Development Goals – SDGs) मा रोजगारी  

सन ्२०१६ देजख २०३० सम्म र्वश्वको रुपान्त्िरण र र्वकासका हरेक आर्ाममा कसैलाई 
पतन पछातड नछोड्ने प्रतिवद्दिाका साथ सन ्२०१५ मा सिंर्िु रािसिंघको महासभाले ददगो 
र्वकास लक्ष्र् घोषणा गरेको तथर्ो र नेपालले समेि उि लक्ष्र् अनरुुप कार्य गरररहेको छ । 
उि घोषणा बमोजजम ददगो र्वकासका १७ वटा लक्ष्र्, १६९ वटा पररमाणात्मक लक्ष्र् र 
२३२ वटा र्वश्वव्र्ापी सूचक तनधायरण गररएका छन ्। जस अन्त्िगयि  रोजगारसाँग सम्बजन्त्धि 
तनम्नानसुार लक्ष्र्मा प्र.म.रो.का.बाट र्ोगदान परु्ायइएको छ:  

• लक्ष्र् निं. 8 : जस्थर, समावेशी र ददगो आतथयक बृर्ि, पूणय िथा उत्पादनशील 
रोजगारी र मर्ायददि कामलाई प्रबियन गने । 

• लक्ष्र् निं. 10 : देशतभर िथा देशहरुवीचको असमानिा हटाउने 

३. कार्यक्रमको बजेट िथा प्रगति समीक्षा 
आतथयक वषय २०७६/0७७ मा प्र.म.रो.का. को बजेट र्वतनर्ोजन, सशिय अनदुान, कार्यक्रमको 
प्रगतिको समीक्षात्मक र्ववरण र्स खण्डमा उल्लेख गररएको छ ।   

३.१ बजेटको र्वतनर्ोजन 
आतथयक वषय २०७६/०७७ मा र्स कार्यक्रमको लातग कूल रु. ५ अबय १ करोड र्वतनर्ोजन 
भएको तथर्ो । र्वतनर्ोजजि रकम मध्र् ेनेपाल सरकारको श्रोि रु. २ अवय ३९ करोड र वैदेजशक 

ऋण सहार्िाबाट रु. २ अवय ६२ करोड 
रहेको तथर्ो । कार्यक्रममा वैदेजशक 
सहार्िाको रकम तनकासा नभएकोले नपेाल 
सरकारको श्रोिबाट मारै कार्यक्रमको 
सञ्चालन भएको तथर्ो ।  

नेपाल सरकारको बजेटबाट कूल रु. २ अवय 
२० करोड ३२ लाख कामका लातग 
पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजना 
कार्ायन्त्वर्नको लातग र्वतनर्ोजन भएको र सो 
रकममा श्रमको सम्मान र्क्रर्ाकलापको रु. 

१० करोडलाई कामका लातग पाररश्रतमकमा 
आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न 

गनय रकमान्त्िर गरी कूल रु. २ अबय ३० करोड ३२ लाख स्थानीर् िहमा अनदुान हस्िान्त्िरण 
गररएको तथर्ो ।  

  

जचर ४ : कूल बजेटको श्रोिगि र्ववरण 
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३.२ स्थानीर् िहलाई बजेट हस्िान्त्िरणका आधार र आर्ोजनाको माग 
प्र.म.रो.का.बाट स्थानीर् िहका कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनय पर्हलो आ.व. २०७५/0७६ मा 
कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजना सञ्चालनका लातग सशिय अनदुानको रकम 
र्वतनर्ोजन गनय देहार्बमोजजमको आधारहरु तलइएको तथर्ो :- 

(क) गररव घरधूरी सिंख्र्ाको आधारमा ६० प्रतिशि,  

(ख) जनसिंख्र्ाको आधारमा २० प्रतिशि, र 
(ग) दगुयमिाको आधारमा २० प्रतिशि । 

गि आतथयक वषय २०७५/0७६ को अनदुान रकमबाट आर्ोजनाको प्रकृति िथा आर्ोजना 
सञ्चालन गने आधारहरु स्पि हनु नसकेको र आतथयक वषयको अन्त्त्र्मा अनदुान हस्िान्त्िरण हुाँदा 
बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रभावकारी र अपेक्षाकृि हनु नसकेकोले प्र.म.रो.का.को लातग आ.व. 
२०७६/0७७ मा नर्ााँ कार्यर्वतध जारी गरी बजेट र्वतनर्ोजनको आधार देहार् बमोजजम कार्म 
गररएको गररएको तथर्ो :-  

(क) स्थानीर् िहमा सूजचकृि बेरोजगार व्र्जिको सिंख्र्ा  

(ख) कार्यर्वतधले िोकेको मापदण्डका आधारमा स्थानीर् िहबाट प्रस्िार्वि आर्ोजनाको र्ववरण ।   

बजेट र्वतनर्ोजनको लातग स्थानीर् िहमा न्त्रू्निम रोजगारीमा आवि हनु चाहने वेरोजगार 
व्र्जिको सिंख्र्ा िथा EMIS मा बेरोजगार व्र्जिको सम्पणूय र्ववरण प्रर्वि गरेका स्थानीर् िहलाई 
प्रोत्साहन ददने गरी बजेट र्वतनर्ोजन गररएको तथर्ो । 

३.3 स्थानीर् िहबाट आर्ोजना प्रस्िाव  
कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना (सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन) कार्यर्वधी, 
२०७६ बमोजजम मन्त्रालर्ले तमति २०७६/०७/१४ मा सूचना प्रकाशन गरी अनलाईन 
माध्र्मबाट आर्ोजना प्रस्िाव गने व्र्वस्था तमलाएको तथर्ो । र्स अन्त्िरगि स्थानीर् िहलाई 
आर्ोजना प्रस्िाव गनय आवश्र्क अनलाईन फारामको तनमायण एवम ् सो फाराम भने िररकाका 
सम्बन्त्धमा िातलमको व्र्वस्था समेि गररएको तथर्ो ।  

दईु चरण गरी कूल ७२१ स्थानीर् िहबाट आर्ोजना प्रस्िाव भएकोमा बेरोजगार व्र्जि सूजचकरण 
भएका ७०१ स्थानीर् िहबाट मापदण्ड परुा गरी आर्ोजना प्रस्िाव गररए बमोजजम बेरोजगार 
व्र्जिको सिंख्र्ाको आधारमा अनदुान रकम उपलव्ध गराइएको तथर्ो । कार्यर्वतध बमोजजम कूल 
७०१ स्थानीर् िहका कररब ३२ हजार आर्ोजना प्रस्िाव गररएकोमा मन्त्रालर्बाट मापदण्ड परुा 
भएका देहार् बमोजजम आर्ोजनाको प्राथतमर्ककरण गररएको तथर्ो:-  



17 

 

 

प्रदेश चरण आर्ोजना प्रस्िाव गने 
स्थानीर् िहको सिंख्र्ा 

मापदण्ड पगेुका  
आर्ोजनाको सिंख्र्ा 

आर्ोजनाका लातग माग 
गररएको रकम रु. 

हस्िान्त्िरण भएको 
रकम रु. 

प्रदेश निं. १ 

प्रथम 92 2,699 2,99,35,39,086 18,66,47,000 

दोश्रो 28 439 40,83,38,284 6,65,04,000 

कूल 120 3,138 3,40,18,77,370 25,31,51,000 

प्रदेश निं. २ 

प्रथम 109 3,151 2,93,05,45,991 38,02,04,000 

दोश्रो 12 216 19,18,05,390 4,90,31,000 

कूल 121 3,367 3,12,23,51,381 42,92,35,000 

बागमिी प्रदेश 

प्रथम 102 2,397 2,29,75,90,666 27,36,11,000 

दोश्रो 9 127 17,57,39,264 3,33,10,000 

कूल 111 2,524 2,47,33,29,930 30,69,21,000 

गण्डकी प्रदेश 

प्रथम 70 1,957 19,12,11,59,374 14,19,33,000 

दोश्रो 9 78 6,91,31,400 1,19,95,000 

कूल 79 2,035 19,19,02,90,774 15,39,28,000 

लजुम्बनी प्रदेश 

प्रथम 92 3,021 3,01,90,08,032 29,66,43,000 

दोश्रो 14 268 29,46,62,595 6,15,24,000 

कूल 106 3,289 3,31,36,70,627 35,81,67,000 

कणायली प्रदेश 

प्रथम 74 2,733 3,55,06,95,836 36,87,84,000 

दोश्रो 3 137 14,79,79,078 3,64,60,000 

कूल 77 2,870 3,69,86,74,914 40,52,44,000 

सूदरुपजिम 

प्रदेश 

प्रथम 84 4,131 4,05,76,37,275 35,21,78,000 

दोश्रो 2 63 5,54,57,278 4,43,76,000 

कूल 86 4,194 4,11,30,94,553 39,65,54,000 

रार्िर् 

प्रथम 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 

कूल 701 21,417 39,31,32,89,549 2,30,32,00,000 

(िातलका २:  दईु चरण अनदुानको प्रदेशगि र्ववरण) 

कूल ३९ अबय ३१ करोड माग भएकोमा कार्यक्रमबाट सशिय अनदुानको लातग र्वतनर्ोजन र्ोग्र् 
रकम २ अबय ३० करोड ३२ लाख रहेको तथर्ो । गााँउपातलका िथा नगरपातलकागि र्वतनर्ोजजि 
बजेट िथा रोजगारीको र्ववरणहरु अनसूुची-२ मा सिंलग्न गररएको छ ।  

३.४ कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजनामा सशिय अनदुान हस्िान्त्िरण 
स्थानीर् िहबाट मापदण्ड परुा गरी प्रस्िाव गरेका आर्ोजनाको सिंख्र्ा िथा EMIS सोको र्ववरण 
देहार्को जचर निं. ५ मा प्रस्ििु छ । र्ववरण प्रर्वर्ि गरेको आधारमा दईु चरणमा सशिय 
अनदुानको रकम हस्िान्त्िरण गररएको तथर्ो ।  



18 

 

(जचर निं. ५:  सिंशोतधि बजेट) 

स्थानीर् िहमा हस्िान्त्िरण गररएको कूल अनदुान रकम रु. २ अबय ३० करोड ३२ लाख मध्र्े 
रु. २ अबय तमति २०७६/११/०१ मा र रु. ३० करोड ३२ लाख तमति २०७७/०१/१७ मा 
हस्िान्त्िरण गररएको तथर्ो । कार्यक्रमले प्रथम र दोश्रो चरण गरी हस्िान्त्िरण गरेको रकममा 
सवैभन्त्दा अतधक प्रदेश निं. २ मा रु. ४२ करोड ९२ लाख 35 हजार र सबैभन्त्दा कम गण्डकी 
प्रदेशमा रु. १५ करोड ३९ लाख २८ हजार तथर्ो । सोको प्रदेशगि र्ववरण देहार्को जचरमा 
प्रस्ििु छः 

 
(जचर निं. ६: सशिय अनदुानको प्रदेशगि र्ववरण) 

३२ 
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३.५ वार्षयक लक्ष्र् र प्रगति अवस्था 
कार्यक्रमको आ.व. २०७६/७७ को वार्षयक लक्ष्र् (annual milestone) अनसुार प्रगतिको अवस्था 
तनम्नानसुार रहेको छ :- 

वार्षयक लक्ष्र् प्रगति 

सूचीकृि बेरोजगारका लातग कामका 
लातग पाररश्रतमकमा आधाररि 
सामदुार्र्क आर्ोजना सञ्चालन 

• • कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना 
सञ्चालन गरी साठी हजार बेरोजगार ब्र्जिलाई न्त्रू्निम एक सर् 
ददनको रोजगारी ददनको लातग रु. पााँच अवय एक करोड रकम 
तबतनर्ोजन भएको । तबतनर्ोजजि रकम मध्र्े वैदेजशक श्रोि 
(IDA) को रु. २ अबय ६२ करोड रकम तबतनर्ोजन भएकोमा 
उि श्रोिको रकम तनकासा हनु नसकेको कारण नपेाल 
सरकारको श्रोिको रकम रु. २ अबय ३० करोड ३२ लाख 
रकम ७०१ स्थानीर् िहमा सशिय अनदुानको रुपमा 
पठाइएको । उि रकमबाट १०५,६३४ जनालाई ४,३०२ 
आर्ोजनामा औषि १६ ददनको रोजगारी उपलब्ध गराईएको । 

रोजगार सिंर्ोजकका लातग रोजगार 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली 
लगार्िका िातलम सञ्चालन 

• सवै स्थानीर् िहका रोजगार सिंर्ोजकलाई प्रदेशिहमा रोजगार 
व्र्वस्थापन प्रणाली सम्बन्त्धी िातलम सञ्चालन गररएको ।   

• ५५० जना िातलममा सहभागी भएका । 

आन्त्िररक रोजगारी सृजना सम्बन्त्धी 
अध्र्र्न, अनसुन्त्धान  

• सङ्घीर् िहमा आन्त्िररक रोजगारी सृजना सम्बन्त्धी नेपाल 
प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठानसाँग सहकार्य गरी अध्र्र्न 
प्रतिवेदन िर्ार भएको । प्रतिवेदनले नौ वटा नीतिमा 
रोजगारी सृजना सम्बन्त्धी तबधमान व्र्वस्था, रोजगारीको 
सिंम्भावना िथा भावी ददनको लातग सझुाव समावेश भएको । 
साथै रार्िर् रोजगार नीति पररमाजयनका लातग सझुाव प्राप्त ।  

• प्रदेश िहमा रोजगारी सृजना सम्बन्त्धी तरभवुन र्वश्व र्वद्यालर् 
माफय ि गररएको अध्र्र्न प्रतिवेदन प्राप्त भएको । प्रतिवेदनले 
प्रदेशमा रहेको श्रम शजिको र्वश्लेषण गरी रोजगारी सृजना 
सम्बन्त्धी तबधमान व्र्वस्था, कार्यक्रमहरु, रोजगारीको सिंम्भावना 
िथा भावी ददनको लातग सझुाव समावेश भएको । 

रार्िर् रोजगार प्रातधकरण गठन 
सम्बन्त्धी अध्र्र्न र रार्िर् रोजगार 
प्रातधकरण सम्बन्त्धी कानून िजुयमा 

• पन्त्रौँ र्ोजनाले पररकल्पना गरे बमोजजम रार्िर् रोजगार 
प्रातधकरण गठन सम्बन्त्धी प्रारजम्भक अध्र्र्न प्रतिवेदन प्राप्त 
भएको । अध्र्र्नबाट आवश्र्किा र्वश्लेक्षण गरी रार्िर् 
रोजगार प्रातधकरण गठन सम्बन्त्धी ऐनको प्रारजम्भक मस्र्ौदा 
िर्ार भएको। मस्र्ौदा उपर सरकारवालासाँग छलफल गरी 
अजन्त्िम रुप ददन बााँकी ।  

प्र.म.रो.का.को सङ्घीर् िहमा समीक्षा 
(गोष्ठी िथा कार्यशाला) 

• आ.व. २०७५/७६ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको छुटै्ट 
वार्षयक समीक्षा नभई मन्त्रालर्को वार्षयक सतमक्षामा 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पतन समीक्षा भएको । साथै 
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वार्षयक लक्ष्र् प्रगति 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति पसु्िक प्रकाशन 
भएको ।  

प्रदेश स्िरमा रोजगार सिंवाद मञ्च 
समेिको कार्यशाला सञ्चालन 

• कोतभड-१९का कारण हनु नसकेको ।  

सङ्घीर् िहमा आन्त्िररक रोजगारी 
प्रवियन सम्बन्त्धी अन्त्िर्क्रय र्ा िथा 
छलफल 

• सरोकारवाला तनकार्सिंग आन्त्िररक रोजगारी प्रवियन सम्बन्त्धी 
अन्त्िरर्क्रर्ा-छलफल भएको । तनर्तमि सम्वाद माफय ि असल 
श्रम सम्बन्त्ध र्वकास गने थालनी गररएको ।  

प्र.म.रो.का.को प्रदेशस्िरमा समीक्षा • कोतभड-१९ का कारण हनु नसकेको ।  

श्रतमकको बीमा • कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजनामा 100 ददन 
काममा खर्टाँदा श्रतमकको कार्यस्थल दघुयटनाको सामरु्हक 
बीमा गनय सरकारी स्वातमत्व प्राप्त रार्िर् बीमा कम्पनीसाँग 
वािाय गरी बीमा-लेख िर्ार पारी सिंझौिा भएको िर 
सञ्चालनमा र्ढलाई भएको कारण बजेट खचय हनु नसकेको ।   

मन्त्रालर्का कमयचारीका लातग 
क्षमिा र्वकास िातलम 

• कोतभड-१९का कारण हनु नसकेको ।  

(िातलका ३:  वार्षयक कार्यक्रम िथा प्रगति) 

३.६ कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना सञ्चालन 
र्स कार्यक्रमबाट न्त्र्नुिम रोजगारीका लातग दीगो र उत्पादनशील लगानी कार्म गदै कामका 
लातग पाररश्रतमक (Cash for Work) को तसिान्त्िमा आधाररि सावयजतनक तनमायण कार्यक्रम (Public 

Works Programme) माफय ि स्थानीर् स्िरमा भौतिक िथा सामाजजक पूवायधार र्वकासमा र्ोगदान 
परु् र्ाउन आर्ोजना सञ्चालन गररएको छ, जसको र्ववरण देहार्बमोजजम रहेको छ :- 

(क) आर्ोजना सञ्चालन गने स्थानीर् िहको र्ववरण 
आ.व. २०७६/७७ का लातग कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न गनय 
कूल ७०१ स्थानीर् िहमा अनदुान रकम उपलव्ध गराइए िापतन ४९५ स्थानीर् िहबाट मारै 
आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न भएको तथर्ो । महामारीको रुपमा फैतलएको कोतभड-१९ का कारणले समेि 
आर्ोजना सञ्चालन हनु नसकेको स्थानीर् िहको सिंख्र्ा २०६ रहेको छ । जसको सख्र्ात्मक 
र्ववरण देहार्को जचर निं. ७ मा प्रस्ििु छः 
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(चित्र नं. ७: आयोजना कायाान्ियन भएको स्थानीय तहको संख्या) 

(ख) रोजगारी प्रदान गररएको बेरोजगार व्र्जिको सिंख्र्ा 
आतथयक वषय २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले ६० हजार व्र्जिलाई एक सर् 
ददनको रोजगारी उपलव्ध गराउने लक्ष्र् राखेकोमा र्वतनर्ोजजि बजेटको िलुनामा ५२.२९%  न्त्रू्न 
तनकासा भएका कारणले लक्ष्र् प्रातप्त र उद्दशे्र् अनरुुपका र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा समेि चनुौति 
उत्पन्न भएको तथर्ो । साथै, कोतभड-१९ को प्रभाव जारी रहदै गदाय समेि कार्यक्रमले आतथयक 
वषयको अन्त्िसम्ममा स्थानीर् सरकारले कूल १ लाख ५ हजार ६३४ जनालाई रोजगारीमा सिंलग्न 
गराएको तथर्ो ।  सो मध्र्े सबैभन्त्दा अतधक लजुम्बनी प्रदेशमा र सवै भन्त्दा कम प्रदेश निं. २ मा 
रहेका तथए । जसको सिंख्र्ात्मक र्ववरण देहार्को जचर निं. ८ मा प्रस्ििु छः 

 
(जचर निं. ८:  रोजगारीमा सिंलग्न व्र्जिको सिंख्र्ा) 
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आतथयक वषय २०७5/०७६ को िलुनामा आ.व. २०७६/०७६ कूल रोजगारी ददन सिंख्र्ा ५ लाख 
७० हजार पााँचसर् िेइस घटेको िर लजुम्वनी प्रदेश वाहेक अन्त्र् प्रदेशमा औषि रोजगारी ददनमा 
३.०८ ले वृर्ि भई रार्िर् औषि १५.९१ भएको छ । र्वगि दईु आ.व. मा स्थानीर् सरकारबाट 
िलुनात्मक रोजगारी प्रदान भएको औषि ददनको र्ववरण देहार्को िातलका ४ मा प्रस्ििु छ ।  

र्ववरण 
कूल रोजगारी ददन सिंख्र्ा औषि ददन (आ.व.) 

आ.व. ०७५/७६ आ.व. २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

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

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

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

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

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

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

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

कूल   2,210,310      1,639,400  
  12.83  
(१३ ददन) 

  15.97  
(१६ ददन) 

(िातलका ४:  प्रदेशगि रोजगारीको ददन सिंख्र्ा िथा औसि रोजगारीको र्ववरण) 

(ग) आर्ोजनाको सिंख्र्ा िथा प्रकृति  
आतथयक वषय २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्त्िगयि प्रस्िार्वि २१ हजार ४ सर् 
१७ मध्र्ेबाट कूल 4302  आर्ोजनाहरु कार्ायन्त्वर्नमा आएको तथर्ो । जनु स्थानीर् िहमा 
बढी आर्ोजनाहरु सिंचालनमा रहेका तथए सोही स्थानमा अतधक मारामा रोजगारी श्रृजना भएको 
देजखएको छ जसले लजक्षि वगयलाई रोजगारी प्रदानमा प्रभावकाररिा समेि देजखएको छ । प्रदेशगि 
आर्ोजनाको सिंख्र्ात्मक र्ववरण देहार्को जचर निं. ९ मा प्रस्ििु छः 

 

 

जचर न ९: आर्ोजनाको प्रदेशगि सिंख्र्ात्मक र्ववरण 
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कार्ायन्त्वर्न भएका आर्ोजना मध्र्े सडक र्ािार्ािको क्षेरमा ४८.०७% %, साना सामदुार्र्क 
पूवायधारका र्वतभन्न आर्ोजनामा १८.८१% र उजाय, तसाँचाई िथा नदी तनर्न्त्रणमा ११.२५%  

कार्ायन्त्वर्न भएका तथए । र्स प्रकृतिका आर्ोजनामा रोजगारी सृजना गनय सहज हनु े र्वषर्लाई 
ध्र्ानमा राजखएको र सामाजजक दरुी कार्म गनय सहज हनुे स्थानीर् िहको अनभुव देजखएको छ । 
कोतभडकै समर्मा मलुकुमा स्वास्थ्र्, सूचना प्रर्वतध लगार्िका क्षरेले प्राथतमकिा पाए िापतन उि 
क्षेरमा कार्ायन्त्वर्न भएका आर्ोजना १%  भन्त्दा न्त्रू्न रहेका तथए । आर्ोजना क्षेरगि सिंख्र्ात्मक 
र्ववरण जचर निं. १० मा प्रस्ििु छ । गाउाँपातलका िथा नगरपातलकागि सिंचातलि आर्ोजनाको 
सिंख्र्ात्मक र्ववरणहरु अनसूुची-२ मा प्रस्ििु गररएको छ । 

 

 
(जचर निं. १०: आ.व. 2076/077 मा सञ्चातलि आर्ोजना सिंख्र्ा र प्रकृति ) 

३.७ आतथयक र्ववरण 

आ.व. 2076/077 मा सञ्चातलि मखु्र् र्क्रर्ालापगि खचयको र्ववरण तनम्नानसुार रहेको छ :- 
 

(क) स्थानीर् िहमा भएको खचयको र्ववरण 

आ.व. २०७६/७७ मा कूल 701 स्थानीर् िहलाई सशिय अनदुान हस्िान्त्िरण गररएकोमा 
महालेखा तनर्न्त्रक कार्ायलर्को SuTRA/TSA प्रणाली र EMIS बाट प्राप्त र्वत्तीर् प्रगति र्ववरण 
अनसुार रु. 1 अवय 76 करोड 3 लाख 44 हजार 72 खचय  भई 65.49% र्वत्तीर् प्रगति 
देजखएको छ ।  

र्वतनर्ोजजि रकम (रु.) खचय प्रगति 

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

(िातलका ५:  आ.व. २०७६/०७७ मा स्थानीर् िहको र्वत्तीर् प्रगति) 
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स्थानीर् िहमा भएका र्वत्तीर् र भौतिक प्रगतिलाई EMIS माफय ि पतन प्रतिवेदन गनय सबै स्थानीर् 
िहलाई अनरुोध गररएकोमा ५३४ स्थानीर् िहबाट मारै EMIS मा आतथयक र्ववरण प्रर्वर्ि भएको 
छ । र्सका अतिररि कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजना सञ्चालन गने ४९५ मध्र्े 
४६४ स्थानीर् िहबाट मारै EMIS मा र्ववरण प्राप्त भएको छ । र्द्यर्प स्थानीर् िहले कुन 
जशषयकमा कति खचय गरेको र नेपाल सरकारको सजञ्चि खािामा कति रकम र्फिाय गरेको र्ववरण 
प्राप्त गने प्रणालीको र्वकास नभएकोले आगामी आतथयक वषय २०७७/७८ मा आतथयक र्ववरण तलने 
पद्दतिलाई थप व्र्वजस्थि गनुयपने भएको छ । र्सका लातग सरु (SuTRA) प्रणाली िथा तसगास 

(CGAS)  बाट खचयको र्ववरण तलने र सोही अनसुार कार्यक्रमको आतथयक र्ववरण प्रर्वि गनेलाई 
प्रोत्साहन गनुयपने हनु्त्छ । स्थानीर् िहबाट भएको कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि 
सामदुार्र्क पूवायधार तनमायण आर्ोजनामा भएको खचय र अन्त्र् खचयका र्ववरणहरु रोजगार 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा समेि प्रर्वर्ि गने व्र्वस्थालाई प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न गनुयपने 
देजखएको छ ।   

(ख) सङ्घीर् िहमा भएको खचयको र्ववरण 

सङ्घीर् िहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मखु्र् र्क्रर्ाकलाप र सो को खचय र्ववरण 
देहार्बमोजजम छ :- 

(रु.हजारमा) 

क्र.सिं. कार्यक्रम तबतनर्ोजन कुल खचय खचय प्रतिशि 

१ आन्त्िररक रोजगारी सृजना सम्बन्त्धी अध्र्र्न, अनसुन्त्धान 
र छलफल 50,00 23,50 47% 

२ आन्त्िररक रोजगारी सृजना सम्बन्त्धी प्रदेश िहमा अध्र्र्न  70,00 39,58 57% 

३ रार्िर् रोजगार प्रातधकरण गठन सम्बन्त्धी अध्र्र्न र 
रार्िर् रोजगार प्रातधकरण सम्बन्त्धी कानून िजुयमा 4,92 1,47 30% 

४ रोजगार सिंर्ोजकका लातग EMIS लगार्िका िातलम 3,00,00 50,48 १७% 

५ प्र.म.रो.का.को सङ्घीर् िहमा सतमक्षा (गोष्ठी िथा 
कार्यशाला) 10,00 - - 

६ प्रदेश स्िरमा रोजगार सिंवाद मञ्च समेिको कार्यशाला 70,00 - - 

७ सङ्घीर् िहमा आन्त्िररक रोजगारी प्रवियन सम्बन्त्धी 
अन्त्िर्क्रय र्ा िथा छलफल 15,00 - - 

८ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रदेशस्िरमा समीक्षा 35,00 - - 

९ श्रतमकको तबमा 2,02,00 - - 

१०  मन्त्रालर्का कमयचारीका लातग क्षमिा र्वकास िातलम 10,00 - - 

११ अन्त्र् कार्यक्रम खचय १०,१०८   
कुल जम्मा रु.  ८,६७,९२ 1,15,03 १३.२५% 

(िातलका ६:  सङ्घीर् िहको र्वत्तीर् प्रगति) 
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(ग) कूल खचय र्ववरण  

आ.व. 2076/077 मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भएको जम्मा र्वतनर्ोजन र खचयको 
र्ववरण देहार्बमोजजम रहेको छ :- 

र्ववरण र्वतनर्ोजजि रकम (रु.) खचय प्रगति कैर्फर्ि 

स्थानीर् िहमा 
हस्िान्त्िररि सशिय अनदुान 

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

सञ्चालन खचयमा तसधै 

रु. ३९,८३,६२,००० 

र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण 

भएको ।  

मन्त्रालर्बाट सिंचातलि 
कार्यक्रम  

८,६७,९२,००० १,१५,०३,००० १३.२५% 

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

(िातलका ७:  आ.व. २०७६/७७ मा प्र.म.रो.का.को कूल र्वत्तीर् प्रगति) 

३.८ रोजगार सेवा केन्त्रबाट सेवा प्रवाह 

सबै प्रकारका रोजगारमूलक सेवाहरु एकिार प्रणालीको रुपमा उपलब्ध गराउने उद्दशे्र् समेि तलई 
753 गाउाँपातलका िथा नगरपातलकामा रोजगार सेवा केन्त्र स्थापना भएका छन ्। उि केन्त्रबाट 
देहार्का सेवा र सहार्िा प्रदान गने सोच रहे बमोजजम क्रमशः देहार्का सेवा प्रवाह सिंस्थागि हुाँदै 
गएको छः- 
• रोजगार सूचना सिंकलन िथा सम्प्रेषण, 
• बेरोगारको पर्हचान िथा सूचीकरण 

• रोजगारदािा (सरकारी, तनजी, सहकारी, सिंस्था) साँग समन्त्वर् िथा सहकार्य, 
• रोजगारीमा प्राथतमकिा अनसुार श्रतमकको पररचालन, 
• रोजगारीमा लगाउने (Job Placement) मा सहजजकरण, 
• सीप िथा िातलमको आवश्र्िा पर्हचान, र 

• स्वरोजगारका लातग सहजजकरण । 

• र्वत्तीर् पहुाँचमा सहजजकरण, र  

• तनवायह भत्ता व्र्वस्थापन । 
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रोजगार सेवा केन्त्रको काम, कियव्र् र अतधकार 

(रोजगारीको हकसम्बन्त्धी  तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ६ बमोजजम):- 

(क) स्थानीर् िहतभर रहेका बेरोजगार व्र्जिको िथ्र्ाङ्क सङ्कलन िथा 
र्वश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावतधक गने,  

(ख) सूचीकृि बेरोजगार व्र्जिलाई पररचर्पर र्विरण गने,  
(ग) स्थानीर् िह तभर उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरुको पर्हचान गरी 

सोको सूचना प्रवाह गन,े  

(घ) स्थानीर् िह तभरको रोजगारीको सम्भाव्र् जस्थति र्वश्लेषण गरी 
रोजगारीको िथ्र्ाङ्क सङ्कलन गने, रोजगार नक्साङ्कन गने िथा 
रोजगारीका अवसरको अतभलेखाङ्कन गने,  

(ङ) रोजगारदािाका लातग श्रतमकको उपलब्धिाको सम्भाव्र्िा 
जानकारी गराउन,े  

(च) रोजगारदािाबाट माग भए बमोजजम सूचीकृि बेरोजगार व्र्जिलाई 
रोजगारीका लातग काममा जान सूजचि गने,  

(छ) बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, र्ोग्र्िा, अनभुव र बजारको मागका 
आधारमा आवश्र्क पने सीप र्वकास िातलमको पर्हचान गरी 
सम्बजन्त्धि िातलम केन्त्रमा तसफाररस गने,  

(ज) आफ्ना कामकारबाहीको बारेमा तनर्तमि रुपमा सम्बजन्त्धि गाउाँ 
कार्यपातलका िथा नगर कार्यपातलकामा प्रतिवेदन पेश गने,  

(झ) ऐन िथा र्स तनर्मावली बमोजजम आफूले गरेका कामकारबाहीको 
सम्बन्त्धमा मन्त्रालर्ले िोकेको ढााँचामा मन्त्रालर् र प्रदेशको 
रोजगारी सम्बन्त्धी र्वषर् हेने मन्त्रालर्मा मातसक रुपमा प्रतिवेदन 
पठाउन,े  

(ञ) आफ्नो कार्यक्षेरतभरबाट वैदेजशक रोजगारीमा जान चाहने 
व्र्जिहरुका लातग सूचना सम्प्रेषण गने,  

(ट) वैदेजशक रोजगार बोडयबाट उपलब्ध गराइने आतथयक सहार्िा 
र्विरण सम्बन्त्धी कार्यमा सहर्ोग परु् र्ाउने,   

(ठ) बेरोजगार पररवारलाई प्रदान गने तनवायह भत्ता र्विरण गने, 
(ठ) सम्बजन्त्धि स्थानीर् िहमा रोजगारी िथा स्वरोजगारी सम्बन्त्धी 

कार्य गने अन्त्र् सरकारी तनकार् वा त्र्स्िा तनकार्िारा सञ्चातलि 
कार्यक्रमसाँग समन्त्वर् र सहकार्य गने,  

(ड) रोजगार सम्बन्त्धी सरोकारवालालाई अन्त्र् सेवा प्रदान गने । 

रोजगारीको खोजीमा रहेका जनशजि; 
दक्ष/अधयदक्ष/अदक्ष श्रतमकको खोजीमा 
रहेका रोजगारदािा र श्रम बजारमा 
उपलब्ध अवसरको सूचना आदान प्रदान गरी 
रोजगारी प्रत्र्ाभतूिमा सहजजकरण, सहकार्य 
र समन्त्वर् कार्म गनय जनिाको नजजकैको 
सरकारको रुपमा गाउाँपातलका िथा 
नगरपातलकाले रोजगार सेवा केन्त्रको 
प्रभावकारी पररचालन गने व्र्वस्था 
तमलाइएको  छ । 

रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐनको 
व्र्वस्थाबमोजजम स्थार्पि रोजगार सेवा 
केन्त्रमा EMIS सञ्चालन हनु े व्र्वस्था 
तमलाइएको छ। रोजगार सेवा केन्त्र र 
तनजी क्षेरसिंगको सहकार्य अतभवृर्ि हनुे गरी 
EMIS को र्वस्िार गने सोच कार्यक्रमले 
राखेको छ । िीनै िहका सरकारको 
रोजगार सेवा र्वतनमर् केन्त्र (Employment 

Exchange Service Centre) को रुपमा 
रोजगार सेवा केन्त्रको स्िरोन्निी  गने कार्य 
क्रमश: कार्ायन्त्वर्न गररदै लतगएको   छ ।  

आतथयक वषय २०७६/077 मा रोजगार 
सेवा केन्त्रले तसतमि रुपमा रोजगारमूलक 
सेवाको प्रवाह गरे िापतन र्स कार्यक्रम 
मािहि कार्ायन्त्वर्न हनुे र्वुा रोजगारीका 
लातग रुपान्त्िरण पहल आर्ोजना समेिको सेवालाई एर्ककृि रुपमा सञ्चालन गरी देहार्का सेवाहरु 
क्रमश: उपलव्ध गराउने कार्यनीति समेि रहेको छ :  
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• कार्यस्थल स्वास्थ्र् एविं सरुक्षासम्बन्त्धी िातलम, 

• श्रतमकको लातग जीवन उपर्ोगी िातलम, 

• रोजगारी  र स्वरोजगारी सम्बन्त्धी िातलममा सहजजकरण र 

• तनजीक्षेर र रोजगारदािासाँग समन्त्वर् गरी कार्यस्थलमा आधाररि 

िातलम (Apprenticeship Training) । 

आगामी आतथयक वषयमा स्थानीर् िहमा सीप िथा क्षमिा र्वकासको मागको अध्र्र्न र रोजगारीको 
माग िथा आपूतियको अन्त्िरर्वशे्लषण गरी िदनरुुपको क्षमिा र्वकासका र्क्रर्ाकलापको सञ्चालन गने 
व्र्वस्था    तमलाइनेछ । कार्यक्रम माफय ि सञ्चालन हनुे िथा अन्त्र् तनकार्ले सञ्चालन गने िातलम 
कार्यक्रमको सिंर्ोजन िथा सहकार्य गने जजम्मेवारी समेि स्थानीर् िहमा रहेका रोजगार सेवा 
केन्त्रलाई िोर्कएको छ ।  

३.९ र्वगि दईु वषयको िलुनात्मक र्ववरण 

र्वगि दईु वषयमा भएका मूख्र् कार्यहरुको िलुनात्मक र्ववरण देहार् बमोजजम रहेको छ :- 

(क)   सशिय अनदुानको र्ववरण 

प्रथम वषयको िलुनामा दोश्रो वषयमा कूल बजेटको आकारमा कररब ६२ प्रतिशिले वृर्ि भए 
वैदजशक सहार्िाको रकम प्राप्त नहुाँदा दोश्रो वषयमा कामका लातग पाररश्रतमक शीषयकमा रु. ६ 
करोड ४७ लाख ६९ हजार न्त्रू्न भएको तथर्ो । प्रथम वषयको िलुनामा प्रदेश निं. १,  बागमिी 
प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लजुम्वनी प्रदेश न्त्रू्न बजेट र्वतनर्ोजन भएको तथर्ो भने प्रदेश निं. २, कणायली 
प्रदेश र सदूुरपजिम प्रदेशमा अजघल्लो वषयको िलुनामा अतधक बजेट र्वतनर्ोजन भएको तथर्ो । 
वार्षयक प्रदेशगि अनदुानको िलुनात्मक जचर निं. ११ मा उल्लेख छ ।  

 



28 

 

 
(चित्र नं. ११: सशता अनुदानको तुिनात्मक वििरण - रकम रु. हजारमा) 

 

(ख)   आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न भएका स्थानीर् िहको सिंख्र्ा  

र्वगि दईु वषय देजख कार्यक्रम व्र्वस्थापन गनय स्थानीर् सरकारलाई अनदुान, क्षमिा र्वकास,  
समन्त्वर् र सहजजकरण भई रहेको छ । र्द्यर्प केर्ह स्थानीर् सरकारमा सिंस्थागि क्षमिाको कतम, 

रोजगार सिंर्ोजकको ररििा िथा अन्त्र् र्वर्वध कारणले आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न, रोजगार सेवा 
केन्त्रको सञ्चालन र EMIS को उपर्ोग गनय नसकेको अवस्था देजखएको छ । र्सका अतिररि 
कोतभड-१९ को प्रभावले आर्ोजना कार्ायन्त्वर्नमा प्रत्र्क्ष प्रभाव पारेको देहार्को िातलका निं. ८  

बाट समेि देजखन्त्छ ।  

प्रदेश  
स्थानीर् िहको 

सिंख्र्ा 
आर्ोजना  कार्ायन्त्वर्न गने स्थानीर् िहको सिंख्र्ा कैर्फर्ि 

आ.व. २०७५/०७६  आ.व. २०७६/०७७  

प्रदेश निं. १ १३७ ९८ 101 EMIS, ईमेल र 
प्राप्त प्रगति 
र्ववरणका 
आधारमा 
अद्यावतधक 
गररएको ।  

प्रदेश निं. २ १३६ ९७ 76 

बागमिी प्रदेश ११९ ८९ 82 

गण्डकी प्रदेश ८५ ७४ 69 

लजुम्बनी प्रदेश १०९ ९३ 84 

कणायली प्रदेश ७९ ५५ 60 

सदूुरपजिम प्रदेश ८८ ७८ 69 

कूल ७५३ ५८४ 541  

(िातलका ८:  आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न गने स्थानीर् िहको सिंख्र्ा) 

आ.व. २०७५/७६ मा अनदुान रकम 2,36,79,69 आ.व. २०७६/७७ मा अनदुान रकम 2,30,32,00 
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कार्यक्रम सञ्चालनको प्रथम वषयमा सव ै स्थानीर् िहमा अनदुान रकम पठाइएकोमा ५८४ वटा 
स्थानीर् िहबाट मारै आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न भएकोमा आ.व. २०७६/७७ मा कूल ७०१ स्थानीर् 
िहमा अनदुान रकम पठाइएकोमा जम्मा ४९५ स्थानीर् िहले मारै आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न गरेको 
जानकारी  प्राप्त भएको छ । आर्ोजना कार्ायन्त्वर्नको सन्त्दभयमा प्रथम वषयमा ७7.5% र दोश्रो वषयमा 
७0.61% स्थानीर् िह र्क्रर्ाजशल भएको देहार्को जचर निं. १२ मा प्रस्ििु छ :- 

 
(जचर निं. १२:  आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न भएका स्थानीर् िहको र्ववरण ) 

(ग)     न्त्रू्निम रोजगारी प्रदान गररएको र्वपन्न बेरोजगारको सिंख्र्ा  

17 लाख 1 हजार 5 सर् 51 ले आवेदन ददएका मध्र् े प्रथम वषयमा न्त्रू्निम रोजगारीमा 
१,७२,२७० जनालाई औसि १३ ददनको रोजगार उपलव्ध गराइएकोमा आ.व. २०७६/०७७ 
मा 370734 जना बेरोजगार सूजचकृि रहेकोमा कूल १,०5,365 जनालाई औसि १६ ददनको 
रोजगारी उपलव्ध गराईएको र्ववरण देहार्को चाटय निं. 10 उल्लेख छ । रोजगारी उपलव्ध 
गराउने क्रममा औसि रोजगारी ददनमा बृर्ि भए िापतन एक सर् ददनको रोजगारी सृजना गने 
लक्ष्र् प्रातप्तका लातग कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नकिायले ध्र्ान ददन ुपने देजखएको   छ ।  

$(% 
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(जचर निं. १२: न्त्रू्निम रोजगारीमा सिंलग्न बेरोजगार व्र्जिको सिंख्र्ा) 

(घ)    आर्ोजनाको सिंख्र्ात्मक र्ववरण 

कार्यक्रम सञ्चालनको प्रथम वषयमा जम्मा ६,९०४ आर्ोजना सञ्चालन भएकोमा आ.व. 
२०७६/०७७ मा जम्मा 4,302 आर्ोजना कार्ायन्त्वर्मा आएका तथए । प्रथम वषयमा आर्ोजना 
सञ्चालन भएका स्थानीर् िहमा औसि १२ वटा आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न भएकोमा गि आ.व. मा सो 
सिंख्र्ा घटेर ११ भएको देहार्को जचर निं. १३ बाट देजखएको छ । गि आ.व.मा अनदुान 
रकममा सामान्त्र् कतम भएको िथा कोतभड-१९ को प्रभावले गदाय आर्ोजनाको सिंख्र्ा घटेको 
अवस्था देजखएको छ ।   

न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गरेका विपन्न बेरोजगारको संख्या 
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(जचर निं. १३: आर्ोजनाको सिंख्र्ात्मक र्ववरण) 

४. कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धीहरु 

आ.व. 2075/076 को िेस्रो चौमातसकबाट शरुु गररएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 
कार्ायन्त्वर्नका क्रममा आ.व. 2076/077 को अवतधमा कार्यक्रमले हातसल गरेका 
उपलब्धीहरुलाई देहार् अनसुार प्रस्ििु गररएको छः- 

४.1 नीतिगि अध्र्र्न 
नेपाल सरकारले आ.व. २०७५/७६ को नीति िथा कार्यक्रम माफय ि आगामी पााँच बषयतभरमा 
बाध्र्ात्मक बैदेजशक रोजगारीलाई अन्त्त्र् गने घोषणा गरेको प्रतिवििाबमोजजम सरकारले र्वगि दईु 
वषयमा अवलम्बन गरेका नीति िथा कार्यक्रम आन्त्िररक रोजगारी प्रबियन गने िफय  केन्त्रीि रहेका 
छन ् । आन्त्िररक रोजगारसम्बन्त्धी गणुात्मक िथा सिंख्र्ात्मक र्ववरण एर्ककृि स्वरुपमा 
व्र्वस्थापन गने र िदनरुुप सेवा प्रवाहमा आवि गनय र्वतभन्न अध्र्र्न र अनसुन्त्धनात्मक कार्य 
मन्त्रालर्ले अगातड बढाएको छ ।  

आन्त्िररक रोजगारी सृजना हनुे प्रमखु क्षेरका नीतिगि पक्षमा अध्र्र्न र्वशे्लषण गरी र्वकास 
प्रर्क्रर्ामा मूल प्रवार्हकरण गने प्रर्ोजनको लातग नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठानसाँग सम्झौिा 
गरी नीतिगि अध्र्र्न गराएको तथर्ो । उि अध्र्र्नबाट सङ्घीर्स्िरमा रोजगारी सृजना गने नौ 
वटा नीतिको अध्र्र्न गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदनले रोजगारी सृजनाको सम्बन्त्धमा 
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वियमानमा भएको व्र्वस्था,  रोजगारीको र्वषर्लाई आन्त्िररर्ककरण गनय चाल्न ु पने कदमको 
र्वषर्मा समेि मागयदशयन गरेको छ । र्सैगरी मन्त्रालर्ले प्रदेश िहमा रोजगारी सृजना गने 
सम्बन्त्धमा तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर्साँग सम्झौिा गरी अध्र्र्न गराएको     तथर्ो । उि अध्र्र्न 
प्रतिवेदनले प्रदेश स्िरमा रोजगारी अवस्थाको िलुनात्मक र्ववरण र रोजगारी प्रवियन गनय आगामी 
मागयजचर सम्बन्त्धमा सझुाव प्राप्त भएको छ ।   

आ.व. २०७६/७७ मा श्रम र रोजगारका र्वषर्मा तनदेशन, समन्त्वर् र सहजजकरण गनय पन्त्रौं 

र्ोजनाले पररकल्पना गरे अनसुार रोजगार प्रातधकरण गठनको लातग कानूनको प्रारजम्भक मस्र्ौदा 

िर्ार भएको छ । भावी ददनमा आन्त्िररक रोजगारीको रार्िर् स्वरुप, सिंरचना र सेवा प्रवाहको 

सिंस्थागि प्रणाली कुन रुपमा र्वकास गने भन्ने ससु्पि अवधारणा सर्हि रोजगार प्रातधकरणको 

औजचत्र् र बह ु तनकार् आवि हनु े र्वषर्मा नीतिगि स्पििा कार्म गदै मन्त्रालर्गि स्वातमत्व 

समेि परु्ि हनुे गरी थप गहृकार्यको आवश्र्िा देजखएको छ ।  

४.2 आन्त्िररक रोजगारीको लातग नीतिगि छलफल िथा पषृ्ठपोषण 

मन्त्रालर्ले आन्त्िररक रोजगारी प्रवियन गने सन्त्दभयमा 2076/03/१५ र १६ मा रार्िर् श्रम 

िथा रोजगार सम्मेलनको आर्ोजना गरेको तथर्ो । सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्बाट शभुारम्भ 

गररएको सम्मेलनमा श्रतमक र्तुनर्न, रोजगारदािा, सरकारका सम्बि तनकार् िथा र्वषर् र्वज्ञको 

उपजस्थति रहेको तथर्ो । सम्मेलनमा आन्त्िररक रोजगारीको वियमान अवस्था, कार्ायन्त्वर्नका चनुौिी 

र सम्भावनाका र्वषर्मा सघन छलफल भएको तथर्ो । सम्मेलनबाट आन्त्िररक रोजगारीलाई 

प्रबियन गनुयपने कानूनी, सिंरचनागि र कार्यक्रमगि र्वषर्मा पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको तथर्ो । 

सम्मेलनको तनश्कषय अनसूुची-३ मा सिंलग्न छ । 

४.३ श्रतमकको कार्यस्थल दघुयटना बीमा 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारीको माध्र्मबाट श्रतमकलाई सामाजजक सिंरक्षण प्रदान गने 

कार्यक्रम रहेकोले रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा सजुचकृि बेरोजगार ब्र्जिलाई रोजगारीमा 

खटाउन ुपूवय श्रतमकको कार्यस्थल दूघयटना बीमा गने पररपार्टलाई सिंस्थागि गररएको छ ।  

४.४ रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको स्िरोन्निी 

तमति 2076/09/22 देजख सञ्चालनमा आएको रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली 

(Employment Management Information System) सञ्चालन िथा कार्ायन्त्वर्नको क्रममा पर्हचान 

भएका सधुार गनुयपने र्वषर्हरुलाई सधुार गदै लतगएको छ । र्वगिमा न्त्र्नुिम रोजगारीमा आवि 
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हनु चाहने बेरोजगार व्र्जिको र्ववरण, कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजनाको र्ववरण 

लगार्िका र्वषर्हरु मार समावेश भएकोमा रोजगारमूलक सेवा र सरु्वधा प्रदान गने र्वषर्हरु 

समेि समावेश गरी स्िरोन्निी गने कार्यलाई तनरन्त्िरिा दददै रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन सूचना 

प्रणाली स्थार्पि गने प्रकृर्ा अगातड बढाइएको छ । 

४.५ र्वुा रोजगारीको लातग रुपान्त्िरण पहल आर्ोजना सञ्चालन 
आर्ोजनाले र्वशेष गरी बेरोजगार र्वुा र मर्हला लजक्षि रोजगारी, जीवन उपर्ोगी िातलम र श्रम 
बजारमा मर्हला श्रमशजिको पहुाँच बृर्ि गनय रोजगारीका लातग िर्ारी क्लव (Ready to Work 

Club) गठन गने लगार्िका र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनेछ ।, थप जनशजिको व्र्वस्था िथा 
रोजगारमूलक सेवा र सरु्वधाको सदुृर्ढकरण लगार्िका कार्यमा सहर्ोग गनेछ । 

सजुचकृि र्वपन्न बेरोजगार व्र्जिलाई लजक्षि गरी थप रोजगारी िथा रोजगारमूलक सेवा प्रदान िथा 
आन्त्िररक रोजगारीलाई प्रबियन गनय नेपाल सरकार (अथय मन्त्रालर्) र र्वश्व बैंक बीच नोभेम्बर 
२०१९ मा हस्िाक्षर भइय र्वश्व बैंकको ऋण सहर्ोगमा आतथयक रुपमा तबपन्न बेरोजगार र्वुालाई 
रोजगारीको अवसर तसजयना, सीप िथा क्षमिा अतभबृिी र रोजगारमूलक सेवा, सरु्वधा िथा सहार्िाको 
र्वस्िार माफय ि श्रम बजारको पररणाममा सधुार ल्र्ाउन े लक्ष्र्का साथ "र्वुा रोजगारीका लातग 
रुपान्त्िरण पहल आर्ोजना (Youth Employment Transformation Initiative Project) प्रधानमन्त्री 
रोजगार कार्यक्रम अन्त्िगयि सिंचालनमा ल्र्ाइएको छ ।पााँच बषयसम्म(सन ् १२ से्टेम्बर २०१९ 
देजख ३० जनु 2024 सम्म ) सञ्चालन हनुे र्स आर्ोजनाको कुल रकम १२० तमतलर्न अमेररकी 
डलर (कररब रु. १४ अबय रूपैर्ा बराबर) रहेको छ । साथै र्सबाट स्थानीर् िहमा सञ्चालनमा रहेका 
रोजगार सेवा केन्त्रको क्षमिा अतभवृर्िका र्क्रर्ाकलाप समेि हनुेछ । र्स आर्ोजनाको तमति 
२०७७/४/५ मा सिंर्िु रुपमा शभुारम्भ भएको हो र र्स आर्ोजनामा तनम्नानसुारका मखु्र् 
िीनवटा कम्पोनेन्त्टहरू रहेका छन:्- 

कम्पोनेन्त्ट १ - रोजगार प्रविनय प्रणाली र सेवाको सदुृढीकरण   

कम्पोनेन्त्ट २-जोजखमपणूय अवस्थामा रहेका समूहका लातग श्रम बजारको उपलजव्धमा सधुार अतभबृर्ि    

कम्पोनेन्त्ट ३ - आर्ोजना व्र्वस्थापन, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन र क्षमिा र्वकास। 
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न्त्रू्निम रोजगारी िथा आन्त्िररक रोजगारी प्रवियन सम्बन्त्धी देहार्का कार्यमा आर्ोजनाका 
र्क्रर्ाकलाप केजन्त्रि रहेका छन:्   

• रोजगारका अवसरको तसजयना, सीप िथा क्षमिा अतभबृर्ि र रोजगार सेवाको र्वस्िार माफय ि 
र्वुाको लातग श्रम बजारको पररणाममा सधुार ल्र्ाउने । 

• रोजगारमूलक सेवा र सरु्वधा सम्बन्त्धी प्रणालीको र्वकास िथा र्वस्िार गरी लजक्षि वगयको  
पहुाँच अतभबृर्ि गने 

• १० ददन सम्मको जीवन उपर्ोगी सीप र्वकास र ४० ददनसम्मको कार्यस्थलमा आधाररि  
सीप र्वकास िथा क्षमिा अतभवृर्िका र्क्रर्ाकलापलाई ५९,५०० जना बेरोजारलाई लजक्षि 
गरी सञ्चालन गररनेछ। 

• िोर्कएका १५० वटा स्थानीर् िहमा मर्हला लजक्षि रोजगारीका लातग िर्ारी क्लवको 
सञ्चालन गररने छ ।  

• कूल र्वुा १८ देजख ४० वषयका लाभग्राही सिंख्र्ा ६०% रहने ।   

• National Employment Management Information System र्वकास र सञ्चालन 

• रोजगार सेवा केन्त्रमा थप २ जना कमयचारी सबै स्थानीर् िहमा र कररब १५० स्थानीर् 
िहमा रोजगारीको लातग सहजकिायको बजेट ।  

 

र्सका लातग देहार्का मखु्र् दस्िावेजहरु स्वीकृि भएका 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 श्रतमक सूचना बैङ्क स्थापनाको अध्र्र्न सम्पन्न  
देशमा मौजदुा श्रमशजिको सम्पणूय र्ववरण (र्ोग्र्िा, ज्ञान, सीप, दक्षिा, अनभुव, रुची आदद) 
रोजगारदािाका सम्पूणय र्ववरण, सीप िथा िातलम प्रदार्क सिंस्थाहरुको र्ववरण िथा रोजगारीका 
अवसरहरुको सम्पूणय र्ववरण रहने गरी श्रतमक सूचना बैक सञ्चालनमा ल्र्ाउन ेिर्ारी भएको छ । 
र्सको लातग वेव साइट दिाय भई (www.lib.gov.np) सञ्चालनको िर्ारीमा रहेको छ । श्रतमक 
सूचना बैक सञ्चालनमा आएपतछ Skill Gap Analysis र Job Matching को कार्यमा सहर्ोग पगु्नछे । 
र्सको लातग अवधारणा िर्ार भई प्रार्वतधक पक्षको िर्ारी भईरहेको छ । 

४.७ अन्त्र् उपलजब्ध 

र्स कार्यक्रमले आन्त्िररक रोजगारी प्रबियनको लातग सरोकारवालासाँग पटक पटक छलफल अन्त्िरर्क्रर्ा 
गरी आन्त्िररक रोजगारी र स्वरोजगारीलाई रार्िर् महत्वको रुपमा स्थार्पि गरेको छ । आ.व. 
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2077/078 मा सब ैिहका सरकारको प्रमखु महत्वको र्वषर्को रुपमा आन्त्िररक रोजगारी परेको 
छ । प्रदेश सरकार र स्थानीर् सरकारले समेि र्स कार्यक्रमलाई अनसुरण गरी मखु्र्मन्त्री रोजगार 
कार्यक्रम, मरे्र रोजगार कार्यक्रम, अध्र्क्ष रोजगार कार्यक्रम आदद नामका रोजगारमूलक कार्यक्रमहरु 
सञ्चालनमा आएका छन ् । कोतभड-१९ पतछ राहि र्विरण गनय समेि र्सै कार्यक्रमबाट स्थार्पि 
रोजगार सेवा केन्त्रले समन्त्वर् र सहजजकरण गरेका तथए । 

र्स कार्यक्रमबाट श्रतमकको ज्र्ाला भिुानी गदाय अतनवार्य रुपमा बैंक खािामा भिुानी गनुय पने 
व्र्वस्थाले तबपन्न बगयको पाररवाररक िहमा समेि र्वत्तीर् साक्षरिा अतभवृर्ि भएको छ। र्सले 
सरकारको हरेक नागररकको बैंक खािा खोल्न ेनीतिमा समेि सहर्ोगी भतूमका तनवायह भएको छ । 
नगद रर्हि भिुानी (Cashless Payment) र्वतधले पारदजशयिा बढाएको छ भन े र्वत्तीर् अनशुासन 
कार्म गनय सहर्ोग तमलेको छ ।िर, बैंर्कङ्ग पहुाँच नपगेुका केही स्थानीर् िहमा नगदै भिुानी 
गने कानूनी प्रावधान बमोजजम नै भिुानी भइरहेको अवस्था छ । 

सावयजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को नवौ सिंशोधन (तमति २०७६/०९/१४) बाट सावयजतनक 
तनमायण गन ेतनमायण ब्र्वसार्ीले रोजगार सेवा केन्त्रबाट श्रतमक तलन सक्न ेव्र्वस्था थप भएको छ । 
र्स व्र्वस्थाले   रोजगार सेवा केन्त्रमा आवि भएका बेरोजगार व्र्जिले रोजगारी पाउन ेसम्भावना 
र्वस्िार भएको छ ।   

५ . रोजगार सजृनाका माध्र्म र कार्यक्रमबाट भएको तसकाइ 

नेपालको सिंर्वधानले मौतलक हकको रुपमा स्थार्पि गरेको रोजगारीको हकलाई कार्ायन्त्वर्न गनुय 
िीनै िहका सरकारहरुको सामरु्हक जजम्मेवारी हो । र्वतभन्न रोजगार काक्रय महरु मध्र् े र्वपन्न 
वेरोजगार लजक्षि न्त्रू्निम रोजगारमूलक कार्यक्रमको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्नमा छ।न्त्रू्न रोजगारीलाई सम्वोधन गनय अपनाइने माध्र्महरु, प्र.म.रो.का.को शरुुका 
वषयका आएका आलोचनाका स्वरहरु र कार्यक्रमको र्थाथय पक्षलाई र्स खण्डमा सिंजक्षप्त रुपमा 
प्रकाश पाररएको छ । साथै र्स खण्डमा रार्िर् स्वरुपमा कार्ायन्त्वर्नमा आएको प्र.म.रो.का. बाट 
भएका मूख्र् तसकाइहरु प्रस्ििु गररएको छ ।  

5.1 रोजगारी सजृनाका माध्र्महरु 

सामान्त्र्िर्ा बेरोजगारी िथा न्त्रू्न रोजगारीलाई समाधान गनय तसिान्त्िि: सावयजतनक क्षेरबाट तनम्न 
बमोजजमको र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन हनु ेगदयछ :- 

• पूाँजजगि लगानी बृिी गरी दीगो रोजगारी सृजना गने कार्य, 

• दीघयकालीन रुपमा पणूय िथा न्त्रू्न रोजगारीको समस्र्ालाई समाधान गनय आन्त्िररक र 
वैदेजशक रोजगारीको प्रवियनात्मक र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गने,  
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• श्रम बजारमा रहेका अवसर उपर्ोग गनय नीति िथा कार्यक्रमले सम्वोधन गने, 

• िन्त्ि, प्राकृतिक र्वपत्ती लगार्िका सिंकटासन्न अवस्थामा काममा लातग पाररश्रतमकमा 
आधाररि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गने, 

• र्वपन्निा िथा जोजखमपणूय जीवनर्ापन गरेका नागररकलाई गररबी न्त्रू्तनकरणका लातग 
सामाजजक सिंरक्षण सर्हिको र्वतभन्न र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गने । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को व्र्वस्थालाई कार्ायन्त्वर्न 
गनय न्त्रू्निम रोजगार प्रदान गने एवम ् आन्त्िररक रोजगारीलाई प्रवियन गने कार्ायदेश अनसुार 
सञ्चालनमा रहेको   छ । एक आतथयक वषयमा न्त्र्नुिम एक सर् ददन रोजगारमा सिंलग्न नभएको 
वा कजम्िमा िोर्कएबमोजजमको आर्आजयन हनु े स्वरोजगारमा सिंलग्न नभएको १८ वषय देजख ५९ 
वषय उमेर समूहको नागररकलाई बेरोजगार व्र्जिको पररभाषाले समेटेको छ । सो अनसुार 
सूजचकृि बेरोजगार व्र्जिलाई न्त्र्नुिम रोजगारी उपलव्ध नभएमा तनर्मानसुार तनजको पररवारलाई 
तनवायह भत्ता प्रदान गनुयपने हनु्त्छ ।  

रोजगारमूलक िथा सीपमूलक िातलम, सहतुलर्िपूणय कजाय िथा स्वरोजगार सम्बि अवसर सम्बन्त्धी 
सूचना र सेवा रोजगार सेवा केन्त्रबाट एकिार प्रणालीको रुपमा प्रदान गनय नसर्कएको कारणले 
रोजगारीको खोजीमा रहेका नागररकको कार्यक्रम प्रतिको धारणालाई सधुार गनय नसर्कएको अवस्था 
छ ।  
 

तसिान्त्ििः ददगो रोजगारी तभर िीन पक्षहरु रहन्त्छन ्। पर्हलो तनर्तमि रोजगारीका माध्र्मबाट 
जीवनपार्नमा सहजिा कार्म भएको अवस्था, दोस्रो किाहरुकोवश्र्आ आधारभिू पररवारको  
पररपूतिय भएको अवस्था र िेस्रो श्रम बजारमा रोजगारीको उपर्िु उपलव्धिाको अवस्थालाई 
जनाउाँदछ । अतधकािंश रोजगारीहरु मागमा आधाररि रहने र बजारको माग अनसुार रोजगारीको 
अवसरहरु थपघट हुाँदै जान्त्छन । िर न्त्रू्निम रोजगारीको प्रत्र्ाभिू भएका मलुकुमा समेि 
सरकारले अन्त्र् रोजगारी उपलब्ध हनु नसकेमा राज्र् आफै रोजगारदािा भई सावयजतनक क्षरेमा 
रोजगारी सृजना गने गदयछ । उदाहरणका लातग तमर राि भारिमा महात्मा गान्त्धी रार्िर् ग्रातमण 
रोजगार प्रत्र्ाभतूि ऐन माफय ि कार्ायन्त्वर्न गररएको र्वश्वकै ठुलो ग्रातमण रोजगार कार्यक्रमले 
कामको लातग ज्र्ाला प्रदान गरी नागररकको जीवनर्ापनमा प्रत्र्क्ष सघाउ परु् र्ाउने र सावयजतनक 
पूवायधारको र्वकासमा सहर्ोग गरी थप सामाजजक र आतथयक अवसरहरु सृजना गने कार्य भई 
रहेको छ ।त्र्सै गरी इतथर्ोर्पर्ाको उत्पादनशील सरुक्षा सञ्जाल कार्यक्रम (Productive Safety-net 

Programme)1 अति र्वपन्न घरधरुीलाई सावयजतनक तनमायण कार्यहरुमा रोजगारी प्रदान गनुयका साथै 
 

1 https://socialprotection.org/discover/programmes/productive-safety-net-programme-psnp 
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बचि िथा ऋणको व्र्वस्था, क्षमिा अतभवृर्ि र श्रम बजारमा पहुाँच सतुनजिि गरी लजक्षि समूहलाई 
गररबीको रेखामातथ ल्र्ाउन प्रर्ास भईरहेको छ । अजेजन्त्टनामा कार्ायन्त्वर्नमा रहेको प्रोगामा 
जेफेस कार्यक्रमले र्वपन्न र जोजखममा रहेका सबै नागररकलाई पूवायधार तनमायणका आर्ोजनामा 
सहभागी गराई रोजगारी सृजना गरेको िथा सामदुार्र्क पूवायधारको र्वकासमा प्रत्र्क्ष सहर्ोग 
परु् र्ाएको छ । दजक्षण अर्िकी रािहरुमा पतन श्रम सिंगठनहरु माफय ि लजक्षि घरधूरीलाई 
श्रममूलक सावयजतनक तनमायण कार्यमा सिंलग्न गराई गररबी र बेरोजगारीको समस्र्ालाई सम्बोधन 
गरेको पाईन्त्छ । 

5.2 कार्यक्रमको आलोचना 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको प्रथम वषय  2075/०७६ मा केर्ह स्थानीर् िहबाट 
सञ्चालनमा आएका आर्ोजनाहरु उत्पादनशील हनु नसकेको भतन केही सञ्चार माध्र्म िथा 
सामाजजक सञ्चालनमा नकारात्मक र्टकार्ट्पणी आएका तथए । र्र्नै सन्त्दभयमा मन्त्रालर्बाट तमति 
२०७६ श्रावण १६ मा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका र्वर्वध र्वषर्हरुमा परकार सम्मेलन माफय ि 
जानकारी ददएको तथर्ो । सामाजजक सिंरक्षणको अवधारणा बमोजजम न्त्रू्निम रोजगारीको कार्यक्रम 
सञ्चालन हुाँदा िथा सवै बेरोजगार व्र्जि न्त्रू्निम रोजगारीमा सिंलग्न हनु नचाहेको अवस्थामा 
सामाजजक न्त्र्ार्को तसिान्त्ि बमोजजम र्वपन्न िथा जोजखमपणूय जीवनर्ापन गरेका व्र्जिलाई मारै 
रोजगारीमा सिंलग्न गराउने उद्देश्र्मा समेि तछटपटु प्रश्न हुाँदै आएको छ । रोजगारी र न्त्र्नुिम 
रोजगारी बीचको तभन्निाको सावयजतनक स्िरमा असमान बझुाईले राम्रा नीतिगि प्रर्ासमा समेि केही 
आलोचनाको स्वर सतुनएको अवस्था छ । 

पूवायधार तनमायण गने कार्यमा सामान्त्र् अवस्थामा पचहत्तर प्रतिशि सम्म तनमायण सामाग्रीको प्रर्ोग 
हनुे र ज्र्ालामा प्रर्ोग हनुे रकम औसि रुपमा पन्त्र देजख  तबस प्रतिशि मारै हनुे सन्त्दभयमा  
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ७० प्रतिशि भन्त्दा अतधक ज्र्ाला भिुानी (Cash Transfer) मा 
रकम खचय गनुय पदाय एवम ् तनमायण सामाग्रीको खररदमा अन्त्र् िह िथा तनकार्को रकम प्रर्ोग 
नभएको सन्त्दभयमा तनमायण भएको पूवायधारको गणुस्िरमा प्रश्न आउन स्वाभार्वक बनकेो छ ।  िर 
कार्यक्रमले तनदेजशि गरेको श्रमप्रधान आर्ोजनाको र्ववरण बमोजजम कार्ायन्त्वर्न भएमा मारै सत्तरी 
प्रतिशि ज्र्ालामा खचय हनु सक्ने देजखन्त्छ । र्सको अतिररि तनदेजशकाले दक्ष िथा अधयदक्ष 
कामदारको प्रावधान नराखेको हनुाले आर्ोजनाको गणुस्िर कार्म गनय तनर्तमि प्रार्वतधक 
सपुररवेक्षण आवश्र्किा देजखन्त्छ ।  

कार्यक्रमबाट र्वगिका वषयहरुमा स्थानीर् िहबाट सञ्चातलि कतिपर् र्क्रर्ाकलापहरु मध्र्े 
सरसफाइजन्त्र् काम गरेको भनी आलोचना भएको छ । कार्यक्रमले अवलम्बन गरेको लक्ष्र् 
बमोजजम स्थानीर् िहको आवश्र्किा बमोजजम सञ्चालन भएका कार्यहरु प्रति नकारात्मक धारणाको 
प्रचार हुाँदा लजक्षि वगय प्रति न्त्र्ार् हनु े   देजखदैन । प्र.म.रो.का.बाट ठूलो पररमाणको बजेट 
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न्त्र्नुिम रोजगारी सृजनाका लातग खचय गनुयपने सन्त्दभयमा ठूला पूवायधार तनमायण िथा पूाँजजकृि लगानी 
हनु नसकेको भनी आतथयक पक्षबाट मारै र्वशे्लषण गरेको सतुनएको छ । सामाजजक सिंरक्षण केजन्त्रि 
कार्यक्रमलाई आतथयक दृर्िकोणबाट मारै र्वशे्लषण गनुय एवम ् र्वपन्न वगय लजक्षि सामाजजक न्त्र्ार् 
कार्म गने सिंवैधातनक सोच प्रति अन्त्र्ार् हनु जाने अवस्थालाई ध्र्ान ददनपुने     हनु्त्छ । 
 

कार्यक्रम सञ्चालनको प्रथम वषयमा न्त्र्नुिम रोजगारीका लातग आफ्नो आम्दानीबाट ३ मर्हना पतन 
खान-लाउन नपगु्न े र्वपन्न वगयलाई रोजगारी प्रदान गनय आवेदन आव्हान गररएकोमा रोजगार सेवा 
केन्त्रमा सबै प्रकारका बेरोजगार र राम्रो अवसरको खोजीमा रहेका जशजक्षि िथा सीपरू्ि 
नागररकबाट समेि तनवेदन प्राप्त भएको अवस्था तथर्ो। र्सले फरक फरक अवस्थाका 
नागररकलाई न्त्र्नुिम रोजगारी प्रत्र्ाभतूि वा रोजगारमूलक सेवा प्रवाह गने र्वषर् जर्टल बन्न पतुग 
रोजगार सेवा केन्त्रको भतूमका प्रभावकारी नदेजखएको भान पनय गर्ो । 

श्रमबजारमा जशक्षा, सीप र उपलब्ध अवसर बीच िादाम्र्िा (Skill and Job Matching) कार्म गनय 
बेरोजगारको पहुाँच वृर्िका क्षेरगि रणनीतिक र्क्रर्ाकलाप समेि सञ्चालन नहुाँदा र्स प्रकारका 
र्टकार्ट्पणी आउन ुस्वाभार्वक हनु्त्छ । आगामी ददनमा र्वकास गररने रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन 
सूचना प्रणालीले र्स प्रकारका दरु्वधा हटाई कार्यक्रम प्रतिको समान बझुाई कार्म गनय सहर्ोग 
गने र्वश्वास छ । 

५.३ कार्यक्रमको र्थाथयिा 
सावयजतनक रोजगारी सृजना गने कार्यमा कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सावयजतनक तनमायण 
कार्य सञ्चालन गने र्वतध अन्त्िरायर्िर् स्िरमै प्रचतलि र नेपालमै पतन र्वगि केर्ह दशक देजख न ै
कार्ायन्त्वर्नमा रहेको र्वतध हो । सामाजजक सिंरक्षणको मान्त्र्िा बमोजजम र्वुा अवस्थाको 
उत्पादकत्व प्रर्ोग गरी सावयजतनक तनमायण कार्यमा प्रर्ोग हनु ु सान्त्दतभयक हनुे हनुाले प्रधानमन्त्री 
रोजगार कार्यक्रमले कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजना सञ्चालन गदै आएको छ ।  

आ.व. 2075/076 मा पाररश्रतमकमा आधाररि आर्ोजना सञ्चालन कार्यर्वतध कार्ायन्त्वर्नको 
अनभुवको आधारमा आ.व. 2076/077 मा सो कार्यर्वतधमा पररमाजयन गरी उत्पादनशील 
सामदुार्र्क पूवायधार तनमायणको क्षेरमा रोजगारी सृजना गनय स्थानीर् िहलाई प्रोत्साहन गररएको 
तथर्ो । साथै कार्यक्रमको मूल उद्देश्र् र्वपन्न वगयलाई रोजगारी माफय ि सामाजजक सरुक्षाको 
प्रत्र्ाभतूि गराउने रहेको हनुाले लजक्षि वगयको छनौट र सो वगयलाई प्रत्र्क्ष फाइदा पगु्न े गरी 
रोजगारी सृजना गने र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन भएका तथए । र्स कार्यक्रमबाट न्त्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभतूि गने सम्बन्त्धमा सजुचकृि बेरोजगार व्र्जि मध्र्े बेरोजगार सूची तनधायरण िथा 
प्राथतमकीकरण मागयदशयन, 2076 बमोजजम प्राथतमकिा प्राप्त र्वपन्न बेरोजगार वगयलाई न्त्रू्निम 
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रोजगारीमा प्राथतमकिासाथ खटाइएको तथर्ो । बेरोजगार व्र्जिको सूची तनधायरण िथा 
प्राथतमकीकरण गने कार्य स्थानीर् िहको कार्यपातलका स्िरबाट तनणयर् हनुे भएकोले लाभाग्राही 
छनौटको सन्त्दभयमा समेर्टन ुपने नसमेर्टने र नसमेर्टन ुपने समेर्टने (Inclusion Error र Exclusion 

Error) लाई अन्त्ि गनय अतभमजुखकरण समेि प्रदान गररएको तथर्ो । त्र्सैले र्स र्वषर्मा र्वगिमा 
उठेका र्टकार्ट्पणीको आगामी ददनमा सम्बोधन हनुे न ैछ । 

रोजगारमूलक सेवा र सरु्वधाका सीप िथा क्षमिा र्वकास, र्वत्तीर् पहुाँचमा सहजीकरण, 
व्र्ावसार्र्क र्ोजना तनमायणमा सहजीकरण, श्रम र्वतनमर्मा सहजीकरण, रोजगारीका अवसर 
सम्बन्त्धी सूचना सिंप्रेषण, रोजगारी सजृना सम्बन्त्धी सरोकारवालासाँग रोजगार सम्बाद कार्यक्रम 
सञ्चालन आदद क्रमश: र्वस्िार गने र्स मन्त्रालर्को सोच बमोजजम र्वतभन्न कार्यक्रम/र्क्रर्ाकलाप 
िजुयमा गने कार्यहरु भइरहेका छन ् । र्स कार्यका लातग र्वतभन्न सरोकारवालासाँग तनर्तमि 
सम्बाद/अन्त्िरर्क्रर्ा/बैठक, रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको र्वकास, श्रतमक सूचना 
बैकको सञ्चालन आदद कार्यले आन्त्िररक श्रम बजारलाई व्र्वजस्थि गदै रोजगार र्वतनमर् सेवा 
र्वस्िार हनुे र्वश्वास तलइएको छ ।   

रोजगारी सृजना कुन ैक्षेरमा भएको र्वकासको नतिजाले प्रभाव पाने एक बहआुर्ातमक र अन्त्िर 
सम्बजन्त्धि कार्य हो । सावयजतनक तनमायण कार्य माफय ि न्त्र्नुिम रोजगारी वृर्ि गनय रािव्र्ापी रुपमा 
एकै पटक सिंरचना सर्हिको सिंस्थागि व्र्वस्था कार्म गरी सामाजजक सिंरक्षण प्रदान गने कार्य 
आफैँ मा स्रोि साधन र प्रतिवििा आवश्र्क पने वृहि कार्य हो । र्सथय र्सका रणनीति, 
कार्यनीति, कार्यक्रतमक गतिर्वतध र आर्ोजना सञ्चालनका सम्बन्त्धमा अन्त्िर सरकार र सरोकारवाला 
बीच समान बझुाई कार्म गनय र्वतभन्न प्रकृतिका छलफल, अन्त्िरकृर्ा, अतभमजुखकरण सञ्चालन 
गररएका छन ्।  

एकै पटक रािव्र्ापी कार्यक्षरे सर्हि सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सरोकारवाला बीच कार्यक्रमलाई 
हेने दृर्िकोण समान बनाउन मन्त्रालर्बाट र्वतभन्न रणनैतिक कृर्ाकलापहरु तनर्तमिरुपमा सञ्चालन 
गररएको छ ।  

साथै स्वदेशम ैरोजगारीका अवसरहरु छन ्र स्वदेशम ैसम्मानजक काम गनय सर्कन्त्छ भने्न भावना जागिृ 
गनय "श्रमको सम्मान रार्िर् अतभर्ान" लाई अगाडी बढाइएको छ । अतभर्ानलाई सफल पानय सञ्चार 
रणनीतिको मस्र्ौदा िर्ार पारी आम सञ्चार माध्र्मबाट प्रचारप्रसार समेि भैरहेको छ । र्स्िा 
अतभर्ानले सीपर्िु जनशजिको महत्व बढाई देशतभरका रोजगारीका अवसरमा स्वदेशी श्रम शजि 
आवि हनु उत्पे्रररि गराई समिृ नेपाल तनमायणको अतभर्ानलाई समेि सहर्ोग परु् र्ाउन ेछ । 
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5.4 कार्यक्रमबाट भएको तसकाई 

रार्िर् स्वरुपको न्त्र्नुिम रोजगारी र रोजगारमूलक सेवाको 753 स्थानीर् िहबाट प्रत्र्ाभतुि हनुे 
गरी जारी भएको प्र.म.रो.का. कार्ायन्त्वर्न गदाय देहार्का मखु्र् तसकाई हातसल भएका छनः 

(क) वृहत्तर कार्यक्षेर समेट्ने लक्ष्र् तलई कार्यक्रम सञ्चालन गदाय पर्ायप्त पूवय िर्ारी, 
साधन स्रोिको प्रक्षपेण र स्वातमत्व भाव सजृना गरेर कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउाँदा 
अपेजक्षि नतिजा समर्मै प्राप्त हनुे। 

(ख) रोजगारले पाने प्रभाव र र्सबाट प्राप्त हनु े उपलब्धीका सम्बन्त्धमा हालसम्म 
व्र्वस्था गररएको रोजगारी सम्बन्त्धी नीति, सिंस्थागि सिंरचना, कार्यक्रम र आर्ोजना 
प्रति नेितृ्वदार्ी सरोकारवाला बीच अवधारणागि एकरुपिा, कार्ायन्त्वर्न िहमा 
प्रभावकाररिा र अपनत्वको प्रतिवििाले नै सफलिा उन्त्मखु गराउने ।   

(ग) लजक्षि वगयको पर्हचान र छनौट प्रर्क्रर्ा सवु्र्वजस्थि गनय र्वद्यमान सिंर्न्त्रको ठोस 
समन्त्वर्ात्मक प्रर्ास आवश्र्क देजखएको । 

(घ) रोजगार सम्बन्त्धी र्वतभन्न िथ्र्, िथ्र्ाङ्क र र्ववरण एकीन गने सूचना प्रर्वतधर्िु 
स्वाचातलि प्रणालीको र्वकास गनुयपने । 

(ङ) रोजगारी अन्त्िर-क्षेरीर् र बहआुर्ातमक र्वषर् भएकोले क्षेरगि र्वकास नीति िथा 
कार्यक्रम बीच कार्ायत्मक समन्त्वर् कार्म गदाय प्रभावकारी हनुे । 

(च) श्रम बजारका अवसर र र्वर्वधिालाई उपर्ोग गनय रोजगारीको पाररजस्थतिकीर् 
प्रणाली (Employment Eco-System) का समग्र पक्षमा र्वचार गरी क्षेरगि 
रणनीतिक र्ोजना िजुयमाले दीगो नतिजा ददन सक्ने । 

(छ) अन्त्िर-िह िथा अन्त्िर-तनकार् सिंस्थागि क्षमिा र्वकास भएमा अपेजक्षि उपलजब्ध 
प्राप्त हनुे । 

(ज) कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सावयजतनक तनमायण कार्यका आर्ोजना 
(Public Works Program) सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन सम्वन्त्धमा तसकाइहरु देहार्का 
छन ्:-   

• आर्ोजनाको छनौट:  सञ्चालनको प्रथम वषयमा स्थानीर् िहको बजेट िथा 
कार्यक्रममा सामदुार्र्क आर्ोजना सञ्चालन गनय स्थानीर् िहको कार्यपातलकाले 
तनणयर् गरी आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न गने प्रावधान भएको र आतथयक वषयको अजन्त्िम 
चौमातसकमा स्थानीर् िहलाई रकम हस्िान्त्िरण हुाँदा आर्ोजनाको प्रकृति िथा 
श्रममूलक आर्ोजनाको छनौटमा स्थानीर् िहमा र्वतभन्न समस्र्ाहरु देखा परेका 
तथए। र्सै समस्र्ालाई समाधान गनय स्थानीर् िहको आर्ोजना प्राथतमकिाक्रम 
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मन्त्रालर्बाट तनधायरण हनु े गरी कार्यर्वतधमा पररमाजयन गररएको तथर्ो । सो 
अनरुुप मन्त्रालर्ले स्थानीर् िहको कररव बजत्तस हजार आर्ोजनाको 
प्राथतमकिाक्रम तनधायरण गरी सो प्राथतमकिाक्रम स्थानीर् िहलाई उपलव्ध भएको 
तथर्ो । िर, आर्ोजना प्राथतमकिाक्रम तनधायरण गने कार्य स्वचातलि प्रर्क्रर्ाबाट 
हनु नसक्ने देजखएको िथा स्थानीर् िहको वडा बमोजजम सूजचकृि बेरोजगार 
व्र्जिको सिंख्र्ा बमोजजम आर्ोजनाको प्राथतमकिाक्रम तनधायरण नतमलेको कारणले 
मन्त्रालर्ले कार्यर्वतधको पररमाजयन गने क्रममा स्थानीर् िहको बेरोजगार 
व्र्जिको प्राथतमकिाक्रम अनसुार नै आर्ोजनाको छनौट िथा प्राथतमकिाक्रम 
तनधायरण हनुे व्र्वस्था गनुय पने देजखन्त्छ ।  

• आर्ोजनाको लागि: नेपाल सरकारबाट जारी भएका र्वतभन्न पूवायधार तनमायण 
कार्यका मापदण्ड अनसुार सामान्त्र् अवस्थामा आर्ोजनाको कूल रकम मध्र्े 
ज्र्ालामा खचय हनुे अनपुाि कररब 3०% रहने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रमको सञ्चालन तनदेजशकामा आर्ोजना श्रम प्रधान हनुे िथा ज्र्ालाको लागि 
कूल आर्ोजनाको ७०% हनु ु पने प्रावधानका कारण स्थानीर् िहको पूवायधार 
तनमायण गने कार्यमा उि पूवायधारको तनमायणमा आवश्र्क तनमायण सामाग्रीको 
लागि अतधकिम २५%  मार हनु ुपने व्र्वस्था हुाँदा पूवायधारको गणुस्िरमा प्रभाव 
परेको देजखन्त्छ । भारिको महात्मा गान्त्धी रार्िर् रोजगार प्रत्र्ाभतूि ऐन माफय ि 
सञ्चालनमा रहेको रार्िर् रोजगार कार्यक्रममा समेि भखयरै तनणयर् गरी आर्ोजनाको 
कूल लागिको ४०% प्रतिशि बराबरको रकम तनमायण सामाग्रीको खररद गने 
व्र्वस्था भएको अवस्थामा भर्वष्र्मा र्स कार्यक्रमको ज्र्ाला िथा तनमायण 
सामाग्रीको अनपुािलाई पररमाजयन गनय दवाव पनय सक्न े देजखन्त्छ । र्सका लातग 
आगामी ददनमा सामदुार्र्क पूवायधारको तनमायण िथा स्िरोन्निी गने कार्यमा स्थानीर् 
िह वा अन्त्र् श्रोिसिंग साझेदारी गनय आवश्र्क छ । 

०७७/७८ को बजेट िजुयमा क्रममा र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण मै ज्र्ालाको दर रु. 
५१७ उल्लेख भएको र तनमायण सामाग्री िथा कजन्त्टन्त्जेन्त्सीको रकमको व्र्वस्था 
नभएको अवस्थामा कार्ायन्त्वर्नमा चनुौति देजखन सक्ने अवस्था छ । पवुायधारको 
ममयि िथा स्िरोन्निीका लातग आवश्र्क पने सरुक्षा सामाग्री, हािोे औजार िथा 
कोरोना महामारीमा आवश्र्क पने मास्क, स्र्ातनटाइजर लगार्िका सामाग्रीहरुको 
व्र्वस्था स्थानीर् िहले गनुय पने िथा सो नभएको अवस्थामा आर्ोजना 
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कार्ायन्त्वर्न गनय कदठन हनुे भएकोले कार्यक्रमले अथय मन्त्रालर्सिंग थप परामशय 
गनुय पने देजखएको छ ।  

न्त्र्नुिम रोजगारी गने सेवाग्राहीको र्ववरण धेरै जसो स्थानीर् सरकारबाट 
सावयजतनक गने व्र्वस्था नहुाँदा पारदशीिाको पक्ष कमजोर रहेको छ । र्सका 
अतिररि कार्यक्रम पद्दतिमा नीतिगि पररमाजयन गदाय कार्ायन्त्वर्नकिाय र मखु्र् 
सरोकारवालासाँग परामशय गरी त्र्सबाट पनय सक्ने प्रभावको आाँकलन गनय समेि 
आवश्र्क देजखएको छ । 

• प्रार्वतधक क्षमिा: केही स्थानीर् िहमा प्रार्वतधक कमयचारी िथा तनजहरुको 
सामाजजक सिंरक्षण प्रदान गने प्रकारका श्रम प्रधानमा आधाररि र्ोजना सञ्चालन 
प्रर्क्रर्ाका सम्बन्त्धमा न्त्रू्न जानकारी भएको अवस्था छ । हाल कार्म रहेको 
आपूतियमा आधाररि र्ोजना कार्ायन्त्वर्नबाट रोजगारी सृजना गने अवधारणा भन्त्दा 
फरक रोजगारी सृजनाका लातग आर्ोजना िजुयमा िथा कार्ायन्त्वर्न गने पद्दिीका 
सम्बन्त्धमा स्थानीर् िहका प्रार्वतधक कमयचारीको क्षमिा अतभबृिी गनय आवश्र्क 
भएको छ । र्सका अतिररि सावयजतनक तनमायण कार्यमा सामाजजक सिंरक्षण 
गराउने कार्य िथा परम्परागि शैतलमा मारै आर्ोजना छनौट भएको अवस्थामा 
आर्ोजना प्रकारमा र्वर्वतधकरण गनय िथा अन्त्िरायर्िर् स्िरमै जलवार् ु पररवियन 
अनकुुलन िथा जलाधार र्वकास जस्िा र्वषर्का अतिररि र्वपन्न व्र्जि लजक्षि 
र्ोजना िजुयमा प्रर्क्रर्ाका सम्बन्त्धमा समेि स्थानीर् िह िथा िहााँको रोजगार सेवा 
केन्त्रका कमयचारीलाई जानकारी ददन आवश्र्क देजखन्त्छ ।    

(झ) रोजगार सेवा केन्त्रको प्रभावकाररिा:  सवै स्थानीर् िहमा रोजगार सिंर्ोजकको 
तनर्जुि गनय मन्त्रालर्ले स्थानीर् िहलाई जजम्मेवारी प्रदान गने गरी रोजगार 
सिंर्ोजकको पदपूतिय र सेवा सरु्वधा सम्बन्त्धी मापदण्डमा पररमाजयन भएको छ । 
रोजगार सिंर्ोजकको तनर्जुि नै नभएको िथा रोजगार सिंर्ोजकले राजजनामा ददएका 
कारण ररि रहेको कररव ११० स्थानीर् िहमा तनर्जुि हनु कोरोना महामारीका 
कारण र्ढलाई हुाँदा रोजगार सेवा केन्त्रको सञ्चालनमा समस्र्ा भएको अवस्था छ । 
र्सका अतिररि, नर्ााँ तनर्िु भएका रोजगार सिंर्ोजकलाई समेि अतभमजुखकरण 
लगार्िका कार्यमा समेि कोरोना महामारीले वाधा पारेको छ ।  
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रोजगार सेवा केन्त्रको स्थापना िथा सञ्चालनका लातग मन्त्रालर्ले उपलव्ध 
गराएको अनदुान रकममा कम््रू्टर, र्प्रन्त्टर, क्र्ामरा िथा फतनयचरको व्र्वस्था गरे 
िापतन कतिपर् स्थानीर् िहले उि सामाग्री खररद नगरेको र आ.व. 
2076/077 को बजेटमा पूाँजजगि सामाग्री खररद गने गरी अनदुान उपलब्ध 
नभएको अवस्थामा केही रोजगार सेवा केन्त्रमा कम््रू्टर र आवश्र्क फतनयचर 
समेि नभएको अवस्था छ । 

वस्ििु: उि अवस्थालाई दृर्िगि गदाय रोजगार सेवा केन्त्र एकीकृि सूचना र सेवा 
प्रवाह गनय स्थार्पि भएको सिंरचनालाई सबै िहका सरकारले समान अपनत्व ग्रहण 
गनय अत्र्ावश्र्क देजखएको छ ।  

(ञ) रोजगार सिंर्ोजक सगुम स्थानमा मार जान ेचाहना भएकाले केही दगुयम स्थानमा 
एक वषय करार अवतध भर पतन नर्टक्ने कारणले समेि सेवा प्रवाहमा असर परेको 
छ ।  

(ट)  बेरोजगार व्र्जिको सीप र्वकास िथा श्रम बजारमा पहुाँच अतभबिृी:  कार्यक्रमले 
तबपन्न बेरोजगार व्र्जिलाई कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि र्क्रर्ाकलाप 
सञ्चालन गरे िापतन कतिपर् प्राथतमकिाक्रममा रहेका सीपर्िु िथा शैजक्षक 
बेरोजगार व्र्जिलाई श्रम बजारको पहुाँचमा सहर्ोग उपलव्ध गराउन आवश्र्क 
र्क्रर्ाकलापको सञ्चालन गनुय पने हनु्त्छ । िथार्प, कार्यक्रमले र्स र्वषर्लाई ध्र्ान 
दददै आ.व. 2077/078 मा कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइने र्वुा रोजगारका लातग 
रुपान्त्िरण पहल आर्ोजनाको कार्ायन्त्वर्नमा सीप र्वकासका लातग मोडर्लु िर् 
गरी िि ् पिािको आतथयक वषयमा सीप र्वकास गने र्वषर्मा ध्र्ान ददइएको छ 
।र्सका अतिररि, र्वतभन्न आर्ोजनाले सञ्चालन गरेको रोजगारमूलक सीप र्वकास 
लगार्िका र्क्रर्ाकलापसिंग सहकार्य गने कार्यक्रमको नीतिलाई समेि कार्ायन्त्वर्नमा 
लैजान ु पने देजखएको छ । कोतभड पिाि रोजगारीका क्षरेमा पने चापलाई 
मध्र्नजर गरी र्स र्वषर्मा कार्यक्रमले थप सिंर्ोजनकारी भतूमका खेल्न ु पने 
अवस्था आएको छ ।  

(ठ) रोजगारमूलक सेवा र सहार्िामा समन्त्वर्:  श्रम बजारमा उपलब्ध अवसर र 
सम्भावना, र्वतभन्न रोजगारदािाको श्रतमकको आवश्र्किा, राज्र्मा उपलब्ध शैजक्षक 
िथा सीपमूलक िातलम केन्त्र, स्वरोजगारका लातग र्वत्तीर् पहुाँच, व्र्ावसार्र्क 
र्ोजना तनमायण आदद आधारभिू र्वषर्को जानकारी रोजगारीको खोजीमा रहेका वा 
उपल्लो स्िरको रोजगारी वा स्वरोजगारी गनय चाहने नागररकलाई रोजगार सेवा 
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केन्त्रको सिंस्थागि र्वकासमा अन्त्िर-तनकार् िथा क्षेरगि समन्त्वर् र सहकार्य 
अतभवृर्िको आवश्र्किा छ ।  

६ . रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली 
रोजागरीको हकसम्बन्त्धी तनर्मावली, 2075 को तनर्म (22) मा व्र्वस्था भएबमोजजम प्रत्र्ेक 
रोजगार सेवा केन्त्रले बेरोजगार व्र्जि िथा रोजगारदािाको र्ववरण सर्हिको एकीकृि अतभलेख 
प्रणाली कार्म गनय  रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्र्ाइएको हो । र्सका मखु्र् 
र्वशेषिाहरु तनम्नानसुार रहेका छन:्  

6.1 रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको र्वकास िथा सञ्चालन 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आतथयक वषय २०७६/७७ देजख रोजगार व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणालीको र्वकास गरेको र उि प्रणाली प्रारजम्भक चरणको िथ्र्ाङ्क प्रर्वर्ि गने र सामान्त्र् 
प्रकृतिको प्रतिवेदन तनकाल्न सर्कने गरी र्वकास गररएको छ । र्स प्रणालीको सञ्चालन पिाि 
मलुकुको सवै स्थानीर् िहबाट सूचना प्रर्वर्ि हनुे र सोको र्ववरण तनर्तमि रुपमा प्रधानमन्त्री 
रोजगार कार्यक्रमको वेवसाइट माफय ि स्वचातलि िवरले प्रकाशन हनु ेव्र्वस्था तमलाईएको छ । 

 

 

 

मन्त्रालर्ले प्रार्वतधक सहार्िाबाटउि प्रणाली तनमायण गरेको र सो प्रणालीको सम्बन्त्धमा सवै 
स्थानीर् िहमा कार्यरि रोजगार सिंर्ोजक वा सो पद ररि रहेको अवस्थामा स्थानीर् िहको सूचना 
प्रर्वतध अतधकृिलाई िातलममा सहभातग गराइएको तथर्ो । प्रणालीमा हनु सक्ने समस्र्ाको 
तनराकरण, रोजगार सिंर्ोजकलाई सहार्िा िथा तनरन्त्िर अनगुमन गने व्र्वस्था तमलाउन मन्त्रालर्ले 
सूचना प्रर्वतध प्रार्वतधकको सेवा करार तलइ सहजजकरण गरररहेको छ ।  

 

 

(जचर निं. १४: रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको प्रारजम्भक स्वरुप) (जचर निं.१५:   EMIS को िातलम सञ्चालन हदैु) 
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6.2 रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको अवधारणा 
रोजगारका अवसरको र्ववरण, रोजगारदािा (सावयजतनक, तनजी, सहकारी िथा सिंघ-सिंस्था) को र्ववरण, 

रोजगार खोजजकिाय (दक्ष, अियदक्ष, अदक्ष) को र्ववरण, रोजगारमूलक सेवा (शैजक्षक िथा सीप र्वकास, 

र्वत्तीर् िथा अन्त्र् सेवा) सम्बन्त्धी र्ववरणहरु सर्हिको एकीकृि प्रणाली र्वकास गनय रार्िर् रोजगार 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको अवधारणा प्रस्ििु गररएको छ । साथै वियमान अवस्थामा शैजक्षक 
िथा सीपर्िु बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समेट्ने नसकेको अवस्थामा कृतिम 
ज्ञान (artificial intelligence) सर्हिको प्रर्वतध प्रर्ोग गरी रोजगार र्वतनमर् सेवामा प्रर्ोग गने, तनजी 
क्षेरबाट सञ्चातलि रोजगार पोटयलहरुलाई एर्ककृि गने िथा श्रम बजारमा उपलव्ध उत्पादनशील 
रोजगारी िथा उद्यमशीलिा र्वकासका सम्पूणय र्ववरणहरुलाई रोजगार सेवा केन्त्र माफय ि प्रवाह हनुे 
गरी रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको र्वकास हनु ेलक्ष्र् राजखएको छ ।  

 
(जचर निं. १६: रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको सैिाजन्त्िक अवधारणा) 

सोर्ह अवधारणा बमोजजम तनमायण हनुे रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीबाट रोजगारीको 
खोजीमा रहेका व्र्जि, र्वद्याथी, शैजक्षक तनकार्, िातलम प्रदार्क सिंस्था, नीति तनमायिा, रोजगार िथा 
स्वरोजगार सम्बि कार्यक्रमहरु िथा तनजी क्षेर समेिको साझा प्रणाली हनुे र्वश्वास तलइएको छ । 
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(जचर निं. १७: प्रस्िार्वि रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको प्रर्ोगको अवधारणा) 

रार्िर् रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा िीनै िहको सम्बजन्त्धि तनकार्, रोजगार सेवा प्रदार्क, 

सीप िथा क्षमिा र्वकास गने तनकार् िथा र्वत्तीर् सेवा प्रवाह गने तनकार्हरुले सम्बजन्त्धि र्वषर् 
प्रर्ोग गनय तमल्ने गरी तनमायण हनुे लक्ष छ । सम्बजन्त्धि तनकार्को लातग फरक फरक ड्यासबोडय 
र प्रर्ोगकिाय (login ID) को व्र्वस्था हनुेछ । ड्यासबोडयमा रोजगारीको सूचना, रोजगारी खोज्नेको 
सिंख्र्ा, िातलमका अवसर, सीप र्वकासका अवसर, कामका लातग पाररश्रतमकका र्ववरण, रोजगारीका 
लातग उपलव्ध गराइएको सेवा िथा सरु्वधा, सहतुलर्िपूणय कजाय प्राप्त गने िररका िथा स्थान 
लगार्ि रोजगार केन्त्रको सहर्ोगमा उपलव्ध भएको रोजगारीका र्ववरणहरु अद्यावतधक हनुेछ ।  

न्त्रू्निम रोजगारीमा सिंलग्न हनुे प्रर्क्रर्ा वाहेकका अन्त्र् प्रर्क्रर्ामा तसधै रोजगारी खोज्नको लातग 
व्र्जिगि र्ववरण अपलोड गने, कृतिम ज्ञानको प्रर्ोगबाट रोजगारीका अवसरहरुको र्ववरण तसधै 
आवेदनकिायलाई उपलव्ध हनुे िथा बेरोजगार व्र्जिले तसधै रोजगारदािामा आवेदन ददन सर्कने 
व्र्वस्था हनुेछ ।  

र्सका अतिररि बेरोजगार व्र्जिलाई व्र्जिगि र्ववरण िर्ार गने िररका र आवेदन ददने 
िररकाका साथै अन्त्िरवािायमा कसरी सहभागी हनुे लगार्िका र्ववरणहरु समेि क्रमश: उपलव्ध 
हनुेछ।  

रार्िर् सूचना प्रर्वतध केन्त्रमा र्स कार्यक्रमको सभयर रहने र सो को व्र्ाकअप (mirroring) को 
व्र्वस्था मन्त्रालर्ले िोकेको स्थानमा राजखनेछ । र्ो प्रणाली सरकारका अन्त्र् व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणालीसिंग आवि भै कार्य गनेछ। 
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6.3 सूचना प्रणालीको सञ्चालनका लातग अफलाईन सभयर 
मन्त्रालर्ले इन्त्टरनेट नभएका वा राम्रो सञ्चालन नहनु ेस्थानीर् िहमा अफलाइन प्रर्वतधको प्रर्ोग 
गरी िथ्र्ाङ्क प्रर्वर्ि गने िथा केजन्त्रर् सभयरसिंग तनर्तमि समर्को अन्त्िरालमा तसन्त्क्रोनाइजेसन 
(Synchronization) गने प्रर्ोजनको लातग प्रार्वतधक सहार्िा माफय ि ६० 
थान Smart Maka Data Server 1.0 प्राप्त गरेको तथर्ो । उि सभयरमा 
रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको सामान्त्र् सामान्त्र् सञ्चालन हनु े
सफ्टवेर्र राजखएको छ । गि फागनुमा उि सभयरलाई अपग्रडे गरी 
स्थानीर् िहमा पठाउन ेिर्ारी सिंगै कोतभड -कारण१९ को सिंक्रमणका   

लकडाउन  ज्ञा जारी भएको कारण उि सभयरहरु हालिथा तनशेषा  
मन्त्रालर्मै सरुजक्षि राजखएको छ । व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा भएको 
पतछल्लो स्िरोन्निी समेिलाई र्स सभयरमा राखी स्थानीर् िहमा पठाउने िर्ारी भै रहेको छ ।  

७. अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्रम दस्िावेजमा र्वस्ििृ अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनको खाका 
रहेको िर आ.व. 2076/77 का लातग बार्षयक अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने कार्यर्ोजना नबनेको 
कारण कार्यक्रमले तनर्तमि अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गने पद्दिीमा सधुार हनु सकेको तथएन । िथार्प, 

कार्यक्रमको बजेटमा र्स कार्यका लातग रकम र्वतनर्ोजन भए िापतन 2076 फागनुमा अनदुान 
तनकासा भएको र िि ् पिाि कोतभड-19 का कारण स्थानीर् िहमा आर्ोजना सञ्चालन हनु 
नसकेको वा भौतिक अनगुमन हनु नसकेको कारणले उि बजेट समेि पररचालन हनु सकेन । 

कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको र्ववरण, आर्ोजना सञ्चालनको र्ववरण, र्वत्तीर् र्ववरण िथा अन्त्र् 
आधारभिू प्रगति समेि केही स्थानीर् िहले EMIS मा प्रर्वि नगने, आिंजशक प्रर्वि गने वा ढीलो 
प्रर्वि गने प्रचलनले समेि एकीकृि प्रगति सिंकलन र सिंप्रेषणमा चनुौति देखा परेको छ ।केही 
स्थानीर् िहमा रोजगार सिंर्ोजक करारमा राख्न नसकेको अवस्था समेि देजखएको छ, जसबाट 
कार्यकमको समग्र कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको अवस्था छ ।  
आगामी वषयको कार्य र्ोजनामा अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनको खाकालाई "र्वुा रोजगारीको लातग 
रुपान्त्िरण पहल आर्ोजना" समेिको कार्ायन्त्वर्नलाई ध्र्ानमा राजख पररमाजयन गनुय पने देजखएको 
छ । र्सका अतिररि कार्यक्रमले श्रमको सम्मान लगार्िका र्वषर्लाई समेि प्रभावकारी सञ्चार 
गनय आवश्र्क देजखएकोले र्क्रर्ाकलापमा र्स र्वषर्लाई सजम्मतलि गनय कार्यर्ोजनाको िर् गनुयपने 
आवश्किा छ । साथै, आगामी वषयमा रोजगार सेवा केन्त्र िथा र्स कार्यक्रमबाट सञ्चालन हनुे 
र्क्रर्ाकलापका सम्बन्त्धमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहको तनदेशक सतमति िथा रोजगार सम्वाद 
मिंचहरुको प्रभावकारी पररचालनमा समेि ध्र्ान ददन ुपने देजखएको छ । 

(जचर निं. १८: अफलाईन सभयरको िजस्वर) 
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७.१ कार्यक्रमहरु बीच समन्त्वर् िथा सहकार्य 
रोजगारी सृजना महत्वपूणय िथा बहकु्षेरीर् कार्य भएकोले र्स कार्यमा िीन ै िहको सरकार, तनजी 
क्षरे िथा सहकारी क्षरेमा रहेका रोजगारदािा बीच कार्ायत्मक समन्त्वर् र सहकार्य आवश्र्किा 
पदयछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीर् िहमा रोजगार सेवा केन्त्र माफय ि न्त्रू्निम 
रोजगारी र रोजगारमूलक सेवा, सरु्वधा िथा सहार्िा र्विरणका कार्यहरु सञ्चालन गने भएकोले 
कार्यक्रम र स्थानीर् िहको थप कार्ायत्मक जजम्मेवारी रहेको देजखन्त्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रम सञ्चालन तनदेजशकाले समेि सिंर्ोजन र सहकार्य गने कार्यलाई कार्यक्रमकै मखु्र् 
कार्यनीतिमा राखेको छ । कार्यक्रमले केन्त्रमा तनर्तमि िवरले रोजगारदािासाँग सम्पकय  स्थापना 
गरेको र रोजगारदािासिंग सहकार्य गने प्रकृतिका र्क्रर्ाकलापहरु िजुयमा गने कार्य केही शरुुवाि 
भएको अवस्थामा कोतभड-19 ले सृजना गरेको बन्त्दाबन्त्दी िथा तनशेषाज्ञाले उि कार्य प्रभार्वि 
भएको तथर्ो । आगामी आतथयक वषयमा स्थानीर् िथा प्रदेश सरकारसाँगको सहकार्यलाई अतभबृिी 
गने गरी र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनुय पने िथा र्वुा रोजगारीको लातग रुपान्त्िरण पहल आर्ोजना 
माफय ि रोजगारमूलक सीप र्वकास गनायका लातग समेि समन्त्वर्ात्मक पहल जरुरी छ ।  

र्सका अतिररि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालन तनदेजशकाले रोजगार सम्वाद मञ्चको 
गठन गरी स्थानीर् सरकारबाट नेितृ्व तलई रोजगारीको सम्भावना, समस्र्ाको तनदान िथा रोजगारी 
सृजनाका नर्वनिम उपार् एवम ्ढााँचाका सम्बन्त्धमा छलफल गनय िथा सझुाव तलने व्र्वस्था गरेको 
छ । र्स कार्यले सम्बजन्त्धि िहको सरकार, तनजी, सहकारी िथा गैर सरकारी क्षरे, नागररक समाज 
िथा सञ्चारकमीहरुसिंग थप समन्त्वर् र सहकार्य स्थापनामा सहर्ोग परु् र्ाउन ेछ । 

७.२ कोतभड-19 को सिंक्रमणमा कार्य सञ्चालन गने प्रर्क्रर्ा 
र्वश्वव्र्ापी कोरोनाको प्रभाव प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नमा देजखएको छ । 
सावयजतनक तनमायण कार्य माफय ि उपलव्ध हनुे सामाजजक सिंरक्षणको र्क्रर्ाकलाप कार्ायन्त्वर्न गने 
क्रममा श्रतमकहरुबीचको भौतिक दरुी कार्म गनय कदठन हनु जान ेकारणले सिंक्रमण फैतलन सक्ने 
जोजखम रहने देजखन्त्छ ।  

र्वपन्न बरेोजगार लजक्षि रोजगारीका कार्यक्रमले आर्ोजना सञ्चालन गनय नसक्न े अवस्थामा त्र्सको 
प्रभाव तनर्तमि उपभोगमा समेि पन ेर उि वगयको जजवनर्ापन झन सिंकटपूणय हनुे हनुाले कोतभडको 
सन्त्रासपूणय वािावरणमा समेि केर्ह स्थानीर् िहमा आर्ोजनाहरु सञ्चालन गररएका तथए । र्सका लातग 
स्थानीर् िहले कार्यस्थलमा मास्क िथा स्र्ातनटाइजर लगार्िको व्र्वस्था गरेकोले भर्वष्र्मा समेि र्स 
प्रकारको कार्यलाई बढावा ददन ुपन ेदेजखन्त्छ ।  

कोतभडको पणूय उपचार हाल सम्म पत्ता लाग्न नसकेको र हाल परीक्षणकै रुपमा रहेको खोपको 
व्र्ावसार्र्क उत्पादन र नपेालले खोप प्राप्त गने र्वषर्ले समेि प्रभाव पाने अवस्था छ । र्स 
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कार्यका लातग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको क्षेरलाई व्र्ापकिा ददइ कोतभड र्वरुिका 
सामाजजक अतभर्ान, स्वास्थ्र् पूवायधारको तनमायण, कन्त्याक्ट टे्रतसङ्ग, भाइरस नासक स्प्र ेछने कार्य, 
फोहोर सिंकलन िथा व्र्वस्थापन आदी भौतिक दरुी कार्म गरी गनय सर्कने कार्यमा सिंलग्न गराइ 
ज्र्ालाको भिुानी ददन सर्कन ेर्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय आवश्र्क नीतिगि तनणयर्का लातग पहल 
गनुय पने देजखन्त्छ ।  

८ . कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका चनुौतिगि पक्षहरु  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन िथा कार्ायन्त्र्वर्का लातग नीतिगि, कानूनी, सिंरचनागि 
आधारहरु तनधायरण गरी कार्ायन्त्वर्न शरुु गरी केही उपलजब्ध हााँतसल भएको छ । र्द्यर्प 
रोजगारीको बहआुर्ातमकिा र अन्त्िर-तनकार् समन्त्वर्को बढ्दो आवश्र्किाका बीच सिंस्थागि 
क्षमिा क्रमश: र्वकतसि हुाँदै गएको पररप्रेक्ष्र्मा देहार्बमोजजम र्वतभन्न प्रकारका चनुौिी देजखएका 
छनः 

(क)  नीतिगि पररवियनको प्रभाव: पर्हलो वषय कार्म भएको बजेट र्वतनर्ोजनका आधार पररवियन 
भई नर्ााँ आधार तनधायरण भएकोमा आर्ोजना प्राथतमकीकरण प्रकृर्ामा उल्लेख्र् समर् 
लाग्नाले कार्ायन्त्वर्नमा र्ढला भएको र अजन्त्िम चौमातसकमा काम गने प्रचलनले गदाय 
गैरकृर्ष समर्मा रोजगारी उपलव्ध गराउने समर्को उपर्ोग समेि गनय नसर्कएको । 

(ख) पूवायनमुानर्ोग्र् बजेट: सशिय अनदुान हस्िान्त्िरण पूवायनमुान र्ोग्र् नरहाँदा स्थानीर् सरकारमा 
बजेट साझेदारी िथा आर्ोजना कार्ायन्त्वर्नमा दरु्वधा उत्पन्न भई प्रभाव परेको । 

(ग) अपेजक्षि अपनत्व (Ownership)को कमी: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सङ्घीर् सरकारको 
मार कार्यक्रम नभएर िीनै िहका सरकारसिंग समन्त्वर् र सहकार्यमा सञ्चालन हनुे 
कार्यक्रम हो । बजेट कार्यक्रम सङ्घीर् सरकारबाट ब्र्वस्थापन भएिा पतन स्थानीर् 
िहबाट बजेट वमोजजम कार्ायन्त्वर्न हनु नसक्दा लक्ष्र् अनसुारको प्रगति हातसल हनु 
सकेको छैन। र्सका लातग मूलि: िीनै िहका सरकारबाट अपेजक्षि अपनत्व कार्म हनुे 
अवस्थाको तसजयना गनुय परेको छ । 

(घ) भौगोतलक दार्रा (Coverage) रार्िर् स्वरुपको हुाँदा समन्त्वर्को कमी:  र्ो कार्यक्रम एकै 
पटक ७५३ स्थानीर् िहमा लागू गररएको हुाँदा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दक्षिापूवयक 
कार्ायन्त्वर्न गनय गराउन र्वस्िाररि भौगोतलक दार्रा अनरुुप समन्त्वर्, कार्ायन्त्वर्नमा 
सहजजककरण, सङ्घीर् स्वरुपको अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन िथा प्रगति प्रतिवेदनको भरपदो प्रणाली 
र्वकास नभइसकेको हुाँदा चनुौिी देजखएको छ । 

(घ) सिंस्थागि क्षमिा र्वकास: देशै भरी कार्यक्षेर रहेको र लाखौ ब्र्जिको प्रत्र्क्ष सरोकार 
भएको र्स प्रकृतिको कार्यक्रम प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न र ब्र्वस्थापनको लातग 
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सरोकारवाला सबै पक्षको क्षमिा र्वकास गरी कार्यक्रमको प्रभावकारीिा अतभवृर्ि गनुय पने 
आवश्र्किा देजखएको छ । र्स कार्यक्रमका लजक्षि वगय र्वपन्न बेरोगारको क्षमिा 
अतभवृर्ि गरी माग पक्ष सशि बनाउन े िथा  रोजगारीको लातग स्थानीर् रोजगार सेवा 
केन्त्र वा वडा कार्ायलर्बाट प्रवाह हनु े सेवालाई चसु्ि दरुुस्ि बनाई आपतुिय पक्ष सवल 
बनाउन सिंस्थागि क्षमिा र्वकास गनुय पने देजखएको छ । रोजगारी ब्र्वस्थापन 
बहआुर्ातमक तबषर् भएकोले अन्त्िर-तनकार् र क्षेरमा सहकार्य र समन्त्वर्, कार्ायत्मक 
साझेदारीको खाका सर्हि नतिजामूलक कार्ायन्त्वर्नको लातग सङ्घीर् िह, प्रदेश िह र 
स्थानीर् िहका सिंर्न्त्र र कमयचारीको क्षमिा र्वकास जरुरी देजखएको छ ।   

(ङ) लेखािंकन र प्रतिवेदनः र्स कार्यक्रमबाट आर्ोजना सञ्चालनको लातग स्थानीर् िहको ७५३ 
र मन्त्रालर्को गरी कूल ७५४ वटा खचय एकाई रहेका छन । सबै खचय एकाईबाट 
भएको खचयको एर्ककृि र्ववरण सिंकलन गनय कदठनाई रहेको छ ।आगामी आ.व. देजख 
सञ्चालनमा आउने र्वुा रोजगारीको लातग रुपान्त्िरण पहल आर्ोजना अन्त्िरगिको बजेट 
सोधभनायमा आधाररि र्वश्व बैंकको ऋण भएकोले सो को र्ववरण स्थानीर् िहले तभन्त्दै 
राख्नपुने हनु्त्छ । लेखा राख्न े र EMIS मा प्रतिवेदन प्रर्वर्ि गनय कार्यमा र्ढलाइ 

भइरहेको छ । साथै, SuTRA लागू नभएका स्थानीर् िह र भरपदो ईन्त्टरनेटको सरु्वधा 
नभएका स्थानीर् िहबाट प्रतिवेदन प्राप्त गने कार्य जर्टल रहेको छ । 

(च) रोजगारमूलक सेवा, सहार्िा र सरु्वधा प्राथतमकिामा नपरेकोः कार्यक्रमले मखु्र्ि: र्वपन्न 
बेरोजगार नागररकलाई न्त्रू्निम रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यमा केजन्त्रि हनुपुदाय 
रोजगारमूलक सेवा प्रवाह, सहार्िा प्रदान र सरु्वधा उपलब्ध गराउने कार्यले प्राथतमकिा 
पाउन नसकेको अवस्था छ । साथै स्थानीर् स्िरमा उपलब्ध हनु सक्ने रोजगारी, 
स्वरोजगारी, आतथयक अवसरको श्रृजना वा आन्त्िररक रोजगार वृिीका लातग स्थानीर् 
रोजगार नीति वा रणनीति स्थानीर् र्वकास प्रर्क्रर्ामा मूल प्रवाहीकरण हनु नसकेको 
अवस्था छ ।  

(छ) अपेक्षा र आपूतिय बीचको अन्त्िरः र्स कार्यक्रममा सहभातग हनु ठूलो सिंख्र्ामा वेरोजगार 
व्र्जिले आवेदन ददएको िर कार्यक्रमले र्वतभन्न प्रकारका वेरोजगार व्र्जिलाई रोजगारीमा 
सिंलग्न गराउन नसकेको वा रोजगारमूलक सेवा प्रदान गनय नसकेको कारणले नागररकको 
अपेक्षा र सेवा प्रवाहमा अन्त्िर देजखएको छ । साथै बेरोजगार सहार्िाका र्क्रर्ाकलाप 
एकीकृि स्वरुपमा प्रवाह नहुाँदा सेवाग्राहीको सन्त्िरु्ि सतुनजिि गनय सर्कएको छैन ।   

(ज) कोतभड-१९ ले थपेको चनुौतिः कोतभड-१९ को कारण बैदेजशक रोजगारीबाट फकेका, 
स्वदेशमै रोजगारी गमुाएका र अन्त्र् क्षेरमा रोजगारीको नर्ााँ अवसर तसजयना नभएको हुाँदा 
श्रम बजारमा प्रवेश गनेहरुका लातग लजक्षि गरी रोजगारीका थप अवसर तसजयना गनुय पने 
चनूौति रहेको छ  
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(झ) रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS)को स्िरोन्निी र िथ्र्ाङ्कको सरुक्षाः र्स 
कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नमा सहजिा कार्म गनय रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली 
(EMIS) सञ्चालनमा रहेको छ । रोजगारीका क्षेरका सम्पूणय सूचनाहरु (बेरोजगारको 
र्ववरण, रोजगारदािाको र्ववरण, रोजगारीको अवसर आदी)  एउटै पोटयलबाट प्राप्त हनु ेगरी 
EMIS को Software  र Hardware मा स्िरोन्निी गनुय आवश्र्क छ । साथै र्समा रहने 
िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाको सरुक्षा, र्वश्वसतनर्िा र गोपतनर्िा कार्म गने र्वषर्लाई सम्वोधन 
गनुय पने आवश्र्िा देजखएको छ । 

(ञ) प्रार्वतधक सक्षमिाः श्रममूलक आर्ोजनाको छनौट लागि अनमुान िर्ारी िथा मूल्र्ाङ्कन 
गने कार्यको लातग स्थानीर् िहमै क्षमिा र्वकास गनुय पने हनु्त्छ । र्स प्रकृतिका 
आर्ोजनाको लागि अनमुान िर्ार पानय स्वीकृि नम्सय पतन पाईदैन । र्स कार्यक्रमका 
लजक्षि बगयको श्रमको उत्पादकत्वको आधारमा मापदण्ड िर्ार पानुय चनुौतिपूणय 
रहेको छ । साथै भौगोतलक अवजस्थति अनसुार एउटै मापदण्ड लागू गनुय अको चनुौतिको 
कार्य हो । 

(ट) प्रभावकारी अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन:  ७५३ वटा स्थानीर् िहमा सञ्चातलि आर्ोजना िथा 
रोजगार सेवा केन्त्रको व्र्वस्थापनमा मूलि: स्थानीर् सरकारलाई न ै बजेट र कार्यर्वतध 
प्रदान भएकोमा कार्यस्थलको  सपुररवेक्षण र प्रतिवेदन कार्य ज्र्ादै न्त्रू्न मारामा 
भएको छ । कोतभड19 को अवस्था अनगुमनको लातग मखु्र् चनुौतिको रुपमा रहेको 
देजखन्त्छ । साथै अनगुमन सम्बन्त्धी स्पि मापदण्ड, सूचक िथा कार्यर्ोजना बनाउन 
नसक्दा भए गरेका कामको प्रेषण हनु नसकेको देजखएको छ । प्रभावकारी हनु नसकेको 
भान हनु्त्छ । 
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अनसूुची १:  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नतिजाको खाका  
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अनसूुची २:  स्थानीर् िहगि र्वतनर्ोजजि रकम र रोजगारीको 
र्ववरण 

तस.निं. स्थानीर् िहको नाम र्वतनर्ोजजि रकम 

सञ्चातलि 

आर्ोजना 
सिंख्र्ा 

रोजगारीमा 
खर्टएका 
व्र्जि 
सिंख्र्ा 

जम्मा 
रोजगारी 
शृ्रजना ददन 

कैर्फर्ि 

1 र्वराटनगर महानगरपातलका 2933000 1 7 231  

2 इटहरी उप-महानगरपातलका ४९३००० 0 0 0  

3 धरान उप-महानगरपातलका 1४९३००० 0 0 0  

4 फुङतलङ नगरपातलका 3099000 10 212 3476  

5 र्फददम नगरपातलका 1४९३००० 8 162 1451  

6 ईलाम नगरपातलका १५२८००० 12 107 1709  

7 देउमाई नगरपातलका 2309000 9 77 979  

8 माई नगरपातलका १८७४००० 2 88 2117  

9 सूर्ोदर् नगरपातलका 3069000 3 135 4207  

10 अजुयनधारा  नगरपातलका 5341000 0 50 518  

11 कन्त्काई  नगरपातलका 1958000 1 46 1062  

12 गौरादह नगरपातलका 3392000 6 105 2912  

13 दमक नगरपातलका 3783000 10 99 3518  

14 र्विायमोड नगरपातलका 3084000 5 99 3405  

15 भरपरु नगरपातलका 3564000 8 136 3720  

16 मेचीनगर  नगरपातलका 4334000 6 49 1419  

17 जशवसिाक्षी नगरपातलका 3051000 15 159 2629  

18 खााँदवारी नगरपातलका 1573000 12 221 1022  

19 चैनपरु नगरपातलका 4287000 11 294 4365  

20 धमयदेवी नगरपातलका 3227000 3 60 2950  

21 पााँचखपन नगरपातलका 2634000 9 222 3170  

22 मादी नगरपातलका 2309000 9 0 0  

23 म्र्ाङलङु नगरपातलका 3225000 11 215 3595  

24 लालीगरुााँस नगरपातलका 2524000 7 353 3044  

25 भोजपरु नगरपातलका 5499000 11 354 5355  

26 षडानन्त्द नगरपातलका 2237000 12 165 4181  

27 धनकुटा नगरपातलका 1886000 2 27 1503  

28 पाजिवास नगरपातलका 2508000 3 71 2452  

29 महालक्ष्मी  नगरपातलका 1797000 3 48 1560  

30 इनरुवा नगरपातलका 3837000 2 324 3825  
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तस.निं. स्थानीर् िहको नाम र्वतनर्ोजजि रकम 

सञ्चातलि 

आर्ोजना 
सिंख्र्ा 

रोजगारीमा 
खर्टएका 
व्र्जि 
सिंख्र्ा 

जम्मा 
रोजगारी 
शृ्रजना ददन 

कैर्फर्ि 

31 दहुवी नगरपातलका 1544000 4 89 1753  

32 बराह  क्षेर नगरपातलका 2980000 0 0 0  

33 रामधुनी नगरपातलका 1702000 1 42 2045  

34 उलायबारी नगरपातलका 1968000 7 86 1970  

35 पथरी शतनिरे नगरपातलका 3068000 1 0 0  

36 बेलवारी नगरपातलका 2735000 11 210 2154  

37 रिंगेली नगरपातलका 5065000 3 171 862  

38 रिवुामाई नगरपातलका 2723000 0 0 0  

39 लेटाङ नगरपातलका 2526000 1 35 1051  

40 सनुवषी नगरपातलका ३७४९००० 0 0 0  

41 सनु्त्दरहरैचा नगरपातलका १८६०००० 4 84 593  

42 सोलदुधुकुण्ड  नगरपातलका 522000 0 0 0  

43 
ददिेल रुपाकोट मझवुागढी  
नगरपातलका 

3905000 15 237 4153  

44 हलेसी िवुाचङु नगरपातलका 4838000 12 321 7354  

45 कटारी नगरपातलका 3057000 12 439 4157  

46 चौदण्डीगढी नगरपातलका १८७४००० 11 161 2053  

47 तरर्गुा नगरपातलका 2618000 2 139 3321  

48 बेलका नगरपातलका 2281000 5 66 2046  

49 तसर्िचरण नगरपातलका 4444000 30 543 5430  

50 आठराई तरवेणी गाउाँपातलका १५२५००० 2 118 1372  

51 फिाङलङु गाउाँपातलका 2450000 0 0 0  

52 तमक्वाखोला गाउाँपातलका 2202000 5 46 441  

53 मेररङदेन गाउाँपातलका २१८२००० 0 0 0  

54 मैवाखोला गाउाँपातलका ५२५००० 0 0 0  

55 पातथभरा र्ाङ्खवरक गाउाँपातलका १५७६००० 5 99 1254  

56 तसददङ्खवा गाउाँपातलका १५२५००० 7 186 2026  

57 तसरीजङ्घा गाउाँपातलका 2131000 4 135 2292  

58 कुम्मार्क गाउाँपातलका 3258000 9 376 3917  

59 िमु्वेवा गाउाँपातलका ४९३००० 0 0 0  

60 फालेलङु गाउाँपातलका 3150000 0 331 3378  

61 फाल्गनुन्त्द गाउाँपातलका 1916000 7 115 939  

62 तमक्लाजङु गाउाँपातलका 1833000 8 207 2037  

63 र्ाङवरक गाउाँपातलका 2068000 11 150 2280  
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तस.निं. स्थानीर् िहको नाम र्वतनर्ोजजि रकम 

सञ्चातलि 

आर्ोजना 
सिंख्र्ा 

रोजगारीमा 
खर्टएका 
व्र्जि 
सिंख्र्ा 

जम्मा 
रोजगारी 
शृ्रजना ददन 

कैर्फर्ि 

64 र्हतलहाङ गाउाँपातलका 1४९३००० 7 101 1316  

65 चलुाचलुी गाउाँपातलका 2135000 6 173 2605  

66 फाकफोकथमु गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

67 माईजोगमाई गाउाँपातलका 3317000 1 113 2086  

68 माङसेबङु गाउाँपातलका १५२८००० 8 98 1725  

69 रोङ गाउाँपातलका 2132000 10 141 2516  

70 सन्त्दकपरु गाउाँपातलका 4356००० 23 144 6545  

71 कचनकवल गाउाँपातलका 4461000 1 16 150  

72 कमल गाउाँपातलका 2704000 3 77 1554  

73 गौररगिंज गाउाँपातलका २८०९००० 6 163 2754  

74 झापा गाउाँपातलका 2308000 5 95 2520  

75 बाह्रदशी गाउाँपातलका 2348000 2 38 500  

76 बिुशाजन्त्ि गाउाँपातलका 3272000 11 151 976  

77 हजल्दबारी गाउाँपातलका २०२८००० 1 58 1474  

78 जचजचला गाउाँपातलका ४५१००० 0 0 0  

79 भोटखोला गाउाँपातलका ४५१००० 0 0 0  

80 मकाल ुगाउाँपातलका १५२५००० 0 0 0  

81 सभापोखरी गाउाँपातलका १५२५००० 2 34 946  

82 तसलीचोङ गाउाँपातलका ५२५००० 0 0 0  

83 आठराई गाउाँपातलका 3001000 5 179 2501  

84 छथर गाउाँपातलका १५२५००० 13 94 1275  

85 फेदाप गाउाँपातलका 2636000 6 96 2970  

86 मेन्त्छर्ार्ेम गाउाँपातलका 1459000 6 104 2060  

87 अरुण गाउाँपातलका १५७६००० 10 235 1466  

88 आमचोक गाउाँपातलका 3309000 6 127 3631  

89 टर्ाम्केमैर्ङु गाउाँपातलका 3636000 3 175 3291  

90 पौवादङु्मा गाउाँपातलका १५७६००० 6 203 1596  

91 रामप्रसाद राई गाउाँपातलका 6267000 6 315 6662  

92 साल्पातसतलछो गाउाँपातलका 2098000 6 0 0  

93 हिवुागढी गाउाँपातलका 4031000 4 191 4963  

94 शर्हदभूतम गाउाँपातलका 1903000 2 57 1725  

95 चौतबसे गाउाँपातलका 2337000 3 118 2340  

96 छथर जोरपाटी गाउाँपातलका 1544000 7 82 1641  

97 सााँगरुीगढी गाउाँपातलका 2359000 3 148 1715  
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तस.निं. स्थानीर् िहको नाम र्वतनर्ोजजि रकम 

सञ्चातलि 

आर्ोजना 
सिंख्र्ा 

रोजगारीमा 
खर्टएका 
व्र्जि 
सिंख्र्ा 

जम्मा 
रोजगारी 
शृ्रजना ददन 

कैर्फर्ि 

98 कोशी गाउाँपातलका 4872000 4 255 3999  

99 गढी गाउाँपातलका 2824000 6 109 2631  

100 देवानगञ्ज गाउाँपातलका 3882000 0 0 0  

101 बजुय गाउाँपातलका 3519000 5 331 3495  

102 भोक्राहा नरतसिंह गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

103 हररनगर गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

104 कटहरी गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

105 कानेपोखरी गाउाँपातलका 1761000 2 53 1095  

106 केराबारी गाउाँपातलका 2600000 0 0 0  

107 ग्रामथान गाउाँपातलका 1866000 0 0 0  

108 जहदा गाउाँपातलका 2612000 5 166 2677  

109 धनपालथान गाउाँपातलका 2963000 0 0 0  

110 बढुीगिंगा गाउाँपातलका 2923000 0 0 0  

111 तमक्लाजङु गाउाँपातलका 2039000 2 60 1800  

112 खुम्व ुपासाङल्हाम ुगाउाँपातलका ४५१००० 0 0 0  

113 मा्र् दधुकोशी गाउाँपातलका ५२५००० 0 0 0  

114 थलुङु दधुकोशी गाउाँपातलका 1801000 9 129 1281  

115 नेचासल्र्ान गाउाँपातलका १५२५००० 0 0 0  

116 महाकुलङु गाउाँपातलका 4679000 1 22 168  

117 तलखुर्पके गाउाँपातलका 1४५१००० 16 187 1173  

118 सोिाङ गाउाँपातलका ४५१००० 0 0 0  

119 ऐसेलखुकय  गाउाँपातलका २३३५००० 13 246 2656  

120 केर्पलासगढी गाउाँपातलका १८३५००० 3 91 1377  

121 खोटेहाङ गाउाँपातलका १५२५००० 1 38 1478  

122 जन्त्िेढुिंगा गाउाँपातलका १५२५००० 7 128 1664  

123 ददप्रङु चइुचमु्मा गाउाँपातलका २२१८००० 0 0 0  

124 रावा वेसी गाउाँपातलका २५७८००० 6 134 3788  

125 वराहपोखरी गाउाँपातलका ५२५००० 0 0 0  

126 साकेला गाउाँपातलका १८७४००० 0 0 0  

127 उदर्परुगढी गाउाँपातलका १५२८००० 6 143 1692  

128 िा्ली गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

129 रौिामाई गाउाँपातलका १५२८००० 8 33 1338  

130 तलम्चङुबङु गाउाँपातलका (सनुकोशी) १५२८००० 2 57 1200  

131 जखजीदेम्वा गाउाँपातलका १५७६००० 9 189 0  
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तस.निं. स्थानीर् िहको नाम र्वतनर्ोजजि रकम 

सञ्चातलि 

आर्ोजना 
सिंख्र्ा 

रोजगारीमा 
खर्टएका 
व्र्जि 
सिंख्र्ा 

जम्मा 
रोजगारी 
शृ्रजना ददन 

कैर्फर्ि 

132 चम्पादेवी गाउाँपातलका ५२५००० 0 0 0  

133 जचशिंखुगढी गाउाँपातलका २५०४००० 0 0 0  

134 मानेभञ्र्ाङ गाउाँपातलका १५४०००० 0 0 0  

135 मोलङु गाउाँपातलका ४४२५००० 13 18 0  

136 तलखु गाउाँपातलका १८९९००० 1 41 1179  

137 सनुकोशी गाउाँपातलका ४६२५००० 12 821 5066  

138 वीरगञ्ज महानगरपातलका ४२५३००० 0 0 0  

139 जनकपरुधाम उपमहानगरपातलका ७५५८००० 0 0 0  

140 कलैर्ा उपमहानगरपातलका २८०९००० 5 189 3146  

141 जजिपरु-तसमरा उपमहानगरपातलका ५६६७००० 3 139 808  

142 कञ्चनरुप  नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

143 खडक नगरपातलका ४७८१००० 1 64 480  

144 डाक्नेश्वरी नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

145 राजर्वराज नगरपातलका ८०२८००० 3 158 2335  

146 बोदेबरसाईन नगरपातलका ७६५५००० 10 643 5084  

147 शम्भनुाथ  नगरपातलका २०२८००० 1 5 243  

148 सरुुगािं नगरपातलका ८४२९००० 0 0 0  

149 हनमुाननगर किं कातलनी नगरपातलका ७९७७००० 0 0 0  

150 सप्तकोशी  नगरपातलका ३५६५००० 2 173 2632  

151 कल्र्ाणपरु नगरपातलका ४२२४००० 0 0 0  

152 गोलबजार नगरपातलका १९७४००० 7 83 886  

153 धनगढीमाई नगरपातलका ४९७८००० 7 245 2851  

154 तमचैर्ा नगरपातलका ३०५०००० 4 86 2362  

155 लहान नगरपातलका ८०२८००० 3 60 1480  

156 तसरहा नगरपातलका ८०२८००० 9 321 7168  

157 सखुीपरु नगरपातलका ६९०६००० 6 83 8178  

158 कजयन्त्हा नगरपातलका १५२८००० 2 108 824  

159 जक्षरेश्वरनाथ नगरपातलका ४०९४००० 0 0 0  

160 गणेशमान–चारनाथ नगरपातलका २८८५००० 0 0 0  

161 धनषुाधाम नगरपातलका ४४०१००० 0 0 0  

162 नगराइन नगरपातलका ३९६८००० 11 437 2464  

163 तमतथला नगरपातलका ४३४९००० 0 0 0  

164 र्वदेह नगरपातलका २१७९००० 0 0 0  

165 सबैला नगरपातलका २६२६००० 1 6 0  
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166 शर्हदनगर नगरपातलका ४६३७००० 4 120 1845  

167 कमला नगरपातलका ४५३३००० 9 121 1759  

168 तमतथला र्वहारी नगरपातलका 4९९७००० 8 2 0  

169 हिंसपरु नगरपातलका ४२३३००० 0 0 0  

170 गौशाला नगरपातलका ४२९२००० 11 209 0  

171 जलेश्वर नगरपातलका ६२१६००० 6 109 3628  

172 बददयबास नगरपातलका ८०२८००० 10 0 0  

173 औरही नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

174 बलवा नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

175 भाँगाहा नगरपातलका ८०२८००० 0 0 0  

176 मर्टहानी नगरपातलका २१८२००० 3 74 1520  

177 मनरा तससवा नगरपातलका १५२८००० 0 0 0  

178 रामगोपालपरु नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

179 लोहरपट्टी नगरपातलका ३५३४००० 9 269 2349  

180 ईश्वरपरु नगरपातलका ४०१९००० 4 254 4482  

181 गोडैटा नगरपातलका ४०८३००० 0 0 0  

182 मलिंगवा  नगरपातलका २७६७००० 0 0 0  

183 लालबन्त्दी नगरपातलका ७९७७००० 19 33 655  

184 बरहथवा नगरपातलका ५४१७००० 14 0 0  

185 बलरा नगरपातलका ६९८८००० 0 0 0  

186 बागमिी नगरपातलका २२२२००० 0 0 0  

187 हररपरु नगरपातलका १५२८००० 3 45 1440  

188 हररवन नगरपातलका १५२८००० 1 0 0  

189 हररपवुाय नगरपातलका ४३३०००० 6 0 0  

190 कतबलासी नगरपातलका ४७९९००० 0 0 0  

191 गरुडा नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

192 गौर नगरपातलका ३४१९००० 9 67 2835  

193 चन्त्रपरु नगरपातलका ८०२८००० 0 0 0  

194 ईशनाथ नगरपातलका ४७०१००० 0 0 0  

195 कटहरीर्ा नगरपातलका ३३८३००० 9 27 441  

196 गढीमाई नगरपातलका ३३१८००० 2 2 0  

197 गजरुा नगरपातलका ६९२४००० 9 291 4353  

198 देवाही गोनाही नगरपातलका ६७५१००० 0 0 0  

199 परोहा नगरपातलका ४६२२००० 0 0 0  
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200 फिवुा र्वजर्परु नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

201 बौधीमाई नगरपातलका ३४४४००० 0 0 0  

202 माधवनारार्ण नगरपातलका ४1४६००० 0 0 0  

203 मौलापरु नगरपातलका ३२३४००० 1 105 4119  

204 राजपरु नगरपातलका ३८१९००० 0 0 0  

205 वृन्त्दावन नगरपातलका ७८९१००० 9 66 0  

206 कोल्हवी नगरपातलका ५८४१००० 0 0 10  

207 तनजगढ नगरपातलका १९०५००० 0 0 0  

208 महागढीमाई नगरपातलका ३१४६००० 11 521 3104  

209 तसम्रौनगढ नगरपातलका ३५८१००० 4 97 2970  

210 पचरौिा नगरपातलका ५४६७००० 3 3 50  

211 पोखररर्ा नगरपातलका २०६९००० 0 0 0  

212 राजदेवी नगरपातलका ४६२२००० 9 1 0  

213 पसायगढी नगरपातलका २९८७००० 7 142 2344  

214 बहदुरमाई नगरपातलका ४७४८००० 5 369 4343  

215 अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउाँपातलका २६८९००० 5 170 1851  

216 तछन्नमस्िा गाउाँपातलका 6522000 0 0 0  

217 तिरहिु गाउिंपातलका 6130000 1 90 1911  

218 तिलाठीकोईलाडी गाउिंपातलका ८०२८००० 6 168 1824  

219 तबष्णपुरु गाउाँपातलका ५२४७००० 0 0 0  

220 राजगढ गाउाँपातलका ५६२३००० 7 425 7614  

221 महादेवा गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

222 रुपनी गाउाँपातलका ३४०४००० 3 188 3188  

223 अनयमा गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

224 औरही गाउाँपातलका १५२८००० 1 103 1656  

225 नरहा गाउाँपातलका १५२८००० 0 0 0  

226 नवराजपरु गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

227 बररर्ारपट्टी गाउाँपातलका 1477००० 0 0 0  

228 भगवानपरु गाउाँपातलका ४४०६००० 5 122 2009  

229 लक्ष्मीपरु पिारी गाउाँपातलका ४५८०००० 3 139 2515  

230 र्वष्णपुरु गाउाँपातलका ५२४७००० 8 236 7080  

231 सखुवानान्त्करकट्टी गाउाँपातलका २५०४००० 3 108 1583  

232 औरही गाउाँपातलका २०२९००० 4 235 880  

233 जनकनजन्त्दनी गाउाँपातलका १६८६००० 0 0 0  
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234 बटेश्वर गाउाँपातलका ३०९५००० 5 150 2639  

235 मजुखर्ापर्ट्ट मसुहरतमर्ा गाउाँपातलका १८०६००० 1 0 0  

236 लक्ष्मीतनर्ा गाउाँपातलका ४०९४००० 0 0 0  

237 एकडारा गाउाँपातलका 4217000 0 0 0  

238 र्पपरा गाउाँपातलका 5344000 4 135 1239  

239 महोत्तरी गाउाँपातलका 2609000 3 46 997  

240 साम्सी गाउाँपातलका ३१३१००० 0 0 0  

241 सोनमा गाउाँपातलका १५२८००० 1 14 336  

242 चक्रघट्टा गाउाँपातलका ५७५८००० 4 83 7289  

243 चन्त्रनगर गाउाँपातलका २९१२००० 6 210 3801  

244 धनकौल गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

245 ब्रह्मपरुी गाउाँपातलका २४२२००० 4 0 0  

246 रामनगर गाउाँपातलका १५२८००० 1 1 30  

247 र्वष्ण ुगाउाँपातलका 4187000 1 0 0  

248 दगुायभगविी गाउाँपातलका 4382000 0 0 0  

249 आदशय कोटावल गाउाँपातलका 3798000 0 0 0  

250 करैर्ामाई गाउाँपातलका 4005000 0 0 0  

251 देविाल गाउाँपातलका 2045000 5 206 1126  

252 परवानीपरु गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

253 प्रसौनी गाउाँपातलका 3401000 8 25 466  

254 फेटा गाउाँपातलका 2633000 1 1 15  

255 बारागढी गाउाँपातलका 3248000 0 0 0  

256 सवुणय गााँउपातलका 3185000 0 0 0  

257 तछपहरमाई गाउाँपातलका 3807000 0 0 0  

258 जगरनाथपरु गाउाँपातलका १५२८००० 4 89 1350  

259 धोबीनी गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

260 पकाहा मैनपरु गाउाँपातलका १५२८००० 1 31 214  

261 पटेवाय सगुौली गाउाँपातलका ३३१८००० 5 32 1101  

262 तबन्त्दबातसनी गाउाँपातलका 3201000 9 16 300  

263 सखुवा प्रसौनी गाउाँपातलका 1४७७००० 0 0 0  

264 ठोरी गाउाँपातलका 2543000 1 36 440  

265 बलान-र्वहलु गाउाँपातलका 3759000 3 395 3777  

266 धनौजी गाउाँपातलका 2216000 0 0 0  

267 बसबरीर्ा गाउाँपातलका २५९६००० 14 0 0  
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268 कौडेना गाउाँपातलका 2491000 1 30 3000  

269 पसाय गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

270 र्मनुामाई गाउाँपातलका 3974000 6 227 4179  

271 र्वश्रामपरु गाउाँपातलका ३३९०००० 0 0 0  

272 कातलकामाई गाउाँपातलका 1878000 1 46 499  

273 जजराभवानी गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

274 काठमाण्डौं महानगरपातलका १५२८००० 1 22 128  

275 लतलिपरु महानगरपातलका 2336000 1 27 418  

276 भरिपरु महानगरपातलका ७०७५००० 7 0 0  

277 हेटौंडा उप-महानगरपातलका ८०२८००० 9 476 6267  

278 कमलामाई नगरपातलका ८०२८००० 14 1378 7042  

279 दधुौली नगरपातलका 7357000 14 0 0  

280 मन्त्थली नगरपातलका 2792000 3 176 2280  

281 रामेछाप नगरपातलका 6304000 9 209 3447  

282 जजरी नगरपातलका 3448000 3 163 2414  

283 तभमेश्वर  नगरपातलका 7573000 11 510 6235  

284 चौिारा सागाचोकगढी नगरपातलका 6202000 18 559 8293  

285 मेलम्ची नगरपातलका 3179000 10 334 4863  

286 वाह्रर्वसे नगरपातलका 4112000 10 226 4050  

287 धुनीबेंसी नगरपातलका २८३१००० 5 120 1943  

288 नीलकण्ठ नगरपातलका 3722000 7 53 1375  

289 र्वदरु नगरपातलका ८०२८००० 23 283 7047  

290 बेलकोटगढी नगरपातलका 3377000 0 0 0  

291 कागेश्वरी–मनोहरा नगरपातलका 1४७७००० 0 0 0  

292 कीतियपरु  नगरपातलका 1४७७००० 10 77 638  

293 गोकणेश्वर नगरपातलका 1४७७००० 2 51 1041  

294 चन्त्रातगरी नगरपातलका १८७७००० 0 15 420  

295 टोखा नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

296 िारकेश्वर नगरपातलका 1४७७००० 0 0 0  

297 दजक्षणकाली नगरपातलका १५२८००० 0 0 0  

298 नागाजुयन नगरपातलका २०२८००० 1 26 640  

299 बढुातनलकण्ठ नगरपातलका ६९९००० 0 0 0  

300 शिंखरापरु नगरपातलका १८२४००० 3 33 771  

301 गोदावरी नगरपातलका १५२८००० 1 8 96  
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302 महालक्ष्मी नगरपातलका 1४७७००० 0 0 0  

303 चााँगनुारार्ण नगरपातलका २८४५००० 9 136 2254  

304 भिपरु नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

305 मध्र्परु तथमी नगरपातलका १५२८००० 0 0 0  

306 सूर्यर्वनार्क नगरपातलका १५२८००० 2 47 887  

307 धुतलखेल नगरपातलका 1667000 7 0 0  

308 नमोबिु नगरपातलका 2221000 4 39 1314  

309 पनौिी नगरपातलका 1896000 0 0 0  

310 पािंचखाल नगरपातलका १५२८००० 1 3 63  

311 बनेपा नगरपातलका १५२८००० 4 52 1085  

312 मण्डनदेउपरु नगरपातलका २१८०००० 2 65 1353  

313 थाहा नगरपातलका २३२१००० 4 54 997  

314 कातलका नगरपातलका ५३७१००० 0 0 0  

315 खैरहनी नगरपातलका १९९१००० 7 56 784  

316 माडी नगरपातलका 2414000 3 53 1209  

317 रत्ननगर नगरपातलका ३५०४००० 0 0 0  

318 राप्ती नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

319 गोलन्त्जोर गाउाँपातलका ३७४९००० 7 99 3090  

320 घ्र्ाङलेख गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

321 िीनपाटन गाउाँपातलका ३५०९००० 3 251 2678  

322 र्फक्कल गाउाँपातलका ५२१९००० 33 640 6435  

323 मररण गाउाँपातलका २१६७००० 10 140 1860  

324 सनुकोशी गाउाँपातलका 2971000 19 6 0  

325 हररहरपरुगढी गाउाँपातलका ८०२८००० 22 0 0  

326 उमाकुण्ड गाउाँपातलका 2255000 0 0 0  

327 खााँडादेवी गाउाँपातलका १८३७००० 24 0 0  

328 गोकुलगङ्गा गाउाँपातलका ३८४२००० 11 3 108  

329 दोरम्बा गाउाँपातलका २८४४००० 0 0 0  

330 तलखु िामाकोशी गाउाँपातलका ४९३००० 0 0 0  

331 सनुापति गाउाँपातलका ७५१००० 0 0 0  

332 कातलन्त्चोक गाउाँपातलका ७९९३००० 21 462 8958  

333 गौरीशङ्कर गाउाँपातलका 6442000 6 356 5546  

334 िामाकोशी गाउाँपातलका ७२२६००० 7 192 7720  

335 वैिेश्वर गाउाँपातलका ४०४४००० 8 25 291  
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336 मेलङु्ग गाउाँपातलका 3625000 8 0 0  

337 र्वग ुगाउाँपातलका 4803000 8 490 4887  

338 शैलङु्ग गाउाँपातलका २८९२००० 1 567 5212  

339 ईन्त्राविी गाउाँपातलका ४७५३००० 13 302 5469  

340 जगुल गाउाँपातलका ३१०४००० 8 124 2370  

341 तरपरुासनु्त्दरी गाउाँपातलका ४५४७००० 7 142 1200  

342 पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपातलका 3145000 8 126 4303  

343 बलेफी गाउाँपातलका ४०९९००० 9 303 3416  

344 भोटेकोशी गाउाँपातलका २८३७००० 0 0 0  

345 तलसिंखुपाखर गाउाँपातलका 2४९३००० 2 97 2391  

346 सनुकोशी गाउाँपातलका ५२४३००० 8 432 4613  

347 हेलम्ब ुगाउाँपातलका ३०२१००० 0 0 0  

348 उत्तरगर्ा गाउाँपातलका १४२२००० 4 52 897  

349 कातलका गाउाँपातलका 1439000 10 8 120  

350 गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलका ४२२००० 0 0 0  

351 नौकुण्ड गाउाँपातलका 4967000 0 0 0  

352 आमाछोददङमो गाउाँपातलका ४२२००० 0 0 0  

353 खतनर्ाबास गाउाँपातलका ३१०२००० 4 86 1394  

354 गङ्गाजमनुा गाउाँपातलका ३३८५००० 4 231 3080  

355 गजरुी गाउाँपातलका २४५९००० 0 0 0  

356 गल्छी गाउाँपातलका 2925000 0 0 0  

357 ज्वालामूखी गाउाँपातलका ५०९७००० 18 385 4800  

358 तरपरुासनु्त्दरी गाउाँपातलका ३२३४००० 0 0 0  

359 थाके्र गाउाँपातलका २००१००० 3 77 1282  

360 नेराविी डबजोङ्ग गाउाँपातलका १५२८००० 0 0 0  

361 बेनीघाट रोराङ्ग गाउाँपातलका २४५२००० 9 32 496  

362 रुवी भ्र्ाली गाउाँपातलका ४११००० 0 0 0  

363 तसिलेक गाउाँपातलका १५२८००० 0 0 0  

364 ककनी गाउाँपातलका ३४०२००० 0 0 0  

365 र्कस्पाङ गाउाँपातलका 1४७७००० 5 62 849  

366 िादीगाउाँ गाउाँपातलका ३२७६००० 8 162 1447  

367 िारकेश्वर गाउाँपातलका 1४७७००० 0 0 0  

368 दु् चेश्वर गाउाँपातलका १८७७००० 7 195 3165  

369 पञ्चकन्त्र्ा गाउाँपातलका १८४४००० 0 0 0  
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370 म्र्ागङ गाउाँपातलका १८६०००० 6 226 1807  

371 तलखु गाउाँपातलका 2६९९००० 3 98 1398  

372 जशवपरुी गाउाँपातलका 1४७७००० 4 9 25  

373 सरु्यगढी गाउाँपातलका ४७२८००० 8 153 2971  

374 कोन्त्ज्र्ोसोम गाउाँपातलका 1४११००० 0 0 0  

375 बाग्मिी गाउाँपातलका १८२४००० 0 0 0  

376 महाङ्काल गाउाँपातलका 1४११००० 3 58 1100  

377 खानीखोला गाउाँपातलका ३४१४००० 6 224 3550  

378 चौंरीदेउराली गाउाँपातलका ३४८८००० 9 263 3448  

379 िेमाल गाउाँपातलका १९१०००० 7 220 1756  

380 बेथानचोक गाउाँपातलका १५२८००० 2 70 1196  

381 भमु्ल ुगाउाँपातलका ३१४१००० 13 326 2947  

382 महाभारि गाउाँपातलका ३४१९००० 5 429 3198  

383 रोशी गाउाँपातलका १५२८००० 2 49 923  

384 ईन्त्रसरोवर गाउाँपातलका 1४७७००० 1 0 0  

385 कैलाश गाउाँपातलका ५१८६००० 11 286 5872  

386 बकैर्ा गाउाँपातलका ६६१८००० 23 605 8374  

387 बाग्मिी गाउाँपातलका ३७४७००० 9 0 0  

388 तभमफेदी गाउाँपातलका 4247000 0 0 0  

389 मकवानपरुगढी गाउाँपातलका 3368000 23 41 23  

390 मनहरी गाउाँपातलका 5034000 9 0 0  

391 राजक्सराङ्ग गाउाँपातलका 4857000 14 0 0  

392 इच्छाकामना गाउाँपातलका ३४७३००० 0 0 0  

393 पोखरा महानगरपातलका 2789000 18 0 0  

394 कावासोिी नगरपातलका 2830000 9 185 2738  

395 गैंडाकोट नगरपातलका 2389000 6 139 2576  

396 देवचलुी नगरपातलका 2476000 11 96 1083  

397 मध्र्र्वन्त्द ुनगरपातलका 3305000 5 0 0  

398 गल्र्ाङ नगरपातलका ३०८९००० 5 143 2789  

399 चापाकोट नगरपातलका 1४७७००० 0 0 0  

400 पिुलीबजार नगरपातलका 4801000 7 239 4306  

401 भीरकोट नगरपातलका 2246000 7 108 1581  

402 वातलङ नगरपातलका ३२१०००० 11 183 3413  

403 भान ुनगरपातलका ३००९००० 0 0 0  
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404 तभमाद नगरपातलका 1656000 0 0 0  

405 व्र्ास नगरपातलका 3371000 2 61 867  

406 शकु्लागण्डकी नगरपातलका 2366000 3 136 1444  

407 गोरखा नगरपातलका 1४९३००० 3 96 775  

408 पालङुटार नगरपातलका ४२९३००० 9 378 3780  

409 बेसीशहर नगरपातलका ४०३२००० 15 79 1143  

410 मध्र्नेपाल नगरपातलका ३८०८००० 12 377 3759  

411 राईनास नगरपातलका 2216000 10 464 2407  

412 सनु्त्दरबजार नगरपातलका 4065000 1 81 970  

413 कुश्मा नगरपातलका ३१३२००० 0 0 0  

414 फलेवास नगरपातलका ५१०५००० 9 162 4306  

415 गल्कोट नगरपातलका 2603000 9 178 2567  

416 जैतमनी नगरपातलका 4417000 13 602 3843  

417 ढोरपाटन नगरपातलका 4344000 3 76 4439  

418 बाग्लङु नगरपातलका 4170000 13 334 3731  

419 बेनी नगरपातलका 2423000 3 142 2100  

420 बौदीकाली गाउाँपातलका 2129000 6 296 2086  

421 बतुलङटार गाउाँपातलका 2762000 4 157 2130  

422 तबनर्ी तरवेणी गाउाँपातलका २३४२००० 2 80 685  

423 हु् सेकोट गाउाँपातलका 2761000 1 323 2481  

424 अजुयनचौपारी गाउाँपातलका १५२८००० 5 32 822  

425 आाँतधखोला गाउाँपातलका १६७३००० 2 65 1254  

426 कालीगण्डकी गाउाँपातलका २०७५००० 2 26 1199  

427 फेदीखोला गाउाँपातलका १६०७००० 5 94 1341  

428 र्वरुवा गाउाँपातलका 1672000 5 109 1063  

429 हररनाश गाउाँपातलका 1४७७००० 5 145 1152  

430 आाँबखैुरेनी गाउाँपातलका २५३३००० 8 109 1355  

431 ऋर्षङ्ग गाउाँपातलका १५२८००० 3 48 1048  

432 जघररङ गाउाँपातलका 1४७७००० 4 0 0  

433 देवघाट गाउाँपातलका १५२८००० 5 70 1154  

434 म्र्ाग्दे गाउाँपातलका १५२८००० 5 25 1000  

435 बजन्त्दपरु गाउाँपातलका १९८८००० 3 59 1764  

436 अजजरकोट गाउाँपातलका १८३८००० 1 40 1610  

437 आरूघाट गाउाँपातलका ३४१२००० 15 409 6045  
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438 गण्डकी गाउाँपातलका ३४२७००० 9 147 3230  

439 चमुनवु्री गाउाँपातलका २७३६००० 0 0 0  

440 धाचे गाउाँपातलका 1४९३००० 1 61 954  

441 तभमसेनथापा गाउाँपातलका ४२१२००० 5 85 969  

442 शर्हद लखन गाउाँपातलका २५३२००० 1 65 851  

443 तसरानचोक गाउाँपातलका २८६५००० 5 193 1660  

444 बारपाक सतुलकोट गाउाँपातलका १९९३००० 0 0 0  

445 चामे गाउाँपातलका १४९९००० 0 0 0  

446 नापाय भतुम गाउाँपातलका १५०४००० 0 0 0  

447 नासों गाउाँपातलका ५०४००० 0 0 0  

448 मनाङ ददछ र्ाङ गाउाँपातलका ५०४००० 0 0 0  

449 कव्लासोथार गाउाँपातलका २१६४००० 11 140 2214  

450 दधुपोखरी गाउाँपातलका 1४९३००० 14 127 1309  

451 दोदी गाउाँपातलका ४९३००० 0 0 0  

452 मस्र्ायङदी गाउाँपातलका 2784000 36 242 1238  

453 अन्नपूणय गाउाँपातलका 1४७७००० 4 44 1315  

454 माछापछेु्र गाउाँपातलका १७००००० 13 33 1043  

455 मादी गाउाँपातलका 1४७७००० 11 64 1201  

456 रूपा गाउाँपातलका 1649000 2 47 887  

457 जलजला गाउाँपातलका 2748000 9 126 2607  

458 पैरू्िं गाउाँपातलका २००१००० 12 109 1681  

459 महाजशला गाउाँपातलका 1891000 6 0 0  

460 मोदी गाउाँपातलका 1४९३००० 4 67 1188  

461 र्वहादी गाउाँपातलका २३५५००० 7 209 1949  

462 काठेखोला गाउाँपातलका 1737000 8 95 1140  

463 िमानखोला गाउाँपातलका 1४९३००० 0 0 0  

464 िाराखोला गाउाँपातलका १६९२००० 5 0 0  

465 तनसीखोला गाउाँपातलका 3४११००० 0 0 0  

466 वर्ढगाड गाउाँपातलका 5768000 4 199 4222  

467 बरेङ गाउाँपातलका 2352000 9 341 2097  

468 अन्नपूणय गाउाँपातलका ५२५००० 0 0 0  

469 धवलातगरी गाउाँपातलका १५२५००० 4 91 1370  

470 मिंगला गाउाँपातलका १५२५००० 4 141 1882  

471 मातलका गाउाँपातलका 2123000 2 112 1656  
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472 रघगुिंगा गाउाँपातलका 1851000 12 88 754  

473 घरपझोङ गाउाँपातलका १४९९००० 5 143 1368  

474 थासाङ गाउाँपातलका १५०४००० 10 170 1360  

475 लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउाँपातलका १५०४००० 10 126 1318  

476 लोमन्त्थाङ गाउाँपातलका ५०४००० 0 0 0  

477 वाह्रगााँउ मजुिक्षेर गाउाँपातलका ५०४००० 0 0 0  

478 बटुवल उपमहानगरपातलका 3154000 6 209 3244  

479 घोराही उपमहानगरपातलका ६६५८००० 21 432 6245  

480 िलु्सीपरु उपमहानगरपातलका 2489000 0 0 0  

481 नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलका 2707000 0 0 0  

482 बदयघाट नगरपातलका 3596000 15 363 3882  

483 रामग्राम नगरपातलका ३४८८००० 3 65 1008  

484 सनुवल नगरपातलका २३४४००० 7 106 1239  

485 तिलोत्तमा नगरपातलका १८१८००० 4 35 1694  

486 देवदह नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

487 लजुम्वनी सािंस्कृतिक नगरपातलका 4796000 1 46 780  

488 तसिाथयनगर नगरपातलका १५२८००० 1 15 495  

489 सैनामैना नगरपातलका 1४७७००० 2 0 0  

490 कर्पलवस्ि ुनगरपातलका 5967000 0 0 0  

491 कृष्णनगर नगरपातलका 1731000 0 0 0  

492 बाणगिंगा नगरपातलका ८०२८००० 10 65 2113  

493 बिुभमुी नगरपातलका 6467000 8 884 2848  

494 महाराजगञ्ज नगरपातलका २७८६००० 0 0 0  

495 जशवराज नगरपातलका 3572000 2 142 1172  

496 भतुमकास्थान नगरपातलका 6746000 10 505 9633  

497 जशिगिंगा नगरपातलका 8044000 35 857 11487  

498 सजन्त्धखकय  नगरपातलका 5879000 11 301 5371  

499 िानसेन नगरपातलका 2621000 9 184 2949  

500 रामपरु नगरपातलका 6261000 18 538 7759  

501 मतुसकोट नगरपातलका २३४२००० 18 97 3959  

502 रेसुिंगा नगरपातलका 3192000 21 39 1110  

503 रोल्पा नगरपातलका 2623000 0 0 0  

504 ्रू्ठान नगरपातलका ८२५१००० 15 501 11292  

505 स्वगयिारी नगरपातलका २५६४००० 0 0 0  
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506 लमही नगरपातलका ४६१४००० 7 402 4332  

507 कोहलपरु नगरपातलका ७९७७००० 12 269 4973  

508 गलुररर्ा नगरपातलका ८५२८००० 0 0 0  

509 ठाकुरबाबा नगरपातलका ५९६०००० 10 647 8307  

510 बााँसगढी नगरपातलका 2498000 0 0 0  

511 मधुवन नगरपातलका ५९०२००० 9 1479 4534  

512 राजापरु नगरपातलका ७९७७००० 42 1221 10906  

513 बारबददयर्ा नगरपातलका 5379000 11 485 9030  

514 ससु्िा गाउाँपातलका 1४७७००० 0 0 0  

515 पाल्हीनन्त्दन गाउाँपातलका 3640000 8 226 2595  

516 प्रिापपरु गाउाँपातलका 3893000 0 0 0  

517 सरावल गाउाँपातलका 4013000 1 24 284  

518 ओमसतिर्ा गाउाँपातलका 2267000 5 180 1494  

519 कन्त्चन गाउाँपातलका 3515000 12 359 2653  

520 कोटहीमाई गाउाँपातलका 2747000 1 0 0  

521 गैडहवा गाउाँपातलका २३११००० 0 0 0  

522 मचयवारी गाउाँपातलका 3255000 0 0 0  

523 मार्ादेवी गाउाँपातलका 1४७७००० 4 74 650  

524 रोर्हणी गाउाँपातलका 2285000 2 124 496  

525 शिुोधन गाउाँपातलका 2318000 2 75 2070  

526 सम्मरीमाई गाउाँपातलका 3217000 0 0 0  

527 तसर्ारी गाउाँपातलका 1638000 7 56 1440  

528 मार्ादेवी गाउाँपातलका 1४७७००० 0 0 0  

529 र्सोधरा गाउाँपातलका 7758000 3 96 799  

530 र्वजर्नगर गाउाँपातलका 5179000 7 367 7758  

531 शिुोधन गाउाँपातलका ८०२८००० 4 136 3019  

532 छरदेव गाउाँपातलका ४३७५००० 37 485 5690  

533 पाजणनी गाउाँपातलका ३७९२००० 9 284 4278  

534 मालारानी गाउाँपातलका ६६१९००० 23 465 9866  

535 तिनाउ गाउाँपातलका १५२८००० 4 113 1565  

536 तनस्दी गाउाँपातलका ४१९७००० 15 223 5345  

537 पूवयखोला गाउाँपातलका २२४३००० 6 133 2715  

538 बगनासकाली गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  

539 माथागढी गाउाँपातलका ४७७००० 0 0 0  
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शृ्रजना ददन 

कैर्फर्ि 

540 रम्भा गाउाँपातलका ८०२८००० 1 38 336  

541 ररब्दीकोट गाउाँपातलका ५३७१००० 6 449 6151  

542 रैनादेवी छहरा गाउाँपातलका ३२०३००० 0 0 0  

543 इस्मा गाउाँपातलका 3220000 6 119 3726  

544 कालीगण्डकी गाउाँपातलका २५७७००० 13 113 0  

545 गलु्मीदरबार गाउाँपातलका २३९३००० 16 108 3330  

546 चन्त्रकोट गाउाँपातलका १७४०००० 8 37 120  

547 छरकोट गाउाँपातलका २४०९००० 5 249 2425  

548 धुकोट गाउाँपातलका 2456000 22 218 1913  

549 मदाने गाउाँपातलका ३७१५००० 17 206 5969  

550 मातलका गाउाँपातलका 4365000 19 236 7170  

551 रुरु गाउाँपातलका 2946000 6 236 4234  

552 सत्र्विी गाउाँपातलका 3781000 8 194 3940  

553 पथुा उत्तरगिंगा गाउाँपातलका 6146000 0 0 0  

554 भूमे गाउाँपातलका 1706000 1 60 1249  

555 तसस्ने गाउाँपातलका 3057000 6 172 3383  

556 तरवेणी गाउाँपातलका 4104000 21 195 1740  

557 थवाङ गाउाँपातलका 1779000 5 80 1526  

558 पररवियन गाउाँपातलका 1718000 6 302 1832  

559 माडी गाउाँपातलका १५२५००० 2 61 1171  

560 रुन्त्टीगढी गाउाँपातलका 5842000 6 198 5228  

561 लङुग्री गाउाँपातलका 1791000 1 51 1293  

562 गिंगादेव गाउाँपातलका 6462000 7 166 5382  

563 सनुछहरी गाउाँपातलका १९९७००० 7 261 1790  

564 सतुनल स्मतृि गाउाँपातलका १५७६००० 0 0 0  

565 ऐराविी गाउाँपातलका १५७६००० 3 103 1099  

566 गौमखुी गाउाँपातलका २६८०००० 17 765 3930  

567 जझमरुक गाउाँपातलका 3384000 19 156 1300  

568 नौबर्हनी गाउाँपातलका 6852000 14 456 7025  

569 मल्लरानी गाउाँपातलका ३१०४००० 5 187 2688  

570 माण्डवी गाउाँपातलका ३०२१००० 7 226 2515  

571 सरुमारानी गाउाँपातलका १५७६००० 1 43 999  

572 गढवा गाउाँपातलका 6004000 11 390 8400  

573 दिंगीशरण गाउाँपातलका 6421000 0 0 0  
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574 बिंगलाचलुी गाउाँपातलका 1871000 1 79 1755  

575 बबई गाउाँपातलका १५२८००० 6 115 1528  

576 राजपरु गाउाँपातलका 2047000 4 81 528  

577 राप्ती गाउाँपातलका 4305000 1 14 166  

578 शाजन्त्िनगर गाउाँपातलका 5761000 8 330 6460  

579 खजरुा गाउाँपातलका ७९७७००० 8 258 5337  

580 जानकी गाउाँपातलका 4692000 0 0 0  

581 डुडुवा गाउाँपातलका ३१३१००० 0 0 0  

582 नरैनापरु गाउाँपातलका 7579000 6 313 6686  

583 बैजनाथ गाउाँपातलका 3201000 7 225 2980  

584 राप्तीसोनारी गाउाँपातलका 4866000 0 0 0  

585 गेरुवा गाउाँपातलका 3704000 6 132 3900  

586 बढैर्ािाल गाउाँपातलका 1४७७००० 4 194 1874  

587 छार्ााँनाथ रारा नगरपातलका 8197000 6 139 4170  

588 ठूलीभेरी नगरपातलका 3469000 5 803 3204  

589 तरपरुासनु्त्दरी नगरपातलका 5021000 18 1149 14557  

590 चन्त्दननाथ नगरपातलका 5633000 0 0 0  

591 खााँडाचक्र नगरपातलका 6689000 7 256 6648  

592 तिलागफुा नगरपातलका 5864000 11 225 5328  

593 रास्कोट नगरपातलका 6287000 9 175 5250  

594 आठतबसकोट नगरपातलका 7265000 8 351 11249  

595 चौरजहारी नगरपातलका 4402000 4 52 1914  

596 मतुसकोट नगरपातलका 7702000 20 106 697  

597 बागचौर नगरपातलका 8025000 0 0 0  

598 बनगााँड कुर्पण्डे नगरपातलका 7734000 12 318 6741  

599 शारदा नगरपातलका 8022000 0 0 0  

600 गभुायकोट नगरपातलका 2027000 9 41 294  

601 पञ्चपरुी नगरपातलका 4430000 1 32 495  

602 भेरीगिंगा नगरपातलका ८०२८००० 11 653 3076  

603 लेकबेसी नगरपातलका 6811000 12 601 7357  

604 बीरेन्त्रनगर नगरपातलका ७९७७००० 16 0 0  

605 छेडागाड नगरपातलका 10234000 13 655 7785  

606 नलगाड नगरपातलका 7764000 7 103 3720  

607 भेरीमातलका नगरपातलका 8134000 9 95 542  
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कैर्फर्ि 

608 आठबीस नगरपातलका 7023000 13 292 7658  

609 चामणु्डा तबन्त्रासैनी नगरपातलका 8019000 31 501 11460  

610 दलु्ल ुनगरपातलका १५२५००० 1 35 660  

611 नारार्ण नगरपातलका 7314000 11 325 8916  

612 खत्र्ाड गाउाँपातलका 8156000 11 0 0  

613 मगुमुकामायरोंग गाउाँपातलका 2675000 0 0 0  

614 सोरु गाउाँपातलका 6819000 0 0 0  

615 काईके गाउाँपातलका 528000 0 0 0  

616 छाकाय िाङसोङ गाउाँपातलका १५२८००० 1 97 923  

617 जगदलु्ला गाउाँपातलका 1856000 3 262 2051  

618 डोल्पो बिु गाउाँपातलका 1544000 2 63 1108  

619 मडु्केचलुा गाउाँपातलका 2121000 0 0 0  

620 शे फोक्सनु्त्डो गाउाँपातलका 2046000 1 0 0  

621 अदानचलुी गाउाँपातलका 5295000 6 387 7840  

622 खापुयनाथ गाउाँपातलका ४३७५००० 0 0 0  

623 चिंखेली गाउाँपातलका ३०५०००० 0 0 0  

624 िााँजाकोट गाउाँपातलका 4011000 0 0 0  

625 नाम्खा गाउाँपातलका 1537000 1 0 0  

626 सकेगाड गाउाँपातलका 537000 0 0 0  

627 तसमकोट गाउाँपातलका 7851000 10 239 6606  

628 कनकासनु्त्दरी गाउाँपातलका 4041000 0 0 0  

629 गदुठचौर गाउाँपातलका 7४७७००० 7 0 0  

630 िािोपानी गाउाँपातलका 6057000 14 271 8283  

631 तिला गाउाँपातलका 4385000 15 278 0  

632 पािारासी गाउाँपातलका 5881000 7 221 6748  

633 तसिंजा गाउाँपातलका 6754000 6 299 7044  

634 र्हमा गाउाँपातलका 4886000 8 172 5160  

635 शभु कातलका गाउाँपातलका 7336000 8 384 6838  

636 नरहररनाथ गाउाँपातलका 8670000 12 629 11725  

637 पचालझरना गाउाँपतलका 6331000 9 378 7590  

638 पलािा गाउाँपातलका 7४७७००० 11 226 7403  

639 महावै गाउाँपातलका 5620000 0 0 0  

640 सान्नी तरवेणी गाउाँपातलका 4311000 9 0 0  

641 तरवेणी गाउाँपातलका 6288000 11 614 8032  
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642 बााँर्फकोट गाउाँपातलका 4940000 0 0 0  

643 सानीभेरी गाउाँपातलका 6024000 15 232 3513  

644 कपरुकोट गाउाँपातलका 5045000 0 349 9628  

645 कातलमाटी गाउाँपातलका 8076000 8 157 3453  

646 कुमाख गाउाँपातलका 8170000 13 111 2610  

647 छरेश्वरी गाउाँपातलका 5223000 7 120 1225  

648 तसि कुमाख गाउाँपातलका 2438000 5 144 2175  

649 तरवेणी गाउाँपातलका 6438000 18 232 8906  

650 दामाय गाउाँपातलका 7456000 7 259 7844  

651 जचङ्गाड गाउाँपातलका 2207000 2 60 1688  

652 चौकुने गाउाँपातलका 7020000 7 260 3989  

653 बराहिाल गाउाँपातलका 5975000 0 0 0  

654 तसम्िा गाउाँपातलका 7516000 5 166 2571  

655 कुसे गाउाँपातलका 7868000 0 0 0  

656 जनुीचााँदे गाउाँपातलका 8827000 22 1431 11630  

657 बारेकोट गाउाँपातलका 8134000 0 0 0  

658 जशवालर् गाउाँपातलका 6850000 7 345 6840  

659 गरुााँस गाउाँपातलका 5917000 17 263 305  

660 ठााँटीकााँध गाउाँपातलका 5399000 10 245 7380  

661 डुिंगेश्वर गाउाँपातलका 4149000 10 172 4532  

662 नौमलेु गाउाँपातलका 5436000 0 0 0  

663 भगविीमाई गाउाँपातलका 7416000 6 229 11504  

664 भैरवी गाउाँपातलका 5848000 27 32 384  

665 महाब ुगाउाँपातलका 6104000 15 204 7398  

666 धनगढी उपमहानगरपातलका 5452000 5 155 5209  

667 गोदावरी नगरपातलका 3777000 4 196 5613  

668 गौरीगिंगा नगरपातलका 2429000 0 0 0  

669 घोडाघोडी नगरपातलका 4706000 19 459 6922  

670 र्टकापरु नगरपातलका 2254000 0 0 0  

671 भजनी नगरपातलका ७९७७००० 0 0 0  

672 लजम्कचहुा नगरपातलका 5233000 7 429 7619  

673 ददपार्ल तसलगढी नगरपातलका 2524000 2 175 2655  

674 जशखर नगरपातलका 6715000 12 419 8304  

675 कमलबजार नगरपातलका 6492000 13 501 8604  



73 

 

तस.निं. स्थानीर् िहको नाम र्वतनर्ोजजि रकम 

सञ्चातलि 

आर्ोजना 
सिंख्र्ा 

रोजगारीमा 
खर्टएका 
व्र्जि 
सिंख्र्ा 

जम्मा 
रोजगारी 
शृ्रजना ददन 

कैर्फर्ि 

676 पिंचदेवल र्वनार्क नगरपातलका 5064000 5 223 6180  

677 मिंगलसेन नगरपातलका 4855000 0 0 0  

678 सााँफेवगर नगरपातलका 7184000 20 662 8729  

679 तरवेणी नगरपातलका 7899000 10 138 2780  

680 बतडमातलका नगरपातलका 5157000 9 210 4180  

681 बढुीगिंगा नगरपातलका 7370000 14 0 0  

682 बढुीनन्त्दा नगरपातलका 7250000 11 309 7110  

683 जर्पथृ्वी नगरपातलका 4890000 4 216 5300  

684 बुिंगल नगरपातलका 8170000 9 398 10932  

685 महाकाली नगरपातलका 3601000 10 169 4867  

686 शैल्र्जशखर नगरपातलका 6268000 18 219 8528  

687 दशरथचन्त्द नगरपातलका 3435000 20 604 3528  

688 पाटन नगरपातलका 3752000 10 846 3087  

689 पचुौडी नगरपातलका 9106000 13 385 11550  

690 मेलौली नगरपातलका 6769000 4 333 9458  

691 अमरगढी नगरपातलका 8704000 8 320 2981  

692 परशरुाम नगरपातलका 8076000 26 608 10348  

693 कृष्णपरु नगरपातलका ८०२८००० 5 295 6701  

694 पनुवायस नगरपातलका 4777000 0 0 0  

695 बेदकोट नगरपातलका ४७७००० 0 0 0  

696 बेलौरी नगरपातलका 2204000 0 0 0  

697 तभमदत्त नगरपातलका ८०२८००० 6 510 6493  

698 माहाकाली नगरपातलका २२१२००० 0 0 0  

699 शकु्लाफााँट नगरपातलका 8828000 1 0 0  

700 कैलारी गाउाँपातलका 4750000 8 311 6602  

701 चरेु गाउाँपातलका 4343000 7 246 4516  

702 जानकी गाउाँपातलका ३२८८००० 5 130 3680  

703 जोशीपरु गाउाँपातलका 3७५१००० 0 0 0  

704 बदयगोररर्ा गाउाँपातलका 4996000 12 309 4913  

705 मोहन्त्र्ाल गाउाँपातलका 5635000 15 25 470  

706 आदशय गाउाँपातलका 6572000 14 0 0  

707 के.आई.तसिं. गाउाँपातलका 5971000 13 203 6525  

708 जोरार्ल गाउाँपातलका 6251000 24 39 786  

709 पूवीचौकी गाउाँपातलका 2830000 0 0 0  
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तस.निं. स्थानीर् िहको नाम र्वतनर्ोजजि रकम 

सञ्चातलि 

आर्ोजना 
सिंख्र्ा 

रोजगारीमा 
खर्टएका 
व्र्जि 
सिंख्र्ा 

जम्मा 
रोजगारी 
शृ्रजना ददन 

कैर्फर्ि 

710 बडीकेदार गाउाँपातलका 2793000 4 130 3153  

711 बोगटान फुतडसल गाउाँपातलका ४०८३००० 10 204 4258  

712 सार्ल गाउाँपातलका ५०६८००० 9 492 7508  

713 चौरपाटी गाउाँपातलका 2925000 8 325 3778  

714 ढकारी गाउाँपातलका 4829000 17 311 6220  

715 िमुायखााँद गाउाँपातलका 2741000 8 283 3747  

716 बान्नीगढी जर्गढ गाउाँपातलका 2276000 0 0 0  

717 मेल्लेख गाउाँपातलका 5737000 0 0 0  

718 रामारोशन गाउाँपातलका 6487000 0 0 0  

719 गौमलु गाउाँपातलका 4586000 10 222 5032  

720 खप्तड छेडेदह गाउाँपातलका 7770000 9 333 7352  

721 जगन्नाथ गाउाँपातलका ४१९७००० 6 115 4826  

722 स्वामीकातियक खापर गाउाँपातलका 4098000 6 216 6480  

723 र्हमाली गाउाँपातलका ३४४४००० 3 0 0  

724 साईपाल गाउाँपातलका 1513000 6 0 1034  

725 केदारस्र्ुाँ गााँउपातलका 8970000 8 511 7899  

726 खप्तडछान्ना गााँउपातलका 6430000 0 0 0  

727 छतबसपातथभरा गााँउपातलका 7249000 0 0 0  

728 िालकोट गााँउपातलका 5318000 6 189 3480  

729 थलारा गााँउपातलका 8118000 28 1 0  

730 दगुायथली गााँउपातलका 5273000 7 20 460  

731 मिा गाउाँपातलका 8169000 9 148 3687  

732 र्वत्थडजचर गााँउपातलका 6193000 25 602 7114  

733 सूमाय गाउाँपातलका 4704000 7 4 55  

734 अर्पर्हमाल गाउाँपातलका 1513000 0 0 0  

735 दहुुाँ गाउाँपातलका 4598000 6 320 5616  

736 नौगाड गाउाँपातलका 4553000 9 243 5404  

737 व्र्ााँस गाउाँपातलका 3300000 0 0 0  

738 मामाय गाउाँपातलका 4131000 6 144 5165  

739 मातलकाजुयन गाउाँपातलका 5473000 11 215 6999  

740 लेकम गाउाँपातलका 4881000 0 0 0  

741 डीलासैनी गाउाँपातलका 5232000 18 321 0  

742 दोगडाकेदार गाउाँपातलका 8025000 12 341 8117  

743 पिंचेश्वर गाउाँपातलका १५७६००० 6 207 1547  
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तस.निं. स्थानीर् िहको नाम र्वतनर्ोजजि रकम 

सञ्चातलि 

आर्ोजना 
सिंख्र्ा 

रोजगारीमा 
खर्टएका 
व्र्जि 
सिंख्र्ा 

जम्मा 
रोजगारी 
शृ्रजना ददन 

कैर्फर्ि 

744 जशवनाथ गाउाँपातलका 3377000 11 286 3602  

745 तसगास गाउाँपातलका 2156000 0 0 0  

746 सनुयर्ा गाउाँपातलका 6805000 7 481 9292  

747 अजर्मेरु गाउाँपातलका 4640000 18 804 5932  

748 आतलिाल गाउाँपातलका 3672000 10 416 4778  

749 गन्त्र्ापधुरा गाउाँपातलका 3668000 6 275 3681  

750 नवदगुाय गाउाँपातलका 4835000 14 235 6076  

751 भागेश्वर गाउाँपातलका 8027000 15 943 10660  

752 बेलडााँडी गाउाँपातलका 3923000 9 162 4557  

753 लालझाडी गाउाँपातलका १५२८००० 1 35 1050  

कूल रकम 2701562000 4302 105635  1639431    
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अनसूुची-३:  श्रम िथा रोजगार सम्मेलनको तनश्कषय  

 

समिृ नेपाल सखुी नपेालीको रार्िर् सोचलाई र्ोगदान परु् र्ाउन “उत्पादनशील रोजगार, हाम्रो 
सरोकार” मूल नाराका साथ तमति २०७६ आषाढ १५ र १६ मा होटल र्ाक एण्ड र्ति, 
काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको रार्िर् श्रम िथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ ले नेपालतभर रोजगारीका 
अवसरका क्षेरहरुको पर्हचान गरी ददगो रोजगारी सृजना गनय सरकार, तनजी क्षेर, टे्रड र्तुनर्न, श्रम 
िथा रोजगार र्वषर्का व्र्वसार्ी र र्वज्ञहरु, र्वकास साझेदार र गैरसरकारी सिंस्था िथा र्वुा 
र्वद्याथीसिंग छलफल गरी देहार्का रार् सझुावहरु प्राप्त भएका तथए। 

(क) आन्त्िररक रोजगारी तसजयनाः नपेालको श्रम बजारमा वषेनी कररब ५ लाख अतिररि 
व्र्जिहरु प्रवेश गने र तनजहरुलाई रोजगारी िथा स्वरोजगारीको अवसरहरुको न्त्र्नुिाका 
कारण नेपालको उत्पादनशील क्षेरमा प्रर्ोग हनु नसर्करहेको अवस्था छ । गररबी िथा 
रोजगारीको प्रत्र्क्ष सम्बन्त्ध रहेको र "समिृ नेपाल सखुी" को नेपाली रार्िर् सोचलाई 
साकार गनय एवम ् रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०७५ कार्ायन्त्वर्न गनय राज्र्ले र्स 
र्वषर्लाई प्राथतमकिाका साथ हेनुय पने सम्मेलनको तनष्कषय रहेको तथर्ो। गररबी तनवारण 
र रोजगारी सृजना दवैु बहकु्षेरीर् र जर्टल कार्य भएको हनुाले र्सको कार्ायन्त्वर्नमा समेि 
समन्त्वर्ात्मक प्रर्ास जरुरी छ । पन्त्रौं र्ोजनाले अजघ सारेको तनरपेक्ष गररबीलाई 
शिप्रतिशि हटाउने र बेरोजगारी दर िीन प्रतिशि कार्म गने लक्ष्र् प्रातप्त चनुौिीपूणय 
भएको अवस्थामा रोजगारी सृजनाका लातग सरकारी, तनजी िथा सरकारी सवैको महत्वपूणय 
भतूमका खेल्न ुपने िथा र्स सम्बन्त्धमा स््ट रणनीति िथा कार्यनीतिहरु बनाई कार्ायन्त्वर्न 
गनुय पने देजखएको छ । रोजगारी सृजनामा तनजी क्षरेको उद्योग िथा प्रतिष्ठानहरुको 
महत्वपूणय भतूमका रहने हनुाले राज्र्का नीति तनमायण गदाय तनजी क्षेरसाँग परामशय गने र 
लगानी र्ोग्र् वािावण तनमायण गनय र्ढलो गनय नहनुे सझुाव प्राप्त भएको छ । 

(ख) सरुजक्षि वैदेजशक रोजगारी:  अन्त्िरायर्िर् श्रम बजारमा कार्यरि नेपाली श्रतमकको हक र 
र्हिलाई ध्र्ानमा राख्दै सरुजक्षि आप्रवासनका चनुौिीलाई क्रमशः हटाउदै जाने 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनुय पने सझुाव प्राप्त भएको छ । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा 
कररब एक चौथाई र्ोगदान गने र्वप्रेषणलाई उपभोगमै सीतमि हनुे देजखएको अवस्थालाई 
पररवियन गरी उि र्वप्रेषणको प्रर्ोग उत्पादन िथा उत्पादनशील क्षरेमा पररचालन गनय 
आवश्र्क रणनीति बनाउन ुपनेमा सम्मेलनले जोड ददएको छ । र्सका लातग रोजगारी 
उपलव्ध गराउने देशको लातग आवश्र्क पने सीपको र्वकास गने,  श्रम कुटनीतिलाई थप 
प्रभावकारी बनाउने एवम ् र्वश्व श्रम बजारको मापदण्ड अनसुार नेपालको श्रम बजारलाई 
र्वस्िार गनय देजखएको छ। 

वैदेजशक रोजगारीले समिृ नेपालको पररकल्पनालाई साकार गनय प्रत्र्क्ष सहर्ोग नगरे 
िापतन वियमान अवस्थामा नेपालको रोजगारीका क्षरेमा परेको चापलाई व्र्वस्थापन गनय 
सहर्ोग गरेको छ। नेपालमा क्रमशः वाध्र्कारी वैदेजशक रोजगारीलाई इच्छामा आधाररि 
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बनाउन सरकार प्रर्त्नशील भएको सन्त्दभयमा गन्त्िव्र् मलुकुमा नेपाली श्रतमकको 
हकर्हिलाई सतुनजिि गराउन श्रम कुटनीतिक क्षमिा प्रभावकारी बनाउन सझुाव प्राप्त 
भएको छ । 

(ग) सीप िथा क्षमिाको र्वकास:  नेपालमा रोजगारीको सम्भावना भए िापतन नेपालको शैजक्षक 
प्रणाली िथा सीप र्वकासका र्क्रर्ाकलाप अपके्षाकृि रोजगारमूलक िथा जीवनोपर्ोगी हनु 
नसक्दा नेपालीलाई श्रम बजारको माग बमोजजका रोजगारीमा सिंलग्न गराउन कदठन 
देजखएको छ । रोजगारीका क्षेरमा व्र्ाप्त चनुौतिलाई समाधान गने र्क्रर्ाजशल भईएको 
अवस्थामा भर्वष्र्मा रोजगारीको क्षेरमा देखापने क्षरेगि, प्रर्वतधगि र प्रवृजत्तगि 
पररवियनलाई समेि सम्बोधन गने सक्ने क्षमिा र्वकासको जचन्त्िन गनुय पने अवस्था छ । 
एकातिर रार्िर् िथा अन्त्िरायर्िर् बजारको माग अनसुारको श्रतमकको क्षमिा अतभवृर्ि 
नहुाँदा उपलव्ध जनशजिको प्रर्ोग न्त्रू्न भएको र अको तिर नेपालमा समान्त्र् कार्य गनय 
समेि र्वदेशीलाई प्रर्ोग गनुय पने अवस्थालाई न्त्र्नुीकरण गनय रोजगारदािा र र्वशेषि: 

सरकारको तनरन्त्िर पहलकदमी आवश्र्क देजखएको छ । तनजी क्षरेको दक्ष जनशजिको 
माग अनरुुप सीप िथा क्षमिा र्वकास गनय सकेको अवस्थामा नपेालमा र्थेि मारामा 
आतथयक कृर्ाकलाप बढ्ने र सो बाट थप रोजगारी सृजना हनु ेदेजखन्त्छ । 

रोजगारी िथा स्वरोजगारीमा सिंलग्न हनु आवश्र्क पने जशक्षा िथा सीप र्वकासलाई 
प्रर्वतध, उपर्ोगी र रोजगारमूलक हनु े गरी पाठ्यक्रम बनोाई वा अद्यावतधक गरी लागू 
भएमा प्राप्त ज्ञान िथा सीपलाई कार्यस्थलमा नै प्रर्ोग हनुे वािावरण सृजना हनुे गरी 
कार्ायन्त्वर्नको सिंर्िु रणनीतिले दीगो नतिजा ददन सक्ने देजखएको छ । भर्वष्र्मा हनुे 
रोजगारीको प्रकृति फरक हनुे र श्रममा आधाररि भन्त्दा पतन प्रर्वतधको प्रर्ोग बढ्न ेहनुाले 
कार्यस्थलमा समेि तनरन्त्िर सीप र्वकासका र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुय पने देजखन्त्छ । 

(घ) श्रमको सम्मान:  मर्ायददि, सरुजक्षि र व्र्वजस्थि रुपमा श्रतमकको हकर्हिका लातग 
नेपालको सिंर्वधान लगार्ि र्वतभन्न नीति, कानून िजुयमा भईसकेको िर उि कानूनको 
प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नमा चनुौति देखा परेको अवस्थालाई मध्र्नजर राखी प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्न सिंर्न्त्रको पररचालन र आगामी नीति िथा कानूनलाई समर् सापके्ष पररमाजयन 
गनुय पने अवस्था छ । सामाजजक, आतथयक र सािंस्कृतिक रुपान्त्िरणमा सहार्क श्रम िथा 
श्रतमकको सम्मान गनय राज्र्ले थप कदमहरु चाल्न ु पने देजखएको छ । सम्मेलनले 
न्त्रू्निम मानवीर् मर्ायदालाई सवै क्षेरमा कार्म राख्न ेगरी सचेिना लगार्िका उत्प्रेरणा 
जगाउने र्वषर्को सम्प्रेषण गनय जोड ददएको छ । 

(ङ) िथ्र्ाङ्क सिंङ्कलन िथा र्वश्लषेण:   नेपालमा कतिपर् नीति िथा कार्यक्रम िथ्र्साँग मेल 
नखाने र सञ्चातलि भएका कार्यक्रमको नतिजाको मूल्र्ाङ्कन गने पितिमा पररवियन गनुय पने 
रार् प्राप्त भएको छ । कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा देजखएका व्र्वस्थापकीर् कमजोरी िथा 
चनुौिीलाई समाधान गनय बनाइएका र्क्रर्ाकलाप समेि प्रभावकारी नदेजखनमुा िथ्र्ाङ्कहरुको 
सङ्कलन र सो को र्वशे्लषणमा सिंस्थागि सिंरचना न ै गतिशील बनाउन ु पने आवश्कर्िा 
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रहेको  । र्सका लातग िेश्रो पक्षको सिंलग्निा समेि हनु ेगरी िथ्र्हरुको र्वशे्लषण गरी 
सरकारलाई सझुाव ददन आवश्र्क देजखएको छ ।   

(च) थप अध्र्र्न:  रोजगारी सृजना गदाय आगामी ददनका कस्िो प्रकारको उद्योग प्रतिष्ठानहरु 
आउन सक्छ र सो मा कस्िो प्रकारको अवसर, सीप िथा क्षमिा आवश्र्क पछय भनी 
अध्र्र्न गनय जरुरी छ । रोजगारी सृजना िथा वैदेजशक रोजगारीमा देखा परेका नवीनिम 
चनुौिीको समाधानका लातग समेि थप अध्र्र्न र्वशे्लषण गरी सो को आधारमा रोजगारी 
सम्बन्त्धी क्षेरगि नीति िजुयमा िथा रणनीतिक पररमाजयन गनुय पने देजखन्त्छ । 
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लक्ष्मी प्रा.र्व. घेरावारा िथा ममयि-षडानन्त्द नगरपातलका, 
भोजपरु 

बाटो सोतलङ-पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपातलका, तसन्त्धपुाल्चोक  

पर्हरो रोकथाम-पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपातलका, 
तसन्त्धपुाल्चोक 

पद मागय तनमायण - मेलम्ची नगरपातलका-४, 
तसन्त्धपुाल्चोक 

 

अनसूुची ४:  कार्यक्रमका केर्ह िजस्वरहरु 
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कुलो तनमायण-सनुकोशी गाउाँपातलका-३, तसन्त्धपुाल्चोक सडक सधुार-सनुकोशी गाउाँपातलका-१, तसन्त्धपुाल्चोक 

पदमागय तनमायण - सनुकोशी गाउाँपातलका, तसन्त्धपुाल्चोक पदमागय तनमायण-सनुकोशी गाउाँपातलका-२, तसन्त्धपुाल्चोक 
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पर्हरो तनर्न्त्रण-रोङ गाउाँपातलका-२, इलाम पदमागय तनमायण-रोङ गाउाँपातलका-५, इलाम 

कूलो तनमायण-इलाम नगरपातलका, इलाम सडक िार जाली तनमायण-रोङ गाउाँपातलका-६, इलाम 
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तसचाई तनमायण-तलखु गाउाँपातलका-५, नवुाकोट पर्यटक मागय तनमाणय-तलखु गाउाँपातलका, नवुाकोट 

सडक ममयि-ऐसेलखुकय  गाउाँपातलका, खोटाङ कुलो पैनी िथा नहर ममयि-महागढीमाई नगरपातलका, 
बारा 
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खानेपानी पाइप लाइन र्वस्िार-रामधनुी नगरपातलका, 
सनुसरी 

सडक सोतलङ-तलखु र्पके गाउाँपातलका-१, सोलखुुम्ब ु

कुलो िथा नाली तनमायण-तलखु र्पके गाउाँपातलका-३,  
सोलखुुम्ब ु

सडक सोतलङ-तलखु र्पके गाउाँपातलका-५, सोलखुुम्ब ु
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पदमागय तनमाणय-मण्डनदेउपरु गाउाँपातलका, का पेाल्ञचोक 

सडक सोतलङ-छथर जोरपाटी गाउाँपातलका-६, धनकुटा सडक स्िरोन्निी-छथर जोरपाटी गाउाँपातलका-१, 
धनकुटा 
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सडक ममयि र्ोजना-गण्डकी गाउाँपातलका, गोरखा पदमागय तनमायण-गण्डकी गाउाँपातलका, गोरखा 

सडक तनमायण-तिलागफुा नगरपातलका, कातलकोट पक्की नाला तनमायण-गण्डकी गाउाँपातलका, गोरखा 
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कुलो तनमायण िथा बाटो ममयि-भीरकोट नगरपातलका-६,स्र्ाङ्खजा कुलो तनमायण-गल्र्ाङ नगरपातलका-३, स्र्ाङजा 

पदमागय तनमायण-भीरकोट नगरपातलका-६, स्र्ाङ्खजा बाटो तनमायण िथा ममयि-हु् सेकोट गाउाँपातलका, 
नवलपरासी पूवय 
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सडक सोतलङ-र्वग ुगाउाँपातलका, दोलखा सडक सोतलङ-र्वग ुगाउाँपातलका, दोलखा 
 

 

Figure 1 

 

  

 

पदमागय तनमायण-र्वग ुगाउाँपातलका, दोलखा 
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नर्ााँ कृर्ष सडक तनमायण-र्वष्णपुरु गाउाँपातलका, तसराहा सरसफाई र पैनी तनमायण-र्वष्णपुरु गाउाँपातलका, तसराहा 

सडक ममयि-तरर्गुा नगरपातलका, उदर्परु 

 

सडक तनमायण िथा स्िरोन्निी-लालझाडी गाउाँपातलका, 
कञ्चनपरु 
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सडक सोतलङ - जचजचला गाउाँपातलका, सिंखुवासभा 

 

पदमागय तनमाणय - जचजचला गाउाँपातलका, सिंखुवासभा 

सडक सोतलङ-तलखु गाउाँपातलका, ओखलढुङ्गा सडक सोतलङ-िीनपाटन गाउाँपातलका, तसन्त्धलुी  
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पाकय  तनमाणय िथा वकृ्षारोपण-तसिाथयनगर नगरपातलका,रुपन्त्देही जजणय सडक ममयि-तिलोत्तमा नगरपातलका-१२, रुपन्त्देही 

बािापालनका लातग फमय तनमायण-रामप्रसाद राई गाउाँपातलका, 
भोजपरु 

बगैचा तनमायण िथा वकृ्षारोपण-रामप्रसाद राई गाउाँपातलका, 
भोजपरु 
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तसढी तनमायण-जैतमनी नगरपातलका, बाग्लङु सडक तनमायण-फालेलङु गाउाँपातलका, पााँचथर 

गोरेटो बाटो तनमायण-महालक्ष्मी नगरपातलका, धनकुटा पैदल मागय तनमायण-गण्डकी गाउाँपातलका, गोरखा 
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तसचाई कुलो ममयि-देवघाट गाउाँपातलका-१, िनहुाँ 

बहउुद्देश्र्ीर् तसचाई पोखरी तनमाणय-माडी गाउाँपातलका-५, 
रोल्पा 

पैदल मागय तनमायण-गण्डकी गाउाँपातलका, गोरखा 

पदमागय तनमायण-देवघाट गाउाँपातलका-४, िनहुाँ 
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िारजाली तनमायण-रोङ गाउाँपातलका, इलाम ग्र्ार्वन जाली तनमायण-र्वग ुगाउाँपातलका, दोलखा 

सडक सोतलङ िथा ग्राभतलङ-र्वग ुगाउाँपातलका, दोलखा सडक सोतलङ-र्कस्पाङ गाउाँपातलका, नवुाकोट 
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प्रततिेदन सम्पादन समूह   

 

सिंर्ोजक  : सहसजचव समुन जघतमरे 

सदस्र्  : उपसजचव भोलानाथ गरुागाईं 

उपसजचव केशवराज सवेुदी 

उपसजचव (लेखा) मध ुपोखरेल 

शाखा अतधकृि र्कसान न्त्र्ौपान े

शाखा अतधकृि कृष्ण पौडेल 

शाखा अतधकृि उषा थपतलर्ा 

शाखा अतधकृि इन्त्द ुशमाय तनरौला 

परामशयदािा र्वुराज बस्नेि 

कम््रू्टर  सहर्ोग : क.अ. सररिा व्र्ञ्जनकार  
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"श्रमको सम्मानः रािको अतभर्ान" 

काम सानो-ठूलो हुाँदैन । आफ्नो काम प्रति गवय गरौं । 

स्वदेश मैं कामः आफ्नै देशमा सम्मान । 

स्वदेशमा काम गनय सिंकोच नमानौं । 

नागररकको श्रम र पतसनाः राि तनमायणका गहना । 

र्वदेशमा गने श्रम आफ्नै देशमा गरौः  घरपररवार र समाजसाँग हााँसीखुशी बसौ । 

हरेक वैधातनक काम सम्मानर्ोग्र् छन ्। 

आफ्नो कामप्रतिको अपमान नसहौं, कसैलाइय कामको आधारमा अपमान नगरौं । 

श्रमको कदर सम्मानपूणय व्र्वहारबाट गरौं । 

सेवा ददनेलाइय प्रोत्साहन गरौं, हौशला बढाऔिं । 

श्रमको जाि हुाँदैन, कामको जाति हुाँदैन । 

काममा तलङ्गीर् र्वभेद हुाँदैन, आफूले सक्ने काम गदाय लाज हुाँदैन । 

प्रत्र्ेक काम, बराबर सम्मान । 

काम सानो ठूलो हनु्न, गरी खााँदा होचो हइुन्न । 

सीप तसकौं, स्वरोजगार बनौं । 

गरी खाने सोचको र्वकासःप्रार्वतधक जशक्षाले ददन्त्छ तनकास । 
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नेपाल सरकार 
श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर् 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

२०७७ फागनु 
 
 
 

 

  

 

 

 sssss 

पदमागय तनमाणय-मण्डनदेउपरु गाउाँपातलका, का पेाल्ञचोक 

 
कुलो तनमायण-सनुकोशी गाउाँपातलका-३, तसन्त्धपुाल्चोक 

 

पाकय  तनमाणय िथा वृक्षारोपण-तसिाथयनगर नगरपातलका, रुपन्त्देही 

 

 

 
 

बगैचा तनमायण िथा वृक्षारोपण-रामप्रसाद राई गाउाँपातलका, 
भोजपरु 


