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कार्यकारी सारािंश 

1. सिंष्ट्रवधानमा उल्लेचखत रोजगारी र सामाचजक सरुक्षाको हक प्रत्र्ाभतूत गनय सूिीकृत िेरोजगार 
व्र्चिहरूलाई न्त्रू्नतम १०० द्वदन रोजगारीमा सिंलग्न गराई सोवापतको पाररश्रतमकिाट सामाचजक 
सरुक्षाको दार्रामा ल्र्ाउने र उत्पादनशील रोजगारी तसजयना गने उदे्दश्र्ले नेपाल सरकारले आ.व. 

२०७५/७६ देचख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्सको सफल 
कार्ायन्त्वर्नका लातग आवश्र्क काननुी, सिंस्थागत र सिंगठनात्मक व्र्वस्था गररएको छ ।  

2. सिैका लातग रोजगारीको प्रत्र्ाभतूत माफय त नागररकको जीवनस्तरमा सधुार ल्र्ाउन ुर्स कार्यक्रमको 
दीर्यकालीन सोि रहेको छ र आन्त्तररक रोजगारीका अवसरमा वषृ्ट्रि तथा सामाचजक सिंरक्षणको 
प्रवियन गनुय मखु्र् लक्ष्र् रहेको छ । समाजका तनम्न वगीर् वा तल्लो तप्काका जनताको 
जीष्ट्रवकोपाजयनलाई टेवा परु्ायउन कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइएको र्ो एक रूपान्त्तरणकारी कार्यक्रम हो । 
र्सको कार्ायन्त्वर्निाट तछमेकी मलुकु भारतमा मजदरुीका लातग जाने व्र्चिहरूको प्रवाह कम 
हनु ेअपेक्षा गररएको छ ।  

3. श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्को नेततृ्वदार्ी भतूमकामा ७५३ वटै स्थानीर् 
तहमाफय त कार्ायन्त्वर्नमा रहेको र्स कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी िनाउनका लातग र्ससँग 
सम्िचन्त्धत सवाल तथा समस्र्ाहरूको पष्ट्रहिान गरी सधुारका उपार् अवलम्वन गनय र्सको आन्त्तररक 
मूल्र्ाङ्कन गने ष्ट्रवर्र् राष्ट्रिर् र्ोजना आर्ोगको आतथयक वर्य २०७७/७८ को वाष्ट्रर्यक कार्यक्रममा 
समेष्ट्रटएको छ । सोअनसुार अवधारणापर तर्ार गरी कार्य र्ोजनासष्ट्रहत आर्ोगिाट मूल्र्ाङ्कन कार्य 
सम्पन्न गररएको छ ।  

4. कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका लातग वाष्ट्रर्यक ठूलो पररमाणमा िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन हनुे गरेको र उल्लेख्र् 
पररमाणमा उत्पादनशील रोजगारी तसजयना हनुे अपेक्षा गररएको तर लचक्षत मारामा रोजगारी तसजयना 
हनु नसकेको, नीततगत  तथा काननुी प्रावधानहरूको पूणय पालना गरी कार्यक्रम सञ्चालन नभएको 
गनुासो आउने गरेको, कततपर् स्थानीर् तहहरूले रोजगारमूलक आर्ोजना सञ्चालन गदाय असान्त्दतभयक 
र गैर प्रततफलदार्ी आर्ोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भने्न आलोिनात्मक ष्ट्रटप्पणी सञ्चार 
माध्र्र्म र सामाचजक सञ्जालहरूमा आउने गरेको, स्थानीर् तहले सूिीकृत नभएका व्र्चिहरूलाई 
पतन काममा लगाउने र कम द्वदनको मार पाररश्रतमक द्वदने गरेको लगार्तका समस्र्ा र सवालहरू 
उठ्ने गरेको सन्त्दभयमा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको ढाँिा तथा सोिाट परेको असर लगार्तका ष्ट्रवष्ट्रवध 
पक्षको मूल्र्ाङ्कन गरी सधुार हेत ुनीततगत उपार् अवलम्िनका लातग आवश्र्क पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गनय 
र्स कार्यक्रमको मूल्र्ाङ्कन गनुय आवश्र्क देचखएको छ । 

5. मूल्र्ाङ्कन कार्यका लातग राष्ट्रिर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन द्वदग्दशयन २०७५ लाई मूख्र् सन्त्दभय 
सामग्रीको रूपमा तलई पन्त्रौं र्ोजनाको दस्तावेज, राष्ट्रिर् रोजगार नीतत २०७१, रोजगारीको हक 
सम्िन्त्धी ऐन तथा तनर्मावली २०७५, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन तनदेचशका २०७५, 

िेरोजगार सूिी तनधायरण तथा प्राथतमकीकरण मागयदशयन २०७६ लगार्तका ऐन, तनर्म, 
कार्यष्ट्रवतधलाई  सन्त्दभय सामग्रीको रूपमा प्रर्ोग गररएको छ । 
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6. सानो समूहिाट सीतमत समर् र स्रोत पररिालनमाफय त सानो पररमाणको नमूना एकाइिाट ष्ट्रववरण 
सिंकलन तथा प्रशोधन गरी सञ्चालन गररएको मूल्र्ाङ्कन कार्यका तसलतसलामा कोतभड-१९ 
महामारीको दोस्रो लहरका कारणले तोष्ट्रकएका सिै स्थानमा स्थलगत भ्रमण गनय नसक्न ुर्सको 
मूख्र् सीमाको रूपमा रहेको छ । 

7. ष्ट्रवतनर्ोचजत िजेट, सिंलग्न मानवीर् सिंशाधन तथा उपकरण लगार्तका स्रोत तथा साधनको प्रर्ोग 
तोष्ट्रकएिमोचजम वा र्ोजना अनसुार भएका छन ् वा छैनन ्र कार्यक्रमको लक्ष्र् अनसुार उपलचधध 
हातसल भर्ो/भएन वा हनुे द्वदशातफय  उन्त्मखु छ/छैन सोको मूल्र्ाङ्कन गरी सधुारका पक्षहरू 
पष्ट्रहल्र्ाउन,े  र्सले समेटेको जनसिंख्र्ाको समूह उपर्िु छ वा छैन लगार्तका ष्ट्रवर्र्को मूल्र्ाङ्कन 
गरी कार्यक्रमको सान्त्दतभयकता परीक्षण गने, लक्ष्र् अनसुार िेरोजगार व्र्चिहरूले रोजगारी प्राप्त 
गरे नगरेको, रोजगारी प्राप्त गरेका व्र्चिहरूको आर् आजयनमा वढोत्तरी भए नभएको, कार्यक्रम 
तनधायररत लागत र समर्मा सञ्चालन भए नभएको आद्वद ष्ट्रवर्र्को परीक्षण तथा मूल्र्ाङ्कन गनुय र्स 
मूल्र्ाङ्कनको मूख्र् उदे्दश्र् हो । 

8. र्स मूल्र्ाङ्कनिाट देचखएका समस्र्ा र सम्िोधन गनुयपने प्रमखु सवालिारे जानकारी प्राप्त हनुे,  
कार्यक्रमको लातग पररिातलत स्रोतको पर्ायप्तता र  गनुयपने सधुारका पक्ष उजगार हनु,े सिंर्ीर् सरकार 
र स्थानीर् सरकार तथा नीचज क्षेरसँगको समन्त्वर् र सहकार्यको अवस्था तथा कार्यक्रम सम्िन्त्धमा 
िझुाईिारे जानकारी प्राप्त हनुे,  स्थानीर् तहको कार्यक्रम प्रततको अपनत्व ग्रहण र लागत 
सहभातगतािारे जानकारी प्राप्त हनुे, ष्ट्रवद्यमान काननुी तथा सिंरिनागत पक्षमा सिंशोधन वा सधुार 
गनुयपने ष्ट्रवर्र्को पषृ्ठपोर्ण प्राप्त हनुे र आगामी समर्मा थप प्रभावकारी तवरले कार्यक्रम सञ्चालन 
गनय आवश्र्क पने ष्ट्रवर्र् तथा नीततगत सधुारका लातग आवश्र्क पषृ्ठपोर्ण प्राप्त हनुे अपेक्षा 
गररएको छ । 

9. कार्यक्रम सम्िन्त्धमा स्थानीर् तहको िझुाई र अपनत्वको अवस्था, काननुी तथा सिंस्थागत व्र्वस्था 
र सोको प्रभावकाररता, स्रोतको पर्ायप्तता र पररिालनको अवस्था, तनकासा, खिय र लागत साझेदारीको 
अवस्था, िेरोजगार व्र्चिहरूको सूिीकरण, रोजगारीमा सिंलग्नता र काममा तनरन्त्तरता वा 
ष्ट्रटकाउको अवस्था, कार्यक्रमिाट िेरोजगार व्र्चिहरूको आर्आजयन र जीष्ट्रवकोपाजयनमा परेको 
असर र प्रभाव  तथा कार्यक्रम थप प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गनय अपनाउन ुपने सधुारका पक्षहरू 
र्स मूल्र्ाङ्कन कार्यका कार्यक्षेर हनु ्। र्सका अलावा कार्यक्रमको ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षलाई मूल्र्ाङ्कनका 
सवयमान्त्र् ६ वटा आर्ाम (कार्यसम्पादन, सान्त्दतभयकता; प्रभावकाररता, कार्यदक्षता, प्रभाव र द्वदगोपना) 
िाट समेत परीक्षण गररएको छ । 

10. र्ो मूल्र्ाङ्कन तसिान्त्तत:  कार्यक्रम िाल ुरहेको अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन (Ongoing Evaluation) हो 
। स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीर् तहका पदातधकारी र कमयिारी तथा रोजगार सेवा केन्त्रका 
कमयिारीसँगको अन्त्तवायताय, रोजगारी प्राप्त गरी काममा सिंलग्न भएका व्र्चिसँगको अन्त्तवायताय,  
समूहगत छलफल, स्थलगत अवलोकन र सन्त्दभय दस्तावेज अध्र्र्नमाफय त ष्ट्रववरण तथा तथ्र्ाङ्क 
सिंकलन गरी ष्ट्रवश्लरे्ण गररएको छ। मूल्र्ाङ्कनको लातग प्राथतमक तथा द्वितीर्क दवैु स्रोतका तथ्र्ाङ्क 
उपर्ोग गररएको छ र पररमाणात्मक (Quantitative) तथा गणुात्मक (Qualitative) ष्ट्रववरण 
सिंकलन गरी ष्ट्रवश्लरे्ण गररएको छ। 



8 

 

11. कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका लातग आवश्र्क काननुी, सिंस्थागत र सिंगठनात्मक व्र्वस्था गररएको र 
ठूलो पररमाणमा स्रोत साधन पररिालन गररएको भएतापतन कार्यक्रमको समग्र कार्यसम्पादनको 
अवस्था सन्त्तोर्जनक देचखदैंन । ष्ट्रवगत वर्यहरूमा सिै स्थानीर् तहमा अनदुान रकम हस्तान्त्तरण 
हनु नसकेको र अनदुान पाएका कततपर् स्थानीर् तहले आर्ोजना सञ्चालन नै नगरेको अवस्था छ 
। स्थानीर् तहहरूले कार्यक्रमको राष्ट्रिर् लक्ष्र् अनसुार रोजगारी तसजयना गनय सकेका छैनन ्। 

12.  िेरोजगार व्र्चिहरूलाई काम द्वदएर सोवापतको पाररश्रतमकमाफय त सामाचजक सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूत 
र  स्थानीर् तहले छनौट गरेका आर्ोजनाहरू श्रममूलक प्रर्ासिाट सम्पन्न हनुे कारणले स्थानीर् 
तहहरूले आर्ोजना सञ्चालन र रोजगारी तसजयना एकसाथ गनय सक्ने हुँदा र्स कार्यक्रम तनकै 
सान्त्दतभयक रहेको छ । कार्यक्रमिाट तीन वटा आतथयक वर्यमा कररव २ लाख ५० हजार जनालाई 
और्त १८ द्वदनको रोजगारी उपलव्ध भएको छ र स्थानीर् तहले छनौट गरेका ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवर्र् 
क्षेरका धेरै आर्ोजनाहरू सम्पन्न भएका छन ्।   

13.  कार्यक्रमको हालसम्मको भौततक तथा ष्ट्रवत्तीर् प्रगतत सन्त्तोर्जनक देचखदैन । रोजगारी सिंख्र्ा र 
जम्मा रोजगारी द्वदनको आधारमा प्रतत व्र्चिले और्त रोजगार प्राप्त गरेको द्वदन गणना गदाय १८ 
द्वदन मार रहेको देचखन्त्छ । न्त्रू्नतम १०० द्वदनको रोजगारी प्रदान गने लक्ष्र् ष्ट्रवगत आतथयक 
वर्यहरूमा परुा हनु सकेन र िाल ुवर्यमा पतन परुा हनुे सम्भावना कम देचखएको छ । ष्ट्रवत्तीर् 
प्रगतततफय  हालसम्मका कुनै आतथयक वर्यमा पतन र्स कार्यक्रम सञ्चालनका लातग ष्ट्रवतनर्ोजन भएको 
रकमको सतप्रततशत  खिय हनु सकेको छैन ।  

14. अतधकािंश स्थानीर् तहमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालनका लातग आवश्र्क पने जनशचि र भौततक साधन 
पर्ायप्त रहेको छ । जनशचि पर्ायप्त नभएका केष्ट्रह स्थानीर् तहले सूिना प्रष्ट्रवतध सम्िन्त्धी जनशचि, 
प्रशासतनक कमयिारी र ष्ट्रफल्ड स्टाफ लगार्तका जनशचि आवश्र्क भएको जनाएका छन ्। 
भौततक साधनतफय  ५० प्रततशत स्थानीर् तहमा अपर्ायपत रहेको र फतनयिर, कम्प्र्टुर, सूिना प्रष्ट्रवतध 
पूवायधार, सफ्टवेर आद्वद सामग्रीको व्र्वस्था हनुपुने देचखएको छ ।  

15. स्थानीर् तहका कररव एक ततहाई तनवायचित पदातधकारी तथा कमयिारीहरूको र्स कार्यक्रम सम्िन्त्धी 
िझुाई सामाचजक सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूत भन्त्दा पतन रोजगारी तसजयना गनुय रहेको पाईर्ो। िेरोजगार 
सूिीकरण र रोजगारीका अवसर सम्िन्त्धी सूिना सरोकारवाला समक्ष परु्ायउने कार्यमा स्थानीर् 
आमसञ्चार माध्र्मको उपचस्थतत र पहुँि नगन्त्र् देचखएको छ भने स्थानीर् जनप्रतततनतध र स्थानीर् 
तहका कार्ायलर्को भतूमका सहायनीर् देचखएको छ ।   

16.  कररव दईु ततहाई स्थानीर् तहले ष्ट्रवद्यमान  कार्यष्ट्रवतध र तनदेचशकामा रहेका प्रावधानले कार्यक्रम 
सञ्चालन गनय सहज भन्त्दा धेरै असहज भएको महससु गरेका छन ्। अनदुान रकमको सत प्रततशत 
नै ज्र्ालामा खिय गनुयपने हुँदा आवश्र्क पने औजार वा उपकरण खररद गनय र अन्त्र् भइपरी 
आउने खिय पूततय गनय समस्र्ा, आर्ोजना छनौटिारे स्पष्ट नहनु,ु आर्ोजनाको कामसँग सीप िेमेल 
हुँदा पतन सूिीकृत कामदारलाई काममा लगाउनै पने िाध्र्ता, हरेक वर्य िेरोजगार सूिीकरण 
गनुयपने, िैंक खातामा नै रकम जाने तथा काम सम्पन्न भएपतछ मार एकमषु्ट रकम भिुातन हनु े
र स्थानीर् दररेट भन्त्दा कम भए पतन तोष्ट्रकएको ज्र्ाला मार उपलव्ध हनु ेप्रावधानले समस्र्ा 
भएको ष्ट्रवर्र् धेरै स्थानीर् तहिाट व्र्ि भएका छन ्। 
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17.  देशव्र्ापीरूपमा प्रतत द्वदन ५१७ रूपैंर्ाका दरले ज्र्ाला दररेट कार्म भएकाले कार्यक्रम शरुू 
भएको वर्यको तलुनामा पतछल्ला वर्यहरूमा प्रतत द्वदन और्त ज्र्ाला र्ट्दै गएको देचखन्त्छ । 
तोष्ट्रकएको ज्र्ाला स्थानीर् ज्र्ाला दररेट भन्त्दा अतधकािंश स्थानीर् तहमा कम भएको र वाष्ट्रर्यक 
मरुाचस्फततका कारणले िेरोजगार व्र्चिले प्राप्त गरेको ज्र्ालाको प्रभाव कम हुँदै गएको देचखन्त्छ 
। 

18. अतधकािंश स्थानीर् तहले तोष्ट्रकए अनसुार सूिीकृत िेरोजगारहरूलाई न्त्रू्नतम १०० द्वदनको 
रोजगारी उपलव्ध गराएका छैनन ्। र्सका पछाडी ज्र्ालादर कम भएकाले कामदारहरूले िीिमै 
काम छोडेको, कुनै वर्य १०० िाँकी नरहने गरी जेष्ठ मष्ट्रहनामा रकम तनकासा भई आएको, कोरोना 
महामारीका कारणले पूणय समर् काममा लगाई आर्ोजना सम्पन्न गनय नसष्ट्रकएको जस्ता कारण 
रहेका छन ्। अतधकािंश स्थानीर् तहमा कामदारहरूले सम्िचन्त्धत काम आफ्नो सीप र र्ोग्र्तासँग 
नतमलेको र काममा सिंलग्न हनुअुचर् कामसँग सम्वचन्त्धत तातलम प्राप्त नगरेको देचखएको छ । 

१९. कररव दईु ततहाई स्थानीर् तहले ष्ट्रवद्यमान नीतत, तनदेशन, कार्यष्ट्रवतध र तनदेचशकामा उल्लेख 
भएअनसुारका प्रावधान पूरा गरेर िेरोजगार सूिीकरण तथा रोजगारी उपलधध गराएको देचखन्त्छ 
। अन्त्र् स्थानीर् तहले सूिीकृत व्र्चि भन्त्दा फरक व्र्चिहरूलाई समेत काममा लगाएको, 
थोरै द्वदन मार काममा लगाएर स्थानीर् ज्र्ालाको दररेट अनसुार वढी रकम उपलव्ध 
गराएको जस्ता तनदेचशका तथा कार्यष्ट्रवतध भन्त्दा फरक तवरले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको 
देचखएको छ ।  

२०. सूिीकृत व्र्चिहरूमा मष्ट्रहला र परुूर्को सिंख्र्ा लगभग िरािर र कुनै वर्यमा परुूर् भन्त्दा 
मष्ट्रहला धेरै भएको तर रोजगारी प्राप्त गरेका व्र्चिहरूमा परुूर्को िाहलु्र्ता देचखएको छ । 
सूिीकृत र रोजगार प्राप्त गने व्र्चिहरूमा १८-३९ वर्यका र्वुाहरूको आतधक्र्ता छ ।  

२१. ष्ट्रवगतमा रोजगारीमा सिंलग्न भएका सत प्रततशत व्र्चिहरूले अवसर पाएमा फेरी पतन र्स 
कार्यक्रमले द्वदने रोजगारीमा सिंलग्न हनुे इच्छा व्र्ि गरेका छन ्। सीप र र्ोग्र्ता 
अनसुारको काम नहनु,ु न्त्र्नु पाररश्रतमक र अन्त्र्र काम पाउन ुलगार्तका कारणले कररव ८ 
प्रततशत व्र्चिहरूले िीिैमा काम छोड्ने गरेको देचखएको छ । 

२२. एक ततहाई भन्त्दा धेरै स्थानीर् तह (३८ प्रततशत) ले आफ्नो तफय िाट समेत िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन 
गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा लागत साझेदारी गरेको देचखन्त्छ । स्थानीर् तहको समेत लागत 
साझेदारी वषृ्ट्रि हुँदै गएमा कार्यक्रमको ष्ट्रवत्तीर् द्वदगोपन कार्म रहन मद्दत पगु्न ेदेचखन्त्छ । 
केष्ट्रह स्थानीर् तहहरू सिंर्ीर् सरकारिाट ष्ट्रवत्तीर् स्रोत प्राप्त नभएमा पतन र्ो कार्यक्रम आफ्नै 
स्रोतिाट सञ्चालन गनय सक्षम रहेको देचखएको छ । अतधकतर स्थानीर् तहले भने सिंर्ीर् 
सरकारले र्स कार्यक्रमका लातग ष्ट्रवत्तीर् स्रोत हस्तान्त्तरणलाई तनरन्त्तरता द्वदइरहन ुपने उल्लेख 
गरेका छन ्। 

२३.  सिै स्थानीर् तहमा एउटै ज्र्ाला दररेट कार्म हनु ुर  स्थानीर् ज्र्ालादर भन्त्दा न्त्रू्न ज्र्ाला 
भएकाले काममा लगाउन समस्र्ा परेको,  शतप्रततशत ज्र्ालामा मार िजेट व्र्वस्था हुँदा 
तनमायण सामग्री र औजारका लातग िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन नभएका आर्ोजना कार्यन्त्वर्न गनय समस्र्ा 
भएको,  स्थानीर् तहले कतत र कुन समर्मा लागत साझेदारीिावतको रकम ष्ट्रवतनर्ोजन गनुयपने 
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हो कार्यष्ट्रवतधले स्पष्ट नगरेको, सूचिकृत िेरोजगार आर्ोजना कार्ायन्त्वर्नको समर्मा उपलव्ध 
नहनुे र नर्ाँ ष्ट्रवपन्न िेरोजगारले तनवेदन द्वदन नसक्न ेप्रावधानले समस्र्ा भएको,  श्रमप्रधान 
आर्ोजनाको लागत अनमुान तथा मूल्र्ािंकनका छुटै्ट मापदण्ड नहुँदा लागत अनमुान तथा 
मूल्र्ािंकन तर्ार गनय समस्र्ा परेको, ष्ट्रवपन्न िेरोजगारलाई मातसक रूपमा वा आर्ोजना सम्पन्न 
पश्चात मार ज्र्ाला भिुानी द्वददा न्त्र्ार्सिंगत नभएको र िैङ्क पहुँि ष्ट्रवस्तार नभएका स्थानमा 
ज्र्ाला भिुानी प्राप्त गनय िेरोजगार व्र्चिहरूले कठीनाई भोग्नपुरेको जस्ता कार्यक्रसँग 
सम्िचन्त्धत समस्र्ाहरू देचखएका छन ्। 

२४.  कुनै वर्य अनदुान रकमको तनकासा ष्ट्रढलो आउने र कुनै वर्य पटकेरूपमा आउने गदाय आर्ोजना 
सञ्चालन र रोजगार प्रदान गनय कठीनाई भएको, कोतभड-१९ महामारीको कारणले कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्नमा समस्र्ा परेको, केही स्थानीर् तहहरूमा जनशचि र भौततक साधन पर्ायप्त 
नभएको र कततपर् स्थानीर् तहमा सूिना प्रष्ट्रवतध पूवायधारको अभाव रहेको, कार्यक्रम सम्िन्त्धी 
सूिना प्रवाह प्रभावकारी हनु नसकेको,  कामदारहरूको सीप र र्ोग्र्तासँग छनौट भएका 
आर्ोजनाको तालमेल नतमलेको र कामसँग सम्िचन्त्धत तातलमको अभाव रहेको, कामदारहरू 
आर्ोजना स्थलसम्म आवतजावतका लातग पररवहन सषु्ट्रवधाको अभाव रहेको, सूिीकृत र 
रोजगार प्राप्त व्र्चि भन्त्दा फरक वा खेताला कामदार सिंलग्न हनुे गरेको, हरेक वर्य सूिीकृत 
हनुका लातग िेरोजगार व्र्चिहरूले कागजातह जटुाउन र फाराम भनय झन्त्झट हनुे गरेको, 
सूिीकरण हुँन ष्ट्रववरण भने कार्य झन्त्झष्ट्रटलो रहेको, शैचक्षक िेरोजगार र सीपर्िु िेरोजगार 
व्र्चिहरूलाई समेट्ने प्रावधान न्त्र्नु रहेको, तराई क्षेरमा नागररकतािाट िचञ्चत िेरोजगार 
नेपालीहरू सूिीकृत हनु नसकेको लगार्तका थप समस्र्ाहरू पतन देचखएका छन ्।  

२५.  स्थानीर् तहलाई तनर्मसिंगत ढिंगले कार्यक्रम सञ्चालनका लातग उत्प्ररेरत गरी भौततक तथा 
ष्ट्रवत्तीर् प्रगतत वढाउने, देशव्र्ापीरूपमा तोष्ट्रकएको एकल ज्र्ालादर र स्थानीर् तहको ज्र्ाला 
दररेटसँग सामन्त्जस्र् तथा मरुाचस्फततको आधारमा समेत समार्ोजन गरी उिीत ज्र्ालादर 
तनधायरण गने,  तोष्ट्रकए िमोचजक रोजगारको अवतध १०० द्वदन परु्ायउन,े स्थानीर् तहको लागत 
साझेदारी जटुाउने, श्रममूलक तथा कम तसपर्िु कामदारिाट सञ्चालन हनुे आर्ोजनाको लागत 
अनमुान अन्त्र् आर्ोजनाको लागत अनमुान र सावयजतनक खररद काननुसँग सामन्त्जस्र्ता कार्म 
गने, छनौट भएका आर्ोजनाहरू ष्ट्रवष्ट्रवतधकरण गने,  िेरोजगार सूिीकरण कार्यलाई र्थाथय र 
प्रभावकारी िनाउने, रोजगार सिंर्ोजक तथा स्थानीर् तहका तनवायचित पदातधकारीहरूलाई ष्ट्रवत्तीर् 
साक्षरता तथा कार्यक्रम सम्िन्त्धमा अतभमूखीकरण गने, गलत ष्ट्रववरण भरेर सूिीकृत हनुे 
कार्यलाई तनरूत्साष्ट्रहत गरी सषु्ट्रवधा पाउनपुने वगयको अतधकार सतुनचश्चत गनय सूिीकरण पिततमा 
सधुार गने, सूिीकृत भएका अतधकतम व्र्चिलाई रोजगारी प्रदान गनय ष्ट्रवत्तीर् स्रोतको द्वदगो 
सतुनचश्चतता  गने लगार्तका सवालहरू कार्यक्रमसँग जोतडएका छन ्। 

२६.  कार्यक्रमको व्र्वचस्थत कार्ायन्त्वर्नका लातग आवश्र्क समन्त्वर् तथा रोजगार सेवा 
केन्त्रहरूको सदुृढीकरण, स्रोतको पर्ायप्त हस्तान्त्तरण र नीततगत सहजीकरण गरी सिै स्थानीर् 
तहमा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनुयपने,  अनगुमन गने सिंर्न्त्र र पितत सदुृढ गने,  राष्ट्रिर् 
न्त्रू्नतम ज्र्ालादर वा स्थानीर् न्त्रू्नतम ज्र्ाला दरको ८० प्रततशतले हनुे रकममध्रे् जनु वढी 
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हनु्त्छ सोही दर कार्म गने नीततगत व्र्वस्था गने, राष्ट्रिर् तथा क्षेरगत उपभोिा मूल्र् 
सूिकािंकहरूलाई आधार तलई न्त्रू्नतम ज्र्ालादर समार्ोजन गने पितत स्थापना गने, 

आर्ोजनाको कुल लागत मध्रे् कम्तीमा ७० प्रततशत ज्र्ालामा र ३० प्रततशत तनमायण 
सामाग्री लगार्तमा खियको व्र्वस्था गने, स्थानीर् तहिाट लागत साझेदारी गने ष्ट्रवर्र्लाई 
व्र्वचस्थत गने, चशक्षा, स्वास्थ्र् लगार्तका सामाचजक क्षेरका आर्ोजनालाई समेत रोजगार 
कार्यक्रममा समेटेर शैचक्षक िेरोजगारहरूलाई पतन सम्िोधन गने, अनदुान हस्तान्त्तरणमा 
सूचिकृतमा िेरोजगार प्राथतमष्ट्रककरणमा प्राप्त हनुे प्राप्ताङ्कलाई आधार माने्न, िेरोजगार 
प्राथतमकीकरणमा गररव र्रपररवार सूिीकरण तथ्र्ाङ्क प्रर्ोग गने व्र्वस्था गने, श्रममूलक 
आर्ोजनाको लागत अनमुान तथा मूल्र्ािंकन तर्ार गने तनचश्चत मापदण्ड तर्ार गने,  प्रत्रे्क 
पन्त्र द्वदनमा ज्र्ालावापतको रकम कामदारहरूलाई भिुानी द्वदने प्रणालीको व्र्वस्था गने आद्वद 
ष्ट्रवर्र् आत्मसात गनुयपने देचखन्त्छ।  

२७. िैष्ट्रकिं ग सेवा ष्ट्रवस्तारमा समन्त्वर् गने र पहुँि कम भएका वा टाढा भएका स्थानीर् तहमा 
श्रतमक समूहको नाममा ज्र्ाला भिुानी द्वदने व्र्वस्था तमलाउने, रोजगार सिंर्ोजक तथा स्थानीर् 
तहका तनवायचित पदातधकारीलाई अतभमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गने, तनजी क्षेर वा तनमायण 
व्र्ावसार्ीहरूले तनमायण गने पूवायधार तथा अन्त्र् ठेक्काको काममा िाष्ट्रहने तर कुनै ष्ट्रवचशष्ट्रष्टकृत 
सीप आवश्र्क नपने श्रमशचि अतनवार्यरूपमा रोजगार सेवा केन्त्रिाट माग गरी काममा 
लगाउने व्र्वस्था गने,  स्थानीर् तहको नगर वा गाउँ सभा हनुअचर् नै तत ्तत ्तहमा सूिीकृत 
मध्रे् रोजगार पाउन र्ोग्र् व्र्चिको सिंख्र्ा र अनदुान रकमको जानकारी द्वदने पितत ष्ट्रवकास 
गने,  सूिना प्रवाहमा स्थानीर् तहका पदातधकारीलाई चजम्मेवार िनाउनकुा साथै स्थानीर् 
आमसञ्चार माध्र्मको पहुँि वढाउन प्रोत्साहन गने, कामदारहरूको न्त्रू्नतम सीप ष्ट्रवकासका 
लातग तातलम तथा अतभमूखीकरण सञ्चालन गने, रोजगार सेवा केन्त्रमा कार्यरत कमयिारीको 
क्षमता वकास र रोजगार व्र्वस्थापन सूिना प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन गने  लगार्तका 
प्रर्ासहरू कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नका लातग आवश्र्क देचखएका छन ्।  
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पररच्छेद १ 
मूल्र्ाङ्कनको पषृ्ठभमूी  

 

१.१ पषृ्ठभमूी 
 

राष्ट्रिर् र्ोजनना आर्ोगको आतथयक वर्य २०७७/७८ को वाष्ट्रर्यक कार्यक्रममा ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवर्र् क्षेरका 
दशवटा कार्यक्रम तथा आर्ोजनाको आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कन गने उल्लेख भए अनसुार प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रम मूल्र्ाङ्कनका लातग छनौट भएको छ । आतथयक वर्य २०७५/७६ देचख श्रम, रोजगार तथा 
सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्को नेततृ्वदार्ी भतूमकामा ७५३ वटै स्थानीर् तहमाफय त कार्ायन्त्वर्नमा 
आएको र्स कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी िनाउनका लातग र्ससँग सम्िचन्त्धत सवाल तथा 
समस्र्ाहरूको पष्ट्रहिान गरी सधुारका उपार् अवलम्वन गनय मूल्र्ाङ्कनिाट पषृ्ठपोर्ण प्राप्त हनुे अपेक्षा 
गररएको छ । देशव्र्ापी रूपमा कार्ायन्त्वर्नमा रहेको र्स कार्यक्रमको आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कनको कार्य 
कुनै ष्ट्रवशेर् आर्ोजनाको जस्तो तनधायररत एक भौगोतलक क्षेरमा मार सीतमत नभई सिै प्रदेश,  भौगोतलक 
क्षेर तथा स्थानीर् तहको प्रतततनतधत्व हनुे गरी छनौट भएका स्थानीर् तहहरूिाट ष्ट्रववरण सिंकलन 
गरी सम्पन्न गररएको छ ।  

 

१.२ ष्ट्रवद्यमान समस्र्ा र मूल्र्ाङ्कनको आवश्र्कता 
 

रोजगारीको हकसम्िन्त्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा रोजगार सेवा केन्त्रको स्थापना गरी 
िेरोजगारहरूको पष्ट्रहिान र सूिीकरण गने र  सूिीकृत भएका िेरोजगार व्र्चिहरूलाई एक आतथयक 
वर्यमा न्त्रू्नतम एक सर् द्वदनको रोजगारी प्रत्र्ाभतूत गररने व्र्वस्था गरेको छ । र्सरी न्त्रू्नतम 
रोजगारी प्रदान गनय नसके नेपाल सरकारले हरेक िेरोजगार व्र्ितत रहेको पररवारलाई एक जना 
श्रतमकले एक सर् द्वदन काम गदाय प्राप्त गने न्त्रू्नतम पाररश्रतमकको पिास प्रततशत रकम तनवायह 
भत्ता द्वदन ुपने व्र्वस्था छ । तसथय सूिीकृत िेरोजगार व्र्चिहरूलाई न्त्रू्नतम रोजगारी सतुनचश्चत 
गनय व्र्ावसाष्ट्रर्क कृष्ट्रर्, तसिंिाई, खानेपानी, नदी तनर्न्त्रण, वन, पर्यटन, र्ातार्ात पूवायधार लगार्तका 
सावयजतनक तनमायण तथा अन्त्र् सावयजतनक कार्यहरूमा सहकार्य र समन्त्वर् गरी एष्ट्रककृत रूपमा थप 
आन्त्तररक रोजगारी तसजयना गनुयपने आवश्र्कता छ । र्स्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 
र स्थानीर् तहका सावयजतनक तनमायण तथा सावयजतनक क्षेरका अन्त्र् कार्यक्रमहरूमा पर्ायप्त सिंख्र्ामा 
थप रोजगारी तसजयना गने गरी समन्त्वर्ात्मक र र्ोजनावि ढिंगले ततनीहरूको कार्ायन्त्वर्न गने प्रिन्त्ध 
गनय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाइएको हो ।  
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१.२.१ ष्ट्रवद्यमान समस्र्ा 
 

उचल्लचखत कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको दईुवटा आतथयक वर्यहरू समाप्त भइसकेको र तेस्रो आतथयक 
वर्यका कार्यक्रम स्थानीर् तहिाट सञ्चालन भइरहेका छन ्। कार्ायन्त्वर्नका दौरानमा सम्िचन्त्धत 
मन्त्रालर् र स्थानीर् तहले व्र्वहाररक समस्र्ा अनभुतू गरेर सधुार गनुयपने पक्षको पष्ट्रहिान गरेको 
अवस्था छ ।कार्यक्रमसँग सम्िचन्त्धत केही मूख्र् समस्र्ा तथा सवालहरू तनम्नानसुार छन ्। 

 कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका लातग वाष्ट्रर्यक ठूलो पररमाणमा िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन हनुे गरेको र 
उल्लेख्र् पररमाणमा उत्पादनशील रोजगारी तसजयना हनुे अपेक्षा गररएको तर अपेक्षाकृत 
मारामा रोजगारी तसजयना हनु नसकेको । 

 कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका लातग आवश्र्क नीततगत  तथा काननुी व्र्वस्था र  तनदेचशका तथा 
कार्यष्ट्रवतधहरू तर्ार गरी स्थानीर् तहलाई सहजीकरण गररएको भएतापतन नीततगत  तथा 
काननुी प्रावधानहरूको पूणय पालना गरी कार्यक्रम सञ्चालन नभएको गनुासो आउने गरेको । 

 सिंस्थागत तथा सािंगठातनक व्र्वस्था गरी जनशचि तथा भौततक साधन र सूिना प्रष्ट्रवतध 
पूवायधार तर्ार भएको तर कार्यक्रमको अपेचक्षत लक्ष्र् पूरा हनु नसकेको ।  

 कततपर् स्थानीर् तहहरूले रोजगारमूलक आर्ोजना सञ्चालन गदाय असान्त्दतभयक र गैर 
प्रततफलदार्ी आर्ोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भने्न आलोिनात्मक ष्ट्रटप्पणी सञ्चार 
माध्र्र्म र सामाचजक सञ्जालहरूमा आउने गरेको । 

 स्थानीर् तहले सूिीकृत नभएका व्र्चिहरूलाई पतन काममा लगाउने र कम द्वदनको मार 
पाररश्रतमक द्वदने गरेको गनुासो प्रकट हनुे गरेको । 

 

१.२.२ मूल्र्ाङ्कनको आवश्र्कता र कार्यक्रमसँग तादाम्र्ता 
 

 राष्ट्रिर् र्ोजना आर्ोगले आतथयक वर्य २०७१/७२ देचख प्रत्रे्क वर्य प्राथतमकता प्राप्त र राष्ट्रिर् 
महत्वका कार्यक्रम तथा आर्ोजनाको आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कन गदै आएको छ । र्सै तसलतसलामा 
आर्ोगको िाल ुआतथयक वर्य २०७७/७८ को  स्वीकृत वाष्ट्रर्यक कार्यक्रम अन्त्तगयतको कार्यर्ोजनामा 
आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कनको प्रर्ोजनाथय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पतन छनौट गररएको छ।प्रधानमन्त्री 
रोजगार कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका लातग वाष्ट्रर्यक ठूलो मारामा िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन भएको र वहृद 
पररमाणमा रोजगारी तसजयना हनुे अपेक्षा गररएको सन्त्दभयमा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको ढाँिा तथा 
सोिाट परेको असर लगार्तका ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षको मूल्र्ाङ्कन गरी सधुार हेत ुनीततगत उपार् 
अवलम्िनका लातग आवश्र्क पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गनय र्स कार्यक्रमको मूल्र्ाङ्कन गनुय आवश्र्क 
देचखएको छ ।  

र्ो एक राष्ट्रिर् प्राथतमकता प्राप्त रूपान्त्तरणकारी तथा स्थानीर् तहसम्म सरकारको उपचस्थतत देखाउने 
नमूना कार्यक्रम (Flagship Program) हो । तनम्न वगीर् वा तल्लो तप्काका जनताको 
जीष्ट्रवकोपाजयनलाई टेवा परु्ायउई सामाचजक सिंरक्षणको दार्रामा ल्र्ाउन सञ्चालन गररएको र्स 
कार्यक्रमको सफल कार्ायन्त्वर्निाट तछमेकी मलुकु भारत लगार्त अन्त्र् मलुकुहरुमा वरे्नी 



14 

 

रोजगारीका लातग जाने व्र्चिहरूको प्रवाह कम गनय सष्ट्रकने अपेक्षा गररएको छ । र्सैगरी पन्त्रौं 
र्ोजनाले आन्त्तररक रोजगारी तसजयनालाई उच्ि प्राथतमकतामा राचख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई 
प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गने रणनीतत अवलम्वन गरेको छ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 
लगार्तका ष्ट्रवशेर् कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउने कार्यनीतत तर् गरेको छ। र्ोजना कार्ायन्त्वर्नको 
तेस्रो वर्य िाल ुरहेको अवस्था मध्र्नजर गरी र्स कार्यक्रमको हालसम्मको अवस्थाको आन्त्तररक 
मूल्र्ाङ्कन गनुय आवश्र्क देचखएको छ ।  

द्वदगो ष्ट्रवकास लक्ष्र् (२०१६-२०३०) को लक्ष्र् ८ मा  “ चस्थर, समावेसी र दीगो आतथयक वषृ्ट्रि, पूणय  
तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्ायद्वदत कामलाई प्रवियन गने" लक्ष्र् रहेको र र्ससँग सम्िचन्त्धत 
गन्त्तव्र्हरूमा समेत रोजगारी सम्िन्त्धी ष्ट्रवर्र् रहेकाले सोको आवतधक मूल्र्ाङ्कनका लातग समेत 
सहर्ोगी हनुे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्त्तगयत तसजयना भएका रोजगारीको मूल्र्ाङ्कनका सिै 
आर्ामिाट परीक्षण गनुय सान्त्दतभयक भएकाले र्स कार्यक्रमलाई आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कनमा समावेस गनुय 
परेको हो । 

र्स मूल्र्ाङ्कनले कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका लातग थप सहजता र सहर्ोग पगु्ने,  कार्यक्रम सञ् िालन 
गदाय आईपरेको समस्र्ा, िनुौती, अवरोध जस्ता  नकारात्मक  पक्षहरूको  अध्र्र्न पश्चात  त्र्स्ता 
कमजोरीलाई  दोहोररन नद्वदने  र  राम्रा तथा  सकारात्मक  पक्षहरूको अध्र्र्न  र  मूल्र्ाङ्कनिाट 
देचखएका सवल पक्षलाई  भष्ट्रवष्र्मा आत्मसात गदै कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी िनाउन सहर्ोग 
पगु्नेछ ।  

 

१.३ मूल्र्ाङ्कनको उद्दशे्र् र अपेचक्षत नततजा  

 

२.३.१ मूल्र्ाङ्कनको उद्दशे्र् 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा देचखएका सवल तथा दवुयल पक्षहरूको मूल्र्ाङ्कन गरी 
सधुारका लातग पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गनुय र्स आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कनको मूख्र् उदे्दश्र् हो ।मूल्र्ाङ्कनका अन्त्र् 
उदे्दश्र्हरू तनम्नानसुार छन ्। 

क. कार्यक्रममा ष्ट्रवतनर्ोचजत िजेट, सिंलग्न मानवीर् सिंशाधन तथा उपकरण लगार्तका स्रोत तथा 
साधनको प्रर्ोग तोष्ट्रकएिमोचजम वा र्ोजना अनसुार भएका छन ् वा छैनन ्र कार्यक्रमको लक्ष्र् 
अनसुार उपलचधध हातसल भर्ो/भएन वा हनुे द्वदशातफय  उन्त्मखु छ/छैन सोको मूल्र्ाङ्कन गरी 
सधुारका पक्षहरू पष्ट्रहल्र्ाउने । 

ख. कार्यक्रमले लचक्षत समूहको आवश्र्कता सम्वोधन गरेको छ वा छैन र र्सले समेटेको 
जनसिंख्र्ाको समूह उपर्िु छ वा छैन लगार्तका ष्ट्रवर्र्को मूल्र्ाङ्कन गरी कार्यक्रमको 
सान्त्दतभयकता परीक्षण गने । 

ग. र्स कार्यक्रमले तलएको लक्ष्र् अनसुार कतत िेरोजगार व्र्चिहरूले और्तमा कतत समर्को 
रोजगारी प्राप्त गरे, रोजगारी प्राप्त गरेका व्र्चिहरूको आर् आजयनमा कतत वढोत्तरी हनु सक्र्ो र 
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कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनमा र्ोगदान द्वदने र व्र्वधान खडा गने कारक तत्व के के 
देचखए आद्वद ष्ट्रवर्र्को मूल्र्ाङ्कन गरी कार्यक्रमको प्रभावकाररता परीक्षण गने । 

र्. कार्यक्रम तनधायररत लागत र समर्मा सञ्चालन भएको छ वा छैन,् कार्यक्रमको स्रोत ष्ट्रवतनर्ोजन 
आवश्र्कता अनसुार हनु सकेको छ, छैन र ष्ट्रवतनर्ोचजत िजेटको खियको कुशलता कस्तो छ 
लगार्तका ष्ट्रवर्र्का आधारमा कार्यक्रमको कार्यकुशलता मूल्र्ाङ्कन गने । 

ङ. कार्यक्रममा स्थानीर् िेरोजगार समूहको पहुँिको अवस्था, प्राथतमकता द्वदनपुने समूहको प्रतततनतधत्व 
र कार्यक्रमिाट लाभग्राही वगयका लातग रोजगारी, स्वरोजगारी तथा आर् आजयनमा परेको प्रभाव 
आद्वद ष्ट्रवर्र्का आधारमा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गने । 

ि. कार्यक्रमिाट प्रदान गररने सेवा, स्थानीर् तहमा रोजगारीका अवसर, कार्यक्रम सञ्चालन गनय 
आतथयक स्रोत र कार्यक्रम सञ्चालन गने प्राष्ट्रवतधक क्षमता, श्रोत र ज्ञान तथा तातलम आद्वद ष्ट्रवर्र्को 
द्वदगोपनाको मूल्र्ाङ्कन गने । 

 

१.३.२ अपेचक्षत नततजा 
 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कनिाट देहार्अनसुारका नततजाको अपेक्षा गररएको 
छ । 

क. कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका क्रममा देचखएका समस्र्ा र सम्िोधन गनुयपने प्रमखु सवालहरूिारे 
जानकारी प्राप्त हनुे । 

ख. कार्यक्रमको लातग पररिातलत स्रोत (ष्ट्रवत्त, मानव सिंसाधन, सूिना प्रष्ट्रवतध र भौततक साधन) 

पर्ायप्तता र तततनहरूमा गनुयपने सधुारका पक्ष उजगार हनुे। 

ग. ष्ट्रवत्तीर् दृष्ट्रष्टकोणले कार्यक्रमको द्वदगोपनका लातग आवश्र्क स्रोत पररिालनमा अन्त्तर तनकार् 
तथा अन्त्तरसरकार साझेदारी र तनजी तथा गैरसरकारी क्षेरको सहभातगताको अवस्था जानकारी 
हनुे । 

र्.   कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका लातग सिंर्ीर् सरका, प्रदेश सरकार र स्थानीर् सरकार तथा नीचज 
क्षेरसँगको समन्त्वर् र सहकार्यको अवस्था तथा कार्यक्रम सम्िन्त्धमा िझुाईिारे जानकारी प्राप्त 
हनुे ।  

ङ.स्थानीर् तहले कार्यक्रमको अपनत्व ग्रहण गरे नगरेको वा लागत सहभातगता जनाएको वा 
नजनाएको सम्िन्त्धमा जानकारी प्राप्त हनुे । 

ि.कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा ष्ट्रवद्यमान ऐन तथा तनर्मावली कतत सान्त्दतभयक र प्रभावकारी छन,् सो 
ष्ट्रवर्र् उजगार भई सिंशोधन गनुयपने ष्ट्रवर्र्को पषृ्ठपोर्ण प्राप्त हनुे । 

छ.मौजदुा कार्यष्ट्रवतध तथा तनदेचशकामा उचल्लचखत ष्ट्रवर्र्हरूले कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा पारेको 
सकारात्मक तथा नकारात्मक असर पष्ट्रहिान भई ततनीहरूमा गनयपने सधुारका ष्ट्रवर्र्िारे 
जानकारी प्राप्त हनुे । 

ज. आगामी द्वदनमा थप प्रभावकारी तवरले कार्यक्रम सञ्चालन गनय आवश्र्क पने ष्ट्रवर्र् तथा 
नीततगत सधुारका लातग आवश्र्क पषृ्ठपोर्ण प्राप्त हनुे।  
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१.४  मूल्र्ाङ्कनको कार्यके्षर 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले तलएका उदे्दश्र्हरू हातसल गनय देशका सिै स्थानीर् तहमा रोजगार 
सेवा केन्त्र स्थापना र सञ्चालन गररएका छन।् हरेक आतथयक वर्यका लातग सिंर्ीर् सरकारको 
ष्ट्रवतनर्ोजनिाट ष्ट्रवत्त हस्तान्त्तरण भई स्थानीर् तहिाट रोजगारमूलक आर्ोजना सञ्चालन गरी सूिीकृत 
िेरोजगार व्र्चिहरूलाई न्त्रू्नतम १०० द्वदनको रोजगारी उपलव्ध गराउने लक्ष्र् राचखएको छ । 
र्ो कार्यक्रमको आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कन गदाय तनद्वदयष्ट उदे्दश्र्हरू पूरा भए नभएको र ततनको 
प्रभावकारीताका सम्िन्त्धमा ष्ट्रवतभन्न स्रोतिाट तथ्र्ािंक सिंकलन ,स्थलगत अवलोकन,  अन्त्तरष्ट्रक्रर्ा तथा 
छलफल गररएको तथर्ो । मूल्र्ाङ्कनको कार्यक्षेर तनधायरण गदाय पतन तनद्वदयष्ट उदे्दश्र्हरू पूरा गनय 
आर्ोजना अन्त्तगयतका ष्ट्रक्रर्ाकलापका आधारमा तपतसल िमोचजमका मूलभतू कार्यक्षेर तनधायरण 
गररएको तथर्ो। 

१. कार्यक्रम सम्िन्त्धमा स्थानीर् तहको िझुाई र अपनत्वको अवस्था 

२. कार्यक्रम सम्िन्त्धी काननुी तथा सिंस्थागत व्र्वस्था र सोको प्रभावकाररता 

३. कार्यक्रमका लातग स्रोत पररिालनको अवस्था 

४. कार्यक्रमका लातग स्थानीर् तहले प्राप्त गरेको स्रोतको पर्ायप्तता, तनकासा, खिय र लागत साझेदारीको 

अवस्था  

५. िेरोजगार व्र्चिहरूको सूिीकरण, रोजगारीमा सिंलग्नता र काममा तनरन्त्तरता वा ष्ट्रटकाउको अवस्था 

६. कार्यक्रमिाट िेरोजगार व्र्चिहरूको आर्आजयन र जीष्ट्रवकोपाजयनमा परेको असर र प्रभाव 

७. कार्यक्रम थप प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गनय अपनाउन ुपने सधुारका पक्षहरू  
 

आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कनले र्स कार्यक्रमका उचल्लचखत कार्यक्षेरको अलावा तपतसल अनसुार ष्ट्रवर्र् 
समेट्ने गरी मूल्र्ाङ्कन गने ध्रे्र् राखेको छ। 

 

 

 

क. कार्यसम्पादन 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लातग ष्ट्रवतनर्ोचजत िजेट, मानवीर् सिंशाधन तथा सूिना 
प्रष्ट्रवतध लगार्तका स्रोत तथा साधनको प्रर्ोग नीतत, र्ोजना, तनदेचशका, मागयदशयन अनसुार 
भएका छन ्, छैनन ्? 

 कार्यक्रमको लक्ष्र् अनसुार उपलचधध हातसल भर्ो/भएन वा हनुे द्वदशातफय  उन्त्मूख छ वा 
छैन? लक्ष्र् अनसुार उपलचव्ध नभएको वा हनुे नदेचखएको भए त्र्सका कारण के के हनु ्? 

 कार्यसम्पादनमा सधुार गनय के कस्ता पहल आवश्र्क देचखएका छन ्? 
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ख.  सान्त्दतभयकता 
 कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिर् नीतत, आवतधक र्ोजना र सरकारको प्राथतमकतासँग तादाम्र्ता 

हनुेगरी भएको छ, छैन ? 
 कार्यक्रम स्थानीर् लचक्षत समूहको आवश्र्कता अनसुार सञ्चालन भएको हो वा होइन ? 

 कार्यक्रमले समेटेको भौगोतलक क्षेर र जनसिंख्र्ाको समूह उपर्िु छ वा छैन ? 

 
 

ग.  प्रभावकाररता 
 कार्यक्रमले तलएको लक्ष्र् अनसुार कतत िेरोजगार व्र्चिरूले और्तमा कतत समर्को 

रोजगारी प्राप्त गरे ? 

 रोजगारी प्राप्त गरेका व्र्चिहरूको आर् आजयनमा कतत वढोत्तरी हनु सक्र्ो ? 
 कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनमा र्ोगदान द्वदने र व्र्वधान खडा गने कारक तत्व के के 

हनु ्? 

र्.  कार्यदक्षता 
 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तनधायररत लागत र समर्मा सञ्चालन भएको छ छैन ्? 
 कार्यक्रम सञ्चालनको लागत प्रभावकाररता कस्तो छ ? 

 कार्यक्रमको स्रोत ष्ट्रवतनर्ोजन आवश्र्कता अनसुार हनु सकेको छ, छैन ? 

 ष्ट्रवतनर्ोचजत िजेटको खियको कार्यकुशलता कस्तो छ ? 

ङ. प्रभाव 
 कार्यक्रममा स्थानीर् िेरोजगार समूहको पहुँि कस्तो रहेको छ ? 

 कार्यक्रमले प्राथतमकता द्वदनपुने वगय (िेरोजगार मष्ट्रहला, दतलत, जनजातत, अपािता भएका 
व्र्चिहरू लगार्तका) लाई समेट्न सकेको छ, छैन ? 

  हालसम्म कतत व्र्चिलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ ?  

  लाभग्राही वगयका लातग रोजगारी, स्वरोजगारी तथा आर् आजयनमा के कस्तो सकारात्मक 
प्रभाव परेको वा पने देचखएको छ ? 

ि. द्वदगोपना  

  कार्यक्रमिाट प्रदान गररने सेवाको द्वदगोपना कस्तो छ ? 

 स्थानीर् तहमा रोजगारीका अवसरको द्वदगोपना कस्तो छ ? 
 कार्यक्रम सञ्चालन गनय आतथयक श्रोत प्रातप्तको द्वदगोपना कस्तो छ ? 

 कार्यक्रमको सञ्चालन गनय प्राष्ट्रवतधक क्षमता (मानि श्रोत र ज्ञान तथा तातलम प्राप्त) को 
द्वदगोपना कस्तो छ ? 
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छ. ससुिंगतता 
 आवतधक र्ोजनाको लक्ष्र् र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्र् तथा अपेचक्षत 

उपलचव्धिीि तालमेल छ वा छैन ? 

 कार्यक्रमले तलएका नीततगत पक्ष ष्ट्रवद्यमान काननु तथा नीततसँग सामन्त्जस्र् छन ्वा छैनन ्? 

 कार्यक्रमको लक्ष्र् तथा उदे्दश्र् िाष्ट्रर्यक िजेट र मध्र्मकालीन खिय सिंरिनासँग तादम्र् छ 
वा छैन ? 

 

१.५ मूल्र्ाङ्कनका सन्त्दभय सामग्री तथा दस्तावेजहरू  

र्स मूल्र्ाङ्कन कार्यका लातग मूख्र् मागयदशयक सामग्रीको रूपमा राष्ट्रिर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
द्वदग्दशयन २०७५ लाई तलइएको छ । पन्त्रौं र्ोजनाको दस्तावेजलाई पतन र्स मूल्र्ाङ्कन कार्यमा 
साभार गररएको छ । र्सैगरी राष्ट्रिर् रोजगार नीतत २०७१, रोजगारीको हक सम्िन्त्धी ऐन, 2075 
तथा तनर्मावली २०७५,  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन तनदेचशका २०७५, िेरोजगार सूिी 
तनधायरण तथा प्राथतमकीकरण मागयदशयन २०७६, रोजगार सिंर्ोजकको पदपूततय तथा सेवा सषु्ट्रवधा 
सम्िन्त्धी मापदण्ड २०७५ लगार्तका ऐन, तनर्म, कार्यष्ट्रवतध तथा मागयदशयनलाई पतन सन्त्दभय 
सामग्रीको रूपमा तलइएको छ । र्सका अलावा श्रम,  रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्को 
वेवसाईट र व्र्स्थापन सूिना प्रणाली लगार्तका माध्र्मिाट प्रकाचशत ष्ट्रववरण तथा तथ्र्ाङ्क समेत 
प्रर्ोग गररएको छ । छनौटमा परेका स्थानीर् तहका प्रकाशनिाट समेत सान्त्दतभयक ष्ट्रवर्र्हरू साभार 
गररएको छ ।   

 

१.६ प्रधानमन्त्री रोजगार  कार्यक्रमको पररिर् 

नेपालको सिंष्ट्रवधानले अन्त्र् मौतलक हकको अलावा हरेक नेपाली नागररकलाई रोजगारी र सामाचजक 
सरुक्षाको हक हनुे व्र्वस्था गरेको छ । सिंष्ट्रवधानको धारा ३३ (१) मा प्रत्रे्क नागररकलाई रोजगारीको 
हक हनुे उल्लेख भएिमोचजम रोजगारीको हकसम्िन्त्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हकसम्िन्त्धी 
तनर्मावली, २०७५ जारी भई कार्ायन्त्वर्नमा रहेका छन । ऐन र तनर्मावलीका प्रावधान अनरुूप 
रोजगारमूलक सेवा र सषु्ट्रवधाको ष्ट्रवस्तार गनय एवम ् नागररकलाई न्त्रू्नतम रोजगारी प्रत्र्ाभतूत गदै 
सामाचजक सिंरक्षण प्रदान गने प्रमखु उदे्दश्र्का साथ आ.व. २०७५/७६ देचख प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइएको छ ।र्सको सफल कार्ायन्त्वर्नका लातग प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रम सञ्चालन तनदेचशका, २०७५ र अन्त्र् कार्यष्ट्रवतधहरू जारी भएका छन ्। र्सिाट तीनै तहमा 
कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको लातग सिंस्थागत प्रवन्त्ध गरी सिै गाउँपातलका तथा नगरपातलकामा रोजगार 
सेवा केन्त्र स्थापना भएका छन ्।  

मूलत: मलुकुतभर रोजगारीको पर्ायप्त  अवसर सजृना गरी उपलव्ध जनशचिको महत्तम उपर्ोग गनय 
आतथयक ष्ट्रवकासमा र्ोगदान परु् र्ाउन एवम ् न्त्रू्नतम रोजगारी सतुनचश्चत गरी सामाचजक सिंरक्षणको 
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व्र्वस्था गनय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले  देहार्का दईु मखु्र् रणनीततक ष्ट्रक्रर्ाकलापहरू सञ्चालन 
गदै आएको छ । 

 कार्यक्रमको दीर्यकालीन सोिः सिैका लातग रोजगारीको प्रत्र्ाभतूत माफय त नागररकको 
जीवनस्तरमा सधुार ल्र्ाउन ुर्ो कार्यक्रमको दीर्यकालीन सोि रहेको छ ।   

 कार्यक्रमको लक्ष्र्ः आन्त्तररक रोजगारीका अवसरमा वषृ्ट्रि र सामाचजक सिंरक्षणको प्रवियन गनुय 
र्ो कार्यक्रमको मखु्र् लक्ष्र् हो ।   

र्स कार्यक्रमले िेरोजगारी, सीप तथा उद्यमशीलताको न्त्रू्नता र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेरिाट 
सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम िीि समन्त्वर्को कमीका कारण त्र्स्ता कार्यक्रमले अपेचक्षत प्रततफल द्वदन 
नसक्दा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अभावमा नागररकको जीवनस्तरमा सधुार हनु नसक्नलुाई 
समस्र्ाको रूपमा पष्ट्रहिान गरी उत्पादनशील रोजगारीमा िषृ्ट्रि तथा न्त्रू्नतम रोजगारीक प्रत्र्ाभतूत 
माफय त सामाचजक सिंरक्षण प्रवियनको उपलचव्ध प्राप्त गने लक्ष्र् राखेको छ ।   

१.६.१ कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उदे्दश्र् देहार् अनसुार रहेका छनः्  

(क) िेरोजगार व्र्चिलाई न्त्रू्नतम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूत गनय आवश्र्क रोजगार सेवा र सहार्ता 
प्रदान गने । 

(ख) दक्ष तथा सक्षम जनशचि ष्ट्रवकास गरी आन्त्तररक रोजगारी तथा स्वरोजगारीको प्रवियन र 
ष्ट्रवस्तार गने । 

(ग) सरकारी, तनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेरहरू िीिको समन्त्वर् र सहकार्यमा थप 
रोजगारीका अवसर सजृना गने । 

(र्) आन्त्तररक रोजगारी सजृनाका लातग आवश्र्क नीततगत व्र्वस्था गने । 

(ङ) सावयजतनक पूवायधारहरूको तनमायण, स्तरोन्नतत र ष्ट्रवस्तारमा र्ोगदान गने । 

(ि) आन्त्तररक रोजगारी सजृना सम्िन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गरी रोजगारीका नर्ाँ क्षेरहरूको 
पष्ट्रहिान गने । 

१.६.२ कार्यक्रमको रणनीतत 

न्त्रू्नतम रोजगारीको सतुनचश्चतता र आन्त्तररक रोजगारी प्रवियनका लातग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न गनय देहार्का रणनीततहरू अवलम्िन गररएका छन ्:-  

(क) स्थानीर्स्तरमा रोजगारीको प्रवियनका लातग सावयजतनक तनमायणका कार्यहरूमा सम्भव 
भएसम्म श्रममूलक प्रष्ट्रवतधको प्रर्ोग गने । 

(ख) रोजगारी सजृनाका लातग अन्त्तर क्षेरगत तथा अन्त्तर तहगत समन्त्वर् गने । 

(ग) सीपमूलक तातलम माफय त श्रम िजारको माग अनरुूपको श्रमशचि ष्ट्रवकास र आपूततय गने 
। 
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(र्) तातलम, रोजगार, सूिना तथा परामशय र ष्ट्रवत्तीर् सहर्ोग माफय त रोजगार तथा स्वरोजगारका 
अवसरहरूको सजृना गने । 

(ङ) रोजगारी सजृनामा तनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेरसँग सहकार्य गने । 

(ि) रोजगार व्र्वस्थापन सूिना प्रणालीको स्थापना माफय त रोजगारी सम्िन्त्धी क्षेरगत तथ्र्ाङ्क 
तनर्तमत रूपमा अद्यावतधक गरी उपर्ोग गने । 

 

१.६.३ कार्यक्रमको काननुी र सिंरिनागत व्र्वस्था 
र्स कार्यक्रम  सञ्चालनका लातग व्र्वचस्थत काननुी सिंरिनाको रूपमा नेपालको सिंष्ट्रवधानले उल्लेख गरे 
अनसुार रोजगारीको हक र सामाचजक सरुक्षाको हकसँग सम्िचन्त्धत काननुी व्र्वस्थालाई तलन सष्ट्रकन्त्छ 
। राष्ट्रिर् रोजगार नीतत २०७१, रोजगारीको हक सम्िन्त्धी ऐन, 2075 तथा तनर्मावली २०७५, 

सामाचजक सरुक्षा ऐन २०७५ तथा तनर्मावली २०७६,   प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन 
तनदेचशका २०७५, िेरोजगार सूिी तनधायरण तथा प्राथतमकीकरण मागयदशयन २०७६, रोजगार सिंर्ोजकको 
पदपूततय तथा सेवा सषु्ट्रवधा सम्िन्त्धी मापदण्ड २०७५ लगार्तका काननुी व्र्वस्थाले र्स कार्यक्रमको 
सञ्चालनलाई व्र्वचस्थत गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लातग केन्त्रदेचख स्थानीर् तहसम्म सिंरिनागत 
व्र्वस्था गररएको छ । रोजगारीको हक सम्िन्त्धी ऐन, 2075 िमोचजम श्रम, रोजगार तथा सामाचजक 
सरुक्षा मन्त्री/राज्र्मन्त्रीको अध्र्क्षतामा सङ्घीर् तनदेशक सतमतत,  प्रदेशको रोजगार ष्ट्रवर्र् हेने 
मन्त्रालर्को मन्त्री/राज्र्मन्त्रीको अध्र्क्षतामा प्रदेश तनदेशक सतमतत र सम्िचन्त्धत गाउँ कार्यपातलका 
अध्र्क्ष वा नगर कार्यपातलकाको प्रमखुको अध्र्क्षतामा स्थानीर् तनदेशक सतमतत गठन हनुे व्र्वस्था 
भए अनसुार सिै तहमा तनदेशक सतमततहरू ष्ट्रक्रर्ाशील छन ्। तनदेशक सतमततको मूख्र् काम नीततगत 
ष्ट्रवर्र्मा तसफाररस गनुय र तनदेशन द्वदन ुरहेको छ । सारािंशमा सिंरिनागत व्र्वस्थालाई देहार् अनसुारको 
उल्लेख गनय सष्ट्रकन्त्छ । 
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१.६.४ कार्यक्रमको कार्यके्षर  र लचक्षत समूह 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लचक्षत समूह १८ देचख ५९ वर्य उमेर समूहको िेरोजगार व्र्चि 
तथा तनजको पररवार हनु ्। र्स कार्यक्रमको कार्य क्षेर तनम्नानसुार रहेको छ । 

 (१) र्ो कार्यक्रम सिंर्, प्रदेश र स्थानीर् तीनै तहका सावयजतनक क्षेरका कार्यमा सिंिालन गररनेछ । 
र्सको कार्ायन्त्वर्नमा स्थानीर् तहको प्रमखु भतूमका रहनेछ । 

(२) सिंर्ीर् सरकारका ष्ट्रवर्र्गत मन्त्रालर्हरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रालर्हरू र स्थानीर् तहहरू 
आआफ्नो क्षेरतभर र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नमा चजम्मेवार हनुेछन ्।    

(३) र्ो कार्यक्रम मलुकुका ७ प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीर् तहमाफय त सिंिालन हनुेछ । सिंर्, प्रदेश 
र स्थानीर् तहका सावयजतनक तनमायणका कार्यक्रमहरूमा श्रममूलक प्रष्ट्रवतधको प्रर्ोगलाई 
प्राथतमकता द्वदई िेरोजगार व्र्चिहरूलाई न्त्रू्नतम रोजगारी उपलधध गराइने छ । 

(४) र्ो कार्यक्रम अन्त्तगयत रोजगारी तसजयनाका प्रमखु क्षेरहरूमा सडक, खानेपानी, ढल व्र्वस्थापन, 

तसिंिाईं, ऊजाय, सहरी ष्ट्रवकास, चशक्षा, स्वास्थ्र्, पूनतनयमायण, पर्यटन, वन, सामदुाष्ट्रर्क पूवायधार, कृष्ट्रर् तथा 
सहकारी, सूिना प्रष्ट्रवतध, वातावरण सिंरक्षण तथा जलवार् ुअनकुुलन वा रोजगार तसजयना हनु सक्ने 
अन्त्र् क्षेरलाई तलइने छ । 

(५) सावयजतनक तनमायणका क्षेर िाहेक तनजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेरमा समेत सम्िचन्त्धत 
क्षेरसँगको सहकार्यमा रोजगारीको तसजयना गरी न्त्रू्नतम रोजगारीको सतुनचश्चतता गनय सष्ट्रकनेछ । 

र्स कार्यक्रमले अचर् सारेको पररवतयनको पररकल्पना िमोचजम सामाचजक सिंरक्षण प्रदान गने 
पद्दततको रुपमा कार्यक्रमका तनम्नानसुार ष्ट्रवशेर्ता रहेका छन ्।  

 श्रम िजारको नततजा सूधार गने पद्दतत (रोजगार सेवा तथा  सषु्ट्रवधाको ष्ट्रवस्तार तथा प्रवियन) 
 लाभग्राहीलाई सेवा प्रदान (Beneficiary Satisfaction) 

 सामदुाष्ट्रर्क आर्ोजनाको छनौट तथा सञ्चालन पद्दतत  

 सीप तथा क्षमताको ष्ट्रवस्तार 

 तथ्र्ाङ्क सङ्कलन तथा प्रशोधन (एष्ट्रककृत रोजगार सूिना व्र्वस्थापन)  

 सीपर्िु तथा शैचक्षक िेरोजगार व्र्चिलाई सहर्ोग र सहार्ता  

 कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य तथा समन्त्वर् (Vertical and Horizontal Convergence) 

 रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लातग क्षमता ष्ट्रवकास  

 नीतत अध्र्र्न तथा कार्ायन्त्वर्नका लातग आवश्र्क श्रोत र साधनको व्र्वस्था  
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पररच्छेद २ 
मूल्र्ाङ्कन ष्ट्रवतध 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कनका लातग राष्ट्रिर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
द्वदग्दशयन २०७५ ले मागयदशयन गरेका ष्ट्रवर्र् लगार्त अन्त्र् केही स्थाष्ट्रपत आधार र ष्ट्रवतधहरू प्रर्ोग 
गररएको छ । र्ो कार्यक्रम केवल तीनवटा आतथयक वर्यहरूमा सञ्चालन भएकाले प्रभाव, असर र 
द्वदगोपनालाई भन्त्दा पतन प्रष्ट्रक्रर्ागत ष्ट्रवर्र् र कार्यसम्पादनको अवस्थालाई ष्ट्रवशेर् जोड द्वदएर गररएको 
र्ो मूल्र्ाङ्कन तसिान्त्तत:  कार्यक्रम िाल ुरहेको अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन (Ongoing Evaluation) हो । 
मूल्र्ाङ्कनको तसलतसलामा छनौट भएका स्थानीर् तहमा स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीर् तहका 
पदातधकारी र कमयिारी तथा रोजगार सेवा केन्त्रका कमयिारीसँगको अन्त्तवायताय, रोजगारी प्राप्त गरी 
काममा सिंलग्न भएका व्र्चिसँगको अन्त्तवायताय,  समूहगत छलफल र सन्त्दभय दस्तावेज अध्र्र्न 
गररएको तथर्ो । मूल्र्ाङ्कनको लातग प्राथतमक तथा द्वितीर्क दवैु स्रोतका तथ्र्ाङ्क उपर्ोग गररएको 
छ र पररमाणात्मक (Quantitative) तथा गणुात्मक (Qualitative) ष्ट्रववरण सिंकलन गरी ष्ट्रवश्लरे्ण 
गररएको छ।  

 

२.१ प्राथतमक स्रोतका तथ्र्ाङ्क सिंकलन   

 

क) नमूना छनौट  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लाग ुभएका स्थानीर् तहिाट आवश्र्क तथ्र्ाङ्क तथा ष्ट्रववरण 
सिंकलनका लातग देशका सिै स्थानीर् तहलाई छनौट सूिी मानी तततनहरू मध्रे्िाट प्रतततनतधमूलक 
नमूना छनौट गररएको छ । ष्ट्रहमाल, पहाड र तराई तीनवटै भौगोतलक क्षेर र काठमाडौं उपत्र्का 
लगार्त र्सका आसपासका स्थानीर् तहको प्रतततनतधत्व हनुेगरी सातै प्रदेशिाट कुल ३२ वटा 
स्थानीर् तह छनौट गररएको छ (अनसूुिी १) । छनौट गररएका कुल स्थानीर् तह मध्रे् २ वटा 
महानगरपातलका,  ३ वटा उपमहानगरपातलका, १४ वटा नगरपातलका र १३ वटा गाउँपातलका 
रहेका छन ्। र्सै गरी ष्ट्रहमाली क्षेरका ६ वटा, पहाडी  क्षेरका १२ वटा , तराईका १० वटा, 
काठमाडौं उपत्र्का आसपासका ३ वटा र काठमाडौं उपत्र्कातभरको एक वटा स्थानीर् तह छनौट 
भएका छन ्। र्सैगरी वागमती प्रदेश िाहेक सिै प्रदेशिाट िार िार वटा स्थानीर् तह छनौट 
भएका छन ्। काठमाडौं उपत्र्का र आसपासका स्थानीर् तहको समेत प्रतततनतधत्वका लातग 
वागमती प्रदेशिाट भने आठ वटा स्थानीर् तह छनौट गररएका छन ्।  

 

ख) तथ्र्ाङ्क सङ्कलन 

छनौट भएका स्थानीर् तह मध्रे् १६ वटामा मूल्र्ाङ्कन समूहका सिंर्ोजक तथा सदस्र् लगार्त अन्त्र् 
कमयिारीहरूिाट २०७७ फागनु तथा िैर मष्ट्रहनामा स्थलगत भ्रमण गरी तथ्र्ाङ्क तथा ष्ट्रववरण 
सिंकलन गररएको तथर्ो । स्थलगत भ्रमण जारी रहेको अवस्थामा कोतभड-१९ महामारीको दोस्रो 
लहर शरुू भएकाले भ्रमण स्थगन गरी िाँकी स्थानीर् तहसँग टेतलफोन सम्पकय  गरी आवश्र्क 
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ष्ट्रववरण सिंकलन गररएको तथर्ो । र्सका लातग तनम्नानसुार तर्ार गररएका ३ प्रकारका प्रश्नावली 
फाराम तथा एउटा िेकतलष्ट (अनसूुिी २) प्रर्ोग गररएको तथर्ो। 

१. फाराम निं १: प्रमखु/उपप्रमखु, अध्र्क्ष/उपाध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृतिाट ष्ट्रववरण 
सिंकलनका लातग । 

२. फाराम निं २: रोजगार सेवा केन्त्रका प्रमखु तथा कमयिारीिाट ष्ट्रववरण सिंकलनका लातग । 

३. फाराम निं ३: ष्ट्रवगत र र्स आतथयक वर्य रोजगार प्राप्त गरेका व्र्चिहरूिाट ष्ट्रववरण सिंकलनका 
लातग । 

३. िेकतलष्ट निं १: लचक्षत समूह छलफलका लातग । 

 

र्सका साथै भ्रमणका क्रममा तल उल्लेख भएअनसुार समूह केचन्त्रत छलफल, स्थलगत अवलोकन र 
सरोकारवालासँगको अन्त्तरष्ट्रक्रर्ा जस्ता गणुात्मक ष्ट्रवतधिाट समेत ष्ट्रववरण सङ्कलन गररएको छ । 

  

क) जातनफकारसँग अन्त्तवायताय (Key Informant Interview-KII): जातनफकारसँग सूिना सिंकलन गनय 
हरेक स्थानीर् तहका लातग एकै ष्ट्रकतसमको िेकतलष्ट तर्ार गरी सोको आधारमा स्थानीर् तहका 
प्रमखु/अध्र्क्ष वा उपप्रमखु/उपाध्र्क्ष र रोजगार सेवा केन्त्रका प्रमखुसँग अन्त्तवायतायमाफय त सूिना 
सिंकलन गररएको छ ।  

ख) लचक्षत समूह छलफल (Focused Group Discussion-FGD): कार्यक्रमका लाभग्राही व्र्चिहरू, 
स्थानीर् तहका पदातधकारी तथा सम्िचन्त्धत कमयिारी, रोजगार सेवा केन्त्रमा दताय भएका तर काम 
पचखयरहेका व्र्चि लगार्त अन्त्र् सरोकारवालाहरूको िेग्ला िेग्लै वा तमचश्रत सहभातगतामा 
छातनएका प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा न्त्रू्नतम एक वटा सामूष्ट्रहक छलफल माफय त सूिना सिंकलन 
गररएको छ । 

ग) लाभग्राहीसँगको अन्त्तवायताय (Beneficiary Interview): कार्यक्रमका लाभग्राही व्र्चिहरू जसले 
ष्ट्रवगत आतथयक वर्यमा र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत काममा सिंलग्न भई लाभ प्राप्त गरेका तथए र िाल ु
वर्य काममा सिंलग्न छन,् उनीहरूसँग अन्त्तवायतायमाफय त सूिना सिंकलन गररएको छ ।  

र्) स्थलगत भ्रमण/अवलोकनः सम्िचन्त्धत स्थानीर् तहका प्रतततनतध समेत रहेको समूहिाट रोजगारी 
प्रदान गनयका लातग सञ्चातलत आर्ोजना वा कामको स्थलगत अवलोकन गररएको छ ।  

२.२ द्वितीर्क स्रोतका तथ्र्ाङ्क सङ्कलन  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वीकृत वाष्ट्रर्यक कार्यक्रम तथा कार्यर्ोजना, वाष्ट्रर्यक प्रगतत प्रततवेदन, 

सम्िचन्त्धत स्थानीर् तहका प्रगतत प्रततवेदन, ष्ट्रवतभन्न अवतधमा भएका अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
प्रततवेदनहरू, सम्िचन्त्धत नीतत, आवतधक र्ोजना, तनदेचशका, कार्यष्ट्रवतध र ऐन तथा तनर्मावली लगार्त 
कार्यक्रमसम्िन्त्धी उपलव्ध दस्तावेज र प्रकाशनहरूको अध्र्र्न गरी सतमक्षा गररएको छ।श्रम, 

रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्सँग आवश्र्क जानकारी तथा ष्ट्रववरणका लातग समन्त्वर् गरी 
आवश्र्क ष्ट्रववरण तथा तथ्र्ाङ्क प्राप्त गररएको छ।मन्त्रालर्को वेवसाइट र व्र्वस्थापन सूिना 
प्रणालीिाट समेत सन्त्दभय सामग्रीहरू साभार गररएको छ । 
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२.३ तथ्र्ाङ्क प्रशोधन तथा ष्ट्रवश्लरे्ण  

प्रश्नावली तथा िेक तलष्ट प्रर्ोग गरी प्रfथतमक स्रोतिाट सिंकतलत तथ्र्ाङ्कको सामान्त्र् इतडष्ट्रटङ पश्चात 
आवश्र्क स्थानमा कोतडङ गररएको तथर्ो । पररमाणात्मक तथ्र्ाङ्कलाई MS-Excel मा ईचन्त्ि गरी 
ष्ट्रवश्लरे्णका लातग SPSS मा पररणत गररएको तथर्ो । SPSS Software प्रर्ोग गरी आवश्र्क तातलका 
तथा ग्राफहरू तर्ार गनुयका साथै सूिकहरू तनमायण गररएको छ । गणुात्मक ष्ट्रववरणका हकमा 
आवश्र्क स्थानमा कोतडङ गरी Ranking र Frequency मापनका आधारमा ष्ट्रवश्लरे्ण गररएको छ । 
 

२.४ मूल्र्ाङ्कनको सीमा 
राष्ट्रिर् र्ोजना आर्ोग र श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्का कमयिारीसमेत सिंलग्न 
टोलीिाट र्ो मूल्र्ाङ्कन कार्य सीतमत समर् र श्रोत साधनिाट सम्पन्न गररएको छ । समर् र स्रोत 
तथा जनशचिको सीतमतताको कारणले सानो पररमाणमा स्थानीर् तहहरू नमूनाको रूपमा छनौट 
गरी स्थलगत भ्रमणमाफय त ष्ट्रववरण सिंकलन गररएको छ ।नमूना छनौटमा नपरेका चजल्लाहरूमा 
कार्ायन्त्वर्नका क्रममा देचखएका सवल तथा दवुयल पक्षका ष्ट्रवर्र्हरू तलन नसक्न ुमूल्र्ाङ्कनका 
प्राष्ट्रवतधक सीमा हनु ्। कार्यक्रमसँग सम्िचन्त्धत उपलव्ध हनु नसकेका ष्ट्रववरणहरू समेत र्स 
मूल्र्ाङ्कन कार्यको सीमातभर पनेछन ्। र्सैगरी कोतभड-१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारणले 
स्थलगत भ्रमण गनय नसष्ट्रकएका स्थानीर् तहहरूमा प्राथतमक तथ्र्ाङ्क सिंकलनका सिै ष्ट्रवतध प्रर्ोग गनय 
नसक्न ुपतन र्स मूल्र्ाङ्कनको सीमा हो । स्थलगत भ्रमण गरी तथ्र्ाङ्क तथा ष्ट्रववरणहरू सिंकलन गनय 
नसष्ट्रकएका स्थानीर् तहहरूमा टेतलफोनमाफय त सम्पकय  गरी ष्ट्रववरण प्राप्त गररएको छ । 
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पररच्छेद ३ 

 मूल्र्ाङ्कन र ष्ट्रवश्लरे्ण 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हालसम्मको कार्ायन्त्वर्नका सम्िन्त्धमा श्रम, रोजगार तथा 
सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्मा रहेको व्र्वस्थापन सूिना प्रणालीिाट प्राप्त तथ्र्ाङ्क र स्थलगत 
भ्रमणमाफय त सिंकतलत ष्ट्रववरणको प्रशोधन गरी मूल्र्ाङ्कन र ष्ट्रवश्लरे्ण गररएको छ । मातथ मूल्र्ाङ्कन 
ष्ट्रवतधमा उचल्लचखत ष्ट्रवतध अनसुार सिंकतलत ष्ट्रववरणका आधारमा कार्यक्रमको मूल्र्ाङ्कनलाई ष्ट्रवतभन्न 
आर्ामिाट तनम्नानसुार ष्ट्रवश्लरे्ण गररएको छ ।  

 

३.१ कार्यसम्पादन  

 

आतथयक वर्य २०७५/७६ देचख आरम्भ भएको र्स कार्यक्रमका लातग सूिीकृत मध्रे् छनौट भएका 
कामदारको सिंख्र्ाका आधारमा िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन गरी स्थानीर् तहलाई हस्तान्त्तरण गररएको र अन्त्र् 
स्रोत साधन तथा सिंस्थागत र काननुी व्र्स्था गरी कार्ायन्त्वर्नका लातग स्थानीर् तहलाई चजम्मेवारी 
प्रदान गररएको तथर्ो । कार्यक्रम आरम्भ भएको पष्ट्रहलो वर्य काननुी तथा सिंस्थागत व्र्वस्था गनय 
समर् लागेको र िजेट तनकासा हनु ष्ट्रढलो भएको कारणले कार्यक्रम सञ्चालन अपेचक्षत हनु नसकेको 
देचखएको छ । र्सैगरी दोस्रो तथा तेस्रो वर्यमा समेत कोतभड-१९ को कारणले कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्नमा िाधा परेको अवस्था छ ।  

 

क) काननुी र सिंस्थागत व्र्वस्था  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देशका सिै स्थानीर् तहमाफय त सञ्चालनमा रहेको छ ।कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्नका लातग ७ वटा काननुी (ऐन, तनर्म, तनदेचशका, कार्यष्ट्रवतध, मागयदशयन) व्र्वस्था गररएको 
छ । र्सैगरी केन्त्र                                                                                                                                                                                      
देखी स्थानीर् तहसम्म सिंस्थागत र सिंगठनात्मक व्र्वस्था गररएको छ । सिंर्ीर् तनदेशक सतमतत,  
प्रदेश तनदेशक सतमतत र स्थानीर् तनदेशक सतमततहरू गठन भई सक्रीर् रहेका छन ्। सिै स्थानीर् 
तहमा रोजगार सेवा केन्त्र स्थापना भई आवश्र्क जनशचि पररिालन गररएको छ । रोजगार सेवा 
केन्त्रमाफय त िेरोजगार सूिीकरण तथा रोजगारीमा पररिालन हनुे गरेको छ ।केन्त्रमा श्रम, रोजगार 
तथा सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्ले कार्यक्रमको नीततगत तथा अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन लगार्तका 
ष्ट्रवर्र्मा नेततृ्वदार्ी भतूमका तनभाएको छ । 

 

ख) कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको अवस्था 
श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्को व्र्वस्थापन सूिना प्रणाली तथा प्रकाशनहरूमा 
उपलव्ध तथ्र्ाङ्कका आधारमा र्स कार्यक्रमको कार्यसम्पादन अवस्था ष्ट्रवश्लरे्ण गररएको छ । र्स 
अनसुार आतथयक वर्य २०७५/७६ मा ६६८ वटा स्थानीर् तहमा मार अनदुान रकम हस्तान्त्तरण 
भएको तथर्ो । आतथयक वर्य २०७६/७७ मा ७०१ स्थानीर् तहमा अनदुान रकम हस्तान्त्तरण 
भएको र र्ी मध्रे् ४९५ (७०.६ प्रततशत) ले मार कार्यक्रम अन्त्तगयत रोजगारमूलक आर्ोजना 
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सञ्चालन गरेको देचखन्त्छ। र्सैगरी आतथयक वर्य २०७७/७८ को हालसम्मको अवतधमा ५८६ वटा 
स्थानीर् तहमा रकम हस्तान्त्तरण भई आर्ोजना सञ्चालन भइरहेका छन ्।  

 

तातलका १: कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न अवस्था 
ष्ट्रववरण २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

सिंख्र्ा प्रततशत सिंख्र्ा प्रततशत सिंख्र्ा प्रततशत 

अनदुान हस्तान्त्तरण/तनकासा 
नभएका स्थानीर् तह  

८५ ११.3 ५२ 6.9 १६७ 22.2 

अनदुान हस्तान्त्तरण भएका 
स्थानीर् तह ६६८ 88.7 ७०१ 93.1 ५८६ 77.8 

आर्ोजना सञ्चालन गरेका स्थानीर् 
तह 

- - ४९५ 70.6 ६१६ 81.8 

आर्ोजना सञ्चालन नगरेका 
स्थानीर् तह 

- - 2०६ 29.4 - - 

स्रोत: व्र्वस्थापन सूिना प्रणाली, श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्, २०७७ । 

 

देशका सिै स्थानीर् तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्त्रमा तोष्ट्रकएको समर्तभर सूिीकृत हनुपुने 
प्रावधान अनसुार हरेक वर्य सूिीकृत हनुे व्र्चिको सिंख्र्ा वष्ट्रढरहेको छ। आ.व. २०७५/७ मा १७ 
लाख एक हजार व्र्चिहरू सूिीकृत भएकोमा आ.व. २०७६/७७ मा ३ लाख ७० हजार र 
२०७७/७८ मा ७ लाख ५३ हजार कार्म भएको छ । र्सैगरी रोजगार प्राप्त गने व्र्चिको 
सिंख्र्ा २०७५/७६ मा १ लाख ७२ हजार र आ.व. २०७६/७७ मा १ लाख ३ हजार रहेकोमा 
आ.व. २०७७/७८ को हालसम्मको अवतधमा १ लाख १५ हजार नारे्को छ ।  

 

चिर १: सूिीकृत िेरोजगार र रोजगारी प्राप्त गने व्र्चिको ष्ट्रववरण 
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मातथ उचल्लचखत ष्ट्रवर्र्वस्तकुो ष्ट्रवश्लरे्णका आधारमा र्स कार्यक्रमको कार्यसम्पदन सन्त्तोर्जनक 
नरहेको वा मध्र्म अवस्थाको रहेको देचखन्त्छ । 
 

३.२ कार्यक्रमको सान्त्दतभयकता 
 

र्स कार्यक्रमको सान्त्दतभयकतालाई दईु प्रकारले परीक्षण गररएको छ । पष्ट्रहलो, िेरोजगार 
व्र्चिहरूलाई काम द्वदएर सोवापतको पाररश्रतमकमाफय त सामाचजक सिंरक्षणको प्रत्र्ाभतूत र दोस्रो, 
स्थानीर् तहले छनौट गरेका आर्ोजनाहरू श्रममूलक प्रर्ासिाट सम्पन्न हनुे ।मलुकुमा िेरोजगारी 
दर ११ प्रततशत भन्त्दा मातथ रहेको र समर् सम्वि िेरोजगार समेत उच्ि रहेको सन्त्दभयमा स्थानीर् 
तहहरूले आर्ोजना सञ्चालन र रोजगारी तसजयना एकसाथ गनय सक्ने हुँदा र्स कार्यक्रमलाई तनकै 
सान्त्दतभयक मानेका छन ्। स्थलगत तथ्र्ाङ्क सिंकलनका क्रममा अतधकािंश स्थानीर् तहहरूले 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सान्त्दतभयक रहेको र र्सका लातग सञ्चातलत कार्यक्रम तथा 
आर्ोजनाहरूको समेत औचित्र्ता रहेको धारणा व्र्ि गरेका छन ्। छनौट भएका कुल स्थानीर् 
तह मध्रे् ८१ प्रततशतले कार्यक्रम आफ्नो स्थानीर् तहमा सान्त्दतभयक रहेको उल्लेख गरेका छन ्भने 
६ प्रततशतले सान्त्दतभयक नरहेको र िाँकीले कुनै प्रततष्ट्रक्रर्ा नद्वदएको देचखन्त्छ ।  

 

क) रोजगारी तसजयना र सामाचजक सिंरक्षण 

हरेक वर्य स्थानीर् तहमा सूिीकृत िेरोजगार व्र्चिका लातग न्त्रू्नतम १०० द्वदनको रोजगारी प्रदान 
गरी सामाचजक सरुक्षा प्रत्र्ाभतूत गने र्स कार्यक्रमिाट हालसम्म ४ लाख २५ हजार जना भन्त्दा 
धेरैलाई और्त १८ द्वदनको रोजगारी उपलव्ध भएको छ । हालसम्म तीनवटा वर्यको गरी कुल 
रोजगारी द्वदन ४२ लाख ३१ हजार भन्त्दा धेरै पगेुको छ । शरुुका वर्यमा स्थानीर् दररेटका 
आधारमा र िाल ुवर्य देशभरी एउटै दररेटको आधारमा ज्र्ालावापतको उल्लेख्र् रकम तिपन्न 
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पररवारमा पगुी सामाचजक सिंरक्षणमा राज्र्को उपचस्थतत थप ष्ट्रवस्तार हनु पगेुको छ । तर्ारीको 
कारणले कार्यक्रम शरुू भएको पष्ट्रहलो वर्य उपेचक्षत उपचल्ध नभएको र दोस्रो र तेस्रो वर्य पतन 
महामारीका कारण अपेचक्षत रोजगारी तसजयना हनु नसकेको भएतापतन आगामी वर्यहरूमा 
कार्ायन्त्वर्नमा क्रमश: सधुार हुँदै गई थप रोजगारी तसजयना हनु सक्ने देचखएको र स्थानीर् तहहरूले 
र्स कार्यक्रमको अपररहार्यता महसरु गरी अपनत्व समेत ग्रहण गरेिाट र्सको सान्त्दतभयकता देचखएको 
छ ।    

  

चिर २: सूिीकृत िेरोजगार सिंलग्न भएको रोजगारी द्वदन 

   
 

ख) आर्ोजना सञ्चालन 
सूिीकृत िेरोजगार व्र्चिहरूका लातग रोजगारी प्रदान गनय स्थानीर् तहहरूले आफैं ले छनौट गरेका 
आर्ोजना सञ्चालन गदै आएका छन ्। उनीहरूले ष्ट्रवतभन्न १४ ष्ट्रवर्र् क्षेरका आर्ोजना छनौट गरी 
सञ्चालन गनय सक्ने व्र्वस्था तनदेचशकाले गरेको छ । आतथयक वर्य २०७६/७७ मा िेरोजगार 
सूचिकृत भएका ७०१ स्थानीर् तहिाट प्रस्ताव गररएका ३२ हजार आर्ोजना मध्रे् मापदण्ड पूरा 
गरेका २१४७१ आर्ोजना छातनएका तथए । र्ी मध्रे् ४३३५ आर्ोजना मार सञ्चालन भएका 
तथए । र्सैगरी आतथयक वर्य २०७७/७८ का लातग स्थानीर् तहिाट आर्ोजना प्रस्ताव गररएका 
मध्रे् १३०७३  वटा आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न भएका छन ्। हालसम्म सञ्चालन भएका 
आर्ोजनाहरूको ष्ट्रवश्लरे्ण गदाय ती आर्ोजना अतधकािंश सडक र्ातार्ात तथा सामदुाष्ट्रर्क पूवायधारसँग 
सम्िचन्त्धत रहेको देचखन्त्छ । सञ्चातलत आर्ोजनाहरू मध्रे् सडक र्ातार्ातसँग सम्िचन्त्धत 
आर्ोजनाको ष्ट्रहस्सा आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ मा क्रमश:  ४७ र ४८ प्रततशत रहेको 
देचखन्त्छ ।तनदेचशकाले तोकेका १४ प्रकारका आर्ोजना मध्रे् उद्योग सम्िन्त्धी कुनै कार्यक्रम वा 
आर्ोजना सञ्चालन भएको देचखदैन ।  

 

२२१०

१६३९

३८२

० ५०० १००० १५०० २००० २५००

२०७६/७७

२०७६/७७

२०७७/७८

कुल रोजगारी द्वदन (हजारमा)
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तातलका २:  ष्ट्रवर्र् क्षरे अनसुार आर्ोजना सिंख्र्ा 

क्र. सिं. ष्ट्रवर्र् क्षरे 

२०७६/७७ २०७७/७८ 

सिंख्र्ा प्रततशत सिंख्र्ा प्रततशत 

 १ कृष्ट्रर्, सहकारी तथा पश ुष्ट्रवकास ७७ 2.0 २६३ 1.8 

 २ उजाय, तसिाइ तथा नदी तनर्न्त्रण ४८६ 7.9 १०३२ 11.2 

 ३ खानेपानी तथा सरसफाई २२१ 5.7 ७४६ 5.1 

 ४ वन तथा वातावरण १३० 1.4 १८१ 3.0 

 ५ पर्यटन प्रवद्र्धन १७९ 6.0 ७८४ 4.1 

 ६ सडक र्ातार्ात २०८२ 47.3 ६१९० 48.0 

 ७ चशक्षा, र्वुा तथा खेलकुद १६८ 4.5 ५८५ 3.9 

 ८ पनुः तनमायण ११२ 3.2 ४१७ 2.6 

 ९ सामूदाष्ट्रर्क पूवायधार तनमायण ८१० 19.6 २५५७ 18.7 

 १० 
ठूला तथा राष्ट्रिर् गौरवका 
आर्ोजना 

० 0.0 १ 0.0 

 ११ सूिना तथा सिंिार प्रष्ट्रवतध ० 0.0 ४ 0.0 

 १२ उद्योग ० 0.0 ० 0.0 

 १३ स्वास्थ्र् २९ 0.4 ५२ 0.7 

 १४ अन्त्र् ४१ 2.0 २६१ 0.9 

  

जम्मा 
४३३५ 100.0 १३०७३ 100.0 0 

स्रोत: व्र्वस्थापन सूिना प्रणाली, श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्, २०७७ । 

 

३.३ कार्यक्रमको प्रभावकाररता 
 

क) कार्यक्रमको भौततक प्रगतत  
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प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नको अभावमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको तीनवटा आतथयक वर्यरूमा अपेचक्षत 
उपलचव्ध भने हातसल हनु सकेको छैन । सूिीकृत भएका सिै व्र्चिहरूलाई रोजगारी प्रदान 
गनेगरी ष्ट्रवत्त स्रोतको पररिालन गनय सष्ट्रकएको छैन । आ.व. २०७६/७७ मा सूिीकृत र रोजगारी 
प्राप्त गने व्र्चिको अनपुात २८ प्रततशत रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ को हालसम्मको अवतधमा 
१५ प्रततशत मार रहेको छ । र्सैगरी वाष्ट्रर्यक रूपमा रोजगार प्रदान गनय लचक्षत गररएको सिंख्र्ा र 
वास्तष्ट्रवक रूपमा रोजगार प्राप्त व्र्चिहरूलाई आधार मान्त्दा आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ 
क्रमश:  लक्ष्र्को १७२.५ र ५७.६ प्रततशतले प्रगतत भएको देचखन्त्छ। रोजगारी सिंख्र्ा र जम्मा 
रोजगारी द्वदनको आधारमा प्रतत व्र्चिले और्त रोजगार प्राप्त गरेको द्वदन गणना गदाय आ.व. 
२०७५/७६ मा १३ द्वदन, आ.व. २०७६/७७ मा १६ द्वदन र आ.व. २०७७/७८ मा २७ द्वदन 
मार रहेको देचखन्त्छ । तीन आतथयक वर्यहरूमा रोजगारी प्रदान गररएको और्त द्वदन १८ मार हनु 
आउँछ । र्स प्रकार १०० द्वदनको रोजगारी प्रदान गने लक्ष्र् ष्ट्रवगतका वर्य परुा हनु सकेन र िाल ु
वर्यमा पतन परुा हनुे सम्भावना कम देचखएको छ ।  

ष्ट्रवगत तथा िाल ुआतथयक वर्यमा काममा सिंलग्न भएका सूिीकृत िेरोजगार व्र्चिहरूसँग गररएको 
अन्त्तवायतायका आधारमा ष्ट्रवश्लरे्ण गदाय सिै स्थानीर् तहहरूले १०० द्वदन भन्त्दा कम मार रोजगारीमा 
सिंलग्न गराएको देचखन्त्छ । अतधकतम ६० द्वदन र न्त्रू्नतम ३ द्वदनसम्म काम गने व्र्चिहरू समेत 
उपलव्ध भएका तथए । छनौट भएका स्थानीर् तहले और्तमा २२ द्वदनको मार रोजगारी प्रदान 
गरेको देचखएको छ । नगर क्षेरमा रोजगारीको और्त द्वदन २० र ग्रामीण क्षेरमा २४ रहेको छ ।  

 

तातलका  ३: सूिीकृत िेरोजगारलाई रोजगारी उपलव्ध भएको अवतध  

क्षरे अतधकतम द्वदन न्त्रू्नतम द्वदन और्त द्वदन 

स्थानीर् तह 
नगरपातलका ६० ३ २0 

गाउँपातलका ३२ १२ २४ 

भौगोतलक क्षेर 

ष्ट्रहमाल  २९ १२ २१ 

पहाड ४५ ३ २६ 

तराई ६० ८ २३ 

नपेाल ६० ३ २२ 
स्रोत: स्थलगत तथ्र्ाङ्क सिंकलन, २०७७ । 
 

ख) ष्ट्रवत्तीर् प्रगतत 
हालसम्म कुनै आतथयक वर्यमा पतन र्स कार्यक्रम सञ्चालनका लातग ष्ट्रवतनर्ोजन भएको रकमको 
सतप्रततशत  खिय हनु सकेको देचखदैन । आ.व. २०७६/७७ मा ष्ट्रवत्तीर् प्रगतत ६३.८५ प्रततशत 
रहेको तथर्ो भने िाल ुआतथयक वर्य २०७७/७८ मा हालसम्म ष्ट्रवतनर्ोजनको ३९.६७ प्रततशत मार 
तनकासा भएको र तनकासाको १९.६९ प्रततशत मार खिय भएको छ । र्स आतथयक वर्य कुल 
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ष्ट्रवतनर्ोजनको ८ प्रततशत हाराहारीमा मार खिय भएको देचखन्त्छ । िाल ुआतथयक वर्यको अवतध िाँकी 
नै रहेको र भिुातन हनु िाकँी रकमको ष्ट्रहसाि प्राप्त भएपतछ र्ो प्रततशत वढ्न सक्नेछ ।   

  

तातलका ४:  िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन, तनकासा र खियको ष्ट्रववरण 

आतथयक वर्य ष्ट्रवतनर्ोजन (रू. 

लाख) 
तनकासा (रू. 

लाख) 
खिय रकम (रू. 

लाख) 

ष्ट्रवत्तीर् 
प्रगतत (%) 

२०७६/७७ 27700 - - - 

२०७६/७७ 27088 - 17808 63.85 

२०७७/७८ 85019 33730 6644 19.69 

स्रोत: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेवसाईट, २०७८ । 

स्थानीर् तहअनसुार आतथयक वर्य २०७६/७७ को ष्ट्रवतनर्ोजन र खियको अनपुात ष्ट्रवश्लरे्ण गदाय 
महानगरपातलका र उपमहानगरपातलकाहरूको और्त ष्ट्रवत्तीर् प्रगतत सन्त्तोर्जनक देचखदैन (क्रमश: 
२१ प्रततशत र ४७ प्रततशत)। तलुनात्मक रूपमा नगरपातलका (८७ प्रततशत र ८१ प्रततशत) र 
गाउँपातलका (क्रमश: २१ प्रततशत र ४७ प्रततशत) को प्रगतत सन्त्तोर्जनक देचखएको छ । 

  

चिर ३: स्थानीर् तह अनसुार ष्ट्रवत्तीर् प्रगतत  

 

 

ग) स्रोत पररिालन  

 

अतधकािंश स्थानीर् तहमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालनका लातग आवश्र्क पने जनशचि पर्ायप्त रहेको 
पाइर्ो । छनौट भएका स्थानीर् तह मध्रे् ६३ प्रततशतले सिंलग्न जनशचि पर्ायप्त रहेको र 
उनीहरूलाई सान्त्दतभयक तातलम तथा अतभमूखीकरण भने आवश्र्क रहेको जनाएका छन ्। िाँकी 
३१ प्रततशतले जनशचि पर्ायप्त नभएको प्रततष्ट्रक्रर्ा द्वदएका छन ्।  केही स्थानीर् तहले सूिना 
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वित्तीय प्रगतत २०७६/७७
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प्रष्ट्रवतध सम्िन्त्धी जनशचि, केहीले प्रशासतनक कमयिारी र केहीले ष्ट्रफल्ड स्टाफ आवश्र्क भएको 
जनाएका छन ्। भौततक साधनतफय  ५० प्रततशत स्थानीर् तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लातग 
आवश्र्क भौततक साधन पर्ायप्त रहेको र ५० प्रततशतमा अपर्ायप्त रहेको ष्ट्रववरण प्राप्त भएको छ । 
अपर्ायप्तता महससु गने स्थानीर् तहले फतनयिर, कम्प्र्टुर, सूिना प्रष्ट्रवतध पूवायधार, सफ्टवेर आद्वद 
सामग्रीको व्र्वस्था हनुपुने उल्लेख गरेका छन ्। ष्ट्रवत्तीर् स्रोत पररिालनतफय  अतधकािंश स्थानीर् 
तहहरूले छनौट भएका िेरोजगार व्र्चिहरूका लातग अनदुान प्राप्त रकम पर्ायप्त रहेको तर सिै 
सूिीकृतलाई काममा लगाउन भने पर्ायप्त रकम नभएको िताएका छन ्। अनदुान हस्तान्त्तरणमा 
खास गरी तीन ष्ट्रकतसमका समस्र्ा रहेको व्र्होरारू प्राप्त भएको छ । 

१. न्त्रू्नतम १०० द्वदन िाँकी नरहने गरी ष्ट्रढलो तनकासा प्राप्त हनुे । 

२. पटकपटक गरी तनकासा प्राप्त हनुे । 

३. लागत साझेदारीका लातग रकम ष्ट्रवतनर्ोजन गनय अप्यारो हनुे गरी तनकासा प्राप्त हनुे । 
        

र्) कार्यक्रमको िारेमा सूिना प्रवाह 

 

काम गनय इच्छुक िेरोजगार व्र्चिहरूले हरेक वर्य रोजगार सेवा केन्त्रमा दताय हनुपुने र तोष्ट्रकएको 
ज्र्ालादरमा १०० द्वदनको रोजगारी प्राप्त हनुे लगार्तका सूिना सरोकारवालाहरू समक्ष पगु्ने 
कार्यमा स्थानीर् आमसञ्चार माध्र्मको उपचस्थतत र पहुँि शनु्त्र् देचखएको छ । छनौटमा परेका 
स्थानीर् तहमा अतधकािंश व्र्चिहरूले स्थानीर् जनप्रतततनतध र स्थानीर् तहका कार्ायलर्िाट सूिना 
तथा जानकारी प्राप्त गरेको देचखन्त्छ । सम्िचन्त्धत वडा कार्ायलर् र वडाध्र्क्षिाट ३३/३३ प्रततशत, 
स्थानीर् तहको सूिना पाटीिाट २० प्रततशत, वडा सचिव र अतभमूखीकरण कार्यक्रममाफय त ७/७ 
प्रततशत व्र्चिहरूले कार्यक्रमिारे जानकारी पाएको देचखएको छ ।    

 
चिर ४: कार्यक्रम सम्िन्त्धमा सूिना तथा जानकारी 
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ङ्) कार्यक्रम सम्िन्त्धी िझुाई  

 

स्थानीर् तहका तनवायचित पदातधकारी तथा कमयिारीहरूको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र र्सको 
उदे्दश्र् सम्िन्त्धी िझुाई सम्िन्त्धमा फरक फरक धारणा रहेको पाइएको छ । अतधकािंश 
व्र्चिहरूमा र्ो कार्यक्रम रोजगारी तसजयनामाफय त सामाचजक सरुक्षाका लातग कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइएको 
िझुाई रहेको पाइर्ो । र्ो िझुाई हनुे स्थानीर् तह छनौट भएका कुल तह मध्रे् ६२ प्रततशत 
रहेको र ३१ प्रततशतको िझुाई रोजगारी तसजयना गनुय रहेको देचखन्त्छ ।  

चिर ५: कार्यक्रम सम्िन्त्धी स्थानीर् तहको िझुाई 
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कार्यक्रम सम्िन्त्धी जानकारी

नगरपालिकाको सूचना पाटि
अलिमूखीकरण काययक्रम
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३.४ कार्यदक्षता 
 

क) काननुी प्रवधानको अवलम्िन 

छनौट भएका मध्रे् ६३ प्रततशत स्थानीर् तहले प्राप्त नीतत, तनदेशन, कार्यष्ट्रवतध र तनदेचशकामा 
उल्लेख भएअनसुारका प्रावधान पूरा गरेर िेरोजगार सूिीकरण तथा रोजगारी उपलधध गराएको 
देचखन्त्छ । अन्त्र् स्थानीर् तहले सूिीकृत व्र्चि भन्त्दा फरक व्र्चिहरूलाई समेत काममा 
लगाएको, थोरै द्वदन मार काममा लगाएर स्थानीर् ज्र्ालाको दररेट अनसुार कम वा वढी रकम 
उपलव्ध गराएको जस्ता तनदेचशका तथा कार्यष्ट्रवतध भन्त्दा फरक तवरले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको 
देचखएको छ ।कार्यक्रमसँग सम्िचन्त्धत नीतत, तनदेचशका तथा कार्यष्ट्रवतधले कार्यक्रम सञ्चालन गनय कतत 
सहज वा असहज भएको छ र असहज भएमा कुन प्रावधानले व्र्वधान गरेको छ भन्ने सम्िन्त्धमा 
सोतधएको सवालमा छनौटमा परेका कररव दईु ततहाई स्थानीर् तहहरू (६३ प्रततशत) ले सहज भन्त्दा 
धेरै असहज भएको प्रततष्ट्रक्रर्ा द्वदएका छन ्। खास गरी हस्तान्त्तररत रकमको सत प्रततशत नै 
ज्र्ालामा खिय गनुय पने प्रवधानले कार्यक्रम सञ्चालन गदाय आवश्र्क पने औजार वा उपकरण खररद 
गनय र अन्त्र् भइपरी आउने खिय पूततय गनय समस्र्ा भएको देचखएको छ ।कार्यष्ट्रवतधमा कामदारका 
लातग आवश्र्क तातलम सञ्चालन गने मागयदशयन वा पिततिारे उल्लेख नहनु,ु आर्ोजना छनौटिारे 
स्पष्ट नहनु,ु आर्ोजनाको कामसँग सीप िेमेल हुँदा पतन सूिीकृत कामदारलाई काममा लगाउनै पने 
िाध्र्ता, हरेक वर्य िेरोजगार सूिीकरण गनुयपने, िैंक खातामा नै रकम जाने तथा काम सम्पन्न 
भएपतछ मार एकमषु्ट रकम भिुातन हनुे र स्थानीर् दररेट भन्त्दा कम भए पतन तोष्ट्रकएको ज्र्ाला 
मार उपलव्ध हनुे प्रावधानले समस्र्ा भएको ष्ट्रवर्र् धेरै स्थानीर् तहले व्र्ि गरेका छन ्। 

    

ख)  सूिना प्रष्ट्रवतध पूवायधारको उपर्ोग 

31%

7%

62%

कार्यक्रम सम्िन्त्धी िझुाई

रोजगारी लसजयना

श्रम वितनमयमा सहजीकरण

रोजगारी मार्य त सामाजजक 
सुरक्षा र संरक्षणको 
प्रत्यािूतत 
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छनौट भएका अतधकािंश स्थानीर् तहमा कार्यक्रमसँग सम्िचन्त्धत सूिना प्रष्ट्रवतध पूवायधारमा उल्लेख्र् 
समस्र्ा नरहेको पाइर्ो । समग्रमा ७५ प्रततशत स्थानीर् तहमा सूिना प्रष्ट्रवतधको सञ्चालनमा समस्र्ा 
नरहेको र २५ प्रततशतमा सफ्टवेर, नेटवष्ट्रकय ङ्, सञ्चालन क्षमताको कमी जस्ता समस्र्ा रहेको 
देचखएको छ ।   

 

ग) सीप ष्ट्रवकास र तातलम   

अन्त्तवायतायमा सिंलग्न अतधकािंश कामदारहरूले रोजगारीमा सिंलग्न रहँदाको काम आफ्नो सीप र 
र्ोग्र्तासँग नतमलेको र काममा सिंलग्न हनुअुचर् कामसँग सम्वचन्त्धत तातलम प्राप्त नगरेको िताएका 
छन ्। कुल कामदारको ७५ प्रततशतले सिंलग्न भएको काम आफ्नो सीप र र्ोग्र्तासँग नतमलेको 
िताएका छन ्। र्सैगरी ८८ प्रततशतले काममा सिंलग्न हनुअुचर् सो काम वा आर्ोजनासँग 
सम्वचन्त्धत कुनै प्रकारको तातलम प्राप्त नगरेको िताएका छन ्।  

र्) समूहगत कार्य 

सूिीकृत िेरोजगार व्र्चिहरू और्तमा १९ जनाको समूहमा रहेर काममा सिंलग्न भएको देचखन्त्छ । 
उनीहरूले न्त्रू्नतम ५ देखी अतधकतम ५५ जनासम्मको समूहमा रहेर स्थानीर् तहले छनौट गरेका 
आर्ोजनामा सिंलग्न रहेका तथए । र्ो समूहको और्त आकार महानगरपातलकामा १२ जना,  
उपमहानगरपातलकामा १५ जना, नगरपातलकामा २७ जना र गाउँपातलकामा १३ जना रहेको 
देचखएको छ । 

ङ) समान प्रकृततको रोजगारलचक्षत कार्यक्रम 

छनौट भएका मध्रे् लगभग आधा स्थानीर् तहले ष्ट्रवतभन्न नाम द्वदई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 
जस्तै उदे्दश्र् र लक्ष्र्का साथ िेरोजगार लचक्षत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन ्। आफ्नै स्रोत 
पररिालन गरी सञ्चालनमा रहेका र्स्ता कार्यक्रमको मखु्र् उदे्दश्र् रोजगारी तसजयना गरी लचक्षत 
वगयको आर्आजयन वषृ्ट्रि गनुय रहेको छ । कुनै स्थानीर् तहले उपमेर्र लर् ुउद्यम स्वरोजगार 
कार्यक्रम, कुनैले गररवसँग मेर्र कार्यक्रम, कुनैले उपमेर्र आत्मतनभयर कार्यक्रम र कुनैले अध्र्क्ष 
स्वरोजगार कार्यक्रम नाम द्वदएर रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरररहेका छन ्। केही 
प्रदेशहरूमा समेत रोजगार लचक्षत कार्यक्रमहरू ष्ट्रवष्ट्रवध नाम द्वदई सञ्चालनमा रहेका छन ्।  

  

३.५ प्रभाव 

 

क) सूिीकृत कामदारले प्राप्त गरेको पाररश्रतमक   
रोजगारीमा सिंलग्न सूिीकृत व्र्चिहरूले प्राप्त गरेको और्त ज्र्ालादर र्ो कार्यक्रम शरुू भएको 
वर्यिाट िाल ुआतथयक वर्यसम्म आउँदा र्ट्दै गएको देचखन्त्छ । आतथयक वर्य २०७५/७६ मा ६४९ 
रूपैर्ा प्रतत द्वदन रहेको और्त ज्र्ालादर आतथयक वर्य २०७६/७७ मा ५९१ रूपैर्ा प्रतत द्वदन र 
आतथयक वर्य २०७७/७८ मा ५०२ रूपैर्ा प्रतत द्वदन कार्म भएको देचखएको छ । र्सो हनुमुा 
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आतथयक वर्य २०७५/७६ र २०७६/७७ मा स्थानीर् ज्र्ाला दररेट अनसुार पाररश्रतमक उपलव्ध 
गराइएको र आतथयक वर्य २०७७/७८ मा सिै स्थानीर् तहका लातग तोष्ट्रकएको ५१७ रूपैंर्ा प्रतत 
द्वदन पतन सिै स्थानीर् तहले उपलव्ध नगराएको देचखएको छ । तराईका केही स्थानीर् तहमा 
स्थानीर् ज्र्ाला दररेट नै ५१७ रूपैंर्ा भन्त्दा कम भएकाले सो अनसुार मार उपलव्ध गराएको 
देचखएको छ । 

 
तातलका ५:  सिंलग्न कामदारले प्राप्त गरेको ज्र्ालादर 

स्थानीर् तह 

 प्रतत द्वदन ज्र्ालादर (रू.) 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

और्त अतधकतम न्त्रू्नतम और्त अतधकतम न्त्रू्नतम और्त अतधकतम न्त्रू्नतम 

नगरपातलका 625 1000 500 630 725 506 497 517 454 

गाउँपातलका 621 725 517 552 735 350 517 566 468 

कुल 649 1000 500 591 735 350 502 566 454 

स्रोत: स्थलगत तथ्र्ाङ्क सिंकलन, २०७७ । 
 

ख) काम गरेको और्त द्वदन र पाररश्रतमकको पर्ायप्तता 
छनौट भएका मध्रे् एक िौथाई स्थानीर् तह (७५ प्रततशत) ले कार्यष्ट्रवतध वा तनदेचशकाले 
तोकेअनसुार सूिीकृत िेरोजगार व्र्चिहरूलाई १०० द्वदनको रोजगारी उपलव्ध गराएका नै छैनन ्
। िाँकी मध्रे् केहीले थोरै द्वदन मार काममा लगाएर तोष्ट्रकएको रूज्र्ालादरले १०० द्वदन 
िरािरको हनु आउने रकम उपलव्ध गराएका छन ्। तोष्ट्रकए अनसुार न्त्रू्नतम १०० द्वदनको 
रोजगारी नद्वदनमुा ज्र्ालादर कम भएकाले कामदारहरूले िीिमै काम छोडेको, कुनै वर्य १०० द्वदन 
िाँकी नरहने गरी जेष्ठ मष्ट्रहनामा रकम तनकासा भई आएको, कोरोना महामारीका कारणले पूणय 
समर् काममा लगाई आर्ोजना सम्पन्न गनय नसष्ट्रकएको जस्ता कारण उल्लेख गरेका छन ्। कततपर् 
स्थानीर् तहले सूिीकरणमा नपरेका व्र्चिलाई समेत काममा लगाई आर्ोजना सम्पन्न गने र रकम 
दामासार्ीले ष्ट्रवतरण गने गरेको समेत देचखएको छ । 

छनौट भएका सूिीकृत व्र्चिहरूसँग उनीहरूले प्राप्त गरेको दैतनक पाररश्रतमक पर्ायप्त भए 
नभएकोिारे सोतधएकोमा अतधकािंश व्र्चिहरू (८८ प्रततशत) ले उि रकम जीवन तनवायहका लातग 
पर्ायप्त नभएको र ६ प्रततशतले पर्ायप्त भएको िताएका छन ्भने िाँकी ६ प्रततशलते तटस्थ तििार 
व्र्ि गरेका छन ्। अतधकािंश व्र्चिहरूले रोजगारी प्राप्त भएको अवतधमा जीवन तनवायहका लातग 
सहज भएतापतन अवतध समातप्तपतछ आर् ष्ट्रवमूख हनुपुदाय समस्र्ा भएको िताएका छन ्।    

 

ग)  प्राथतमकता द्वदनपुने समूहको सहभातगता  

छनौट भएका स्थानीर् तहिाट सिंकतलत ष्ट्रववरणमा आधाररत भई स्थानीर् तहमा सूिीकृत र रोजगार 
प्राप्त गरेका व्र्चिहरूको लैष्ट्रिक अनपुात तथा उमेर अनसुारको ष्ट्रवश्लरे्ण गररएको छ । सूिीकृत 
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व्र्चिहरूको लैष्ट्रिक अनपुात आ.व. २०७५/७६ र २०७६/७७ मा क्रमश: ७७ र ८८ रहेको छ 
। िाल ुआ.व. मा सूिीकृत व्र्चिहरूमा परुूर्को सिंख्र्ा मष्ट्रहलाको भन्त्दा धेरै देचखएको छ, अथायत 
हरेक १०० मष्ट्रहला सूिीकृत हुँदा १०१ परुूर् सूिीकृत भएको अवस्था छ। र्सैगरी रोजगारी प्राप्त 
गरेका व्र्चिहरूको लैष्ट्रिक अनपुात आ.व. २०७५/७६ मा १९६ रहेको छ भने  आ.व. 
२०७६/७७ र २०७७/७८ मा क्रमश: १०२ र ९५ रहेको छ ।    

चिर  ६: सूिीकृत र रोजगार प्राप्त व्र्चिहरूको लैष्ट्रिक अनपुात 

 

 

सूिीकृत िेरोजगार व्र्चिहरू र रोजगारी प्राप्त गरेका व्र्चिहरूको उमेर अनसुार ष्ट्रवश्लरे्ण गदाय 
दवैुमा र्वुा अथायत १८-३९ वर्यका व्र्चिहरूको आतधक्र्ता देचखन्त्छ । छनौटमा परेका स्थानीर् तहका 
हालसम्म सूिीकृत व्र्चिहरूको ६० प्रततशत १८-३९ वर्य उमेरका व्र्चिहरू रहेका छन ्भन ेिाँकी ४०-
५९ वर्य उमेर समूहका रहेका छन ्। रोजगार प्राप्त गनेहरूमा पतन १८-३९ वर्यका व्र्चिहरूको िाहलु्र्ता 
देचखन्त्छ । रोजगार प्राप्त गने कुल व्र्चिहरूको ७५ प्रततशत र्ो उमेर समूहका रहेका छन ्।  

तातलका  ६: सूिीकृत र रोजगार प्राप्त व्र्चिहरूको उमेर समूह अनसुारको ष्ट्रववरण 

तलि 

सूिीकृत रोजगारी  प्राप्त 

१८-३९ वर्य ४०-५९ वर्य १८-३९ वर्य ४०-५९वर्य 

मष्ट्रहला 3688 3731 737 218 

परुूर् 4046 1452 633 242 

जम्मा 7734 5183 1370 460 
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स्रोत: स्थलगत तथ्र्ाङ्क सिंकलन, २०७७ । 
 

र्) काममा पनु: सिंलग्न हनु ेतत्परता   

ष्ट्रवगत र िाल ुआतथयक वर्यमा काममा सिंलग्न भएका अन्त्तवायतायमा समावेस गररएका व्र्चिहरूको सत 
प्रततशतले नै अवसर पाएमा फेरी पतन र्स कार्यक्रमले द्वदने रोजगारीमा सिंलग्न हनुे इच्छा व्र्ि 
गरेका छन ्। र्सका लातग वाष्ट्रर्यकरूपमा दताय हनुपुने प्रावधान हटाउनपुने, कामसँग सम्िचन्त्धत 
तातलम द्वदनपुने र ज्र्ालादर िढाउनपुने सझुाव द्वदएका छन ्।  
 

३.६ द्वदगोपना 
 

क) ष्ट्रवत्त स्रोत र लागत सहभातगता 
र्ो कार्यक्रम सञ्चालनका लातग मूख्र् ष्ट्रवत्तीर् स्रोत सिंर्ीर् सरकारले स्थानीर् तहलाई अनदुानस्वरूप 
हस्तान्त्तरण गरेको रकम हो । छनौट भएका मध्रे् आधा भन्त्दा धेरै स्थानीर् तह (५६ प्रततशत)  ले 
सिंर्ीर् सरकारिाट प्राप्त रकम कार्यक्रम सञ्चालनका लातग पर्ायप्त रहेको िताएका छन ्भने िाँकी 
स्थानीर् तहले अपर्ायप्तता महससु गरेका छन ्। थोरै मार स्थानीर् तह (३८ प्रततशत) ले आफ्नो 
तफय िाट समेत िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देचखन्त्छ । स्थानीर् तहले कचम्तमा 
४ लाखदेखी िढीमा ८४ लाखसम्म आफ्नो तफय िाट लागत सहभातगता जनाएको देचखएको छ 
।र्सरी स्थानीर् तहको समेत लागत साझेदारी वषृ्ट्रि हुँदै गएमा कार्यक्रमको ष्ट्रवत्तीर् द्वदगोपन कार्म 
रहन सहर्ोग पगु्ने देचखन्त्छ । लागत सहभातगताको हकमा हालसम्म र्स कार्यक्रमका लातग 
प्रदेशको स्रोत पररिालन भएको देचखदैन । र्सैगरी तनजी क्षेर तथा गैरसरकारी क्षेरसँगको समन्त्वर् 
र सहभातगता पतन जटु्न सकेको छैन ।  

 

ख) कार्यक्रमको तनरन्त्तरता र रोजगारीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न  

छनौट भएका मध्रे् ४३ प्रततशत स्थानीर् तहले सिंर्ीर् सरकारिाट ष्ट्रवत्तीर् स्रोत प्राप्त नभएमा पतन 
र्ो कार्यक्रम आफ्नै स्रोतिाट सञ्चालन गनय सक्षम रहेको िताएका छन ्। तथापी नीततगत ष्ट्रवर्र् र 
अनगुमनका लातग सिंर्ीर् सरकारको उपचस्थतत रष्ट्रहरहनपुने उनीहरूको धारणा रहेको छ । धेरै 
स्थानीर् तहहरूले भने सिंर्ीर् सरकारले र्स कार्यक्रमका लातग ष्ट्रवत्तीर् स्रोत हस्तान्त्तरणलाई 
तनरन्त्तरता द्वदइरहन ुपने उल्लेख गरेका छन ्। कररव ८८ प्रततशत स्थानीर् तहले रोजगारीको 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी रोजगार नीतत तथा रणनीतत तर्ार नगरेको देचखएको छ । र्स प्रकारको 
कार्य गनुयपनेिारे जानकारी नभएको, कुनै तनकार्ले तनदेशन र सहजीकरण नगरेको र जनशचि 
अभावका कारण क्षमता नभएकाले रोजगारीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न र रोजगार नीतत तथा रणनीतत 
तर्ार नगरेको जवाफ ती स्थानीर् तहहरूिाट प्राप्त भएको छ ।    

 

ग) कार्यक्रमको अपनत्व  
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अतधकािंश स्थानीर् तहहरूको धारणा र्स कार्यक्रमको अपनत्व सिंर्ीर् सरकारले तलनपुने (६९ 
प्रततशत)  रहेको पाइर्ो । जिकी स्थानीर् तहले अपनत्व ग्रहण गनुयपने धारणा ३१ प्रततशतको 
रहेको र प्रदेशले अपनत्व तलनपुने धारणा राख्न ेस्थानीर् तहको प्रततशत शनु्त्र् रहेको पाइर्ो ।      

 

र्) काममा तनरन्त्तर सिंलग्नता वा ष्ट्रटकाउ  

छनौट भएका स्थानीर् तहमा सूिीकृत भई काममा सिंलग्न भएका कररव ८ प्रततशत व्र्चिहरूले 
िीिैमा काम छोड्ने गरेको देचखएको छ । अन्त्र् व्र्चिहरू भने खटाएका पूरा द्वदन काममा सिंलग्न 
भएको देचखन्त्छ । िीिैमा काम छोड्नकुो मूख्र् कारण न्त्र्नु पाररश्रतमक, सीप र र्ोग्र्ता अनसुारको 
काम नहनु ुर अन्त्र्र काम पाउन ुआद्वद रहेका छन ्।  

३.७ ससुिंगतता 
र्स कार्यक्रमको ससुिंगतताको ष्ट्रवश्लरे्ण कार्यक्रमको लक्ष्र् र आवतधक र्ोजनाको लक्ष्र् तथा अपेचक्षत 
उपलचव्धिीि तालमेल छ वा छैन,  कार्यक्रमले तलएका नीततगत पक्ष ष्ट्रवद्यमान काननु तथा नीततसँग 
सामन्त्जस्र् छन ्वा छैनन ्र कार्यक्रमको लक्ष्र् तथा उदे्दश्र् िाष्ट्रर्यक िजेट तथा मध्र्मकालीन खिय 
सिंरिनासँग तादम्र् छ वा छैन जस्ता ष्ट्रवर्र्का आधारमा गररएको छ । 

 

क) आवतधक र्ोजनासँग तादम्र्ता 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्र् तथा उदे्दश्र् िाल ुपन्त्रौं र्ोजनाले तलएका रोजगारी तथा 
सामाचजक सरुक्षा सम्िन्त्धी लक्ष्र् तथा अपेचक्षत उपलचव्धसँग नचजक रहेका छन ्। र्ोजनाले तलएको 
'सिै नागररकलाई मर्ायद्वदत र उत्पादनशील रोजगारीका अवसरको उपलव्धता' सम्िन्त्धी सोि तथा 
'देशतभर उत्पादनशील र मर्ायद्वदत रोजगारीका अवसरको ष्ट्रवस्तार गनुय' भन्न ेउदे्दश्र्सँग कार्यक्रमको 
सोि तथा उदे्दश्र् 'न्त्रू्नतम रोजगारीमाफय त सामाचजक सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूत र उत्पादनशील रोजगारी 
तसजयना' का िीिमा तादम्र्ता रहेको देचखन्त्छ । र्सैगरी र्ोजनाको रणनीततमा स्थानीर् तहदेखी 
रोजगार कार्यक्रमलाई ष्ट्रवस्तार गरी न्त्रू्नतम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूत गने उल्लेख भएको र सोही 
रणनीतत अन्त्तगयतको कार्यनीततमा न्त्रू्नतम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूत गने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रम लगार्तका ष्ट्रवशेर् कार्यक्रम सञ्चालन गने उल्लेख गररएको छ र र्ष्ट्रह रणनीतत तथा 
कार्यनीतत अनसुार नै कार्यक्रम सञ्चालन भएको देचखन्त्छ ।र्ोजनाको अपेचक्षत उपलचव्धमा उल्लेचखत 
र्ोजना अवतधमा २५ लाख थप रोजगारी तसजयना भएको हनुे ष्ट्रवर्र् रहेको र सो उपलचव्ध हातसल 
गनयका लातग कार्यक्रमको मूख्र् र्ोगदान रहने देचखन्त्छ ।   
 

ख) ष्ट्रवद्यमान नीतत तथा काननुसँग सामन्त्जस्र्ता  

सिंष्ट्रवधानको धारा ३३  मा प्रत्रे्क नागररकलाई रोजगारीको हक हनुे र धारा ४३ मा हरेक 
नागररकलाई सामाचजक सरुक्षाको हक हनुेछ भने्न ष्ट्रवर्र् उल्लेख भएिमोचजम सोको कार्ायन्त्वर्नका 
लातग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाइएको हो । सिंवैधातनक प्रवधानका अलावा र्स 
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कार्यक्रमका नीततगत ष्ट्रवर्र् तथा प्रावधानहरू राष्ट्रिर् रोजगार नीतत २०७१ तथा रोजगारीको हक 
सम्िन्त्धी ऐन २०७५ र तनर्मावली २०७५ का नीततगत ष्ट्रवर्र् तथा मागयदशयनसँग धेरै हदसम्म 
सामन्त्जस्र् देचखएका छन ्।  राष्ट्रिर् रोजगार नीतत २०७१ मा ष्ट्रवतभन्न क्षेरगत नीततहरूलाई र्स 
नीततसँग सामन्त्जस्र्ता कार्म गरी रोजगारी तसजयनातफय  केचन्त्रत गरी सिै नागररकहरूलाई 
उत्पानशील रोजगारीका अवसरहरू उपलव्ध गराउने ष्ट्रवर्र् उल्लेख भए अनसुार नै र्ो कार्यक्रम 
सञ्चालन भएको देचखन्त्छ । रोजगारीको हकसम्िन्त्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हकसम्िन्त्धी 
तनर्मावली, २०७५ का प्रावधान अनरुूप रोजगारमूलक सेवा र सषु्ट्रवधाको ष्ट्रवस्तार गनय एवम ्
नागररकलाई न्त्रू्नतम रोजगारी प्रत्र्ाभतूत गदै सामाचजक सिंरक्षण प्रदान गने प्रमखु उदे्दश्र्का साथ र्ो 
कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइएको हो । र्सको सफल कार्ायन्त्वर्नका लातग प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रम सञ्चालन तनदेचशका, २०७५ र अन्त्र् कार्यष्ट्रवतधहरू जारी भएका छन ्। 

 

ग) िाष्ट्रर्यक िजेट तथा मध्र्मकालीन खिय सिंरिनासँग तादम्र्ता  

राष्ट्रिर् महत्व प्राप्त र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नका लातग आतथयक वर्य २०७५/७६ देचख हरेक वर्य 
िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन हुँदै आएको छ । कार्यक्रमका लातग अलग्गै िजेट उपचशर्यकसमेत व्र्वस्था 
गररएको छ । स्थानीर् तहिाट कार्ायन्त्वर्न हनुे र्स कार्यक्रमका लातग ठूलो पररमाणमा 
अनदुानवापतको रकम हस्तान्त्तरण हदैु आएको छ । हरेक वर्यको िजेट विव्र्मा न्त्रू्नतम 
रोजगारीमाफय त रोजगारीको हक सम्िन्त्धी सामाचजक सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूत गररने ष्ट्रवर्र् उल्लेख हुँदै 
आएको छ । र्सैगरी आतथयक वर्य २०७५/७६ देचख हरेक वर्यका मध्र्मकालीन खिय सिंरिनामा 
समेत र्स कार्यक्रमसँग सम्िचन्त्धत कार्यक्रम तथा िजेट तरवर्ीर् अनमुानसष्ट्रहत समावेस हुँदै आएको 
छ ।     
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 चिर  ७: वाष्ट्रर्यक िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन 
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पररच्छेद ४ 

 मूल्र्ाङ्कनिाट प्राप्त नततजा, प्रमखु समस्र्ा र सवालहरू 
 

४.१ मूल्र्ाङ्कनिाट प्राप्त नततजा 

मातथ पररच्छेद ३ मा गररएको मूल्र्ाङ्कन तथा ष्ट्रवश्लरे्णिाट र्स कार्यक्रमका ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षहरूमा 
देचखएका नततजारूलाई तनम्नानसुार उल्लेख गररएको छ । 

१. पर्ायप्त काननुी, सिंस्थागत र आतथयक व्र्वस्था भएतापतन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अपेक्षा 
अनसुार कार्ायन्त्वर्न हनु सकेको छैन । अनदुान रकम हस्तान्त्तरण भएका मध्रे् कररव एक 
िौथाई स्थानीर् तहले र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत रोजगारमूलक आर्ोजना सञ्चालन नगरेको 
देचखन्त्छ। 

२. कार्यक्रम आरम्भ भएको पष्ट्रहलो वर्य काननुी तथा सिंस्थागत व्र्वस्था गनय समर् लागेको र िजेट 
तनकासा हनु ष्ट्रढलो भएको कारणले कार्यक्रम सञ्चालन अपेचक्षतरूपमा हनु सकेन । दोस्रो तथा 
तेस्रो वर्यमा समेत कोतभड-१९ को कारणले कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा िाधा परेको अवस्था छ । 

३. सूिीकृत हनुे िेरोजगार व्र्चिहरूको सिंख्र्ा हरेक वर्य वष्ट्रढरहेको छ तर स्रोत सीतमतता तथा 
महामारीजन्त्र् पररचस्थततवस अतधक सिंख्र्ालाई रोजगारी प्रदान गनय सष्ट्रकएको छैन । आ.व. 
२०७६/७७ मा सूिीकृत भएका व्र्चिको २८ प्रततशतलाई र आ.व. २०७७/७८ मा १५ 
प्रततशत (हालसम्म) लाई मार रोजगारी प्रदान गनय सष्ट्रकएको छ । 

४. िेरोजगार व्र्चिरूलाई काम द्वदएर सोवापतको पाररश्रतमकमाफय त सामाचजक सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूत 
हनुे र स्थानीर् तहले छनौट गरेका आर्ोजनाहरू श्रममूलक प्रर्ासिाट सम्पन्न हनुे हुँदा र्ो 
कार्यक्रम उत्पादनशील रोजगारी तसजयनाका लातग सान्त्दतभयक देचखएको छ । 

५. र्स कार्यक्रमिाट हालसम्म ४ लाख २५ हजार भन्त्दा धेरै जनालाई और्त १८ द्वदनको रोजगारी 
उपलव्ध भएको छ । कोतभड-१९ महामारीका कारण अपेचक्षत रोजगारी प्रदान गनय नसष्ट्रकएको 
भएतापतन आगामी वर्यहरूमा कार्ायन्त्वर्नमा क्रमश: सधुार हुँदै गई थप रोजगारी तसजयना हनु 
सक्ने अवस्था देचखएको छ । 

६. र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत स्थानीर् तहले छनौट गरेका अतधकािंशत: पूवायधार तनमायण र ममयत 
(स्थानीर् सडक र सामदुाष्ट्रर्क पूवायधार) सँग सम्िचन्त्धत आर्ोजना सञ्चालन भएका छन ्। उद्योग 
लगार्त अन्त्र् ष्ट्रवर्र् क्षेरका आर्ोजनालाई समेत समेटेर सञ्चालन गनुयपने देचखन्त्छ । 

७. कार्यक्रमको हालसम्मको भौततक तथा ष्ट्रवत्तीर् प्रगतत सन्त्तोर्जनक देचखदैन । रोजगारी सिंख्र्ा र 
जम्मा रोजगारी द्वदनको आधारमा प्रतत व्र्चि और्त रोजगार प्राप्त गरेको द्वदन गणना गदाय आ.व. 
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२०७६/७७ मा १६ द्वदन र आ.व. २०७७/७८ मा २७ द्वदन मार रहेको देचखन्त्छ । न्त्रू्नतम 
१०० द्वदनको रोजगारी प्रदान गने लक्ष्र् ष्ट्रवगत आतथयक वर्यहरूमा परुा हनु सकेन र िाल ुवर्यमा 
पतन परुा हनुे सम्भावना कम देचखएको छ ।  

 

८. ष्ट्रवत्तीर् प्रगतततफय  हालसम्मका कुनै आतथयक वर्यमा पतन र्स कार्यक्रम सञ्चालनका लातग 
ष्ट्रवतनर्ोजन भएको रकमको सतप्रततशत  खिय हनु सकेको छैन । आ.व. २०७६/७७ मा ष्ट्रवत्तीर् 
प्रगतत ६३.८५ प्रततशत रहेको तथर्ो भने िाल ुआतथयक वर्य २०७७/७८ मा वैशाखसम्म 
ष्ट्रवतनर्ोजनको आठ प्रततशत हाराहारीमा मार खिय भएको देचखन्त्छ । िाल ुआतथयक वर्यको अवतध 
िाँकी नै रहेको र भिुातन हनु िाँकी रकमको ष्ट्रहसाि प्राप्त भएपतछ र्ो प्रततशत वढ्न सक्नेछ । 
ष्ट्रवतनर्ोजन र खियको अनपुात हेदाय ठूला महानगरपातलका र उपमहानगरपातलका भन्त्दा 
नगरपातलका र गाउँपातलका तलुनात्मकरूपमा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा तत्पर रहेको देचखन्त्छ ।   

 

९. अतधकािंश स्थानीर् तहमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालनका लातग आवश्र्क पने जनशचि र भौततक 
साधन पर्ायप्त रहेको पाइर्ो । जनशचि पर्ायप्त नभएका ३१ प्रततशत स्थानीर् तहले सूिना 
प्रष्ट्रवतध सम्िन्त्धी जनशचि, प्रशासतनक कमयिारी र ष्ट्रफल्ड स्टाफ लगार्तका जनशचि आवश्र्क 
भएको जनाएका छन ्। भौततक साधनतफय  ५० प्रततशत स्थानीर् तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका 
लातग आवश्र्क सामग्री पर्ायप्त नरहेको ष्ट्रववरण प्राप्त भएको छ । अपर्ायप्तता महससु गने 
स्थानीर् तहले फतनयिर, कम्प्र्टुर, सूिना प्रष्ट्रवतध पूवायधार, सफ्टवेर आद्वद सामग्रीको व्र्वस्था 
हनुपुने उल्लेख गरेका छन ्।  

 
 

१०. िेरोजगार सूिीकरण र रोजगारीका अवसर सम्िन्त्धी सूिना सरोकारवालाहरू समक्ष परु्ायउनमा  
स्थानीर् आमसञ्चार माध्र्मको उपचस्थतत र पहुँि नगन्त्र् देचखएको छ भने स्थानीर् जनप्रतततनतध 
र स्थानीर् तहका कार्ायलर्को भतूमका सहायनीर् देचखएको छ ।  

 

११. स्थानीर् तहका तनवायचित पदातधकारी तथा कमयिारीरूको र्स कार्यक्रमको उदे्दश्र् सम्िन्त्धी 
िझुाई सम्िन्त्धमा फरक फरक धारणा रहेको पाइर्ो । अझै पतन ३१ प्रततशत स्थानीर् 
तहका तनवायचित पदातधकारी तथा कमयिारीहरूको िझुाई कार्यक्रमको उदे्दश्र् सामाचजक 
सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूत भन्त्दा पतन रोजगारी तसजयना गनुय रहेको देचखन्त्छ । 

 

१२. कररव दईु ततहाई स्थानीर् तहले ष्ट्रवद्यमान नीतत, तनदेशन, कार्यष्ट्रवतध र तनदेचशकामा उल्लेख 
भएअनसुारका प्रावधान पूरा गरेर िेरोजगार सूिीकरण तथा रोजगारी उपलधध गराएको देचखन्त्छ 
। अन्त्र् स्थानीर् तहले सूिीकृत व्र्चि भन्त्दा फरक व्र्चिरूलाई समेत काममा लगाएको, 
थोरै द्वदन मार काममा लगाएर स्थानीर् ज्र्ालाको दररेट अनसुार वढी रकम उपलव्ध 
गराएको जस्ता तनदेचशका तथा कार्यष्ट्रवतध भन्त्दा फरक तवरले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको 
देचखएको छ ।  
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१३. कररव दईु ततहाई स्थानीर् तह (६३ प्रततशत) ले ष्ट्रवद्यमान  कार्यष्ट्रवतध र तनदेचशकामा रहेका 
प्रावधानले कार्यक्रम सञ्चालन गनय सहज भन्त्दा धेरै असहज भएको प्रततष्ट्रक्रर्ा द्वदएका छन ्। 
अनदुान रकमको सत प्रततशत नै ज्र्ालामा खिय गनुयपने हुँदा आवश्र्क पने औजार वा 
उपकरण खररद गनय र अन्त्र् भइपरी आउने खिय पूततय गनय समस्र्ा भएको, आर्ोजना छनौटिारे 
अस्पष्टता, आर्ोजनाको कामसँग सीप िेमेल हुँदा पतन सूिीकृत कामदारलाई काममा लगाउनै 
पने िाध्र्ता, हरेक वर्य िेरोजगार सूिीकरण गनुयपने, िैंक खातामा नै रकम जाने तथा काम 
सम्पन्न भएपतछ मार एकमषु्ट रकम भिुातन हनुे र स्थानीर् दररेट भन्त्दा कम भए पतन 
तोष्ट्रकएको ज्र्ाला मार उपलव्ध हनुे प्रावधानले समस्र्ा भएको ष्ट्रवर्र् धेरै स्थानीर् तहिाट 
व्र्ि भएका छन ्। 

 

१४. अतधकािंश स्थानीर् तहमा कार्यक्रमसँग सम्िचन्त्धत सूिना प्रष्ट्रवतध पूवायधारमा उल्लेख्र् समस्र्ा 
नरहेको पाइर्ो । केही स्थानीर् तहमा सफ्टवेर, नटेवष्ट्रकय ङ् लगार्त सूिना प्रष्ट्रवतध सञ्चालन 
क्षमताको कमी जस्ता समस्र्ा रहेको देचखएको छ । 

 

१५. अतधकािंश स्थानीर् तहमा सूिीकृत कामदारहरूले सम्िचन्त्धत काम आफ्नो सीप र र्ोग्र्तासँग 
नतमलेको र आर्ोजनमा सिंलग्न हनुअुचर् कामसँग सम्वचन्त्धत तातलम प्राप्त नगरेको देचखएको छ 
। 

१६. सूिीकृत िेरोजगार व्र्चिहरू और्तमा १९ जनाको समूहमा रहेर रोजगारमूलक काममा 
सिंलग्न भएको देचखएको छ । 

 

१७. िाल ुआतथयक वर्यका लातग देशव्र्ापीरूपमा प्रतत द्वदन ५१७ रूपैंर्ाका दरले ज्र्ाला दररेट 
कार्म भएकाले कार्यक्रम शरुू भएको वर्यको तलुनामा पतछल्ला वर्यहरूमा प्रतत द्वदन और्त 
ज्र्ाला र्ट्दै गएको देचखन्त्छ । तोष्ट्रकएको ज्र्ाला स्थानीर् ज्र्ाला दररेट भन्त्दा अतधकािंश 
स्थानीर् तहमा कम भएको र वाष्ट्रर्यक मरुाचस्फततका कारणले िेरोजगार व्र्चिले प्राप्त गरेको 
ज्र्ालाको प्रभाव कम हुँदै गएको देचखन्त्छ । 

 

१८. अतधकािंश स्थानीर् तहले तोष्ट्रकए अनसुार सूिीकृत िेरोजगारहरूलाई न्त्रू्नतम १०० द्वदनको 
रोजगारी उपलव्ध गराएका छैनन ्। र्सका पछाडी ज्र्ालादर कम भएकाले कामदारहरूले 
िीिमै काम छोडेको, कुनै वर्य १०० िाँकी नरहने गरी जेष्ठ मष्ट्रहनामा रकम तनकासा भई 
आएको, कोरोना महामारीका कारणले पूणय समर् काममा लगाई आर्ोजना सम्पन्न गनय 
नसष्ट्रकएको जस्ता कारण रहेका छन ्।  

 

१९. रोजगार प्राप्त गरेका अतधकािंश व्र्चिहरू (८८ प्रततशत) ले ज्र्ालािापतको रकम जीवन 
तनवायहका लातग पर्ायप्त नभएको तििार व्र्ि गरेका छन ्।  
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२०. सूिीकृत व्र्चिहरूमा मष्ट्रहला र परुूर्को सिंख्र्ा लगभग िरािर र कुनै वर्यमा परुूर् भन्त्दा 
मष्ट्रहला धेरै भएको तर रोजगारी प्राप्त गरेका व्र्चिहरूमा परुूर्को िाहलु्र्ता देचखएको छ । 

 

२१. सूिीकृत र रोजगार प्राप्त गने व्र्चिहरूमा १८-३९ वर्यका र्वुाहरूको आतधक्र्ता देचखएको 
छ । ४०-५९ वर्य उमेर समूहका व्र्चिहरू पतन उल्लेख्र् मारामा सूिीकृत भई रोजगारीमा 
सिंलग्न भएका छन ्। 

 

२२. ष्ट्रवगतमा रोजगारीमा सिंलग्न भएका सतप्रततशतले अवसर पाएमा फेरी पतन र्स कार्यक्रमले द्वदने 
रोजगारीमा सिंलग्न हनुे इच्छा व्र्ि गरेका छन ्।  

 
२३. एक ततहाई भन्त्दा धेरै स्थानीर् तह (३८ प्रततशत) ले आफ्नो तफय िाट समेत िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन 

गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा लागत साझेदारी गरेको देचखन्त्छ । स्थानीर् तहको समेत लागत 
साझेदारी वषृ्ट्रि हुँदै गएमा कार्यक्रमको ष्ट्रवत्तीर् द्वदगोपन कार्म रहन मद्दत पगु्न ेदेचखन्त्छ । 

 

२४. कररव ४३ प्रततशत स्थानीर् तह सिंर्ीर् सरकारिाट ष्ट्रवत्तीर् स्रोत प्राप्त नभएमा पतन र्ो 
कार्यक्रम आफ्नै स्रोतिाट सञ्चालन गनय सक्षम रहेको देचखएको छ । अतधकतर स्थानीर् तहले 
भने सिंर्ीर् सरकारले र्स कार्यक्रमका लातग ष्ट्रवत्तीर् स्रोत हस्तान्त्तरणलाई तनरन्त्तरता द्वदइरहन ु
पने उल्लेख गरेका छन ्।  

 

२५. कररव ८८ प्रततशत स्थानीर् तहले रोजगारीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी रोजगार नीतत/रणनीतत 
तर्ार नगरेको देचखएको छ । र्स प्रकारको कार्य गनुयपनेिारे जानकारी नभएको, कुनै 
तनकार्ले तनदेशन र सहजीकरण नगरेको र जनशचि अभावका कारण क्षमता नभएकाले 
रोजगारीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न र रोजगार नीतत/रणनीतत तर्ार नगरेको देचखएको छ।  

   

२६. अतधकािंश स्थानीर् तहले र्स कार्यक्रमको अपनत्व सिंर्ीर् सरकारले तलनपुने (६९ प्रततशत)  
वताएका छन ्। स्थानीर् तहले अपनत्व ग्रहण गनुयपने धारणा कररव एक ततहाईको रहेको छ 
भने प्रदेशले अपनत्व तलनपुने धारणा राख्न ेस्थानीर् तहको सिंख्र्ा शनु्त्र्प्रार्: रहेको छ । 

 

२७. सीप र र्ोग्र्ता अनसुारको काम नहनु,ु न्त्र्नु पाररश्रतमक र अन्त्र्र काम पाउन ुलगार्तका 
कारणले कररव ८ प्रततशत व्र्चिहरूले िीिैमा काम छोड्ने गरेको देचखएको छ । 

 

२८. कररव ५० प्रततशत स्थानीर् तहले ष्ट्रवशेर् नाम द्वदई िेरोजगार लचक्षत तथा स्वरोजगार 
तसजयनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन ्।  

 

२९. कततपर् स्थानीर् तहमा रोजगार सिंर्ोजक तथा प्राष्ट्रवतधक सहार्कको तनर्चुि हनु नसकेको र 
र तनर्चुि भएका कमयिारीको क्षमता ष्ट्रवकास हनु नसकेको ।  
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४.२ समस्र्ाहरू 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कनका क्रममा प्राथतमक तथा ष्ट्रितीर्क स्रोतका 
तथ्र्ाङ्क ष्ट्रवश्लरे्णिाट देचखएका समस्र्ाहरूलाई तनम्नानसुार उल्लेख गररएको छ । र्ी समस्र्ाहरू 
खास गरी प्रश्नावलीमाफय त प्राप्त भएका ष्ट्रववरण, लचक्षत समूह छलफल तथा सरोकारवालासँग 
गररएको अन्त्तरष्ट्रक्रर्ा, दस्तावेज अध्र्र्न,  मन्त्रालर्िाट प्राप्त तथ्र्ाङ्क तथा ष्ट्रववरण र स्थलगत 
अवलोकनिाट देचखएका ष्ट्रवर्र्हरूका आधारमा उल्लेख गररएको छ ।    

1. सिै स्थानीर् तहमा एउटै ज्र्ाला दररेट कार्म हुँदा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा जष्ट्रटलता देचखएको 
।धेरैजसो तहमा स्थानीर् ज्र्ालादर भन्त्दा न्त्रू्न भएकाले काममा लगाउन समस्र्ा परेको ।  

2. सामाचजक सिंरक्षणमूलक कार्यक्रमको आर्ोजना सञ्चालनमा शतप्रततशत ज्र्ालामा मार िजेट 
व्र्वस्था हुँदा उचित तालमेल नभएको । औजार तथा तनमायण सामग्रीका लातग िजेट 
ष्ट्रवतनर्ोजन नभएका आर्ोजना कार्यन्त्वर्न गनुयपदाय समस्र्ा भएको । 

3. लागत साझेदारीको तनचश्चत ढाँिा नभएको। स्थानीर् तहले कतत र कुन समर्मा 
साझेदारीिावतको रकम ष्ट्रवतनर्ोजन गनुयपने हो कार्यष्ट्रवतधले स्पष्ट नगरेको । 

4. सूचिकृत िेरोजगार आर्ोजना कार्ायन्त्वर्नको समर्मा उपलव्ध नहनुे र नर्ाँ ष्ट्रवपन्न िेरोजगारले 
तत्काल तनवेदन द्वदन नसक्ने (प्रत्रे्क वर्य फागनुमा मार तनवेदन द्वदने व्र्वस्था)  प्रावधानले 
आर्ोजना सम्पन्न नहनुे र प्रगतत न्त्र्नु हनुे गरेको।   

5. सूिीकृत र प्रष्ट्रक्रर्ा पूरा भएका व्र्चिको सिंख्र्ाको आधारमा मार िजेट िाँडफाँट गदाय छुट 
भएका ष्ट्रवपन्न पररवारलाई न्त्र्ार् नभएको । 

6. श्रमप्रधान आर्ोजनाको लागत अनमुान तथा मूल्र्ािंकनका छुटै्ट मापदण्ड नहुँदा लागत अनमुान 
तथा मूल्र्ािंकन तर्ार गनय समस्र्ा भएको ।  

7. नीततगत ष्ट्रवर्र् र कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको सम्पूणय कार्य मन्त्रालर्िाट हेदाय प्रभावकारी 
नदेचखएको ।  

8. िेरोजगार व्र्चिलाई मातसक रूपमा वा आर्ोजना सम्पन्न पश्चात मार ज्र्ाला भिुानी द्वददा 
न्त्र्ार्सिंगत नभएको । 

9. िैष्ट्रङ्कङ पहुँि ष्ट्रवस्तार नभएका स्थानमा ज्र्ाला भिुानी प्राप्त गनय काममा सिंलग्न िेरोजगार 
व्र्चिहरूले कठीनाई भोग्नपुरेको । 

10. कततपर् स्थानीर् तहमा रोजगार सिंर्ोजकको तनर्िुी हनु नसकेको वा ष्ट्रढलो मार तनर्िुी गने 
प्रष्ट्रक्रर्ा थालनी गरेको ।  

11. रोजगार सेवा केन्त्रका कमयिारीको क्षमता ष्ट्रवकास नहुँदा आर्ोजना सञ्चालनको प्रष्ट्रक्रर्ामा असर 
परेको । करार सेवािाट तलइएका कमयिारीले जनुसकैु िेलामा काम छोड्न सक्ने हुँदा 
कार्यक्रम सञ्चालनमा वाधा परेको ।  

 

मातथ उचल्लचखतका अलावा स्थलगत तथ्र्ाङ्क सिंकलनका क्रममा सरोकारवालाले राखेका ष्ट्रविार र 
अन्त्र् पक्षहरूको ष्ट्रवश्लरे्णसमेतका आधारमा तनम्नानसुारका समस्र्ाहरूसमेत देचखएका छन ्। 
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12. कुनै वर्य अनदुान रकमको तनकासा ष्ट्रढलो आउने र कुनै वर्य पटकेरूपमा आउने गदाय आर्ोजना 
सञ्चालन र रोजगार प्रदान गनय कठीनाई भएको ।  

13. कोतभड-१९ महामारीको कारणले कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा समस्र्ा परेको । पररणामस्वरूप 
आर्ोजनाहरू सम्पन्न नहनुे र िेरोजगारहरूले िीिमै काम छोड्नपुने वा शरुू नै गनय नपाउने 
अवस्था तसजयना भएको । 

14. पूवायधारको पर्ायप्त ष्ट्रवकास भएका केष्ट्रह स्थानीर् तहमा तनदेचशका तथा कार्यष्ट्रवतधले तोकेका ष्ट्रवर्र् 
क्षेरगत आर्ोजना उपर्िु नभएको । कार्यष्ट्रवतधमा आर्ोजना िैङ्कको अवधारणा भएतापतन सो 
कार्ायन्त्वर्नको लातग कुनै प्रष्ट्रक्रर्ा तथा मागयतनदेशन उपलव्ध नभएको वा स्थानीर् तहले 
जानकारी नै प्राप्त नगरेको।  

15. कततपर् स्थानीर् तहमै नीचज क्षेर वा तनमायण व्र्ावसाष्ट्रर्िाट सञ्चालनमा रहेका आर्ोजनाका 
अदक्ष कामदार आवश्र्क पने क्षेर ष्ट्रवदेशी सिंलग्न हनुे गरेको तर नेपाली िेरोजगार व्र्चिहरु 
कामिाट तिमखु हनुे गरेको ।  

16. सूिीकृत हनुे िेरोजगार व्र्चिहरूको सिंख्र्ा हरेक वर्य वष्ट्रढरहेको छ तर स्रोत सीतमतताका 
कारण सिैलाई रोजगारी प्रदान गनय नसष्ट्रकएको । 

17. केही स्थानीर् तहहरूमा जनशचि र भौततक साधन पर्ायप्त नभएको र कततपर् स्थानीर् तहमा 
सूिना प्रष्ट्रवतध पूवायधारको अभाव रहेको  

18. कार्यक्रम सम्िन्त्धी सूिना प्रवाह प्रभावकारी हनु नसकेको । िेरोजगार सूिीकरण र रोजगारीका 
अवसर सम्िन्त्धी सूिना सरोकारवालारू समक्ष  परु्ायउन स्थानीर् आमसञ्चार माध्र्मको 
उपचस्थतत र पहुँि नगन्त्र् रहेको। 

19. रोजगार सेवा केन्त्रिाट रोजगारमूलक सेवा, सषु्ट्रवधा र सहार्ता प्राप्त हनु नसकेको र रोजगार 
प्रवियनकारी सेवाको सञ्चालन नभएको । ष्ट्रवतभन्न तनकार्िाट उपलव्ध हनुे रोजगारसम्िि सेवा 
तथा सषु्ट्रवधाको ष्ट्रवस्तार रोजगार सेवा केन्त्रसम्म पगु्न नसकेको ।  

20. कामदारहरूको सीप र र्ोग्र्तासँग छनौट भएका आर्ोजनाको तालमेल नतमलेको र कामसँग 
सम्िचन्त्धत तातलमको अभाव रहेको । कामदारहरू आर्ोजना स्थलसम्म आवतजावतका लातग 
पररवहन सषु्ट्रवधाको अभाव रहेको । 

21. कततपर् स्थानीर् तहमा सूिीकृत र छातनएका व्र्चि भन्त्दा फरक वा खेताला कामदार सिंलग्न 
हनुे गरेको । िेरोजगार व्र्चिको ष्ट्रववरण फचजय पत्ता लागे पतन सो ष्ट्रववरणलाई सिंसोधन गने 
नगररएको । 

22. रणनीततक समर्मा हनुपुने सञ्चारका ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु प्रभावकारी नहुँदा अततष्ट्रवपन्न व्र्चिले समेत 
कार्यक्रमको सम्िन्त्धमा जानकारी प्राप्त गनय नसकेको । श्रमको सम्मानका अतभर्ान तथा सञ्चार 
सम्िन्त्धी कुनै पतन ष्ट्रक्रर्ाकलाप सञ्चालन नभएको । 

23. हरेक वर्य सूिीकृत हनुका लातग िेरोजगार व्र्चिहरूले कागजात जटुाउन र फाराम भनय 
झन्त्झट हनुे गरेको र अनलाइन फाराम भनय कुनै तनकार्िाट सहजीकरण हनुे नगरेको । 

24. कततपर् स्थानीर् तहमा िेरोजगार व्र्चिको आवेदनमा कुनै छानष्ट्रवन नगरी तसधै 
कार्यपातलकामा पेश गरी तनणयर् गने गररएको । रोजगार प्राप्त नगदाय पतन हनुे व्र्चिले ष्ट्रववरण 
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तमलाएर सूिीकरणमा पनय सक्ने तर रोजगारी अत्र्ावश्र्क भएको िेरोजगार व्र्चिले सूिीकरण 
हुँदा आफ्नो ष्ट्रववरण राम्रोसँग भनय नसक्ने कारणले अवसरिाट ष्ट्रवमूख हनुे गरेको।  

25. शैचक्षक िेरोजगार र सीपर्िु िेरोजगार व्र्चिहरूलाई समेट्ने प्रावधान न्त्र्नु रहेको ।  

26. कततपर् स्थानीर् तहले कार्यक्रमको अपनत्व तलन नरूिाहेको र सिंर्ीर् सरकारको कार्यक्रमको 
रूपमा तलने गरेको ।  

27. तराई क्षेरमा नागररकतािाट िचञ्चत िेरोजगार नेपालीहरू सूिीकृत हनु नसकेको ।  

28. कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा प्रदेशको उपचस्थतत नगन्त्र् रहेको र स्थानीर् तहको लागत साझेदारी 
तथा समन्त्वर् न्त्रू्न रहेको । कततपर् स्थानीर् तहले अनदुान रकम रकमान्त्तर गरी अन्त्र् 
प्रर्ोजनमा खिय गने गरेको । 

29. स्थानीर् तहमा  रोजगार सूिना व्र्वस्थापन प्रणाली व्र्वचस्थत हनु नसक्दा तथ्र्ाङ्क सिंकलन 
तनर्तमत हनु नसकेको, स्थानीर् तहमा श्रमिजारको माग तथा आपूततयको अन्त्तरष्ट्रवश्लरे्ण हनु 
नसकेको र तनजी क्षेर तथा अन्त्र् सरकारी/गैरसरकारी सिंस्था तथा तनकार्ले उपलव्ध गराउने 
सेवा तथा सषु्ट्रवधाको तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन हनु नसकेको । हाल ष्ट्रवद्यमान ररपोष्ट्रटयि मोड्युलले सिै 
तथ्र्ाङ्कहरु प्रशोधन र प्रकाशन गने नगरेको । 

30. प्रदेश र स्थानीर् तनदेशक सतमततहरुको कार्य प्रभावकारी नदेचखएको । प्रदेशको तनदेशक 
सतमततको िैठक नै निसेको । तीनै तहको रोजगार सम्वाद मञ्चको सञ्चालन हनु नसकेको । 

 

४.३  प्रमखु सवालहरू 

1. अनदुान हस्तान्त्तरण भएका तर कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका स्थानीर् तह तथा कार्यष्ट्रवतध र 
तनदेचशकाको पूणय पालना नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गने स्थानीर् तहलाई तनर्मसिंगत ढिंगले 
कार्यक्रम सञ्चालनका लातग उत्प्ररेरत गरी भौततक तथा ष्ट्रवत्तीर् प्रगततमा वषृ्ट्रि। 

2. देशव्र्ापीरूपमा तोष्ट्रकएको एकल ज्र्ालादर र स्थानीर् तहको ज्र्ाला दररेटसँग सामन्त्जस्र्ता  
तथा मरुाचस्फततको आधारमा समेत समार्ोजन गरी उिीत ज्र्ालादर तनधायरण । 

3. हाल और्तमा १८ द्वदन मार रोजगारी प्रदान हुँदै आएकोले कार्ायन्त्वर्नमा उल्लेख्र् सधुार गरी 
तोष्ट्रकए िमोचजम रोजगारको अवतध १०० द्वदन परु्ायउने ।  

4. हस्तान्त्तररत अनदुान रकममा स्थानीर् तहको लागत साझेदारी समेत जटुाई पाररश्रतमक, औजार 
तथा उपकरण र र्ातार्ात खिय लगार्तका भैपरी आउने खियको व्र्वस्थापन । 

5. श्रममूलक तथा कम तसपर्िु कामदारिाट सञ्चालन हनुे आर्ोजनाको लागत अनमुान अन्त्र् 
आर्ोजनाको लागत अनमुान र सावयजतनक खररद काननुसँग सामन्त्जस्र्ता कार्म गने । 

6. छनौट भएका आर्ोजनाहरू वष्ट्रढ मारामा पूवायधार तनमायण र ममयत (स्थानीर् सडक र 
सामदुाष्ट्रर्क पूवायधार) सँग सम्िचन्त्धत भएकाले उद्योग लगार्त अन्त्र् ष्ट्रवर्र् क्षेरका आर्ोजनालाई 
समेत समेटेर आर्ोजना ष्ट्रवष्ट्रवतधकरण । 

7. गररिी पररिर्पर तथा मानव ष्ट्रवकास सूिकािंकसँग आवि गरी िेरोजगार सूिीकरण कार्यलाई 
र्थाथय र प्रभावकारी िनाउने । 
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8. कार्यष्ट्रवतध तथा तनदेचशकामा भएका प्रावधान तथा समर् समर्मा पररवतयन हनु ेनीततगत तथा 
व्र्वहाररक पररवतयन सम्वन्त्धमा रोजगार सिंर्ोजक तथा स्थानीर् तहका तनवायचित 
पदातधकारीहरूलाई अद्यावतधक जानकारी गराउने । 

9. गलत ष्ट्रववरण भरेर सूिीकृत हनुे कार्यलाई तनरूत्साष्ट्रहत गरी सषु्ट्रवधा पाउनपुने वगयको अतधकार 
सतुनचश्चत गनय सूिीकरण पिततमा सधुार । 

10. सूिीकृत भएका अतधकतम व्र्चिलाई रोजगारी प्रदान गनय ष्ट्रवत्तीर् स्रोतको द्वदगो सतुनचश्चतताका 
लातग प्रदेश र स्थानीर् तह तथा तनजी क्षेरको स्रोत पररिालन । 

11. रोजगार सेवा केन्त्रका कमयिारीको क्षमता ष्ट्रवकास तथा काममा ष्ट्रटकाउका लातग आवश्र्क  
प्रोत्साहनको व्र्वस्था।  

12. रोजगार सूिना व्र्वस्थापन प्रणालीको व्र्वचस्थत सञ्चालन तथा रोजगार सम्िन्त्धी सेवा तथा 
सषु्ट्रवधाको सामष्ट्रर्क तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन (Real time data management)। 

13. प्रदेश र स्थानीर् तनदेशक सतमततको ष्ट्रक्रर्ाशीलता तथा तीनै तहको रोजगार सम्वाद मञ्चको 
प्रभावकारी सञ्चालन । 

14. कततपर् प्रदेश र स्थानीर् तहमा समेत र्स्तै प्रकृततका र समान उदे्दश्र् तलएका कार्यक्रम 
सञ्चालनमा रहेको र कार्ायन्त्वर्न हनुे क्षेर तथा लचक्षत समूहसमेत एउटै रहेकाले स्रोतको 
दरुुपर्ोग रोक्न दोहोरोपन हटाउने ।  

15. स्थानीर् तहका पदातधकारी र सिंलग्न कमयिारीहरूमा उच्ि नैततक दाष्ट्रर्त्व िोध गराई  
कार्यक्रमको सफल र प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न गने । 
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पररच्छेद ५ 

तनष्कर्य तथा सझुाव 
 

५.१  तनष्कर्य 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएका सिै स्थानीर् तहको प्रतततनधमूलक नमूना छनौट गरी 
गररएको आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कनिाट र्स कार्यक्रमले अपेचक्षत नततजा हातसल गनयका लातग थप प्रर्ास 
गनुयपने देचखएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको तीन वर्य पूरा हनु लागेको भएतापतन र्सको 
कार्ायन्त्वर्नमा लचक्षत प्रगतत हातसल हनु सकेको देचखदैंन । सूिीकृत िेरोजगारको सिंख्र्ाका 
आधारमा अनदुान रकम हस्तान्त्तरण गररए पतन कततपर् स्थानीर् तहले रोजगारमूलक आर्ोजना 
सञ्चालन नै गरेका छैनन ्। वहृद पररमाणमा उत्पादनशील रोजगारी तसजयना हनुे अपेक्षा गररएको र्ो 
कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको ढाँिा तथा सोिाट परेको असर लगार्तका ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षको मूल्र्ाङ्कन गरी 
कार्यक्रममा आवश्र्क सधुार गनय नीततगत उपार् अवलम्िनका लातग आवश्र्क पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गने 
अतभप्रार्ले गररएको र्स मूल्र्ाङ्कनिाट कार्यक्रमको हालसम्मको भौततक र ष्ट्रवत्तीर् प्रगतत 
सन्त्तोर्जनक नरहेको देचखएको छ । अतधकािंश स्थानीर् तहले सूिीकृत िेरोजगारलाई लचक्षत 
न्त्रू्नतम १०० द्वदनको रोजगारी प्रदान गनय सकेका छैनन ्। तीनवटा आतथयक वर्यहरूको गरी 
हालसम्म और्त १८ द्वदनको मार रोजगारी प्रदान गरेको देचखएको छ ।  

कार्यक्रम सञ्चालनका लातग पर्ायप्त काननुी आधार रहे तापतन कोतभड-१९ को प्रभावका कारण 
कार्यक्रमले अपेचक्षत नततजा प्राप्त गनय सकेको छैन । आ.व. २०७५/७६ को अचन्त्तम दईु मष्ट्रहनामा 
मार आर्ोजना सञ्चालनका अनदुान रकम उपलव्ध भएको र सो कार्ायन्त्वर्न प्रभावकारी नहुँदा 
आ.व. २०७६/७७ मा कार्यष्ट्रवधीमा व्र्ापक पररमाजयन गररएको तथर्ो।  तर िजेटको तनकाशा 
ष्ट्रढलो हुँदा तथा आवश्र्क पने रोजगार व्र्वस्थापन सूिना प्रणालीको प्रर्ोग तेश्रो िौमातसकिाट मारै 
सरुु भएको एवम ्कोतभड-१९ का कारण जारी तनशधेाज्ञािाट कार्यक्रम सञ्चालन कद्वठन भएको 
तथर्ो।  आ.व. २०७७/७८ मा कार्यक्रमको अनदुान ज्र्ालामा मारै प्रर्ोग गनुय पने प्रावधानका 
कारण कार्यक्रमले कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररत आर्ोजना सञ्चालन गरी रोजगारी द्वदने 
ष्ट्रक्रर्ाकलापमा थप िनुौतत देखा परेको छ । राष्ट्रिर्रुपमा समाज ज्र्ाला कार्म गररदा उच्ि पहाडी 
तथा ष्ट्रहमाली क्षेरमा ज्र्ालाको रकमिाट पररवारको सामान्त्र् जीवनतनवायह गनय समेत अभाव हनुे हुँदा 
कार्यक्रममा ष्ट्रवपन्न िेरोजगार व्र्चिले समेत न्त्रू्नतम रोजगारीमा सिंलग्न हनु अतनच्छा देखाएको 
पाइन्त्छ ।  

सूिीकृत हनुे िेरोजगार व्र्चिहरूको सिंख्र्ा हरेक वर्य वष्ट्रढरहेको छ तर स्रोत सीतमतता तथा 
महामारीजन्त्र् पररचस्थततवस अतधक सिंख्र्ालाई रोजगारी प्रदान गनय सष्ट्रकएको छैन ।  

िेरोजगार व्र्चिहरूलाई काममा लगाएर सोवापतको पाररश्रतमकमाफय त सामाचजक सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूत 
हनुे र स्थानीर् तहले छनौट गरेका आर्ोजनाहरू श्रममूलक प्रर्ासिाट सम्पन्न हनुे हुँदा र्ो कार्यक्रम 
उत्पादनशील रोजगारी तसजयनाका लातग सान्त्दतभयक देचखएको छ । र्स कार्यक्रमिाट हालसम्म ४ 
लाख २५ हजार भन्त्दा धेरै जनालाई रोजगारी उपलव्ध भएको छ । अतधकािंश स्थानीर् तहमा र्ो 
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कार्यक्रम सञ्चालनका लातग आवश्र्क पने सूिना प्रष्ट्रवतध पूवायधार, जनशचि र भौततक साधन पर्ायप्त 
रहेको छ । नीतत, काननु, कार्यष्ट्रवतध र तनदेचशकाहरू तर्ार गररएका छन ्र सिंस्थागत तथा 
सािंगठातनक व्र्वस्था समेत भएको छ ।  

र्स मूल्र्ाङ्कनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अन्त्तरतनष्ट्रहत समस्र्ा तथा सवालहरू पतन पष्ट्रहिान 
गरेको छ । सिै स्थानीर् तहमा एउटै ज्र्ाला दररेट कार्म हुँदा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा जष्ट्रटलता 
देचखएको, र्ोजना सञ्चालनमा शतप्रततशत ज्र्ालामा मार िजेट व्र्वस्था हुँदा तनमायण सामग्री  र 
उपकरणका लातग िजेट ष्ट्रवतनर्ोजन नभएका आर्ोजना कार्यन्त्वर्न गनुयपदाय समस्र्ा भएको, लागत 
साझेदारीको तनचश्चत ढाँिा नभएको, सूचिकृत िेरोजगार आर्ोजना कार्ायन्त्वर्नको समर्मा उपलव्ध 
नहनुे र नर्ाँ ष्ट्रवपन्न िेरोजगारले तनवेदन द्वदन नसक्न े(प्रत्रे्क वर्य फागनुमा मार तनवेदन द्वदने 
व्र्वस्था)  प्रावधानले आर्ोजना सम्पन्न नहनुे र प्रगतत न्त्र्नु हनु ेअवस्था रहेको, छुटै्ट मापदण्ड नहुँदा 
लागत अनमुान तथा मूल्र्ािंकन तर्ार गनय समस्र्ा परेको, नीततगत ष्ट्रवर्र् र कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको 
सम्पूणय कार्य मन्त्रालर्िाट हेदाय प्रभावकारी नदेचखएको, ष्ट्रवपन्नलाई मातसक रूपमा वा आर्ोजना 
सम्पन्न पश्चात मार ज्र्ाला भिुानी द्वददा न्त्र्ार्सिंगत नभएको, िैङ्क पहुँि ष्ट्रवस्तार नभएका स्थानमा 
ज्र्ाला भिुानी प्राप्त गनय िेरोजगार व्र्चिहरूले कठीनाई भोग्नपुरेको लगार्तका समस्र्ा देचखएका 
छन।् 

अनदुान हस्तान्त्तरण भएका तर कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका स्थानीर् तहलाई तनर्मसिंगत ढिंगले 
कार्यक्रम सञ्चालनका लातग उत्प्ररेरत गरी भौततक तथा ष्ट्रवत्तीर् प्रगतत वढाउने,  देशव्र्ापीरूपमा 
तोष्ट्रकएको एकल ज्र्ालादर र स्थानीर् तहको ज्र्ाला दररेटसँग सामन्त्जस्र्ता तथा मरुाचस्फततको 
आधारमा समेत समार्ोजन गरी उिीत ज्र्ालादर तनधायरण, और्तमा १८ द्वदन मार रोजगारी प्रदान 
हुँदै आएकोमा सो अवतध वढाई १०० द्वदन परु्ायउने, स्थानीर् तहको लागत साझेदारी पररिालन गने, 

पूवायधार तनमायण र ममयतसँग सम्िचन्त्धत  आर्ोजनाको िाहलु्र्ता रहेकोमा अन्त्र् आर्ोजना समेत 
समेटेर ष्ट्रवष्ट्रवतधकरण गने, गररिी पररिर्पर तथा मानव ष्ट्रवकास सूिकािंकसँग आवि गरी िेरोजगार 
सूिीकरण कार्यलाई र्थाथय र प्रभावकारी िनाउने, सूिीकृत भएका अतधकतम व्र्चिलाई रोजगारी 
प्रदान गनय ष्ट्रवत्तीर् स्रोतको द्वदगो सतुनचश्चतता  लगार्तका सवाल तथा िनुौततहरू र्स मूल्र्ाङ्कनिाट 
देचखएका छन ्। र्सैगरी कार्यक्रमका नीततगत ष्ट्रवर्र्मा मन्त्रालर्को तनणयर्मा अन्त्र् तनकार्को 
अनावश्र्क हस्तक्षपेलाई तनरूत्साष्ट्रहत गने, प्रदेश र स्थानीर् तहमा समेत रहेका र्स्तै प्रकृतत र समान 
उदे्दश्र्का कार्यक्रमका िीिमा दोहोरोपन हटाउन ेउिीत व्र्वस्था गने, स्थानीर् तहका पदातधकारी र 
सिंलग्न कमयिारीहरूमा उच्ि नैततक दाष्ट्रर्त्व िोध गराई कार्यक्रमको सफल र प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्नमा र्ोगदान गने लगार्तका ष्ट्रवर्र्हरू सम्िोधन हनुपुने देचखएको छ । 

 

कार्यक्रमले पररकल्पना गरेको पररवतयनको खाकालाई आधार मानी मूल्र्ाङ्न गदाय कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा 
तनम्न पक्षहरुमा सधुार गनुयपने देचखन्त्छ।  

१. रोजगारी तथा सामाचजक सिंरक्षणको पहुिँ िषृ्ट्रि 
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स्थानीर् तहको अपनत्वमा कमीका कारण स्थानीर् तहमा रोजगार सेवा केन्त्रले प्रभावकारीरुपमा ष्ट्रक्रर्ाकलाप 
सञ्चालन गनय सकेका छैनन ्। कार्यक्रमले रोजगार सेवा तथा सहार्ता प्रवाह गनय आवश्र्क पने केन्त्रको 
क्षमता ष्ट्रवकास गनय नसक्न ुतथा रोजगार सूिनालाई एष्ट्रककरण गनय मन्त्रालर्ले आगामी द्वदनमा रोजगार सेवा 
केन्त्रको स्तरोन्नती तथा क्षमता ष्ट्रवकासका ष्ट्रक्रर्ाकलापमा ध्र्ान द्वदनपुने देचखएको छ । स्थानीर् तहमा रहेका 
रोजगार सेवा केन्त्रिाट सिै िेरोजगार व्र्चिलाई श्रम तथा रोजगारीका सम्िन्त्धमा सेवा प्रवाह गरी शैचक्षक 
तथा सीपर्िु िेरोजगार व्र्चिलाई समेत कार्यक्रममा समाष्ट्रहत गनय वाञ्छतनर् देचखएको छ ।  

िेरोजगार व्र्चिको पष्ट्रहिान तथा तनजहरुलाई रोजगारीमा सिंलग्न गराउनमा स्थानीर् तहको प्रमखु चजम्मेवारी 
देचखएको र रोजगारमूलक आर्ोजना सञ्चालन गने तीनै तहको दाष्ट्रर्त्व भएको कारण अन्त्तरमन्त्रालर् तथा 
अन्त्तरतह समन्त्वर् तथा सहकार्य अतभिषृ्ट्रि गनय अत्र्ावश्र्क देचखएको छ । रोजगारीको हक समिन्त्धी ऐन, 

२०७५ ले एक सर् द्वदनको रोजगारीलाई न्त्रू्नतम रोजगारी भतन पररभाष्ट्रर्त गरेको सन्त्दभयमा कार्यक्रमले 
ऐनको प्रावधान कार्ायन्त्वर्नमा थप प्रभावकारीरुपमा लाग्न ुपने देचखएको छ ।  

सामाचजक सिंरक्षण प्रदान गने ष्ट्रक्रर्ाकलापमा व्र्चिको छनौट, तनर्तमत तथा आवतधक रकमको हस्तान्त्तरण 
तथा तनजहरुको दीर्यकालीन सामाचजक र आतथयक सधुार हनुे प्रकृततको ष्ट्रक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय कार्यक्रमले 
आर्ोजनाको छनौट तथा सो को कार्ायन्त्वर्न गदाय गररि लचक्षत र्ोजना तजुयमा समेतलाई ध्र्ानमा राखेर 
कार्यष्ट्रवधीको तोकेको आर्ोजना िैङ्कको कार्ायन्त्वर्न गनय गराउन आवश्र्क छ । कार्यक्रमले व्र्चिको 
सामाचजक र आतथयक अवस्थालाई ध्र्ानमा राखेर वाष्ट्रर्यक आवेदन द्वदने प्रावधान िमोचजम स्थानीर् तहिाट 
उि ष्ट्रववरणलाई पररक्षण/सिंसोधन गरेपश्चात मारै िेरोजगार व्र्चिको ष्ट्रववरणलाई स्थानीर् तहको 
कार्यपातलकाको िैठकमा पेश गनय गराउन गराउन आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउन ुपने देचखन्त्छ ।  

स्थानीर् तहमा ष्ट्रवपन्न िेरोजगार व्र्चिको शैचक्षक अवस्थालाई ध्र्ानमा राचख मार् तथा फागनु मष्ट्रहना वडा 
तथा वचस्तस्तरमा सञ्चार अतभर्ान सञ्चालन गने एवम ्उि वगयलाई आवेदन द्वदन सहचजकरण गनय आवश्र्क 
देचखन्त्छ । र्सिाट कार्यक्रमले वास्तष्ट्रवक लाभग्राही छनौट भई सामाचजक न्त्र्ार् उपलव्ध गराउन सहर्ोग 
पगु्ने देचखन्त्छ ।  

२. उत्पादनशील रोजगारीमा अतभिषृ्ट्रि 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वाष्ट्रर्यक एक सर् द्वदनको अल्पकातलक रोजगारी उपलव्ध हुँदा उत्पादनशील 
रोजगारी तसजयना हनुे नभई ऐनले पररभाष्ट्रर्त गरेको िेरोजगार व्र्चिलाई न्त्रू्नतम रोजगारी उपलव्ध गराउनमा 
वतयमान कार्यहरु तनद्वदष्ट भएको देचखन्त्छ । कार्यक्रमले एक सर् द्वदनको रोजगारी नपाएको वा एक सर् द्वदन 
िरािरको रोजगारी वा स्वरोजगारीिाट आम्दानी नभएका व्र्चिलाई रोजगारी वा तनवायह भत्ता उपलव्ध 
गराउने प्रावधान राखेको छ । क्षततपूततय सष्ट्रहतको प्रावधान एवम ्श्रमिजारमा उपलव्ध ष्ट्रवपन्न िेरोजगार 
व्र्चिलाई सामाचजक सिंरक्षण उपलव्ध गराई जीवन तनवायहमा सहचजकरण गने कार्यक्रमको प्रमखु उद्देश्र् 
भएकोले िाल ुकार्यनीततले उत्पादनशील रोजगारी तसजयना हनुे देचखदैन । तथाष्ट्रप, सामाचजक सिंरक्षण प्रदान गदै 
उत्पादनशील रोजगारी तसजयना गनय  रणनैततक मागयदशयन अवलम्वन भएमा श्रमिजारको माग िमोचजमको 
उत्पादनशील रोजगारी तसजयना हनु सक्दछ । र्स कार्यका लातग कार्यक्रमले श्रम िजारको माग िमोचजमका 
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सीप ष्ट्रवकास एवम ्श्रम िजारमा प्रवेश गराउन आवश्र्क सहार्ता र सषु्ट्रवधा उपलव्ध गराउन आवश्र्क 
देचखन्त्छ ।  

३. उत्पादनशील पूवायधारको ष्ट्रवकास 

श्रममूलक प्रष्ट्रवतध प्रर्ोग गदाय मेतसनको प्रर्ोग नहनु ेर सोिाट ज्र्ालामा खिय हनुे रकम िढाउन सष्ट्रकने 
भएकोले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नमा श्रममूलक प्रष्ट्रवतधको प्रर्ोग गने प्रावधान छ।  
मेतसनको प्रर्ोग नहुदँा वातावरण सिंरक्षणमा समेत सहर्ोग पगु्ने भएकोले र्ो प्रष्ट्रवतधको प्रर्ोग कामका लातग 
पाररश्रतमक आर्ोजनाहरुमा प्रितलत छ । श्रममूलक प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकासशील के्षरमा नर्ाँ पूवायधारको तनमायण वा 
सोको ममयतमा प्रर्ोग हनु सक्ने भए तापतन ष्ट्रवकास भईसकेका नगरहरुमा र्स प्रकृततको ष्ट्रक्रर्ाकलाप 
प्रभावकारी हदैुन ।  श्रममूलक प्रष्ट्रवतधको प्रर्ोग गदाय तनमायण सामग्रीको समेत प्रर्ोग गनुय पने तर प्रधानमन्त्री 
रोजगार कार्यक्रमिाट ष्ट्रवतनर्ोजन भएको िजेटिाट तनमायण सामग्रीमा खिय गनय नपाइन ेप्रावधानले पूवायधार 
तनमायण तथा ममयतमा तनमायण सामग्रीको अभाव हुदँा आर्ोजनाको गणुस्तरमा प्रश्न चिन्त्ह देखा परेको छ ।  

उत्पादनशील पूवायधारले समदुार्को सामाचजक र आतथयक उन्नतीमा सहर्ोग परु् र्ाएको हनु ुपदयछ । 
रोजगारीमा पररिालन भएको िेरोजगार व्र्चिहरु ष्ट्रवपन्न वगयको हनुे र तनमायण भएको पूवायधारिाट उि 
वगयको आतथयक र सामाचजक लाभ भएमा उि आर्ोजनालाई उत्पादनशील भन्न सष्ट्रकने धारणालाई दृष्ट्रष्टगत 
गदाय वतयमान समर्मा पूवयधार उत्पादनशील िनाउन गररि लचक्षत र्ोजना छनौट र गणुस्तरर्िु आर्ोजनाको 
तनमायणमा ध्र्ान द्वदनपुने देचखन्त्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ज्र्ाला मारैको श्रोत प्रर्ोग गरी पूवायधार 
तनमायणको आर्ोजना सञ्चालन गनय असम्भव भएको अवस्थामा साझेदारी गनय र साझेदारी गदाय तनचश्चत प्रततशत 
कार्यक्रमको श्रोतको पररिालन हनु आवश्र्क देचखन्त्छ ।  

आ.व. २०७७/७८ देचख कार्यक्रमले प्राष्ट्रवतधक कमयिारीको तनर्चुि गरेको कारण आगामी द्वदनमा 
आर्ोजनाको गणुस्तर कार्म गनय मद्दत पगु्ने देचखन्त्छ । तथाष्ट्रप श्रममूलक प्रष्ट्रवतध र सो को प्रर्ोगिाट 
पूवायधारको तनमायण कार्य जष्ट्रटल हनुे भएकोले प्राष्ट्रवतधक कमयिारीलाई थप क्षमता ष्ट्रवकास गनय आवश्र्क 
देचखएको छ ।  

४. रोजगारी तसजयनाको लातग समन्त्वर् र सहकार्य अतभिषृ्ट्रि 

रोजगारी तसजयना जष्ट्रटल तथा अन्त्तरसम्िचन्त्धत कार्य भएको हनुाले र्ो कार्यका लातग तनजी के्षर, सावयजतनक 
के्षर र सहकारी के्षरको सिंर्िु प्रर्ास आवश्र्क छ । रोजगारीको हक सम्िन्त्धी ऐन तथा तनर्मावलीले 
तोकेको समन्त्वर् र सहकार्य गने तनकार् तथा सतमतत मारैले समग्र रोजगारीको अवस्थालाई सधुानय कद्वठन 
हनुे र अन्त्तरतनकार् र अन्त्तरतह समन्त्वर् र सहकार्यका ष्ट्रक्रर्ाकलाप प्रभावकारी िन्न नसकेको अवस्थालाई 
दृष्ट्रष्टगत गदाय िाल र्ोजनाले मागयतनदेश गरेअनसुार राष्ट्रिर् रोजगार प्रातधकरणको स्थापना हनु ुआवश्र्क 
देचखन्त्छ । रोजगारी तसजयनालाई गररिी न्त्रू्तनकरण तथा मर्ायद्वदत रोजगारीको ष्ट्रवर्र्िाट समेत हेररन ुपने 
भएकोले राष्ट्रिर् स्तरको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने ष्ट्रवधी अवलम्वन गररन ुआवश्र्क देचखएको छ । र्स 
कार्यमा तनजी क्षरे, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेरको प्रतततनतधत्व हनुे व्र्वस्था गनुय वाञ्छनीर् छ । 
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५.२  सझुावहरू 

र्स आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कनिाट प्राप्त नततजाका आधारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग सम्िचन्त्धत 
समस्र्ा तथा िनुौततलाई सम्िोधन गनय तपतसल अनसुार सझुाव प्रस्ततु गररएको छ ।  

1. स्थानीर् तहले कार्यक्रमको अपनत्व ग्रहण गने वातावरण िनाउन आवश्र्क समन्त्वर् तथा 
रोजगार सेवा केन्त्रहरूको सदुृढीकरण, स्रोतको पर्ायप्त हस्तान्त्तरण र नीततगत सहजीकरण गरी 
सिै स्थानीर् तहमा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने ।  

2. स्थानीर् तहले समर्मै र तनर्मसिंगत ढिंगले कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गरे नगरेको र अन्त्र् 
ष्ट्रवर्र्समेत सम्वोधन हनुे गरी अनगुमन  सिंर्न्त्र र पितत सदुृढ गने । अनगुमन तथा मूल्र्ािंकन 
र प्रततवेदनको कार्य श्रम ष्ट्रवभाग र मातहतका कार्ायलर्िाट व्र्स्थापन गने । नीततगत ष्ट्रवर्र् र 
कार्यक्रम स्वीकृततको ष्ट्रवर्र् मन्त्रालर्को आन्त्तररक रोजगारी प्रवियन महाशाखाले हेने व्र्वस्था 
गने ।  

3. राष्ट्रिर् न्त्रू्नतम ज्र्ालादर वा स्थानीर् न्त्रू्नतम ज्र्ाला दरको ८० प्रततशतले हनुे रकम मध्रे् 
जनु वढी हनु्त्छ सोही दर कार्म गने नीततगत व्र्वस्था गने। 

4. राष्ट्रिर् तथा क्षेरगत उपभोिा मूल्र् सूिकािंकलाई आधार तलई न्त्रू्नतम ज्र्ालादर समार्ोजन 
गने पितत स्थापना गने ।  

5. आर्ोजनाको कुल लागत मध्रे् कम्तीमा ७० प्रततशत ज्र्ालामा र ३० प्रततशत तनमायण सामाग्री 
लगार्तमा खियको व्र्वस्था गने ।  

6. तनमायण सामग्री लगार्तको खिय वापतको ३० प्रततशत मध्रे् आर्ोजनामा साझेदारीको लातग 
सिंर्ीर् स्रोतिाट अतधकतम ३० प्रततशत  र स्थानीर् तहिाट न्त्रू्नतम ७० प्रततशत व्र्होने 
व्र्वस्था गरी लागत साझेदारी गने । 

7. आर्ोजना छनौटमा स्थानीर् आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् तहले छनौट गनय सक्ने व्र्वस्था गने 
। आगामी आतथयक वर्यिाट स्थानीर् तहले र्ोजना तजुयमा प्रष्ट्रक्रर्ामा िजेट छुट्टर्ाउन सक्ने गरी 
आर्ोजना छनौटको प्रावधान राख्न े। 

8. चशक्षा, स्वास्थ्र् लगार्तका सामाचजक क्षेरका आर्ोजनामा समेत सूिीकृत िेरोजगारलाई लगाउन 
सष्ट्रकने व्र्वस्था गरी शैचक्षक िेरोजगारलाई सम्िोधन गने ।  

9. हाल सूचिकृत िेरोजगारको सिंख्र्ालाई िजेट तितनर्ोजनको एक मार आधार िनाइएकोमा 
आगामी वर्यहरूमा िेरोजगार प्राथतमष्ट्रककरणमा प्राप्त हनुे प्राप्ताङ्कलाई आधार माने्न । 

10. िेरोजगार छनौट र आवितामा सधुार गने । िेरोजगार प्राथतमकीकरणमा गररव र्रपररवार 
सूिीकरण तथ्र्ाङ्कका साथै चजल्लागत सूिी र अनदुानका लातग आवश्र्कता अनसुार मानव 
ष्ट्रवकास सूिकािंक  (HDI) को पतन प्रर्ोग गने व्र्वस्था गने।  

11. श्रममूलक आर्ोजनाको लागत अनमुान तथा मूल्र्ािंकन तर्ार गने तनचश्चत मापदण्ड तर्ार गरी 
स्थानीर् तहलाई उपलधध गराउने । 

12. प्रत्रे्क पन्त्र द्वदनमा ज्र्ालावापतको रकम कामदाररूलाई भिुानी द्वदने प्रणालीको व्र्वस्था गने 
। 
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13. िैष्ट्रकिं ग सेवा ष्ट्रवस्तारमा समन्त्वर् गने र पहुँि कम भएका वा टाढा भएका स्थानीर् तहमा 
श्रतमक समूहको नाममा ज्र्ाला भिुानी द्वदने व्र्वस्था तमलाउने ।स्थानीर् जनप्रतततनतधलाई 
ष्ट्रवत्तीर् साक्षरता सम्िन्त्धी कार्यक्रम सञ्चालन गने । 

14. कार्यष्ट्रवतध तथा तनदेचशकामा भएका प्रावधान तथा समर् समर्मा पररवतयन हनु ेनीततगत ष्ट्रवर्र्मा  
रोजगार सिंर्ोजक तथा स्थानीर् तहका तनवायचित पदातधकारीलाई अतभमूखीकरण कार्यक्रम 
सञ्चालन गने । 

15.  गलत ष्ट्रववरण भरेर सूिीकृत हनुे कार्यलाई तनरूत्साष्ट्रहत गनय सूिीकृत हनु आवेदन द्वदने 
व्र्चिको ष्ट्रववरणको छानष्ट्रवन सम्िचन्त्धत वडा अध्र्क्ष वा वडा सदस्र्ले गरीव्र्वचस्थत गने 
नीततगत व्र्वस्था गने। 

16. सूिीकृत भएका अतधकतम व्र्चिलाई रोजगारी प्रदान गनय तनजी क्षेर वा तनमायण 
व्र्ावसार्ीहरूले तनमायण गने पूवायधार तथा अन्त्र् ठेक्काको काममा िाष्ट्रहने तर कुनै ष्ट्रवचशष्ट्रष्टकृत 
सीप आवश्र्क नपने श्रमशचि अतनवार्यरूरूपमा रोजगार सेवा केन्त्रिाट माग गरी काममा 
लगाउने व्र्वस्था गने । 

17.  लागत साझेदारीलाई प्रभावकारी िनाउन स्थानीर् तहको नगर वा गाउँ सभा हनुअचर् नै तत ्
तत ्तहमा सूिीकृत मध्रे् रोजगार पाउन र्ोग्र् व्र्चिको सिंख्र्ा र अनदुान रकमको जानकारी 
द्वदने पितत ष्ट्रवकास गने ।  

18. प्रदेश सरकारको स्रोतसमेत पररिालन गरी कार्यक्रमको द्वदगोपन कार्म गनय नीततगत व्र्वस्था 
गने । नीचज तथा गैरसरकारी क्षेरको स्रोत पररिालनका लातग समन्त्वर् र सहकार्य अतभवषृ्ट्रि 
गनय आवश्र्क पहल गने ।   

19. जनशचि र भौततक साधन पर्ायप्त नभएका र सूिना प्रष्ट्रवतध पूवायधारको अभाव रहेका स्थानीर् 
तहलाई प्राथतमकता द्वदई स्रोत र पूवायधार ष्ट्रवकासमा सर्ाउने । 

20. िेरोजगार सूिीकरण र रोजगारीका अवसर सम्िन्त्धी सूिना सरोकारवाला समक्ष परु्ायउन 
स्थानीर् तहका पदातधकारीलाई चजम्मेवार िनाउनकुा साथै स्थानीर् आमसञ्चार माध्र्मको पहुँि 
वढाउन प्रोत्साहन गने ।  

21. छनौट भएका आर्ोजनाको काममा लगाउन ुपूवय कामको प्रकृतत अनसुार कामदाररूको न्त्रू्नतम 
सीप ष्ट्रवकासका लातग तातलम तथा अतभमूखीकरण सञ्चालन गने ।  

22. सूिीकरण हनु िाहने व्र्चिलाई अनलाइन फाराम भनय र आवश्र्क कागजातह व्र्वचस्थत गनय 
रोजगार सेवा केन्त्र वा वडा कार्ायलर्ले सहजीकरण गने व्र्वस्था गने । 

23. रोजगार सेवा केन्त्रिाट र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नका साथै रोजगारमूलक सेवा, सषु्ट्रवधा र 
सहार्ता हनुे प्रभावकारी व्र्वस्थापनका लातग सिंलग्न कमयिारीको क्षमता वषृ्ट्रि तथा स्रोतको 
उिीत व्र्वस्था गने ।  

24. ष्ट्रवतभन्न तनकार्िाट उपलव्ध हनुे रोजगारसम्िि सेवा तथा सषु्ट्रवधाको एकीकृत सूिना 
व्र्वस्थापनका लातग रोजगार सेवा केन्त्रको पहुँि वढाउँने । रोजगार सूिना व्र्वस्थापन प्रणाली 
व्र्वचस्थत गरी तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन तथा श्रमिजारको माग तथा आपूततयको ष्ट्रवश्लरे्ण गने पितत 
स्थापना गने । 
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25. प्रदेश र स्थानीर् तनदेशक सतमततहरुको सक्रीर्ता वढाई कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका 
साथै तीनै तहमा रोजगार सम्वाद मञ्च सञ्चालनमा ल्र्ाउने । 

26.  प्रदेश र स्थानीर् तहमा समेत रहेका र्स्तै प्रकृतत र समान उदे्दश्र्का कार्यक्रमका िीिमा 
दोहोरोपन हटाई स्रोतको अत्र्तु्तम प्रर्ोग गनय तीनै तहको लागत साझेदारी वा सहष्ट्रवत्त 
पररिालनका लातग नीततगत व्र्वस्था र सिंरिनागत प्रणाली स्थापना गने । 
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सन्त्दभय सामग्री 
 

नेपाल सरकार (२०७२). नेपालको सिंष्ट्रवधान, काननु ष्ट्रकताव व्र्वस्था सतमतत , काननु, न्त्र्ार् तथा 
सिंसदीर् मामीला मन्त्रालर्, तसिंहदरवार, काठमाडौं । 

 

नेपाल सरकार (२०७६), पन्त्रौं र्ोजना, राष्ट्रिर् र्ोजना आर्ोग, तसिंहदरवार, काठमाडौं । 

 

नेपाल सरकार (२०७५), राष्ट्रिर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन द्वदग्दशयन, राष्ट्रिर् र्ोजना आर्ोग, 
तसिंहदरवार, काठमाडौं । 

 

नेपाल सरकार (२०७१) ), रोजगार नीतत, काननु ष्ट्रकताव व्र्वस्था सतमतत , काननु, न्त्र्ार् तथा सिंसदीर् 
मामीला मन्त्रालर्, तसिंहदरवार, काठमाडौं । 

 

नेपाल सरकार (२०७५) ), रोजगारीको हक सम्िन्त्धी ऐन, काननु ष्ट्रकताव व्र्वस्था सतमतत , काननु, 
न्त्र्ार् तथा सिंसदीर् मामीला मन्त्रालर्, तसिंहदरवार, काठमाडौं । 

 

नेपाल सरकार (२०७५) ), रोजगारीको हक सम्िन्त्धी तनर्मावली, काननु ष्ट्रकताव व्र्वस्था सतमतत , 

काननु, न्त्र्ार् तथा सिंसदीर् मामीला मन्त्रालर्, तसिंहदरवार, काठमाडौं । 

 

नेपाल सरकार (२०७५) ), प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन तनदेचशका, श्रम, रोजगार तथा 
सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्, तसिंहदरवार, काठमाडौं । 

 
 

नेपाल सरकार (२०७६) ), िेरोजगार सूिी तनधायरण तथा प्राथतमकीकरण मागयदशयन, श्रम, रोजगार 
तथा सामाचजक सरुक्षा मन्त्रालर्, तसिंहदरवार, काठमाडौं । 
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अनसूुिी 
अनसूुिी १ 

स्थलगत तथ्र्ाङ्क सिंकलनका लातग छनौट भएका स्थानीर् तहको ष्ट्रववरण  

क्र.सिं. प्रदेश चजल्ला भौगोतलक 
क्षेर 

स्थानीर् तह 

१ १ धनकुटा पहाड महालक्ष्मी न.पा.  र सष्ट्रहदभमूी 
गा.पा.  

२ १ सनुसरी तराई इटहरी उ.म.न.पा. र  गढी 
गा.पा. 

३ २ महोत्तरी तराई गौशाला न.पा. र वद्वदयवास  
न.पा.  

४ २ सलायही तराई इश्वरपरु न.पा., लालिचन्त्द न.पा.  

५ वागमती नवुाकोट पहाड ष्ट्रवदरु न.पा., तारकेश्वर गा.पा.  

६ वागमती रसवुा ष्ट्रहमाल उत्तरगर्ा गा.पा., नौकुण्ड गा.पा. 
७ गण्डकी स्र्ाङ्जा पहाड पतुतलिजार न.पा. र आतँधखोला 

गा.पा.  

८ गण्डकी कास्की पहाड पोखरा म.न.पा. , रूपा गा.पा. 
९ लचुम्िनी रोल्पा पहाड रोल्पा न.पा. , रून्त्टीगढी गा.पा.  

१० लचुम्िनी रूपन्त्देही  तराइ ततलोत्तमा न.पा. , मार्ादेवी 
गा.पा.  

११ कणायली सखेुत पहाड लेकवेसी न.पा. , पञ्चपूरी न.पा.  
१२ कणायली कातलकोट ष्ट्रहमाल खाँडािक्र न.पा. , रास्कोट 

न.पा.  
१३ सदूुर पचश्चम िझाङ ष्ट्रहमाल समुरी गा.पा. थलारा, गा.पा.  
१४ सदूुर पचश्चम कैलाली तराई धनगढी उ. प. म.न.पा., ष्ट्रटकापरु 

न.पा.  
१५ वागमती लतलतपरु उपत्र्का लतलतपरु म. न.पा., महाँकाल  

गा.पा.  
१६ वागमती काभ्र े उपत्र्का 

आसपास 
मण्डनदेउपरु न.पा., िेथानिोक 
गा.पा.  
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अनसूुिी २ 

तथ्र्ाङ्क तथा ष्ट्रववरण सिंकलनका लातग प्रर्ोग भएका प्रश्ननावली तथा िेकतलष्ट   

 

प्रश्नावली १ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कन सम्िन्त्धी प्रश्नावली 
 

र्ो प्रश्नावलीका ष्ट्रववरणहरू छनौट भएका स्थानीर् तहका प्रमखु/उपप्रमखु वा अध्र्क्ष/उपाध्र्क्षलाई 
सकेसम्म एकै स्थानमा भेला गराई सिंकलन गनुयपदयछ । उपलव्ध भएसम्म वडा अध्र्क्षहरूलाई समेत 
सहभागी गराउन ुपदयछ । 

 

१. प्रदेश:………………… कोड:…    २. चजल्ला:…………   कोड:…… 

३. स्थानीर् तह:… …… … …… …      कोड:…                      

४. प्रमखु/अध्र्क्षको नाम:… …… … …… …  

५. उपप्रमखु/उपाध्र्क्षको नाम: …… … …… …  …… … 

 

M1. तपाईको ष्ट्रविारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मखु्र्त: कुन उदे्दश्र्ले लाग ुभएको हो ? 

१. रोजगारी तसजयना 
२. श्रम ष्ट्रवतनमर्मा सहजीकरण 
३. रोजगारी माफय त सामाचजक सरुक्षा र सिंरक्षणको प्रत्र्ाभतूत  

M2. तपाईको ष्ट्रविारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अपनत्व मखु्र्त: कुन तहको सरकारले 
तलनपुछय  जस्तो लाग्छ ? 

१. सिंर्ीर् सरकार 

२. प्रदेश सरकार 

३. स्थानीर् सरकार 

 

M3. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्त्तगयतका आर्ोजना/कार्यक्रम तथा तततनहरूको क्षेर  र्स स्थानीर् 
तहका लातग सान्त्दतभयक छ? 

१. छM5   २. छैन 

 

M4. कुन ष्ट्रवर्र् क्षेरका कस्ता आर्ोजना/कार्यक्रम सञ्चालन गनुय सान्त्दतभयक हनु्त्छ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

M5. कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका लातग सिंर्ीर् सरकारिाट प्राप्त भएको रकम पर्ायप्त छ ? 

१. छ  २. छैन 

 



60 

 

M6. कार्यक्रम सञ्चालनका लातग स्थानीर् तहिाट थप रकम ष्ट्रवतनर्ोजन गररएको छ ? 

१. छ  रकम रू………………………(…………प्रततशत)          २. छैन  

M7. कार्यक्रमसँग सम्िचन्त्धत नीतत, तनदेशन तथा तनदेचशकाले कार्यक्रम सञ्चालन सहज भएको छ ? 

१. छM9  २. छैन 

M8. के कस्तो नीतत तनदेशनले समस्र्ा परेको हो ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

M9. कार्यक्रम सञ्चालनका लातग हाल सिंलग्न जनशचि पर्ायप्त छ ? 

१. छ  २. छैनM11 

M10. कस्तो र कतत सिंख्र्ामा जनशचि अपर्ायप्त छ खलुाउनहुोस?् 

………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

M11. कार्यक्रम सञ्चालनका लातग भौततक सामग्रीको उपलव्धता पर्ायप्त छ ? 

१. छ  २. छैन M13 

M12. अभाव भएका भौततक सामग्रीको ष्ट्रववरण द्वदनहुोस?् 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

M13. सिंर्ीर् सरकारिाट िजेट प्राप्त नभएमा वा आवश्र्कता भन्त्दा कम प्राप्त भएमा कार्यक्रम तनरन्त्तर 
सञ्चालनका लातग र्स  स्थानीर् तहले स्वर्िं व्र्वस्थापन गनय सक्छ? 

१. सक्छ  २. सक्दैन 

M14. कार्यक्रमलाई तनरन्त्तरता द्वदनका लातग र्स  स्थानीर् तहले अपनत्व ग्रहण गरी स्वर्िं सञ्चालन  
गनय सक्छ? 

१. सक्छ  २. सक्दैन 

 

M15. कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनय ष्ट्रवगत वर्यहरूमा भन्त्दा र्स आतथयक वर्यमा कुनै कठीनाई भएको छ? 

१. छ  २. छैन M17 

 

M16. ष्ट्रवगत वर्यहरूमा भन्त्दा र्स आतथयक वर्यमा कठीनाई हनुकुो मूख्र् कारण के हो? 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

M17. र्स स्थानीर् तहले रोजगारी सम्वन्त्धी नीतत वा रणनीतत तर्ार गरेको र रोजगारीको सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न गरेको छ? 

१. छ M19  २. छैन 

 

 



61 

 

M18. रोजगारी सम्वन्त्धी नीतत वा रणनीतत तर्ारी  र रोजगारीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न नगनुयको मूख्र् 
कारण के हो? 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

M19. र्स स्थानीर् तहले र्स्तै प्रकृततको िेरोजगार लचक्षत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ? 

१. छ   २. छैन M21 

M20. िेरोजगार लचक्षत कार्यक्रमको ष्ट्रववरण द्वदनहुोस?् 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

M21 . तनदेचशका वा कार्यष्ट्रवतधमा व्र्वस्था भए अनसुार  प्रष्ट्रक्रर्ा पूरा गरी िेरोजगार व्र्चिको 
सूिीकरण र रोजगारीमा आवि गनुय भएको छ? 

१. छ   २. छैन 

M22.  सूिीकृत िेरोजगारलाई न्त्रू्नतम १०० द्वदनको रोजगारी उपलव्ध गराइएको छ? 

१. छ M24   २. छैन 

 

M23.  सूिीकृत िेरोजगारलाई न्त्रू्नतम १०० द्वदनको रोजगारी उपलव्ध नगराउनकुो मूख्र् कारण के 
हो? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

M24.  कोतभड-१९ को कारणले रोजगारी गमुाएका र वैदेचशक रोजगारीिाट फकेका व्र्चि लचक्षत 
रोजगार नीतत र कार्यक्रम तर्ार गनुय भएको छ ? 

१. छ   २. छैन 

M25.  कोतभड-१९ को कारणले र्स स्थानीर् तहमा लगभग कतत व्र्चिले रोजगारी गमुाए ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

≠≠≠ 

 

प्रश्नावली २ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कन सम्िन्त्धी प्रश्नावली 
 

र्ो प्रश्नावलीमा सिंलग्न ष्ट्रववरणहरू छनौट भएका स्थानीर् तहका रोजगार सेवा केन्त्रका रोजगार 
सिंर्ोजक वा सम्िचन्त्धत कमयिारीिाट सिंकलन गनुयपदयछ । 

 

१. प्रदेश:………………… कोड:…    २. चजल्ला:…………   कोड:…… 

३. स्थानीर् तह:… …… … …… …      कोड:…                      

४. उत्तरदाता (रोजगार सिंर्ोजक/कमयिारी)को नाम:… …… … …… …  
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C1. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म सूिीकृत भएका व्र्चिहरूको सिंख्र्ात्मक ष्ट्रववरण 
द्वदनहुोस ्।  

 

 मष्ट्रहला परुूर् जम्मा 
आ.व. २०७५/७६    

आ.व. २०७६/७७    

आ.व. २०७७/७८    

जम्मा    

 

C2 र्स कार्यक्रममा हालसम्म सूिीकृत भएका व्र्चिहरूको उमेर समूह अनसुारको ष्ट्रववरण द्वदनहुोस ्
।  

 

 मष्ट्रहला परुूर् जम्मा 
१८-४० वर्य    

४१-५९ वर्य    

जम्मा    

 

C3. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूिीकृत भई रोजगारी प्राप्त गरेका व्र्चिहरूको ष्ट्रववरण द्वदनहुोस ्
।  

 

 मष्ट्रहला परुूर् जम्मा 
आ.व. २०७५/७६    

आ.व. २०७६/७७    

आ.व. २०७७/७८    

जम्मा    

 

C4.  कुनै एक आतथयक वर्यमा रोजगारी प्राप्त गरेका कतत जनाले अको आतथयक वर्यमा पतन पनु:  
रोजगारी प्राप्त गरेका तथए ।  

 पनु:  रोजगारी प्राप्त गनेको 
सिंख्र्ा 

प्रततशत 

आ.व. २०७६/७७   

आ.व. २०७७/७८   

 

C4.  र्स कार्यक्रममा सूिीकृत भई रोजगारी प्राप्त गरेका व्र्चिहरूको उमेर समूह अनसुारको ष्ट्रववरण 
द्वदनहुोस ्।  
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 मष्ट्रहला परुूर् जम्मा 
१८-४० वर्य    

४१-५९ वर्य    

जम्मा    

 

C5. र्स कार्यक्रममा सूिीकृत भई रोजगारी प्राप्त गरेका व्र्चिहरूको रोजगारीको समर् अवतध 
अनसुारको ष्ट्रववरण द्वदनहुोस ्।  

 

 १०० द्वदन  १०० द्वदन भन्त्दा कम 
 मष्ट्रहला परुूर् मष्ट्रहला परुूर् 

आ.व. २०७५/७६     

आ.व. २०७६/७७     

आ.व. २०७७/७८     

जम्मा     

 

C6. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लातग ष्ट्रवतनर्ोचजत रकम र खियको ष्ट्रववरण द्वदनहुोस ्।  

 

 सिंर्ीर् सरकारिाट 
हस्तान्त्तररत रकम 

प्रदेश सरकारिाट 
हस्तान्त्तररत रकम 

स्थानीर् तहिाट 
ष्ट्रवतनर्ोचजत रकम 

आतथयक वर्य प्राप्त रकम 
रू. 

खिय भएको 
रकम रू. 

प्राप्त रकम 
रू. 

खिय भएको 
रकम रू. 

ष्ट्रवतनर्ोचजत 
रकम रू. 

खिय भएको 
रकम रू. 

२०७५/७६       

२०७६/७७       

२०७७/७८       

जम्मा       

 

 

C7. . प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लातग छनौट भएका आर्ोजना वा कार्यक्रमको ष्ट्रववरण 
द्वदनहुोस ्।  

 

आतथयक वर्य आर्ोजना सिंख्र्ा खिय भएको रकम रू. रोजगारीको सिंख्र्ा 
२०७५/७६    

२०७६/७७    

२०७७/७८    

जम्मा    

 

C8. छनौट भएका आर्ोजना वा कार्यक्रमको ष्ट्रवर्र् क्षेर अनसुारका ष्ट्रववरण उल्लेख गनुयहोस ? 
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क्र 
सिं 

 आर्ोजना सिंख्र्ा उपलव्ध रोजगारी सिंख्र्ा  
२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

१ कृष्ट्रर्, सहकारी 
तथा पश ु
ष्ट्रवकास 

      

२ उजाय, तसिाइ 
तथा नदी 
तनर्न्त्रण 

      

३ खानेपानी तथा 
सरसफाई 

      

४ वन तथा 
वातावरण 

      

५ पर्यटन प्रवियन       

६ सडक र्ातार्ात       

७ चशक्षा, र्वुा तथा 
खेलकुद 

      

८ पनुः तनमायण       

९ सामूदाष्ट्रर्क 
पूवायधार तनमायण 

      

१० ठूला तथा 
राष्ट्रिर् गौरवका 
आर्ोजना 

      

११ सूिना तथा 
सिंिार प्रष्ट्रवतध 
उद्योग 

      

१२ अन्त्र्       

१३ जम्मा       

 

 

C9. कार्यक्रम अन्त्तगयत िाल ुआतथयक वर्यका आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको आरम्भ भर्ो ? 

 

१ भर्ोC11  २ हालसम्म भएको छैन  
C10. कार्यक्रम अन्त्तगयत िाल ुआतथयक वर्यका आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको आरम्भ 
हालसम्म हनु नसक्नकुो मखु्र् कारण उल्लेख गनुयहोस ्? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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C11. कार्यक्रम सञ्चालनका लातग  व्र्वस्था गररए िमोचजम जनशचिको पदपूततय भएको छ? 

१ छC13   २ छैन  

 
C12. कस्तो जनशचिको पदपूततय हनु नसकेको हो? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

C13. कार्यक्रमका लातग उपलव्ध भौततक सामग्री पर्ायप्त छन?् 

१ छन्C15   २ छैनन  

 

C14 . अभाव भएका भौततक सामग्रीको ष्ट्रववरण द्वदनहुोस ्? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

C15 .कार्यक्रमसँग सम्िचन्त्धत सूिना प्रणालीको सञ्चालनमा कुनै समस्र्ा छ? 

१ छC18  २ छैन  
C16 . सूिना प्रणालीको सञ्चालनमा ष्ट्रवद्यमान मूख्र् समस्र्ा उल्लेख गनुयहोस?् 

……………………………………………………………………………………………………… 

C17 . लगभग कतत प्रततशत रोजगारी प्राप्त गरेका सूिीकृत व्र्चिले िीिमै काम छोड्ने गरेका छन?् 

……………………………………………………………………………………………………… 

C18 . िीिमै काम छोड्नकुो मूख्र् कारण उल्लेख गनुयहोस ्(िहउुत्तर सम्भव छ) 
१. अन्त्र्र रोजगारी प्राप्त गरेकाले  

२. स्वरोजगारमूलक कार्यमा सिंलग्न भएकाले 

३. काम अनसुारको सीप वा दक्षता नभएकाले 

४. र्ोग्र्ता अनसुारको काम उपलव्ध नभएकाले 

५. पाररश्रतमक न्त्रू्न भएकाले  

६. अन्त्र् (खलुाउने)…………………………. 

C19 . र्ो कार्यक्रम सञ्चालनमा देचखएका मूख्र् समस्र्ा उल्लेख गनुयहोस ्।(वढीमा ३ वटा मार) 
१. ……………………………………………………….. 

२. ………………………………………………………. 

३. ……………………………………………………….. 

C20 . र्ो कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालनमा गनय गनुय पने सधुार सम्िन्त्धमा सझुाव द्वदनहुोस ्
।(वढीमा ३ वटा मार) 
१. ……………………………………………………….. 

२. ………………………………………………………. 

३. ……………………………………………………….. 

≠≠≠ 
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प्रश्नावली ३ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कन सम्िन्त्धी प्रश्नावली 
 

र्ो प्रश्नावलीका ष्ट्रववरणहरू छनौट भएका स्थानीर् तहमा दताय भई ष्ट्रवगत वा िाल ुआतथयक वर्यमा 
रोजगारी प्राप्त गरेका कचम्तमा २ जनासँग सोधेर सिंकलन गनुयपदयछ । 

 

१. प्रदेश:………………… कोड:…    २. चजल्ला:…………   कोड:…… 

३. स्थानीर् तह:… …… … …… …      कोड:…                      

४. उत्तरदाताको नाम: …… … …… …  …… … 

 

m1. तपाईले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्त्तगयत जम्माजम्मी कतत द्वदन काम गनुय भर्ो ? 

…… … …… …  द्वदन 

M2. तपाईले गनुय भएको काम केसँग सम्िचन्त्धत तथर्ो र कतत कतत द्वदन काम गनुय भर्ो ? 

क्र सिं क्षेर काम गरेको द्वदन 
१ कृष्ट्रर्, सहकारी तथा पश ुष्ट्रवकास  

२ उजाय, तसिाइ तथा नदी तनर्न्त्रण 
 

३ खानेपानी तथा सरसफाई 
 

४ वन तथा वातावरण  

५ पर्यटन प्रवियन  

६ सडक र्ातार्ात  

७ चशक्षा, र्वुा तथा खेलकुद  

८ पनुः तनमायण  

९ सामूदाष्ट्रर्क पूवायधार तनमायण  

१० ठूला तथा राष्ट्रिर् गौरवका आर्ोजना  

११ सूिना तथा सिंिार प्रष्ट्रवतध उद्योग  

१२ अन्त्र्  

 जम्मा  

 

M3. तपाईले र्स कार्यक्रमिाट रोजगारी प्राप्त हनुे कुरा कसरी थाहा पाउनभुर्ो ? 

……………………………………………… 

 

M4. तपाईले गरेको कामवापत प्रतत द्वदन कतत रूपैंर्ाका दरले पाररश्रतमक प्राप्त गनुयभर्ो ? 

 आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७ आ.व. २०७७/७८ 

ज्र्ाला दर/द्वदन रू. 
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M5. तपाईले गरेको कामवापत प्राप्त पाररश्रतमक पररवारको जीवन तनवायहका लातग पर्ायप्त तथर्ो ? 

१. तथर्ो  २. तथएन 

 

M6. तपाइले कतत जनाको समूहमा काम गनुय भर्ो ? 

……………………………………………… 

 

M7. सम्िचन्त्धत कामसँग तपाईको सीप तथा अनभुव सम्िचन्त्धत तथर्ो ? 

१. तथर्ो  २. तथएन 

M8. काममा सिंलग्न हनु ुअचर् तातलम प्रदान गररएको तथर्ो ? 

१. तथर्ो  २. तथएन 

M9. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमिाट आगामी द्वदनमा सञ्चालनका हनुे कुनै आर्ोजना वा कार्यक्रममा 
सिंलग्न हनु इच्छुक हनुहुनु्त्छ  ? 

१. छु  २. छैन 

M10.  तपाईको ष्ट्रविारमा र्स कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गनय के कस्तो सधुार गनुय पलाय 
? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

≠≠≠ 

Check list 1 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

आन्त्तररक मूल्र्ाङ्कन सम्िन्त्धी लचक्षत समूह छलफल 
 

 छनौट भएका स्थानीर् तहका प्रमखु/अध्र्क्ष, उपप्रमखु/उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्षहरू, प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृत तथा अन्त्र् कमयिारीहरू, रोजगार सेवा केन्त्रका सिंर्ोजक तथा कमयिारी, दताय 
भएका व्र्चि, उपभोिा सतमततका पदातधकारीहरू, रोजगार प्राप्त गरेका व्र्चि लगार्त 
सरोकारवालाहरूलाई एकै स्थानमा भेला गराई छलफल गरी ष्ट्रववरण सिंकलन गनुयपदयछ । 

 

१. प्रदेश:………………… कोड:…    २. चजल्ला:…………   कोड:…… 
३. स्थानीर् तह:… …… … …… …      कोड:…                      
 

४. सहभागीहरूको नाम र पद (नोट िकुमा क्रमश: लेख्न)े 

a. ……………………………………….. 
b. ………………………………………. 

………………………………………………. 

F1. कार्यक्रमको कार्यसम्पादनिारे छलफल ? 

 कार्यक्रममा ष्ट्रवतनर्ोचजत िजेट, मानवीर् सिंशाधन तथा उपकरण लगार्तका स्रोत तथा 
साधनको प्रर्ोग ष्ट्रवद्यमान पितत र र्ोजना अनसुार भएका छन ्, छैनन ्? 
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 कार्यक्रमको लक्ष्र् अनसुार उपलचधध हातसल भर्ो/भएन वा हनुे द्वदशातफय  उन्त्मखु छ/छैन? 
लक्ष्र् अनसुार उपलचव्ध नभएको वा हनुे नदेचखएको भए त्र्सका कारणहरू के के हनु ्? 

 कार्यसम्पादनमा सधुार गनय के कस्ता पहल आवश्र्क देचखएका छन ्? 

F2. कार्यक्रमको सान्त्दतभयकतािारे छलफल ? 

 

 कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिर् नीतत र प्राथतमकतासँग तादाम्र्ता हनुेगरी भएको छ, छैन ? 
 कार्यक्रम स्थानीर् जनताको माग र आवश्र्कता अनसुार सञ्चालन भएको हो, होइन ? 

 कार्यक्रमले समेटेको जनसिंख्र्ाको समूह र आकार उपर्िु छ, छैन ? 

 

F3. कार्यक्रमको प्रभावकाररता वा कार्यकुशलता िारे छलफल ? 

 र्स कार्यक्रमले तलएको लक्ष्र् अनसुार कतत िेरोजगार व्र्चिहरूले और्तमा कतत समर्को 
रोजगारी प्राप्त गरे ? 

 रोजगारमूलक सेवा सषु्ट्रवधाका लातग आएका व्र्चिहरू मध्रे् र्स स्थानीर् तहिाट लगभग 
कतत प्रततशत व्र्चिहरूलाई सहजीकरण तथा सेवा प्रदान गररर्ो ?  

 रोजगारी प्राप्त गरेका व्र्चिहरूको आर् आजयनमा कतत वढोत्तरी हनु सक्र्ो ? 

 कार्यक्रमको प्रभावकारी सिंिालनमा र्ोगदान द्वदने र व्र्वधान खडा गने कारक तत्व के के 
हनु ्। 

F4. कार्यक्रमको कार्यदक्षतािारे छलफल ? 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपर्िु समर्मा सञ्चालन भएको छ छैन ्? 
 कार्यक्रमको समग्र प्रभावकाररता कस्तो छ ? 

 कार्यक्रमको स्रोत ष्ट्रवतनर्ोजन आवश्र्कता अनसुार हनु सकेको छ, छैन ? 

 ष्ट्रवतनर्ोचजत िजेटको खियको कार्यकुशलता कस्तो छ ? 

 तनदेचशका वा कार्यष्ट्रवतधमा व्र्वस्था भए अनसुार  प्रष्ट्रक्रर्ा पूरा गरी िेरोजगार व्र्चिको 
सूिीकरण र रोजगारीमा आविताको अवस्था कस्तो छ? 

 

F5. कार्यक्रमको प्रभाविारे छलफल ? 

 कार्यक्रममा स्थानीर् िेरोजगार समूहको पहुँि कस्तो रहेको छ ? 

 कार्यक्रमले प्राथतमकता द्वदनपुने वगयलाई समेट्न सकेको छ, छैन ? 
 कार्यक्रमले हालसम्म कतत व्र्चिलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ ?  

 कार्यक्रमिाट लाभग्राही वगयका लातग रोजगारी, स्वरोजगारी तथा आर् आजयनमा के कस्तो 
सकारात्मक प्रभाव परेको वा पने देचखएको छ ? 

F6. कार्यक्रमको दीगोपनािारे छलफल ? 
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 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमिाट प्रदान गररने सेवाको द्वदगोपना सम्वन्त्धमा र्स स्थानीर् 
तहको सोि कस्तो छ ? 

 स्थानीर् तहमा रोजगारीका अवसरको द्वदगोपना कस्तो छ ? 
 कार्यक्रम सञ्चालन गनय आतथयक श्रोत प्रातप्तको द्वदगोपना कस्तो छ ? 

 कार्यक्रमको सिंिालन गने प्राष्ट्रवतधक क्षमता (मानि श्रोत र ज्ञान तथा तातलम प्राप्त) को 
द्वदगोपना कस्तो छ ? 

 रोजगारी उपलव्ध गराउने सम्िन्त्धमा तनजी क्षेर, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेरसँग कस्तो 
समन्त्वर् भएको छ? 

≠≠≠ 

  



70 

 

अनसूुिी ३ 
तचस्वरहरू 

 

  
रसवुाको नौकुण्ड गाउँपातलकामा भएको अन्त्तरष्ट्रक्रर्ा कार्यक्रमको झलक । 

 

 
नवुाकोटको ष्ट्रवदरु नगरपातलकामा भएको अन्त्तरष्ट्रक्रर्ा कार्यक्रमका सहभागीहरू । 
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सलायहीको लालवन्त्दी नगरपातलकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमिाट तनतमयत पाकय को स्थलगत 
अवलोकनमा सहभागी माननीर् सदस्र् लगार्त ।  

 

 
लतलतपरु महानगरपातलकामा भएको अन्त्तरष्ट्रक्रर्ा कार्यक्रममा नगरप्रमखु लगार्त सहधागीहरू।  
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धनकुटाको महालचक्ष्म नगरपातलकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाफय त तनतमयत सडक नाली तथा 
ममयत गररएको सडक ।  

 

 
धनकुटाको शष्ट्रहदभतूम गाउँपातलकामा भएको छलफलमा सहभागीहरूिाट ष्ट्रविार व्र्ि गरररहेको 
दृष्र् । 

 


