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१. लनकायको स्वरुप र प्रकृलििः 

वि सं २०७३ साल फागनु २७ गते साविक खल ंगा गा वि स क  िाा न ं १ दवेख ७ र ९, धरमपानी गा वि स क  सबै िाा, चुुँजा गा वि स क  

सबै िाा खरैा गा वि स र प्यठूान न पा १ दखे ३ र १८ न ं िाा वमवल  म्लरानी गा ुँँपावलका बनेक      म्लरानी प्रावचन म्लकावलन 

ऐवतहावसक महत्िक  के्षत्र ह    यहाुँबाट प्यठूान वज्लाका अवधकांश के्षत्र, व मकेी वज्ला र धौलावगरी वहमश्रखृलाक  अिल कन गनन 

सवकन्    

२. लनकायको काम कियव्य र अलिकारिः 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, गा ुँँसभा सञ्चालन ऐन २०७४, गा ुँँपावलका कायनविभाजन वनयमािली तथा कायन सम्पादन 

वनयमािली २०७४, गा ुँँपावलका पदावधकारी आचार संवहता २०७४, गा ुँँपावलका आवथनक ऐन २०७७, विवनय जन ऐन २०७७ ले त के 

अनसुार र अन्य गा ुँँपावलकाले वनमानण गरेका ऐन वनयम अनुसार   

३. कमयचारी िंख्या र कायय लववरणिः 

स्िीकृत दरिन्दी २९ रहके मा जम्मा २४ जना पदपवूतन भएक    

४. गाउँपाललकाबाट प्रदान गररने िेवािः 

आवधकारीक-सांगठवनक ढाुँचा अनसुार शाखाहरुक  वजम्मिेारी त कीएक    

५. िेवा प्राप्त गनय लाग्ने दस्िुर अवलििः 

दस्तरु र अिवध नागरीक िाापत्रमा ँ्लेख गररएक  साथै नागरीक िाा पत्र  र दस्तरुक  विस्ततृ वििरण िेबसाईटमा रावखएक    

६. लनणयय गने प्रलिया र अलिकाररकिः 

 िावषनक य जना तथा कायनक्रम गा ुँँपावलकाले स्िीकृत गने गरेक    

 अन्य वनणनयहरु गा ुँँ कायनपावलकाले गने गरेक    

 अन्य वनयवमत कामहरु शाखा प्रमखुक  वसफारीसमा अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अवधकृतबाट वनणनय हुने   

९. लनणयय उपर उजुरी िुन्ने अलिकारीिः 

अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अवधकारी 
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१०. गाउँपाललका शाखा र लजम्मेवार एवं िम्बलन्िि शाखा प्रमुखिः 

ि.िं.  शाखा पद लजम्मेवार अलिकारी 

१ प्रशासन तथा व्यिस्थापन  प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत श्री बालकृष्ण थापा 

२ आवथनक प्रशासन शाखा लेखा अवधकृत श्री कमान वसंह के.सी 

३ य जना तथा अनगुमन शाखा  अवधकृत  ैठौ ुँ श्री बन्दना शाक्य 

४ प्रशासन शाखा/ वजवन्स शाखा अवधकृत  ैठौ ुँ श्री अवनल आचायन 

५ प्राविवधक शाखा ईवन्जवनयर श्री विन द आचायन 

६ पश ुसेिा शाखा  पश ुवचवकत्सक श्री बाबरुाम न्यौपाने 

७ 
सचूना प्रविवध, सचूना तथा 

पंजीकरण शाखा 
सचूना प्रविवध अवधकृत श्री सरेुश प ख्रले  

८ वशक्षा शाखा अवधकृत  ैठौ ुँ श्री बासदुिे पवडात 

९ स्िास््य शाखा वस.अ.ह.ेब अवधकृत श्री पारश शाही 

१० कृवष शाखा ना प्रा स पाुँचौ श्री म ती आचायन 

११ मवहला, बालबावलका शाखा स.म.वब.वन. श्री रेिती न्यौपाने  

१२ राजश्व शाखा क.अ. श्री प्रकाश ओली 

१३ र जगार सेिा केन्र र जगार संय जक श्री शरद भडाारी 

१४ न्यावयक सवमवत प्रा स पाुँचौ श्री ठाकुर प्रसाद आचायन 

 

११. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रमुख प्रशािकीय अलिकृि र िूचना अलिकारीको नाम थर र पदिः 

अध्यक्षः अमरध्िज राना मगर, ९८५७८३८००१ 

ँपाध्यक्षः सररता वज सी, ९८५७८३८००२ 

प्रिक्ाः वगररराज पौाेल, ९८६८६१३२५० 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृतः बालकृष्ण थापा, ९८५७८३८००३ 

सचूना अवधकारीः सरेुश प ख्रेल, ९८५७८३८००५ (सचूना प्रविवध अवधकृत) 

१२. ऐन लनयम वा लनदेलशकाको िूचीिः 

हाल सम्म प्रकावशत भएकाः ६५ िटा 

१३. आम्दानी, खचय िथा आलथयक कारोबार िम्बलन्ि अद्यावलिक लववरणिः 

आ ब २०७८/०७९ प्रथम चौमावसक मा भएक  कायानलयक  आय व्ययक  वििरण यस प्रकार रहके  ः 

 कुल बजेटिः ४५९९९४००० 
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        आर्थिक प्रशासन शाखा                                  रु. हजारमा 
आ.व. : २०७८/७९  अवधी :  प्रथम चौमार्सक  

र्स.नं. 
  

नाम 

बजेट खचि खचि 
(%)  

मौज्दात 

चाल ु प ंजीगत जम्मा चाल ु प ंजीगत जम्मा चाल ु प ंजीगत जम्मा 
१ मल्लरानी गाउँपार्लका - प्रशासर्नक ६,२०,८० ६४,०० ६,८४,८० १,१०,०४ ० १,१०,०४ १६.०७ ५,१०,७५ ६४,०० ५,७४,७५ 

२ मल्लरानी गाउँपार्लका - कृषि ३९,०० ० ३९,०० २,७९ ० २,७९ ७.१८ ३६,२० ० ३६,२० 

३ मल्लरानी गाउँपार्लका - पश ु १९,०० ० १९,०० २,४० ० २,४० १२.६३ १६,६० ० १६,६० 

४ मल्लरानी गाउँपार्लका - शशक्षा १,८५,०० ७,०० १,९२,०० ५०,०३ ० ५०,०३ २६.०६ १,३४,९६ ७,०० १,४१,९६ 

५ मल्लरानी गाउँपार्लका - स्वास््य ५७,०० ० ५७,०० १०,५२ ० १०,५२ १८.४७ ४६,४७ ० ४६,४७ 

६ मल्लरानी गाउँपार्लका - अध्यक्ष षविशे १२,०० ४३,०० ५५,०० ३,५० ० ३,५० ६.३६ ८,५० ४३,०० ५१,५० 

७ मल्लरानी गाउँपार्लका - लशक्षत वगि १७,०० ० १७,०० ८१ ० ८१ ४.७६ १६,१९ ० १६,१९ 

८ मल्लरानी गाउँपार्लका - न्याषयक सर्मती ८,०० ० ८,०० ० ० ० ० ८,०० ० ८,०० 

९ मल्लरानी गाउँपार्लका - प वािधार ० ६,८१,५० ६,८१,५० ० ० ० ० ० ६,८१,५० ६,८१,५० 

१० 

मल्लरानी गाउँपार्लका - साविशजनक सेवा 
प्रवाह ४०,५० १०,०० ५०,५० ० ० ० ० ४०,५० १०,०० ५०,५० 

११ 

मल्लरानी गाउँपार्लका - वन तथा 
वातावरण ५९,०० १०,०० ६९,०० ० ० ० ० ५९,०० १०,०० ६९,०० 

१२ प्रदेश समपरुक अनदुान ० १,५०,०० १,५०,०० ० ० ० ० ० १,५०,०० १,५०,०० 

१३ मल्लरानी गाउँपार्लकावडा नं.१ ५,२५ २७,७५ ३३,०० ० ० ० ० ५,२५ २७,७५ ३३,०० 

१४ मल्लरानी गाउँपार्लकावडा नं.२ ५,३० २८,७० ३४,०० ५० ० ५० १.४७ ४,८० २८,७० ३३,५० 

१५ मल्लरानी गाउँपार्लकावडा नं.३ ५,४० २४,६० ३०,०० ० ० ० ० ५,४० २४,६० ३०,०० 

१६ मल्लरानी गाउँपार्लकावडा नं.४ २,६५ ३०,३५ ३३,०० ० ० ० ० २,६५ ३०,३५ ३३,०० 

१७ मल्लरानी गाउँपार्लकावडा नं.५ १,७० २८,३० ३०,०० ० ० ० ० १,७० २८,३० ३०,०० 

१८ 

 संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम 
(शसति अनदुान) १४,०३,०० ७०,०० १४,७३,०० २,९३,८१ ० २,९३,८१ १९.९५ ११,०९,१८ ७०,०० ११,७९,१८ 

१९ 

 संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम 
(षविशे अनदुान) ० ८८,०० ८८,०० ० ० ० ० ० ८८,०० ८८,०० 

२० 

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायिक्रम(समपरुक अनदुान) ० १,३०,०० १,३०,०० ० ० ० ० ० १,३०,०० १,३०,०० 

२१ 

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम 
(शसति अनदुान) ५४,४४ ९१,०० १,४५,४४ १,५१ ० १,५१ १.०४ ५२,९२ ९१,०० १,४३,९२ 

जम्मा २५,३५,०४ १४,८४,२० ४०,१९,२४ ४,७५,९४   ४,७५,९४ ११.८४ २०,५९,०९ १४,८४,२० ३५,४३,२९ 



 

 प्रशासन शाखााः 
 गाउँपाललका शाखा र लजम्मेवार एवं िम्बलन्िि शाखा प्रमुखिः 

ि.िं.  शाखा पद लजम्मेवार अलिकारी 

१ प्रशासन तथा व्यिस्थापन  प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत श्री बालकृष्ण थापा 

२ आवथनक प्रशासन शाखा लेखा अवधकृत श्री कमान वसंह के.सी 

३ य जना तथा अनगुमन शाखा  अवधकृत  ैठौ ुँ श्री बन्दना शाक्य 

४ प्रशासन शाखा/ वजवन्स शाखा अवधकृत  ैठौ ुँ श्री अवनल आचायन 

५ प्राविवधक शाखा ईवन्जवनयर श्री विन द आचायन 

६ पश ुसेिा शाखा  पश ुवचवकत्सक श्री बाबरुाम न्यौपाने 

७ 
सचूना प्रविवध, सचूना तथा 

पंजीकरण शाखा 
सचूना प्रविवध अवधकृत श्री सरेुश प ख्रले  

८ वशक्षा शाखा अवधकृत  ैठौ ुँ श्री बासदुिे पवडात 

९ स्िास््य शाखा वस.अ.ह.ेब अवधकृत श्री पारश शाही 

१० कृवष शाखा ना प्रा स पाुँचौ श्री म ती आचायन 

११ मवहला, बालबावलका शाखा स.म.वब.वन. श्री रेिती न्यौपाने  

१२ राजश्व शाखा क.अ. श्री प्रकाश ओली 

१३ र जगार सेिा केन्र र जगार संय जक श्री शरद भडाारी 

१४ न्यावयक सवमवत प्रा स पाुँचौ श्री ठाकुर प्रसाद आचायन 

 

 हालसम्म बसेक  कायनपावलका बैठक संखयाः ६ िटा   

 सािनजवनक खररद वििरणः 

    ब लपत्र माफन त गररएका ठेक्का संखयाः ३ िटा   

 कायानलयक  प्रशासवनक भिन वनमानणका लागी ६ र पनी जग्गा प्राप्त भई गा ुँँपावलकालाई लालपजूान हस्तान्तरण   

 आ.ब. २०७७/०७८ क  िावषनक प्रगती सवमक्षा र प्रगती पसु्तक प्रकाशन   

 आ.ब २०७६/०७७ क  बेरुज ुसंपररक्षण गरी ३ कर ा ५८ लाख २४ हजार ९०१.१६ पैसा फर्छ्यौट गररएक    

 आ.ब. २०७७/०७८ मा म.ले.प बाट प्रारवम्भक प्रवतिदेनमा औ ु्ँ याईएक  बेरुज ुप्रवतवक्रयाका लावग म.ले.प क  कायानलयमा 

पेश  गरी बेरुज ुशनु्य कायम गररएक    
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राजश्व शाखााः 
क्र 
सं 

राजस्व 
संकलन गरेको 

र्नकाय 

र्सफाररस पंशजकरण मालपोत घर कर व्यवसाय 
कर 

घर 
बहाल 
कर 

अन्य जम्मा 

१ गाउँपार्लका 
कायािलय 

10900       125585 45685 57795 239964.5 

२ वडा नं १ 37150 21100 95523.1 28000 1350 200 1910 185233.1 
३ वडा नं २ 65475 18600 48656.5 22693 27180 3240 15480 201324 
४ वडा नं ३ 52350 29600 59359.6 36950 20225 3960 17748 220192.6 
५ वडा नं ४ 125387 26900 73738 73600 103300   12900 415825 
६ वडा नं ५ 53150 16200 21310.1 8800 1000   2845 103305.1 
  जम्मा 344412 112400 298587 170043 278640 53085 108678 1365844 

 
दताि भएका व्यवसायको संख्या  २३ वटा 
घ वगिका र्नमािण व्यवसायीले इजाजतपत्र नषवकरण १९ वटा 
व्यवसाय खाररज ६ वटा 
व्यवसाय नषवकरण ६ वटा 

 
 योजना तथा अनगुमन शाखााः 

श्रोतगत योजना संख्या 
क्र.सं. षववरण संख्या 

१ संघीय समानीकरण १०१ 

२ संघीय सशति अनदुान १ 

३ संघीय राजश्व वाँडफाँड ७ 

४ संघीय समपरुक अनदुान १ 

५ संघीय षविशे अनदुान २ 

६ प्रदेश समानीकरण अनदुान ५ 

७ प्रदेश राजश्व वाँडफाँड ७ 

८ प्रदेश समपरुक अनदुान ३ 

९ प्रदेश सशति अनदुान ८ 

१० आन्तररक श्रोत ५ 

जम्मा १४० 
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क्षते्रगत योजनाहरु 

क्षते्रगत योजना षववरण जम्मा संख्या गाउँपार्लका तफि  वडा तफि  
सडक तथा पलु ३८ ७ ३१ 
खानेपानी १८ ३ १५ 
र्संचाइ ११ २ ९ 
भवन ६ ५ १ 
पयिटन र सम्पदा संरक्षण १४ ५ ९ 
अन्य ४१ २ ३९ 
जम्मा १२८ २४ १०४ 

षवियगत योजना तथा कायिक्रमको षवस्ततृ षववरण 
क्षते्रगत योजना षववरण जम्मा संख्या गाउँपार्लका तफि  वडा तफि  
कृषि 14 7 7 
पशसेुवा 16 10 6 
शशक्षा 18 12 6 
स्वास््य 24 15 9 
लशक्षत वगि 23 17 6 
सेवा प्रवाह 17 11 6 
वन तथा वातावरण 13 6 7 
न्याय तथा कान न ९ ९ ० 

 

वजेट अनसुार योजना (समानीकरण, राजश्व वाडँफाडँ र आन्तररक श्रोत तफि  मात्र) 
र्स नं वजेट संख्या 
१ ५० हजार सम्मको योजना २९ 
२ ५१ हजार देशख १ लाख सम्मको योजना ४१ 
३ १ लाख देशख २ लाख सम्मको योजना ३२ 
४ २ लाख देशख ३ लाख सम्मको योजना ७ 
५ ३ लाख देशख ५ लाख सम्मको योजना २ 
६ ५ लाख देशख १० लाख सम्मको योजना ५ 
७ १० लाख देशख ५० लाख सम्मको योजना ९ 
८ ५० लाख देशख माथीको योजना २  

जम्मा १२५ 
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र्स 
नं 

योजना वा कायिक्रमको 
नाम 

स्थान रकम मखु्य प्रगर्त 

१ १५ शैयाको आधारभ त 
अस्पताल भवन र्नमािण  

वडा नं ४ १५५८२६९०९।७६ र्नमािण व्यवसायीसंग खरीद सम्झौता सम्पन्न भएको   

२ मल्लरानी पयिटन क्षेत्र 
षवकास योजना 

वडा नं ४ ४१०३१९१८।६१ र्नमािण व्यवसायीसंग खरीद सम्झौता सम्पन्न भएको  
  

३ भरु्म षवकास आधारभ त 
षवद्यालय भवन र्नमािण 

वडा नं ५ ३००००००।०० टोल षवकास सस्थासंग सम्झौता सम्पन्न भएको  
  

४ मल्लरानी पयिटकीय 
मागि 

वडा नं ४ २६००००००। बोलपत्र मलु्याँकनको चरणमा रहेको । 

४ 5 वटै वडाहरुमा गठन भएका उपभोक्ता सर्मर्तका पदार्धकारीहरुलाइ वडा स्तरमा उपभोक्ता सर्मर्तको काम कतिव्य र 
अर्धकार सम्वन्धी अर्भमशुखकरण कायिक्रम सम्पन्न करीव ३०० जना उपभोक्ता सर्मर्तका पदार्धकाररहरु लाभाशन्वत भएको । 

५ वडा नं २, ३ र ५ मा वडा कायािलय माफि त संचालन हनुे योजनाहरुको वडा कायािलयमा गइ सम्झौता कायि सम्पन्न भएको र 
नेपाल वैंक र्लर्मटेडको सहयोगमा उपभोक्ता सर्मर्तको खाता संचालनको लार्ग सहशजकरण समेत गररएको । 

• वडा नं २ मा २० वटा,  वडा नं ३ मा ११ वटा र वडा नं ५ मा २० वटा योजनाहरु वडा कायािलयमा गइ सम्झौता कायि 
सम्पन्न भएको र नेपाल वैंक र्लर्मटेडको सहयोगमा उपभोक्ता सर्मर्तको खाता संचालनको लार्ग सहशजकरण समेत गररएको । 

  

र्स.नं. योजनाको नाम स्थान षवर्नयोशजत रकम कायि प्रगर्त 

१ बौद्ध गमु्वा र्नमािण योजना र्नरन्तरता वडा नं ४ १५००००० षवद्यतुीय दरभाउपत्र आव्हानको लार्ग तयारी 
भएको  

२. र्सउते खड्का मशन्दर र्नमािण वडा नं २ ५००००० उपभोक्ता सर्मत गठन भएको 
३. पाण्डेडाँडा सत्यवर्त देवघर र्नमािण वडा नं ४ ५००००० उपभोक्ता सर्मत गठन भएको 
४ महेन्र मा षव मा शौचालय र्नमािण वडा नं ४ १०००००० षवद्यतुीय दरभाउपत्र आव्हानको लार्ग तयारी 

भएको  ५ च ुँजाठाटी च ुँजा सडक खण्डको 
मलुखोलामा कलभटि र्नमािण 

वडा नं २ १०००००० 

६ कुडाँरा र्सउते साम्नेगाउँ मोटरबाटो  वडा नं २ १०००००० 
७ कुडाँरा भैसामारे र्सयाला मोटरबाटो  वडा नं २ ५००००० उपभोक्ता सर्मत गठन भएको 
८ कुण्टे खानेपानी योजना वडा नं ३ १०००००० षवद्यतुीय दरभाउपत्र आव्हानको लार्ग तयारी 

भएको  ९ खैरा स्वास््य चौकी भवन ममितसंभार 
तथा गेट र्नमािण 

वडा नं ५ १०००००० 

१० बार्ल कटानी तथा त्याङ्क अद्यावर्धक 
 

५०००० 
 

११ शझमरुक मल्लरानी र्लफ्ट खानेपानी वडा नं ४ १००००००० षवद्यतुीय बोलपत्र आव्हानको लार्ग तयारी भएको  
१२ मकािवाङ सोलहाल्ना गोयलछेडी सडक वडा नं १ १००००००० आशय पत्र पठाइएको 
१३ शझमरुक झाषक्रस्थान काते्रखोला 

गठुकसेरी सडक 
वडा नं ४ १००००००० षवद्यतुीय बोलपत्र आव्हानको लार्ग तयारी भएको  
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पश ुसेवा शाखााः 
गाउँपार्लकााः 

र्स.न  कायिक्रम को नाम   
कायिक्रम 

संञ्चबालन स्थल 
 लागत रकम 

लाभाशन्बत 
संख्या 

कायिक्रम बाट प्रगर्त  

१ 
एक बिे षहउदे घाँसको र्बउ 

र्बतरण  

मल्लरानी 
गाउँपार्लका सबै 

वडाहरु  

८०००० 

सहकारर 

संख्या १ 
ब्यबसाषयक 
कृिक१३ 
जना  

८ हे . 

२ औिर्ध खररद  

मल्लरानी 
गाउँपार्लका सबै 

वडाहरु  

१६००००     

२.१ उपचार  सेवा  
मल्लरानी 

गाउँपार्लका सबै 
वडाहरु  

  ४६५ २५३४ 

३ 

 स शचषकृत ब्यबसाषयक  

बंगरुपालक कृिकहरुलाई 
खोर ५० %लागत 

साझेदारीमा  बंगरुको  खोर 
सधुार कायिक्रम  

मल्लरानी 
गाउँपार्लका वडा 

न ४  

१२०००० र 

अध्यक्ष र्बशेि 
कोि बाट 
१२०००० 

३ जना  

स चना प्रकाशन बमोशजम ९ दरखास्त परर 
जनप्रर्तर्नर्ध कृषि तथा पश ुसेवा शाखाको  
संयकु्त अनगुमन तथा प्रार्त्रर्धक मलु्याँकन र 

कृषि प्रबद्धनि सर्मर्त को र्नणिय बमोशजम  ३ 
जनामा  समझौता भैरहको  । 

४ 

स शचषकृत ब्यबसाषयक  बाख्रा 
पालक कृिकहरुलाई खोर 

५०% लागत साझेदारीमा  
बंगरुको  खोर सधुार कायिक्रम 

मल्लरानी 
गाउँपार्लका वडा 
न२ , ३ र ४ 
नम्बर वडा मा  

२४०००० र 

अध्यक्ष र्बशेि 
कोि बाट 
८०,००० 

४ जना  

स चना प्रकाशन बमोशजम १६ दरखास्त परर 
जनप्रर्तर्नर्ध कृषि तथा पश ुसेवा शाखाको  
संयकु्त अनगुमन तथा प्राषवर्धक मलु्याकङ्गर 

कृषि प्रबद्धनि सर्मर्त को र्नणिय बमोशजम  ४ 
जनामा  समझौता भैरहको  ।  

५ 
र्बर्भन्न खोप खररद तथा 

भ्याशससनेटर लाई पाररश्रर्मक  

मल्लरानी 
गाउँपार्लका सबै 

वडा  
१०००००   

र्मर्त २०७८/०८/०८ स चना प्रकाशन 
भएको।  

संघाः 
र्स.न  कायिक्रम को नाम   कायिक्रम संञ्चबालन स्थल  लागत रकम कायिक्रम बाट प्रगर्त  

१ 
बाख्राको  साना व्याबसाषयक कृषि उत्पादन केन्र 

( पकेट ) र्बकास कायिक्रम सञ्चालन  

मल्लरानी  गा पा वडा नं 
२  

१५०००००। 
र्मर्त २०७८/८/१० मा 
स चना प्रकाशन भएको  

२ कृर्तम गभािधान र्मसन  कायिक्रम  
मल्लरानी  गाउँपार्लका 

सबै वडाहरु  
२९४०००। र्नयर्मत सञ्चालन भएको । 

३ 

आ. ब .२०७७/७८ स्थापना भएको  बाख्राको 
साना ब्यबसाषयक कृषि उत्पादन (पकेट) 
र्बकास कायिक्रम र्नरन्तरता    

मल्लरानी  वडा न ४  ७०००००। 
र्मर्त २०७८/८/१० गते 
स चना प्रकाशन भएको   
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कृषि प्रसार शाखााः 
गाउँपार्लकााः 
क्र.सं योजना /कायिक्रमको नाम कायिक्रम संचालन 

स्थल 

लागत रकम लाभाशन्वत संख्या कायिक्रमबाट भएको प्रर्तफल/मखु्य 
प्रगर्त 

१ ५० प्रर्तशत लागत 
साझेदारीमा यवुा लशक्षत 
तरकारी खेती कायिक्रम 

मल्लरानी 
गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

३२०,००० । 
(कृषि शाखा को 
दईु लाख र 
अध्यक्ष र्बशेि 
कोि बाट रु 
एकलाख र्बस 
हजार) 

८ जना सचुना प्रकाशन गरी १७ वटा 
फमिबाट आबेदन संकलन भएको  र 
जन प्रर्तर्नर्ध , कृषि र्बकास शाखा र 
पश ुसेवा शाखाबाट संयकु्त अनगुमन 
गरी अनगुमन प्रर्तबेदन र कृषि 
ब्यवसाय प्रबदृ्धन सर्मर्तको बैठक 
बसी ८ जना ब्यवसायी छनौट गरी 
सम्झौंता सम्पन्न गरी कायािदेश 
हस्तान्तरण सम्पन्न । 

२ ५० प्रर्तशत अनदुानमा 
साना र्संचाई ममित तथा 
र्संचाई पोखरी र्नमािण 

मल्लरानी  
गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

६००००० । प्रर्त 
( रु ७५००० । 
हजारका दरले ८ 
वटा संरचना 
र्नमािण ) 

८ वटा सचुना प्रकाशन गरी १४ वटा 
आबेदन संकलन भएको र जन 
प्रर्तर्नर्ध , कृषि र्बकास शाखा र पश ु
सेवा शाखाबाट संयकु्त अनगुमन गरी 
अनगुमन प्रर्तबेदन र कृषि ब्यवसाय 
प्रबदृ्धन सर्मर्तको बैठक बसी ८ 
वटा समहु सहकारी छनौट गरी 
सम्झौंता काम भई रहेको । 

३ आकशममक बाली शंरक्षण 
सेवा 

मल्लरानी  
गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

८०००० । (१० 
प्रकारका र्बिदी 
खररद गरर र्बतरण 
) 

 १०५ जना बाली र्बरुवामा रोग षकरा र्नयन्त्रण 
मा सहयोग पगुेको । 

४ गाउँपार्लकामा सशुचकृत 
ब्यवसाषयक कृिकहरका 
लार्ग तरकार श र्सडषकट 
उन्नत बणिशंकर र्बतरण  

मल्लरानी  
गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

१५४९८० । ३९ वटा फमि 
समहु लाई 
सचुनामा माग 
बमोशजम १० 
प्रकारका र्बउ 
र्बतरण 
गररएको  

कृिकले सहज रुपमा र्बउ पल प्राप्त 
गरेका र र्बरुवा साने काम गरी 
रहेका तरकारीमा आतम र्नभिर हनु 
सहयोग पगु्ने 

५ पकेट क्षेत्रका आधारमा 
खाध्यान्नन बाली को र्बउ 
५० प्रर्तशत अनदुान 
ढुवानी सषहत 

मल्लरानी  
गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

१३२५०० । २६०० षकलो 
स्वगिद्धवारी 
जातको गहकुो 
र्बउ खररद 
गररएको 

 कृिकलाई र्बउ प्रर्तस्थापनमा 
सहयोग परु्ग उत्पादनमा बषृद्ध हनुे                 
वडा नं १ मा ४४० के.जी वडा नं 

२ मा ८०० के.जी वडा नं ३ मा 
२०० के.जी वडा नं ४ मा २८० 
के.जी वडा नं ५ मा ८८० के.जी  
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६ साना तथा मझौला 
कृिकको पोिण तथा 
आयआजिनको लागी ५० 
%अनदुानमा कन्ये 
च्याउको र्बउ र्बतरण 

कायिक्रम ढुवानी सषहत 

मल्लरानी 
गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

५९००० । ११२५ प्याकेट 
कन्ये च्याउको 
र्बउ खररद गरर 
२१ वटा फमि 
समहुमा र्बतरण 
गररएको  

कृिकलाई सहज रुपमा र्बउ 
उपलबध भएको गाउपार्लकालाई 
च्याउ खेतीमा आत्मर्नभिर  तफि  
उन्मखु 

७ स्माटि कायिक्रम र्नरन्तरता 
वडा नं २ 

मल्लरानी 
गाउपार्लकाका वडा 
न. २ 

२०००००० ।   कायिक्रम सम्झौता भएको । 

१ साना तथा मझौला 
कृिकको पोिण तथा 
आयआजिनको लागी ५० 
५०%अनदुानमा कन्ये 
च्याउको र्बउ र्बतरण 
कायिक्रम ढुवानी सषहत 

मल्लरानी 
गाउपार्लकाका वडा 
न. २ 

४१००0० ।   फमि , समहु र सहकारी बाट र्बउ 
मागको लार्ग १५ ददने सचुना 
प्रकाशन गररएको । 

 

 

संघाः 
क्र.सं योजना /कायिक्रमको नाम कायिक्रम संचालन स्थल लागत रकम लाभाशन्वत 

संख्या 
कायिक्रमबाट भएको 
प्रर्तफल/मखु्य प्रगर्त 

१ आ.ब २०७७/०७८ मा 
संचालन भएका पकेट 
र्बकास कायिक्रम र्नरन्तरता  

मल्लरानी ३ मनुडाडामा मकै 
बाली पकेट मल्लरानी ५ 
धदुदमा धान बाली पकेट 
कायिक्रम 

१२०००००   १५ ददने सचुना प्रकाशन गरी 
प्रस्तावना माग गररएको 

२ मकै बालीको साना 
ब्यवसाषयक कृषि उतपादन 
केन्र (पकेट) र्बकास 
कायिक्रम 

कायिपार्लकोको ६१ औ ं
बैठकको र्नणिय अनसुार 
मल्लरानी ३ सार्बक 
रस्पकुोट गा.र्ब.स वडा नं 
६ , ७ , ८ र ९ मा 
संचार्लत समहु सहकारीबाट 
प्रस्ताब मागको लार्ग ३० 
ददने सचुना प्रकासन गरी 
प्रसताव माग गररएको ।  

१२०००००   ३० ददने सचुना प्रकाशन गरी 
प्रस्तावना माग गररएको 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

स्वास््य शाखााः 
वस.नं. कायनक्रमक  नाम खचन रकम  लािवन्ित संस्था लािावन्ित संखया 

१ 
आधारभतु तथा आकस्मीक सेिाक  लावग 

औषवध खररद 
५००००० पावलका अन्तगनतका सब ैिााहरु ११४३४ जना 

२ वनयवमत ख प कायनक्रम संचालन वनयवमत पावलका अन्तगनतका सब ैिााहरु ५७ सेसन जम्मा ११२० जना 

३ गा ुँँघर वक्लवनक संचालन वनयवमत पावलका अन्तगनतका सब ैिााहरु ५१ सेसन जम्मा ८२२ जना 

४ 
निवशश ुतथा बाल र गक  एकीकृत 

ब्यबस्थापन 
वनयवमत पावलका अन्तगनतका सब ैिााहरु ६५५ जना 

५ 
सामदुावयक मवहला स्ियं सेविकाबाट सेिा 

प्रदान 
वनयवमत पावलका अन्तगनतका सब ैिााहरु ३३५९ जना 

६ प षण कायनक्रम ३५००० पावलका अन्तगनतका सबै िााहरु 
जकुाक  औषवध खाएका १२१९ जना 

वभटावमन ए खाएका १३८६ जना 

७ नयाुँ वबरामी सेिा वदएक  जम्मा वनयवमत पावलका अन्तगनतका सब ैिााहरु ९५६२ जना 

८ मात ृतथा निवशश ुस्िास््य कायनक्रम २८४९९० पावलका अन्तगनतका सब ैिााहरु ४९ जना सतु्केरी तथा प्रशासवनक खचन 

९ 
आमा सरुक्षा तथा गभनिती ँत्प्ररेणा 

कायनक्रम 
१९३००० पावलका अन्तगनतका सब ैिााहरु ४९ जना सतु्केरी 

१० करार कमनचारी ब्यबस्थापन ६९३३६० सबै स्िास््य संस्थाहरु तलब प्रशासवनक खचन 

११ एच.आई.वभ. वबरामीक  लागी प षण भत्ता १६००० संक्रवमत ब्यवक्हरु ४ जना संक्रवमत ब्यवक्हरु 

१२ 
गा ुँँघर वक्लवनक तथा ख प वक्लवनक 

ब्यबस्थापन 
३७६०० पावलका अन्तगनतका सब ैिााहरु १९४२ जना 

१३ 
सामदुावयक मवहला स्ियं सेविका प्र त्साहन 

तथा संचार 
२१०००० सामदुावयक मवहला स्ियं सेविकाहरु ३५ जना संचार तथा प्र त्साहन बापत 

१४ स्िास््य संस्था अनदुान ९५६२० सबै स्िास््य संस्थाहरु ९५६२ जना नयाुँ वबरामीक  अनदुान 

१५ कमनचारी प्रशासवनक खचन तलब तथा भत्ता ५०४३९३७ सबै स्िास््य संस्थाहरु स्थायी कमनचारी प्रशासवनक खचन 

१६ क्षयर गका नयाुँ वबरामी दतान तथा ँपचार वनयवमत सबै स्िास््य संस्थाहरु १४ जना ँपचारमा आबद्ध 

१७ गभनिवत जाुँच 

वनयवमत सबै स्िास््य संस्थाहरु पवहल  जाुँच ९६ जना 

वनयवमत सबै स्िास््य संस्थाहरु चौथ  जाुँच ७३ जना 

वनयवमत सबै स्िास््य संस्थाहरु प्र ट कल अनसुार ७६ जना 

१८ बावषनक सवमक्षा ग वि सम्पन्न ६०००० सबै स्िास््य संस्थाहरु ७ िटै स्िास््य संस्थाहरु 

१९ पररिार वनय जन कायनक्रम वनयवमत सबै स्िास््य संस्थाहरु 

वप्स वनयवमत ४४४ जना 

वाप प्र भरेा ८३७ जना 

आ.य.ुवस.वा. १३१ जना 

ईन्प्लान्ट ३७० जना 

कडाम वबतरण १५६११ ग टा 
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शशक्षा शाखााः 
जम्मा षवद्यालय संख्यााः मा.षव.- ७ आ.षव.- ४ प्रा.षव. (सामदुाषयक/संस्थागत)- १२ शशक्षक कमिचारी दरवन्दी संख्यााः-२३६  
पदपरु्ति संख्यााः-२३५  ररक्त संख्यााः-१    स्थायीाः- ७३ कराराः- १६२ सम्पन्न भएका योजनाको षववरणाः तशस्वर समेत  
गाउँपार्लकााः 

र्स.नं. योजना कायिक्रमको 
नाम 

कायिक्रम संचालन स्थल रकम रु लाभाशन्वत संख्या कायिक्रमको प्रगर्त 

१ षवद्यालय रंगरोगन पालशुशद्ध प्रा षव 
खरेन्डाँडा 

५,००,०००। ५ ओटा षवद्यालयहरु षवद्यालय छनौट भएको। 

आदशि प्रा षव दाहे्रखोला 
जनता मा षव लकु्का  
महेन्र मा षव खलंगा  
जनजागरृ्त मा षव 
कसेरी 

२ भौर्तक पवुािधार 
ममित तथा र्नमािण  

घोरथापा प्रा षव घोरथापा ७,००,०००।   षवद्यालय छनौट भएको । 

३ पेशागत सहयोग 
कायिक्रम 

शशक्षा षवकास तथा 
समन्वय इकाइको 
सभाहल खलंगा 

२,७५,०००। सम्पणुि षवद्यालयहरु पाठ्यक्रम प्रबोर्धकरण 
भएको । 

४ स्थानीय पाठ्यक्रम 
र्नमािण 

गाउँपार्लकाको 
कायािलय 

२,५०,०००। सम्पणुि षवद्यालयहरु कायिदल र्नमािण भएको । 

५  प्रषवर्धमैत्री 
षवद्यालय कायिक्रम 

ल्यापटप  ४,००,०००। ४ ओटा षवद्यालयहरु षवद्यालय छनौट भएका । 

भैरवनाथ प्रा षव 
पाण्डेडाँडा 
जनज्योर्त प्रा षव 
अयरपोखरी 
षप्रन्टर  
जनजागरृ्त प्रा षव 
जेषवन्डाँडा  
जनज्योर्त प्रा षव 
अयरपोखरी  
आदशि प्रा षव दारेखोला  

 

संघाः 
र्स.नं. योजना/कायिक्रमको नाम रकम रु कायिक्रम 

संचालन स्थल 

लाभाशन्वत संख्या कायिक्रमको प्रगर्त 

१ कोर्भड १९ का कारण उत्पन्न 
पररशस्थर्तमा र्सकाइ सहजीकरणका 
लार्ग शैशक्षक कायिक्रम 

४,००,०००। सामदुाषयक 
षवद्यालय सबै 

सामदुाषयक षवद्यालय 
सबै 

कोर्भड १९ का कारण 
उत्पन्न पररशस्थर्तमा 
र्सकाइ सहजीकरण 
भएको । 
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२ माध्यर्मक षवद्यालयमा पसु्तकालय 
स्थापना तथा ब्यवस्थापन 

६,५०,०००। जनकल्याण  

आषव 
चौर्थलगाउन े

एउटा षवद्यालय षवद्यालय छनौट भएको 

३ शशक्षण र्सकाइमा आईसीटीको प्रयोगका 
लार्ग अनदुान  

६,५०,०००। सरस्वती आषव 
बञ्चरे 

एउटा षवद्यालय षवद्यालय छनौट भएको  

४ माध्यर्मक षवद्यालयमा षवज्ञान 
प्रयोगशाला अनदुान 

६,५०,०००। शारदा माषव 
चौरपानी  

एउटा षवद्यालय षवद्यालय छनौट भएको  

 
 

मषहला तथा बालबार्लका शाखा 
र्स.न. कायिक्रमको नाम लागत रकम कायिक्रम सञ्चालन लाभाशन्वत संख्या 

१ अपाङता पररचयपत्र षवतरण स्थानीय समन्वय 
सर्मर्तको बैठक सञ्चालन 

१८,००० गा.पा. स्तर १२ जना लाई र्सफाररस 
गररएको 

२ आवास गहृ ब्यवस्थापन (शारररीक रुपमा 
अपाङ्गता भएका बालबार्लकाहरुको लार्ग) 

५०,००० मल्लरानी ४ अवस्थीत 
आवास गहृ ब्यवस्थापन 

९ जना 

३ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम १५०००० ५ वटै वडामा (वडा स्तर) ५५ जना 

ददवार्सय कायिक्रम 

  राषिय बालददवस ५०००० ५ वटै वडाका मा.षव. मा २५० जना 

१ अन्तराषिय ज्येष्ठ नागररक ददवस २०००० वडा न. १,२ र ५ मा   २०० जना 

२ मषहलाहरुका लागी प्रजनन ्स्वास््य तथा 
क्षमता षवकास तार्लम 

७५०००। गा.पा. स्तर ३३ जना 

३ बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालर्बबाह 
न्यनुीकरण सम्वन्धी तार्लम तथा अर्भयान  

१००००० षवधालय स्तर (मा.षव.स्तर) १७५ जना 

४  अन्तराषिय बार्लका ददवस (य .एन.एफ.षपएको 
सहयोगमा  

  गा.पा. स्तर ४५ जना 

 

 आ.व. ०७८/०७९ को पषहलो चौमार्सकमा षवतरण गररएका अपाङता पररचयपत्र षववरण  
   क वगि १ जना      ख वगि ७ जना     ग वगि ३ जना      घ वगि १ जना      जम्मा १२ जना  

 आ.व. ०७८/०७९ को पषहलो चौमार्सकमा षवतरण गररएका ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र षववरण  
मषहला ५ जना        परुुि ३ जना        जम्मा ८ जना  

 अल्पकार्लन सेवा केन्र सञ्चालनका लागी २ जना कमिचारी र्नयकु्ती गरर सेवा केन्र माफि त सेवा सञ्चालन तयारी 
प णिरुपमा भएको।  
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रोजगार सेवा केन्राः 
िलूचकृि बेरोजगार िम्बन्िमा 

 सवूचकृत बेर जगार संखया जम्मा ४५९ जना  
 यस अवथनक िषनमा संचालन हुन ेय जनामा कामका लावग पाररश्रवमम अन्तरगत  नौट भएका बेर जगार व्यवक्क  संखयः 

िाान १ िाान २ िाान ३ िाान ४ िाान ५ जम्मा 

८ जना ३२ जना ४४ जना ३८ जना १६ जना १३८ जना 

योजना िम्बन्िमा 

 गा ुँँसभाबाट अनमु दन भएका जम्मा य जना संखया जम्मा ४७ िटा   
 १० िटा य जनाहरुक  सभ ेभईसकेक    

EMIS िम्बन्िमा 
 मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री र जगार कायनक्रमबाट मावगएका सचूनाहरु तथा वनदवेशत वक्रयाकलापहरु समयमै सम्पन्न गरीएक    

 

गररवी र्नवारणका लार्ग लघ ुउद्यम षवकास कायिक्रम: 
क्र स  कायिक्रमको नाम  कायिक्रम सचालंन स्थल लाभाशन्बत 

सख्या  
कायिक्रम बाट भएको प्रर्तफल र मखु्य प्रर्तफल  

१ वडा स्तररय 
अर्भमशुखकरण 
कायिक्रम  

मल्लरानी गा पा १ र २, ४  ९० वडा स्तररय अर्भमशुखकरण कायिक्रम र कायिक्रम स्तचालन 
गनिका लार्ग पाण्डेडाडा, साररबाङ, लाममेला,कसेरी, चजुाँ, 
खशन्नखाला, अरवाङ,चदुरीखोला,मरुङ, स्यार्नलेख बशस्त छनौट 
भएको । 

२ सहभार्गतात्मक 
ग्रार्मण 
लेखाजोखा षप 
आर ए  

कायिक्रम  

मल्लरानी गा पा १,२,४ मा  १८६ सहभार्गतात्मक ग्रार्मण लेखाजोखा षप आर ए  कायिक्रम बाट 
१,२,४ मा ९५ जना सहभार्ग छनौट भएको  

३ घरधरुी सबेक्षण 
फारम ए र्ब  

पाण्डेडाडा, साररबाङ, लाममेला, 
कसेरी, चजुाँ, खशन्नखाला, अरवाङ, 

चदुरीखोला, मरुङ, स्यार्नलेख 

९५ घरधरुी सबेक्षण फारम ए र्ब ९५ जना को भरी प्रर्त ब्यशक्त 

आय प्राप्त भएको । 

४ लघ ु उद्यर्म 
समहु गठन  

पाण्डेडाडा, साररबाङ, लाममेला, 
कसेरी, चजुाँ, खशन्नखाला, अरवाङ, 

चदुरीखोला, मरुङ, स्यार्नलेख 

९२ मल्लरानी गा पा १,२,४ मा ८ वटा लघ ुउद्यर्म समहु गठन 
भएको । 

५ उद्यमशशलता 
र्बकास तार्लम  

मल्लरानी गा पा १ र २ मा  ४८ मल्लरानी गा पा १,२ मा उद्याशशल्ता र्बकास तार्लम सम्पन्न 
भएको । 
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व्यशक्तगत घटना दताि तथा पशिकरण शाखा 
 

 

  

 वडा नं. 
जन्म मतृ्य ु

सम्बन्ध 
र्बच्छेद षववाह  

बसाई सरी 
आएको  

बसाई सरी 
जान े 

जम्मा परुूि मषहला  जम्मा परुूि मषहला  जम्मा जम्मा जम्मा दताि संख्या दताि संख्या 
 १ १३ २२ ३५ ५ ४ ९ 0 १४   १ ५९ 

 २ १४ ११ २५ ८ ७ १५ 0 ११   १ ५२ 

 ३ २६ 10 36 १४ १० 24 0 १८ १ 11 90 

 ४ २१ २० ४१ १२ ११ २३ 0 २३ २ ६ ९५ 

 ५ ११ १२ २३ ७ ४ ११ 0 १२ १ ६ ५३ 

 जम्मा ८५ ७५ १६० ४६ ३६ ८२ 0 ७८ ४ २५ ३४९ 
  

सामाशजक सरुक्षा कायािक्रम षववरण                  

वडा 
नं. 

जेष्ठ नागररक 
भत्ता(७०बििमार्थ) 

जेष्ठ नागररक भत्ता 
(दर्लत) 

जेष्ठ नागररक एकल 
मषहला 

षवधवा (आर्थिक सहायता) क बगि 
ख बगि 
(आर्थिक 

सहायता) 

दर्लत 
बालबार्लका 

  

संख्या  माग रकम संख्या  माग रकम संख्या  माग रकम संख्या  माग रकम संख्या  माग रकम संख्या संख्या  जम्मा माग रकम 

  १ १२०  १४,१३,३००  ३४  २,६६,०००  ३४  २,७१,३२०  ५२  ४,१४,९६०  ५  ५९,८५०  १०  ८५  २६,१०,७३४  

  २ ११६  १३,६३,९६०  ४४  ३,४८,४६०  ३८  ३,०३,२४०  ५२  ४,०६,९८०  २  २३,९४०  १५  ६९  २६,४७,६७६  

  ३ १७१  २०,३४,६२५  ६१  ४,७८,८००  ५४  ४,३०,९२०  ८७  ६,८३,६२०  १  ११,९७०  २६  १०६  ३९,७३,३३६  

  ४ १८७  २२,२१,१६१  ४७  ३,६१,७६०  ५४  ४,३०,९२०  ७१  ५,६१,२६०  १४  १,६७,५८०  २५  ७६  ४०,१७,४२४  

  ५ ७८  ९,३२,०००  ४५  ३,४५,८००  ३९  ३,११,२२०  ४८  ३,८०,३८०  ४  ४७,८८०  २३  ६४  २२,६०,००६  

जम्मा ६७२ ७९,६५,०४६ २३१ १८,००,८२० २१९ १७,४७,६२० ३१० २४,४७,२०० २६ ३११२२० ९९ ४०० १,५५,०९,१७६ 

 

 

घटना दताि  
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स चना प्रषवर्ध तथा त्याङ्क अर्भलेख शाखााः 
१. गाउँपार्लका कायािलय, ५ वटै वडा, मा.षव/आ.षव र स्वास््य संस्थाहरुमा षवधतुीय हाशजरी जडान भइ षवधतुीय हाशजरी र्नदेशशका 

२०७८ अनसुार कायािन्वयनमा रहेको। 

२. गाउँपार्लकाको कायािलय र ५ वटै वडामा षवधतु, सोलार र ईन्टरनेट सेवा र्नयर्मत गररएकोछ । 

३. अनलाईन राजश्व प्रणाली माफि त र्नयर्मत कर संलन भएकोछ । 

४. सेवा प्रवाहलाई स चना प्रषवर्ध मैत्री बनाउनका र्नम्ती गाउँपार्लका तथा सबै वडाहरुमा दताि चलानी तथा र्सफारीस अनलाईन 
र्नयर्मत भएको। 

५. कायािलयको गर्तषवर्धहरु र्नयर्मत रुपमा गाउँपार्लकाको वेबसाईट, फेसबकु पेज लगायत स चना पाटी माफि त साविजर्नक गररएकोछ । 

६. प्रत्येक ३/३ मषहनामा स चनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोशजम प्रथम तै्रमार्सकको स्वत प्रकाशन गररएकोछ ।  

७. र्नयर्मत रुपमा कायािलयमा हनुे प्रर्तर्नधी तथा कमिचारी बैठक, शचठ्ठी पत्र पत्राचार लगायत स चना प्रिेण गदाि ईमेल, फेसबकु ग्रपु 
तथा ग्रपु एस एम एस द्धारा गररएकोछ । 

८. ठ ला योजनालाई ठेक्का आवहान गदाि (eGP)  षवधतुीय खररद प्रणाली माफि त गने गररएको  । 

९. संशघय मार्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देश भरका स्थानीय तहहरुमा गरेको स चना प्रषवर्ध लेखाजोखा सम्बन्धी सवेक्षण 
प्रर्तवेदनका आधारमा मल्लरानी गाउँपार्लका २५ औ ँस्थानमा रहेको छ । 

 

वडा नं १: 

क्र.सं. कायिक्रमको नाम षवर्नयोशजत 
रकम रु. 

खचि रकम 
रु. 

वडा/टोल लाभाशन्वत जनसंख्या कायिक्रमबाट  प्रर्तफल बुदँामा 

१ नेटको लागी 
डङगोल 

१५०००। ५०००। १ नं वडा 
कायािलय 

यस मल्लरानी गाउँपार्लका 
वडा नं १ का सम्पणुि 

सेवाग्राही कररव २५०० जना 

र्नयर्मत ईन्टरनेट नहदुा,डङगोल 
माफि त नेट चलाई सेवा प्रवाह गरी 

रहेको 

२ यवुा खेलकुद 
कायिक्रम 

५००००। ५००००। १ नं वडा 
अयरपोखरी 

प्रत्यक्ष खेलमा सहभागी 
करीब ९० जना तथा 

दशिकको रुपमा करीब ९०० 
जनाको उपशस्थर्त रहेको ।  

यस १ वडाका यवुा खेलाडीहरुको 
मनोबल बढ्नकुो साथै खेल प्रती 

प्रोत्साहीत भएका छन ्। 

 

वडा नं २: 

क्रस कायिक्रमको नाम  
षवर्नयोशजत 

रकम  
वडा टोल लाभान्वीत संख्या  कायिक्रमबाट प्रर्तफल  

१ 
आन्तरीक बाह्य परशजवी 
औिर्ध खररद  

५०००० मल्लरानी  २ २०० घरधरुी  
१. पशपुालक कृिकहरुलाई परशजवी र्नयन्त्रण 
सम्बन्धी औिर्ध खररद गरी षवतरण गरीएको ।           

२.पशपंुक्षीको रोग र्नदान गनि टेवा पगुेको ।  

२ 
यवुा लशक्षत खेलकुद 
कायिक्रम 

५०००० मल्लरानी  २ 
११० जना 
खेलाडीहरु 

१. भर्लबल खेलप्रर्त रुशचराख्न ेयवुाहरुको लार्ग 
खेलकुद प्रर्तयोर्गता आयोजना गररएको ।             

२. खेलाडी उत्पादनमा टेवा पगुेको । 
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वडा नं ३ 

र्स.नं योजना तथा कायिक्रमको  नाम 
षवर्नयोशजत 
रकम रु. 

वडा/टोल लाभाशन्वत संख्या 
योजना/कायिक्रमको 
प्रर्तफल बदुामँा 

१ 

५० प्रर्तशत अनदानमा तरकारी ब्यबसाय 
उन्मखु षकसानलाई टनेल र ५० प्रर्तशत 
अनदानमा प्याजको र्बउ र्बतरण । 

१००००० वडा नं ३ 

२४ के.जी जना प्याजको 
षवउ 

२१ वटा टनेल षवतरण 

t/sf/L v]ltdf cfTdlge{/ 
agfpg ;fy } षकसान 
पविद्धिन तथा प्रोत्साहन  

२ ज्येष्ठ नागरीक सम्मान कायिक्रम ८०००० वडा नं ३ 

६० विि मार्थका सरकारी 
सेवा सषुवधा नर्लएका २४ 

जना ज्येष्ठ नागरीक 
सम्मार्नत 

सरकारी सेवा सषुवधा 
र्नलएका ज्येष्ठ नागरीक 

प्रर्त सम्मान । 

 

वडा नं ४ 

र्स.नं 
योजना तथा 

कायिक्रमको  नाम 

षवर्नयोशजत 
रकम रु. 

खचि रकम 
रु. 

वडा/टोल 
लाभाशन्वत 
संख्या 

योजना/कायिक्रमको 
प्रर्तफल बदुामँा 

१ ज्येष्ठ नागररक ददवस   ६५ हजार ७,८०० 

वडा नं.४ का लाम्बेला, पाण्डेडाँडा, 
कसेरी, गठुकसेरी, टोप्र,े साररवाङ्ग, 

खलंगा, बढुाचौर, धरमपानी 
११ जना 

षवपन्न ज्येष्ठ नागररकको 
सम्मान  

 

वडा नं ५ 
क्र.स. योजना तथा कायिक्रमको 

नाम 

षवर्नयोशजत 

रकम 

वडा । टोल लाभाशन्वत 

संख्या 
कायिक्रमबाट भएको प्रर्तफल÷मखु्य 
प्रगती 

१ पकेट क्षेत्रको लार्ग 
गहुंको  म ल षवउ षवतरण 
५०% लागत साझेदारीमा 

१०००० मल्लरानी ५ ९६ 
घरधरुी 

वडा न ५ अन्तगितको पकेट क्षेत्र धुंदी 
र अन्य कृिकहरुलाई ८४० के.जी. 
गहुंको म ल षवउ षवतरण गररएको । 

२ षवर्भन्न मोटरबाटो ममित 
तथा सम्भार 

  वडा नं ५ अन्तगितका कुर्मकोट–
खलंगा मो.वा, रप्च–ुर्सम मो.वा, 
जोरपोखरी–घोरथापा–धुंदी हुंदै खैरा 
मा.षव. जोड्ने मो.वा. लगायत सम्प णि 
मो.वा 

५५२ 
घरधरुी 

मोटरबाटो ममित कायि सम्पन्न भए पश्चात 
सवारी साधन आवतजावतमा सहज 

भएको छ । 

३ ज्येष्ठ नागररक सम्मान 
कायिक्रमगाउंपार्लका 
स्तरीय) 

७००० मल्लरानी ५ ११ जना वडा नं ५ अन्तगित ६० विि मार्थका 
षवपन्न वगिका नागररकलाई ब्लांकेट 
षवतरण गरी सम्मान गरी शचसो बाट 
बच्न सहयोग पगुेको छ  
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