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धानम ी रोजगार काय म काया वयन गन सशत अनदुान नकासा स ब धी 

शे व  
२०७६ फागनु २ 

धानम ी रोजगार काय म अ तगत चाल ुआ थक वष २०७६/०७७ का ला ग थानीय तह अ तगत 

रोजगार सेवा के मा सूिचकृत भएका बेरोजगार यि ह लाई रोजगार  दान गन उ े यले कामका 
ला ग पा र मकमा आधा रत सामदुा यक आयोजना स ालन गन त कालका ला ग सशत अनदुानको 

पमा थानीय तहह लाई . २ अव बाँडफाडँ गर  पठाईएको छ । नेपाल सरकारको तफबाट 

व नयोजन भएको . २ अव २० करोड ३२ लाख रकम म येबाट हाललाई . २ अव रकम 
आयोजनाको पूण ववरण ा  भएका ६२३ गाउँपा लका तथा नगरपा लकाह लाई  आयोजना र 

वेरोजगारको सूिच समेतको आधारमा मू यांकन गर  यूनतम . १० (दश) लाख र अ धकतम . ७५ 
(पचह र) लाखको सीमा भ  रह  सशत अनदुानको पमा बाँडफाँड गर  नकाशा पठाईएको छ ।  

यस काय मका ला ग चाल ुआ थक वषमा . ४ अव ८२ करोड ३२ लाख बजेट व नयोजन भएको 

छ । सो म ये . २ अव ६२ करोड व  बैक (आइ.डी.ए.) बाट ऋण सहयोग ा  हनुे गर  . २ 

अव २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आ त रक ोतबाट यहोन गर  बजेट कायम ग रएकोमा 

आइ.डी.ए. तफको ोतको काया वयन व ध नधारण हनुे ममा रहेको हुँदा उ  रकम काया वयनमा 

आउन केह  समय ला न े हुँदा हाललाई नपेाल सरकारको ोतको . २ अव मा  बाँडफाँड गर  

नकाशा पठाईएको हो। 

थानीय तहमा बजेट ह ता तरण गन कामका ला ग पा र मकमा आधा रत सामदुा यक आयोजना 
(स ालन तथा यव थापन) काय व ध, २०७६ अनसुार ७५३ वटै गाउँपा लका तथा नगरपा लकाह सँग 

आयोजनाको ववरण, वेरोजगार सं या र वजेट अनमुान ताब गर  पठाउन अनरुोध ग रएको थयो । 

जस म ये ६२३ वटा थानीय तहबाट आयोजना र वेरोजगारको सूिच समेतको  पूण ववरण ा  भएको 

थयो । यसर  ा  आयोजनालाई सोह   काय व ध, २०७६ को दफा ८ को अ धनमा रह  

ाथ मक करण ग रएको छ र सो ाथ मक करणको सूची यस म ालयको वेभसाईट 

www.moless.gov.np वा www.pmep.gov.np मा म त २०७६।११।३ बाट हेन स कनेछ। 

चाल ुआ.व को ला ग बाँडफाँड हनु बाँक  र नपगु हनुे बजेट सरकारको  अ य ोतबाट  यव था गर  

व भ  कारणले आयोजना ताव गन नसकेका थानीय तहबाट आयोजना ताव भई आएप छ र हाल 
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रकम बाँडफाडँ भएका थानीय तहले बेरोजगारको ाथ मकता म स हतको सूची रोजगार यव थापन 

सूचना णाल  (Employment Management Information System -EMIS) मा व  गरेका आधारमा 

पनुः बाँडफाडँ गर  पठाइनेछ । साथै थानीय तहले यस सशत अनदुान देहायका शतह को प रपालना 

गरेर मा  खच गन यव था मलाइएको छः- 

1. गाउँपा लका/नगरपा लकाले आवेदन दने यि  म येबाट बेरोजगार प हचान गरेका स पूण 

यि ह को पूण ववरण EMIS मा व  गरे प ात मा  आयोजना स ालन गन ुपनछ । 

2. सूिचकृत बेरोजगार यि लाई एक सय दन रोजगार पु ने गर  काम उपल ध गराई यूनतम 

रोजगार  सु नि त गन गर  आयोजनामा खटाउन ुपनछ ।  

3. बेरोजगार यि लाई रोजगार मा खटाउँदा बेरोजगार सूची नधारण तथा ाथ मक करण 
मागदशन, २०७६ बमोिजम EMIS ले नधारण गरेको बेरोजगार यि को ाथ मकता म 

अनसुार मशः खटाउन ुपनछ । 

4. EMIS मा व  भएका सूिचकृत बेरोजगार यि ह लाई लाभ ाह  प रचयप  जार  गरेर 

मा  काममा खटाउन ुपनछ ।  

5. कामका ला ग पा र मकमा आधा रत सामदुा यक आयोजना (स ालन तथा यव थापन) 
काय व ध, २०७६ मा उ लेिखत आधारह  बमोिजम म ालयले थानीय तहबाट ा  

आयोजनाह को ाथ म कता म नधारण गरेकोले सो ाथ मकतामा परेका आयोजनाह  

स बि धत थानीय तहको कायपा लकाबाट नणय गर  मशः काया वयन गद जान ुपनछ 

।  

6. बुदँा (५) बमोिजम नणय गदा ाथ मकता ममा परेका बहसंु यक सूिचकृत बेरोजगार 

यि  र ाथ मकता ममा परेका आयोजना फरक फरक वडामा पन गएमा य ता 

बहसंु यक सूिचकृत बेरोजगार यि ह लाई काममा खटाउने गर  कायपा लकाको नणयबाट 

यस भ दा त लो ाथ मकता ममा रहेका आयोजनाह  समेत काया वयन गन स कनेछ ।  

7. आयोजनाको लागत अनमुान वीकृत गन, बजेट खच गन, लेखापर ण गराउने काय च लत 

कानून बमोिजम थानीय तहले गन ुपनछ । 

 

      (समुन िघ मरे) 

सहसिचव एवं व ा 


