२०७७ कार्तिक १ दे खि पुस मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्िहरूको प्रगर्त
१. प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम अन्तगित न्र्ूनतम रोजगारीमा रहने रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली
(EMIS) मा सूचीकृत बेरोजगार मध्र्े चालु आ.व.मा रोजगारी उपलब्ध गराइने २ लाि जनाको र्मर्त
२०७७ साल पौष १ दे खि २०७८ असार मसान्तसम्मको काममा िटिएको १०० ददनको सामुटहक
ँ
दुर्ि
ि ना बीमा गररएको छ । श्रर्मकको सामूटहक बीमा श्रम मन्रालर् र राटिर् बीमा कम्पनीसग
सम्झौता भै २०७७/९/१ दे खि बीमा कार्ािन्वर्नमा आएको छ ।
२. श्रर्मक सूचना बैंक समेतको कार्ि गने गरी रोजगार व्र्वस्थापन प्रणाली (EMIS) को स्तरोन्नर्त गने
सम्बन्धमा श्रर्मक सूचना बैंकको प्रारखम्भक अवधारणा पर तर्ार भएको ।त्र्सलाइि Scoping लगार्तका
व्र्वस्थापकीर् कार्िमा सहजीकरणका लार्ग परामर्िदाता छनौि भइि कार्ि प्रारम्भ भएको । श्रर्मक
सूचना बैंकको कार्ािन्वर्नमा सहजीकरण गनि श्रीमान् सखचवज्र्ूको सं र्ोजकत्वमा र्नदे र्क सर्मर्तको गठन
गररएको ।
३. स्थानीर् स्तरमा रोजगारी र्सजिना गरी सूचीकृत बेरोगार व्र्खिलाइि रोजगारी उपलब्ध गराउन तीन
चरणमा गरी कुल जम्मा रू.११अवि २० करोड ९९ लाि रकम हस्तान्तरण भइिसकेको। र्सबाि कुल
२ लाि रोजगारी सृजना हुने ।
४. र्मर्त २०७७/७/२१ मा माननीर् मन्रीस्तरको र्नणिर्बाि स्वीकृत भइि कामका लार्ग पाररश्रर्मकमा
आधाररत सामुदाटर्क आर्ोजना सञ्चालन कार्िटवर्ध, २०७७ जारी भएको ।
५. ७५३ विा स्थानीर् तहका २२५९ जना कमिचारी मध्र्े प्रदे र् नं १, प्रदे र् नं २, गण्डकी प्रदे र् र
बाग्मती प्रदे र्का स्थानीर् तहका 1215 जना कमिचारीलाई प्रधानमन्री
रोजगारीको
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तार्लम/पुनतािजगी तार्लम ३९६ जनालाई सञ्चालन गररएको।
६. रोजगारमूलक कार्िक्रमको गुणस्तरीर्ता अर्भवृटि गनि र रोजगारमूलक कार्िक्रम सञ्चालनमा सहर्ोग गनि
७५३ विै स्थानीर् तहमा प्राटवर्धक सहार्कको दरवन्दी थप गरी पदपूर्तिको लार्ग मापदण्ड तर्ार गरी
पठाइएको । हालसम्म कररव ५५९ स्थानीर् तहले प्राटवर्धक सहार्कको छनौि गररसकेको टववरण
प्राप्त भएको छ, बाँकीमा पदपूर्ति प्रकृर्ा चर्लरहेको ।

७. आन्तररक रोजगारी प्रवििन, प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रमको उद्देश्र्, कार्ािन्वर्नको ढाँचा

लगार्तका टवषर्मा समान बुझाइि कार्म गरी प्रभावकारी रूपमा तीनै तहका सरकारमा अपनत्व
र्सजिना गनि प्रदे र् नं. १ र २ का गा.पा. तथा न.पा.का अध्र्र्क्ष/प्रमुिज्र्ूसँग मा. मन्रीज्र्ू को
ुि ल अन्तरटक्रर्ा कार्िक्रम सम्पन्न भएको ।
समुपखस्थर्तमा उच्चस्तरको भचअ
८. EMIS को स्तरोन्नतीको लार्ग परामर्ि सेवाबाि ड्र्ासबोडि, टवत्तीर् र भौर्तक प्रर्तवेदनको ढाँचा लगार्तमा
सुधारको काम भैरहेको ।
९. श्रमको सम्मान कार्िक्रम (श्रव्र् दृश्र् र प्रचार सामाग्री उत्पादन र टवतरण) को प्रभावकारी

सञ्चारका लार्ग सञ्चार रणनीर्तको मस्र्ौदा तर्ार भएको । सोही आधारमा क्रमर्ः सञ्चार
सामाग्री उत्पादन र टवतरण गने सम्बन्धमा नेपाल िे र्लर्भजन र रे र्डर्ो नेपालका प्रर्तर्नर्धसँग
छलफल भएको।
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स्वरोजगारीका अवसरहरुको टववरण एटककृत रुपमा सं कलन गनि टववरण माग गररएको ।

११. गत आ.व. २०७६/७७ को ७५३ स्थानीर् तहबाि टववरण र्लइि प्रधानमन्री रोजगार
कार्िक्रमको वाटषिक प्रर्तवेदन मस्र्ौदा अखन्तम चरणमा रहे को ।
१२. टवश्व बैंकसँगको दोस्रो Review Mission सम्पन्न गररएको ।
१३. र्ुवा रोजगारीका लार्ग रूपान्तरण पहल आर्ोजना(र्ुवारूप)को Steering committee बैठक भएको ।
१४. टवर्भन्न स्थानीर् तहबाि email, पराचार िे र्लफोनबाि प्राप्त भएका गुनासोको सम्बोधन गररएको ।
जानकारी उपलब्ध गराईएको ।
१५. Contingency Emergency Response Component (CERC) को लार्ग र्मर्त २०७७/७/२०मा अथि
मन्रालर्मा अनुरोध भएको ।

