
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्
कुिेखानी,मकवानपरु ।
आ.व.२०७७/०७८
अर्यवार्षयक सलमक्षा

रोजगार शाखा

तर्ार गने – नानी मार्ा घिान



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
(Prime Minister Employment Programme)



कार्यक्रमको पररचर्
• मिुकुमा र्वद्यमान रोजगारी र गररवीको समस्र्ािाई 
सम्बोर्न गरी आलथयक र्वकास हासीि गनय सरकारिे 
प्रर्ानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम ल्र्ाएको हो ।

• नेपािको संर्वर्ानको र्ारा ३३ मा उल्िेखखत 
रोजगारीको हकिाई कार्ायन्द्वर्न गनय बनेको रोजगारी 
सम्बखन्द्र् र्वरे्र्त २०७५ बमोखजम प्रत्रे्क नागररकिाई 
न्द्र्नुतम रोजगार प्रत्र्ाभतु गराउनका िागी ल्र्ाएको हो 
।

• कुनैपलन नेपािी नागररक बाध्र्ातािे वैदेखशक रोजगारीमा 
जानपुने अवस्थाको अन्द्त्र् गने घोषणा सरकारिे गरेको 
छ ।



-नेपाि सरकारको लनलत तथा कार्यक्रम र बजेट मार्य त
सावयजलनक र्वकास लनमायणका कार्यहरुमा रोजगारीको
अवसर लसजयना गने ।

-प्रर्ानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तरगत लनखज
सहकारी तथा गैर सरकारी के्षरसंग समेत समन्द्वर् र
सहकार्य गरी ती के्षरहरुमा थप रोजगारीका अवसर
लसजयना गरीने छ ।



-बेरोजगार व्र्खिहरुिे आरु्सँग भएको सोच, सीप र अनभुवका 
आर्ारमा स्वरोजगार हनु चाहेमा आवश्र्क पने सीप तथा
उद्यमशीिता अलभवदृ्दि गनय र्वशेष उद्यमखशिता तािीम प्रदान गनय र 
उद्यमको अवर्ारणा प्रस्तावको मलु्र्ाङ्कनको आर्ारमा सहलुिर्तपूणय 
ऋण सहार्ता उपिब्र् गराउने व्र्वस्था समेत र्स कार्यक्रम मार्य त 
गररने छ ।
र्स बाहेक कामिाई सम्मान गने संस्कृलतको र्वकास गनय "श्रमको 
सम्मान राष्ट्रको अलभर्ान"िगार्तका चेतनामूिक कार्यक्रम समेत 
देशव्र्ापी रुपमा सञ्चािन गररने छ । 



कार्यक्रमको िक्ष्र्

आन्द्तररक रोजगारीका अवसरमा वदृ्दि र सामाखजक 
संरक्षणको प्रवियन गनुय र्ो कार्यक्रमको िक्ष्र् रहेको छ ।



क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययिम (शसतय अनुदान) - ८०३३२५०१५११
आ.व. : २०७७/७८

सस.नं. काययिम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम खर्य 
शीर्यक लक्ष इकाई वार्र्यक 

र्वननयोजन रु.
पुर् मसान्त 
सम्मको खर्य बााँकी वजेट कैक्रियत

१ रोजगार संयोजकको तलव २११११ ४ पटक 468000 178150 289850

२ प्रार्वधिक सहायकको पोसाक २११२१ १ N/A 10000 0 10000

३ रोजगार संयोजकको पोसाक २११२१ १ पटक 10000 0 10000

४ मेसशनरी आजार तथा िननयर्र ममयत सम्भार (सेवा केन्र सचार्ालानाथय) २२२२१ ४ N/A 42000 0 42000

५ मसलन्द सामान खररद (सेवा केन्र सचार्ालानाथय) २२३१९ ४ N/A 60000 0 60000

६ रोजगार सेवा केन्रको साँर्ालन खर्य २२३१९ ४ N/A 64000 7000 57000

७ रोजगार सेवा केन्रको सुदृढीकरण २२५२९ ४ N/A 189000 0 189000

८ र्वपन्न श्रसमकको ज्याला (दैननक रु. 517 * संख्या 100 * ददन 100) २७११२ ६ N/A 5192000 0 5192000

९ प्रार्वधिक सहायकको तलव २११११ ४ N/A 367000 141000 226000

कुल जम्मा 6402000 326150 6075850



हाि भईरहेको काम

• लागत इस्स्टमेड १४लाख बराबरको वडा नं२,३ ,४ ,र ५ 
मा गोरेटो बाटो ननमायण २७जना श्रसमक

• मंससरमा थप शशतय अनुदान १४९६०००।
• बांकी आउने रोजगारी संख्या १०० जना ।



सम्पाद्ददत कार्यको प्रगलत
(कार्य र्ववरण)

१) गाउँपालिका क्षेरलभर रहेका बेरोजगार व्र्खिको तथ्र्ाकं संकिन तथा र्वश्लषेण 
गरी बेरोजगार व्र्खिको सखुच अद्यावलर्त राखी EMIS मा ENTRY गरेको ।

२) प्रर्ानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तरगत स्थानीर् लनदेशक सलमलत गठन गरेको ।

३) प्रर्ानमन्द्री रोजगार सम्बन्द्र्ी अलभमखुीकरण कार्यक्रम र्सै पालिकाका 
कार्यपालिका सदस्र् ज्रू्हरु सबै वडाका अध्र्क्ष ज्रू्हरु र शाखा प्रमखु कमयचारी 
ज्रू्हरुको उपखस्थलतमा सम्पन्न गरेको ।

४) प्राथलमकतामा परेको प्रत्रे्क वडाका बेरोजगारी व्र्खिको नामविी सावयजलनक 
गरी बैक खाता खोल्न सहजीकरण गरेको ।

५)गाउँपालिकाको खचयबाट आवश्र्क लनमायण सामाग्री र कार्यस्थि सरुक्षाका सामान     
खरीद गरेको ।



६)सखुचकृत बेरोजगार व्र्खिहरुिाइ आर्ोजना, बीमा सम्बखन्द्र् अलभमखुीकरण 
सर्हत आवश्र्क लनमायण सामाग्री र कार्यस्थि सरुक्षाका सामान र्वतरण गरेको ।



७) र्वलभन्न वडाबाट पेश भइ आएको आर्ोजनाहरु इखस्टमेड गरेर 
प्राथलमकताको आर्ारमा काममा खटाएको ।



काम गदै गरेको अवस्था



८)रोजगारीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गने प्रर्ोजनको िागी कोलभड-१९ को 
कारणबाट भारत िगार्त अन्द्र् मिुकुबाट रोजगारी गमुाएका र अध्र्र्न गरी 
र्र्कय एका खशखक्षत तथा बेरोजगार १८ वषय देखख ५९ वषय उमेर समहुका बेरोजगार 
नपेािी नागररकहरुको र्ववरण संकिन गरी संघीर् मालमिा तथा सामान्द्र् प्रशासन 
मन्द्रािर्मा पेश गरेको ।-३२जना ।



९)आ.व. २०७८/०७९का बेरोजगार व्र्खि सखुचकरणको     
सम्बन्द्र्मा  प्रत्रे्क वडामा खचठ्ठी, वेभ साइड,रे्स बकु र रेलडर्ोमा 

प्रशारण गरेको । 



१०)आर्ोजनाका कामहरु अनगुमन गरेको ।
तस्बीर सर्हत



टेकर देखख बत्सिादेवी स्कुि 
जाने बाटो लनमायण

दक्षिणकाली थानदेखी नेवार 
गाउँ जाने बाटो ननमायण



छाप देखख कफ्िेनीको बाटो।



चनुौतीहरु
१) बेरोजगार लनवदेन भनयमा कमी
२) श्रलमक ज्र्ािा रे्रै कमी
३) ममयत सम्भारका आर्ोजना मार गनुयपने हनुािे नर्ाँ आर्ोजना नहनु े।
४) सरकारिे श्रलमक ज्र्ािा मार भिुानी गने हनुािे आवश्र्क सामान खरीद        

गनय कद्दठनाइ ।
५)भौगौलिक र्वघटतािे गदाय श्रलमकहरु अको वडामा काम गनय सम्भव नभएको।









िन्यवाद्


