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पृष्ठभूवि

नेपािको संर्वधानको धारा ३३ िे रोजगारीको हकिाई मौलिक हकको रुपमा
समावेश गरेको छ ।सोर्ह मौलिक हकको कार्ाान्द्वर्न गना रोजगारीको हक
सम्बक्षन्द्ध ऐन, २०७५जारी समेि भइसकेको छ ।नेपाि सरकारिे सावाजलनक
र्वकास लनमााणका कार्ाहरुमा र्वलभन्न लनलि िथा कार्ाक्रम र बजेट मार्ा ि
रोजगारीका अवसर लसजाना गरी कुनैपलन नेपािी नागररक बाध्र्िािे वैिेक्षशक
रोजगारीमा जानपुने अवस्थाको अन्द््र् गने घोषणा गरेको छ ।रोजगारीको हक
सम्बक्षन्द्ध ऐन, २०७५ िे प्र्रे्क स्थानीर् िहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूक्षर्कृि
बेरोजगार व्र्क्षिहरुिाई एक आलथाक वषामा न्द्रू्निम एक सर् दिनको
रोजगारीको प्र्र्ाभलूि गररने व्र्वस्था गरेको छ ।प्रधानमन्द्री रोजगार कार्ाक्रम
अन्द्िरगि लनक्षज सहकारी िथा गैर सरकारी क्षेरसँग समेि समन्द्वर् र सहकार्ा
गरी िी क्षेरहरुसँग थप रोजगारीको अवसर लसजाना गररनेछ ।श्रलमकमा हनुे
क्षमिा िथा सीप अभावका कारणिे बजारमा िेक्षखएका श्रलमकको माग र आपलुिा
बीर्को अन्द्िरिाई कम गना र्स कार्ाक्रम अन्द्िरगि श्रलमकको क्षमिा र सीप
र्वकास िालिम कार्ाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।कामको सम्मान गने संस्कृलिको
र्वकास गना श्रमको सम्मान राष्ट्रको अलभर्ान जस्िा रे्िनामूिक कार्ाक्रम समेि
िेशव्र्ापी रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।



पररर्र्

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका लभर रोजगारीको पर्ााप्त अवसर
लसजाना गरी उपिब्ध जनशक्षिको महत्तम उपर्ोग गिै
आलथाक र्वकासमा र्ोगिान परु्ााउने िथा रोजगार सेवा
केन्द्रमा सूक्षर्कृि बेरोजगार व्र्क्षिहरुिाई एक आलथाक वषामा
एक सर् दिनको रोजगारी सूलनश्चि गना एवम् सामिुार्र्क
पूवााधारहरुको र्वकासमार्ा ि नागररकको क्षजवनमा सूधार
ल्र्ाउन र सामाक्षजक सूरक्षाको व्र्वस्था गने उदे्बश्र्िे
प्रधानमन्द्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चािन भएको छ।



कार्ाक्रमको िीघाकालिन सोर्

सबैका िालग रोजगारीको प्र्र्ाभलूि मार्ा ि 
नागररकको जीवनर्ापनमा सूधार ल्र्ाउन ु।



कार्ाक्रमको  िक्ष्र्

आन्द्िररक रोजगारीका अवसरमा वदृद्ब र
सामाक्षजक संरक्षणको प्रवद्बान गनुा ।



कार्ाक्रमको उदे्बश्र्

१,बेरोजगार व्र्क्षिहरुको सूर्ना संकिन गने।
२,रोजगारका अवसरहरुको पर्हर्ान र सूर्ना प्रवाह गने।
३,रोजगारिािाको िालग श्रलमक उपिब्धिाको जानकारी दिने।
५,रोजगार सम्बन्द्धी अन्द्र् सेवा प्रवाह गने ।
६,सरकारी, लनक्षज सहकारी िथा गैरसरकारी क्षेरहरुबीर्को 
समन्द्वर् र सहकार्ामा थप रोजगारीका अवसर लसजाना गररने ।
७,रोजगार सेवा केन्द्रमा सूक्षर्कृि मर्हिाको िालग श्रम बजारमा 
प्रवेश गराउन आवश्र्क सीप, र्वकास, सरसल्िाह िथा मागािशान 
उपिब्ध रोजगारीको िालग िर्ारी क्िब (READY TO WORK

CLUB)सञ्चािन गने ।
८,सावाजलनक पूवााधारहरुको लनमााण स्िरोन्नलि र र्वस्िारमा 
र्ोगिान गने ।



कार्ाक्रमको िक्षक्षि समूह

र्स कार्ाक्रमको िक्षक्षि समूह १८ वषा िेक्षख 
५९ वषा उमेर समूहको बेरोजगार व्र्क्षि िथा 

लनजका पररवार हनेुछन ।



कार्ाान्द्वर्नको अवस्था

नेपाि सरकार ,श्रम रोजगार िथा सामाक्षजक सरुक्षा
मन्द्रािर् प्रधानमन्द्री रोजगार कार्ाक्रम(सञ्चािन
पर्हिोसंशोधन)लनिेक्षशका,२०७७बमोक्षजम इन्द्रसरोवर
गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रबाट कार्ा
सम्पािन गने गररएको छ ।



सम्पामदतकार्यहरु

१,प्रधानिन्त्री िोजगाि कार्यक्रिको वामषयक कार्यक्रि

बिोमजि बेिोजगाि व्यक्तिहरुको आवेदन फािाि उपिब्ध गिाई

आवेदन संकिन गरिर्ो।

२,वडा कार्ायिर्हरु सँग सिन्वर् ि सहकार्य गिी कार्यक्रििाई सफि

बनाउन पहि गरिएको ।

३,सूमचकृत बेिोजगाि व्यक्तिहरुिाई िाभग्राही परिचर् पत्र ि

आवश्यक सािाग्रीहरु मवतिण गरिएको ।

४,मवमभन्न िोजगाि आर्ोजनाबाट िाग भए बिोमजि सूमचकृत

बेिोजगाि व्यक्तिहरुिाई िोजगािीिा खटाइ िोजगािीको मसजयना

गरिएको ।



५.कोलभड-१९ को बाबजिु पलन आर्ोजनाहरु सञ्चािन भई 
समर्मा नै काम सम्पन्न भएको ।

६. श्रलमकहरुको व्र्क्षिगि खािामा ज्र्ािा भिुानी गरेको।

७.समान काम समान ज्र्ािा



आर्ोजना

लनक्षश्चि िक्ष्र्, उदे्बश्र् लनक्षश्चि समर्मा लनक्षश्चि बजेट
प्रर्ोग गररने कार्ा नै आर्ोजना हो ।रोजगारीका
अवसरहरुको लसजाना सीप िथा क्षमिा अलभवदृद्ब र
रोजगार सेवाको र्वस्िार मार्ा ि र्वशेष गरी र्वुाहरुिाई
श्रम बजारको पररणाममा सूधार ल्र्ाउनु र आर्मा वदृद्ब
िथा िक्षक्षि वगाको जीवन र्ापनमा सूधार ल्र्ाउनु
आर्ोजनाको िक्ष्र् हो।



इन्द्रसरोवर-1 मा सम्पादिि आर्ोजनाको र्ववरण

क्र.स आर्ोजना र्ववरण र्वलनर्ोक्षजि
बजेट(रु.)

श्रलमक
सख्र्ा(ज
ना)

कैर्र्र्
ि

१. खड्बखेुि सेरा
सवाङ्क सडक ममाि

310200।- 6

जम्मा
३,१०,२००।
-

६



खड्बखेुि सेरा सवाङ्क सडक ममाि इन्द्रसरोवर-१ 
माखुा मकवानपरु।



इन्द्रसरोवर-2 मा सम्पादिि आर्ोजनाको र्ववरण
क्र.स आर्ोजनाको नाम र्वलनर्ोक्षजिवजेट

(रु.)
श्रलमक
संख्र्ा(ज
ना)

कैर्र्र्
ि

१. राम्रे्गैरी पाखा गोरेटो बाटो 
ममाि सधुार

५१,७००।- १

२. मेन रोड िेक्षख गैरी पाखा जाने 
गोरेटो बाटो ममाि सधुार

1,55,100।- 3

२. खानीखेि लसंर्ाई कुिो ममाि १,९१,०००।- 4

४. खोिापरी गोरेटो बाटो क्र.स
लनमााण

3,54,600।- 7

५. धापाडाडा र्कटेनी गोरेटो बाटो 
लनमााण

2,29,900।- 4

जम्मा             9,82,300।- 19



धापाडाडा मकटेनी गोिेटो बाटो मनिायण इन्द्रसिोवि-२ मकटेनी

िकवानपुि।



खोिापरी गोरेटो बाटो लनमााण इन्द्रसरोवर-२ मकवानपरु।



खानीखेि लसर्ाइकुिो ममाि इन्द्रसरोवर-२ मकवानपरु।



इन्द्रसरोवर-3 मा सम्पादिि आर्ोजनाको र्ववरण
क्र.स आर्ोजनाको नाम र्वलनर्ोक्षजि बजेट(रु.) श्रलमक

सख्र्ा(जना)
कैर्र्र्ि

१. टेकर िेक्षख मा-र्व स्कुि जाने गोरेटो बाटो 
लनमााण

३१०२००।- ४

२. सानटुार लसर्ाई आर्ोजना ३१०२००।- 6
३. जन्द्िरे डाँडा पाण्डे टोि गोरेटो बाटो लनमााण ३१०२००।- 6

४. डौडाडे ह्वाङ ह्वाङ ििुो झरना हिैु बोक्सी िह 
सम्म जाने गोरेटो बाटो लनमााण

३१०२००।- 6

५. र्कट भञ्र्ाङ गडा खोल्सा गोरेटो बाटो लनमााण २०६८००।- 4

६. पोखरी र्ौर पाण्िेटोि गोरेटो बाटो लनमााण 206800।- 4

७. गणेश गौडा सेरौटार भोर्टनी डाँडा सार्वक ५ 
गोरेटो बाटो लनमााण

310200।- ५

८. नारार्णथान िेक्षख मज्जवुा गोरेटो बाटो लनमााण 103400।- 2

९. पौवा िेक्षख र्ण्डी डाडा गोरेटो बाटो लनमााण 206800।- ३

जम्मा २१,१९,७००।- ४१



प्रधानमन्द्री रोजगार कार्ाक्रम अन्द्िगाि आवश्र्क लनमाांण सामाग्री िथा 
सेफ्टी सम्बक्षन्द्ध सामाग्री र्विरण इन्द्रसरोवर-३लसस्नेरी, मकवानपरु।



२०७८ बैशाख ५ गते १देक्तख ५वडािा सािानहरु मवतिण गदाय



आवश्यक सािग्रीहरु ि सुिक्षाका सािानहरु मवतिण



नारार्णथान िेक्षख मज्जवुा गोरेटो बाटो लनमााण ,इन्द्रसरोवर-३ लसस्नेरी।



पौवा िेक्षख र्ण्डी डाडा गोरेटो बाटो लनमााण इन्द्रसरोवर-३,लसस्नेरी 
मकवानपरु।



जन्द्िरे डाडाँ पाण्डे टोि गोरेटो बाटो लनमााण इन्द्रसरोवर-३ 
लसस्नेरी मकवानपरु।



इन्द्रसरोवर-४ मा सम्पादिि आर्ोजनाको र्ववरण
क्र.स आर्ोजनाको नाम र्वलनर्ोक्षजि वजेट(रु.) श्रलमक 

संख्र्ा(जना)
कैर्र्र्ि

१ हमुाने िेक्षख काशीर्ौर पर्ाटन पैिि बाटो लनमााण २,५८,५००।- ५

२ राकसखोिा,बिटोि हिैु र्ाखेिर्ौर िथा परुक्षण्ड 
र्ौिारा िेक्षख िक्षससखोिा जाने गोरेटो बाटो लनमााण

३,६१,९००।- ७

३ परुण्डी र्ौिारा िेक्षख रुम्बारे् गोरेटो बाटो लनमााण १,५५,१००।- ३

४ र्ौकोट िेर्व गोरेटो बाटो लनमााण १,५५,१००।- ३
५ लसह भैरव आधारभिु र्वद्यािर् सखु्खा वाि लनमााण ५१,७००।- १

६ ऐसेिडुोि िेक्षख वनटोि गोरेटो बाटो लनमााण २,०६,८००- ४

७ कालिका मार्व र्ाखेिर्ौर िेक्षख घटे्टखोिा र्टमरेु डाँडा 
पोखरीडाँडा जाने गोरेटो बाटो लनमााण

४,१३,६००।- ८

८ परुण्डी छेटा भन्द्ज्र्ाङ सडक ममाि १,५५,१००।- ३
९ परुण्डी खानेपानी ममाि र्ोजना ५१,७००।- १
१० राकसखोिा वाईबाटोि हिैु मानेडाडा जोड्ने गोरेटो 

बाटो लनमााण
३,६१,९००।- ७

जम्मा २१,७१४००।- ४२



र्ौकोट िेर्व गोरेटो बाटो लनमााण इन्द्रसरोवर-४ हमुाने, 
मकवानपरु



लसंह भैरव आधारभिु र्वद्यािर् सखु्खा वाि लनमााण इन्द्रसरोवर-४ र्ाखेि,मकवानपरु



कालिका मार्व र्ाखेिर्ौर िेक्षख घटे्टखोिा र्टमरेु डाडाँ पोखरीडाँडा जाने गोरेटो बाटो लनमााण 
इन्द्रसरोवर-४,र्ाखेि मकवानपरु।



राकसखोिा,बिटोि हिैु र्ाखेिर्ौर िथा परुक्षण्ड र्ौिारा िेक्षख िक्षससखोिा गोरेटो बाटो 
लनमााण इन्द्रसरोवर-४ र्ाखेि मकवानपरु।



राकसखोिा वाईबाटोि हिैु मानेडाडा जोड्ने गोरेटो बाटो लनमााण इन्द्रसरोवर-
४,र्ाखेि मकवानपरु।



इन्द्रसरोवर-५ मा सम्पादिि आर्ोजनाको र्ववरण
क्र
.
स

आर्ोजनाको नाम र्वलनर्ोक्षजि
वजेट(रु.)

श्रलमक
संख्र्ा(जना
)

कैर्र्
र्ि

१ िक्षक्षणकािी थानिेखी नेवार गाउँ 
जाने गोरेटो बाटो लनमााण

५१,७०० १

२ बिामी आर्ाघाट िथा सानवुनटोि 
जाने गोरेटो बाटो लनमााण

५१,७०० 1

३ वनिेर्व गोरेटो बाटो लनमााण २,०६,८०० 4

४ महार्नुी मक्षन्द्िर जाने गोरेटो बाटो 
लनमााण

4,13,600 8

जम्मा
7,23,800 14



महार्नुी मक्षन्द्िर जाने गोरेटो बाटो लनमााण इन्द्रसरोवर-५,र्ाखेि मकवानपरु।



वनिेर्व गोरेटो बाटो लनमााण इन्द्रसरोवर-५ र्ाखेि।



नलिजामूखी आर्ोजनाको मह्व

१.आर्ोजना प्रर्क्रर्ामा समस्र्ाहरुको उक्षर्ि र्वश्लषेण
भएको लथर्ो ।

2.आर्ोजनाका िाभग्राहीहरु स्पष्ट रुपमा पर्हर्ान 
भएको लथर्ो।

3.आर्ोजना उ्कृष्ट सहभालगिा्मक िवरिे भएको 
लथर्ो ।



र्ोजना सख्र्ााः 29 वटा

सूक्षर्कृि बेरोजगाराः246
रोजगारीमा संिग्नाः122

रोजगार सजृनााः 12200 दिन

कुि बजेटाः 76,96000।–
कुि खर्ााः 7300053।-

सकु्षर्कृि बेरोजगार िैंलगक 
र्ववरणाः
मर्हिााः 54 जना
परुुषाः 192 जना

प्रगलि र्ववरणाः 94.39%
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समस्र्ा के हो  

१.अपेक्षा गररएको स्थानमा पगु्न नदिने असयारो क्षस्थलि हो।
२.असयारो क्षस्थलि िर समाधान गना सर्कने कुरा हो ।



समस्र्ा िथा र्नुौिी

१.र्वनीर्ोक्षजि बजेट श्रलमक ज्र्ािा मार खर्ा गनुापने ।

२.ज्र्ािा कलमिे गिाा बेरोजगारी र्ारम ििाामा कमी।

३.पालिकास्िरीर् वार्षाक र्ोजनाहरुमा सकु्षर्कृि
बेरोजगारहरुिाई संिग्न गराउन नसर्कएको ।                         



समस्र्ाको र्वश्लषेण
क्र.
स.

मूख्र् 
समस्र्ा

असर समस्र्ाको
मखु्र्ा 
कारण

कारणको 
कारण

समाधानको 
उपार्

१ न्द्र्नु 
आर्स्रोि 
भएको 
बेरोजगार
पर्हर्ानमा
कमी                                        

न्द्र्नु 
आर्स्रोि 
भएको 
बेरोजगार
सूक्षर्कृि 
प्राथलमकिा
को 
आधारमा 
नाम नहनुु

श्रलमक 
ज्र्ािा
कम हनुु
।

आर्स्रोि 
भएको 
बेरोजगारिे
पलन न्द्र्नु
आर्स्रोि 
भनी 
र्ाराममा 
िेख्न ु।

बेरोजगार 
व्र्क्षिहरुिे
स्र् िथ्र् स्पष्ट 
खिुाउन ु
पिाछ। जस्िे
गिाा मखु्र्
बेरोजगारव्र्क्षि
िे रोजगार 
पाउने छन । 



उदे्बश्र् 

हामीिे कुनै पलन कार्ाक्रम पूणा भईसकेपलछ प्राप्त 
हनेु र हामीिे र्ाहेको अवस्था हो ।



उदे्बश्र्को र्वश्लषेण
क्र.स. मखु्र् उदे्बश्र् िक्ष्र् उपिब्धी र्क्रर्ाकिाप
१ मखु्र् 

बेरोजगारहरुिे 
रोजगार पाउने छन 

।

बेरोजगार 
व्र्क्षिहरु
कमी हनुेछ

।

बेरोजगारहरु
िे एक 
आलथाक 
वषामा 
न्द्र्नुिम 

रोजगार प्राप्त
भएको हनुेछ 

।

आन्द्िररक रोजगारीमा
वदृद्ब गने।
लनक्षज सहकारी िथा
गैर सरकारी क्षेरमा
समन्द्वर् र सहकार्ा
गरी रोजगारी उपिब्ध
गराउने।
सीपभएका
व्र्क्षिहरुिाई
व्र्ावसार्ीकरण
बनाउने।



(CONCLUSIONS)

रोजगारीको हकसम्बक्षन्द्ध ऐन,२०७५ अनसुार रोजगार सेवा 
केन्द्रद्बारा बेरोजगारहरुको पर्हर्ान, सूक्षर्करण गरी सूक्षर्कृि 
भएका बेरोजगार व्र्क्षिहरुिाई एक आलथाक वषामा न्द्रू्निम 
एकसर् दिनको रोजगारी  प्र्र्ाभलूि गरी स्थानीर् िहमा रहेका 
पूवााधारको ममाि िथा सम्भारका काम संगै परुानो गोरेटो बाटो 
लनमााणको काम सम्पन्न भएको। 



केही पषृ्ठपोषण (FEED BACK)?



धन्द्र्वाद् ।


