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मल्लरानी गाउँपाललकाकाको संजक्षप्त पररचय 
मल्लरानी गाउँपाललका नेपालको लजुबवनी प्रदेश अन्तरगत प्यूठान जिल्लामा अवजथित छ । यस गाउँपाललकामा ५ वटा वडाहरु 
रहेका छन ्।मल्लरानी गाउँपाललकाको पूविमा अर्ािखाची जिल्ला,  पजिममा माण्डवी गाउँपाललका र प्यूठान नगरपाललका पदिछ, 
उत्तरमा जिमरुक गाउँपाललका र प्यूठान नगरपाललका पदिछ भने दजक्षणमा ऐरावती गाउँपाललका पदिछ । भौगोललक र्हसािले ८२ 
लडग्री ४८ लमनेट ३० सेकेन्ड देजख ८३ लडग्री ०१ लमनेट ३० सेकेन्ड पूवी देशान्तर र २८ लडग्री २ लमनेट देजख २८ लडग्री ६ 
लमनेट ३० सेकेन्ड उत्तरी अक्षांशमा अवजथित मल्लरानी गाउँपाललका ८०=०९ वगि र्क= लम= क्षेत्रफलमा फैललएको छ । 

गाउँपाललकामा समजशतोष्ण प्रदेशीय िलवाय ुभएको कारण यस क्षेत्रमा साल, सल्लो, अमला, हरो, िरो, खयर, लसमल, र्वियसाल, 
आददका र्वरुवाहरु पाईन्छन ्। मल्लरानी गाउँपाललकाको र्वद्यमान भ-ूउपयोग अध्ययन गदाि गाउँपाललकाको भण्डै ३७=२९ प्रलतशत 
-२९=९०_ वगि र्क लम िग्गा हाल खनिोत हनुे उपयकु्त िलमनको रुपमा रहेको छ भने ४५ प्रलतशत  -३६=०८ वगि र्क लम_ वनले 
ओगटेको छ । गाउँपाललकामा िलगरहेका र्वलभन्न खोलानालाको र्कनारमा अवजथित यस गाउँपाललकाको खेलतयोग्य िलमनको उविराशजक्त 
उच्च रहेको छ। त्यथतै चरन क्षेत्रले कररव ५=४० प्रलतशत -४=३३ वगि र्क लम_ िग्गा ओगटेको पाईन्छ ।िाडीले ११=११ प्रलतशत 
-८=९१ वगि र्क लम_ ,िालवुा र नदीर्कनाराले १ प्रलतशत -०=८ वगि र्क लम_ र िलमन खोला, नदी, पहाड,पोखरीले कररव ०=२०  
प्रलतशत - ०=१६ वगि र्क लम_ ओगटेको छ ।कृर्ष उत्पादनको लालग उविर भलूम ३८=०८ प्रलतशत रहेको छ ।यहाँको उविर भलूम 
तरकारी, खाद्यान्न र फलफूलका लालग प्रयोग भएको छ ।  

  मल्लरानी गाउँपाललकाको लडजिटल प्रोफाइल अनसुार गाउँपाललकाको कुल िनसंख्या २०६६४ िना र िबमा र्रधरुी 
३४६८ रहेको छ । यस गाउँपाललकामा र्वलभन्न िातिाती तिा धमि मान्ने व्यजक्तहरुको िसोिास रहेको छ, िस अन्तगित िनिाती 
७८५९िना, क्षेत्री ४५२८ िना, ब्राहमण २३०४ िना, दललत ४९७५ िना, ठकुरी २११ र अन्य ७८७ को िसोिास रहेको 
छ। गाउँपाललकामा िोललने मखु्य मातभृाषा अन्तगित नेपाली ९६=८४ प्रलतशत, नेवारी २=९६ प्रलतशत ,मगर ०=१५ प्रलतशत र 
िाँकीले अन्य भाषालाई मातभृाषाको रुपमा प्रयोग गदै आईरहेका छन ्। जिर्वकोपाििनमा आयआििनको मखु्य श्रोतको रुपमा कृर्ष 
तिा पश ु व्यवसाय रहेको छ । कुल िनसंख्याको १३ प्रलतशत िनसंख्या रोिगारीको लसललसलामा र्वदेजशएका छन ् ।गररवी 
न्यूनीकरणका लालग उद्यमशीलताको खोिी तिा प्रवद्धन गने एवं र्वलभन्न लसपमूलक तिा क्षमता अलभवरृ्द्ध हनुे र्ियाकलापद्वारा 
िीर्वकोपाििनका कायििमलाई प्रोत्साहन गररएको छ । सावििलनक सेवा प्रवाहलाई लछटो छररतो सेवा प्रदान गनि र सशुासन कायम 
गनिका लागी गाउँपाललकालाई र्वद्यतुीय प्रणालीको िलमक र्वकास गरी कायािन्वयनमा ल्याइएको छ । 

मल्लरानी गाउँपाललकाको साक्षरता ९३=५१ प्रलतशत रहेको छ ।गाउँपाललकामा सामदुार्यक र संथिागत र्वद्यालयहरु मध्ये ७ 
वटा माध्यलमक र्वद्यालय र १७ वटा आधारभतू र्वद्यालय गरी िबमा २४ वटा र्वद्यालय, ३६ वटा वालर्वकास केन्र, प्रार्वलधक 
धारको र्वद्यालय १ िहाँ कृर्ष तिा वालल र्वज्ञान र्वषयका कक्षा सञ्चालन भएको छ र उच्च जशक्षा तफि  १ वटा क्याबपस रहेको 
छ। गाउँपाललकामा िबमा ७ वटा थवाथ्य संथिाहरुिाट लनयलमत थवाथ्य सेवा प्रदान गररएको छ। गाउँपाललकाको कुल िनसंख्याको 
८=८४ प्रलतशत थवाथ्य लिमा कायििमा आवद्ध भई लनयलमत सेवा ललईरहेका छन ्। 

 मल्लरानी गाउँपाललकाको ऐलतहालसक धालमिक तिा पयिटकीय सबपदाहरुमा पालकुािान मजन्दर, िार्िथिान मजन्दर, जशवालय 
मजन्दर, गणेशथिान मजन्दर, भगवती मजन्दर, भमेू िान, रथपरुकोट, प्रतापकोट, च ुँिाकोट, लसउँतेकोट, चौरपानी, लसद्धािान, गठु दरवार 
आदी रहेका छन ्। पयािपयिटनको क्षेत्रमा आवश्यक पूवािधारहरु िथतै सडक, प्रलतक्षालय, खानेपानी, होटल तिा रेथटुरेन्ट िलमक 
लिकास हदैु गइरहेको छ । 

प्रशासन शाखााः 
पद दरवन्दी संख्या पदपूलति संख्या ररक्त 

थिायी करार िबमा थिायी करार िबमा 
अलधकृतथतर 10 2 12 9 2 11 1 

सहायकथतर 32 8 40 21 6 27 13 

कूल िबमा 42 10 52 30 8 38 14 

 

कायािलय भवनको अवथिा 



र्ववरण संख्या भवन संरचना 
(पक्की//कच्ची) 

कायािलयको 
आफ्नै 

अन्य सरकारी 
भवनको प्रयोग 

गररएको 

भाडामा 
रहेको 

लनमािणालधन 

न.पा./गा.पा. कायािलय भवन 0 पक्की 0 0 1  

वडा कायािलय भवन 5  4  1 1 

र्वषयगत शाखा वा एकाइ 
भवन (र्वषयक्षेत्र समेत 
उल्लेख गने) 

0 0 0 0 0 0 

 

पारदजशिता तिा सशुासनका औिारको प्रयोगको अवथिा 
सावििलनक सनुवुाई संख्या सावििलनक परीक्षण संख्या सामाजिक परीक्षण संख्या नागररक वडापत्रको व्यवथिा 

४ 1   

 

पदालधकारी तिा कमिचारीको सबपजत्त र्ववरण ििुाएको अवथिा 
र्ववरण सबपजत्त र्ववरण ििुाउनकेो संख्या सबपजत्त र्ववरण नििुाउनकेो संख्या कैर्फयत 
लनवािजचत पदालधकारी 29 0  

कमिचारी  0  

 
िैठक संख्या 

ि.सं िैठक/सलमलतको नाम िैठक संख्या 
1.  गाउँसभा िैठक २ 
2.  गाउँ कायिपााललका िैठक 22 

3.  वन वातावरण तिा र्वपद् व्यवथिापन  1 

4.  थिानीय रािथव परामशि सलमलत २ 
5.  रािथवको स्रोत पर्हचान तिा व्यवथिापन सलमलत १ 
6.  पूवािधार र्वकास सलमलत 1 

7.  कृर्षि ब्यवसाय प्रिध्दनि सलमलतक िैठक  ६ 
8.  िाख्राको साना ब्यावसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्र पकेट लिकास सलमलत 

िैठक  
६ 

9.  कृर्ष ब्यिसाय प्रिद्धिन समीती वैठक ७ 
10.  पकेट र्वकास कायिि म संचालन प्रालिददक समीती िैठक ३ 
11.  र्कशान सूचीकरण व्यवथिापन समीती िैठक ३ 
12.  गाउँ जशक्षा सलमलतको िैठक  
13.  अपाङ्गता पररचयपत्र र्वतरण थिानीय समन्वय सलमलत िैठक सञ्चालन  2 

14.  गापा थतरीय िालअलधकार सलमलत िैठक सञ्चालन  2 

15.  संरक्षण लिषयगत क्षेत्र समन्वय सलमलत िैठक सञ्चालन  2 

16.  अल्पकाललन सेवा केन्र सञ्चालन थिानीय समन्वय सलमलत िैठक सञ्चालन  4 

17.  ज्येष्ठ नालगरक कल्याण तिा ब्यिथिापन सलमलत र अन्य िैठक सञ्चालन  6 

18.  गनुासो सनुवुाइि सलमलतको िैठक  ५ 
19.  सामाजिक सरुक्षा सबिन्धी िैठक  १ 
20.  साामाजिक सरुक्षा भत्ता नर्वकरण सबिन्धी िैठक १ 
21.  सामाजिक सरुक्षा तिा र्टना दताि जशर्वर सबिन्धी िैठक  १ 



22.  सामाजिक सरुक्षा भत्ता र्वतरण िैर्िग समथया समाधान तिा सहिीकरण 
सलमलत गठन सबिन्धी िैठक  

१ 

23.  नव लनवािजचत िनप्रलतलनधीहरु तिा वडा सजचिलाइि सा स ुतिा र्टना दताि 
सबिन्धी अलभमखुीकरण 

१ 

24.  वडा सलमलत िैठक वडा नं ५ 35 

25.  वडा-थतरीय अनगुमन सलमलत िैठक वडा नं ५ 24 

26.  वडा सलमलत िैठक वडा नं ४ २९ 
27.  वडा-थतरीय अनगुमन सलमलत िैठक वडा नं ४ २५ 
28.  वडा सलमलत िैठक वडा नं ३ 38 

29.  वडा सलमलत िैठक वडा नं २ 34 

30.  वडा-थतरीय अनगुमन सलमलत िैठक वडा नं २ 23 

31.  वडा सलमलत िैठक वडा नं १  ३६ 
 

पद दरवन्दीसंख्या 
पदपूलतिको अवथिा 

थिायी करार िबमा ररक्त 
अलधकृतथतर 1 0 0 0 1 

सहायकथतर 1 1 0 1 0 

कूल िबमा      

आ)कृर्ष      

पद दरवन्दीसंख्या 
पदपूलतिको अवथिा 

थिायी करार िबमा ररक्त 
अलधकृतथतर 1 0 0 0 1 

सहायकथतर 3 1 0 0 2 

कूल िबमा 4 1 0 0 3 

इ) पश ुसेवा      

पद दरवन्दीसंख्या 
पदपूलतिको अवथिा 

थिायी करार िबमा ररक्त 
अलधकृतथतर 1 1 0 1 0 

सहायकथतर 6 2 2 4 2 

कूल िबमा      

ई) थवाथ्य(थवाथ्य चौकी सर्हत)      

पद दरवन्दीसंख्या 
पदपूलतिको अवथिा 

थिायी करार िबमा ररक्त 
अलधकृतथतर  11 0 11 1 

सहायकथतर  13 0 13 3 

कूल िबमा  21 0 21 4 

उ) मर्हला तिा िालिाललका      

पद दरवन्दीसंख्या पदपूलतिको अवथिा 



थिायी करार िबमा ररक्त 
अलधकृतथतर 0 0 0 0 0 

सहायकथतर 1 1 0 1 0 

कूल िबमा      

ऊ) इजिलनयररङ्ग सेवा तफि       

पद दरवन्दीसंख्या 
पदपूलतिको अवथिा 

थिायी करार िबमा ररक्त 
अलधकृतथतर 1 1 0 1 0 

सहायकथतर 8 5 2 7 1 

कूल िबमा      

ऐ) प्रधानमन्त्री रोिगार कायििम  

दरवन्दी 

ि.सं पद दरवन्दीसंख्या 
पदपूलतिको अवथिा 

थिायी करार िबमा ररक्त 
१ अलधकृतथतर 1 0 1 1 0 

२ सहायकथतर 2 0 2 2 0 

३ कूल िबमा 3 0 3 3 0 

 
ए) ररक्त पदको र्ववरण     

पद तह सङ्खख्या पद ररक्त भएको लमलत ररक्त हनुकुो कारण 
जशक्षा अलधकृत छैठौँ 1  सरुवा भई गएको 
कृर्ष अलधकृत छैठौँ 1  पदपूती नभएको 
सि ईजन्िलनयर पाँचौ 2  सरुवा भई गएको 

अलसथटेन्ट सव ईजन्िलनयर चौिो 1  पदपूती नभएको 
लोपोडेडे पाँचौ 2  पदपूती नभएको 

भेट चौिो 1  पदपूती नभएको 
लोपोडेडे चौिो 1  पदपूती नभएको 

कृर्ष सहायक प्रा स पाँचौ 1  पदपूती नभएको 
ना प्रा स चौिो 1  पदपूती नभएको 

 

 

 

 

 

 

 

आलििक प्रशासन शाखा 
र्वजत्तय अवथिा 



ि.सं. र्ववरण नपेाल सरकार प्रदेश सरकार िबमा खचि प्रलतशत 
१ समानीकरण अनदुान 86300000 3999000 90299000 54460011 60.31 

२ सशति अनदुान 169846000 8544000 178390000 167122798.2 93.68 

३ समपरुक अनदुान 13000000 15000000 28000000 26859368 95.93 

४ र्वशेष अनदुान 8800000 9000000 17800000 11453897.08 64.35 

५ रािश्व वाँटफाट 58649020.35 3623054.65 62272075 50317644.07 80.80 

६ रोयल्टी 269900 0 269900 269900 100.00 

७ सवारी कर 0 0 0 0 0.00 

८ र्र िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क 0 0 0 0 0.00 

९ आन्तररक स्रोत   5010633.99 5010633.99 100.00 

 िबमा   382041609 315494252.3 82.58 

 

क्षते्रगत िाडँफाडँ 
िसं र्वषयगत क्षते्र र्वलनयोजित ििेट यिािि खचि खचि प्रलतशत 

१ भौलतक पूवािधार र्वकास 68205000 56541067.08 82.899 

२ सामाजिक र्वकास 207781660 185563204.2 89.307 

३ आलििक र्वकास 59544000 36257648 60.892 

४ वन, वातावरण तिा र्वपद् व्यवथिापन 2200000 100000 4.545 

५ सशुासन तिा संथिागत र्वकास 89740451 59613557.07 66.429 

कूल िबमा 427471111 338075476.35 79.087 

 

िसं र्ववरण ०७७/0७८ सबमको 
िाकँी पेश्की 

०७८/७९ को 
पेश्की 

०७७/0७८ मा 
फर्छ्यौट 

हाल सबमको 
पेश्कीिाकँी 

१ सा.स ुपेश्की 0 0 0 0 

२ पदालधकारीको नाममा रहेको 
पेश्की रकम 

0 0 0 0 

३ कमिचारीकोनाममा रहेको पेश्की 
रकम 

0 0 0 0 

४ मोर्वलाइिेसन पेश्की 0 18483037 8800663 18483037 

५ अन्य ..... 0 0 0 0 

 िबमा  18483037 8800663 18483037 

 

िसं 

र्ववरण 

लनयलमत गने 
रकमरु. 

पेश्की रकम 
रु. 

असलु उपरगनुिपने 
रकम रु. िबमा रकम रु. 

िेरुिू फर्छ्यौट िेरुिू फर्छ्यौट िेरुिू फर्छ्यौट िेरुिू फर्छ्यौट 
फर्छ्यौट हनु 

िाकँी 
१ संर्ीय सरकारिाट प्राप्त 

अनदुान तफि  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



२ प्रदेश सरकारिाट प्राप्त 
अनदुान तफि  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

३ आन्तररक श्रोततफि  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 िबमा       1077285.11 1077285.11 0 

 

रािश्व शाखााः 
रािश्व संकलनाः 

ि.सं. प्रमखु स्रोत २०७८/७९ को यिािि कैर्फयत 
कर 

१. सबपत्ती कर 555608  

२ भलूम कर (मालपोत) 1645199.66  

३ व्यवसाय कर 652563  

४ िलडिटुी, कवाडी र िीविन्त ुकर 0  

५ र्रवहाल कर 186999.75  

६ र्वज्ञापन कर 0  

७ मनोरिन कर 0  

८ सवारी साधन कर 0  

९ र्र-िग्गा रजिषे्ट्रसन शलु्क 0  

 िबमा 3040370.41  

गैर कर 
१०. दथतरु (लसफाररश, प्रमाजणत नक्सा पास आदद) 1194021  

११. लििी (लगटी/ढुङ्गा/वालवुातिा अन्य सबपजत्तर्विी) 0  

1२. अन्य 776242.58  

 िबमा 1970263.58  

 कूल िबमा 5010633.99  

कायििमहरुाः 

ि.सं. योिना तिा कायििम 
र्वलनयोजित 
रकम खचि रकम मखु्य उपलब्धी 

१ करदाता जशक्षा कायििम १,५०,००० ० 
कोलभड, थिानीय तहको लनवािचन लगायत र्वर्वध कारणले हनु 
नसकेको 

२ 

रािश्वको दायरा पर्हचान 
तिा संकलन अलभयान 
सञ्चालन १,५०,००० १,५०,००० 

मल्लरानी गाउँपाललका अन्तगितका ५ वटै वडाका िथतीहरुमा गई 
र्बुती कर जशर्वर माफि त कररि १५० व्यवसायहरु दताि तिा 
नर्वकरण गने कायि भएकाेे। 

 

योिना तिा अनगुमन शाखााः 
योिना थतर 

ि.सं. लििरण योिना संख्या 



१ गा पा थतरीय 69 

२ वडा थतरीय 147 

 

योिना कायािन्वयन 
ि.सं. लििरण योिना संख्या 
१. उपभोक्ता सलमलत माफि त २०३ 
2 लनमािण व्यवसायी माफि त 13 

िबमा २१६ 
 

ििेटको अवधारणा 
ि.सं. लििरण योिना संख्या 

१ १ करोड मालि ििेटको आयोिना 3 

२ ५ लाख देखी १ करोड ििेटको आयोिना 21 

३ १ लाख देखी ५ लाख ििेटको आयोिना ७७ 
४. ५० हिार देखी १ लाख ििेटको आयोिना 63 

५ ५ हिार देजख ५० हिार सबमको आयोिना 52 

६ ५ हिार भन्दा कम ििेटको आयोिना 0 

 

उपभोक्ता सलमलतमा लजक्षत समूहको सहभागीता 
ि.सं. लििरण योिना संख्या 

१ मर्हला सहभालगता मखु्य पद 137 

२ दललत सहभालगता मखु्य पद 20 

३ अपाङ्गता भएका व्यजक्तको सहभालगता मखु्य पद  

४. मर्हला सहभालगता अन्य पद 41 

५ दललत सहभालगता अन्य पद 10 

प्रार्वलधक शाखााः 

लस.नं सूचक ईकाई 

आ.व. 
०७७/०७८ 
मा िप भएको 

आ.व. 
०७८/०७९ मा 

िप भएको 
आ.व. ०७८/०७९ 
सबमको कूल िबमा कैर्फयत 

१ नयाँ थिानीय सडक लनमािण  र्क.मी. १०.१९३ 5.462 188  

२ ग्राभेल र्क.मी. ४.६३५ 1.43 21  

3 कालोपते्र र्क.मी. 0  0  

4 सडक लनयलमतममित र्क.मी. ७२.८५ ७८.१७ 106  

5 सडक थतरोन् नती र्क.मी./मी. १२.१७२ 12.86 70  

6 थिानीय सडकको संख्या संख्या 2 3 48  

7 सडक यातायातको कूल लबिाई र्क.लम.   200  

8 थिानीय सडक पलु लनमािण सबपन्न वटा  0 0  



९ िोलङु्गे पलु लनमािण सबपन्न वटा  0 0  

1० 
थयानीटरील्याण्डर्फल साइटको 
लनमािण वटा 

 

0 0 

 

1१ 

गा.पा./न.पा.को केन्रिाट वडा 
कायािलयसबम सडक यातायात 
िोलडएका वडा वटा 

 

0 5 

 

1२ उत्पाददतर्वद्यतु क्षमता र्क.वा.   0  

1३ 
थवथि खानेपानी सरु्वधा 
पगुेकोिनसंख्या प्रलतशत 

 

30  

 

1४ 
र्वद्यालयको संख्या (सरकारी, 
सामदुार्यक, लनिी) वटा 

 

3  

 

1५ 

थवाथ्य संथिाको संख्या (अथपताल, 
थवाथ्य केन्र, थवाथ्य चौकी, 
उप थवाथ्य चौकी, आयवेुद सेवा 
केन्र,र्कललनक,िलििङ सेन्टर) वटा 

 

0  

 

1६ र्वद्यतु सेवा पगुेको िनसंख्या प्रलतशत  0   

1७ 
रोिगारी सिृना (थिानीय तहको 
सिै कायििमिाट) श्रमददन 

 

100  

 

 

गाउँपाललका तफि  
ि.सं. योिना तिा कायििम र्वलनयोजित रकम खचि रकम मखु्य उपलब्धी 

१ 

कुलमकोट र्पपलनेटा िार्िथिान िोर पोखरी 
धुँदी वडा कायािलय चिपि ह्यमुपाईप 
व्यथिापन वडा नं ५ १०,००,००० 874361 

5 ठाउँमा 15 िान हू्यम पाइप राख्न े
कायि भएको । 

२ 

खौलेपोखरी देउराली मोटरिाटो अवािङको 
नरिहादरु साकीको र्र लनर पर्हरो लनयन्त्रण 
गनि ररटेलनङ वाल लनमािण । २,५०,००० 245000 

12 लम. वाल लगाइ र्र संरक्षण 
गररएको। 

३ खौललपोखरी देउराली मो वा अरवाङ्ग ० 0  

४ 
जिमरुक िार्िथिान काते्रखोला गठुकसेरी 
सडक थतरोन्नती लजुबिनी प्रदेश समपूरक ३५,००,००० 2092070 

हू्यम पाइप, वाल, नाली को काम गरी 1 
र्क.लम. सडक थत्तरोन्नलत गररएको 

५ 

मकािवाङ सोलहाल्ना गोयल्छेँडी सडक 
थतरोन्नती वडा नं १ लजुबिनी प्रदेश समपूरक 

४०,००,००० 80000 

हू्यम पाइप, वाल, 425 लम. नाली को 
काम गरी 1 र्क.लम. सडक थत्तरोन्नलत 
गररएको 

६ 

मकािवाङ सोलहाल्ना गोयल्छेँडी सडक 
थतरोन्नती वडा नं १ लजुबिनी प्रदेश समपूरक 

१०,००,००० 20000 

हू्यम पाइप, ग्यार्वयन िक्स, वाल, 425 
लम. नाली को काम गरी 1 र्क.लम. सडक 
थत्तरोन्नलत गररएको 

७ 

मल्लरानी पयिटकीय मागि थतरोन्नती लनरन्तरता 
वडा नं ४ अधरुो समेत संजर्य समपरुक समेत 

३५,००,००० 70000 

हू्यम पाइप, वाल, ग्यार्वयन िक्स को 
काम गरी 2 र्क.लम. सडक थत्तरोन्नलत 
गररएको 



८ 

मल्लरानी पयिटकीय मागि थतरोन्नती लनरन्तरता 
वडा नं ४ अधरुो समेत संजर्य समपरुक समेत 

८५,८५,००० 7861101 

हू्यम पाइप, वाल, ग्यार्वयन िक्स को 
काम गरी 2 र्क.लम. सडक थत्तरोन्नलत 
गररएको 

९ 

मल्लरानी पयिटकीय मागि थतरोन्नती लनरन्तरता 
वडा नं ४ अधरुो समेत संजर्य समपरुक समेत 

१,४१,१५,००० 495926 

हू्यम पाइप, वाल, ग्यार्वयन िक्स को 
काम गरी 2 र्क.लम. सडक थत्तरोन्नलत 
गररएको 

१० 
मािखेत नेिटा िोलङु्गे पलु लनमािण लनरन्तरता 
वडा नं २ १,५०,००० 0  

११ 
खररकापाटा ललफ्ट खानेपानी लनरन्तरता वडा नं 
३ २०,००,००० 0  

१२ 

जिमरुक मल्लरानी ललफ्ट खा पा लनरन्तरता 
वडा नं ४ लनरन्तरता लजुबिनी प्रदेश समपरुक 

३,००,००० 6000 

20 र्.लम. फेरोलसमेन्ट ट्याि,16र्.लम 
फेरोलसमेन्ट ट्याि,DC, पाइप welding 
को काम । 

१३ 

जिमरुक मल्लरानी ललफ्ट खा पा लनरन्तरता 
वडा नं ४ लनरन्तरता लजुबिनी प्रदेश समपरुक 

६७,००,००० 4496210 

20 र्.लम. फेरोलसमेन्ट ट्याि,16र्.लम 
फेरोलसमेन्ट ट्याि,DC, पाइप welding 
को काम ।  

१४ 
दमाईखोला ललफ्ट खानेपानी लनरन्तरता 

१०,००,००० 0 

12 र्.लम. को 4 वटा फेरोलसमेन्ट 
ट्याि, पाइपलाइन लनमािण । 

१५ 
दोमईखोला ललफ्ट खा पा लनरन्तरता वडा नं ३ 
लनरन्तरता ४७,००,००० 2906042 

12 र्.लम. को 4 वटा फेरोलसमेन्ट 
ट्याि, पाइपलाइन लनमािण । 

१६ 
पददमे दमारा खानेपानी ईन्टेक लनमािण 

४,००,००० 371682 

इन्टेक, कलेकथन च्यामिर, पाइपलाइन 
लनमािण । 

१७ 
िार्िथिान पयिटन पूवािधार लनमािण 

५,००,००० 499597 

114.90 लम लसर्ढं ,107 लम रेललङ 
लनमािण । 

१८ भलूमर्वकास आ र्व भवन लनमािण वडा नं ५ २०,००,००० 1977124 3 कोठे पदक्क भवन लनमािण । 

१९ 
ममित संभार कोष खचि 

६,००,००० 600000 

5 वटै वडाका मोटरिाटोमा पर्हरो सोने 
काम । 

२० 
ममित संभार कोष खचि 

२९,००,००० 2900000 

5 वटै वडाका मोटरिाटोमा पर्हरो सोने 
काम । 

२१ 

मल्लरानी पयिटकीय पूवािधार लनमािण वडा नं ४ 
संजर्य समपरुक 

६५,००,००० 2801539 

हू्यम पाइप, वाल, ग्यार्वयन िक्स को 
काम गरी 2 र्क.लम. सडक थत्तरोन्नलत 
गररएको 

२२ 
महेन्र मा र्व र्वद्यालय भवन लनमािण लनरन्तरता 
वडा वडा नं ४ लजुबिनी प्रदेश समपूरक ८,००,००० 762466 

च्यानल गेट, रेललङ ,भवन वाइररङ को 
काम । 

२३ वडा नं २ कायािलय पर्हरो ८,००,००० 800000 12 लम शेयर वाल लनमािण । 
िबमा    

संर् तफि  

१ 
मल्लरानी पयिटकीय पूवािधार लनमािण 

५७,४४,००० 5744000 

शौचालय लनमािण ,िाल उद्यान साइट 
सबमाउने काम 



२ 

च ुँिाठाँटी चापा रुख ३, च ुँिाखकि  िान्ना, 
काते्र खोला/सयुि खोला ५,मािखेत नेवटा 
िो.प,ु मल्लरानी गाउँपाललका २, मल्लरानी 
गाउँपाललका, प्यूठान २७,००,००० 1376820 

मािखेत नेवटा िो.प ुको जथटल पाटिस 
खरीद गरीयो । काते्र खोला/सयुि खोला 
५ को उपभोक्ता सलमलत संग सबिौता 
गरीयो । 

३ 

सरुजक्षत नागररक आवास कायििम  -प्रदेश नं. 
5 को प्यूठान जिल्ला क्षेत्र नं. १ अन्तगित 
मल्लरानी गाउँपाललका- १66 वटा ३१,००,००० 2362924 48 वटा र्रको छाना लगाइएको 

४ 

खलंगा िसपाकि  देजख मल्लरानी डाँडा ग्रालमण 
पयिटर्कय सडक थतरोन्नती ।(िमागत 
आयोिना) १,३०,००,००० 13000000 

हू्यम पाइप, वाल, ग्यार्वयन िक्स को 
काम गरी 2 र्क.लम. सडक थत्तरोन्नलत 
गररएको 

प्रदेश तफि  

१ 
चिुाठाँटी च ुँिा खडक खण्डको मलु खोलामा 
कलिटि लनमािण वडा नं २ १०,००,००० 683194 ह्यमु पाइप कलिटि लनमािण भएको 

२ 
कुडारा भैसामारे लसयाला िोड्ने मोटर िाटो 
वडा नं २ ५,००,००० 457143 

हू्यम पाइप, वाल, ग्यार्वयन िक्स को 
काम गरी 1 र्क.लम. सडक थत्तरोन्नलत 
गररएको 

३ 
कँुडारा लसउते साबनेगाउँ िोड्ने मोटर िाटो 
वडा नं २ १०,००,००० 838491 

हू्यम पाइप, वाल, ग्यार्वयन िक्स को 
काम गरी 1 र्क.लम. सडक थत्तरोन्नलत 
गररएको 

४ 
खैरा थवाथ्य चौकी भवन ममित संभार तिा 
गेट लनमािण वडा नं ५ १०,००,००० 100000 

गेट तिा रे्रािार, थतनपान कक्ष ,िाटो 
र्पलसलस लनमािण  

५ पाँण्डेडाडा सत्यवती देवर्र लनमािण वडा नं ४ ५,००,००० 490000 इट्टाको गाह्रो, िथतापाताले छाउने काम 

६ 
िौद्ध गबुिा लनमािण योिना लनरन्तरता वडा नं 
४ १५,००,००० 1463704 िौद्ध गबुिा लनमािण 

७ 
महेन्र मा र्व खलङ्गामा शौचालय लनमािण वडा 
नं ४ १०,००,००० 559763 शौचालयको छत ढलान  

८ अमर मा र्व र्वद्यालय रंगरोगन १,५०,००० 150000 र्वद्यालय रंगरोगन 
९ अमरज्वती प्रा र्व र्वद्यालय ममित २,००,००० 194749 र्वद्यालय पलाथटर, कोठा लनमािण  

१० 
खलंगा आधारभतू र्वद्यालय भवन र कक्षाकोठा 
रंगरोगन २,००,००० 200000 कक्षाकोठा रंगरोगन 

११ र्ोरिापा प्रा र्व शौचालय लनमािण ५,००,००० 490000 छात्र र छात्रा का लालग शौचालय लनमािण 
१२ िगदबिा प्रार्व पखािल र गेट लनमािण २,५०,००० 223695.08 पखािल र गेट लनमािण 

१३ 
िनकल्याण आ र्व चौलिलगाउने र्वद्यालय 
ममित १,००,००० 85304 

िथतापाताले छाउने काम, भान्सा कोठा 
लनमािण 

१४ िनिागतृी प्रा र्व अभािङ र्वद्यालय रङरोगन १,६०,००० 160000 कक्षाकोठा रंगरोगन 
१५ िनिागतृी मा र्व कसेरी र्वद्यालय ममित २,५०,००० 245000 िथतापाताले छाउने काम, धारा ममित 

१६ 
िनता मा र्व लकु्का र्वद्यालय पररसर तारिार 
तिा ममित सबभार ५,००,००० 490000 थटोन मेसेनरी पखािल लनमािण 

१७ िाम िालर्वकास ममित सबभार ५०,००० 0 - 



१८ 
िालर्वकास िकेुनी र्वद्यालयमा शौचालय 
लनमािण २,००,००० 200000 छात्र र छात्रा का लालग शौचालय लनमािण 

१९ भैरवनाि प्रा र्व पाण्डेडाँडा र्वद्यालय तारिार १,५०,००० 147000 6 लम. थटोन मेसेनरी पखािल लनमािण 
२० महेन्र ुमा र्व छात्रछात्रा शौचालय लनमािण ४,००,००० 391500 सेजप्ट ट्यार्ि तिा वाल लनमािण 

२१ 

रार्ष्ट्रय अपाङ्ग सेवा संर्द्धारा सञ्चाललत अपाङ्गता 
िालिाललका शैजक्षक आवास गहृ भवन 
रंगरोगन १,५०,००० 150000 भवन रंगरोगन 

२२ शारदा मा र्व शौचालय लनमािण ८,९०,००० 872200 छात्र र छात्रा का लालग शौचालय लनमािण 

२३ 
सरथवती आ.लि भलूमर्वकास आ र्व र 
िनकल्याण आ र्व मा ईन्टरनेट िडान १,००,०००   

२४ सरथवती आधारभतू िन्िरे र्वद्यालय ममित १,००,००० 97870 लभत्ता पलाष्टर तिा पेर्ट लनमािण 

२५ 
सरथवती प्रा र्व मरभङु र्वद्यालय पररसर 
रे्रािार ३,००,००० 285307 पखािल र रे्रािार लनमािण 

 

जशक्षा शाखााः 
ि.सं. योिना तिा कायििम र्वलनयोजित रकम खचि रकम मखु्य उपलब्धी कैर्फयत 

१ शैजक्षक संथिाहरुलाई सहायता 

१,०८,५०,००० 10782866 

३९ िना गाउँपाललका अनदुान 
जशक्षकको व्यवथिापन गररएको छ । 
िसमध्ये १० मा र्व १६ आ र्व र 
८ प्रा र्व र ५ िाललिकास रहेका 
छन ्।   

२ शैजक्षक संथिाहरुलाई सहायता ११,६५,००० 1165000 कक्षा खाली हनुे समथया हटेको छ ।  

३ शैजक्षक संथिाहरुलाई सहायता 
२४,८५,००० 2485000 

आधारभतू तहमा र्वषयगत जशक्षकहरु 
प्राप्त गरेका छन ्।  

४ आधारभतू तह परीक्षा 
३,५०,००० 350000 

पाललका थतरमा थतररकृत परीक्षाले 
जशक्षण लसकाइमा उत्साह िढेको छ .  

५ खेलकुद कायििम २,००,००० 191000 प्रलतभा पर्हचान भएको  

६ 
गाउँ जशक्षा सलमलत िैठक व्यवथिापन 
खचि १,५०,००० 104448 

जशक्षा संग सबवन्धीत समथयाहरु 
हटेका छन ्।  

७ 
प्र अ र फोकल जशक्षक िैठक 
ब्यवथिापन खचि २,५०,००० 234700 

र्वद्यालयमा भएका असल अभ्यास 
आदान प्रदान भएको छ ।  

८ प्रलिलधमैत्री र्वद्यालय कायििम 

४,००,००० 400000 

२ र्वद्यालय ल्यापटप र ४ 
र्वद्यालयमा र्प्रन्टर र्वतरण १ 
र्वद्यालयलाई शैजक्षक प्रशासनीक 
सामग्री र्वतरण गररएको   

९ पेशागत सहयोग कायििम 
२,७५,००० 201500 

पररवलतित पाठ्यिमको प्रवोलधकरण 
भएको यसमा २३ वटा र्वद्यालयका 
जशक्षक सहभागी भएका लिए ।  

१० लिद्यालय अनगुमन 
१,७५,००० 166449 

२३ वटै र्वद्यालयमा अनगुमन 
गररएको   



११ लिद्यालय रंग रोगन कायििम 

५,००,००० 487506 

पालजुशद्ध प्रा र्व खररन्डाडा ,आदशि 
प्रा र्व दाहेखोला ,िनता मा र्व लकु्का , 
महेन्र मा र्व खलंगा र िनिागलृत मा 
र्व कसेरी गरी ५ र्वद्यालयमा रंग 
रोगन भएको छ ।  

१२ जशक्षक प्रशतुी प्रोत्साहन कायििम 
५०,००० 1000 

२ िना जशक्षकले जशक्षक प्रशलुत 
प्रोत्साहन प्राप्त गनुि भएको छ ।  

१३ थिालनय पाठ्यिम लनमािण 
२,५०,००० 241670 

आधारभूे ूत तह कक्षा ८ को थिालनय 
पाठ्यिम लनमािण भएको   

१४ सह अलतररक्त र्ियाकलाप संचालन 
२,००,००० 191000 

२३ वटै र्वद्यालयमा स अलतररक्त 
र्ियाकलाप सञ्चालन भएको   

१५ 
र्वद्यालय भौलतक पूवािधार ममित तिा 
लनमािण ७,००,००० 700000 

भलूमर्वकास आ र्व ३ कोठाको भवन 
लनमािण भएको   

      

संर् तफि  

१ 
प्रलत र्वद्यािी लागतका आधारमा 
जशक्षण लसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ 
को परीक्षा व्यवथिापन  २४३७००० 2437000 

१आधारभूत तहमा ४४४ र्वद्यािी 
मध्ये ४३३िना र्वद्यािी परीक्षामा 
सहभागी भएका 
लिए ।  

२ 
कक्षा ९ -१२ मा अध्ययनरत 
र्वद्यािीका लनजबत र्वपन्न लजक्षत 
छात्रवजृत्त २४०००० 126000 

र्वपन्न पररवारका िालिाललकाले छात्र 
वजृत्त प्राप्त गरर लसकाइ प्रलत िप 
उत्सार्हत भएका   

३ 
सावििलनक र्वद्यालयमा अध्ययनरत 
र्वद्यािीका लनजबत छात्रवजृत्त अनदुान १६३७००० 1637000 

छात्रवलृत प्राप्त गरर लसकाइ प्रलत िप 
उत्सार्हत   

४ 

माध्यलमक तहमा थवीकृत दरिन्दीका 
जशक्षक राहत अनदुान जशक्षकका 
लालग तलव भत्ता अनदुान प्रार्वधार 
समेत  १४६००००० 1460000   

५ 
आधारभतू माध्यलमक तहमा थवीकृत 
दरिन्दी तिा अनदुानमा कायिरत 
जशक्षकको िप तलव भत्ता  ४२८३००० 3889383   

६ 
आधारभूे ूत तहमा थवीकृत 
दरवन्दीका जशक्षक राहत अनदुान 
जशक्षकका लालग तलव भत्ता अनदुान  ५१७५००००० 517500000   

७ 
कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न 
पररजथिलतमा लसकाइ सहिीकरणका 
लालग शैजक्षक कायििम 600000 528000 

कोलभडको समयमा डाटा प्याक लस य ु
जि लसमको प्रयोग गरर लसकाइ 
सहजिकरण  

८ 
तोर्कएका र्वद्यािीको ददवा खािाका 
लालग र्वद्यालयलाई अनदुान  ७००३००० 5111899 

ददवा खािाले िालिाललका र्वद्यालयमा 
लनयलमत हनुे संख्या िढ्दो छ ।  



९ सावििलनक र्वद्यालयका र्वद्यािीहरुका 
लालग लनशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान 2914000 2914000 

सामदुार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरत 
लिद्यािीहरुले लनशलु्क पाठ्यपथुतक 
प्राप्त गरेका छन ्।  

१० र्वद्यालय सञ्चालन तिा व्यवथिापन 
अनदुान  १६९९००० 1699000 

पथुतकालय थिापना, र्वज्ञान 
प्रयोगशाला र सूचना प्रर्वलध मैत्री 
लिद्यालय भएको छ ।  

११ 

शैजक्षक पहुँच सलुनजितता, 
अनौपचाररक तिा वैकजल्पक जशक्षा 
कायििम (परबपरागत र्वद्यालय, 
वैकजल्पक र्वद्यालय, साक्षरता र 
लनरन्तर जशक्षाका कायििम समेत) 200000 200000 सामुे ुदार्यक लसकाइ केन्र सञ्चालन   

१२ 
सामदुार्यक र्वद्यालयका छात्राहरुलाई 
लनशलु्क थयालनटरी प्याड ब्यवथिापन 1363000 998355 

सामदुार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरत 
लिद्यािीहरुले लनशलु्क सेलनटरी प्याड 
प्राप्त गरर उलनहरुको लसकाइमा 
सजिलो   

१३ 
आधारभतू तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रिेी,गजणत र र्वज्ञान र्वषयमा 
जशक्षण सहयोग अनदुान ४२८३००० 3889383 २ िना   

१४ 
माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रिेी,गजणत र र्वज्ञान र्वषयमा 
जशक्षण सहयोग अनदुान 864000 864000 

३ िना जशक्षक मध्ये आ व 
२०७८।०७९ मा र्टेर २ जशक्षक 
मात्र भएको   

१५ 
र्वद्यालयमा शैजक्षक गणुथतर 
सजुढढकरण एवम ्कायि सबपादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनदुान  २४९४००० 2396000 

शैजक्षक गणुथतर सधुारमा सहयोग 
हनुकुा सािै गणुथतर सधुारका लालग 
हाौसला भएको   

१६ 

प्रारजबभक िाल र्वकास 
सहिकतािहरुको पाररश्रलमक तिा 
र्वद्यालय कमिचारी व्यिथिापन 
अनदुान 6752000 6752000 

िालर्वकास ३१ , सहायक २२ र 
र्वद्यालय सहयोगी ६  

१७ 
र्वधालय IT LAB थठापना 
सरु्द्धर्ढकरण एवं digital liebray 
व्वथिापनका लागी अनदुान ६,५०,००० 650000 

सूचना प्रर्वलधले जशक्षण लसकाइमा 
सजिलो भएको   

१८ 
र्वधालय कक्षा काेेठा अनुे ुदान 
(दईुकाेेठे तिा चारकाेेठे) ५४,००,००० 5400000 भवनको समथया समाधान भएको   

१९ 
खडे्गश्वरी प्रा.र्व. भवन लनमािण, 
मल्लरानी-३ ४६,००,००० 4600000 भवनको समथया समाधान भएको   

२० सरथवती आधारभतू र्वद्यालय भवन 
लनमािण मल्लरानी वडा नं. ३ ४२,००,००० 0  

समयमा 
िग्गा प्राप्त 
नहनु ु 

२१ 
राष्ट्रपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतयोलगता 
(थिानीय तहथतरीय) १,००,००० 0   

प्रदेश तफि  



१ 
सामदुार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरत 
र्वपन्न असहाय गररव िालिाललकालाई  
छात्रवजृत्त थवरुप थटेशनरी ५००००० 490420 

२०० िना गररव र्वपन्न असहाय 
िालिाललकाले डे्रस िोला कापी 
कलम प्राप्त गरर लसकाइमा सहयोग 
पगुेको   

२ 
रार्ष्ट्रय अपांग सेवा संर्द्वारा 
सञ्चाललत अपांग िालिाललकालाई 
शैजक्षक आवास गहृ १५०००० 150000 

अपांग िालिाललका िथने भवनमा रंग 
लगाएर आिषक भएको   

३ 
भानभुक्त माध्यलमक र्वद्यालय भवन  
र कक्षा कोठा रंग रोगन ३५०००० 299747 

२ वटा र्वजल्डङको लभत्र िार्हर रङ 
लगाइएको  

४ िगदबवा प्रा र्व पखािल गेट लनमािण २५०००० 223695 र्वद्यालय सरुजक्षत   

५ भैरवनाि प्रा र्व पाण्डेडाँडा ममित १५०००० 147000 र्वद्यालय ममित   

६ 
िनकल्याण आ र्व चौलिलगाउने  
र्वद्यालय ममित १००००० 85304 र्वद्यालय ममित   

७ 
िाललिकास िकेुनी र्वद्यालयमा  
शौचालय लनमािण २००००० 200000 शौचालयको समथया समाधान भएको   

८ अमर मा र्व र्वद्यालय रंगरोगन १५०००० 1150000 र्वद्यालय आिषक   

९ सरथवती आ र्व िञ्चरे र्वद्यालय ममित १००००० 97870 र्वद्यालय मबमित   

१० शारदा मा र्व शौचालय लनमािण ८९०००० 872200 र्वद्यालको शौचालय समथया समाधान  

११ सरथवती आ र्व भलूमर्वकास आ र्व 
िनकल्याण आ र्व इन्टरनेट िडान १००००० 97200 

इन्टरिेशट को िडान भइ जशक्षण 
लसकाइमा सूचना प्रर्वलधको प्रयोग 
भएको   

१२ पालजुशद्ध प्रा र्व र्वद्यालय रे्रावार २५०००० 243920 र्वद्यालय सुे ुरजक्षत भएको   

१३ 
िनिागलृत मा र्व र्वद्यालय ममित २५०००० 245000 

चरु्हइने छाना ट्रथटको छाना 
राजखएको   

१४ 
अमरज्योती प्रा र्व र्वद्यालय ममित २००००० 194749 

र्वद्यालय ममित भइ कक्षा कोठा 
लसकाइका लालग सहि भएको   

१५ 
सरथवती प्रा र्व मरभङु र्वद्यालय  
पररसर रे्रावार ३००००० 285307 र्वद्यालय सरुजक्षजेत भएको  

१६ 
खलंगा आधारभतू र्वद्यालय भवन र 
कक्षाकोठा रंगरोगन २००००० 200000 र्वद्यालय आिषक भएको   

१७ 
िनिागलृत प्रा र्व अभािङ र्वद्यालय 
रंगरोगन १६०००० 160000 र्वद्यालय आिषक भएको   

१८ 
िनता मा र्व लकु्का र्वद्यालय पररसर 
तारिार तिा ममित संभार ५००००० 490000 र्वद्यालय सरुजक्षत   

१९ िाम िाललिकास ममित सबभार ५०००० ०   

२० र्ोरिापा प्रा र्व शौचालय लनमािण ५००००० 490000 शौचालयको समथया समाधान   

२१ महेन्र मा र्व शौचालय लनमािण ४००००० 391500 शौचालयको समथया समाधान   

 

 



थवाथ्य शाखााः 

ि.सं. योिना तिा कायििम 
र्वलनयोजित 

रकम 
खचि रकम मखु्य उपलब्धी कैर्फयत 

१ 
आधारभतू थवा.से.केन्र च ुँिा, सामदुार्यक 
थवाथ्य इकाइ र सहरी थवा.के. खलंगा 
प्रा.थवा.के. करार कमिचारी तलि भत्ता 

२९,००,००० २६०७२२० 

गाउँपाललका अन्तगित थवाथ्य 
तफि का १० िना 
थवाथ्यकमीहरुलाई करार अिलध 
लनरन्तरगरर सेवा प्रवाह गरेको । 

 

२ 
एच. आई. लभ. संिलमत तिा ए. आर. र्ट. 
उपचारमा रहेका र्वरामीहरूका लागी 
यातायात तिा पोषण खचि 

५०,००० ४८००० 
पाललका अन्ततिका ४ िना 
संिलमतलाई मालसक १००० का 
दरले पोषण भत्ता प्रदान गररएको । 

 

३ 
गाउँर्र जक्ललनक खोप जक्ललनक ब्यिथिापन 
तिा यातायात खचि 

२,००,००० २००००० 

गाँउर्र जक्ललनक तिा खोप 
जक्ललनक ब्यिथिापनका लालग 
थवाथ्यकमीलाई यातायात खचि तिा 
लितरण गरेकाेे तिा गाउँर्र 
जक्ललनकिाट ३५०७ िना र खोप 
जक्ललनकिाट २९४० िना सेवाग्राही 
लाभाजन्वत भएको । 

 

४ लनमिलीकरण प्रयोिनकालालग ग्यास लसललण्डर ५०,००० ४९८५५ 
लनमिललकरणको लालग ७ वटै 
थवाथ्य संथिामा ग्याँसको ब्यिथिा 
भएको । 

 

५ 
पूणि संथिागत प्रसलुत सेवाका लागी 
म.थवा.स.से ले संथिामा सेवा ग्राही ललएर 
आय िापत यातायात खचि 

५०,००० २७३०० 

पूणि संथिागत सतु्केरी गराउनको 
लालग ३५ िना मर्हला थवाथ्य 
थवयंसेर्वका पररचालन गरर सेवा 
प्रदान गरेको िसिाट १४० िना 
सतु्केरीहरु लाभाजन्वत भएको । 

 

६ 
पाललका थतरमा थवाथ्य संथिाहरुको मालसक 
िैठक डाटा भेररर्फकेशन एवं गणुथतर सधुार 
सािै चौमालसक एवं िार्षिक सलमक्षा 

१,९०,००० ६३२३० 
पाललकाथतरको िार्षिक सलमक्षा गोर्ष्ठ 
संचालन १ पटक सबपन्न भएको । 

 

७ 
िलििङ सेन्टरका नलसिङ कमिचारीहरुकालालग 
नाईट भत्ता 

६०,००० २४३०० 

िलििि सेन्टरका नलसिङ्ग 
कमिचारीहरुलाई नाईट भत्ता प्रदान 
गररएको िबमा ३ िना कमिचारी 
लाभाजन्वत भएको । 

 

८ 
लिरामीको आधारमा थवाथ्य संथिाहरुलाई 
अनदुान 

३,००,००० २२२०९० 

प्रलत नयाँ लिरामी दताि िापत रु १० 
का दरले थवाथ्य संथिालाई अनदुान 
प्रदान गररयको िबमा नयाँ लिरामी 
२२०९ िना लिरामी दताि । 

 

९ 
म.थवा.स.से. ररभ्य ुलमर्टङ तिा सामदुार्यक 
मर्हला थवाथ्य थवयंसेर्वका ददवस 

१,५०,००० ० 

संजर्य सरकारिाट प्राप्त ििेट िाट 
कायििम संचालन भएको ३५ िना 
मर्हला थवाथ्य थवयंसेर्वकाहरुलाई 
कायििम संचालन भएको 

 



१० 
मर्हला थवाथ्य थवयम ्सेर्वका प्रोत्सहन तिा 
संचार खचि समेत 

६,३०,००० ६३०००० 

३५ िना मर्हला थवाथ्य 
थवयंसेर्वकालाई मालसक १२ सयका 
दरले प्रोत्साहन तिा मालसक ३०० 
का दरले संचार खचि प्रदान गने 
गरेको । 

 

११ 
मानलसक थवाथ्य कायििम तिा औषलध 
खररद 

२,००,००० १९८८६५ 
पाललका अन्तगितका मानलसक रोगका 
लिरामीहरुकालालग लनयलमत औषलध 
प्रदान गने गरेको । 

 

१२ 
थवाथ्य ब्यिथिापन सूचना प्रणाली थिलगत 
प्रजशक्षण 

१,००,००० ० कायििम सबपन गनि नसर्कयको ।  

१३ थवाथ्य लिमा कायििम औषलध खररद ५,००,००० ४९९००० 

खलंगा प्रािलमक थवाथ्य केन्दमा 
संचाललत थवाथ्य लिमा कायििमलाई 
औषलध खररद गरर प्रदान गररयको 
िसिाट थवाथ्य लिमा कायििलाई 
ब्यिजथित र औषलधको अभाि केर्ह 
मात्रामा परुा भएको । 

 

१४ थवाथ्य संथिा पूवािधार ममित संभार २,००,००० १६३८५६ 
धरपानी थवाथ्य चौकीको छाना हरुर 
ितासको कारणले क्ष्यलत भएकोले 
पनु लनमािण गरर ब्यिजथित गरेको । 

 

१५ 
संथिागत प्रसलुत थयाहार ललनेहरूका लागी नव 
जशश ुथयाहार सामालग्र उपहार 

१,२०,००० ११९६९० 

पाललका अन्ततिका थवाथ्य संथिमा 
संथिागत सतु्केरी भएको १४० िना 
सतु्केरीहरुलाई नव जशश ुथयाहार 
सामाग्री लितरण गरर संथिागत 
सतु्केरी दरमा िरृ्द्ध गरेको । 

 

     

संर् तफि  

१ 

उपचारात्मक सेवा अन्तगितका कायििमहरु ( 
,आधारभतू थवाथ्य सेवा केन्र (थवाथ्य 
चौकी ) / आधारभतू अथपतालको न्यनुतम 
सेवा मापदण्ड कायििम संचालन तिा 
सदुरलधकरण र आखँा, नाक, कान, र्ांटी 
तिा मखु थवाथ्य सबवजन्ध अलभमखुीकरण 
तिा लिद्यालय थिीलनंग कार 

४,००,००० ३८०२८० 

न्यनुतम सेवा मापदण्ड अन्तगित 
आिश्यक थवाथ्य सामाग्रीहरु खररद 
गरर लितरण गररयको तिा 
थवाथ्यकमी हरुलाई नाख कान 
र्ाँटी तिा मखु थवाथ्य सबिजन्ध 
ताललम संचालन गरेको । 

 

२ पोषण कायििम ८,४६,००० ७१०५२२ 

सिै थवाथ्यकमीहरुलाई पोषण 
ताललम संचालन भएको िबमा 
सहभागी ३६ िना ७ ददनसबम 
स चालन भएको । 

 

३ 
औलो तिा कालािार माहामारी हनुे क्षेत्रको 
छनौट गरी लिषादद छकि ने (रेथपोन्सीभ थप्रइेङ 
समेत), र्कटिन्य रोग लनयन्त्रण कायििमको 

२,४५,००० ० कायिि संचालन गनि नसकीयको ।  



अनगुमन एवम ्मूल्यािन तिा र्कटिन्य रोग 
लनयन्त्रणका लालग िहलुनकाय अन्तरर्िया गने 

४ 
मलेररया, डेंग,ु कालािार, थिि टाइफस 
आदद र्कटिन्य रोगको डाटा भेररर्फकेशन 

१०,००० १०००० 
डाटा भेररर्फकेशन गदाि पाललकामा 
मलेररका कालािार थिि टाईफस 
िथता लिरामीहरु नभएको पाईयो । 

 

५ 
रार्ष्ट्रय मर्हला सामदुाइक थवाथ्य थवयम 
सेर्वका कायििमको िप यातायात खचि 

२,१०,००० २१०००० 
यातायात खचि प्रदान गररयको ३५ 
िनालाई । 

 

६ 

पाललकाथतरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन 
कायििमको सलमक्षा, सूक्ष्मयोिना 
अध्यावलधक र पाललका खोप समन्वय 
सलमलतको अलभमजुखकरण समेत पाललका 
थतरमा २ ददन, वडा खोप समन्वय 
सलमलतको थवाथ्य संथिा, वडा सतरमा 
अलभमजुखकरण १ ददन तिा पूणि खोप 
सलुनितताको लागी र्रधरुी सर 

१,५६,००० १५२१०० 

िनप्रलतलनलध तिा थवाथ्यकमीको 
पहलमा र्रधरुी सिेक्षणगरी 
पाललकालाई पूणि खोप गाउँपाललका 
र्ोषणा गररयको । 

 

७ 

र्वलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, िनुोर्टक, 
मानलसक थवाथ्य सबिजन्ध अन्तरर्िया 
कायििम तिा ददवसहरु 
(Hypertension, Diabetes, COPD, 
Cancer Days, आत्महत्या रोकिाम 
ददवस, मानलसक थवाथ्य ददवस, अल्िाईमर 
ददवस, रेलिि ददवस, र्वश्व औलो ददवस) 
मनाउन े

१,००,००० ० कायिि संचालन गनि नसकीयको ।  

८ 
रार्ष्ट्रय मर्हला थवाथ्य थवयंसेर्वका कायििम 
(पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खचि, वार्षिक 
सलमक्षा गोष्ठी र ददवस मनाउन ेखचि समेत) 

६,००,००० ६००००० 

३५ िना मर्हला थवाथ्य 
थवयंसेर्वकालाई पोषाक तिा 
यातायात खचि िापतको रकम प्रदान 
गररयको । 

 

९ 

पाललका थतरमा ेाः टाईिफाइड खोप अलभयान 
संचालन तिा लनयलमत खोपमा टाईिफाइड 
खोप शरुुवातको सािै लनयलमत खोप 
सदुढीकरण र सरसफाई प्रिद्र्धनको लालग 
पाललका र वडा खोप समन्वय सलमती र 
सरोकारवालाहरुको अलभमजुखकरण िैठक १ 
ददन 

१,२९,००० १२४५५० 

पाललकामा नयाँ खोपको रुपमा सिै 
थवाथ्यकमीहरुलाई ताललम प्रदान 
गरर टाईफाईट खोपको शरुुवाट 
गररयको । 

 

१० 
पाललका थतरमा थवाथ्य संथिाहरुको मालसक 
िैठक, डाटा भेररर्फकेशन एवं गणुथतर सधुार 
सािै चौमालसक एवं िार्षिक सलमक्षा 

१,००,००० ९९४६० 
लनयलमत रुपमा मालसक सलमक्षा गोष्ठी 
संचालन गने गरेको प्रत्येक मर्हनाको 
७ गते । 

 

११ 

क्षयरोगका िोजखम समहु तिा थवाथि सेवाको 
पहचु कम भएका समदुायमा सकृय क्षयरोग 
खोिपडताल कायििम, र्रपररवारका 
सदथयहरूको सबपकि  पररक्षण, समदुायमा 

१,२०,००० ० कायििम संचालन नभएको ।  



क्षयरोगका र्वरामीहरूको खोिपडतालका 
लालग क्षभता अलभवरृ्द्ध तिा पररचालन । 

१२ 

कोलभड १९ र्वरुद्ध खोप अलभयान संचालन 
ब्यवथिापन खचि -पाललकाथतररय सलमक्षा तिा 
योिना र पाललका तिा थवाथ्य सथिा 
थतररय सपुररवेक्षण_ 

१,१४,००० ११३५१७ 

पाललकामा कोलभड रोकिाम तिा 
ब्यिथिापन गरर कोलभड १९ को 
संिमणलाई रोगिाम गनि खोप 
कायििम संचालन भएको । 

 

१३ 
मात ृतिा नवजशश ुकायििम अन्तगित आमा 
सरुक्षा, गभिवती उत्प्ररेणा सेवा, न्यानो िोला 
र लनशलु्क गभिपतन कायििम 

८,००,००० ७०११०२ 
१४० िना सतु्केरी मर्हलाहरुलाई 
सेवा प्रदान गररयको । 

 

१४ 
लसलिआईएमएनलसआई Onsite कोजचंङ्ग र 
समता तिा पहुँच कायििम 

२,००,००० ९०९३० 
थवाथ्य संथिाहरुमा कायििम 
संचालन गरेकाेे । 

 

१५ 

कोलभड १९ लगायत र्वलभन्न महामारीिन्य 
रोगहरुको रोकिाम, लनयन्त्रण तिा 
लनगरानीका लालग सरोकारवाला सँगको 
अन्तरर्िया तिा RRT, थवाथ्यकमी 
पररचालन 

२५,००० २४६०० 
सरोकार लनकायहरुसँग समन्वय गरर 
कोलभड रोकिाममा पहल भएको । 

 

१६ 

थिलगत अनजुशक्षण गरर थवाथ्यकलमिहरूको 
क्षमता अलभवजृध्द एवं त्यांङकको गणुथतर 
सलुनजित, क्षयरोगका कायििमको अधि 
िार्षिक सलमक्षा तिा उपचार नलतिाको कोहटि 
र्वश्लषेण 

४५,००० २१००० 
चौमालसक गोर्ष्ठ संचालन सिै डट्स 
सेन्टरहरुमा कायििम सबपन्न भएको 
। 

 

१७ 
मर्हला थवाथ्य थवयं सेर्वका को रेफे्रसर 
तालीम (३ ददन) 

३,००,००० २७९५८९ 
३५ िना मर्हला थवाथ्य 
थवयंसेर्वकालाई ताललम स चालन 
भएको। 

 

१८ 

पशपंुक्षी आदीिाट हनुे ईन्फुएन्िा, िडि फ्ल,ु 
AMR, लसर्ष्टसकोलसस, टक्सोप्लाज्मोलसस आदद 
र्वलभन्न सरुवारोग सबिजन्ध रोकिाम तिा 
लनयन्त्रणका लालग सचेतना कायििम 

२०,००० ० कायििम संचालन नभएको ।  

१९ 

थवाथ्य संथिामा आकजथमक अवथिामा 
औसलध एवं ल्याि सामाग्री ढुवानी, रेकलडिङ 
तिा ररपोर्टिङका लालग फमि फरमेट छपाइ 
तिा फोटोकपी, ई-र्ट.लि 
रजिथटरअध्यावलधक, र्वश्व क्षयरोग ददवस 
सबिन्धी कायििम 

३५,००० ३४१८२ कायििम संचालन नभएको ।  

२० मात ृतिा नवजशश ुकायििम १८,४७,००० १३७३२०५ 

३ िना िलििङ् सेन्टरका कमिचारी 
ब्यिथिापनगरी १४० िना सतु्केरी 
मर्हलाहरुलाई सेवा प्रदान गररयको 
। 

 

२१ 
आधारभतू तिा आकजथमक थवाथ्य सेवाको 
लालग औषलध खररद 

१४,००,००० १३९७३१८ 
लनशलु्क औषलधहरु खररद गरर 
कररि २६ हिार लिरामीहरुको 

 



लालग आिश्य औषलधको ब्यिथिापन 
गरर सेवा प्रदान गररयको । 

२२ 
पररवार लनयोिन र्कशोर र्कशोरी तिा प्रिनन ्
थवाथ्य कायििम 

४,०८,००० ८२०० 
लनयलमत कायििमहरु संचालन भएको 
। 

 

२३ 
र्वद्यालय थवाथ्य जशक्षा/आमा समहु तिा 
मर्हला थवाथ्य थवयंसेर्वकाहरूका लालग 
सामाजिक व्यवहार पररवतिन कायििम 

१,००,००० ० कायििम संचालन नभएको ।  

२४ 

कोलभड-१९ महामारीिाट प्रभार्वत अलत र्वपन्न 
पररवार नगद हथतान्तरण कायिर्वलध, 2078 
िमोजिम हनुे गरी अलधकतम लाभग्राही 
पररवार संख्या 311लाई रू.10 हिारका 
दरले नगद हथतान्तरण प्रयोिनािि 

३१,१०,००० २५६०००० 

२५६ िना कोलभड प्रभालित लिपन्न 
ब्यजक्तहरुलाई प्रलत ब्यजक्त १० 
हिारका दरले नगद हथतान्तरण 
गरेको । 

 

२५ 
थवाथ्य सूचना सािै आइ एम यू सदुृढीकरण 
कायििम 

२,००,००० १९९९९० 
आिश्यक सामाग्रीहरु खररद गरर 
कायििमलाई ब्यिजथित गररयको । 

 

२६ 
लिद्यालय थवाथ्य जशक्षा आमा समहु तिा 
मर्हला थवाथ्य थवयं सेर्वकाको लालग 
सामाजिक व्यवहार पररवतिन कायििम 

१००००० ० कायििम संचालन नभएको ।  

कृर्ष शाखााः 

ि.सं. 
योिना तिा कायििम 

र्वलनयोजित 
रकम खचि रकम मखु्य उपलब्धी कैर्फयत 

१ 
५० प्रलतशत अनदुानमा साना 
लसंचाई ममित तिा लसंचाई 
पोखरी लनमािण ६,००,००० 587000 

६ ओटा पक्की सीचंाई पोखरी र २ ओटा सीचंाई 
कुलो लनमािण भइ ५हेक्टर मा िप सीचंाई मा 
सलुिधा भएको   

२ 
५० प्रलतशत लागत 
सािेदारीमा यवुा लीक्ष तरकारी 
खेती कायििम २,००,००० 200000 

५ िना यवुा कृषक लाई तरकारी खेलत मा सयोग 
गरी खेतीमा प्रतोसहन गरेको िसले गदाि तरकारी 
खेलत गने कृषक मा ब्रीदी भयको   

३ 
आकजष्मक िाली शंरक्षण सेवा २,४०,००० 239194 

३ चौमालसकमा आिथयक िीसादी र हमोन खरीदी 
५९८ कृषकलाई लितरण गररयको िसको कारण 
रोग कीरा िाट िाली संरक्षण भयको   

४ 

गाउँपाललकामा सूजचकृत 
व्यवसार्यक कृषकहरुका लागी 
तरकारी लसडर्कट उन्नत 
िणिशंकर लितरण ३,१०,००० 309980 

पाललकामा दताि भइ संचालनमा रहेका समहु, 
सहकारी , फमि िाट माग संकलन गरी ७५ ओटा 
लाई लितरण गरेको ,   

५ 
पकेट क्षेत्रका आधारमा 
खाधयान्न िाली को लिउ ५० 
प्रलतशत अनदुान ढुवानी सर्हत २,२५,००० 183010 

२१.६ हेक्टरको लागी गौ को िीउ र २१.६ 
हेक्टरको लागी धान को िीउ लितरण गरेको   

६ 
व्यवसार्यक कृषक समहुहरुका 
लागी िैर्वक मल उत्पादन 
कायििम ताललम सर्हत २,२५,००० 0   



७ थमाटि कृर्ष लनरन्तरता वडा नं 
२ २०,००,००० 19941937 

६ ओटा सीचंाई कुलो १४५८ मीटर लनमािण , 
मौसमी तिा िेमौसमी तरकारी , प्याि ,लसनु िीउ 
खररद लितरण   

८ 

साना तिा मिौला कृषकको 
पोषण तिा आयआििनको 
लालग ५० प्रलतशत अनदुानमा 
कन्ये चयाउको लिउ लितरण 
ढुवानी सर्हत १,००,००० 100000 

१९५० प्पाकेट कन्ये च्चाउको िीउ फमि ,समहु 
,सहकारी र कृषक गरी ८१ िनालाई ५० प्रतीसत 
अनदुान मा लितरण गरीयोको   

      

संर् तफि  

१ 

आ.व. २०७७/७८ मा 
थिापना भएका कृर्ष तफि का 
साना व्यवसार्यक कृर्ष 
उत्पादन केन्र (पकेट) र्वकास 
कायििम लनरन्तरता १२,००,००० 991337 

मल्लरानी गाउपललका वाडि नबिर ३ मा संचाललत 
हातेमालो कृर्ष तिा पशपुालन कृषक समूह मा मकै 
पकेट र वाडि नबिेर ५ मा धान पकेट संचालन 
िसमा ४ वटा सीचाई कुलो ,१ सीचाई पोखरी , 
७ cambine लमल , २ वटा लमनीटीलर , धान 
,मकै को लिउ , िीसादी लितरण   

२ 
कृर्ष, पशपुन्छी तिा मत्थय 
त्याकं अध्यावलधक कायििम १,००,००० 0   

३ र्कसान सूचीकरण कायििम ३,००,००० 295940 १२२६ िना र्कशान सूचीकरण कायििम सबपन्न   

४ 
मकै िालीको साना 
व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन 
केन्र (पकेट) र्वकास 
कायििम सञ्चालन १२,००,००० 1128770 

२८ ओटा भकारो लनमािण , २ ओटा लमनी र्टलर , 
१ ओटा मकै छोडाउने मेसीन , १०० िान 
लत्रपाल , ३०० िान िीउ भण्डारण िैला , मकै 
िीउ , लिषादी , मकै खेलत ताललम संचालन िसमा 
२५५ िना कृषक लाभाजन्वत   

 

पश ुशाखााः 

ि.सं. 
योिना तिा कायििम 

र्वलनयोजित 
रकम खचि रकम मखु्य उपलब्धी कैर्फयत 

१ पश ुथवाथ्य जशलिर ३,००,००० 0 

मल्लरानी गाँउपाललका लिलभन्न वडा न १, २ र ३ 
नबमर वडा मा सेवा शाखाकाेे पहचु नपगुेका दगुिम 
क्षेत्रमा रहेका कृषकहरुकाेे ३ ठाँउ िाट पश ु
थवाथ्य जशलिर सँन्चालन गरर िबमा पशँपु न्छी मा 
४३५८ ओटा मा उपचार सेवा उपलब्ध गराएकाेे 
िबमा ३०५ र्रधरुर सँख्या लाभान्वीत भएकाेे ।  

२ 
पशपंुजक्षका लागी औषलध 
खररद ४,८०,००० 479979 

मल्लरानी गाँउपाललका लिलभन्न वडा मा मेलडकल 
उपचार सेवा , माईनर सजििकल उपचार सेवा 
गाईनाेेकाेेलेाजिकल उपचार सेवा पश ुिन्धाकरणा 
सेवा र ल्याव सेवा गरर िबमा ३६१८ 
पशपुन्छीहरुकाेे उपचार सेवा , गरेकाेे र 
लाभान्वीत पररवार सँख्या ८५७ मा उपचार सेवा 
परुाएकेा ।   



३ 

लिलभन्न खोप खररद तिा 
भ्याजक्सनेटर लाईि पाररश्रलमक 
आकाजथमक उपचार सेवा 
(PPR, RABIG, HSBQ, FMD) १,००,००० 0 

मल्लरानी गाँउपाललका लिलभन्न वडा मा र्प.र्प.आर 
खाेेप िाख्रा भेडामा १२००० गाेेटा खाेेप 
लगाएकाेे, कुकुरमा ८० वटामा रेलिि लिरुद्ध 
खाेेप लगाएकाेे ,गाई भैसीमा १९०० खाेेरेत 
लिरुद्ध खाेेप लगाई िबमा लाभाजन्वत पररवार स ँख्या 
३२०५ िसले गदाि लिलभन्न महामारर राेेग लाग्न 
िाट िचाउन सहयाेेग गरेकाेे   

४ 

व्यवसार्यक पशपुालक 
कृषकहरुका लागी लमलनरल 
ब्लक लितरण १,६०,००० 0 

मल्लरानी गाँउपाललका लिलभन्न वडा मा १०९३ 
लमनरल ब्लक लितरण गरेकाेेमा िबमा २८२ 
लाभाजन्ित र्रधरुरहरुकाेे पशहुरुमा शकु्ष्म खाद्य तत्व 
काेे पररपलुति भई प्रिनन ्क्षमताकाेे लिकाशमा 
सहयाेेग परुाएकाेे   

५ 

व्यवसार्यक िाख्रपालक कृषक 
समहुहरुका लागी िहिुर्षिय 
र्ाँसको लिउ लितरण (पकेट 
क्षेत्र पर्हचान गरी) ७०,००० 0 

मल्लरानी गाँउपाललका लिलभन्न वडा मा थटाईलाेे 
लिउ १२० के  िी र ज्वाइन्ट भेच ६४ के  िी 
लितरण गरेकाेे िबमा लाभाजन्वत पररवार सँखया 
२४५ मा र्ासकाेे लिउ लितरण गरी पश ुआहारा 
काेे आपतुी मा सहयाेेग भई उत्पादन लागत 
र्टेकाेे ।  

६ 

सूजचकृत ब्यािसार्यक 
िंगरुपालक कृषकलाई ५०% 
लागत सािेदारीमा िंगरुको 
खोर सधुार १,२०,००० 0 

मल्लरानी गाँउपाललका वडा न ४ का आयषु्मा 
िँगरुपालन फमि , िसन्ता िँगरु पालन फमि र 
इन्रेणी कृर्ष तिा पशपुनँ्छी फमि लाई खाेेर सधुार 
कायििम सबपन्न भई उत्पादनमा टेवा पगुेकाेे   

७ 

सूजचकृत ब्यािसार्यक 
िाख्रापालक कृषकहरुलाई 
खोर ५०% लागत सािेदारी 
िाख्राको खोर सधुार कायििम २,४०,००० 234785 

मल्लरालन गाउँपाजेलका वडा न २ , ३ र ४ का 
ब्यिसायी कृषकहरुलाई खाेेर सधुार कायििम िाट 
राेेिगारी सिृना भै उत्पादन मा िरृ्द्ध भएकेा   

८ 

सूजचकृत व्यवसार्यक कृषक 
समहुहरुको लागी र्हउदे 
र्ाँसको लिउ लितरण ८०,००० 0 

मल्लरानी गाउँपाललका लिलभन्न वडा सहकारी समहु र 
ब्यवसार्यक कृषकहरुलाई िैई र्ाँसकाेे लिउ ११० 
के जि ,िर्षिम र्ाँसकाेे लिउ १५८ के िी लितरणा 
गरर लाभाजन्वत १ सहकारर १३ ब्सयसार्यक कृषक 
र समहु का कृषकहरु गरर १०१ मा लितरण भई 
पश ुआहाराकेा पतुी भई उत्पादन र उत्पातकत्वमा 
िरृ्द्ध भएकाेे ।   

९ 

सूजचकृत व्यवसार्यक 
िाख्रपालक कृषक समहुहरुका 
लागी िहिुर्षिय र्ाँसको सेट्स 
लितरण (पकेट क्षेत्र पर्हचान 
गरी) २,००,००० 0 

मल्लरानी गाउँपाललका लिलभन्न वडाका कृषाकहरुलाई 
नेर्पयर सेट्स ७०००० माेेलाटाेे सेट्स ६०००० 
र पाथपालन सेट्स गरर िबमा १५१००० सेट्स 
लितरण गरेकाेे िबमा लाभान्वीत पररवार सँख्या 
िबँमा ३५२ लितरण भई पश ुआहारामा पतुी भई 
उत्यादन र उत्पादकत्वमा िरृ्द्ध भएकाेे   

१० 
सूजचकृत व्यवसार्यक 
िाख्रापालक समहुहरुका लागी १,५०,००० 0 

मल्लरानी गाउँपाललका लिलभन्न वडाका कृषाकहरुलाई 
लसड्लेस र्कबिकुाेे िेनाि सेट्स १३६०० गरेकाेे 
िबमा लाभान्वीत पररवार सँख्या िबँमा २९९  



लसड्लेस र्कबिकुो लिरुवा 
लितरण 

लितरण भई पश ुआहारामा पतुी भई उत्यादन र 
उत्पादकत्वमा िरृ्द्ध भएकाेे  

संर् तफि  

१ िाख्राको साना व्यवसार्यक 
कृर्ष उत्पादन केन्र (पकेट) 
र्वकास कायििम सञ्चालन १५,००,००० 1475000 

मल्लरानी वडा न मा २ ओटा समहु का ५० िना 
समहु माफि त माउँ िाख्रा र १० ओटा िाेेयर िस 
िाेेका ३ ददने िाख्रापालन ताललम,लमलनरल ब्लक 
िथता कायििम भै राेेिगाजेर अिसर सिृना 
भएकाेे   

२ 

आ.व. २०७७/७८ मा 
थिापना भएको िाख्राको साना 
व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन 
केन्र (पकेट) र्वकास 
कायििम लनरन्तरता ७,००,००० 685000 

मल्लरानी वडा न ४ मा २ ओटा समहु का ५० 
िना समहु सदथय माफि त ९६ माउँ िाख्रा र ७ 
ओटा िाेेयर िस िाेेका ३ ददने िाख्रापालन 
ताललम भै राेेिगाजेर अिसर िजृध्द भएकाेे   

३ ईर्पलडलमयोलोजिकल ररपोर्टिङ ६,००० 0 मालसक ररपाेेर्टङ्ग गरेकाेे   

४ 
कृलत्रम गभािधान लमसन 
कायििम २,९४,००० 278452 गाई ८५ भैसी ७६ िाखा  

 

         मर्हला तिा वालवाललका शाखााः 

ि.सं. योिना तिा कायििम 
र्वलनयोजित 
रकम खचि रकम मखु्य उपलब्धी कैर्फयत 

१ 

अपाङ्गता पररचय पत्र र्वतरण 
थिानीय समन्वय सलमलतको 
िैठक सञ्चालन 54,000 27,370 

27 िना अपाङ्गता भएका ब्याजक्तहरुकाेे 
अपाङ्गताकाेे प्रकार पर्हचान गरर सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता तिा अन्य सेवा सरु्वधा 
उपयाेेग गरेकाेे।  

२ 

अपाङ्गता भएका ब्याजक्तहरुका 
लागी क्षमता र्वकास र सीप 
मूलक ताललम तिा सहायता 
सामग्री र्वतरण 1,70,000 1,70,000 

13 िना अपाङ्गता भएका ब्याजक्तलाइ 
सहायता सामाग्री उपलब्ध गराइएकाेे 
िसले गदाि दैलनक जिवन यापन गनिमा 
सहि, 151 िना लाइ क्षमता र्वकास 
ताललम र 18 िना लाइ लसप र्वकास 
ताललम ददएकाेे िसले गदाि ब्याजक्तत्व 
र्वकास तिा आयआििनमा सहयाेेग 
पगुेकाेे ।  

३ 
आखँा जशर्वर सञ्चालन (ज्येष्ठ 
नागररकहरुका लागी ) 1,50,000 1,50,000 

96 िना (औषलध उपचार 83 िना 
अप्रशेन 13 िना मध्ये 30 िनालाई चथमा 
पलन उपलब्ध गराईएकाेे )  

४ 
आपत्काललन िालउद्धार कोषमा 
रकम लनरन्तरता 50,000 50,000 

आपतकाललन अवथिामा रहेका 
िालिाललकाकाेे तत्काल उद्धार राहत तिा 
पनुरथिापनाकाल लालग काेेषमा रकम 
िबमा गररएकाेे ।  



५ 

आवास गहृ ब्यवथिापन 
(शाररररक रुपमा अपाङ्गता 
भएका िालिाललकाहरुको लागी 
) 50,000 50,000 

आवासमा िलस रहेका 9 िना 
िालिाललकाहरुकाेे आधारभतु आवश्यकता 
परुा गनिमा सहयाेेग पगुेकाेे ।  

६ 

गा.पा. थतरीय िाल सिाल 
सदथयहरु र्वच चौमालसक 
अन्तरर्िया कायििम 61,000 28,300 

लाभाजन्वत १५ िना िालक्लवकाेे 
हालकाेे अवथिा समथया र समाधानकाेे 
लालग अग्रसर रहेकाेे ।  

७ 
गा.पा. थतरीय िालअलधकार 
सलमलतको िैठक सञ्चालन 45,000 26,810 

गापा थतररय िालअलधकार सलमलत गठन 
एवम पनुरगठन तिा िालिाललकाकाेे हक 
र्हत र सरंक्षणका लागी िालअलधकार 
सलमलतकाेे भलुमका वारे िानकारी भएकाेे 
।  

८ 

गा.पा.थतरीय ज्येष्ठ नगररक 
सिाल सदथयहरु र्वच चौमालसक 
अन्तरर्िया कायििम सञ्चालन 40,000 38,640 

ज्येष्ठ नागररकहरुकाेे संरक्षणका लागी 
र्रपररवार तिा समािकाेे भलुमका र 
राज्यद्धारा लनर्द्धष्ट गररएका काननुी ब्यवथिा 
िारे िानकारी ए वम कायािन्वयनमा 
लागीपनेमा िाेेड ददईएकाेे ।  

९ 

गा.पा.थतरीय ज्येष्ठ नागररक 
कल्याण तिा ब्यवथिापन 
सलमलतको िैठक सञ्चालन 45,000 12,150 

गापा थतररय ज्येष्ठ नालगरक कल्याण 
ब्यवथिापन सलमलत गठन तिा ज्येष्ठ 
नागररकहरुकाेे हक र्हत र सरंक्षणका 
लागी उक्त सलमलतकाेे भलुमका आगालम 
ददनमा गनुिपने कामकाेे वारेमा सदथयहर 
लाई िानकारी भएकाेे ।  

१० ज्येष्ठ नागररक सबमान कायििम 1,50,000 1,49,993 

गापा लभत्रका 5 वटै वडाका 55 िना 
ज्येष्ठ नालगरकहरुलाई हाेेेैसला एवम 
आत्मसबमानका लालग ज्येष्ठ नालगरक 
सबमान कायििम सञ्चालन गररएकाेे  

११ ददवालसय कायििम 1,80,000 1,80,000 

लगभग 2200 िना लाभाजन्वत , 
मर्हलाहरुकाेे क्षमता र्वकास तिा 
सशजक्तकरणमा सहयाेेग पगुेकाेे , र्हंसा 
न्यूनीकरणकाेे र्वषय सवैकाेे चासाेेकाेे 
रुपमा रहेकाेे , सराेेकारवाला लनकायहरु 
र्वच समन्वय रहेकाेे । 

िाल ददवस , 
ज्येष्ठ नागररक 
ददवस, अपाङ्गता 
ददवस, लैर्ङ्गक 
र्हंसा र्वरुद्ध १६ 
ददने अलभयान , 
मर्हला ददवस  

१२ 

िालमैत्री थिानीय शासन 
कायििम तिा िाललििाह 
न्यूलनकरण सबवन्धी ताललम तिा 
अलभयान सञ्चालन 1,75,000 1,45,110 

8 वटा लिधालयमा अलभमजुखकरण कायििम 
सञ्चालन , 250 िना लाभाजन्वत, 
िाललििाह, िालर्हंसा न्यूनीकरणमा 
सहयाेेग ।   

१३ 

मर्हला परुुष समर्वकास 
सबिजन्ध अलभमजुखकरण 
कायििम 1,00,000 99,280 

125 िना लाभाजन्वत , लैर्ङ्गक समानता 
तिा मर्हला सशजक्तकरणमा परुुषकाेे पलन 
साि तिा सहयाेेग रहेकाेे   



१४ 

मर्हलाहरुका लागी प्रिनन ्
थवाथ्य, क्षमता तिा नेततृ्व 
र्वकास ताललम 1,50,000 1,41,200 

30 िना लाभाजन्वत , ललङ्ग र 
लैर्ङ्गकताकाेे िारेमा िानकारी एवम 
पतृसत्तात्मक साेेचलाई पररवतिन गने 
िालनकाेे र्वकास भएकाेे, मर्हला 
सशजक्तकरण कायिका लालग सहयाेेग 
पगुेकाेे ।   

१५ 

थकाउटको सहकायिमा समािमा 
रहेका कुरीती, कुप्रिा, लैर्ङ्गक 
र्हंसा, आत्महत्या लनरुत्सार्हत 
सबिन्धी सचेतना मूलक 
कायििम तिा लागपुदािि 
दवु्यिहोसन र्वरुद्ध कायििम 2,00,000 1,80,344 

गापा का 5 वटै वडामा अलभयानकाेे 
रुपमा सञ्चालन भएकाेे , 300 िना 
लाभाजन्वत , लागपुदािि र यसकाेे सेवनले 
थवयम ब्याजक्त, र्रपररवार र समािमा पने 
असर र समाधानका उपाय वारे सचेत 
भएकाेे ।  

१६ 
संरक्षण र्वषयगत क्षेत्र समन्वय 
सलमलतको िैठक सञ्चालन 30,000 23,770 

र्वपतकाेे अवथिामा पीलडत तिा प्रभार्वत 
मर्हला , िालिाललका , अपाङ्गता भएका 
ब्याजक्त्त,ज्येष्ठ नागररक याेैलनक तिा 
अल्पस ंख्यक काेे सरंक्षणका लागी र्वपद 
पवुितयारी तिा प्रलतकायि याेेिना काेे कायि 
अगालड िढेकाेे ।   

१७      

संजर्य शसति  

१ 

मर्हला, िालिाललका, अपाङ्गता 
भएका व्यजक्त, ज्येष्ठ नागररक र 
यौलनक तिा लैंलगक अल्पसंख्यक 
का त्याि संकलन र 
अधावलधक गने 1,00,000 1,00,000 

मल्लरानी गापा तिा वडामा रहेका मर्हला , 
िालिाललका, अपाङ्गता भएका ब्याजक्त, 

ज्येष्ठ नागररक , याेैलनक तिा अल्पसख्यंक 
काेे खजण्डकृत त्यांक अधािलधक गनिमा 
सहयाेेग पगुेकाेे ।   

२ 

र्हंसा र्पलडत मर्हला तिा 
र्कशोरी अल्पकालीन सेवा केन्र, 
सञ्चालन अनदुान 5,00,000 4,09,220 

र्हंसा पीलडत मर्हला तिा िाललका गरी 
िबमा 23 िना लाई सरुरक्षत आश्रय , 
मनाेेसामाजिक परामशि, सराेेकारवाला 
लनकायसंग सहयाेेग र समन्वय गरर पीलडत 
लाई उद्धार तिा पनुरथिापना गररएकाेे ।  

 

 

पररचय पत्र र्वतरण 
ि.सं र्ववरण मर्हला संख्या परुुष संख्या िबमा 
१ ज्येष्ठ नागरीक पररचयपत्र 10 15 25 

२ क वगि अपाङ्गता पररचयपत्र 0 3 3 

३ ख वगि अपाङ्गता पररयच पत्र 7 6 13 

४ ग वगि अपाङ्गता पररचयपत्र 3 2 5 

४ र् वगिको अपाङ्गता पररचयपत्र 2 1 3 

 

गररवी लनवारणका लालग लर् ुउद्यम र्वकास कायििमाः 



संर् तफि  
ि.सं. योिना तिा कायििम र्वलनयोजित रकम खचि रकम 
१ गररिी लनवारणका लालग लर् ुउद्यम र्वकास कायििम संचालन लनदेजशका, २०७७ 

िमोजिम उद्यमीको थतरोन्नती (आवश्यकता पर्हचानका आधारमा पनुताििगी र 
एडभान्स सीप र्वकास ताललम कायििम) 

4,80,000 4,76,740 

मल्लरानी गाउँपाललका वडा न 3 र 5 मा 54 िना सहभालगहरुको थतरउन्नलत गररयो । िस मध्य मल्लरानी गाउँपाललका वडा 
न 3 चाेैरपानीमा 7िना सहभालगहरुलाई 1 मर्हने िरु्टक सबिजन्ध लसप लिकास ताललम सबपन्न । 12 िना सहभालगलाई 45 
ददने लसलाई कटाई सबिजन्ध लसप लिकास तालीम सबपन्न । 10 िना सहभालगहरुलाई 1 मर्हने मढुा तिा रेयाक सबिजन्ध लसप 
लिकास ताललम सबपन्न भयाेे । र मल्लरानी गाउँपाललका वडा न 5 मा 10 िना सहभालगहरुलाई 1 मर्हने िरु्टक सबिजन्ध 
लसप लिकास ताललम सबपन्न । 15 िना सहभालगहरुलाई 45 ददने लसलाई कटाई सबिजन्ध लसप लिकास तालीम सबपन्न गररयो।  

२ गररिी लनवारणका लालग लर् ुउद्यम र्वकास कायििम संचालन लनदेजशका, २०७७ 
िमोजिम लर् ुउद्यम र्वकास मोडेलमा नयाँ लर् ुउद्यमी लसििना गने 

22,80,000 22,20,588 

मल्लरानी गाउँपालीका वडा न 2 र 4 मा छनाेैट गरेका 80 िना सहभालगहरुलाई लसप लिकास तालीम सबपन्न गररयाेे । 
िस मध्य मल्लरानी गाउँपाललका वडा न 2 चिुाँ मा 8 िना सहभालगहरुलाई 1 मर्हने िरु्टक सबिजन्ध लसप लिकास ताललम 
सबपन्न । 15 िना सहभालगलाई 3 मर्हने लसलाइृ कटाइृ सबिजन्ध लसप लिकास तालीम सबपन्न । 14िना सहभालगहरुलाई 3 
ददने कुखरुापालन सबिजन्ध लसप लिकास ताललम सबपन्न भयो। र मल्लरानी गाउँपाललका वडा न 4 मा 14 िना सहभालगलाई 3 
मर्हने लसलाइृ कटाइृ सबिजन्ध लसप लिकास तालीम सबपन्न । 8 िना सहभालगहरुलाई 3 ददने कुखरुापालन सबिजन्ध लसप लिकास 
ताललम सबपन्न भयो ।10िना सहभालगहरुलाई लत्रष्टलकाेे चरुा पेाते सबिजन्ध लसप लिकास तालीम सबपन्न । 6 िना 
सहभालगहरुलाई गलुडया तिा कुसन सबिजन्ध लसप लिकास ताललम सबपन्न । मल्लरानी गाउँपालीका वडा न 2 र 4 मा ब्यिसाय 
अनसुार 59 िना सहभालगहरुलाई पलिलध हथतान्तरण गररयाेे । मल्लरानी गाउँपाललका वडा न 2 का िरु्टक ताललम ललएका 8 
िना सहभालगहरुलाई िरु्टक ररग हथतान्त्ररण गररयाेे । लसलाई कटाई ताललम ललएका 15 िना सहभालगहरुलाई लसलाई मेलसन 
हथतान्तरण गररयाेे । कुखरुा पालन ताललम ललएका 14 िना सहभालगहरुलाई दाना पालन खवुाउने भाडा हथतान्तरण गररयाेे । 
मल्लरानी गाउँपाललका वडा न 4 का लसलाई कटाई ताललम ललएका 14 िना सहभालगहरुलाई लसलाई मेलसन हथतान्तरण 
गररयाेे । कुखरुा पालन ताललम ललएका 8 िना सहभालगहरुलाई दाना पालन खवुाउने भाडा हथतान्तरण गररयाेे । 
 

 

पोषण कायििमाः 

ि.सं. योिना तिा कायििम 
र्वलनयोजित 
रकम खचि रकम 

मखु्य उपलब्धी 

१ 
ओर्टसीको थिापना वा सदु्वर्ढकरणको 
लेखािोखा १,००,००० 

९९४४० 
। 

मल्लरानी गाउ पालीका भीत्र रहेका कुपाेेण भएका 
िालिाललकाहरु लाइृ उपचार गनिकाेे लालग OTC काेे 
थिापना गररयाेे । 

२ 

गाउँपाललका थतरीय पोषण तिा खाद्य 
सरुक्षा लनदेशक सलमलतको िैठक ३ 
पटक २६,१५८ २६,१५८ 

िहकु्षेत्रीय पाेेषण कार्य्िकमकाेे मह्तत्व र उदे्धश्य िारे 
िानकारी भयाेे ।  

३ 

पोषण सधुारका लालग र्वद्यालयमा 
खानेपानी तिा सरसफाइ योिना 

लनमािण वा ममित सबभार ७,७६,५३२ ७,७६,५३२ 

साेैचालय लिर्हन भएका िालिाललकाहरुकाेे लालग शैचालय 
लनमाण गररयाेे । 



४ 

लिद्यालय थतरमा िालक्लव गठन 
तिा पनुिगठन गठन पोषणको महत्व 
िारे कक्षागत परामिश ८४,८०० ८४,८०० 

मल्लरानी गाउ पालीका भीत्र रहेका ६ वटा मा लि 
लिद्यालयमा िाल कलि गठन र पनुर गठन िहकु्षेत्रीय 
पाेेषणकाेे उदेश्य र महत्व िारे िानकारी गराइयाेे । 

५ 
वडा थतरीय पोषण तिा खाद्य सरुक्षा 
लनदेशक सलमलतको िैठक २ पटक ५४,६७० ५४,६७० 

िहकु्षेत्रीय पाेेषण कार्य्िकमकाेे मह्तत्व र उदे्धश्य िारे 
िानकारी भयाेे । 

६ 

सनुौला हिार ददनका आमा 
समहुलाइ आठ हपे्त कुखरुाका चल्ला 
र दाना सर्हत ढुेुवानी ४,०१,००० ४,०१,००० 

सनुाेैला हिार दीनका अेामा तिा िच्चाकाेे पाेेषाणमा 
सधुारकाेे लागी चल्ला िीतरण गरीयाेे ७५०वटा 

७ 

सनुौला हिार ददनका आमा 
समहुलाइ कुखरुापालन र तरकारी 
सबिन्धी अलभमखुीकरण ५ वटै 
वडामा १,१९,४०० १,१९,४०० 

सनुाेैला हिार दीनका अेामा तिा िच्चाकाेे पाेेषाणमा 
सधुारकाेे लागी तरकारी खेती र पशपुालन सबिजन्ध 
अलभमजुखकरण कायिकम सबपन्न गरीयाेे । 

८ 

सनुौला हिार ददनका आमा 
समहुलाइ फलफुल तिा उन्नत 
िातको लिउ लितरण ५९,००० ५९,००० 

सनुाेैला हिार दीनका अेामा तिा िच्चाकाेे पाेेषाणमा 
सधुारकाेे लागी करेसा िारीमा तरकारी उत्पादन तिा हरेक 
िार खाना चार िारे िानकारी गराइयाेे । 

९ 

सनुौला हिार ददनका आमा 
समहुलाइ लैर्ङ्गक तिा र्रेल ुर्हंसा 
लनिारणका लालग श्रीमान श्रीमती 
लिच अन्तरर्िया कायििम ५ वटै 
वडा १,२४,६०० १,२४,६०० 

मल्लरानी गाउँपाललकाकाेे क्षेत्र लभत्र रहेका िकट तिा 
दगुिम िजथतहरुमा रहेका सनैुाला हिार ददनमा अेामाहरुकाेे 
थवाथ्य अवथिालाइ मध्यनर गदै पाेेषण थवाथ्य सधुार 
तिा र्हसा न्यूलनकरण सबिजन्ध श्रीमान श्रीमलत सास ुलिच 
वडा थतररय अलभमजुखकरण कायित्रम सबपन्न गररयाेे । 

 

प्रधानमन्त्री रोिगार कायििमाः 
 

कामका लालग पाररश्रलमक आयोिनाहरुको र्वथततृ र्ववरण 
ि.सं. आयोिनाको नाम वडा 

नं. 
क्षते्र खचि भएको 

रकम 
लबिाइ(लम) कैर्फयत 

1 अरौटी िािीसल्ला मगर टोल मो िा 1 सडक यातायात 179189.7 440 प्र .रो.का स्रोत 
2 लकु्का खलमगाडे र्ो िा 1 सडक यातायात 122456.7 700 प्र .रो.का स्रोत 
3 ट्रोिे देजख ख्रोरे सबम र्ो िा 1 सडक यातायात 40511.82 300 प्र .रो.का स्रोत 
4 पदमेुपालन देजख काललमाटी सबम र्ो िा 1 सडक यातायात 35648.86 180 प्र .रो.का स्रोत 
5 लकु्का देजख मसानर्ाट सबम र्ो िा 1 सडक यातायात 83816.17 1500 प्र .रो.का स्रोत 
6 मािददप सरथवती प्रा लि अईरािारी हुँदै 

देउराली र्ो िा (क) 
2 सडक यातायात 164563.9 730 प्र .रो.का स्रोत 

7 अमर मा र्व लौरीखानी र्ो िा 2 सडक यातायात 73831.19 700 प्र .रो.का स्रोत 
8 थवाथ्य चौकी सपुादेउराली मजन्दर र्ो 

िा 
2 सडक यातायात 90140.09 680 प्र .रो.का स्रोत 

9 पालकुािान मजन्दर िाने र्ो िा 2 सडक यातायात 104464.7 700 IDA स्रोत 
10 चौतारा च ुँिाठाटी पाललुसद्ध प्रा लि 

िचु्चेना र्ो िा 
2 सडक यातायात 243889.8 1400 IDA स्रोत 

11 गनु्टा देजख लसउते र्ो िा 2 सडक यातायात 143643.6 1000 IDA स्रोत 



12 िराटा देखी धारा सबम र्ो िा 2 सडक यातायात 93876.46 665 IDA स्रोत 

13 हलो ताहने डाँडा देजख मेल पोखरी सबम 
र्ो िा 

2 सडक यातायात 72229 485 IDA स्रोत 

14 चैतेिान हुँदै र्फि केपानी सबम र्ो िा 2 सडक यातायात 66963.3 375 IDA स्रोत 

15 चौपारी देजख िाथटारी सबम र्ो िा 2 सडक यातायात 145545.7 2600 प्र .रो.का स्रोत 
16 रालतपोखरी सपुादेउराली मजन्दर र्ो िा 2 सडक यातायात 77981.55 1400 IDA स्रोत 

17 लभरिारी चौपारी हदुैँ सपुादेउराली सबम 
र्ो िा 

2 सडक यातायात 72231.17 850 IDA स्रोत 

18 थयाला पलासे र्ो िा 2 सडक यातायात 47547.11 450 प्र .रो.का स्रोत 
19 जचउरीवगर मािाददप िराहिान सालर्ारी 

दमारा र्ो िा 
2 सडक यातायात 126049.7 900 IDA स्रोत 

20 पालकुािान भकुन्डे र्ो िा 2 सडक यातायात 56492.92 460 प्र .रो.का स्रोत 
21 मािददप सरथवती प्रा लि अईरािारी हुँदै 

देउराली र्ो िा (ख) 
2 सडक यातायात 272173.8 2250 IDA स्रोत 

22 र्ोरखन्य देजख लतल पाटा खोला सबम 
र्ो िा 

3 सडक यातायात 32342 420 IDA स्रोत 

23 मैदाना देजख च्याउकोटे सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 24236.6 260 IDA स्रोत 

24 पोखरी देजख पधेरा हुँदै रोटेखोला सबम 
र्ो िा 

3 सडक यातायात 48484.96 560 IDA स्रोत 

25 गैरा धारा देजख पधेरा हुँदै मलु खोला 
सबम र्ो िा 

3 सडक यातायात 32316.54 480 IDA स्रोत 

26 माि पोखरा चौतारा अलमलल खोला हुँदै 
िेलिन्डाँडा सबम र्ो िा 

3 सडक यातायात 88861.97 1115 IDA स्रोत 

27 कैलासी पधेरा देजख सपु्पा सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 80779.19 1080 IDA स्रोत 

28 खसनीखकि  पधेरा टोल र्ो िा 3 सडक यातायात 32430.86 220 IDA स्रोत 

29 जचल्टा कुरा देजख लाखोला सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 24236.6 270 IDA स्रोत 

30 चौर देजख ररठे खोला सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 48473.89 550 IDA स्रोत 

31 मैदान पोखरी फोवाटारी र्ो िा 3 सडक यातायात 53951.81 320 IDA स्रोत 

32 धारापानी टोल देखी धारापानी पधेरा र्ो 
िा 

3 सडक यातायात 69819.31 420 IDA स्रोत 

33 पाटला देजख धारापालन पधेरा सबम र्ो 
िा 

3 सडक यातायात 16272.91 190 IDA स्रोत 

34 आपँर्ारी देजख िरुदेवी खोला सबम र्ो 
िा 

3 सडक यातायात 105431.2 1260 IDA स्रोत 

35 िकेुनी सचेतना केन्द देखी तल्लो वकेुना 
हुँदै धैरेनी िोडने र्ो िा 

3 सडक यातायात 71012.54 520 IDA स्रोत 

36 िकेुनी पचु्छारा देजख दलमारे सबम र्ो 
िा 

3 सडक यातायात 124909 1000 IDA स्रोत 

37 डटटाकुरा देजख धारा हुँदै साठीमरेु मोटर 
िाटो िोड्ने र्ो िा 

3 सडक यातायात 153900.3 2050 IDA स्रोत 

38 शारदा मा र्व देखी ऐरावती लसमाना 
सबम र्ो िा 

3 सडक यातायात 105992.6 600 IDA स्रोत 

39 गोर पोखरा देखी कुट्टाकुरा सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 88375.63 1000 IDA स्रोत 



40 उपल्लो पधेरा िडाडाँ गरुुल्याखकि  मो िा 3 सडक यातायात 215317.9 1340 IDA स्रोत 

41 उपल्लो पधेरा िडाडाँ गरुुल्याखकि  मो िा 3 सडक यातायात 65201 785 IDA स्रोत 

42 नसिरी देजख मोटर िाटो िोड्ने र्ो िा 3 सडक यातायात 18664.07 160 IDA स्रोत 

43 िडाडाँ देजख खकि चौर िाने र्ो िा 3 सडक यातायात 56818.34 520 IDA स्रोत 

44 ट्रान्सलमटर हुँदै काउलेपानी देजख 
भट्टाईको र्र सबम र्ो िा 

3 सडक यातायात 66691.1 610 IDA स्रोत 

45 चेन्टारी लसँउन ेखोला हदैु भकुण्डे पधेरा 
र्ो िा 

3 सडक यातायात 68830.33 1100 IDA स्रोत 

46 कोल देजख ररठ्ठापाटा सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 107349.7 620 IDA स्रोत 

47 गोरपोखरा देजख कट्रटाइको रुख सबम 
र्ो िा 

3 सडक यातायात 40383.36 520 IDA स्रोत 

48 िेर्वन्डाँडा देजख िकेुना भवन सबम र्ो 
िा 

3 सडक यातायात 24137.06 280 IDA स्रोत 

49 नयाँ धारा टोल देजख ददरी खोला सबम 
र्ो िा 

3 सडक यातायात 64516.68 980 IDA स्रोत 

50 पाकुरी डाँडा देजख थयालपाखा सबम र्ो 
िा 

3 सडक यातायात 45237.95 330 IDA स्रोत 

51 र्इयारा देजख पातल काडािमु सबम र्ो 
िा 

3 सडक यातायात 18954.45 260 IDA स्रोत 

52 चौर देजख रोटे खोला सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 18785.1 240 IDA स्रोत 

53 नौला चौतारा देजख र्ोरलोटे हदुैँ  ररपा 
खोला सबम र्ो िा 

3 सडक यातायात 69302.78 1000 IDA स्रोत 

54 पधेरा टोल देजख ििोट पधेरा सबम र्ो 
िा 

3 सडक यातायात 10681.42 110 IDA स्रोत 

55 भल्टाकुरा देजख चौर सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 17915.85 240 IDA स्रोत 

56 मािपोखरा देजख मैदाना हदुैँ िेलिन्डाँडा 
सबम र्ो िा 

3 सडक यातायात 37477.02 410 IDA स्रोत 

57 मनु्डाँडा िेलटाकुरा हदुैँ पधेरा सबम र्ो 
िा 

3 सडक यातायात 21187.44 260 IDA स्रोत 

58 मनु्डाँडा थकुल देजख डाँडािारी मािरा 
र्र हदुैँ कुडापालन पधेरा सबम र्ो िा 

3 सडक यातायात 88216.09 1500 IDA स्रोत 

59 लसमाली पधेरा देजख लाहरेु चौतारा सबम 
र्ो िा 

3 सडक यातायात 25980.8 300 IDA स्रोत 

60 गा र्व स देजख मसानर्ाट खोला सबम 
र्ो िा 

3 सडक यातायात 29163.89 360 IDA स्रोत 

61 धनिास देजख मसानर्ाट खोला सबम र्ो 
िा 

3 सडक यातायात 23056.92 300 IDA स्रोत 

62 लनशानटाकुरा देजख धरमपालन छेडा सबम 
थकुल िाने िाटो 

3 सडक यातायात 16576.06 200 IDA स्रोत 

63 िंन्चरे देजख खोला सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 21010.01 300 IDA स्रोत 

64 िट्टाकुरा देजख िकोटे खोला सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 15097.78 180 IDA स्रोत 

65 मोटर िाटो देजख खकि चौर िाने र्ो िा 3 सडक यातायात 15319.35 200 IDA स्रोत 



66 लंके्कको र्र िाने िाटो देजख िंन्चरे सबम 
र्ो िा 

3 सडक यातायात 9208.92 120 IDA स्रोत 

67 जशश ुथकुल देजख िरारुख सबम र्ो िा 3 सडक यातायात 14566.37 180 IDA स्रोत 

68 नयाचौतारा धारा खोला देजख लसरना 
सबम गो .िा 

4 सडक यातायात 136901.3 500 प्र .रो.का स्रोत 

69 किवुा खोला देजख सालर्ारी हुँदै खोला 
सबम गो .िा 

4 सडक यातायात 36999.84 180 प्र .रो.का स्रोत 

70 थवालमखोला देजख िनिागलृत मा .र्व 
सबम गो .िा 

4 सडक यातायात 62599.31 300 प्र .रो.का स्रोत 

71 दह िाने िाटो लनमािण 4 पयिटन 23080 140 प्र .रो.का स्रोत 
72 धमिशाला देजख िोलडेु्गपलु सबम गो .िा 4 सडक यातायात 89240.12 700 प्र .रो.का स्रोत 
73 देलसनीडाँडा र्हलपाकि  लनमािण 4 पयिटन 142504.7 200 प्र .रो.का स्रोत 
74 तल्लो लाबिेला देजख मालनचौर सबम गो 

.िा 
4 सडक यातायात 405715.9 2380 प्र .रो.का स्रोत 

75 लाबवेला भट्टाचौर देजख नेवाटोल सबम मो 
.िा ममित 

4 सडक यातायात 86065.32 300 प्र .रो.का स्रोत 

76 ओखरा रुख हुँदै मल्लारानी िाने र्ो िा 4 सडक यातायात 41305.12 200 प्र .रो.का स्रोत 
77 मेल पोखरी ट्रोप्र ेहदैु र्पपल नेटा मोटर 

िाटो 
4 सडक यातायात 430433.9 380 प्र .रो.का स्रोत 

78 तल्लो िास खोला देजख उपल्लो र्ो िा 4 सडक यातायात 67643.15 780 प्र .रो.का स्रोत 
79 िकुरी टोल देजख दारेमथट मजन्दर सबम 

र्ो िा 
4 सडक यातायात 25203.36 150 प्र .रो.का स्रोत 

80 भञ्ज्याङ्ग देजख गलकोटे चौतारा सबम र्ो 
िा 

4 सडक यातायात 57767.22 580 प्र .रो.का स्रोत 

81 जशक्षा तिा समन्िय ईकाई देजख 
र्टमरेुचौतारा सबम गो िा 

4 सडक यातायात 49241.87 450 प्र .रो.का स्रोत 

82 वडाँडा देजख खलंड्गा आ र्व थकुल सबम 
र्ो िा 

4 सडक यातायात 284721.8 1360 प्र .रो.का स्रोत 

83 र्तीको र्र लतर िाने र्ो िा 4 सडक यातायात 125182.5 480 प्र .रो.का स्रोत 
84 मालकुा रुख िाने र्ो िा 4 सडक यातायात 52405.74 230 प्र .रो.का स्रोत 
85 पैरािाला लतर िाने र्ो िा 4 सडक यातायात 40813.81 180 प्र .रो.का स्रोत 
86 कालाखोला लसम मोटरिाटो 5 सडक यातायात 536964.3 525 प्र .रो.का स्रोत 
87 रै्डाँडा लसम र्ो िा 5 सडक यातायात 387974.2 650 प्र .रो.का स्रोत 

िबमा Nrs.7823486 55150 

metre 
 

 

 कामका लालग पाररश्रलमक अन्तरगत काममा खटीएका िेरोिगार व्यजक्तको 
संख्या 

वाडि १ वाडि २ वाडि ३ वाडि ४ वाडि ५ िबमा 
8 िना 32 िना 44 िना 39 िना 16 िना 139 िना 

 

पजिकरण तिा सामाजिक सरुक्षा शाखााः 
संर् तफि  



ि.सं. योिना तिा कायििम र्वलनयोजित 
रकम 

खचि 
रकम 

मखु्य उपलब्धी 

२१ र्टना दताि तिा 
सामाजिक सरुक्षा दताि 
जशर्वर संञ्चालन 

३,२७,००० 192950 73 िना लाभग्राहीहरुकाेे व्यजक्तगत र्टना तिा सामाजिक 
सरुक्षा लनवेदन स कलन भएकाेे सािै समयमै र्टना दताि गनुि 
पने कुराकाेे चेतना भएकाेे ।  

 

सामाजिक सरुक्षा भत्ता सबिन्धी र्ववरण 
िसं र्ववरण लाभग्राही 

सङ्खख्या 
कुल खचि 
रकम  

उपलब्धी 

१ िेष्ठ नागररक 2730 32319862 र्रायसी खचि तिा उपचार गनि सहि भएकाेे ।  
२ िेेेष्ठ नागररक दललत  947 7298113 र्रायसी खचि उपचार गनि सहि भएकाेे ।  
३ र्वधवा मर्हला  1261 9905583 जििन थतरमा सधुार भएकाेे । 
४ असहाय एकल 

मर्हला 
914 7288469 जििन थतरमा सधुार भएकाेे । 

५ अपाङ्गता भएका 527 3950799 अेौषलध उपचारकाेे लागी सहि भएकाेे ।  
६ िालिाललका 1774 2705352 िालिाललकालाइ आिश्यक पने पाेेजशलाेे खाना खवुाइ थवाथ्यमा 

सधुार भएकाेे ।  
 

 

र्टना दताि र्ववरण 
िसं र्ववरण सङ्खख्या 
१ िन्म दताि ६६३ 
२ मतृ्य ुदताि १९१ 
३ िसाईसराइ गरी िाने दताि १०७ 
४ िसाईसराई गरी आउन े १३ 
५ र्ववाह दताि २९४ 
६ सबिन्ध र्वच्छेद दताि ५ 

 

सूचना प्रर्वलध शाखााः 
गाउँपाललका, वडा कायािलय, थवाथ्य संथिा र र्वद्यालयका कमिचारीहरुका लागी सूचना प्रर्वधीको प्रयोग तिा सञ्चालनमा सहयोग 
। 
कमिचारीहरुका लागी सूचना प्रर्वधी सबिजन्ध ज्ञान र लसप सबिन्धी ताललम सञ्चालन । 
सिै वडा कायािलयमा लडजिटल इन्फरमेशन िोडि सञ्चालन । 
गाउँपाललका, सिै वडा, सिै थवाथ्य संथिा, आधारभतू तह र माध्यलमक तहका र्वद्यालयहरुमा र्वधतुीय हाजिरी िडान भइ 
र्वधतुीय हाजिरी लनदेजशका २०७८ िमोजिम कायािन्वयनमा आएकोछ । 
गाउँपाललकाको कायािलय, सिै वडा, कक्षा ८ देखी मा र्व तह सबमका र्वद्यालयहरुमा लनयलमत र्वद्यतु आपूलति हनुे समथयालाई 
समाधान गनि सोलार र ईन्टरनटे सेवा लनयलमत गररएकोछ । 
सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रर्वलध मैत्री िनाउनका लनबती गाउँपाललका तिा सिै वडाहरुमा दताि चलानी तिा लसफारीस अनलाईन 
माफि त गरीएकोछ । 
गाउँपाललकाको कायािलय पररसरमा लस.लस.र्ट.लभ क्यामेरा िडान भएकोछ । 



गाउँपाललका लभत्रका र्र पररवारको वथतजुथिती र्ववरण लडिटल रुपमा व्यवजथित गनेका लागी लडजिटल प्रोफाईल तयार भएकोछ 
। 
कायािलयको गलतर्वलधहरु लनयलमत रुपमा गाउँपाललकाको वेिसाईट, फेसिकु पेि लगायत सूचना पाटी माफि त सावििलनक 
गररएकोछ । 
प्रत्येक तै्रमालसकमा सचनाको हक सबिन्धी ऐन २०६४ र लनयमावली २०६५ िमोजिम सूचना प्रकाशन गरी सूचना आयोग, 
जिल्ला प्रशासन कायािलय र जिल्ला हलुाक कायािलयमा प्रलतवेदन ििुाउने र गाउँपाललकाको वेिसाईट तिा सूचना पाटीमा प्रकाशन 
गने गररएकोछ । 
लनयलमत रुपमा कायािलयमा हनुे प्रलतलनधी तिा कमिचारी िैठक, जचठ्ठी पत्र पत्राचार लगायत सूचना प्रषेण गदाि ईमेल, फेसिकु ग्रपु 
तिा ग्रपु एस एम एस द्धारा गररएकोछ । 
ठूला योिनालाई ठेक्का प्रर्ियािाट गदाि अनलाईन माफि त (eGP) र्वधतुीय खररद प्रणालीको माध्यमिाट िोलपत्र आह्ववान गने 
कायि लनयलमत रुपमा भएकोछ । 
 

वडा नं १ 
योिना सबिन्धी प्रगती 

ि.सं. योिना तिा कायििम र्वलनयोजित 
रकम 

खचि रकम मखु्य उपलब्धी 

१ मर्हलाहरुका लागी िनचेना मूलक 
अन्तरर्िया कायििम 

25,000 25000 मर्हला ददवसकाेे अवसरमा संचालन गरीएको 
कायििममा यस वडाका ७ वटा मर्हला 
समहुको सहभागीता रहेको तिा मर्हला र्वरुद्ध 
हनुे र्हंसा,वालर्ववाह र अन्य र्वषयमा 
अन्तरर्िया गररयो ।  

२ थटेचर खररद (िामा) 10,000 10000 हालसबम मो िा ले नछोएको िाम िथतीमा 
थटेचरको सरु्वधाले सतु्केरी र अन्य र्वरामीलाई 
थवाथ्य च ौकी सबम पयुािउन सहि भएको छ 
। 

३ नेटको लागी डङगोल ररचािि 15,000 6000 नेटको समथया रहेको १ नं वडामा डङ्गोल 
ररचािि गरी सेवा प्रवाहलाई सरल,लनयलमत 
गररएको छ । 

४ यवुा खेलकुद कायििम 50,000 50000 यस वडाका खेलाडीहरु खेल प्रलत उत्सार्हत 
भएका छन । 

५ ठूला पोखरा र्ढकुरा र्ो िा श्रममलुक 100000 100000 ठुलापोखरा देखी र्ढकुरा सबमको यो र्ो िा 
लनमािणको िममा थिालनयले रोिगार पाउदा 
खसुी भएका छन ।यो आ ि मा कररि ७२५ 
लम लबवाई खलनएको छ। 

६ चाक्ला गैरा र्ो िा श्रममलुक 100000 100000 यो र्ोरेटो िाटोले प्यठुान र अर्ािखाचीका 
िालसन्दालाई सहिता भएको छ।यो आ ि मा 
कररि १०८० लम लबवाई खलनएको छ। 

७ चदुरीखोला खौलेपोखरी 
मो.वा.थतरउन्नती 

100000 55187.54 चदुरीखोला देखी खौलेपोखरी सबमको यो मो 
िा को र्वलभन्न थिानको खाल्डा खलु्डी कररि 
३८० लम ग्राभेल गररएको छ । 

८ च ुँिा नालिकोट गजन्नखोला 
मो.वा.लनरन्तरता 

250000 230457.45 मल्लरानी गाउँपाललका वडा नं १ र २ िोड्ने 
लक्ष्य रहेको यो मो िा पगु्दा नािीकोट 



गन्नीखोला िासी खसुी भएका छन ।यो आ 
िमा कररि ३७० लम लबिाई खलनएको छ। 

९ टोड्के कबदले मो.वा. थतरउन्नती 150000 150000 यो मो िा थतरउन्नती हदुा कबदलेका थिानीय 
खसुी छन र यो मो िा कररि ५४२ लम 
थतरउन्नती भएको छ िसले कररि २५ 
पररवार प्रत्यक्ष लाभाजन्वत भएका छन । 

१० खचालीडाडा पानीगैरा मो.वा.लनरन्तरता 100000 100000 िनिागतृी र्वद्यालय सबम मो िा को पहचु 
पगुेको छ।यो मो िा ले १ र्वद्यालय र कररव 
२० पररवार लाभाजन्वत भएका छन ।यो वषि 
३६१ लम लबवाई खलनएको छ। 

११ चदलेु हररिङु्गा मो.वा. लनरन्तरता 200000 200000 हरीिङु्गा िोड्ने मो िा कडा चट्टानले गदाि यो 
आ ि मा कररि ६३ लम लबवाई अगाडी 
िढाईएको छ । 

१२ अवािङ देउराली मो वा 100000 100000 अवािङ देखी देउराली सबम िोड्ने यो मो िा 
रकम कम भई पनु अध्यक्ष र्वषशे कोष िाट 
४०००० िप गरी संचालन गररएको ।यो मो 
िा को लबिाई कररि ३९० लम रहेको छ । 

१३ पददमे सललिमु मो.वा.लनमािण तिा 
थतरउन्नती 

100000 100000 यो मो िा कररि ५२२ लम लबिाई थतरउन्नती 
हदुा सललिमु,लकु्का,गैराका थिालनय खसुी छन 
। 

१४ कोवर पाटा लसंचाई कुलो लनमािण 50,000 50000 कररि ३९ लम लबिाई लसंचाइ कुलो लनमािण 
हदुा यहाँको खेतीयोग्य िलमनमा उब्िनी िढ्ने 
अपेक्षा गररएको छ । 

१५ र्वलभन्न खा पा को लागी पाईप खररद 90,000 90000 खानेपालनको लागी समथया रहेका १ नं वडा 
का र्वलभन्न वथती र व्यक्तीलाई पाईप र्वतरण 
गरीयो । 

१६ मािपानी ,पददमे ,ठुलाचौर पाईपलाईन 
र्वथतार 

100000 75998.91 मािपानी महुान देखी पददमे र ठुलाचौर सबम 
खानेपानीको पाईप र्वथतार गदाि थिानीय खसुी 
छन । 

१७ सोललिमु पधेराखोला टंकी तिा 
इनटेक लनमािण 

200000 162437.53 पधेराखोलामा ३ वटा टंकी तिा ३ वटा 
ईनटेक लनमािण सललिमुिासीलाई लनरन्तर 
खानेपानीको सरु्वधा । 

१८ सालनलेख मजन्दर लनमािण 100000 93557.89 २ लम लबिाई र २ लम चौडाई रहेको यो 
मजन्दर लनमािण हदुा थिालनय खसुी छन । 

१९ िनता मा.र्व. लकु्का रे्रावार 150000 150000 ५ लम लबवाई र ०.५० लम चौडाई भएको 
वाल लनमािण भएको छ। 

२० लसँदरेु पोखरी ढलान तिा लभत्ता प्लाष्टर 50,000 50000 पानीको समथया रहेको लसदरेु डाडामा यो 
पोखरी लनमािण हदुा पानी थटोर भइ दैलनक 
उपभोग्यमा सहिता भएको छ । 

२१ भलु्के खा.पा. योिना रे्रावार तिा 
मलु संरक्षण 

100000 62515.14 भलु्के खा पा महुान रे्रावार हदुा पालनको मलु 
संरक्षणमा टेवा पगुेको छ। 



२२ िनज्योलत प्रा.र्व.अयरपोखरी रे्रावार 
तिा फलनिचर व्यवथिापन 

100000 100000 १४ लम लबवाई िनाइएको छ िसले 
अनावश्यक रुपमा र्वद्यािीहरु लभत्र िार्हर गने 
समथया कम भएको छ। 

२३ माटेचौर पयिटन प्रवद्धिन 200000 189701.06 ५.६ लम लबिाई र ३ लम चौडाइ भएको ट्रस 
लनमािण हदुा माटेचौरमा आउने पयिटकलाई 
र्ाम पानीमा सहिता भएको छ । 

२४ चँदलेु मजन्दर लनमािण 100,000 100000 २.५ लम लबिाई र २.५ चौडाई भएको मजन्दर 
चदलुी डाडामा लनमािण भएको छ िसले यस 
क्षेत्रको सौन्दयिता िढाएको छ। 

२५ िनिाग्रीलत प्रा.र्व. िथतापाता पररवतिन 160000 160000 र्वद्यालयमा पानी चरु्हने समथया हटेको छ 
िसले पठन पाठनमा सहिता भएको छ । 

 

रािश्व संकलन 
ि.सं. र्ववरण िबमा 
1 भलुम तिा मालपोत कर - 11314 188,295.43 

2 व्यवसाय कर - 14611 3,050.00 

3 अन्य कर - 11691 30.00 

4 अन्य दथतरु - 14249 4,200.00 

5 अन्य रािथव - 14529 10.00 

6 अन्य सेवा शलु्क - 14219  

7 एर्ककृत सबपत्ती कर - 11313 62150 

8 कृर्ष तिा पशिुन्य वथतकुो व्यवसार्यक कारोिारमा लाग्ने कर - 11631 100.00 

9 गाउँपाललकाको कवडि हल मालसक - 14143 0.00 

10 र्र िहाल कर - 11321 0.00 

11 ब्यजक्तगत र्टना दताि दथतरु - 14244 91,100.00 

12 र्वद्यतु सेवा शलु्ल - 14218 0 

13 लसफाररस दथतरु - 14243 83995 

िबमा 432,930.43 

 

वडा नं २ 
ि.सं. योिना तिा कायििम र्वलनयोजित 

रकम 
खचि रकम मखु्य उपलब्धी 

१ यवुा लजक्षत खेलकुद कायििम 50,000 50000 भललिल खेलप्रलत रुजच राख्न ेयवुाहरुकाेे लालग वडा 
थतरीय परुुष भललवल प्रलतयाेेलगता गराइएकाेे । 
खेलाडी उत्पादनमा टेवा पगुेकाेे  
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 110 िना खेलाडीहरु 

२ ५० प्रलतशत लागत सािेदारीमा 
गाउँपाललकामा दताि भएका 
व्यवसार्यक कृषकलाई लसलपोललन 
लत्रपाल र्वतरण 

50,000 49000 व्यवसार्यक र्कसानहरुलाई र्वथकुन सकुाउन टेवा पगुेको 
। 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 60 िना व्यवसार्यक कृषकहरु  

३ आन्तरीक िाह्य परजिवी औषलध 
खररद 

50,000 50000 पशपुालक कृषकहरुलाई परजिवी लनयन्त्रण 
सबिन्धी औषधी खररद गरी आवश्यकताकाेे आधारमा 
र्वतरण गररएकाेे । 



पशपंुक्षीका राेेग लनदान गनि टेवा पगुेकाेे ।  
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= वडाका सबपणुि पशपुालक 
कृषकहरु 

४ दगुिम क्षेत्रका िालवाललकालाइ 
आंजशक थकुल िस संचालन मंलसर 
देजख फल्गणु सबम 

170000 170000 वडाका दगुिम क्षेत्र मरभगंु र िान्नाका र्वध्यालििहरुलाई 
र्वद्यालय िान आउन सहि भएकाेे। 
र्वद्यािीहरुकाेे पठनपाठनमा वृर्द्ध भएकाेे ।  
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 150 िना र्वद्यािीहरु 

५ थवमसेर्वकालाइ र्कट वक्स 
र्वतरण तिा गाउँर्र जक्ललनक 
र्रभाडा 

20,000 20000 थवयमसेर्वकालाई काम गनि िप प्रोत्साहन भएको ।  
गाउँर्र जक्ललनक संचालन गनि सहि भएको । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 5 िना थवमसेर्वका र सबपणुि 
वडावासीहरु  

६ जिमरुपानी राबचे मो वा  150000 147000 620m माेेटर िाटाेे लनमािण गररएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा = माेेटर िाटाेे नभएकाेेले हदुाँ 
आवि िावतमा समथया भएको । 
हालकाेे अवथिा=माेेटर िाटाेे परुा भएकाेे र आवि 
िावत गनि सहि भएको । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 20 र्रधरुी  

७ जचते्रडाँडा गन्नीखोला मो.िा लनमािण 100000 100000 100m माेेटर िाटाेे लनमािण गररएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा = माेेटर िाटाेे नभएकाेेले आवि 
िावतमा समथया भएको ।  
हालकाेे अवथिा=माेेटर िाटाेे लनमािण भएकाेेले 
आवि िावत गनि सहि  
भएको । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 16 र्रधरुी  

८ ठूलालेख तल्लो टोला वरीरुख मो 
वा 

50,000 44346 2 वटा हाेेम पाईप राजखएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा = माेेटर िाटाेे भएता पलन खाेेल्सा 
भएकाेे हदुा वषाियाममा भलले गदाि िाटाेेमा आवि 
िावतमा समथया भएको ।  
हालकाेे अवथिा=माेेटर िाटाेेमा होम पाईप राखेर 
आवि िावत गनि सहि भएको । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी=50 र्र 

९ सरथवती प्रा.र्व दमारा मो.िा 
लनमािण 

400000 400000 1090m माेेटर िाटाेे लनमािण गररएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा = माेेटर िाटाेे कुडलेु दमारासबम 
नपगुेकाेे हदुाँ िनतालाई 
आवि िावतमा  
धेरै समथया भएको ।  
हालकाेे अवथिा=माेेटर िाटाेे परुा भएकाेे र आवि 
िावत गनि सहि भएको 
हदुा िनाता एकदमै खजुश भएका छन ्। 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 100 र्रधरुी  

१० खन्नीखोला परुानपाटा भकुण्डे कृर्ष 
सडक 

200000 194784 645m माेेटर िाटाेे लनमािण गररएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा = माेेटर िाटाेे परुानपाटासबम 
पगुेकाेे हदुा िनतालाई आवि  



िावतमा धेरै समथया भएको ।  
हालकाेे अवथिा=माेेटर िाटाेे परुा भएकाेे र आवि 
िावत गनि सहि भएको  
हदुा िनता एकदमै खजुश भएका छन ्। 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 100 र्रधरुी  

११ कुडारा खन्नीखोला मो वा 80,000 78400 वडा कायािलय िाने िाटाेे कुडारा र खजन्नखाेेला 
िाेेड्ने माेे.िा खाेेलाले िगाएकाेे हदुाँ स ंरक्षण 
गनिकाेे लालग 11 वटा िाली  
लगाएकाेे ।  
पवुिकाेे अवथिा = माेेटर िाटाेे नभएकाेे हदुा 
िनतालाई आवि िावतमा धेरै समथया भएको ।  
हालकाेे अवथिा=माेेटर िाटाेे लनमािण भएकाेेले 
आवि िावत गनि सहि भएको हदुा िनाता एकदमै खजुश 
भएका छन ्। 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 200 र्रधरुी  

१२ िगदबिा काप्राददप मो िा लनमािण 100000 96970 266m माेेटर िाटाेे लनमािण गररएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा = माेेटर िाटाेे गाउँसबम पगुेतापलन 
परुा गाउँसबम नगएकाेे  
हदुा िनतालाई आवि िावतमा धेरै समथया भएको ।  
हालकाेे अवथिा=माेेटर िाटाेे परुा भएकाेे र आवि 
िावत गनि सहि भएको 
हदुा िनाता एकदमै खजुश भएका छन ्। 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 100र्र 

१३ रातीपोखरी टाकुरी लौरीखानी 
मो.िा लनमािण 

170000 170000 550m माेेटर िाटाेे लनमािण गररएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा = माेेटर िाटाेे लाेैरीखानीसबम 
नपगुेकाेे हदुाँ आवि िावत गनि समथया भएको । 
हालकाेे अवथिा=माेेटर िाटाेे परुा गाउँ सबम पगुेकाेे 
हदुा आवि िावत गनि सहि भएको । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 45 र्रधरुी  

१४ पालकुा िान िेलटारी खलसिङे लसम 
लसचाई कुलो लनमािण 

175000 175000 174.5m र्प. लस.लस लसचाई कुलाेे लनमािण गररएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा =लसचाइ कुलाेे नभएर र्कसान लाई 
लसचाई गनि समथया भएको । 
हालकाेे अवथिा=लसचाइ कुलाेे र्प. लस.लस भएर 
र्कसानलाई लसचाई गनि सहि भएकाेे । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 35 र्रधरुी  

१५ गडेरीखोला भकुन्डे पधेँराखोला 
िान्ना ढावा लसम लसचाई कुलो 
लनमािण 

175000 175000 118m र्प. लस.लस लसचाई कुलाेे लनमािण गररएकाेे र 
220m लसचाई पाईप खररद गररएकाेे । 
पवुिकाेे अवथिा = कुला र्प. लस.लस नभएर र्कसान लाई 
लसचाई गनि धेरै समथया भएको । 
हालकाेे अवथिा=कुला र्प. लस.लस भएर र्कसान लाई 
लसचाई गनि सहि भएकाेे । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 50 र्रधरुी  



१६ िाएिर रुख अचिले लसचाइ कुलो 
लनमािण 

100000 100000 45m आर. लस.लस लसचाई कुलाेे लनमािण गररएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा = पदक्क कुलाेे नभएर र्कसान लाई 
लसचाई गनि धेरै समथया भएको । 
हालकाेे अवथिा=कुला आर. लस.लस भएर र्कसान लाई 
लसचाई गनि सहि भएकाेे । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 20 र्रधरुी  

१७ लसथनेरी खा.पा लसउते , भैसामारे 
BPT लनमािण 

100000 100000 3 वटा लि.र्प. र्ट. लनमािण ,1 वटा धारा र 4 वटा 
खानेपानी टंकी ममति गररएको ।  
पवुिकाेे अवथिा = लि.र्प. र्ट धेरै परुानाेे भएकाेेले 
िनताले राताेे माटोले टालेर पानी खानपुने समथया 
भएको । 
हालकाेे अवथिा=लि.र्प. र्ट लनमािण र ममित भएपलछ 
खानेपानी खान सहि भएकाेे । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 100 र्रधरुी  

१८ फुकेसल्ला खन्य ुखोला भकुण्डे 
रयचपानी िकेुखोला काली जचउरी 
च ुँिा खकि  उकालपानी िान्ना खापा 
ममित 

250000 250000 3 वटा खानेपानी टंकी लनमािण गररएको 1650m 20mm 
काेे पाईप र 570m 25mmकाेे पाईप खररद ।  
पवुिकाेे अवथिा = खानेपालनकाेे समथया भएकाेे । 
हालकाेे अवथिा=लि.र्प. र्ट लनमािण र ममित भएपलछ 
सहि भएकाेे । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 300 र्रधरुी  

१९ पधेँरा वरीरुख खा पा ममित 100000 100000 1 वटा (1*1.6*1) को आर.लस.सी टंकी लनमािण 300m 
25mm खानेपालन  
पाईप खररद गरेकाेे 
पवुिकाेे अवथिा = टंकी परुानाेे भएकाेे हदुा पानी 
चरु्हएर खानेपालनकाेे 
समथया भएकाेे । 
हालकाेे अवथिा= टंकी लनमािण भएपलछ खानेपानी सहि 
भएकाेे । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 200टंकी 

२० तल्लो मरभ ुंग िकुटा टंकी लनमािण 100000 100000 1 वटा (2*2*1.3) लम. टंकी लनमािण (RCC tank) 
लनमािण  
पवुिकाेे अवथिा = टंकी परुानाेे र सानाेे भएकाेे हदुा 
पानी चरु्हने  
समथया भएकाेे । 
हालकाेे अवथिा= टंकी लनमािण भएपलछ खानेपानीकाेे 
लालग सहि भएकाेे । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 20 र्रधरुी  

२१ च ुँिा मलु संरक्षण लाफल ढुङ्गा 
सानी धारा 

40,000 38036 1 वटा (1.72*1.24*.90) लम. टंकी लनमािण  
पवुिकाेे अवथिा = पर्हराेेले परुानाेे टंकी भत्काएकाेेले 
खानेपालनकाेे  
समथया भएकाेे ।  
हालकाेे अवथिा= टंकी लनमािण भएपलछ खानेपालनकाेे 



लालग सहि भएकाेे ।  
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 100 र्रधरुी  

२२ ठूलाखोला िावनुे च ुँिाखोला पर्हरो 
लनयन्त्रण तिा रोकिाम 

200000 200000 10m आर. लस.लस डडु लनमािण 100m र्प.लस.लस लसचाई 
कुलाेे लनमािण गररएकाेे  
यस याेेिनाकाेे कायि श्रममलुकिाट सबपन्न गररएकाेेले 
िेराेेिगार व्यजक्तहरुलाई राेेिगारी समेत प्रदान भएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा = पदक्क कुलाेे नभएर र्कसान लाई 
लसचाई गनि धेरै समथया भएको । 
हालकाेे अवथिा=पदक्क कुलाेे लनमािण भएर र्कसानलाई 
खेतिारीमा लसचाई गरी कृर्ष उत्पादन र उत्पादक्तव 
अलभवरृ्द्धमा टेवा पगुेकाेे  
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 50 र्रधरुी  

२३ चिुाँठाटी देजख पाललुसद्ध प्रा.र्व 
िाने लसडी तिा रेललगं लनमािण 

100000 100000 30m रेलङ लनमािण गररएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा = रेललङ नहदुा मालनसलाई र्हड्न 
समथया भएको । 
हालकाेे अवथिा= लसढी र रंगरोगन सर्हतको रेललङ 
िनाइएकोले लिधािी तिा िृद्धलाई आवतिावतमा सहि 
भएको ।  
चिुाँठाटी ििार क्षेत्रिाट हेदाि आकषिक देजखएको छ । 
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 190र्रधरुी  

२४ अमर मा र्व च ुँिा अधरुो भवन 
ममित लनरन्तरता 

150000 149369 26m ढलान गररएको 21.7m 3step लसढी लनमािण , 2 
वटा भवन र शौचालयमा िार्हर रङरोगन गररएको  
पवुिकाेे अवथिा = 2 वटा भवन परुानाेे भएकाेेले 
रङ्गराेेगन गनि पने भएकाेे र लसर्ढ नभएर लिधािी लाई 
आवतिावतमा समथया देजखएकाेे 
हालकाेे अवथिा= लसर्ढ लनमािण गरेर लिधािीलाई 
आवतिावतमा सहि भएकाेे र भवन र शौचालयमा 
िार्हर रङरोगन हुँदा हेदाि आकषिक देजखएको छ  
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 150 र्रधरुी  

२५ मलुडखोला छापेखोलाको लागी 
िाली खररद 

50,000 50,000 11 वटा िाली खररद गररएकाेे  
मलुडखाेेला छापेखाेेलाले प्रभार्वत गरेकाेे वजथतहरुमा 
िाली लगाइ िप िाेेजखम कम भएकाेे  
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 10 र्रधरुी   

२६ िगदबिा प्रा र्व भवन ममित 50,000 49000 (5*2*2.10)m को एककोठे खािार्र लनमािण गररएको 
।  
पवुिकाेे अवथिा = खािार्र नभएर कायािलयमा नै खािा 
िनाउन परेकाेे हदुा धेरै समथया भएकाेे । 
हालकाेे अवथिा= खािार्र लनमािण पलछ खािा िनाउन 
र खािाकाेे लालग आवश्वक सामान सर्ह तररकाले राख्न 
सजिलाेे भएकाेे ।  
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 80 र्रधरुी  

२७ िनकल्याण प्रा.र्व खन्नीखोला 
रे्रािार 

50,000 46080 (3.4*2.1)m को फलामे गेट लनमािण र 10m ि ाली 
लागाइएकाेे ।  



पवुिकाेे अवथिा =गेट नभएर गाई वथतहुरु र्वध्यालयमा 
पथने, वगैचाकाेे र्वरुवाहरु  
खाईददने , र्वदा काेे ददन िच्चाहरुले र्वराम गने र 
थकुलकाेे समयमा र्वद्यािीहरु भाग्ने समथया भएकाेे । 
हालकाेे अवथिा= गेट लनमािण पलछ यथता समथयािाट 
सहि भएकाेे छ ।  
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= 100 र्रधरुी   

२८ वडा कायािलय भवन च्यानल गेट 
तिा र्फल्ड लनमािण 

170000 168961 (5.1*3.1)m को फलामे गेट लनमािण र 10.4m गाराेे 
लागाइएकाेे  
पवुिकाेे अवथिा =गेट नभएर गाई वथतहुरु पथने, 
वगैचाकाेे र्वरुवाहरु  
खाईददने समथया भएकाेे । 
हालकाेे अवथिा= गेट लनमािण पलछ यथता समथया िाट 
सहि भएकाेे छ ।  
लजक्षत संख्या। र्रधरुी= सबपणुि वडावासी  

 

रािश्व संकलन 
ि.सं. र्ववरण कर / शलु्क छुट िररवाना िबमा 
1 भलुम तिा मालपोत कर - 11314 1,64,140.12 3,847.45 2,856.83 1,63,149.50 

2 व्यवसाय कर - 14611 96,545.00 2,930.00 800 85,415.00 

3 अन्य कर - 11691 10,368.30 0 0 10,368.30 

4 अन्य दथतरु - 14249 20,539.00 0 0 20,539.00 

5 अन्य रािथव - 14529 30.00 0 0 30.00 

6 अन्य सेवा शलु्क - 14219 420 0 0 420 

7 एर्ककृत सबपत्ती कर - 11313 71,850.00 7.5 0 71,842.50 

8 कृर्ष तिा पशिुन्य वथतकुो व्यवसार्यक 
कारोिारमा लाग्ने कर - 11631 

1,000.00 0 0 1,000.00 

9 गाउँपाललकाको कवडि हल मालसक - 14143 0.00 0 0 0.00 

10 र्र िहाल कर - 11321 4,100.00 0 0 4,100.00 

11 ब्यजक्तगत र्टना दताि दथतरु - 14244 76,000.00 0 0 76,000.00 

12 र्वद्यतु सेवा शलु्ल - 14218 0 0 0 0 

13 लसफाररस दथतरु - 14243 1,44,263.00 0 0 1,44,263.00 

िबमा 5,53,310.42 6,784.95 3,656.83 5,77,127.30 

 

वडा नं ३ 
ि.सं. योिना तिा कायििम र्वलनयोजित 

रकम 
खचि रकम मखु्य उपलब्धी 

१ धरमपानी थवाथ्य चौकीका लागी 
प्रसतुी प्रोत्साहन शलु्क । 

100000 97000 58 िना सतु्केरीहरुलाई थवाथि संथिा संचालन 
तिा ब्यिथिापन सलमलतले िनाएकाेे कायिलिधी 
अनसुार 1500-3500 सबम थवाथि संथिा सतु्केरी 
प्राेेत्साहन रकम प्रदान गरीएकाेे।  

२ वडा कायािलय िैकजल्पक डंगोल 
मोवाईल इन्टरनेटको लागी शलु्क । 

10,000 10000 मार् मर्हना सबम एक मात्र ईन्टरनेट रहेकाेे हुँदा 
, अनलाईन माध्यमिाट गरीने सेवाप्रिाह लाई 



अनिरत रुपमा संचालन गने लक्ष्य राजखएकाेे र 
उप्त लक्ष्यले शतप्रलतशत प्रगलत हालसल गरेकाेे।  

३ सामदुार्यक प्रहरी सािेदारी कायििम । 10,000 9700 प्रहरी सािेदारी कायििमकाेे माध्यिाट िाललििाह, 
िहलुििाह, लैर्ङ्गक र्हसां, लागपुदािि दिुियसन 
लिषयमा िनता संग अन्तरर्ियात्मक कायििम 
संचालन गरीएकाेे, उप्त कायििमकाट वडा नं 3 
का सबपणुि वडावासी लाभाजन्ित भएकाेे। 

४ लजक्षत िगिका लिलभन्न ददिलसय 
कायििम ब्यिथिापन तिा शसक्तीकरण 
। मर्हला ददिश मनाउन,े िेष्ठ 
नागररक ददिश मनाउन,े िाल ददिश 
मनाउन े

120000 120000 िेष्ठनालगरक ददिश मनाउने कायििमिाट राज्यिाट 
कुनै पलन सेवा सलुिधा नपाएका 60 िषि मािीका 
असहाय , आलििक रुपमा कमिाेेर कररि 24 
िना िेष्ठनागररकलाई न्यानाेे ब्लािेट लितरण 
गररएकाेे, नारी ददिश मनाउने कायििम 
अन्तरगत लाेेकलगत प्रलतयाेेलगता, रै्टाेेफाेेर 
प्रलतयाेेलगता, रथसाकथसा प्रलतयाेेलगता संचालन 
गरी उप्त कायििममा प्रिम, दृलतय, तलृतय र 
सान्त्वना हनुे सबपणुि ब्यक्ती तिा समहुलाई 
परुुथकार र प्रमाण पत्रकाेे माध्यिाट सबमान 
गरीएकाेे। उप्त कायििमिा वडा नं 3 का कररि 
300 मर्हला लाभाजन्वत भएका। 

५ ५० प्रलतशत अनदुानमा तरकारी 
ब्यिसाय उन्मखु र्कसानलाई टनेल र 
५० प्रलतशत अनदुानमा प्यािको लिउ 
लितरण । 

100000 200000 50 प्रलतशत अनदुानमा 21 वटा लसलपाेेललन 
टनेल र 50 प्रलतशत अनदुानमा 23 र्कलाेे 
उन्नत िातकाेे प्यािकाेे लिउ लितरण गररएकाेे, 
उप्त कायििमिाट मल्लरानी गाँउपाललका वडा न 3 
मा दताि भएका सबपणुि कृषक लाभग्राही भएका 
छन।् 

६ एर्ककृत कृषी कायििम सर्हत 
माछापालनको लागी फमि दताि गरी 
प्रपोिल सर्हत माग गने र्कसानलाई 
पोत्साहन 

50,000 50000 माछापालन सर्हत एर्ककृत कृषी ब्यिसाय संचालन 
गने एक कृषकलाई माछापाेेखरी अनदुान 
कायििम अन्तरगत 1 कृषक याेे कायििमिाट 
लाभाजन्ित भएका छन।् 

७ अगवुा तरकारी ब्यिसाय उन्मखु 
कृषकलाई लिउलििन लितरण तिा कृषी 
ताललम । 

50,000 50000 अगवुा तरकारी ब्यिसाय उन्मखु र्कसानलाई एक 
ददने कृषी ताललम संचालन गरीनकुाेे सािै कृषी 
लिउलििन लितरण गरीएकाेे छ, उप्त 
कायििमिाट कररि 27 िना कृषक प्रत्यक्ष 
लाभाजन्ित भएका छन।् 

८ लगरचौर देखी जशरकोट िोरपोखरी 
मोटरिाटो थतर उन्नती । 

150000 146623 याेे िाटाेे थतरउन्नती कायि अन्तरगत एक वटा 
नयाँ र्जुबत लनमािण गरीएकाेे छ , एक ठाँउकाेे 
र्जुबतलाई थतररकरण गने कायि भएकाेे छ, कुनै 
थिानमा िाटाेेलाई चाेैडा िनाईएकाेे छ , याेे 
याेेिनािाट जशरकाेेट र लगरीचाेैरका कररि 
40/50 र्रधरुी लाभाजन्ित छन।् 

९ चौरपानी मािँगाँउ िाने धोरेटो िाटो 
पी.पी.सी. । 

50,000 49000 चाेैरपानीकाेे मािगाँउ िाने िाटाेे लाई थतररय 
िनाउन र्प लस लस गररएकाेे छ , उप्त 



याेेिनािाट चाेैरपानी मािगाँउका कररि 20 
र्रधरुी लाभाजन्ित भएका छन।् 

१० चौरपोखरी मोटरिाटो अधरुो योिना 
लनरन्तरता । 

50,000 49000 ििािेेटकाेे चाेैरपाेेखररिाट अधरुाेे 
माेेटरिाटाेेकाेे नयाँ ट्याक खाेेल्ने काम 
भएकाेे छ, उप्त याेेिनािाट 9/10 र्रधरुी 
लाभाजन्ित भएका छन।् 

११ िकेुनी िाटो ममित 75,000 74584 िकेुनी िजथत िाने िाटाेे पर्हराेेकाेे कारण 
लिगतकाेे िषि देखी अिरुद्ध भएकाेे कारण , 
उप्त िाटाेेलाई संचालन गनि पर्हराेे साेेहाेेने 
काम भएकाेे छ, उप्त कायििाट 50 र्रधरुी 
लाभाजन्ित भएका छन।् 

१२ िारकाटे िट्टाकुरा कुसनुडाँडा हुँदै वडा 
कायािलय िोड्ने मोटरिाटो श्रममलुक 
। 

200000 183680 वडा कायािलयकाेे नजिक भएर पलन यातायातकाेे 
सलुिधा नपगुेकाेे यस दललत िजथतमा 3 र्रधरुी 
प्रत्यक्ष लाभाजन्ित हनुे गरी नयाँ ट्याक लनमािण 
गरीएकाेे छ। 

१३ धरमपानी छेडादेखी िथती िाने लसँढी 
लनमािण । 

30,000 24203 धरमपानी छेडा देखी धरमपानी िजथत िाने 
गाेेरेटाेेिाटाेेमा र्हलाेे , जचफ्लाेे हनुे र िन्चरे 
र धरमपानीका ब्याक्तीकाेे दैलनकी संग 
िाेेलडएकाेे याेे िाटाेेमा पक्की लसढी लनमािण 
गरीएकाेे र यसिाट सालिककाेे र्रमपानी 2र 3 
का 50/50 र्रधरुी लाभाजन्ित भएका छन।् 

१४ कटुवामरुु लसचाई कुलो र टुलनिोट 
असीमरेु िन्नापाटा चावोट असरुखोला 
अधरुा लसँचाई कुलालनमािण लनरन्तरता 
मडुखोला क्षेत्र । 

210000 209800 याेे लसचाई कुलाेे अन्तरगत 3 वटा लसचाई 
कुलाेे पक्की गने कायि भएकाेे छ, याेे 
याेेिनािाट कररि 10 र्रधरुी लाभाजन्ित भएका 
छन।् 

१५ छापेखोला अन्तरगत लिलभन्न सीीँचाई 
कुलो लनमािण । - िेमरेु लसचाई कुलो, 
ढाईटारी लसचाई कुलो, थवामीवोट 
मौवाटारी, लसचाई कुलो, आटँीर्रे 
लसचाई कुलो िाह्रमरेु लसचाई कुलो, 
पतेरी लसचाई कुलो 

150000 150000 याेे लसचाई कुलाेे अन्तरगत 6 वटा लसचाई 
कुलाेे पक्की गने कायि भएकाेे छ भने 15 र्रधरुी 
लाभाजन्ित भएका छन।् 

१६ धुँवाखोला क्षेत्र कुलो लनमािण। ( 
कालीमाटी लसचाई कुलो, छहरेखोला 
लसचाईकुलो, रािाखकि  लसचाई कुलो 

150000 150000 धुँवाखाेेला क्षेत्र कुलाेे लनमािण अन्तरगत 5 वटा 
कुलाेेमा पक्की कुलाेे लनमािण हनुे काम भएकाेे 
छ, याेे याेेिनािाट यस क्षेत्रमा खेत हनुे कररि 
12 र्रधरुी लाभाजन्ित भएका छन।् 

१७ िञ्चरे सीचाई कुलो लनमािण लनरन्तरता 
। 

100000 97034 मल्लरानी गाँउपाललका वडा न 3 काेे सालिक 
धरमपानी 2 का 5/7 र्रधरुी र 3 का 30 
र्रधरुी लाभाजन्ित हनुे याेे याेेिनामा, पक्की 
कुलाेे लनमािणलाई लनरन्तरता ददएएकाेे छ, 110 
एम एमएम काेे एच लड र्प ई पाईप प्रयाेेग 
गररएकाेे छ, एिर ब्लक लनमािण गररएकाेे छ। 
उप्त याेेिना जशषेगैरा भन्ने ठाँउमा पर्हराेेकाेे 



उच्च िाेेजखममा रहेकाेे कारण, मेलसनरी िाल 
लगाएर शरुजक्षत गनि आिश्यक छ। 

१८ िकेु खोला ललफ्ट खा पा 120000 120000 मल्लरानी गाँउपाललका वडा न 3 काेे मा रहेकाेे 
याेे ललफ्ट खानेपानी आयाेेिनािाट 30 र्रधरुी 
लाभाजन्ित भएका छन,् उप्त आयाेेिनािाट ट्यािी 
लनमािण भएकाेे छ, रङराेेगन गने कायििम 
भएकाेे छ, भलिक्स लनमािण भएकाेे छ, 30 
एम एम माेे गेटवल राजखएकाेे छ। 

१९ र्वलभन्न खा पा को लागी २० एम एम 
को पाईप खररद 

100000 100000 खानेपानीकाेे पाईप जिणि भएका, आगालागीले 
खानेपानीकाेे पाईपमा क्षलत पगुेका, खानेपानीकाेे 
स्राेेत र्रदेखी टाडा भएका, खानेपानीकाेे पाईप 
खररद गनि नसेकेका लिपन्न ब्याक्ती तिा 
खानेपानीका उपभाेेक्तालाई 20 एम एमकाेे 
2370 लमटर एच लड र्प ई पाईप खररद गरी 
लितरण गरीएकाेे, उप्त कायििमिाट 
खानेपानीकाेे पाईप माग गरेका सिै ब्यजक्त एिम 
खानेपानी उपभाेेक्ता सलमलतका कररि 70/80 
र्रधरुी लाभाजन्ित भएका। 

२० खातेपानी खा पा ममित 50,000 45712 मल्लरानी गाँउपाललका वडा न 3 ििािेेटकाेे 
130 र्रधरुीले उपभाेेग गने खातेपानी 
आयाेेिनाकाेे 20 एम एम काेे 80 लमटर एच 
लड र्प ई पाईप पररितिन, 32 एमएमकाेे 6 
लमटर जिआई पाईप पररितिन, 13 वटा 50/50 
काेे जिआई पाईप सपाेेटि(एिर ब्लक) लनमािण 
गररएकाेे। 

२१ िेर्वन्डाँडा खानेपानी आयोिनाको 
ट्यािी ममित 

25,000 24829 िेलिनडाँडाका लगभग 30/40 र्रधरुीले खाने 
िेलिनडाँडा जथित खानेपानी ट्यािी जिणि भई पानी 
रसाउने समथया भएकाेे हुँदा, उप्त ट्यािीलाई 
ममित गरी संचालनमा ल्याईएकाेे छ। ट्यािी 
ममित भई संचालनमा आउँदा िेर्वन्नडाडाँ िासी 
खसुी भएका छन।् 

२२ कुसमुकोट मनु्डाँडा खा पा ममित 50,000 49000 कुसमुकाेेटकाेे मलु संरक्षण हुँदा 25,30 र्र 
लाभाजन्ित भएका छन ्कुसमुकाेेटकाेे मलुमा 
भल ब्यिथिापन, क्याचमेन्ट लनमािण, टिीकाेे 
ढकनी लनमािण लगायतका काम भएका छन।् 

२३ अबमरे खा पा मूल संरक्षण 55,000 33613 धरमपानीकाेे अबिरे िजथतकाेे 5 र्र 
खानेपानीकाेे मलु संरक्षण तिा पाईप पररितिन 
हुँदा लाभाजन्ित भएका। 

२४ भान ुमा.िी पयाििरण नसिरी । 50,000 50000 नसिरी लनमािण हुँदा, लिध्यालयका कररि 600 
लिध्यािी र 34 िना जशक्षक/जशक्षीका लाभाजन्ित 
भएका। 



२५ ३ नं. कायािलयको लागी अलतररक्त 
थटोर कोठा भाडा। 

25,000 25000 कायािलयमा थटाेेरकाेेठा नहुँदा, समथया हुँदै 
आएकाेेमा थटाेेरकाेेठा ब्यिथिापनले 
कायािलयका सामाग्रीलाई राख्न सहि भएकाेे। 

२६ भ–ुक्षय र नदी कटान लनयन्त्रणको 
लागी मागमा आधाररत तारिाली 
लितरण । 

50,000 50000 भकु्षय लनयन्त्रणकाेे लागी लिलनयाेेजित रकम रु 
50000 िाट 13 वटा िाली खररद गरी , 
पर्हराेेकाेे उच्च िाेेजखममा रहेका 3 
र्रपररवारलाई तारिाली लितरण गरीएकाेे 

२७ वडा कायािलय रङ्गरोगन, र्हलटैि, 
सौचालय ममित, भल लनयनत्रण तिा 
अन्य ब्यिथिापन। 

105000 105000 वडा कायािलयमा रङ्गराेेगन, वायररङ, साेैचालय 
ममित , र्हलटैि ब्यिथिापन, भललनयन्त्रणकाेे 
काम सबपन्न भएकाेे छ। 

२८ सामदुार्यक थवाथ्य इकाई 
लनशानटाकुरा रे्रािार तिा िरु्टक 
िगैचा लनमािण । 

150000 103563 सालिककाेे धरमपानी वडा न1, 2,3,4,5,6का 
र्रधरुीकाेे पायक पने याेे थवाथ्य क्षेत्रमा 
रे्रावार गरीएकाेे गने भनेर रकम लिलनयाेेिन 
गरीएता पलन िफी िालीकाेे जिल्ला दररेट कम 
भएकाेे कारण उपभाेेक्ता सलमलतले िफी िाली 
लगाउन नसकेता पलन िालीकाेेलागी र्पल्लर 
गाड्ने , र्पल्लर रङ्गराेेगन गने काम सबपन्न 
भएकाेे छ। 

२९ लनशानटाकुरा लनशानेश्वर जशिमजन्दर, 
खलसनीखकि  अधरुोमजन्दर लनमािण 
लनरन्तरता, रथपरुकोट ६ हालको 
मल्लरानी ३ रथपरुकोटको भमेुिान 
ममित तिा भमेु चौतारो लनमािण । 

290000 282433 लनशानटाकुरामा नयाँ जशि मजन्दर लनमािण गररएकाेे 
छ भने, खलसलनखकि मा अधरुाेे मजन्दरलाई लनमािण 
लनरन्तरता ददईएकाेे छ सािै रथपरुकाेेटकाेे 
भमेुिान र भमेुचाेैताराेेकाेे ममित गने काम 
भएकाेे छ। यस याेेिनािाट लनशानटाकुराका 
60 र्रधरुी, खलसलनखकि का 35 र्रधरुी र 
रथपरुकाेेटका 35 र्रधरुी लाभाजन्ित भएका 
छन।् 

३० वडा कायािलय रे्रािार, गेटतिा िरु्टक 
िगैचालनमािण र सौन्दयिकरण। 

275000 275000 वडा कायािलय रे्रावार र गेट लनमािणकाेे काम 
सबपन्न भएकाेे, कायािलय ब्यिथिापनमा सहि 
पगुेकाेे,  

३१ अमरज्योलत प्रालि र िाललिकास िकेुनी 
फलनिचर तिा र्फजक्सङ 

50,000 50000 िाललिकासका िालिाललकालाई फलनिचरकाेे अभाि 
रहेकाेे हुँदा िाललिकास प्रािी िकेुनी र 
अमरज्याेेलत प्रािी िकेुनीका िाललिकासका सबपणुि 
िालिाललकाहरुलाई पढ्ने टेवल, डेक्स, बयाट , 
कापेट लितरण गरीएकाेे छ, उप्त कायििमिाट 
दिैु िाललिकासका िालिाललका लाभाजन्वत भएका 
छन।् 

 

रािश्व संकलन 
ि.सं. र्ववरण िबमा 

1 भलुम तिा मालपोत कर - 11314 171,728.91 

2 व्यवसाय कर - 14611 38,875.00 

3 अन्य कर - 11691 28,318.48 



4 अन्य दथतरु - 14249 400.00 

5 अन्य रािथव - 14529 3,535.00 

6 अन्य सेवा शलु्क - 14219 200 

7 एर्ककृत सबपत्ती कर - 11313 108100 

8 कृर्ष तिा पशिुन्य वथतकुो व्यवसार्यक कारोिारमा लाग्ने कर - 11631 0.00 

9 गाउँपाललकाको कवडि हल मालसक - 14143 0.00 

10 र्र िहाल कर - 11321 0.00 

11 ब्यजक्तगत र्टना दताि दथतरु - 14244 117,600.00 

12 र्वद्यतु सेवा शलु्ल - 14218 0 

13 लसफाररस दथतरु - 14243 150831.96 

14 नक्सापास दथदरु  1000 

िबमा 620,589.35 

 

वडा नं ४ 
ि.सं. योिना तिा कायििम र्वलनयोजित 

रकम 
खचि रकम मखु्य उपलब्धी 

१ ५० प्रलतशत लागत सािेदारीमा 
भकारो सधुार कायििम 

150000 147000 १५िना कृषकहरुकाेे भकाराेे सधुार कायि सबपन्न । 

२ खलनि र्ढक्का तिा आन्तरीक वाह्य 
पररजिवी लनयन्त्रण 

50,000 49920 लाबमेला र प्रगलतजशल िाख्रापालन समहलुाइ खलनि र्ढक्का 
िेनाइट एल ट्याब्लेट फेनवेल काेेटेक भेट र्वतरण । 

३ ज्येष्ठ नागरीक ददवस, नारी ददवस, 
िाल ददवस, अपाङ्ग ददवस 

65,000 47420 ज्येष्ठ नागररक ददवशकाेे अवसरमा ११ िनालाइ सबमान 
। मर्हला ददवशकाेे अवसरमा मर्हला सशजक्तकरण र 
सबमानकाेे लालग मर्हला दाेैेँड र बयजुिकल 
प्रलतयाेेलगता कायििम गरर सबमान । १३० िना 
सहभालग । अपांग ददवशकाेे अवसरमा २५ िनालाइ 
शैजक्षक सामाग्री र्वतरण गरर सबमान । 

४ िाङ्गे लाकुरी देखी गणेश टोल 
नाली थतरोन्नती 

200000 200000 ६९ लम पदक्क नाली,२.३५ र्.लम आर.लस.लस सेयर 
वाललनमािण ।२५ र्रधरुी लाभाजन्वत भएका । 

५ मािखण्ड देखी तल्लो डुँवा 
थतरोन्नती श्रममलुक 

80,000 78400 ६० लम. िाटाेेमा र्प.सी. सी गरेकाेे ।२५ र्रधरुी 
लाभाजन्वत । 

६ लाबिेला संसारे ब्राहा मजन्दर 
लनमािण 

100000 98000 २।२ लम.काेे मजन्दर लनमािण । २५ र्रधरु लाभाजन्वत 
। 

७ िवनुटारी गठुकसेरी कुलो ममित 50,000 48896 २८० लम.कच्ची कुलाेे लनमािण ।३ र्रधरी लाभाजन्वत 
। 

८ िनिागतृी मा.र्व. कसेरीमा खा.पा. 
ममित तिा लनमािण 

150000 147000 १० र्.लम.ट्याङर्क लनमािण ।१५५ िना र्रधरुी 
लाभाजन्वत । 

९ पाईप खररद 11,000 11000 ४६४ लम.२० mm काेे पाइप खररत । २५ र्रधरुी 
लाभाजन्वत । 

१० पाईप खररद 9,000 9000 ४६४ लम.२० mm काेे पाइप खररत । २५ र्रधरुी 
लाभाजन्वत । 



११ भलु्के भपु ुकोटपधेँरा सात र्रे 
तषुारपानी तल्लो िाहनुपानी खापा 
ममित 

150000 51336 ६३०लम.२०mmकाेे पाइपलाइन र्वथतार । ६ र्रधरुी 
लाभाजन्वत भएका । 

१२ कसेरी धाराखोला ट्रस लनमािण 20,000 19000 ४ वटा पाेेल लनमािण । 
१३ कसेरी सकुमाया सनुार र िमनुा 

सनुारको र्र नजिक पर्हरो 
लनयन्त्रण 

50,000 50000 ५ र्.लम retaining wall लनमािण ।पर्हराेे लनयन्त्रण 
भएकाेे र २ वटा र्रधरुी लाभाजन्वत । 

१४ खलंगा आ.र्व फलनिचर एण्ड 
फलनिलसङ्ग 

50,000 50000 फलनिचर खररद,१५५ िना र्वधालिि लाभाजन्वत । 

१५ खलंगा राम प्रसाद शाहीको र्र 
नजिक पर्हरो लनयन्त्रण 

30,000 30000 ३ र्.लम retaining wall लनमािण । १ र्रधरुर 
लाभाजन्वत । 

१६ गठुकसेरी वालर्वकास भवन ममित 200000 195323 ४ वटा र्पलर सर्हत भइु ढलान । २५ र्रधरुी लाभाजन्वत 
१७ लतरलतरे धारमा प्रलतक्षालय लनमािण 69,872 63872 ३.७र्.लम मेलसनरी वाल लनमािण,८५० के.जि काेे ट्रस 

लनमािण । ५५ र्रधरुर लाभाजन्वत 
१८ लतरलतरे धारमा प्रलतक्षालय लनमािण 100000 100000 ३.७र्.लम मेलसनरी वाल लनमािण,८५० के.जि काेे ट्रस 

लनमािण । ५५ र्रधरुर लाभाजन्वत 
१९ लतरलतरे धारमा प्रलतक्षालय लनमािण 30,128 30128 ३.७र्.लम मेलसनरी वाल लनमािण,८५० के.जि काेे ट्रस 

लनमािण । ५५ र्रधरुर लाभाजन्वत 
२० देलसनीडाँडा र्हलपाकि  लनमािणका 

लागी लनमािण सामाग्री व्यवथिापन 
लनरन्तरता श्रममलुक 

225000 220500 १४४ लम काेे foot track मा र्प .सी.सी. लनमािण 
।९९ र्रधरुर लाभाजन्वत । 

२१ धरमपानी प्रलतक्षालय लनमािण 200000 194500 ३।४ लम प्रलतक्षालय लनमािण ।१५५ र्रधरुी लाभाजन्वत 
२२ प्यूठान क्याबपस भौलतक संरचना 

लनमािण 
100000 92291 ८ वटा काेेठा मा र्वधतु वायररङ। ५५िना र्वधालिि 

लाभाजन्वत 
२३ प्रािलमक थवाथ्य केन्र ल्याव 

व्यवथिापन 
100000 99926 ल्याि सामाग्री खररद ।२००० लाभाजन्वत 

२४ पाण्डेडाँडा कमला महान्ताको र्र 
नजिक पर्हरो लनयन्त्रण 

20,000 20000 २ र्.लम retaining wall लनमािण । १ र्रधरुी 
लाभाजन्वत 

२५ ब्राह मजन्दरमा पखािल लनमािण, 
पाण्डेडाँडा 

200000 195000 २१ र्.लम पदक्क वाल लनमािण ।८५ र्रधरुी लाभाजन्वत । 

२६ भगवलत मजन्दर लनमािण 150000 150000 २।२लम मजन्दर लनमािण ।६५ र्रधरुी लाभाजन्वत । 
२७ भैरवनाि प्रा.र्व. र्फल्ड तिा िाटो 

लनमािण सामाग्री व्यवथिापन 
लनरन्तरता श्रममलुक 

100000 98000 १० र् .लम retaining wall लनमािण । ४५ िना 
लाभाजन्वत । 

२८ लाबिेला प्रलतक्षालय लनमािण 
लनरन्तरता 

150000 147000 ३।४लम.प्रलतक्षालय लनमािण । १५ र्रधरुी लाभाजन्वत। 

२९ लाबिेला िालर्वकास भौलतक 
पूवािधार लनमािण 

50,000 48442 १४६ व.लम रङ्गराेेगन ।१२ िना िालिाललका लाभाजन्वत 
।  

३० सत्यदेर्व अलतलि भवन लनमािण 
लनरन्तरता 

90,000 88200 ५.८८ र्.लम brick wall लनमािण । ५०० र्रधरुी 
लाभाजन्वत । 

३१ साईन डाँडा ढँुगेनी चौर कुलो 
ममित 

50,000 34490 ५ लम आर .सी .सी .कुलाेे लनमािण । ५ र्रधरुी 
लाभाजन्वत 



३२ हाट ििार व्यवथिापन 300000 293000 ५८ व.लम आर.लस.लस ढलान । १५०० र्रधरुी 
लाभाजन्वत हनुे । 

 

रािश्व संकलन 
ि.सं. र्ववरण कर / शलु्क छुट िररवाना िबमा 

1 भलुम तिा मालपोत कर - 11314 163,492.42 4600.52 7,224.01 166115.91 

2 व्यवसाय कर - 14611 213,720.00 8085 4700 210,335.00 

3 अन्य कर - 11691 22,278.00   22,278.00 

4 अन्य दथतरु - 14249 2,850.00   2,850.00 

5 अन्य रािथव - 14529 1,600.00   1,600.00 

6 अन्य सेवा शलु्क - 14219 1200   1200 

7 एर्ककृत सबपत्ती कर - 11313 170650   170650 

8 

कृर्ष तिा पशिुन्य वथतकुो व्यवसार्यक कारोिारमा 
लाग्ने कर - 11631    0.00 

9 गाउँपाललकाको कवडि हल मालसक - 14143    0.00 

10 र्र िहाल कर - 11321    0.00 

11 ब्यजक्तगत र्टना दताि दथतरु - 14244 107,400.00   107,400.00 

12 र्वद्यतु सेवा शलु्ल - 14218    0 

13 लसफाररस दथतरु - 14243 294387   294387 

िबमा 977,577.42   976,815.91 

 

वडा नं ५ 
ि.सं. योिना तिा कायििम र्वलनयोजित 

रकम 
खचि रकम मखु्य उपलब्धी 

१ आरन सधुार तिा सामाग्री 
खररद 

50,000 49,000 १) आरन सधुार सबिन्धी सामाग्री खररद गरी हथतान्तरण 
गररएको  
२) मल्लरानी गा.पा.५ का िासीलाई आरन सेवा प्रदान  

२ औषधी भण्डारनका लागी 
फ्रीि खररद 

25,000 25000 १) पररजिवी लनयन्त्रणमा सहयाेेग पगुेकाेे । 

३ पररिीर्व लनयन्त्रण तिा 
ललभरटोलनक खररद 

25,000 25000 १) पररजिवी लनयन्त्रणकाेे लालग अ े ौषलध खररद गरी सबपूणि 
वडावासीहरुलाई आवश्यकता अनसुार र्वतरण गररएकाेे । 

४ धुँदद कान्रखोलामा तारिाली 50,000 50,000 १) २० र्.लम. काेे १० वटा तारिाली लनमािण गररएकाेे । 
२) माेे.वा. संचालनमा टेवा पगुेकाेे । 

५ धमिला थयानीखकि  मो वा 100000 98,000 १) २९० लम. लबिाई भएकाेे माेे.वा. लनमािण भएकाेे । २) 
यस याेेिनािाट १७ र्रधरुी लाभाजन्वत भएकाेेले यातायात 
संचालनमा सहयाेेग पगुेकाेे । 

६ रामपानी वडा कायािलय मो 
वा लनरन्तरता श्रममलुक 

200000 1,26,888 १) यातायात संचालनमा सहयाेेग र थिानीयलाई राेेिगार प्रदान 
गरी आलििक थतरमा िरृ्द्ध 

७ ललथटारी हंूदै प्यूठान न पा 
१ िोड्ने मो.वा. लनरन्तरता 

80,000 78,400 १) २०८ लम. लबिाई भएकाेे माेे.वा. थतराेेन्नती गररएकाेे 
२) ११ र्रधरुी लाभाजन्वत भएकाेे । 



३) यस याेेिनाले कृर्षिन्य सामानहरु मेलसनरी सामाग्री प्रयाेेग 
गरी ओसारपाेेसार गनि सहि पगुेकाेे  

८ वडा कायािलय देजख राना 
िथतीसबम मो वा 

80,000 77,896 १) २४५ लम. लबिाई ४-४.३ लम. चाेैडाई, ०.४-४ लम. 
उचाई भएकाेे माेे.वा. लनमािण गररएकाेे । 
२) कररि ९ र्रका र्र पररवारलाई यातायात सरु्वधा प्रदान 
भएकाेे ।  

९ सरङकोट मोड कटान 60,000 42,944 १) १५६.९३ र् लम. भएकाेे माेेड कटान गरी सवारी 
साधनलाई र्जुबत माेेडन सहि भएकाेे । 
२)२२ र्रधरुी लाभाजन्वत भएकाेे ।  

१० सालर्ारी जचसापानी खोला 
मो वा 

100000 98,000 १) १०० लम.लबिाई , ३ लम.चाेैडाई, २.२ लम. उचाई 
भएकाेे माेे.वा.लनमािण गररएकाेे । 
२) थिानीय िासीहरुलाई राेेिगार तिा यातायातकाेे सरु्वधा 
प्रदान गररएकाेे । 

११ जचतरीवेसुी िारी लसचाई 
कुलो 

100000 97,171 १) १५ लम.लबिाई भएकाेे ५ वटा र्पलर सर्हतकाेे लसंचाई डडु 
लनमािण गररएकाेे  
२) १२ र्रधरुी लाभाजन्वत भएकाेे ।  

१२ आदशि प्रा र्व दाहे्रखोलामा 
धारा र्वथतार 

50,000 49,000 १) ६ वटा धारा लनमािण गरी र्वद्यािीहरुलाई थवच्छ खानेपानी 
उपलब्ध  

१३ रै्डांडा ट्याङकीमा धारा 
र्वथतार 

50,000 46,918 १) ४ वटा धारा लनमािण गरी कररि ३२ र्र पररवारलाई थवच्छ 
खानेपानी उपलब्ध गराईएकाेे  

१४ वडा कायािलयमा धारा 
लनमािण तिा शौचालय ममित 

40,000 30,226 १) वडा कायािलयमा आउने सेवाग्राहीलाई थवच्छ खानेपानी तिा 
शाेैचालयकाेे प्रिन्ध लमलाइएकाेे 

१५ सतमलुन खैराकोट ललफ्ट 
खा.पा.अनदुान 

100000 1,00,000 १) २५२र्रधरुीलाई खानेपानीकाेे सरु्वधा पगुेकाेे 

१६ कुलमकोट खेलमैदान र्फल्ड 
लनमािण 

100000 97,035 १) मल्लरानी गा.पा.५ का यवुा तिा खेलाडीहरुलाई खेलकुद 
अभ्यासकाेे लालग सहयाेेग पयुािइएकाेे 

१७ खैरा थवाथ्य चौकीमा 
वलििङ सेन्टरको लालग कोठा 
पार्टिसन 

50,000 21,757 १) सतु्केरी मर्हलाहरु तिा नविात जशशहुरुकाेे लालग सहिता 
प्रदान गने  

१८ रै्डांडा जचसापानी भल 
लनयन्त्रण 

100000 84,764 १) २३४ लम. कच्ची नाला र ३३ लम.थटाेेन मेलसनरी वाल 
लगाएकाेे पक्की नाला लनमािण भएकाेे छ । 
२) यस याेेिनाले र्ैंडांडा वथतीका र्रधरुीलाई र्वपद िाेेजखम 
न्यूलनकरण गनि सहयाेेग पगुेकाेे छ । 

१९ र्ोरिापा प्रा.र्व. प्लाष्टर तिा 
ढलान 

300000 300000 १) ४ वटा काेेठाकाेे ढलान,३८६.८९ वगि लम.प्लाष्टर र 
चारैलतर र्पढी ढलान गररएकाेे 

२० डांडापोखरी प्रलतक्षालय 
लनरन्तरता 

70,000 68,302 १).४ वटा र्पलर सर्हत र्वम र सल्याव लनमािण भएकाेे । 
२). संरचनामा प्लाष्टर कायि र आ .लस.लस. िेन्च लनमािण गररएकाेे 
छ । 

२१ तल्लो रप्च ुपर्हरो लनयन्त्रण 
लनरन्तरता 

50,000 49,000 १) ३.४ लम.लबिाई भएकाेे(५.७१ र्.लम.) ररटेलनङ वाल लनमािण 
छ । 
२)यस याेेिनाले यस वडाका र्वलभन्न िथतीका व्यजक्तत्वहरुलाई 
र्ामपानी,हावाहरुीकाेे िेला र्वसाेैनीकाेे लालग सहयाेेग 
पयुािएकाेे छ । 



२२ दगुाि िालर्वकासको 
मजन्दरमा तारिाली 

50,000 39,847 १) दगुाि िालर्वकासमा तारिाली लगाइएकाेे । 

२३ धुंदी ठांटीमा रेललङ , 
ढलान तिा िेन्च लनमािण 

80,000 78,400 १).१४.७४ लम.लबिाई,०.८० लम.चाेैडाई र ०.१० लम.उचाई 
भएकाेे आर.लस.लस.काेे िेन्च लनमािण गरी प्लाष्टर गरीएकाेे छ  
२)यस याेेिनाले यस िथतीका कृषकहरुलाई िालीनाली 
लभत्र्याउने िेला आराम गनिका लालग सहयाेेग पगुेकाेे छ । 

२४ धारापानी खा पा पालेर्रको 
टेवा पखािल लनमािण 

100000 98,000 १).११.५० लम. लबिाई,०.७ लम. चाेैडाई र १.४२ लम.उचाई 
भएकाेे थटाेेन मेलसनरी वाल लनमािण गररएकाेे ।यस कायिले 
पालेर्रलाई पर्हराेेकाेे िाेेजखमिाट सरुजक्षत गरेकाेे  

२५ िह्राडांडा प्रलतक्षालय लनमािण 100000 98,000 १).४ वटा र्पलर सर्हत ५ लम. काेे थटाेेन मेलसनरी वाल 
लनमािण कायि गररएकाेे । 

२६ भलुम र्वकास आ.र्व. भवन 
लनमािण 

300000 3,00,000 १).३ काेेठाकाेे भवन लनमािण भएकाेे ।र्वद्यािीलाई 
पठनपाठनमा सहिता  

२७ ललथटारी पक्की पोखरी लनमािण 40,000 38,939 १).६.१४ र्.लम. क्षमताककाेे लसंचाई पाेेखरी लनमािण गररएकाेे 
छ । 
२) उक्त पाेेखरी लनमािण याेेिनाले यस िथतीका कृषकहरुलाई 
लसंचाईकाेे सरु्वधा पगुेकाेे छ । 

२८ वडा कायािलयको कबपाउण्ड 
वाल लनमािण 

200000 1,85,898 १).२३.८० लम.लबिाई,०.४० लम. चाेैडाई, २.२१ लम. उचाई 
भएकाेे थटाेेन मेलसनरी वाल लनमािण गररएकाेे छ । 

२९ वमाििान मजन्दरको 
कबपाउण्ड वाल लनमािण 

100000 98,000 १).१४.७० लम. लबिाई,०.८ लम.चाेैडाई,०.९२ लम.उचाइ 
भएकाेे थटाेेन मेलसनरी वाल लनमािण गररएकाेे छ । 
२) यस वाल लनमािण याेेिनाले मजन्दर पररसरकाेे संरक्षण सािै 
पयिटन प्रिद्धिनकाेे लनबती सहयाेेग पयुािएकाेे छ । 

३० र्वलभन्न मो.वा.हरुमा 
तारिाली रप्च,ु लभखाि, 
दललतवथती, पलांसे, 
सरङकोट, रै्डांडा 

200000 1,95,227 १).यस वडाकाेे कुलमकाेेट-िेल्डाँडा हुंदै धुंदी िाेेडने माेे.वा.मा 
३० वटा मेलसन मेड तारिाली लगाउने कायि गररएकाेे छ । 
२) यस याेेिनाले वषाियाममा पर्हराेे लनयन्त्रणकाेे लालग 
सहयाेेगकाेे सािै सवारी आवागमनमा समेत सहिता पगुेकाेे छ 
। 

 

रािश्व संकलन 
ि.सं. र्ववरण िबमा 
1 भलुम तिा मालपोत कर - 11314 113088.45 

2 व्यवसाय कर - 14611 20500 

3 अन्य कर - 11691 1280 

4 अन्य दथतरु - 14249 5950 

5 अन्य रािथव - 14529 0 

6 अन्य सेवा शलु्क - 14219 2420 

7 एर्ककृत सबपत्ती कर - 11313 53000 

8 कृर्ष तिा पशिुन्य वथतकुो व्यवसार्यक कारोिारमा लाग्ने कर - 11631 0.00 

9 गाउँपाललकाको कवडि हल मालसक - 14143 0.00 

10 र्र िहाल कर - 11321 0.00 

11 ब्यजक्तगत र्टना दताि दथतरु - 14244 73500 

12 र्वद्यतु सेवा शलु्ल - 14218 150 



13 लसफाररस दथतरु - 14243 117097.12 

िबमा 386985.57 

 



पूवािधार लनमािण सबिजन्ध संजक्षप्त र्ववरणाः 
र्वषय क्षते्र उपक्षते्र ईकाइ 2077/78 

सबमको प्रगलत 
आ.व. 

2078/79 को 
वार्षिक लक्ष्य 

तै्रमालसक 
प्रगती - 
प्रिम 

तै्रमालसक 
प्रगती - 
दोस्रो 

तै्रमालसक 
प्रगती - 

तेस्रो 

तै्रमालसक 
प्रगती - 
चौिो 

तै्रमालसक 
प्रगती - 

कुल 

तै्रमालसक 
प्रगती - 

कुल (%) 

अपेजक्षत 
प्रगलत 

नहनुाका 
कारण 

सडक कालोपते्र/ढलान र्क.मी. 0.25 ढलान 0.274        

सडक ग्रावेल र्क.मी. 21 1.4        

सडक ट्रयाक खोल्ने र्क.मी. 182.54 5.46        

पयिटन 
पूवािधार 

पयािपयिटन थिान वटा 4 4        

खानेपानी 
तिा 
सरसफाई 

खानेपानी सेवािाट 
लाभाजन्वत 
र्रपररवार 

संख्या  1028        

खानेपानी 
तिा 
सरसफाई 

ढल लनमािण र्क.मी.  0.425        

 

 

अन्य कायििमहरुको संजक्षप्त र्ववरणाः 
र्वषय क्षते्र उपक्षते्र ईकाइ 2077/78 

सबमको प्रगलत 
आ.व. 

2078/79 को 
वार्षिक लक्ष्य 

तै्रमालसक 
प्रगती - 
प्रिम 

तै्रमालसक 
प्रगती - 
दोस्रो 

तै्रमालसक 
प्रगती - 

तेस्रो 

तै्रमालसक 
प्रगती - 
चौिो 

तै्रमालसक 
प्रगती - 

कुल 

तै्रमालसक 
प्रगती - 

कुल 
(%) 

अपेजक्षत 
प्रगलत 

नहनुाका 
कारण 

थिानीय उद्योग 
तिा फामि 

गापा/नपामा दताि भएका 
पशपुालन फामि 

संख्या १  १ १   २   

थिानीय उद्योग 
तिा फामि 

गापा/नपामा दताि भएका 
र्रेल ुतिा साना उद्योग 

संख्या ४  १    १   

सावििलनक पवुािधार 
एवं भवन 

र्वद्यालय भवन संख्या  २     ५० िग्गा 
प्रालप्त 
नहनु ु

 



सावििलनक पवुािधार 
एवं भवन 

िलििङ सेन्टर वटा ४ ० ० ० ० ० ० ० ० 

सावििलनक पवुािधार 
एवं भवन 

थवाथ्य चौकी र थवाथ्य 
एकाइ 

 ६ ० ० ० ० ० ० ० ० 

थिानीय उद्योग 
तिा फामि 

गापा/नपामा दताि भएका 
पशपुालन फामि 

संख्या ६८ ११ १०   १     

थिानीय उद्योग 
तिा फामि 

गापा/नपािाट अनदुान प्राप्त 
गने पशपुालन फामि 

संख्या खोर सधुार 
कायििम 

िंगरुपालक-५, 
िाख्रापालक २० 
कुखरुापालक २८ 

 

खोर सधुार 
कायििम 

किाख्रापालक ३ 
िँगरुपालक ३ 

 ६       

लसँचाई पैनी कुलो लनमािण र्क.मी. २.८ ०.५         

लसंचाई लसंचाई सरु्वधा पगुेको 
िलमनको क्षेत्रफल 

हेक्टर ६१५ ३         

लसंचाई पोखरी ताल र लसमसार 
लनमािण 

वटा १९ पोखरी ४         

लसंचाई टु्यिेल िडान वटा ० ०         

लसंचाई साना तिा िोपा लसंचाई 
योिना 

वटा १८ ५         

थिानीय उद्योग 
तिा फामि 

गापा/नपामा दताि भएका 
कृर्ष फामि 

संख्या ५८ वटा कृषक 
समूह 

७         

थिानीय उद्योग 
तिा फामि 

गापा/नपामा दताि भएका 
मत्थयपालन फामि 

संख्या ० ०         

थिानीय उद्योग 
तिा फामि 

गापा/नपािाट अनदुान प्राप्त 
गने कृर्ष फामि 

संख्या १८ ०         

थिानीय उद्योग 
तिा फामि 

गापा/नपािाट अनदुान प्राप्त 
गने मत्थयपालन फामि 

संख्या ० ०         

 
 



फोटोहरुाः 

 
प्रर्वधी मैत्री र्वद्यालय कायििम अन्तगित र्वद्यालयहरुमा ल्यापटप 

प्रन्टर र्वतरण । 

 
 

र्वपन्न असहाय गररव िालिाललकालाइ थटेशनरी र्वतरण 

 

 
पाठ्यिम प्रवोलधकरण कायििम 

 
साना सीचाई कायििम अन्तरगत मल्लरानी ३ मा 

संचाललत नलिन पश ुतिा कृषी समहुमा लनमािण गररयको पोखरी 

 
आकजथमक िाली संक्षण कायिम अन्तरगत र्कशान को िारीमा 

गइ उपचार सेवा दीदै 

 
धान पकेट अन्तरगत लनमािण गररयको सीचाई कुलो मल्लरानी 
५ धदुी 

 
मल्लरानी ४ का कृषक सपना पोख्रले ले च्चाउ खेलत को लागी 

च्चाउ मड़ुा तरायर गरेको 
 

साना सीचाई कायििम अन्तरगत मल्लरानी ३ मा 
संचाललत नलिन पश ुतिा कृषी समहुमा लनमािण गररयको पोखरी 



 
मल्लरानी १ का कृषक पोम िहादरु नेपालीको को कीवी खेती 

 

 
सजुचकृत कृषक समहु तिा फमिहरुका कृषकहरुलाई खलनि 
र्ढक्का लितरण 

 

 
ब्यवसार्यक िाख्रापालन कृषकहरुको खोर अनगुमन 

 
 

ब्यवसार्यक ि ँगरुपालक कृषकहरुको खोर अनगुमन 

 
सजुचकृत फमि तिा कृषक समहु हरुलाई िहिुर्षिय भ ुँई तिा डाले 
धाँस(मलुाटो.सबुभा सेटाररया.नेर्पयर र लसड्लेस र्कबि)ु लितरण 

 
सजचकृत कृषक समहु तिा ब्यिसार्यक फमिहरुलाई र्हउँदे (िै 
र िलसिम) धाँसको लिउ लितरण 

 
पश ुथवाथ्य जशलिर सञ्चालन 

 
िाएिर रुख अचिले  लस. कुलो 
  



 
यवुा लजक्षत भललिल प्रलतयोलगता  

चिुाठाटीदेजख पाललुसद्ध प्रा.र्व िाने लसडी तिा रेललङ लनमािण 

 

 
 िगदबिा काप्राददप मो.िा. 

 

        
भगवती मजन्दर लनमािण वडा नं ४ 

 
सत्यदेर्व अलतलि भवन लनमािण पाण्डेडाँडा 

 
नारी ददवस कायििम 

 
डाँडापोखरी प्रलतक्षालय लनमािण 

 
तल्लो रप्च ुपर्हरो लनयन्त्रण 



 
सामाजिक सरुक्षा तिा र्टना दताि जशर्वर 

 
नव लनवािजचत िनप्रलतनीधीहरु तिा वडा सजचिहरुलाइ सरुक्षा 
तिा र्टना दताि सबिन्धी अलभमखुीकरण 

 


