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प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

 
वार्षीक प्रगति प्रतिवेदन 

आ.व.२०७८/७९ 
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हार्दयक आभार 

नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालयको सशतत कायतक्रम 
अन्त्तगगतत सञ्चाललत प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रम नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा 
सञ्चालनमा रहेका छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रम अन्त्तगतत कामका लालग पाररश्रलमकमा 
आधाररत सामुदियक आयोजना र युवा रोजगारीका लालग रुपान्त्तरण पहल (युवारुप) 
कायातन्त्वयनमा रहेको छ । प्रत्येक आलथतक वर्तमा रोजगारी सजृनाका लालग नेपाल सरकारबाट 
सशतत अनुिान स्थानीय तहमा प्राप्त हुन्त्छ साथै रोजगारमा संलग्न गराउने व्यक्तिहरुको 
संख्या पलन मन्त्रालयबाट नै लनधातरण गररएको हुन्त्छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त लक्ष्य, लनिेशनका 
आधारमा पाललकाहरुले कायातन्त्वयन गने गररन्त्छ । यसै सन्त्िर्तमा गत आ.व. २०७८/७९ 
का लालग पलन मन्त्रालयबाट काममा संलग्न गराउने लक्ष्य र सोही बमोजजमको रकम 
पाललका प्राप्त र्एसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रम र युवारुप कायतक्रम यस पाललकामा पलन 
सञ्चालन गररएको लथयो । उि कायतक्रम सञ्चालन र सफल पानतका लालग सहयोग गनुतहुने 
पाललका र वडाका वततमान एवं लनवततमान जनप्रलतलनधीहरु प्रलत हादितक आधार व्यि गनत 
चाहन्त्छु । त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार 
कायतक्रम, कायातलयका प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत, लेखा शाखा, प्राक्तवलधक शाखा, प्रशासन 
शाखाको साथ र सहयोग प्रलत रोजगार सेवा केन्त्र आर्ार व्यि गनत चाहन्त्छ । साथै 
कायतक्रमलाई सफल पानत सञ्चाललत क्तवलर्न्त्न आयोजनामा संलग्न र्ई श्रम र सीपका 
माध्यमबाट सहयोग गनुतहुने सम्पूणत सूलचकृत वेरोजगारहरुको साथ र सहयोगका लालग पलन 
रोजगार सेवा केन्त्र हादितक कृतज्ञ रहेको छ र्ने कायतक्रम सफल पानतका लालग प्रतक्ष्य एवं 
अप्रतक्ष्य साथ र सहयोग गनुतहुने सम्पूणत महानुर्ावहरुमा पलन रोजगार सेवा हादितक आर्ार 
व्यि गितछ ।   

 

रोजगार सेवा केन्त्र 

जैलमनी नगरपाललका 
नगर कायतपाललकाको कायातलय 

कुजममसेरा, बागलुङ 
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ववर्षर्सूची 
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सम्पन्त्न र्एका योजनाहरुको योजनागत क्तववरण  
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१. पषृ्ठभमुीीः 
नेपालको सकं्तवधान २०७२ ले प्रत्यार्तु गरेको रोजगार सम्बन्त्धी हक र त्यसकैो आधारमा लनमातण 

र्एका रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐन २०७५, रोजगारीको हक सम्बन्त्धी लनयमावली २०७५, प्रधानमन्त्री 
रोजगार कायतक्रम सञ्चालन लनिेलशका २०७५ (िोस्रो सशंोधन २०७८), कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररत 
सामिुालयक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायतक्तवलध २०७७ र यवुा रोजगारीका लालग रुपान्त्तरण 
पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायतक्तवलध २०७६  बमोजजम यस नगरपाललकाको रोजगार 
केन्त्रमा सलुचकृत बेरोजगारहरुलाई न्त्यनुतम रोजगारी दिने हेतकुा साथ क्तवलर्न्त्न सामुिालयक आयोजनाहरु 
सदहत क्तवलर्न्त्न दक्रयाकलापहरु सञ्चालन गररएको छ । 
२. उदे्दश्र्ीः 

 बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्त्यनूतम रोजगारीको प्रत्यार्लुत गनत आवमयक रोजगार सवेा र 
सहायता प्रिान गन,े 

 िक्ष तथा सक्षम जनशक्ति क्तवकास गरी आन्त्तररक रोजगारी तथा स्वरोजगारीको प्रवर्द्तन र 
क्तवस्तार गन,े 

 सावतजलनक पवूातधारहरुको लनमातण, स्तरोन्त्नलत र क्तवस्तारमा योगिान गन े। 
 
३. सम्पन्त्न र्क्रर्कलापहरीः 

यस नगरपाललकाले आ.व.२०७८/७९ मा लनम्नानसुारका दक्रयाकलापहरु सम्पन्त्न गरेको छ  
१. गत आ.व.मा सलूचकृत र्एका व्यिीहरुको प्रालथमकीकरण सचूी प्रकाशन गररएको लथयो । नगर 

कायतपाललकाको वठैकबाट उि सचूी पाररत र्एसगँ ैनगरपाललकाको सचूनापाटीका साथै वेबसाइटबाट 
पलन प्रकाशन गररएको लथयो र्ने वडा कायातलयहरुबाट पलन प्रकाशनका गररएको लथयो । 
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२. कायतक्रमलाई सहजतापवुतक सञ्चालन गनतका लालग वडा कायातलयहरुसगँ समन्त्वय गरर अलर्मखुीकरण 
सदहत रोजगार उपर्ोिा सलमतीको गठन प्रदकयामा सहजीकरण गररएकोछ । जस अन्त्तगतत वडा 
न.ं १,२, ५, ६, ७, ८ र १० मा सहजीकरण गररएको लथयो । 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

३. कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामिुालयक योजना र यवुारुप अन्त्तगतत सञ्चालन गररने 
सामिुालयक क्तवकासका कायतक्रमहरुको प्राक्तवलधक सर्के्षण सम्पन्त्न गररएको छ ।प्राक्तवलधक, काममा 
सलंग्न हुनका लालग छनौट र्एका सलूचकृत कामिार र वडाका प्रलतलनधीहरु सदहत प्रालथमकता 
परेका योजनाहरुको सर्के्षण गररएको लथयो ।सर्के्षण पश्चात कामका लालग पाररश्रलमकका आधाररत 
सामिुालयक योजनाहरुको कायातन्त्वनमा सरललकृतका लालग प्राक्तवलधकसगँ समन्त्वय र सहकायत गरी 
उि योजनाहरुको लागतमा आधाररत रदह गनुतपन ेकामहरुको वजृस्तत क्तववरण सदहतको लगत ईक्तिमेट 
तयार गरर काममा सलंग्न हुने सलूचकृत कामिारहरुको सयंोजक र आवमयकता अनसुार अन्त्य 
सरेकारवालाहरुलाई जानकारी गराइएको लथयो । 
 

४. यस आ.व.मा जलैमनी नगरपाललकाको १० वटा मध्ये ८ वटा वडामा योजनाहरु सञ्चालन गररएको 
लथयो र्ने २ वटा वडाहरुमा कुन ैपलन योजनाको काम सञ्चालन हुन सकेको लथएन । यस आ.व.मा 
८ वटा वडामा जम्मा २२ वटा योजनाहरु सञ्चालन र्ई सम्पन्त्न र्एका छन । उि योजनाहरुमा 
लसचँाई कुलो ममतत, गोरेटोबाटो ममतत, सडक ममतत तथा सम्र्ार र स्वास््य सरसफाइ अन्त्तगतत 
स्वास््य केन्त्रमा शौचालय लनमातण लगायतका रहेकाछन । सम्पन्त्न र्एका योजनाहरु मध्ये केही 
योजनाहरुमा स्थानीय तहको साझेिारीता समेत रहेको लथयो । यस आ.व.मा सञ्चाललत कुल २२ 
वटा योजनाहरुमा कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुियक योजना (नेपाल सरकार) तफत  
१५ वटा र यवुारुप तफत  ७ वटा योजनाहरु सञ्चालन र्एका लथए । यस आ.व.मा सञ्चाललत 
योजनाहरुको क्तववरण लनम्नानसुार रहेको छ ।  
 

तस.न.ं र्ोजना िथा कार्यक्रमको नाम  वडा न.ं 
१ बास्टारी खेत लसचँाई कुलो ममतत जै.न.पा. १ 
२ लसरवारी खेत लसचँाई कुलो जै.न.पा. १ 
३ एदडबी मोटरबाटो िेजख खौर दकसेक तलमालथ गोरेटोबाटो ममतत जै.न.पा. १ 
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तस.न.ं र्ोजना िथा कार्यक्रमको नाम  वडा न.ं 
४ सलमको रुख िेजख टुलनवोट बानपा सम्मको पजकक नाली सफाइ जै.न.पा. १ 
५ जैलमनी २ ररङरोड ममतत सधुार जै.न.पा. २ 
६ लसरवारी दिक िेजख चुनारोडाँडा सम्म घोरेटोबाटो ममतत जै.न.पा. ३ 
७ जुठेखाल्टा गोल्खडा िगुात प्रा क्तव घोरेटोबाटो जै.न.पा. ३ 
८ िोर्ानखोला िेजख गाजािह पिमागत जै.न.पा. ३ 
९ वदुिखकत  खुखंानी एकपाते थोट्नेरी गोरेटोबाटो जै.न.पा. ३ 
१० नेपाने शहरी स्वास््यकेन्त्र शौचालय लनमातण जै.न.पा. ३ 
११ धुलेओडार शमसानघाट िेजख माझगाउँ सम्मको गोरेटोबाटो ममतत जै.न.पा. ३ 
१२ बोटे गाउँ हँुिै सवोिय मा क्तव पिमागत ममतत जै.न.पा. ५ 
१३ िानवुाथान िेवल मजन्त्िर पिमागत जै.न.पा. ५ 
१४  रातामाटा िेजख वाँसखोला हँुिै काललगण्डदक दकनार पिमागत जै.न.पा. ६ 
१५ याङकोट हँुिै रुचालथर पिमागत जै.न.पा. ६ 
१६  होपधेंरा वडा कायातलय िेजख केव ैसडक ममतत जै.न.पा. ८ 
१७ कवाङ्िी िेजख र्ड्कुवा कच्ची नाली सोललङ जै.न.पा. ८ 
१८ टुहुरीचौर केटीचौर गोरेटोबाटो ममतत जै.न.पा. ८ 
१९ वडा कायातलय हँुिै लौसीका रुख मेललमलाप प्राक्तव घ्यरू गोरेटोबाटो ममतत जै.न.पा. ९ 
२० हाक्तििँुगा सजृनाटोल माजर पिमागत ममतत जै.न.पा. १० 
२१ हादडकोट पिमागत जै.न.पा. १० 
२२ द्वारेबास डाडाखानी मोटरबाटो ममतत जै.न.पा.१० 
 

५. यस आ.व.मा सञ्चाललत कुल २२ वटा योजनाहरुमा कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररत 
सामदुियक योजना (नेपाल सरकार) तफत  १५ वटा र यवुारुप तफत  ७ वटा योजनाहरु सञ्चालन र्एका 
लथए । उि २२ वटा योजनाहरुमा जम्मा २०१ जनाको सलंग्नता रहेको लथयो । जसमा मदहलाको 
सलंग्नता १३८ रहेको छ र्ने परुुर्को सलंग्नता जम्मा ६३ रहेको छ । त्यसगैरी २०१ जनामध्ये 
यवुारुपमा जम्मा ६४ जना रहेका छन र्ने प्र.म.रो.का. तफत का योजनामा जम्मा १३७ जनाको 
सलंग्नता रहेका छन । यस अवलधमा २०१ जनाल ेजम्मा १२,६१७ दिन बराबरको रोजगार प्राप्त 
गरेका छन यसरर हेिात प्रलतव्यक्ति ६३.५० दिन रोजगारी प्राप्त र्एको छ ।  
 

६. कामका लालग पाररश्रलमकका आधाररत सामिुालयक योजनाहरुको पाललकास्तररय अनगुमन सलमती 
र प्राक्तवलधक सदहत अनगुमन सम्पन्त्न गररएको छ । यस अवलधमा सम्पन्त्न अनगुमनबाट प्राप्त 
सझुाव अनसुार सञ्चाललत योजनाहरुलाई दिगो र सहजताका साथ सम्पन्त्न गनतका  लालग सलंग्न 
कामिारहरुसगँ समन्त्वय गररएको लथयो । साथै रोजगार सेवा केन्त्रबाट रोजगार सयंोजक र प्राक्तवलधक 
सहायकबाट आवमयकता अनसुार सञ्चाललत योजनाहरुको अनगुमन गररएको लथयो । उि 
अनगुमनका क्रममा िेजखएका कलमकमजोरीहरुलाई सधुारका लालग तत्काल सल्लाह सझुावहरु 
दिइएको लथयो र्ने काम सम्पन्त्न र्ए पलछ कामको मलू्याङ्कका लालग प्राक्तवलधक सदहत अजन्त्तम 



6 

अनगुमन र मलू्याङ्कन गररएको लथयो । यस आ.व.मा सञ्चाललत सम्पणूत २२ वटा योजनाहरुको 
न ैअनगुमन र प्राक्तवलधक मलू्याङ्कन गररएको लथयो ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

७. काममा सलंग्न सलुचकृत बरेोजगारहरुको खाता सञ्चालनका लालग स्थानीय स्तरमा रहेका बैंकहरु 
ग्लोबल आईएमइ बैंक र एनएमबी बैंकसगँ समन्त्वय र सहकायत गररएको लथय । खाता सञ्चालनसगँ ै
उलनहरुले प्राप्त गन ेपारीश्रलमक वापतको रकम लनकासाका लालग पलन सम्बजन्त्धत बैंकहरुसगँ सहकायत 
गररएको लथयो । 
 

८. यस नगरपाललकाले आगामी आ.व. ०७९/८० का लालग फाल्गणु मदहनामा बेरोजगार व्यक्तिहरुको 
क्तववरण सकंलन गरर रोजगार व्यवस्थापन सचूना प्रणाली (EMI S) प्रक्तवक्ति गररएको छ । जसअनसुार 
७८९ जनाको लनवेिन प्राप्त र्एको लथयो जसमा ४६३ जना मदहला र ३२६ जना परुुर् रहेका छन ्। 
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९. क्तवलर्न्त्न समयमा मन्त्रालयबाट प्राप्त लनिेशन अनसुारका क्तवक्तवध कायत सम्पािन गररएको । 
 

१०. कायतक्रम अन्त्तगततका दक्रयाकलापहरुसगँ ैनगरपाललकाबाट जजम्मेवारी दिईएका क्तवक्तवध दक्रयाकलापहरु 
सञ्चालन तथा सहकायत गररएको छ ।  
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५. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चातलि र्ोजनाहरको वववरणीः 

क्र 
स 

र्ोजनाको नाम ठेगाना 
सलंग्न 
सतूचकृि 

वेरोजगार 

काम 
गरेको 
जम्मा 
र्दन 

दैतनक 
पाररश्रतमक 

जम्मा करकट्टी खुद भकु्तानी कैर्िर्ि 

१ बास्टारी खेत लसचँाई कुलो ममतत जै.न.पा. १ २२ २९० ६४८ १८७९२० १८७९ १८६०४१   

२ लसरवारी खेत लसचँाई कुलो जै.न.पा. १   २१२ ६४८ १३७३७६.०० १३७३.७६ १३६००२.२४   

३ एदडबी मोटरबाटो िेजख खौर दकसेक तलमालथ गोरेटोबाटो जै.न.पा. १   ७२० ६४८ ४६६५६०.०० ४६६५.६० ४६१८९४.४०   

४ सलमको रुख िेजख टुलनवोट बानपा सम्मको पजकक नाली सफाइ जै.न.पा. १   ५० ६४८ ३२४००.०० ३२४.०० ३२०७६.००   

५ जैलमनी २ ररङरोड ममतत सधुार जै.न.पा. २ २५ ९५१ ६४८ ६१६२४८ ६१६२ ६१००८६   

६ लसरवारी दिक िेजख चुनारोडाडँा सम्म घोरेटोबाटो ममतत जै.न.पा. ३ २० ७८६ ६४८ ५०९३२८ ५०९३ ५०४२३५   

७ जुठेखाल्टा गोल्खडा िगुात प्रा क्तव घोरेटोबाटो जै.न.पा. ३ ५ ५०० ६४८ ३२४०००.०० ३२४०.०० ३२०७६०.००   

८ िोर्ानखोला िेजख गाजािह पिमागत जै.न.पा. ३ ५ ५२१ ६४८ ३३७६०८.०० ३३७६.०८ ३३४२३१.९२   

९ वदुिखकत  खुखंानी एकपाते थोट्नेरी गोरेटोबाटो जै.न.पा. ३ ७ ३६७ ६४८ २३७८१६.०० २३७८.१६ २३५४३७.८४   

१० नेपाने शहरी स्वास््यकेन्त्र शौचालय लनमातण जै.न.पा. ३ ५ १८२ ६४८ ११८२१६.०० ११८२.१६ ११७०३३.८४   

११ 
धुलेओडार शमसानघाट िेजख माझगाउँ सम्मको गोरेटोबाटो 
ममतत जै.न.पा. ३ १ २४४ ६४८ १५८११२.०० १५८१.१२ १५६५३०.८८   

१२ बोटे गाउँ हँुिै सवोिय मा क्तव पिमागत ममतत जै.न.पा. ५ ६ 492 ६४८ ३१८८१६.०० ३१८८.१६ ३१५६२७.८४   

१३ िानवुाथान िेवल मजन्त्िर पिमागत जै.न.पा. ५ ८ ६३२ ६४८ ४०९५३६.०० ४०९५.३६ ४०५४४०.६४   

१४  रातामाटा िेजख वाँसखोला हँुिै काललगण्डदक दकनार पिमागत जै.न.पा. ६ २२ ५५८ ६४८ ३६१५८४.०० ३६१५.८४ ३५७९६८.१६   

१५ याङकोट हँुिै रुचालथर पिमागत जै.न.पा. ६   ३०९ ६४८ २००२३२.०० २००२.३२ १९८२२९.६८   

१६  होपधेंरा वडा कायातलय िेजख केव ैसडक ममतत जै.न.पा. ८ १० ६७० ६४८ ४३४१६०.०० ४३४१.६० ४२९८१८.४०   

१७ कवाङ्िी िेजख र्ड्कुवा कच्ची नाली सोललङ जै.न.पा. ८ १५ ९६० ६४८ ६२२०८०.०० ६२२०.८० ६१५८५९.२०   

१८ टुहुरीचौर केटीचौर गोरेटोबाटो ममतत जै.न.पा. ८   ५८६ ६४८ ३७९७२८.०० ३७९७.२८ ३७५९३०.७२   
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१९ 
वडा कायातलय हँुिै लौसीका रुख मेललमलाप प्राक्तव घ्यरू 
गोरेटोबाटो ममतत जै.न.पा. ९ २० ९२७ ६४८ ६००६९६.०० ६००६.९६ ५९४६८९.०४   

२० हाक्तििँुगा सजृनाटोल माजर पिमागत ममतत जै.न.पा. १० १२ १२०० ६४८ ७७७६००.०० ७७७६.०० ७६९८२४.००   

२१ हादडकोट पिमागत जै.न.पा. १० १७ ७७० ६४८ ४९८९६०.०० ४९८९.६० ४९३९७०.४०   

२२ द्वारेबास डाडाखानी मोटरबाटो ममतत जै.न.पा.१० १ ६९० ६४८ ४४७१२०.०० ४४७१.२० ४४२६४८.८०   

  जम्मा २०१ १२६१७   ८१७६०९६.०० ८१७६०.९६ ८०९४३३५.०४   
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६.र्स आ.व.को खचय वववरणीः 

1= sfof{no ;+rfng tyf k|zf;lgs vr{ tkm{ 

qm=;+= zLif{s 
lqmofsnfk 

;+s]t g+= 

ljlgof]lht 

/sd 

lgsf;f 

/sd 

vr{ /sd 

hDdf afsL s}lkmot k|yd 

rf}dfl;s 

bf];|f] 

rf}dfl;s 

t];|f] 

rf}dfl;s 

1 /f]huf/ ;+of]hssf] tna 2=5=7=5 494000 494000 189950 151960 151960 493870 130   

2 /f]huf/ ;+of]hssf] :yfgLo eQf 2=5=7=6 17000 17000 5400 5400 4050 14850 2150   

3 /f]huf/ ;+of]hssf] kf]zfs 2=5=7=7 10000 10000 0 0 10000 10000 0   

4 k|fljlws ;xfossf] tna 2=5=7=8 367000 367000 151000 120800 90600 362400 4600   

5 k|fljlws ;xfossf] :yfgLo eQf 2=5=7=9 14000 14000 3800 3800 3800 11400 2600   

6 k|fljlws ;xfossf] kf]zfs 2=5=7=10 10000 10000     10000 10000 0   

7 /f]huf/ ;xfossf] tna   367000 367000     30200 30200 336800   

8 /f]huf/ ;xfossf] :yfgLo eQf   14000 14000     1350 1350 12650   

9 /f]huf/ ;xfossf] kf]zfs   10000 10000       0 10000   

10 /f]huf/ ;]jf s]Gb|sf] ;+rfng vr{ 2=4=1=5 205000 205000   76131 87639 163770 41230   

11 /f]huf/ ;]jf s]Gb|sf] ;"b[(Ls/)f 2=7=5=10 200000 200000     199833 199833 167   

  hDdf   1708000 1708000       1297673 410327   

  afls /sd   

  

410,327    

           

2= sfdsf nflu kfl/>ldsdf cfwfl/t sfo{qmdsf nflu ;zt{ cg'bfg 

qm 

; 
zLif{s 

lqmofsnfk 

;+s]t g+= 
/sd ?= 

vr{ ePsf] /sd     
s}lkmot 

zLif{s /sd afsL 

1 k|fKt cg'bfg -cfO{l*P_ 2=7=3=1 4213000 Hofnf /sd 2889432 1323568   

2 k|fKt cg'bfg -g]kfn ;/sf/_ 2=7=3=2 8752000 Hofnf /sd 5286664 3465336   

  hDdf k|fKt cg'bfg /sd    12965000 s'n vr{ /sd 8176096 4788904   

  s"n hDdf   14673000     9473769 5199231   
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७. उपलब्धीहरीः 
क. आव ०७८/७९ का लालग सलूचकृत ८९० जनाको प्राथलमकीकरण अनसुारको नामावली प्रकाशन 
गररएको ।  
ख. आव ०७९/८० का लालग जम्मा ७८९ जनाबाट लनवेिन प्राप्त र्इ EMIS मा प्रक्तवक्ति गररएको । 
ग. आव ०७८/७९ मा २०१ जना सलूचकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको १२६१७ दिन बराबरको रोजगार 
प्राप्त गरेका लथए । यसरी उपलब्ध गराइएको कामको क्तववरणलाई हेिात औसतमा प्रलतव्यक्ति ६३.५० 
दिन काम प्राप्त हुन पगेुको छ । 
घ. यस अवलधमा लसचँाई कुलो ममतत तथा लनमातण २ वटा, मोटरबाटो ममतत सम्र्ार ५ वटा, 
स्वास््य केन्त्रमा शौचालय लनमातण १ वटा र पिमागत (गोरेटोबाटो) ममतत सम्र्ार १४ गरी जम्मा 
२२ वटा लनमातण तथा ममतत सम्र्ारका योजनाहरु सम्पन्त्न र्एका छन । 
 
८. सवल पक्षहरीः  
क. सलूचकृत वेरोजगारहरु सदक्रय र्ई काममा सलंग्न र्एको, 
ख. सञ्चाललत योजनाहरुलाई िीगो बनाउनका लालग सचेत रहेको, 
ग. सञ्चाललत योजनाहरुप्रलत सलंग्न कामिारहरुल े योजनाको अपनत्व ललएको, 
घ. योजनाहरुमा आवमयक पन ेऔजार तथा उपकरणहरु व्यक्तिगत प्रयोग गररएको, 
ङ. केदह योजनाहरुमा वडाल ेर नगरपाललकाले सहकायत गरेको । 
 
९. कार्ायन्त्वनका चुनौतिहरीः  
क. योजनाहरु छनौट र्ईकेपलछ कायतक्रमसगँ सम्बजन्त्धत नीलत पररवततन हँुिा कायातन्त्वयनमा असहज, 
ख. काममा खटाईने व्यक्तिहरु कामका प्रकृलत अनसुारको सीप नहुिाँ काम गनत असहज, 
ग. ग. काममा खटाईने व्यक्तिहरुको समान पाररश्रलमक हुिाँ िक्ष कामिारहरुले काम प्रलत चासो 

नदििा  कामको गणुस्तर कायम हुन नसकन ु, 
घ. कलतपय व्यक्तिको यस कायतक्रम प्रलतको धारणा पररवततन हुन नसकिा कायातन्त्वयनमा असहज, 
ङ. सलूचकृत वेरोजगारहरु दफल्डमा खदटएर काम गनत लाज, सकंोच मान्त्ने, 
च. सामाजजक रुपमा कायतक्रम प्रलतको अपनत्व ग्रहण नललन,ु 
छ. सलूचकृत वेरोजगारहरुको सखं्या र प्राप्त हुने लजक्षत सखं्या क्तवचमा तालमेल नहँुिा कायतक्रम प्रलत 

हेन ेदृक्तिकोणमा फरक हुन,ु 
ज. सामदुहक िघुतटना क्तबमा सम्बन्त्धी जानकारी नहँुिा क्तबमा िाक्तवका लालग झन्त्झदटलो, 
झ. लनमातण सामग्री र आवमयक औजारहरुको व्यवस्थापन नहुिाँ काम सम्पन्त्न गनत असहज । 
  

 
१०. तनश्कर्षयीः 
सकं्तवधानतह उल्लजेखत रोजगारीको हकको प्रत्यार्लुत दिने र रोजगार प्रलत यवुाहरुलाई आकक्तर्तत 

गनतका लनलमि नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रमले स्थानीय 
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वेरोजगारहरुका लालग न्त्यनूतम रोजगारी सजृना गरर कामप्रलत आकक्तर्तत गनतमा सफलता प्राप्त गरेको 
छ । काम गनुत पितछ र काम गरे वापत प्राप्त हुने पारीश्रलमकले जीवन लनवातह सहज हुने कुरालाई 
महशसु गरेको पाइन्त्छ । काम कामका लालग मार र्न्त्िा पलन सीप लसकने र आफ्नो िक्षता प्रस्ततु 
गरर आफ्नो सीपको व्यापार गनतका लालग पलन सहजीकरण गरेको पाइन्त्छ ।  लनमातण तथा ममतत 
सम्र्ारका काम गिात र्लनएका, िेखाइएका मार र्न्त्िा पलन लत कामहरुको गणुस्तर र पररमाणमा 
पलन ध्यान दिनपुन ेकुराको लसकाई समेत र्एको पाउन सदकन्त्छ । तसथत लसकने र लसकाउने प्रदक्रयाका 
साथै सामिुालयक पवूातधार लनमातण तथा ममतत सम्र्ारका कायतहरुको सम्पािन सदहत कामप्रलतको 
आकर्तणले गिात आगामी दिनमा योसगँ ैअन्त्य सामिुालयक पवूातधार लनमातण तथा ममतत सम्र्ारका 
काममा सलंग्न हुन गइ बेरोजगारहरुको सखं्यामा कमी हुन जाने िेजखन्त्छ ।  
 

 ११. सल्लाह/सझुावहरीः 

क. कायतक्रम सम्बजन्त्ध नीलतमा पररवततन गिात समयमा न ैगनुतपन ेजसले गिात योजनाहरु 
सञ्चानलमा सहजता हुने िेजखन्त्छ । 

ख. नीलत बनाउिाँ स्थानीय वस्तजुस्थतीहरुलाई मध्यनजर गरर बनाउिाँ कायातन्त्वयन गनत सहज हुने 
िेजखन्त्छ । 

ग. कायतक्रम सम्बजन्त्ध प्रत्येक स्थानीय तहका वडाहरुका लालग अलर्मजुखकरण कायतक्रम सञ्चालन 
गनत सकेमा अझै प्रर्ावकारी हुने हुिाँ बजेटको सो कायतका लालग पलन बजेटको व्यवस्थापन 
गनुतपन ेिेजखन्त्छ । 

घ. कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामिुालयक आयोजना सञ्चालन पवुत आयोजना 
सम्बजन्त्धत व्यक्तिहरुलाई अलर्मजुखकरणको व्यवस्था हुनपुन े। 

ङ. कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामिुालयक आयोजनासगँ सम्बजन्त्धत व्यवस्थापन 
समयामा न ैगनत सकेमा काम प्रर्ावकारी िँगबाट सञ्चालन हुने । 

च. सलूचकृत वेरोजगारहरुकालाई लनमातणसगँ सम्बजन्त्धत योजनाहरुसगँ ैजीक्तवकोपाजतन हुने र 
उत्पािनसगँ सम्बजन्त्धत योजनाहरु सञ्चालन गनुतपन े।  

 
 
 
 
   िर्ार गने         प्रमाणणि गन े
   सरेुश पनु            ज्ञानराज कोइराला 
रोजगार सयंोजक       प्रमखु प्रशासदकय अलधकृत
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१.र्ोजनाको नामीः बास्टारी खेि तसिँचाई कुलो ममयि, ज.ैन.पा. १ कुणश्मसेरा 
खचत क्तववरणीः 

 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मर्हला परुर्ष जम्मा रोजगारी सजृना भएको जम्मा र्दनीः 

२० २ २२  २९० दिन 
 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  १८७९२० ३२८७८ २२०७९८ 
२ लनमातण सामाग्री खररि  १८५६८० १८५६८० 
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा १८७९२० २१८५५८ ४०६४७८ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ पजकक कुलो लनमातण लमटर ९९  
२ मेलशनरीवाल घ.लम. २.७३ 
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२.र्ोजनाको नामीः तसरवारी खेि तसिँचाई कुलो, जै.न.पा. १ कुणश्मसेरा 
खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

२० २ २२  २१२ दिन 
 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  १३७३४६ ५०००० १८७३४६ 
२ लनमातण सामाग्री खररि  २७०००० २७०००० 
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा १३७३४६ ३२०००० ४५७३४६ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ पजकक कुलो लनमातण लमटर १४४ 
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३.र्ोजनाको नामीः एर्डबी मोटरबाटो देणख खौर र्कसेक िलमातथ गोरेटोबाटो, जै.न.पा. १ कुणश्मसेरा 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

२० २ २२  ७२० दिन 

 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ४६६५६०  ४६६५६० 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ४६६५६०  ४६६५६० 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ लसिी लनमातण वटा २२० 
२ सोललङ घ.लम. ७०.८५ 
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४.र्ोजनाको नामीः सतमको रख देणख टुतनवोट बानपा सम्मको पणकक नाली सिाइ, जै.न.पा. १ कुणश्मसेरा 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

११  ११  ५० दिन 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ३२४००  ३२४०० 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ३२४००  ३२४०० 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ नालल सफाइ लमटर ६०० 
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५.र्ोजनाको नामीः जतैमनी २ ररङरोड ममयि सधुार, जै.न.पा. २ दमके 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 
 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

१६ ९ २५  ९५१ दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ६१६२४८  ६१६२४८ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ६१६२४८  ६१६२४८ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ कजच्च नाली लनमातण लमटर १६३२ 
२ सोललङ घ.लम. ११६.३५ 
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६.र्ोजनाको नामीः तसरवारी र्िक देणख चुनारोडािँडा सम्म घोरेटोबाटो ममयि, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 
 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

११ ९ २०  ७८६ दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का./र्वुारप स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ५०९३२८  ५०९३२८ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ५०९३२८  ५०९३२८ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 

१ लसिी लनमातण वटा २६० 
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७.र्ोजनाको नामीः जुठेखाल्टा गोल्खडा दगुाय प्रा वव घोरेटोबाटो, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

३ २ ५  ५०० दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ३२४०००  ३२४००० 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ३२४०००  ३२४००० 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ लसिी लनमातण वटा २२८ 
२ सोललङ घ.लम. १८.१२ 
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८.र्ोजनाको नामीः दोभानखोला देणख गाजादह पदमागय, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

 ६ ५ ५२१  दिन 

 

  

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ३३७६०८  ३३७६०८ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ३३७६०८  ३३७६०८ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ लसिी लनमातण वटा १९६ 
२ सोललङ घ.लम. १५.०७ 
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९.र्ोजनाको नामीः वरु्िखकय  खुंखानी एकपािे थोट्नेरी गोरेटोबाटो, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

४ ३ ७ ३६७  दिन 

 

  

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का./र्वुारप स्थानीर् िह 

१ ज्याला  २३७८१६  २३७८१६ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा २३७८१६  २३७८१६ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ लसिी लनमातण वटा २२० 
२ सोललङ घ.लम. १०.८० 
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१०.र्ोजनाको नामीः नेपाने शहरी स्वास््र्केन्त्र शौचालर् तनमायण, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

४ १ ५ १८२  दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ११८२१६  ११८२१६ 
२ लनमातण सामाग्री खररि  ५८७७४.७१ ५८७७४.७१ 
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी  ३५०० ३५०० 
 जम्मा ११८२१६ ६२२७४.७१ १८०४९०.७१ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ शौचालय र बाथरुम लनमातण कोठा ३ 
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११.र्ोजनाको नामीः धुलेओडार शमसानघाट देणख माझगाउिँ सम्मको गोरेटोबाटो ममयि, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

७ ४ ११ २४४  दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का./र्वुारप स्थानीर् िह 

१ ज्याला  १५८११२  १५८११२ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा १५८११२  १५८११२ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ लसिी लनमातण वटा १३५ 
२ सोललङ घ.लम. ५० 
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१२.र्ोजनाको नामीः बोटे गाउिँ  हुिँदै सवोदर् मा वव पदमागय ममयि, जै.न.पा. ५ वबनामारे 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

४ २ ६ ४९२  दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का./र्वुारप स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ३१८८१६  ३१८८१६ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ३१८८१६  ३१८८१६ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ लसिी लनमातण वटा २१३ 
२ सोललङ घ.लम. १६.६८ 
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१३.र्ोजनाको नामीः दानवुाथान देवल मणन्त्दर पदमागय, जै.न.पा. ५ वबनामारे 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

४ ४ ८ ६३२  दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का./र्वुारप स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ४०९५३६  ४०९५३६ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ४०९५३६  ४०९५३६ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ लसिी लनमातण वटा १५४ 
२ सोललङ घ.लम. ६८.६३ 
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१४.र्ोजनाको नामीः रािामाटा देणख वािँसखोला हुिँदै कातलगण्डर्क र्कनार पदमागय, जै.न.पा. ६ अजेवा 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

२० २ २२ ५५८  दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का./र्वुारप स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ३६१५८४  ३६१५८४ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ३६१५८४  ३६१५८४ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ लसिी लनमातण वटा १७५ 
२ सोललङ घ.लम. ३८.८१ 
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१५.र्ोजनाको नामीः र्ाङकोट हुिँदै रचालथर पदमागय, ज.ैन.पा. ६ अजेवा 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

२० २ २२ ३०९  दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का./र्वुारप स्थानीर् िह 

१ ज्याला  २००२३२  २००२३२ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा २००२३२  २००२३२ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ लसिी लनमातण वटा ९० 
२ सोललङ घ.लम. ३० 
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१६.र्ोजनाको नामीः होपधेंरा वडा कार्ायलर् देणख केव ैसडक ममयि, जै.न.पा. ८ तिस्िी 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

६ ४ १० ६७०  दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ४३४१६०  ४३४१६० 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ४३४१६०  ४३४१६० 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ सोललङ घ.लम. ७९.५० 
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१७.र्ोजनाको नामीः कवाङ्दी देणख भड्कुवा कच्ची नाली सोतलङ, जै.न.पा. ८ तिस्िी 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

१३ २ १५ ९६० दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ६२२०८०  ६२२०८० 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ६२२०८०  ६२२०८० 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ सोललङ घ.लम. ८६.४० 
२ बाटो नजजक लसिी लनमातण वटा १०० 
३ कजच्च नालल लनमातण लमटर ९३३.५ 
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१८.र्ोजनाको नामीः टुहुरीचौर केटीचौर गोरेटोबाटो ममयि, जै.न.पा. ८ तिस्िी 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

१५ ३ १८ ५८६ दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ३७९७२८  ३७९७२८ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ३७९७२८  ३७९७२८ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ सोललङ घ.लम. ३९.८२ 
२ लसिी लनमातण वटा १८६ 
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१९.र्ोजनाको नामीः वडा कार्ायलर् हुिँदै लौसीका रख मेलतमलाप प्रावव घ्र्रू गोरेटोबाटो ममयि, जै.न.पा. ९ 
परै्ूिँथन्त्थाप 
खचत क्तववरणीः 

 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

१३ ७ २० ९२७ दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ६००६९६  ६००६९६ 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ६००६९६  ६००६९६ 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ सोललङ घ.लम. ३९.४४ 
२ लसिी लनमातण वटा ५०५ 
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२०.र्ोजनाको नामीः हावििुिँगा सजृनाटोल माजर पदमागय ममयि, जै.न.पा. १० राङखानी 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

१० २ १२ १२०० दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ७७७६००  ७७७६०० 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ७७७६००  ७७७६०० 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ सोललङ घ.लम. ५०.२२ 
२ लसिी लनमातण वटा ५३३ 
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२१.र्ोजनाको नामीः हार्डकोट पदमागय, जै.न.पा. १० राङखानी 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

९ ८ १७ ७७० दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ४९८९६०  ४९८९६० 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ४९८९६०  ४९८९६० 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ सोललङ घ.लम. ३.९४ 
२ लसिी लनमातण वटा १४२ 
३ चौतारी लनमातण वटा ३ 
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२२.र्ोजनाको नामीः द्वारेबास डाडाखानी मोटरबाटो ममयि, जै.न.पा. १० राङखानी 

खचत क्तववरणीः 

 
 
सम्पन्त्न र्एका मखु्य दक्रयाकलापहरुीः 

 

 

 

योजनामा सलंग्न श्रलमकको क्तववरणीः 

मदहला परुुर् जम्मा रोजगारी सजृना र्एको जम्मा दिनीः 

९ ८ १७ ६९० दिन 

 

क्र 
स 

वववरण 
रकम 

जम्मा 
प्र.म.रो.का. स्थानीर् िह 

१ ज्याला  ४४७१२०  ४४७१२० 
२ लनमातण सामाग्री खररि    
३ लनमातण औजार खररि    
४ कायतस्थल सरुक्षा सामाग्री खररि    
५ कजन्त्टजेन्त्सी    
 जम्मा ४४७१२०  ४४७१२० 

क्र स र्क्रर्ाकलापहर ईकाइ पररणाम 
१ सोललङ घ.लम. ११२.६९ 
२ सडक नजजक लसिी लनमातण वटा ४० 


