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हाम्रो भन्नु 

रोजगारीको हकको संबैधालनक व्यवस्था कायािन्वयन गनिका िालग नेपाि सरकारिे सञ्चािन गरेका लवलभन्न 

रोजगारमूिक कायिक्रमहरु मध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम न्यूनतम रोजगारी सुलनलित गरी सामालजक 

संरक्षण प्रदान गने र अन्तररक रोजगारी प्रवद्धिन गने एईटा महत्वपूणि कायिक्रम हो । संलवधानिे रोजगारीको 

हकिाइ मौलिक हकको रुपमा स्थालपत गरेको तथा रोजगारी व्यवस्थापन गनि यो कायिक्रम सञ्चािनमा 

अएको छ । यो कायिक्रम कायािन्वयन गनि रोजगारीको हक सबबन्धी ऐन र लनयमाविी, प्रधानमन्त्री रोजगार 

कायिक्रम सञ्चािन लनदेलशका, बेरोजगार सलूच लनधािरण तथा प्राथलमलककरण मागिदशिन, कामका िालग 

पाररश्रलमकमा अधारीत सामुदालयक अयोजना (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) कायिलवलध अदी कानुनी प्रबन्ध 

गरेको छ ।  

छत्रदेव गाईँपालिका लभत्रका अठ वटा वडाहरुमा प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम सञ्चािन गरी साविजलनक 

पूवािधार लनमािण तथा ममित संभारका के्षत्रमा अन्तरीक रोजगारी तथा न्यूनतम रोजगार प्रदान गने हाम्रो मुख्य 

ईदे्दश्य रहेको छ । लवश्वव्यापी रुपमा फेलिएको कोलभड-१९ को प्रतक्ष्य प्रभाव यस गाईँपालिकामा समेत परेको 

छ । लनजी के्षत्र र संगलठत के्षत्रमा कायिरत नेपािी श्रलमकको रोजगारी कटौती हुदा अन्तरीक तथा न्यूनतम 

रोजगार माफि त ् सामालजक संरक्षण प्रदान गनुिपने ऄवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम ऄन्तगित 

रोजगार लवलहन र जोलखमपूणि जीवनयापन गरररहेकािाइ छत्रदेव गाईँपालिकािे सूलचकरण र प्राथलमलककरण 

गरी एक बषिमा एक सय लदन रोजगारी सुलनलित गनि कायिक्रम कायािन्वयन गरेको छ ।  

छत्रदेव गाईँपालिका ऄन्तगित सबपूणि वडाहरु, वडा ऄध्यक्ष, वडा सलमलतका पदालधकारीहरु सबैमा धन्यवाद 

टक्य्राईदै यस प्रलतवेदन तयार पाने क्रममा सहयोग गनुिहुने छत्रदेव गाईँपालिकाका ऄध्यक्ष¸ ईपाध्यक्ष¸ प्रमुख 

प्रशासकीय ऄलधकृत श्री भेषराज पन्थ¸ योजना प्रमुख श्री सलुनि पन्थी, प्रालवलधक सहायक श्री शंकर ररजाि 

िगायत सबै प्रलत अभार प्रकट गदै यस सामाग्रीको ऄध्ययन गरी ऄमूल्य सुझावको िालग सबैमा ऄनुरोध 

गदिछु । 

      _______________ 

        सन्तोष भुसाि  

      रोजगार संयोजक 

      छत्रदेव गाईँ कायिपालिकाको कायाििय 

 

 

 

 

 

 

 



कायिक्रमको पृष्ठभूमी  

नेपािको संलवधानको धारा ३३ िे रोजगारीको हकिाइ मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही 

मौलिक हकको कायािन्वयन गनि रोजगारीको हक सबबन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । नेपाि सरकारिे 

चािु अलथिक वषि २०७५/७६ को नीलत तथा कायिक्रम र बजेटमाफि त साविजलनक लवकास लनमािणका 

कायिहरूमा रोजगारीका ऄवसर लसजिना गरी अगामी पाँच वषि लभत्रमा कुनै पलन नेपािी नागररकिे वाध्यतािे 

वैदेलशक रोजगारीमा जानुपने ऄवस्थाको ऄन्त्य गने घोषणा गरेको छ । साविजलनक लवकास लनमािणसबबन्धी 

कायिक्रम तथा अयोजनाहरू सरकारका लवलभन्न तह ऄन्तगितका लवषयगत मन्त्रािय तथा लनकायहरूबाट 

संचािन हुने गरेका छन ्। यसरी लवलभन्न लनकायहरूिे लवकास लनमािण सबबन्धी कायिक्रम तथा अयोजनाहरू 

संचािन गदाि रोजगारी लसजिनािाइ यथोलचत प्राथलमकता लदन नसकेको ऄवस्था छ । रोजगारीको हकसबबन्धी 

ऐन, २०७५ िे प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पलहचान र सूचीकरण 

गने र रोजगार सेवा केन्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यलिहरूिाइ एक अलथिक वषिमा न्यूनतम एक सय 

लदनको रोजगारी प्रत्याभूलत गररने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गनि नसके नेपाि 

सरकारिे हरेक बेरोजगार पररवारिाइ एक जना श्रलमकिे एक सय लदन काम गदाि प्राप्त गने न्यूनतम 

पाररश्रलमकको पचास प्रलतशत रकम लनवािह भत्ता लदनु पने व्यवस्था छ । तसथि सूचीकृत बेरोजगार 

व्यलिहरुिाइ न्यूनतम रोजगारी सुलनलित गनि व्यावसालयक कृलष, लसंचाइ, खानेपानी, नदी लनयन्त्रण, वन, 

पयिटन, यातायात पूवािधार िगायतका साविजलनक लनमािण तथा ऄन्य साविजलनक कायिहरुमा सहकायि र 

समन्वय गरी एलककृत रुपमा थप अन्तररक रोजगारी लसजिना गनुि पने अवश्यकता छ । यस्तो ऄवस्थामा 

नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुका साविजलनक लनमािण तथा साविजलनक के्षत्रका ऄन्य 

कायिक्रमहरुमा पयािप्त संख्यामा थप रोजगारी लसजिना गने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगिे लतनीहरुको 

कायािन्वयन गने प्रबन्ध गनि प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम संचािनमा ल्याईन िालगएको हो । यसरी रोजगारी 

श्रृजना गदाि साविजलनक के्षत्रका लवकास लनमािणसबबन्धी कायिक्रम तथा अयोजनाहरूमा श्रलमकको माग हुने र 

माग बमोलजमका श्रलमकहरूको अपूलति रोजगार सेवा केन्रमाफि त हुने भइ सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र 

अपूलतिको औपचाररक संयन्त्रको समेत लवकास हुनेछ । यस्तो संयन्त्रिे स्थानीय स्तरमा लनजी, सहकारी तथा 

गैर सरकारी के्षत्रमा हुने श्रलमकको माग र अपूलति बीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूलमका समेत लनवािह गनेछ 

। प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम ऄन्तगित लनजी, सहकारी तथा गैर सरकारी के्षत्रसंग समेत समन्वय र सहकायि 

गरी ती के्षत्रहरुमा थप रोजगारीका ऄवसर लसजिना गररनेछ । श्रलमकमा हुने क्षमता तथा सीप ऄभावका 

कारणिे बजारमा देलखएको श्रलमकको माग र अपूलति बीचको ऄन्तरिाइ कम गनि यस कायिक्रम ऄन्तगित 

श्रलमकको क्षमता तथा सीप लवकास तालिम कायिक्रमहरु समेत संचािन गररनेछन ् । बेरोजगार व्यलिहरुिे 

अफूसंग भएको सोच, सीप र ऄनुभवका अधारमा स्वरोजगार हुन चाहेमा अवश्यक पने सीप तथा 

ईद्यमशीिता ऄलभवृलद्ध गनि लवशेष ईद्यमशीिता तालिम प्रदान गने र ईद्यमको ऄवधारणा प्रस्तावको 

मूल्यांकनका अधारमा सहुलियतपूणि ऊण सहायता ईपािब्ध गराईने व्यवस्था समेत यस कायिक्रम माफि त 

गररनेछ । यस बाहेक कामिाइ सबमान गने संस्कृलतको लवकास गनि “श्रमको सबमान, राष्ट्रको ऄलभयान” 

िगायतका चेतनामूिक कायिक्रम समेत देशव्यापी रुपमा संचािन गररनेछ । 

 कायिक्रमको दीघिकािीन सोचः 

ज्ञान, सीप र क्षमतायुि प्रलतस्पधी श्रमशलिको लवकास र ईत्पादनशीि अन्तररक रोजगारी लसजिना माफि त श्रम 

शलिको स्वदेशमै पूणि ईपयोग गरी अलथिक समृलद्ध हालसि गनुि यस कायिक्रमको दीघिकािीन सोच रहेको छ । 

 

 



 कायिक्रमको िक्ष्यः 

स्वदेशलभत्र रोजगारीका पयािप्त ऄवसरहरुको लसजिना र कामिाइ सबमान गने संस्कृलतको लवकास गरी 

रोजगारीका िालग लवदेश जानुपने वाध्यात्मक ऄवस्थाको ऄन्त्य गनि यस कायिक्रमको िक्ष्य रहेको छ । 

 कायिक्रमको ईदे्दश्यः 

यस कायिक्रमको ईदे्दश्य देहाय ऄनुसार रहेका छनः् 

(१) सबै नागररकिाइ न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूलत गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको 

कायािन्वयन गने । 

(२) अन्तररक रोजगारी र ईद्यमशीिताको प्रवर्धन गरी वैदेलशक रोजगारीको बढ्दो लनभिरतािाइ कम गने । 

(३) कामका िालग पाररश्रलमक माफि त गररबी न्यूनीकरण र सामालजक संरक्षणमा योगदान पुर् याईने । 

(४) स्थानीय स्तरमा लवकास लनमािण कायि माफि त साविजलनक पँूजी लनमािण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर 

सुधार गनि मद्धत पुर् याईने ।  

 कायिक्रमको रणनीलतः यस कायिक्रमको कायािन्वयन गनि लनबनानुसारका मुख्य रणनीलतहरु लिआनेछः 

(१) स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रवद्धिनका िालग साविजलनक लनमािणका कायिहरुमा सबभव भएसबम श्रममूिक 

प्रलवलधको प्रयोग गने । 

(२) रोजगारी लसजिनाका िालग ऄन्तर के्षत्रगत तथा ऄन्तरतहगत समन्वय गने । 

(३) सीपमूिक तालिम माफि त बजारको माग ऄनुरुपको श्रमशलि लवकास र अपूलति गने । 

(४) रोजगारी लसजिनामा लनजी, सहकारी तथा सामुदालयक के्षत्रसँग सहकायि गने । 

(५) रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको स्थापना माफि त रोजगारी सबबन्धी तथयांक लनयलमत रुपमा 

ऄद्यावलधक गरी ईपयोग गने । 

 कायिक्रमको के्षत्रः 

(१) यो कायिक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका साविजलनक के्षत्रका कायिमा संचािन गररनेछ । यसको 

कायािन्वयनमा स्थानीय तहको प्रमुख भूलमका रहनेछ । 

(२) संघीय सरकारका लवषयगत मन्त्राियहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्राियहरु र स्थानीय तहहरु अअफ्नो के्षत्र 

लभत्र यस कायिक्रमको कायािन्वयनमा लजबमेवार हुनेछन ्। 

(३) यो कायिक्रम मुिुकका ७ प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहहरु माफि त संचािन हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय 

तहका साविजलनक लनमािणका कायिक्रमहरुमा श्रममूिक प्रलवलधको प्रयोगिाइ प्राथलमकता लदइ बेरोजगार 

व्यलिहरुिाइ न्यूनतम रोजगारी ईपिब्ध गराआने छ । 

(४) यो कायिक्रम ऄन्तगित रोजगारी लसजिनाका प्रमुख के्षत्रहरुमा सडक, खानेपानी, ढि व्यवस्थापन, लसंचाइ,ं 

उजाि, सहरी लवकास, लशक्षा, स्वास्थय, पूनलनिमािण, पयिटन, वन, सामुदालयक पूवािधार, कृलष तथा सहकारी, 

सूचना प्रलवलध, वातावरण संरक्षण तथा जिवायु ऄनुकुिन वा रोजगार लसजिना हुन सक्य्ने ऄन्य के्षत्रिाइ लिआने 

छ । 

(५) साविजलनक लनमािणका के्षत्र बाहेक लनजी, सहकारी तथा गैर सरकारी के्षत्रमा समेत सबबलन्धत के्षत्रसँगको 

सहकायिमा रोजगारीको लसजिना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुलनलितता गनि सलकनेछ । 

 कायिक्रमका िलक्षत समूहः  

यस कायिक्रमका िलक्षत समूह १८ देलख ५९ वषि ईमेर समूहको बेरोजगार व्यलि तथा लनजको पररवार हुनेछन ्। 



 कायिक्रमका प्रमुख ऄंगहरु 

रोजगारीको लसजिना र रोजगारीको व्यवस्थापनसंग सबवलन्धत मालथ ईल्िेलखत ईदे्दश्यहरु हाँलसि गनिका िालग 

कायिक्रमिे लवलभन्न के्षत्रगत रुपमा देहायका कृयाकिापहरु गने व्यवस्था गररएको छ :- 

कायिक्रमका 

ऄंगहरु 
प्रमुख लक्रयाकिापहरु 

रोजगार सेवा तथा 

सहायता 

राज्यिे नागररकिाइ प्रदान गने ऄन्य सेवा जस्तै रोजगार सेवा पलन बेरोजगार व्यलि तथा 

रोजगारदातािाइ प्रदान गररने लबलशष्ट प्रकारको सेवा हो । यसका िालग नागररकिे सहज 

तवरिे पहुचँ गनि सक्य्ने गरी रोजगार सेवा केन्रको स्थापना गनुि अवश्यक छ । नेपािमा 

बेरोजगार तथा रोजगारका ऄवसरहरुको वास्तलवक तथा ऄद्यावलधक तथयांकहरु ईपिव्ध 

नभएको र अन्तररक श्रलमकहरुको लववरणहरु ऄद्यावलधक नभएको ऄवस्था छ । यस्तो 

ऄवस्थामा वेरोजगारहरुको तथयांक ऄद्यावलधक राखी श्रलमकहरुिाइ रोजगादातासंग 

सबपकि  स्थापना गराईने सन्दभिमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चािन हुने रोजगार सेवा 

केन्रहरुिे तथयांक संकिन, बेरोजगारहरुको ऄद्यवलधक िगत, रोजगारीको सबभावनाको 

ऄध्ययन र ऄनुसन्धान, रोजगारीका िालग सहयोग, बेरोजगारको पलहचान र सूलचकरण, 

रोजगारदातासंग समन्वय र सहकायि, रोजगारीमा िगाईने, स्वरोजगारीका िालग प्रोत्साहन 

गने, बैदेलशक रोजगारमा जान आच्छुकहरुको क्षमता ऄलभबृलद्ध गने र लनवािह भत्ताको 

लवतरण अलद कायि गनेछ । 

क्षमता ऄलभबलृद्ध र 

स्वरोजगारी 

वेरोजगार व्यलिहरुका िालग स्वरोजगार प्रवधिन गनि श्रम बजारिाइ अवश्यक पने 

श्रलममहरुको सवेक्षण, रोजगारीका िालग सीपको लवकास, सहुलियतपुणि ऊण, परामशि, 

सूचना तथा जानकारीिगायतका सहयोग ईपिव्ध गराआनेछ । 

रोजगारी 

लसजिनामा लनजी 

के्षत्रहरुसंग 

सहकायि 

औद्योलगक लवकासिे रोजगारीको लसजिना, वस्तु र सेवाको मुल्य ऄलभबृलद्ध तथा वस्तु र 

सेवाको ईपिव्धतामा प्रत्यक्ष सहयोग गदिछ । त्यसैिे साविजलनक, नीलज र सहकारी 

के्षत्रहरुको लदगो तथा बृहत अधारसलहतको औधोलगक लवकास माफि त रोजगारी लसजिना 

गनि ईद्योग र प्रलतष्ठानहरुिाइ प्रोत्साहन र सहयोग अवश्यक पदिछ । यस कायिक्रम माफि त 

रोजगारी लसजिनामा लनजी के्षत्रहरुको भूलमकािाइ ध्यानमा राख्दै रोजगारी मागको प्रके्षपण, 

लनजी के्षत्रको लवकासका िालग श्रलमकहरुिाइ तालिमको व्यवस्था, समन्वय र सहभालगता 

र लनजी के्षत्रका ईद्यमीहरुिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

साविजलनक 

लनमािण कायिहरु 

ऄन्तरािलष्ट्रय तथा नेपािकै ऄनुभवहरुिाइ समेत अधार मान्दा साविजलनक लनमािण 

कायिहरुिे प्रत्यक्ष रोजगारी लसजिनामा महत्वपूणि भूलमका खोिेको पाआन्छ । 

यस कायिक्रमिे साविजलनक लनमािण कायिमा रोजगारीको सुलनलितता गनि संस्थागत क्षमता 

ऄलभबृलद्ध गने, सूचनाहरुको सबपे्रषण गने, योजना तजुिमा र कायािन्वयनमा सहकायि गने, 

लवलभन्न लनकायहरुबाट संचालित कायिक्रमहरुको संयोजनगने, रोजगारीमा िलक्षत 

वगिहरुको सुलनलितता गने र थप श्रोतहरुको पररचािनमा सहयोग गनि अवश्यक सहयोग 

ईपिव्ध गराईने कायि गनेछ । 

नीलतगत लनणिय र 

कायािन्वयन 

रोजगारीको हकको कायािन्वयन र अन्तररक रोजगारी लसजिनाका िालग अवश्यक 

नीलतगत लनणियहरु गरी कायािन्वयन गरेर थप अन्तरीक रोजगारी लसजिना गनि कायिक्रमिे 

अवश्यक व्यवस्था गनेछ । 

  



१. छत्रदेव गाईँपालिका एक पररचय 

ऄघािखाँची लजल्िाका सालवक बल्कोट¸ केरुङ्गा¸ छत्रगञ्ज¸ ठूिापोखरा तथा भगवती गा.लव.स.को पुरै भूगोि 

साथै लचलदका गा.लव.स.का १ देलख ८ सबमका वडाहरु¸ ऄघाितोष गा.लव.स. का २ देलख ५ सबमका वडाहरु र 

मरेङ गा.लव.स. का ७ देलख ९ सबमका वडाहरुको भूगोििाइ समेटेर बनेको छत्रदेव गाईँपालिकाको पूविमा 

गुल्मी¸ पलिममा सलन्धखकि  नगरपालिका¸ ईत्तरमा मािारानी गाईँपालिका र दलक्षणमा पालणनी गाईँपालिका 

रहेका छन । ८७.६२ वगि लकमी के्षत्रफिमा फैलिएको यस गाईँपालिकाको जनसंख्या २०६८ को जनगणना 

ऄनुसार २५३३६ रहेको छ । महाभारतको युद्धको आलतहास बोकेको छत्रमहाराज देवािय धालमिक महत्विे 

भररएको ऐलतहालसक तथा धालमिक लवषयसँग जोडेर यस गाईँपालिकाको नामाकरण “छत्रदेव गाईँपालिका’’ 

रहेको हो । “छत्रदेवको शानःसुन्दर¸ सान्त¸ सबबृद्ध गाईँपालिका हाम्रो ऄलभयान’’ भन्ने मुि नाराका साथ 

पररपक्य्व स्थानीय सरकारको रुपमा ऄलघ बढेको यस गाईँपालिकािे सञ्चािन गरेका लबलभन्न 

लक्रयाकिापहरुिे अफुिाइ ऄब्बि सालबत गनि सफि भएको छ । 

छत्रदेव गाईँपालिकाको नक्य्सा 

 

 

नेपािको संलवधान जारी भए पलछ संघीयता कायािन्वयनमा अएसँगै स्थानीय तहको संरचना लनमािण भइ 

स्थानीय लनवािचन पिात स्थानीय सरकार गठन भएको हो । जनतािाइ स्थानीय सरकारको ऄनुभूती लदिाईँदै 

समतामूिक समाज लनमािण गनि र लनवािचनका समयमा गररएका प्रलतबद्धताहरु पुरा गनि अलथिक लबकास¸ 

सामालजक लबकास¸ भौलतक पूवािधार¸ वन तथा लवपद् व्यवस्थापन¸ सुशासन तथा सेवा प्रवाहसंग सबबलन्धत 



गलतलबलधिाइ प्राथलमकताका साथ ऄगालड बढाईँदै िलगएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारसँग अवश्यक 

समन्वय गदै स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोलजम लबलभन्न जनमुखी कायिक्रमहरु ऄगाडी बढाईँदै 

िगेको छ । अन्तररक अबदानीका श्रोतको कलम रहेको यस गाईँपालिकािे ऄलधकतम िाभ हुने गरी लसलमत 

श्रोतको पररचािन गरररहेको छ । ऄनुकरणीय काम गने ऄन्य स्थानीय तहबाट समेत लसक्य्दै गाईँपालिकािाइ 

देशकै नमूना गाईँपालिका बनाईनमा अफ्नो ध्यान केलन्रत गरररहेको छ । छत्रदेव गाईँपालिकाबाट भएका 

महत्वपूणि कायिहरु मध्ये केही कायिहरुिाइ यहाँ प्रस्तुत गररएको छ । 

१. कानून लनमािण र सुशासनः सरकार सञ्चािनका िालग पलहिो अधार कानून हो । नेपािको संलवधान २०७२ 

को ममि ऄनुसार स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी स्थानीय कानून लनमािण 

गनुिपने भएकोिे हाि सबम ६६ वटा कानूनहरु (ऐन¸ लनयम¸ कायिलवलध¸ लनदेलशका तथा मापदण्ड) लनमािण गरी 

कायिन्वयनमा ल्याआएको छ । ऄन्य धेरै कानूनहरु लनमािणको क्रममा रहेका छन । कानूनको पररपािनासँगै सेवा 

प्रवाह जोलडएको हुन्छ¸ मुस्कान सलहतको सेवािाइ प्राथलमकतामा राखेर लवत्तीय ऄनुशासन कायम गदै 

साविजलनक सेवाको गुणस्तर बृलद्ध गरी सुशासन कायम गने प्रलक्रयामा सविताका साथ ऄगालड बलढरहेको छ । 

२. श्रोत पररचािनः अन्तररक श्रोत न्यून भएकोिे सघंीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ऄनुदानमा भर 

पनुि पने ऄवस्था रहेकोमा गाईँपालिकािे अलथिक ऐन लनमािण गरेर ईि ऐनिे लनलदिष्ट गरेका करका के्षत्र 

बमोलजम राजश्व ऄशुिी समेत गरी लवत्तीय ऄनुशासनमा जोड लददैं सरकारी कोषको ऄलधकतम सदुपयोग गने 

गरी पारदशी ढंगिे अफ्ना लक्रयाकिाप ऄगाडी बढाआरहेको छ ।  

३. अलथिक लबकासः देशकै पलहिो खरका छाना मुि गाईँपालिका बन्न सफि भएको श्रमको सबमान¸ 

श्रमजीलवहरुको सुरक्षा¸ रोजगारी सृजना¸ ईद्यमलशिता लवकास र अय अजिन जस्ता लबषयहरुिाइ 

प्राथलमकतामा राखेको यस गाईँपालिकािे जनताको अबदानीमा बृलद्ध गनि ईपिब्ध जलमन¸ जंगि¸ जलडबुटी र 

जनशलिको ऄलधकतम ईपयोग हुन सक्य्ने गरी अलथिक लवकासका कायिक्रमहरु ऄलघ बढाएको छ । जस 

ऄन्तगित कृलष तथा पयिटन¸ लनवािहमुखी कृलष प्रणािीिाइ अधुलनक तथा व्यवसालयक बनाईन लबलभन्न औजार 

ईपकरण ईपिब्ध गराईने¸ कागती तथा ऄन्य फिफुिका लवरुवा लवतरण¸ मासु ईत्पादनमा बृलद्ध गनि बोयर 

जातको बोका लबतरण¸ बाँझो जग्गा राख्ने प्रवृलत्तिाइ लनरुत्सालहत गने कायिक्रम¸पशुपंक्षीमा नश्ल सुधार¸ माहुरी 

घार लवतरण¸ कृलष सहकारी तथा कृषक समूह दताि गरी व्यलस्थत गने¸ युवा िलक्षत कायिक्रममा जोड¸ दलित घर 

ईज्यािो कायिक्रम माफि त प्रत्येक दलित पररवारिाइ सोिार लवतरण तथा लनःशुल्क लवदु्यत लमटर जडान¸ 

गाईँपालिकाका ४० जना लवद्याथीिाइ ३ वषे बािी लवज्ञान ऄध्ययनका िालग लनःशुल्क छात्रवृलत्त अलद जस्ता 

कायिक्रम कायिन्वयनमा ल्याएको छ ।  

४. सामालजक लवकासः नेपािको संलवधानिे मौलिक हकका रुपमा स्थालपत गरेका लशक्षा तथा स्वास्थय सेवा 

पाईने जनाका हकिाइ सुरलक्षत गनि यस गाईँपालिकािे महत्वपूणि भूलमका खेिेको छ । “छत्रदेवको आच्छा¸ युग 

सुहाईँदो लशक्षा’’ भन्ने नारा बोकेको यस गाईँपालिकािे लशक्षा के्षत्रको लवकास तथा गुणस्तरीय स्वास्थय 

सेवािाइ पलन प्राथलमकतामा राखेको छ । सामालजक लवकास ऄन्तगित सञ्चािन गररएका लक्रयाकिापहरु 

लनबन छन । 

 लशक्षक डायरीको प्रयोग¸ ऄंगे्रजी माध्यमको लशक्षाको सुरुवात एवं लदवा खाजाको व्यवस्था¸ 

 लवद्याियका लशक्षक तथा लवद्याथीको स्वस्थय परीक्षण गने कायिक्रम¸ 

 लवद्याियमा जाने लकशोरीहरुका िालग मलहनावारी हुदँा स्यालनटरी प्याडको ब्यवस्था¸ 

 लबद्याियहरुिाइ सुलवधा सबपन्न बनाईन भवन लनमािण तथा प्रलबलध मैत्री बनाईन कबप्युटर तथा आन्टरनेटको 

व्यवस्था¸ 

 कोलभड-१९ को प्रकोपको समयमा SEE तयारी गरररहेका लबद्याथीहरुका िालग स्थानीय टेलिलभजन माफि त 

कक्षा संचािन गररएको¸ 



 स्वास्थय संस्थावाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तररयता कायम गनि स्वास्थय संस्थािाइ सबलिकरण गनि लबलभन्न 

औजार ईपकरण ईपिब्ध गराआएको¸ 

 स्वास्थय संस्थामा गुणस्तररय औषधीको सुलनलितता िालग प्रभावकारी व्यवस्था लमिाआएको¸ 

 ५ वटा स्वास्थय संस्थाका अफ्नै सुलबधा सबपन्न भवन लनमािण भएका¸२ वटा स्वास्थय संस्थाका भवन 

लनमािणको ऄलन्तम चरणमा छन ्भने केरुङ्गा स्वास्थय चौकीमा भवन लनमािणका िालग पहि भआरहेको छ¸ 

 बलथिङ सेन्टरबाट सुरलक्षत प्रसुती सेवा प्रदान गररएको छ¸ 

 ३ वटा एबवुिेन्स सञ्चािनमा ल्याआ सेवा प्रदान गररएको छ¸ 

 बल्कोट प्राथलमक स्वास्थय केन्रिाइ स्तरोन्नती गरी १५ शैयाको ऄस्पताि बनाईन भवनको लशिान्यास भआ 

लनमािणको प्रकृपा ऄगालड बलढसकेको छ¸ 

 चौमालसक रुपमा सामालजक सुरक्षा भत्ता लवतरणसँगै लनःशुल्क स्वास्थय परीक्षण तथा औषधी लवतरण गने 

गररएको¸ 

 स्वास्थय संस्था नभएको वडामा अधारभुत स्वास्थय सेवा केन्रको स्थापना गरी सेवा संचािन गररएको¸ 

 प्रोटोकि ऄनुसार चार पटक गभि जाँच गराईने गभिवती मलहिाहरु िाइ प्रोत्साहन सलहत प्रलत भेट रु. ४०० 

ईपिब्ध गराईने गररएको छ भने यस बषि देलख गाईँपालिका ऄन्तगितका बलथिङ सेन्टरमा प्रसुती हुन अईँदा 

लनःशुल्क एबबुिेन्स सेवा ईपिब्ध गराईने व्यवस्था गररएको छ¸ 

 धालमिक¸ सामालजक¸ साँस्कृलतक तथा पुरातालत्वक महत्व बोकेका मठमलन्दर तथा साजिलनक स्थिको संरक्षण 

तथा प्रबद्धिनका कायि िाइ प्राथलमकताका साथ ऄगालड बढाआएको¸ 

 जेष्ठ नागररक सबमान गने कायक्रम¸ मलहिाको क्षमता लबकासका िालग लबलभन्न सीपमुिक तालिम संचािन 

गररएको¸ 

 म.स्वा.से. को सेवाको ईच्च मूल्याङ्कन गदै िामो समय सेवा गने म.स्वा.से. िाइ सबमान गनि दीघि सेवा 

सबमानको कायिक्रम ल्याआएको¸ 

 स्वास्थय संस्थामा आन्टरनेट सुलवधाको व्यवस्था गररएको¸ अलद । 

५. पूवािधार लवकासः पूवािधार लवकास लवना अलथिक तथा सामालजक लवकास सबभव नहुने भएकोिे हाम्रो 

ध्यान पूवािधार लवकासमा पलन त्यलतकै पुगेको छ । काठका पोि मुि गाईँपालिका बन्न सफि यस 

गाईँपालिकािे सन्तुलित रुपमा बजेटको पररलध लभत्र रहेर संघ तथा प्रदेश सरकार संग समन्वय गदै पूवािधार 

लवकासका कायिक्रमहरु िाइ प्राथलमकताका साथ ऄगाडी बढाआरहेको छ । अफ्नै भवनवाट सेवा संचािन 

गरररहेको छ भने सलवधा सबपन्न बहु ईदे्धलस्यय सभाहिको लनमािण पलन सबपन्न भएको छ । प्रशासकीय भवन 

लनमािणको क्रममा रहेको यस गाईँपालिकाका हरेक टोिमा मोटरवाटोको सुलवधा पुगेको छ भने ठुिा तथा 

साना सडक स्तरोन्नतीका कायिहरु भआरहेका छन । गाईँपालिका लभत्र लवलभन्न ठाईँमा खेि मैदान¸ लजम हि¸ 

कवडिहि¸ साविजलनक भवनहरु¸ हेिी प्याड¸खानेपानी योजनाहरु¸ लसंचाइ योजनाहरु¸ सडक वलत्त जडान¸ पाकि  

लनमािण¸ झोिुङ्गे पुि लनमािण¸ बाि ईद्यान¸ छत्रदेवािय लसंलड लनमािण¸ गाईँपालिका लभत्रका ऄलत लवपन्न घर 

पररवारको िालग छत्रदेव जनता अवास कायिक्रम  माफि त अवासको सुलवधा ईपिब्ध गराईन अवास लनमािण 

अलद कायिहरु ऄगाडी बढेकोमा कलत सबपन्न भएका छन भने केलह कायिन्वयनको चरणमा रहेका छन । 

जनताको नलजकको सरकार हुनुको नातािे जनतािाइ लसंहदरवार जाईँमै अएको ऄनुभुलत हुने गरी िोकतन्त्रको 

ममि ऄनुसार अफ्ना गलतलवलध संचािन गरररहेको यस गाईँपालिकािे कानूनको पररलध लभत्र रलह भावी 

कायिलदशा तय गनि भौलतक पूवािधारको ऄवस्था¸ सामालजक लबकासको ऄवस्था¸ लवपद् व्यवस्थापन¸ जिवायु 

ऄनूकुिन¸ सुशासन र सेवा प्रवाहको सलमक्षा संगै भौलतक तथा लवलत्तय प्रगतीको लवशे्लषण गरी भावी कायिक्रम 

तय गनि यस गाईँपालिका लभत्रका बहुअयालमक के्षत्रको ऄध्ययन गरी गाईँपालिकाको ऄल्पकालिन¸ 

मध्यकालिन¸ दीघिकालिन¸ रणनीलतक र अवलधक योजना तय गनुिपने अवस्यकता महसुस गरी सोही ऄनुरुप 

छत्रदेव गाईँपालिका ऄगालड बलढरहेको छ । 



 

२. अ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालित प्रमुख कायिक्रमको प्रगती लववरणः 

अलथिक बषि २०७८/०७९ मा छत्रदेव गाईँपालिका रोजगार सेवा केन्र ऄन्तगित सञ्चािन भएका 

लक्रयाकिापहरुको प्रगतीको ऄवस्थािाइ यहाँ प्रस्तुत गररएको छ । 

(क) सूलचकृत बेरोजगार व्यलिहरुको लववरण  

मलहना सूचीकृत बेरोजगार 
रोजगारीमा संिग्न 

भएको लववरण 

सलक्रय 

बेरोजगार 

लनलष्ट्क्रय 

बेरोजगार 

२०७७ चैत ३१६ ० ३१६ ० 

२०७८ बैसाख २४४ 
० 

 
२४४ ० 

२०७८ कालतिक ० १२१ ० ० 

२०७८ मंलसर ० १० ० ० 

२०७८ पुस ० २६ ० ० 

कुि ५६० १५७ ५६० ० 

 

 

 

५ 

५५ 

१०५ 

१५५ 

२०५ 

२५५ 

३०५ 

३५५ 

२०७७ चैत २०७८ बैसाख २०७८ कार्तिक २०७८ मंससर २०७८ पुस 

सूचीकृत बेरोजगार 

२०७७ चैत 
२०७८ बैसाख 
२०७८ कार्तिक 
२०७८ मंससर 
२०७८ पुस 



 

 

(ख) लिङ्गको अधारमा सूलचकृत बेरोजगार व्यलिहरुको लववरण  

मलहना मलहिा पुरुष ऄन्य 

२०७७ चैत २५१ ६५ ० 

२०७८ बैसाख २०९ ३५ ० 

कुि ४६० १०० ० 

 

 

१२१ 

१० 

२६ 

कुि, १५७ 

रोजगारीमा संिग्न भएको लववरण 

२०७७ चैत 
२०७८ बैसाख 
२०७८ कार्तिक 
२०७८ मंससर 
२०७८ पुस 
कुऱ 

मलहिा, २५१ 

मलहिा, २०९ 

कुि, ४६० 

मलहिा 

२०७७ चैत 

२०७८ बैसाख 

कुि 



 

 

मलहना सूचीकृत बेरोजगार रोजगारीमा संिग्न भएको लववरण 

२०७७ चैत ३१६ ० 

२०७८ बैसाख २४४ ० 

२०७८ कालतिक ० १२१ 

२०७८ मंलसर ० १० 

२०७८ पुस ० २६ 

कुि ५६० १५७ 

          

                 

पुरुष, ६५ 

पुरुष, 

३५ 

कुि, १०० 

पुरुष 

२०७७ चैत 

२०७८ बैसाख 

कुि 

० 

३१६ 

२४४ 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

कुि, ५६० 

० ० ० ० ० ० ० ० ० 

१२१ 

१० 

२६ 

० ० ० ० ० 

१५७ 

० 

१०० 

२०० 

३०० 

४०० 

५०० 

६०० 

सचूीकृत बेरोजगार 

रोजगारीमा सिंग्न भएको लववरण 



(ग) अयोजना सञ्चािनका के्षत्रहरु र सञ्चािन भएका कुि अयोजना सङ्ख्या 

मुख्य के्षत्र कुि अयोजना संख्या 

खानेपानी तथा सरसफाइ २ 

वन तथा वातावरण ८ 

सडक यातायात ६४ 

सामूदालयक पूवािधार लनमािण ४ 

कुि ७८ 

 

               

 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ, २ 

वन तथा 

वातावरण, ८ 

सडक यातायात, 

६४ 

सामूदालयक 

पूवािधार लनमािण, 

४ 

कुि, ७८ 

कुि अयोजना संख्या 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

वन तथा वातावरण 

सडक यातायात 

सामूदालयक पूवािधार लनमािण 

कुि 



(घ)  अयोजना सञ्चािन गनि ईपिब्ध बजेटको स्रोत  

पररयोजना बजेट स्रोतहरू 
श्रोतगत अयोजनाको 

संख्या 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमको सशति ऄनुदानबाट 

संचालित अयोजना 
४० 

ऄन्य कामका िालग पाररश्रलमक अयोजना ० 

साझेदारीमा संचालित कामका िालग पाररश्रलमक 

अयोजना 
० 

अइ लड ए लवश्वबैंक ३८ 

प्रदेश सरकार ० 

स्थानीय तह (साझेदारी) ११ 

संघ सरकार ऄन्य ० 

जनसहभालगता ० 

ऄन्य संघसंस्था ० 

कुि ७८ 

 

               

४० ३८ 

११ 

७८ 

० 
१० 
२० 
३० 
४० 
५० 
६० 
७० 
८० 
९० 

श्रोतगत आयोजनाको संख्या 

श्रोतगत आयोजनाको संख्या 



(ङ) कामका िालग पाररश्रलमक अयोजनाहरुको लवलत्तय लववरण अ.व. २०७८/७९ 

क्र.स. अयोजनाको नाम 
वडा 

नं. 

अयोजनाको 

प्रकार 

बजेट इलष्टमेट खचि (फाआनि लवि ऄनुसार) 

कैलफयत 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कायिक्रम 

(नेपाि सरकार) 

युवा रोजगारीका 

िालग रुपान्तरण 

पहि अयोजना 

(अइ लड ए 

लवश्वबैंक) 

स्थानीय तह कूि बजेट 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कायिक्रम 

(नेपाि सरकार) 

युवा रोजगारीका 

िालग रुपान्तरण 

पहि अयोजना 

(अइ लड ए 

लवश्वबैंक) 

स्थानीय तह कूि बजेट 

१ 

वडा नं १ भभत्रका 

सामदुाभयक वनमा 

वकृ्षारोपणका लाभग 

खाल्डा खन्ने काययक्रम 

१ 

वन तथा 

वातावरण 
५१३४८ ० ० ५१३४८ ५१९३० ० ० ५१९३० 

 

२ 

कंुवरका चौपारी नौभबसे 

मोटरबाटोमा नाली 

भनमायण 

सडक यातायात १२१८१२ ० ० १२१८१२ १०३८६० ० ० १०३८६० 
 

३ 

नेटा राजपुोखरा 

खर्जयायङ्ग मोटर बाटोमा 

नाली भनमायण 

सडक यातायात ५७३७४ ० ० ५७३७४ ८६५५० ० ० ८६५५० 
 

४ 

कट्टी मैदान गंगाटार 

मोटरबाटोमा नाली 

भनमायण 

सडक यातायात १४५०६५ ० ० १४५०६५ १४४२५० ० ० १४४२५० 
 

५ 
हले्थपोष्ट भपपलनेटी बाटो 

ममयत तथा नाली भनमायण 
सडक यातायात १३०९७६ ० ० १३०९७६ १२६९४० ० ० १२६९४० 

 

६ 

बरारुख वडा कायायलय 

कंुवरका चौपारी 

मोटरबाटोमा नाली 

भनमायण 

सडक यातायात ७०४४३ ० ० ७०४४३ ६३४७० ० ० ६३४७० 
 

७ 
वडा भभत्रका गोरेटो बाटो 

ममयत 
सडक यातायात ० ३३७८५७ ० ३३७८५७ ० ३३५२३७ ० ३३५२३७ 

 

८ 
छत्रदवे १ भचभदका 

भभत्रका सम्पूणय पोखरी 

वन तथा 

वातावरण 
० ५०६९२ ० ५०६९२ ० ५२५०७ ० ५२५०७ 

 



सरसफाई 

९ 
भलु्के खानेपानी टंकी 

सरसफाई 

खानेपानी तथा 

सरसफाई 
० १५४४४ ० १५४४४ ० १६१५६ ० १६१५६ 

 

१० 

वडा नं २ भभत्रका 

सामदुाभयक वनमा 

वकृ्षारोपणका लाभग 

खाल्डा खन्ने काययक्रम 

२ 

वन तथा 

वातावरण 
५१३४८ ० ० ५१३४८ ५१९३० ० ० ५१९३० 

 

११ 
माइका थान दखेी अवुयण 

भनस्कने डुवा स्तरोन्नती 
सडक यातायात ८२२५१ ० ० ८२२५१ ७५०१० ० ० ७५०१० 

 

१२ जोइकोहर चौपारी भनमायण 
सामदूाभयक 

पवूायधार भनमायण 
३७०५७ ० १२९६०७ १६६६६५ ४०३९० ० ११५३१७ १५५७०७ 

 

१३ परुुवा चौपारी भनमायण 
सामदूाभयक 

पवूायधार भनमायण 
१६६५९ ० ६०९३९ ७७५९८ १७३१० ० ६३३८४ ८०६९४ 

 

१४ कट्टी चौपारी भनमायण 
सामदूाभयक 

पवूायधार भनमायण 
४३०८१ ० १२४०७४ १६७१५५ ४६१६० ० १२८०५७ १७४२१७ 

 

१५ 
च्यानडााँडा दखेी पाँधेरो 

जाने बाटो स्तरोन्नती 
सडक यातायात ३४६६१२ ० ० ३४६६१२ ३४६२०० ० ० ३४६२०० 

 

१६ 

भचउरीका रुख दखेी 

टाकटोला जाने बाटो 

स्तरोन्नती 

सडक यातायात ० ४६९२६ १४८२९१ १९५२१७ ० ४६१६० १८३२१० २२९३७० 
 

१७ 
पाटी पोखरी र भझवायस 

डुवा स्तरोन्नती 
सडक यातायात ० २७५६६२ ० २७५६६२ ० २७२३४४ ० २७२३४४ 

 

१८ 

भचउररका रुख दखेी ठााँटी 

भनस्कने गोरेटो बाटो 

स्तरोन्नती 

सडक यातायात ० ५२७९६ ० ५२७९६ ० ५५३९२ ० ५५३९२ 
 

१९ 
टाकटोला र हुलाक 

पोखरी स्तरोन्नती 

वन तथा 

वातावरण 
० ८६६०९ ११९३९५ २०६००४ ० ८७७०४ ११००३२ १९७७३६ 

 

२० 

वभृि झटारी गोरेटो बाटो 

सोभलङ्ग तथा ममयत 

सधुार 

३ सडक यातायात ११२१६९ ० ० ११२१६९ ११२५१५ ० ० ११२५१५ 
 



२१ 
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मोटरबाटोमा नाली 

बनाउने 
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अमराइ मौभलपोखरा 

सपौदी मोटर बाटोमा 
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सामदूाभयक 

पवूायधार भनमायण 
० २४६७४ ५०००० ७४६७४ ० २३०८० ५०००० ७३०८० 

 

४१ 
भवसनुपाटा दखेी 

धानखोला गोरेटो बाटो 
५ सडक यातायात २७६३९७ ० ० २७६३९७ २९०८०८ ० ० २९०८०८ 

 



ममयत संभार 
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बहखोर दभेख लुम्छा 

पाँधेरो सम्म मोटरबाटो 
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भझल्केपोखरी मभन्दर जाने 
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दोहोरा चौपारी दखेी 

ढुङ्गे दउेराली जाने 
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बाटो ममयत 
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बााँझापोखरा 
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भचभदपानी घोरीबारी सम्म 
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बेल्बासेका घर ठूलापाटा 
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सडक यातायात ३२०१८५ ० ० ३२०१८५ २७००३६ ० ० २७००३६ 
 



ममयत 
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तल्ला लहरे भसस्नेखोली 

लामेपोखरी गैरापानी 

सल्लेनी भबसौना गोरेटो 
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ढोबाट भासेकाचौर 
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पोखरी वकृ्षारोपण 

काययक्रम 

८ 

वन तथा 

वातावरण 
५२५०७ ० ० ५२५०७ ६९२४० ० ० ६९२४० 

 

६८ 

घैयार सामदुाभयक वन 

झाडी छटानी तथा 

वकृ्षारोपण योजना 

वन तथा 

वातावरण 
८३०८८ ० ० ८३०८८ ४१५४४ ० ० ४१५४४ 

 

६९ 
धरमपानी जकेुपानी 

गोरेटो बाटो ममयत 
सडक यातायात १३३०७९ ० ० १३३०७९ ३११५८० ० ० ३११५८० 

 

७० 
वडा भभत्रका पोखरी तथा 

पाँधेरा ममयत 

खानेपानी तथा 

सरसफाई 
२९७७३ ० ० २९७७३ ३४६२० ० ० ३४६२० 

 

७१ 

वडा नं ८ भभत्रका 

सामदुाभयक वनमा 

वकृ्षारोपणका लाभग 

वन तथा 

वातावरण 
५१३४८ ० ० ५१३४८ ६९२४ ० ० ६९२४ 

 



खाल्डा खन्ने काययक्रम 

७२ 

अघायतोष काभलका 

भगवती मभन्दर 

लामाटोला मोटरबाटो 

नाली भनमायण 

सडक यातायात २३६२८ ० ० २३६२८ २०७७२० ० ० २०७७२० 
 

७३ 

दउेराली लेभडकाटे 

आाँपकाटे चेक्मी 

मोटरबाटो नाली भनमायण 

सडक यातायात ११५११२ ० ० ११५११२ ६९२४ ० ० ६९२४ 
 

७४ 

अघायतोष पोखेडााँडा 

धरमपानी भचभदपानी 

भमलभमले मोटरबाटो 

नाली भनमायण 

सडक यातायात २०३८९० ० ० २०३८९० १३८४८ ० ० १३८४८ 
 

७५ 

भतलकुवा रातामाटा 

काफलकारुख चौतारा 

गोरेटो बाटो ममयत 

सडक यातायात ० १९०४१ ० १९०४१ ० १३८४८ ० १३८४८ 
 

७६ 

जभुम्लकुलाको पाटा 

अभमन्डााँडा सामदुाभयक 

वन झाडी छटानी तथा 

वकृ्षारोपण योजना 

वन तथा 

वातावरण 
० ५५३९२ ० ५५३९२ ० ४६१६० ० ४६१६० 

 

७७ 
वडा भभत्रका गोरेटो बाटो 

ममयत सधुार 
सडक यातायात ० ३४५६८१ ० ३४५६८१ ० ३७८५१२ ० ३७८५१२ 

 

७८ 

चौतारा वडा कायायलय 

मोटरबाटो नाली 

सरसफााँई 

सडक यातायात ० ४१५४४ ० ४१५४४ ० २३०८० ० २३०८० 
 

कुि जबमा ५१७७५७३ ३८०९२७१ १०१७५७६ १०००४४२० ५२५०७०० ३८०८२०० १०३५००० १००९३९०० 
 

 

 



                (च) अयोजना सञ्चािन ऄनुमालनत रकम र खचि लववरण 

पररयोजना बजेट स्रोतहरू 
कामका िालग पाररश्रलमक 

अधाररत कायिको बजेट 
खचि 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमको सशति ऄनुदानबाट 

संचालित अयोजना 
५१७७५७३ ५२५०७०० 

अइ लड ए लवश्वबैंक ३८०९२७१ ३८०८२०० 

स्थानीय तह १०१७५७६ १०३५००० 

कुि १०००४४२० १००९३९०० 

        

                                                              



              

 

              

प्र.रो.का 

५१७७५७३ 

युवारूप 

३८०९२७१ 

स्थानीय तह, 

१०१७५७६ 

कुि, 

१०००४४२० 

कामका िालग पाररश्रलमक अधाररत कायिको बजेट 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमको सशति 

ऄनुदानबाट सचंालित अयोजना 

अइ लड ए लवश्वबैंक 

स्थानीय तह 

कुि 

प्र.रो.का. 

५२५०७०० 

५१.०३% 

युवारूप 

३८०८२०० 

३७.७२% 

स्थानीय तह  

१०३५००० 

१०.२५% 

कुि, 

१००९३९०० 

१००% 

खचच 
प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमको 

सशति ऄनुदानबाट संचालित 

अयोजना 

अइ लड ए लवश्वबैंक 

स्थानीय तह 

कुि 



                     (छ) मुख्य के्षत्र ऄनुसार ऄनुमालनत रकम र खचि लववरण 

  मुख्य के्षत्र अयोजनाको बजेट खचि 

खानेपानी तथा सरसफाइ ४५२१७ १०१५५२ 

वन तथा वातावरण ६०१७२८ १०५२९९१ 

सडक यातायात ८३६२५९६ ७९७१९६१ 

सामूदालयक पूवािधार लनमािण ९९४८७९ ९६७३९६ 

कुि १०००४४२० १००९३९०० 

 

                         

 

४५२१७ ६०१७२८ 

८३६२५९६ 

९९४८७९ 

१०००४४२० 

१०१५५२ 

१०५२९९१ 

७९७१९६१ 

९६७३९६ 

१०११०९४९ 

४०००० 

९४०००० 

१८४०००० 

२७४०००० 

३६४०००० 

४५४०००० 

५४४०००० 

६३४०००० 

७२४०००० 

८१४०००० 

९०४०००० 

९९४०००० 

खानेपानी 

तथा 

सरसफाइ 

वन तथा 

वातावरण 

सडक 

यातायात 

सामूदालयक 

पूवािधार 

लनमािण 

कुि 

अयोजनाको बजेट 

खचि 



 



 























































३. अ.व. २०७८/०७९ मा भएको लवलत्तय प्रगतीको ऄवस्थाः 

लस.नं. बजेटको श्रोत  बजेटको स्वरुप प्राप्त रकम  खचि रकम खचि प्रलतशत 

१ 
सघंीय सरकार/ नेपाि 

सरकार 
सशति ६१३९००० ५८२९०४० ९४.९५% 

२ सघंीय सरकार/ IDA सशति ५१९५००० ४६६०८१० ८९.७२% 

३ स्थानीय सरकार 
वालषिक 

लवकास 
१०३५००० १०३५००० १००% 

कुि जबमा १२३६९००० ११५२४८५० ९३.१७% 

सशति ऄनुदान लफताि रकम  ८४४१५० 

 

सबपन्न कायिक्रम सबबन्धी फोटोहरु 

 

पोखरी सरसफााँई काययक्रम 

 
 

 



 

गोरेटो बाटो मममत तथा मोटरबाटोमा नाली ननमामण कार्म 

   

 

 

  

 

          

 



वृक्षारोपणको लानग खाल्डा खन्ने कार्मक्रम

 
 

गोरेटो बाटो मममत सुधार 

                 
       



सामुदानर्क पूवामधार ननमामण कार्मक्रम 

 

 

 



 

 

 



गोरेटो बाटो सोलिङ्ग काययक्रम 

  

  



गोरेटो बाटो ममयत संभार काययक्रम 

     

   

 



               

मोटरबाटोमा जािी भरे्न तथा र्नािी खन्रे्न काययक्रम 

  

 



         

 

 



    

 

 



गोरेटो बाटो ढिार्न तथा ममयत संभार काययक्रम 

     

     

               



   

 



   

 

 

{{{{{{{{{धन्यवाद}}}}}}}}}} 

“श्रमको सबमान राष्ट्रको ऄलभयान” 


