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मल्लरािी गाउँपार्लका 

गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर् 
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        आर्थिक प्रशासि शाखा                                  रु. हजारमा 

 

र्स.िं. 
  

िाम 

बजेट खचि 
खचि (%)  

मौज्दात 

चाल ु पंूजीगत जवमा चाल ु पंूजीगत जवमा चाल ु पंूजीगत जवमा 
१ मल्लरािी गाउँपार्लका ७४५६० १४००० ८८५६० ५१९०८ १२६७७ ६४५८५ ७२.९३ २२६५२ १३२३ २३९७५ 

२ सामाम्जक सरुक्षाा कार्िक्रम तर्ि  ५५००० ० ५५००० ४६६९७ ० ४६६९७ ८४.९ ८३०३ ० ८३०३ 

३ 
मल्लरािी गाउँपार्लका - समपूरक 
अिदुाि 

० ५५७७४ ५५७७४ ० ३७७९९ ३७७९९ ६७.७७ ० १७९७५ १७९७५ 

४ 
मल्लरािी गाउँपार्लका - पश ुसेवा 
शाखा 

२६७० ० २६७० २६५६ ० २६५६ ९९.४८ १४ ० १४ 

५ मल्लरािी गाउँपार्लका - लम्क्षत वगि २३५० ० २३५० १३२३ ० १३२३ ५६.३ १०२७ ० १०२७ 

६ मल्लरािी गाउँपार्लका - अध्र्क्ष र्वर्शे १५४ २३४५ २४९९ ४३ २०१५ २०५८ ८२.३५ १११ ३३० ४४१ 

७ 
मल्लरािी गाउँपार्लका - न्र्ार्र्क 
सर्मर्त 

७०० ४५० ११५० ५५३ ३९८ ९५१ ८२.७ १४७ ५२ १९९ 

८ मल्लरािी गाउँपार्लकावडा िं.१ ३५५ ४१४५ ४५०० १३० ३५९९ ३७२९ ८२.८७ २२५ ५४६ ७७१ 

९ मल्लरािी गाउँपार्लकावडा िं.२ ५२० ४४३० ४९५० ४१७ ४२५१ ४६६८ ९४.३ १०३ १७९ २८२ 

१० मल्लरािी गाउँपार्लकावडा िं.३ ८९५ ५२७५ ६१७० ५०४ ४०२५ ४५२९ ७३.४ ३९१ १२५० १६४१ 

११ मल्लरािी गाउँपार्लकावडा िं.४ ३४० ४५६० ४९०० ३३० ३९१७ ४२४७ ८६.६७ १० ६४३ ६५३ 

१२ मल्लरािी गाउँपार्लकावडा िं.५ ८१० ४१६५ ४९७५ ६६३ ३६२५ ४२८८ ८६.१९ १४७ ५४० ६८७ 

१३ मल्लरािी गाउँपार्लका - म्शक्षा १४१०० १५०० १५६०० १२३२० १४६२ १३७८२ ८८.३५ १७८० ३८ १८१८ 

१४ मल्लरािी गाउँपार्लका - स्वास््र् ७८६१ ५०० ८३६१ ६७४१ १८५ ६९२६ ८२.८४ ११२० ३१५ १४३५ 

१५ मल्लरािी गाउँपार्लका - कृर्र् ३५३० ५५० ४०८० ३०४८ ५३९ ३५८७ ८७.९२ ४८२ ११ ४९३ 

१६ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्िक्रम ११७५० ९१०० २०८५० ९०५९ ७७२३ १६७८२ ८०.४९ २६९१ १३७७ ४०६८ 

१७ 
 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत 
कार्िक्रम (शसति अिदुाि) 

१५३४८७ ८५१८ १६२००५ १४०७१० ४५९७ १४५३०७ ८९.६९ १२७७७ ३९२१ १६६९८ 

१८ 
 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत 
कार्िक्रम(समपरुक अिदुाि) 

० १५६०० १५६०० ० ३२०० ३२०० २०.५१ ० १२४०० १२४०० 

जवमा ३२९०८२ १३०९१२ ४५९९९४ २७७१०२ ९००१२ ३६७११४ ७९ ५६८३२ ४०७८९ ९२८८० 



 

 प्रशासि शाखािः 
 गाउँपालिका शाखा र लिम्मेवार एवं सम्बलधित शाखा प्रमुखः 

क्र.सं.  शाखा पद लिम्मेवार अलिकारी 

१ प्रशासन तथा व्यवस्थापन  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत श्री बालकृष्ण थापा 

२ आधथिक प्रशासन शाखा लेखा अधिकृत श्री कमान धसिंह के.सी 

३ योजना तथा अनगुमन शाखा  अधिकृत छैठ ौँ श्री बन्दना शाक्य 

४ प्रशासन शाखा/ धजधन्स शाखा अधिकृत छैठ ौँ श्री अधनल आचायि 

५ प्राधवधिक शाखा ईधन्जधनयर श्री धवनोद आचायि 

६ पश ुसेवा शाखा  पश ुधचधकत्सक श्री बाबरुाम न्य पाने 

७ 
सचूना प्रधवधि, सचूना तथा 

पिंजीकरण शाखा 
सचूना प्रधवधि अधिकृत श्री सरेुश पोख्रले  

८ धशक्षा शाखा अधिकृत छैठ ौँ श्री बासदुवे पध ित 

९ स्वास््य शाखा धस.अ.ह.ेब अधिकृत श्री पारश शाही 

१० कृधि शाखा ना प्रा स पाौँच  श्री मोती आचायि 

११ मधहला, बालबाधलका शाखा स.म.धब.धन. श्री रेवती न्य पाने  

१२ राजश्व शाखा क.अ. श्री प्रकाश ओली 

१३ रोजगार सेवा केन्र रोजगार सिंयोजक श्री शरद भ िारी 

१४ न्याधयक सधमधत प्रा स पाौँच  श्री ठाकुर प्रसाद आचायि 

 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत र सूचना अलिकारीको नाम थर र पदः 

अध्यक्षः अमरध्वज राना मगर, ९८५७८३८००१ 

उपाध्यक्षः सररता धज सी, ९८५७८३८००२ 

प्रवक्ाः धगररराज प िेल, ९८६८६१३२५० 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतः बालकृष्ण थापा, ९८५७८३८००३ 

सचूना अधिकारीः सरेुश पोख्रेल, ९८५७८३८००५ (सचूना प्रधवधि अधिकृत) 

 

आलथिक वर्ि २०७७/०७८ मा बनेका ऐन लनयम कायिलविी लनदेलशका संखयाः ३३ वटा 

 

आलथिक वर्ि २०७७/०७८ मा बसेको कायिपालिका बैठक संखयाः २२ वटा 

 

  



 

र्ोजिा तथा अिगुमि शाखा तर्ि  
जवमा र्ोजिा संख्र्ा 
क्षते्रगत र्ोजिा र्ववरण 

र्स.िं. क्षेत्रगत र्ोजिा जवमा संख्र्ा पार्लका तर्ि  वडा तर्ि  
१ सडक 51 10 41 

२ खािेपािी  37 6 31 

३ र्संचाई 21 6 15 

४ भवि 32 21 11 

५ पर्िटि 11 5 6 

६ अन्र् 47 3 44 

  जवमा  199 51 148 

      वजेट अिूसार र्ोजिा    

वजेट   of]hgf ;+Vof 

  ५० हजार सवम 51 

५० हजार देम्ख १ लाख सवम 46 

१ लाख देम्ख ५ लाख सवम 75 

 ५ लाख देम्ख १० लाख सवम 15 

 १० लाख देम्ख ५० लाख सवम 4 

 ५० लाख देम्ख १ करोड सवम 5 

       १ करोड देम्ख मार्थ 3 

जवमा  199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. मल्लरािी गाउँपार्लका  वडा िं ४ खलंगामा १५ शैर्ाको अस्पताल र्िमािणका लागी र्वद्यतुीर् वोलपत्र द्धारा ठेक्का प्रर्क्रर्ामा रही 
मूल्र्ाँकि चरणमा रहेको । 

2. पर्िटकीर् क्षेत्र मल्लरािी डाँडामा पर्िटकीर् पूवािधार र्िमािणका लागी र्वद्यतुीर् वोलपत्र द्धारा ठेक्का आवहाि भइसकेको साथै पर्िटकीर् 
मागि स्तरोन्नतीका लर्ग कार्ि सञ्चालिमा रहेको । 

3. मखु्र्मन्त्री ग्रार्मण र्वकास कार्िक्रम अन्तगित ८ वटा िर्ाँ घर र्िमािण ११ वटा घर ममित । 
 

 

                स्रोतगत गत र्ोजिा    

र्ववरण संख्र्ा 
संघीर् समािीकरण तर्ि का र्ोजिाहरु  86 

संघीर् सशति अिदुाि तर्ि का र्ोजिाहरु  4 

संघीर् समपरुक अिदुाि तर्ि का र्ोजिाहरु  1 

प्रदेश समािीकरण तर्ि का र्ोजिाहरु 29 

प्रदेश सशति अिदुाि तर्ि का र्ोजिाहरु 7 

प्रदेश र्वशेर् अिदुाि तर्ि का र्ोजिाहरु 11 

राजश्व वाँडर्ाँड 32 

आन्तररक श्रोत 15 

अध्र्क्ष र्वर्शे कोर् 14 

जवमा 199 



 

राजश्व शाखा तर्ि िः 
qm=;+= dlxgf l;kmfl/; 

Joj;fo  

s/ 
cGo hDdf s}lkmot 

1 >fj)f 150 910 187840 188900   

2 efb|| 150 1410 10670 12230   

3 cflZjg 2400 10710 86584 99694   

4 sflt{s – 510 7620 8130   

5 d+l;/ – 5360 6060 11420   

6 kf}if 450 9010 44965 54425   

7 df# 630 1540 14300 16470   

8 kmfu'g 310 8390 8313 17013   

9 r}q 760 11600 17150 29510   

10 a}zfv  300 210 4080 4590   

11 h]& 450 2500   2950   

12 c;f/   17410   11220 28630   

s'n hDdf 5600 69560 387582 473962   

 
वडा िं १: 

qm= 

;+= 
dlxgf l;kmfl/; k+lhs/)f dfnkf]t #/s/ hDdf s}lkmot 

1 >fj)f 6070 5200 8095 1930 21295   

2 efb| 2300 200 1855 650 5005   

3 cflZjg  15792.5 5500 8862 3300 33454.5   

4 sflt{s 12200 2300 4790 750 20040   

5 d+l;/ 10100 3800 4595 1130 19625   

6 kf}if 10600 2600 4870 1050 19120   

7 df# 4200 2100 4175 1400 11875   

8 kmfu'g  6300 5200 4440 950 16890   
9 r}q 10650 10000 8265 1950 30865   

10 a}zfv 4900 7600 980 950 14430   
11 h]& 400 2700 940 450 4490   

12 c;f/         39220   
s'n hDdf 83513 47200 51867 14510 236309.50   

 
  



 
वडा िं 2: 

qm= 

;+= 
dlxgf l;kmfl/; k+lhs/)f dfnkf]t #/s/ 

Joj;fo  

s/ 
hDdf s}lkmot 

1 >fj)f 20225 7300 11653.64 6425 3850 49453.64   

2 efb| 6670 800 7097.65 2500 2300 19368.05   

3 cflZjg 21958.17 3400 10472.67 4010 5950 45790.84   

4 sflt{s 14715 2600 8490.8 1845 475 28125.80   

5 d+l;/ 13985 2300 9895.32 3388 1500 31067.82   

6 kf}if 17860 3300 9158.62 2575 1425 34318.62   

7 df# 17745 5000 4344.00 1700 2000 30789.00   

8 kmfu'g  9597.99 8850 7448.12 2515 1000 29411.11   

9 r}q 13150 4700 8452.28 3650 500 30452.28   

10 a}zfv 9317.81 6000 2573.77 300   18191.58   

11 h]&  70 900 688.51 450   2108.51   

12 c;f/           85475   

s'n hDdf 145294 45150 80275.4 29358 19000 404552.25   

 
वडा िं 3: 

 qm= 

;+= 
dlxgf l;kmfl/; k+lhs/)f dfnkf]t #/s/ 

Joj;fo  

s/ 
cGo hDdf s}lkmot 

1 >fj)f 21250 7150 24562 17895 3250   74107   

2 efb| 6300 1200 8125 5330 2850   23805   

3 cflZjg  32000 5800 9185 5615 6200 400 59200   

4 sflt{s 22750 3600 3960 2600 500 1200 34610   

5 d+l;/  21250 5700 3250 1700   1289 33189   

6 kf}if 5700 2400 3900 2496     14496   

7 df# 14940 2800 10835 6460 3500   38535   

8 kmfu'g  18940 6300 8080 4650 2000 400 40370   

9 r}q 15050 8900 7455 6180 2000 600 40185   

10 a}zfv 5300 8200 5165 2710 500 400 22275   

11 h]& 2500 1100 2865 1200 3500 800 11965   

12 c;f/             82012   

 s'n hDdf 165980 53150 87382 56836 24300 5089 474749   

 
  



 
वडा िं 4: 

qm= 

;+= 
dlxgf l;kmfl/; k+lhs/)f dfnkf]t #/s/ 

Joj;fo  

s/ 
cGo hDdf s}lkmot 

1 >fj)f 31250 6300 48157 40504 20630 200 147041   

2 efb| 18750 1500 3376 5720 450 40 29836   

3 cflZjg 55454 2800 8510 9405 3530 260 79959   

4 sflt{s 24810 3100 2364 3550 2700 140 36664   

5 d+l;/ 28000 7300 6523 6430 1400 220 49873   

6 kf}if 23650 7400 10599 8580 14600 160 64989   

7 df# 37240 8950 10996 6460 1500 70 65216   

8 kmfu'g  27563 7800 6700.06 3320   50 45433.06   

9 r}q 38686 7400 9466.74 12730 4792 6070 79144.74   

10 a}zfv 15850 6800 9022 3960   252 35884   

11 h]& 2892 1150 4233 4050 2000 486 14811   

12 c;f/             114950.4   

 s'n hDdf 304145 60500 119946.8 104709 49602 7948 763801.24   

 
वडा िं 5: 

qm= 

;+= 
dlxgf l;kmfl/; k+lhs/)f dfnkf]t #/s/ 

Joj;fo  

s/ 
cGo hDdf s}lkmot 

1 >fj)f 10060 2800 14943.6     600 28403.6   

2 Effb| 3420 500 308       4228   

3 cflZjg 12320 5700 6238.20 150 1000 1756 27164.09   

4 sflt{s 11040 1600 1869     23.2 14532.66   

5 d+l;/ 9550 5600 3649 450   622.8 19871.5   

6 kf}if  4480 1900 3129 150   246.7 9905.65   

7 df# 21199.42 2500 6603 750   418.5 31470.49   

8 kmfu'g  17154.25 11500 9368.97 300   1498 39821.35   

9 r}q 11510 2700 3948 1250   338.3 19746.15   

10 a}zfv 3450 5400 2990 1350   480 13670.31   

11 h]& 900 200 1035 600   198 2932.5   

12 c;f/             73000   

  

s'n  

hDdf 105083.7 40400 54081.1 5000 1000 6182 284746.30   

 

 



 

प्रार्वर्धक शाखा तर्ि  
र्सिं 

कार्िक्रमरआर्ोजिारर्क्रर्ाकलाप
को िाम 

ठेगािा उप क्षते्र अिदुाि रकम  रकम मलु्र्ाकि रकम प्रगती 

१ 

खलंगा तेश्रो गल्ली आर र्सर्स 
ढलाि मल्लरािी  ४ 

िेपाल सरकार समार्िकरण 
अिदुाि  900000 989434.25 990917.66 

48 ld^/ cf/ l; l; (nfg 

ePsf] . 

२ 

पददमे दमार कुडलेु मरभङु 
खािेपािी  र्िरन्तरता  मल्लरािी  २ 

िेपाल सरकार समार्िकरण 
अिदुाि  700000 762206.94 761476.65 

6=7 ls=ld kfOknfO{g lj:tf/ 

ePsf] . 

३ बड्डाडा खािेपािी र्ोजिा मल्लरािी  ४ 

िेपाल सरकार समार्िकरण 
अिदुाि  838000 977880.29 953225.20 

Ko"&fg gu/kflnsf / 

dNNf/fgL ufp+kflnsfsf] ;+o'Qm 

nufgLdf a*\*f*F If]qdf Ps 

#/ Ps wf/fsf] cjwf/)Fsf 

cg'?k 4=88 ls=ld 

kfOknfOg lj:tf/ u/L 

lkml^ङ गररएको । «« 

४ 

गणेश मन्दीर परीसरमा पाकि  
र्िमािण  मल्लरािी  ४ 

संम्घर् सरकार ससति अिदुाि 
पर्िटि 265000 289140.24 289464.27 16 ld^/ jfn lgdf{)f ePsf]   

५ 

पोखरेडाँडाँ भगबती मन्दीर 
ममित सधुार   मल्लरािी  ४ 

संम्घर् सरकार ससति अिदुाि 
पर्िटि 635000 735064.81 729302.54 1 dGbL/ lgdf{)f ePsf]  

६ 

जि कल्र्ाण आधारभतु 
र्बध्र्ालर् खािेपािी पसु्तकालर् 
तथा र्र्ििचरको व्र्बस्था  मल्लरािी  ३ 

प्रदेश सरकार हस्तान्तरीत 
कार्िक्रम  1000000 1089253.11 1090766.36 

20 ld^/ cf/ =l;=;L 

df]=af=/ afpG*|L jfn tyf 

(f]sf Oofn dd{t ul/Psf]  

७ धदुी र्लफ्ट आर्ोजिा  मल्लरािी  ५ 

प्रदेश सरकार हस्तान्तरीत 
कार्िक्रम  1000000 977822.53 924559.452 

O{gf/ tyf uf*{ #/ lgdf{)f 

ePsf] 

८ 

दोमाइखोला चौरपािी खािेपािी 
र्िमािण मल्लरािी ३ 

प्रदेश सरकार हस्तान्तरीत 
कार्िक्रम  10000000   8595608.41 

Ogf/ kfOknfOg 1300 ld^/ 

4 j^f ^+sL lgdf{)f ePsf] 

९ 

धदुी र्संचाइकुलो आर्ोजिा 
क्रमागत  मल्लरािी  ५ 

प्रदेश सरकार हस्तान्तरीत 
कार्िक्रम  1000000 1092350.81 1092563.97 

178 ld^/ cf/ =l;=;L s'nf] 

lgdf{)f ePsf] 

१० 

भािभुक्त मा.र्ब. चजुाठाँटी मा 
बहउुद्देश्र्ीर् सभाहल र्िमािण  मल्लरािी  ३ 

प्रदेश सरकार हस्तान्तरीत 
कार्िक्रम कृर्र्ि 1000000 1091763.03 1092733.03 

1 j^f ^|; ;efxn lgdf{)f 

ePsf] 

११ 

सारीबाङ पालेबि खािेपािी 
आर्ोजिा  मल्लरािी  ४ 

प्रदेश सरकार हस्तान्तरीत 
कार्िक्रम खािेपािी तथा 
सरसर्ाई 1000000 1088997.85 941261.52 

4=97 ls=ld= kfOknfOg tyf 

OG^]s  



 

१२ 

सोलाल्िा च ुँजा स्वास््र् चौकी 
घेरा तारबार सहीत स्तर उन्नती मल्लरािी  १ 

प्रदेश सरकार हस्तान्तरीत 
कार्िक्रम भवि ,आवास तथा 
सहरी र्बकास 1000000 865026.68 799755.20 

111 ld^/ jfpG*|L jfn tyf 

tf/af/ ul/Psf] 

१३ प्र्ठुाि क्र्ावपस सभाहल मल्लरािी  ४ 

िेपाल सरकार समार्िकरण 
अिदुाि  1000000 1119843.07 1117295.86 

२ वटा शौचालर् सर्हत ;efxn 
lgdf{)f ePsf] 

१४ सोलाहाल्िा गोर्लछेडी मो.बा मल्लरािी  १  प्रदेश समपरुक 10000000 4250118.82 4249519.15 

735 ld= gof ^|ofs lgdf{)f 

ePsf] 

१५ 

खलंगा बसपाकि  मल्लरािी 
पर्िटकीर् सडक मल्लरािी  ४  संम्घर् समपरुक 10000000 14424169.8 14399242.1 

3=2 ls=ld= df] af :t/ 

pGgtL ePsf] 

१६ 

वाडि िं. २ वाडि कार्ािलर् भवि 
र्िमािण मल्लरािी  २  गाउँपार्लका 7043170.91 7043170.91 7024999.29 

xn ;xLt 3 sf]&f ejg 

lgdf{)f ePsf] 

१७ 

दोमाइखोला चौरपािी खािेपािी 
र्िमािण क्रमागत मल्लरािी  ३  प्रदेश समपरुक     1857802.86 

4 +̂sL lgdf{)f 1 uf*{ #/ 

lgdf{)f ePsf] 

१८ 

म्िमरुक मल्लरािी र्लफ्ट 
खािेपािी र्ोजिा पर्हलो चरण मल्लरािी  ४   प्रदेश समपरुक     2483648.13 

Ogf/ uf*{ xfp; lgdf{)f 

ePsf] 

१९ 

म्िमरुक मल्लरािी र्लफ्ट 
खािेपािी र्ोजिा दोस्रो चरण मल्लरािी  ४   प्रदेश समपरुक     3326629.61 

50 #ld 3 j^f ^+sL / 

uf*{ #/ lgdf{)f ePsf]  

२० देउराली थाम सोलाहाल्िा मो.बा मल्लरािी  १ 

स्थािीर्  पवुािधार र्बकास 
र्ोजिा 1530000 1662532.52 1662552.97 

500 ld^/ df]=af= gof 

^|ofs lgdf{)f ePsf] 

२१ एकराते देउराली र्लफ्ट खा.पा मल्लरािी  १ 

स्थािीर् पवुािधार र्बकास 
र्ोजिा 1000000 1088935.94 1034458.17 

660 ld^/ kfOknfO{g tyf 

20 #=ld ^+sL lgdf)f ePsf] 

२२ 

मनु्डाँडा चजुा खौलेपोखरी 
मो.बा. मल्लरािी  १ 

स्थािीर् पवुािधार र्बकास 
र्ोजिा 1350000 1466809.80 1468729.50 

५०० र्म. मो वा चौडाइ बढाउिे 
कार्ि ePsf] 

२३ 

सर्हद र्मत्रमणी टंक स्मरृ्त 
प्रर्तस्ठाि मल्लरािी  ४ 

स्थािीर्  पवुािधार र्बकास 
र्ोजिा 9900000 9999965.10 9991698.58 

दईु तले भवि र्िमािण १४.५ 
र्मटर शेर्र वाल र्िमािण ePsf] 

२४ बार एसोर्सर्सि भवि र्िमािण मल्लरािी  ४ 

स्थािीर् पवुािधार र्बकास 
र्ोजिा 1000000 1084540.70 1075306.46 

१ तले ३ कोठे भवि र्िमािण 

ePsf] 

२५ 

खलंगा तेश्रो गल्ली पहीरो 
र्िर्न्त्रण ररटेर्िङ वाल मल्लरािी  ४ 

स्थािीर् पवुािधार र्बकास 
र्ोजिा 1000000 1112509.82 1108907.45 

पम्चचस  र्म.शेर्र वाल टेवा प्रखाल 
र्िमािण ePsf] 

 



 
गररवी र्िवारणका लार्ग लघ ुउद्यम र्वकास कार्िक्रम तर्ि : 

िर्ाँ उद्यमी शृ्रजिा ४० जिा र र्सप र्वकास तार्लमहरु अम्न्तम चरणमा रहेको छ  

र्स ि कार्िक्रमको िाम कार्िक्रम सचांलि स्थल लागत रकम 
लाभाम्न्बत 

सख्र्ा 
कार्िक्रमबाट भएको प्रर्तर्ल र मखु्र् 
प्रगर्त  

१ 
पार्लका स्तरीर् 
अर्भममु्खकरण कार्िक्रम 

मल्लरािी गाउँपार्लका 
कार्िलर् खलंगा  

० १७ 

पार्लका स्तरीर् अर्भममु्खकरण कार्िक्रम 
सवपन्न भर्ो र कार्िक्रम सञ्चालि गििका 
लार्ग २ र ५ वडा छिौट भर्ो  

२ 
वडा स्तरीर् अर्भभमु्खकरण 
कार्िक्रम 

मल्लरािी गा पा ३ र ५ १६०८० ९१ 

वडा स्तरीर् अर्भभमु्खकरण कार्िक्रम 
सवपन्न भर्ो र कार्िक्रम सञ्चालि गििका 
लार्ग चौरपािी , घोरथाप ,धदुद दबाि,े 

जोरपाखरी, सरङकोट बम्स्त छिौट भर्ो   

३ 

सहभार्गतात्मक ग्रार्मण 
लेखाजोखा र्प आर ए 
कार्िक्रम  

 चौरपािी र घोरथाप  १४७५० ८६ 

सहभार्गतात्मक ग्रार्मण लेखाजोखा र्प आर 
ए कार्िक्रम बाट ३ र ५ मा ९३ जिा 
सहभार्ग छिौट । 

४ घरधरुी सबेक्षण र्राम ए र्ब  

चौरपािी र घोरथाप ,धदुद 
दबािे, जोरपाखरी, 
सरङकोट 

० १२९ 
घरधरुी सबेक्षण र्राम ए र्ब १२९ जिा 
को भरी प्रर्त ब्र्म्ि आर् प्राप्त । 

५ समहु गठि  
चौरपािी र घोरथाप ,धदुद 
दबािे, जोरपाखरी 

२७३२० १०४ 
वडा ि ३ र ५मा ८ वटा लघ ुउद्यर्म 
समहु गठि गररर्ो  

६ उद्यमम्शलता र्बकास तार्लम  चौरपािी र जोरपाखरी १८९९१० १०४ 
वडा ि ३ र ५मा ४ वटा उद्यमम्शलता 
र्बकास तार्लम सवपन्न भर्ो  

७ र्सपर्बकास तार्लम  चौरपािी र जोरपाखरी ५१२७०४ ५९ 

वडा ि ३ र ५मा २७ जिा को र्सलाई 
कटाई सवबम्न्ध र्सप र्बकास तार्लम सवपन्न 
भर्ो  १८ जिाको बरु्टक सवबम्न्ध र्सप 
र्बकास तार्लम सवपन्न भर्ो  १४ जिाको  
मडुा सवबम्न्ध र्सप र्बकास तार्लम सवपन्न 
भर्ो  १ जिाको मोबाईल ररपोररङ 
सवबम्न्ध र्सप र्बकास तार्लम सवपन्न भर्ो  

८ प्रर्बर्ध हस्तान्तरण कार्िक्रम  चौरपािी र जोरपाखरी ३३६१७० ५८ 

 वडा ि ३ र ५मा ५८ जिा लाई र्सलाई 
कटाई, बरु्टक ,मढुा ,ब्र्बसार् गिे उद्यर्म 
लाई प्रर्बर्ध हस्तान्तरण । 

जवमा ११०५९३४ ६४८   

 
  



 

मल्लरािी गाउँपार्लका मा बहकेु्षर्त्रर् पोर्ण कार्िक्रम तर्ि  
र्स ि कार्िक्रमको िाम 

कार्िक्रम सचांलि 

स्थल 
लागत रकम 

लाभाम्न्बत 
सख्र्ा 

कार्िक्रमबाट भएको प्रर्तर्ल र 
मखु्र् प्रगर्त  

१ 

गाउँपार्लका स्तरीर् पोर्ण तथा 
खाद्य सरुक्षा र्िदेशक सर्मर्त 
को बैठक 

मल्लरािी गाउँपार्लका 
कार्िलर्  

३६००० ३७ ६६.६६% 

२ 

वडा स्तरीर् पोर्ण तथा खाद्यर् 
सरुक्षा र्िदेशक सर्मर्त को 
बैठक 

मल्लरािी गा पा का 
सबै वडाहरु 

१००००० ४७ १००.००% 

३ 

मल्लरािी गाउँपार्लका तथा 
वडा कार्िलर्हरुमा पोर्ण कििर 
स्थापिा 

४ वडा मा  १००००० ४ वटा १००.००% 

४ पोर्ण सवबम्न्ध होर्डङ बाडि 
मल्लरािी गा पा का 
सबै वडाहरुमा 

१२६००० ७ १००.००% 

५ 
सिुौलो हजार ददिका आमा 
समहुलाई पोर्ण िोला र्बतरण  

मल्लरािी गा पा का 
सबै वडाहरुमा 

४०६००० १५० १००.००% 

६ 

सिुौलो हजार ददिका आमा 
समहुलाई उन्नत जातका 
तरकारी र्बउर्बजि र्बतरण  

मल्लरािी गा पा का 
सबै वडाहरुमा 

४२२००० १५० १००.००% 

जवमा   ११९००००     

 
 
 

पश ुसेवा शाखािः 
गाउँपार्लकािः 
र्स 
ि  

र्ोजिा कार्िक्रमको िाम  कार्िक्रम स्थल  लागत रकम  लाभाम्न्वत 

संख्र्ा  
कार्िक्रम बाट भएको प्रर्तर्ल /मखु्र् 
प्रगर्त  

१ एक बरे् र्हउदे घाँसको 
र्बउ र्बतरण 

मल्लरािी  गाँउपार्लका 
सबै वडा  

६०००० १०१ पश ुआहारामा परु्ति भई उत्पादि र 
उत्पादकत्वमा बरृ्द्ध  

२ पश ुऔर्र्ध खररद  मल्लरािी गाउँपार्लका 
सबै वडामा  

४८००००   पशपंुन्छीमा लाग्िे र्बर्भन्न र्कर्समका 
रोगहरु बाट हिुे  पशधुिको क्षेर्त लाई 
न्रू्र्िकरण भई  स्वास््थमा सधुार आई 
पशपुन्छी उत्पादिमा टेवा प ु̵र्ाउि े 

३ पश ुस्वास््र् म्शर्बर  मल्लरािी १ सोल्हाल्िा  
मल्लरािी ३ चौरपािी 
मल्लरािी ५  जोरपोखरी 

३००००० ३६० पशपुन्छीको स्वास््थामा पहुँच भन्दा 
टाढा रहेका कृर्कहरु लाई पार्क 
पिे स्थािमा म्शर्वर संचालि भई पश ु
स्वास््थको पहुँच प ु̵र्ाई पश ुधि 
जिको क्षेर्त हिु बाट बचाउि े



 
४ ब्र्ाबसार्र्क बंगरुपालक 

कृर्कहरुलाई खोर सधुार  

मल्लरािी १ दाररमखकि   
मल्लरािी ३ र्िसािटाकुरा 

१६०००० २ प्राकृर्तक अिकुुल बातावरण  र जगंर्ल 
जिावर बाट सरुम्क्षत  राख्नकुा साथै 
अन्र् सरुवा रोगहरु बाट बचाई पश ु
उत्पादि र उत्पादतव वमृ्धध भई 
१जिा लाई रोजगाररको सजृिा भर्को 
र हैर्सर्त र्बर्ग्रर्को जर्मिको 
सदपुर्ोग भर्को 
   

५ ब्र्ाबसार्र्क बाख्रापालक 
कृर्कहरुलाई खोर सधुार 

मल्लरािी  २ राम्जमे 

मल्लरािी ३ ववोट 
,र्सरकोट,धरमपािी  
मल्लरािी ४ गठुकसेरी  

खलंगा   

५६०००० ७ 

६ ब्र्ाबसार्र्क भैसी पालक 
कृर्कहरुलाई राँगो 
र्बतरण  

मल्लरािी १ लकु्का  
मल्लरािी २ खम्न्नखोला 
मल्लरािी  ५ र्पपलिेटा 

३००००० ६०० भैर्सको िश्ल सधुार भई मरुाि क्रस 
जातको  पाडा÷पार्ड उत्पादि भई दधु 
उत्पादिमा बमृ्धध हिुकुो साथै मास ु
उत्पादामा समेत बमृ्धध हिुे 

७ बहबुर्र्िर् घाँसको र्बउ 
र्बतरण  

मल्लरािी का र्बर्भन्न 
वडाहरु  

५०००० ६१  बहबुर्र्िर् उन्नत जातको घाँस र्वतरण 
भई बर्ि भरर हररर्ो घाँसको परु्ति भई 
घाँसको अभाव न्रू्र्िकरण गरर 
दािामा लाग्िे खचि कटौर्त   भई 
उत्पादि लागतमा कर्म आउिकुो 
साथै उत्पदि र उत्पादकत्व बमृ्धध 
हिु े। 

८ बहबुर्र्िर् घाँसको सेट्स  

र्बतरण 

मल्लरािी सबै वडाहरु  १५०,०००   

९ र्सड्लेस र्कवबकुो र्बरुवा 
र्बतरण  

मल्लरािी र्बर्भन्न वडाका 
समहु तथा ब्र्ाबसार्र्क  

१००००० ३०४ 

१० बाख्रापालक कृर्कहरुलाई 
५ ददिे तार्लम  

मल्लरािी गाउँपार्लका 
सबै वडामा  र्बर्भन्न समहु 
र ब्र्बसार्र्क कृर्कहरु 

२००००० ३० बाख्रा पालि सवबम्न्ध िर्ाँ प्रर्बर्धको 
बारेमा जािकारर प्राप्त गरर र्िवािह ममु्ख 
बाख्रा पालि बाट ब्र्वसार् ममु्ख 
बाख्रा पालि तर्ि  उन्मखु भर्को 

११ र्मर्िरल ब्लक र्बतरण  ब्र्ाबसार्र्क कृर्कहरु  १५०००० ८४७ र्मर्िरल ब्लक र्वतरण गदाि 
पशपुन्छीमा खर्िजको कर्म बाट हिुे 
र्बर्भन्न रोगहरु तथा बािोपि सवबम्न्ध 
समस्र्ाहरु समाधाि हिुे 

१२ र्बर्भन्न भ्र्ाक्सीि खररद 
तथा भ्र्ाम्क्सिेटर लाई 
पाररश्रर्मक  

मल्लरार्ि गाउँपार्लकाको 
सवै वडाहरु 

८२७०० २४६० पशपुन्छीमा लाग्िे र्बर्भन्न खतरिाक 
रोगहरु र्बरुद्ध समर्मािै खोप लगाई 
पशधुिको सरुक्षा हिुे 

१३  भ्र्ाम्क्सि राख्नको लार्ग 
र्िज खररद  

मल्लरार्ि गाउँपार्लका 
पश ुसेवा शाखा 

४०,०००   पशपुन्छी लाग्िे र्बर्भन्न रोग र्वरुद्ध 
खोप संचर् गिे 

१४ रोग र्िदाि सामग्री खररद  मल्लरार्ि गाउँपार्लका 
पश ुसेवा शाखा र वडा 
िं २ र ५ मा 

२०,००० १६५ पशपुन्छीमा लाग्िे रोगको पर्हचाि 
तथा रोग र्िदाि गिे सर्कि े

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
संघिः 

र्स.िं र्ोजिा कार्िक्रमको िाम कार्िक्रम स्थल लागत रकम  लाभवाम्न्नत 

संख्र्ा 
कार्िक्रम बाट भर्को 
प्रर्तर्ल÷मखु्र् प्रगर्त 

१ कृर्त्रम गभािधाि कार्िक्रम मल्लरार्ि गाउँपार्लकाको 
सवै वडाहरु 

७८००० १२० पशहुरुको िश्ल सधुार भई 
उत्पादि वमृ्धध हिुे क्रस 
जार्तका पश ुबस्तकुो बरृ्द्ध 
र्बकास हिुे 

२ लागत सािेदाररमा बाख्रा 
प्रवधधि कार्िक्रम 

मल्लरार्ि गाउँपार्लकाको 
वडा िं १,२ र ३ 

२९००००० १००  
 
 
 

समहु मार्ि त बाख्रा प्रवधधि 
कार्िक्रम सन्चालि गरर बाख्राको 
संख्र्ामा उल्लेम्खर्िर् बमृ्धध भई 
रोजगाररको सजृिा भई रू्वाहरु 
र्बदेस पलार्ि हिुे लाई केर्ह हद 
सवम रोक्िे 

३ बाख्राको सािा 
ब्र्वसार्र्क कृर्र् 
उत्पादि केन्र(पकेट) 
र्बकास कार्िक्रम 

मल्लरार्ि गाउँपार्लका 
वडा िं ४ 

१५०००००  

४ मखु्र् मम्न्त्र ग्रार्मण 
र्वकास तथा रोजगार 
कार्िक्रम 

मल्लरार्ि गाउँपार्लका 
वडा िं ३ 

७८५००० १५ 

५ कोर्भड र्बशेर् कृर्र् एक 
स्र्ार्िर् तह एक 
उत्पादि कार्िक्रम  

मल्लरार्ि गाउँपार्लका 
वडा िं ५ 

१६८०००० ८५ कोर्भड प्रभार्वत भई रोजगार 
गमुाई स्वदेशमा बसेका रू्वाहरु 
लाई  बाख्रापालि कार्िक्रम 
अगार्ल कृर्कहरुको आवदार्िमा 
बरृ्द्ध भई रोजगाररको सजृिा 
भएको 

 

  



 

कृर्र् र्वकास शाखािः 
गाउँपार्लकािः 
म्श.ि र्ोजिा ÷ कार्िक्रमको िाम कार्िक्रम संचालि स्थल लागत 

रकम 

लाभाम्न्वत संख्र्ा कार्िक्रमबाट भएको प्रर्तर्ल 
÷मखु्र् प्रगर्त 

१ र्वुा लम्क्षत ब्र्बसार्र्क 
खेती प्रबिदि 

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

८०००००  १० १० जिा र्वुा ब्र्बसार्र् सजृिा 

२ तरकारी प्र्ाकेज प्रदिशि मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

५००००  १० कृर्कलाई कृर्र् प्रर्बर्ध हस्तान्नतरण 

३ र्वुा लम्क्षत ब्र्सार्र्क 
चर्ाउ खेती प्रबिदि 

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

२०००००  ४ ४ जिा र्वुा चर्ाउ ब्र्बसार्र् 
सजृिा 

४ ब्र्बसार्र्क र्लरु्ल 
खेतीगिे कृर्क र्ामि लाइ 
५० %अिदुािमा भर्मिक 
कवपोष्ट मल र्बतरण 

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

४००००  १२ कृर्कलाई प्राङ्गगाररक खेती तर्ि  
लाग्ि प्ररेरत गिि सहर्ोग 

५ सािा तथा मिौला 
कृर्कको पोर्ण तथा आर् 
स्िर बरृ्द्धको लागी ५० 
%अिदुािमा कन्रे् 
चर्ाउको र्बउ र्बतरण 
कार्िक्रम ढुवािी सर्हत 

मल्लरािी गाउपार्लकामा 
ब्र्बसार्र्क चर्ाउ खेती 
गिे कृर्कका  लागी ५० 
%अिदुािमार्बतरण 

१२००००  २८५ २८५ जिा कृर्कले आर्िो 
घरर्ासी प्रर्ोजि र र्बक्री 
र्बतरणको लार्ग खेती गरी पोर्ण 
सधुार र आवदािीमा बरृ्द्ध 

६ सािा तथा मिौला 
कृर्कको पोर्ण तथा आर् 
स्िर बरृ्द्धको मौसमी तथा 
बेमौसमी तरकारीको 
कवपोम्जट प्र्ाकेट र्बउ 
र्बतरण कार्िक्रम 

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

३६००००  ६२९ ६२९ जिा कृर्कलाई र्बतरण गरी 
करेसाबारी तरकारी खेती गरी  
आर्िो घरर्ासी प्रर्ोजि र र्बकृ 
र्बतरणको लार्ग खेती गरी पोर्ण 
सधुार र आवदािीमा बरृ्द्ध 

७ आकम्स्मक बाली संरक्षण 
सेवा 

मल्लरािी  गाउपार्लकाका  
वडाहरु  

१५००००  ८२६ ८२६ जिा कृर्कको खेतबारीमा 
लागेका रोग र्करा ब्र्बस्थापि गरी 
खेती उत्पादिमा सहर्ोग पगुेको  

८ मागमा आधारीत सािा 
र्संचाई ममित तथा र्संचाइ 
पोखरी र्िमािण 

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरु संचार्लत १० वटा 
कृर्क समहुमा 

५०००००  १० वटा कृर्क 
समहु 

५ वटा र्संचाई कुलो ५ वटा 
र्संचाई पोखरी र्िमािण 

९ मागमा आधारीत भकारो 
सधुार र्िमािण कार्िक्रम 

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरु संचार्लत १० वटा 
कृर्क समहुमा 

५०००००  ९ वटा कृर्क 
समहु 

९ वटा कृर्क समहुमा आबद्ध 
कृर्कका ५० वटा भकारो सधुार 
र्िमािण 

१० मागमा आधारी स्थलगत 
घमु्वत तार्लम 

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरु संचार्लत ६ वटा 
कृर्क समहुमा तार्लम 
संचालि 

१२००००   ६ वटा कृर्क 
समहुका १५० 
जिा कृर्क  

६ वटा कृर्क समहुका १५० जिा 
कृर्क लाई समहु संचालि 
ब्र्बस्थापि सवबम्न्ध तार्लम 
संचालि गरेको  



 
११ मागमा आधारीत खाध्र्ान्न 

बाली धाि , गह ुमकैको 
मलु र्बउ  ५० % 
अिदुािमा र्बतरण 
कार्िक्रम ढुवािी सर्हत 

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरु 

१५००००  १३६० के.जी 
गह ु४० जिा 
कृर्कलाई 
र्बतरण ७९० 
के.जी मकै 
१७३ जिा 
कृर्कलाई 
र्बतरण 

११.३ हेक्टरमा गह ुखेती भई 
३१.६४ मे.टि गह ुउत्पादि 
भएको र ३१.६ हेक्टरमा मकै 
खेती भई मकै को र्बउ उत्पादि 
हिुेछ  

१२ आकम्ममक रुपमा लाग्िे 
रोग र्करा र्िर्न्त्रण तथा 
ब्र्बस्थापिको लागी स्प्ररे्र 
टंकी प्रर्त वडा टोल टोलमा 
र्बतरण 

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरुमा ५/५ वटाका 
दरले र्बतरण 

६०००००  २५ जिा  सबै वडाका प्रत्रे्क टोलमा र्बतरण 
गरी आकम्ममक रपमा लाग्िे रोग 
र्करा ब्र्बस्थापिमा सहर्ोग पगु्िे 
छ  

१३ मल्लरािी ३ सालठाटीमा 
तरकारी संकलि केन्र 
र्िमािण  

मल्लरािी वडा िं ३ २०००००  वडा िं २ र ३ 
का ब्र्बसार्र्क 
कृर्क 

वडा िं २ र ३ का ब्र्बसार्र्क 
कृर्क 

१४ सािा मेर्सिरी औजार प्रर्ोग 
गिे कृर्कलाइ समाबेस 
गरी गा.पा स्िरीर् ममित 
संभार तार्लम 

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
वडाहरुमा रहेका  

१५००००  २६ जिा सािा 
मेर्सिरी औजार 
प्रर्ोग गिे कृर्क 

२६ जिा सािा मेर्सिरी औजार 
र्मर्िर्टलर  प्रर्ोग गिे कृर्क औजार 
ममित र्र्र्टङ गिि सक्ि े

१५ मल्लरािी गाँउपार्लका वडा 
िं ४ खलंगामा रहेको 
तरकारी हाटबजार संचालि 
तथा पररचालि 

मल्लरािी वडा िं ३ ३५००००  मल्लरािी 
गाउपार्लकाका 
ब्र्बसार्र्क 
कृर्क  

मल्लरािी गाउपार्लकाका 
ब्र्बसार्र्क कृर्क बाट उत्पाददत 
बस्त ुर्बकृ र्बतरण गिि सहजता 
हिुे छ  

 

संघिः 
म्श.ि र्ोजिा ÷ कार्िक्रमको 

िाम 

कार्िक्रम संचालि स्थल लागत रकम लाभाम्न्वत संख्र्ा कार्िक्रमबाट भएको प्रर्तर्ल 
÷मखु्र् प्रगर्त 

१ रार्ष्टर् र स्थार्िर् 
महत्वका खाद्य तथा 
पोर्ण सरुक्षामा टेवा 
परुर्ाउिे बाली बस्तकुो 
सािा ब्र्बसार्र्क कृर्र् 
उत्पादि केन्र (पकेट) 
र्बकास कार्िक्रम 
संचालि 

मल्लरािी २ चजुाठाटीमा 
तरकारी पकेट, मल्लरािी 
३ मिुडाडामा मकै बाली 
पकेट, मल्लरािी ५ 

धदुर्मा धाि बाली पकेट 

२४०००००  मल्लरािी २ 
खररिडाडा का २५ 
घर पररवार, मल्लरािी 
३ मिुडाडा र 
मल्लरािी ५ धदुी 
र्ाटका ७१ पररवार 

६२ वटा भकारो सधुार , १२ 
वटा टिेल , ४ वटा र्मर्ि र्टलर 
३४६ र्मटर र्संचाई कुलो 
र्िमािण ,र्बउपल र्वर्ादी तार्लम 
सञ्चालि 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
प्रदेशिः 
म्श.ि र्ोजिा / कार्िक्रमको 

िाम 

कार्िक्रम संचालि 
स्थल 

लागत रकम लाभाम्न्वत 

संख्र्ा 
कार्िक्रमबाट भएको प्रर्तर्ल 
/मखु्र् प्रगर्त 

  

१ कोर्भड प्रभार्बत भई 
गाउ र्केका 
कृर्कहरुलाई उत्पादि 
सामाग्रीमा अिदुाि 

मल्लरािी गाउपार्लका 
र्भत्र 

१५८००००  ७९ जिा 
कृर्क 

प्रर्त कृर्क रु २००००  का 
दरले ७९ जिा कृर्क 
कृर्कलाई कृर्र् उत्पादि 

सामाग्रीमा सहर्ोगको बाख्रा ५३ 
जिा , बंगरु ३ जिा कुखरुा १ 
जिा , तरकारी १३ जिा , चर्ाउ 
५ जिा र मौरी ४ जिा लार्ग 
अिदुाि 

  

२ कुडार क्षेत्रमा 
ब्र्बसार्र्क कृर्कको 
लार्ग टिेल लगार्त 
प्रर्बर्ध सहर्ो वडा िं 
२ 

मल्लरािी २ 
खम्न्नखोला ,मधकुरे , 

भकुण्डे 

१००००००  १४ घर 
पररवार 

१४ घर पररवारमा र्लामको 
टिेल र्िमािण र कृर्र् सामाग्री 
र्बउ पल र्बर्दी , स्प्ररे्र ,मलम्चङ् 
प्लार्ष्टक ,र्सलपोर्लि टिेल 
खररद 

  

 
 
 
 

३ 

 
 
 

सािा कृर्र् औजार 
तथा र्न्त्र उपकरणमा 

अिदुाि 

 
 
 
 

मल्लरािी 
गाउपार्लका र्भत्र 

 
 
 
 

११११११५०  

 
 
 
 

४६ जिा 

कववाईि र्मल १५ थाि 

र्डक्स र्मल ३ थाि 

प्लार्ष्टक टिेल ७ थाि 

र्डम्जटल तराज ु १३ थाि 

र्डप ्िीज १ थाि 

र्मर्ि र्टलर ९ थाि 

 

  



 

स्वास््र् तर्ि िः 
र्स.िं. कार्िक्र

मको 
िाम 

कार्िक्रमहरु लागत रकम खचि रकम लावम्न्वत संस्था लावम्न्वत संख्र्ा 

शसति 
अिदुाि 

र्बम्िर् 

अिदुाि 

१ 

उप
चा
रात्

मक
 से

वा
 क

ार्
िक्र
म 

आधारभतु तथा आकम्स्मक सेवाको 
लार्ग और्र्ध खररद 

११५५००
० 

१३००००
० 

२४५५००
० 

मल्लरािी 
गाउँपाका का 
सबै वडाहरु 

जवमा िर्ाँ र्बरामी - 
२८२४९ जिा   

स्वास््र् संस्थाहरुको न्र्िुतम 
मापदण्ड कार्ािन्वर्ि सरुर्ढकरण 

तथा सर्मक्षा 

३५०००० ० ३५०००० सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा 

७ वटा स्वास््र् 
सस्थालाई स्वास््र् 
सामार्ग्र र्बतरण 

आधारभतु तथा आकम्स्मक सेवा 
सरु्िम्ितताका लार्ग अिगुमि तथा 

मलु्र्ाङ्कि 

७५००० ० ७५००० सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा 

७ वटा स्वास््र् 
सस्थालाई स्वास््र् 
सामार्ग्र र्बतरण 

र्बरामीका लार्ग र्बरामी पजुाि छपाई 
तथा र्बतरण 

६०००० ० ६०००० सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा 

वटा स्वास््र् 
सस्थालाई स्वास््र् 
सामार्ग्र र्बतरण 

३ 

परर
वा
र 

क
ल्र्

ाण
 क

ार्
िक्र
म 

र्िर्र्मत खोप कार्िक्रम संचालि   ०   सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा 

जवमा म्शशहुरु - 
२५८ जिा 

स्र्ाटरलाईट म्क्लर्िक संचालि ७० ०   धरमपािी  धरमपािी स्वास््र् 
चौकी 

िवम्शश ुतथा बालरोगको एर्ककृत 
ब्र्बस्थापि 

१००००० ०   धरमपािी 
स्वास््र् चौकी 

५ बर्ि मरु्िका सेवा 
पार्का जवमा - 
२३२२ जिा सहरी स्वास््र् 

ईकाई 

आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

४ 

पोर्
ण 

क
ार्
िक्र
म 

पार्लका स्तररर् पोर्ण सर्मक्षा तथा 
कार्ि र्ोजिा 

४३०००० ० २३१००० सबै वडाहरु सबै वडाहरु 

असल खािपाि सवबम्न्ध संदेश 
मलुक सामाग्री छपाई 

र्भटार्मि ए क्र्ाप्सलु तथा जकुाको 
और्र्ध र्बतरण कार्िक्रम 

स्तिपाि सप्ताह तथा सवबधिि 
कार्िक्रम 

आर्ोर्डि मर्हिा कार्िक्रम 

र्बद्यालर् स्वास््र् तथा पोर्ण 
कार्िक्रम 

पोर्ण कार्िक्रमको अिगुमि 
मलु्र्ाङ्कि 



 
५ 

मा
त ृत

था
 ि

वम्श
श ु

स्व
ास््

र् 
क
ार्
िक्र
म 

पार्लकाहरुमा होम र्भम्जट कार्िक्रम 
संचालि 

१३००००
० 

० ११६२००
० 

सबै वडाहरु सबै वडाहरु 

बर्थिङ सेन्टरका िर्सिङ 
कमिचारीहरुको तबल तथा प्रशासर्िक 

खचि 

३ जिा िर्सिङ 
कमिचारी 

बर्थिङ सेन्टरमा कार्िरत 
कमिचारीहरुलाई एम.एि.एच. 

अिसाईट कोम्चङ 

खैरा स्वास््र् चौकी 

जर्टल प्रकारका सतु्केरीहरुको 
आकम्स्मक प्ररे्ण 

सबै वडाहरु 

६ 

आ
मा

 

सरु
क्षा

 
गभ

िवर्त
 

उत्
प्ररे

णा
 

क
ार्
िक्र
म न्र्ािो िोला खररद ७००००० ० ६७९००० सबै वडाहरु सबै स्वास््र् 

संस्थाहरु सतु्केरी मर्हलाहरुलाई र्ातार्ात खचि 
स्वास््र् संस्था अिदुाि 

७ 

िर्स
िङ 

सरु
क्षा

 

क
ार्
िक्र
म सामदुार्र्क म.स्वा.स्व.से. हरुलाई 

र्ातार्ात तथा पोखाक खचि 
६०५००० ० ६०५००० सबै स्वास््र् 

संस्थाहरुमा 
३५ जिा मर्हला 
स्वास््र् स्वरं् 
सेर्वकाहरु 

८ 

ईर्प
र्ड
र्म
र्ो
लो
म्ज

 त
था
 र
ोग
 

र्िर्
न्त्र

ण 
क
ार्
िक्र
म 

औलो तथा कालाजार महामारी 
रोकथाम कार्िक्रम 

२४५००० ० ६६००० सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा 

स्वास््र् संस्था प्रमखु 
तथा सरोकार 
र्िकार्हरु 

९ जेष्ठ िागररक उपचार कार्िक्रम   ५०००० १०००० सबै वडाहरु   

१० करार कमिचारी ब्र्बस्थापि   १९८१००
० 

१७७००० स्वास््र् 
संस्थाहरु 

करार कमिचारी ११ 
जिा 

११ एच.आई.र्भ. र्बरामीको लार्ग पोर्ण भिा   ५०००० ३६००० स्वास््र् 
संस्थाहरु 

४ जिा संक्रर्मत 

१२ कार्ािलर् संचालि खचि   १५०००० १०५५५५ स्वास््र् 
संस्थाहरु 

सबै स्वास््र् 

संस्थाहरु 

१३ गाउँघर म्क्लर्िक तथा खोप म्क्लर्िक 
ब्र्बस्थापि 

  २००००० १८८००० स्वास््र् 
संस्थाहरु 

सबै स्वास््र् 

संस्थाहरु 

१४ उिर प्रसरु्त सेवा र्ातार्ात कार्िक्रम   ५०००० २५००० स्वास््र् 
संस्थाहरु 

सबै स्वास््र् 

संस्थाहरु 

१५ म्जवि शैर्ल तथा आर्बेुद सेवा कार्िक्रम   ३००००० ३००००० आर्वेुद 
कार्ािलर् 

आर्वेुद कार्ािलर् 

१६ मर्हला स्वरं् सेर्वकालाई सतु्केरर ल्र्ार् बापत 
प्रोत्साहि 

  ५०००० २२००० स्वास््र् 
संस्थाहरु 

३५ जिा स्वरं् 

सेर्वकाहरु 

१७ मर्हला स्वरं् सेर्वकाको सर्मक्षा गोर्ष्ठ संचालि   १५०००० १४८००० स्वास््र् 
संस्थाहरु 

३६ जिा स्वरं् 

सेर्वकाहरु 

१८ मर्हला स्वास््र् स्वरं् सेर्वका प्रोत्साहि   ६७०००० ६३०००० स्वास््र् 
संस्थाहरु 

३५ जिा स्वरं् 

सेर्वकाहरु 



 
१९ मर्हला स्वास््र् स्वरं् सेर्वका आधारभतु तार्लम   ३५०००० २२५००० स्वास््र् 

संस्थाहरु 

१५ जिा स्वरं् 

सेर्वकाहरु 

२० मािर्सक स्वास््र् कार्िक्रम   ३००००० २९९००० स्वास््र् 
संस्थाहरु 

२०० जिा जर्त 
मािर्सक रोगी 

२१ र्बमा सहर्ोग अिदुाि कार्िक्रम   ५००००० ४९९००० खलंगा 
प्रा.स्वा.के. 

खलंगा प्रा.स्वा.के. 
लाई अिदुाि 

२२ स्वास््र् सवबम्न्ध घरधरुर सबेक्षण   १००००० ९७००० सबै संस्थाहरु सबै स्वास््र् वडाहरु 

२३ स्वास््र् संस्था ममित संवभार कार्िक्रम   २००००० १८५००० सबै संस्थाहरु धरमपािी,खैरा,च ुँजा, 
सामदुार्र्क  

२४ िवम्शश ुस्र्ाहार उपहार कार्िक्रम   १२०००० ११७००० सबै संस्थाहरु सबै स्वास््र् 

संस्थाहरु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२५ 

र्िशलु्क र्ोर्लक एर्सड तथा क्र्ाम्ल्सर्म 
कार्िक्रम 

 

मख्
र्म

म्न्त्र
 त
था
 र
ोज
क
ार 

क
ार्
िक्र
म 

प्रदे
श 

सर
क
ार 

अि
दुाि

 

१०५०००
० 

१०५०००
० 

सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा 

३६७ जिाले सेवा 
पाउि े

र्िशलु्क र्पवर्ाट र्बतरण कार्िक्रम सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा 

१०४ जिाले सेवा 
पाएको 

अम्क्सजि कन्सन्रेटर खररद कार्िक्रम धरमपािी 
स्वास््र् चौकी, 
खैरा स्वास््र् 

चौकी 

खैरा स्वास््र् चौकी, 
च ुँजा स्वास््र् चौकी 

र्िशलु्क डेर्लभरी प्र्ाड र्बतरण सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा 

३६७ जिाको लार्ग 
खररद 

खलंगा प्राथर्मक स्वास््र् केन्रलाई सेमी 
एिालाईजर खररद 

खलंगा 
प्रा.स्वा.के. 

खलंगा प्रा.स्वा.के. 
लाई प्रदाि 

बर्थिङ सेन्टरहरुको लार्ग बेर्ब वामिर खररद च ुँजा स्वास््र् 
चौकी, खैरा 

स्वास््र् चौकी 

च ुँजा स्वास््र् चौकी, 
खैरा स्वास््र् चौकी 

र्िशलु्क गभि जाँच सेवा सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा 

सबै स्वास््र् चौर्क 

२६ कोरोिा अस्थार्ी अस्पताल ब्र्बस्थापि तथा 
स्वास््र् जन्र् सामाग्री खररद 

५००००० ५०००००   कोरोिा अस्थार्ी 
अस्पताल 

१२ जिा संक्रर्मतको 
उपचार 

२७ संक्रर्मतको पररक्षणको लार्ग एम्न्टजेट १००००० ० ८५०००० कोरोिा अस्थार्ी 
अस्पताल 

१०० गोटा खररद, 

५०० को जाँच 

२८ कोरोिा अस्थार्ी अस्पतालमा खटीर्का 
कचािरीलाई जोम्खम भिा  

  ६६८८९५ ६६८८९५ कोरोिा अस्थार्ी 
अस्पताल 

२४ जिा 
स्वास््र्कमी 

२९ र्बपद ब्र्बस्थापिका लार्ग एवबलेुन्स प्रर्ोजि 
बापत 

  

  १२०००० १२०००० कोरोिा अस्थार्ी 
अस्पताल 

कोरोिा अस्थार्ी 
अस्पताल 

 

 

  



 

म्शक्षा तर्ि िः 
जवमा र्वद्यालर् संख्र्ािः मा.र्व.- ७ आ.र्व.- ४ प्रा.र्व. (सामदुार्र्क/संस्थागत)- १२ 

म्शक्षक कमिचारी दरवन्दी संख्र्ािः- २३६  पदपरु्ति संख्र्ािः- २३५ ररक्त संख्र्ािः- १ स्थार्ीिः- ७३ करारिः- १६२ 

सवपन्न भएका र्ोजिाको र्ववरणिः तम्स्वर समेत  

र्स.िं. र्ोजिा कार्िक्रमको िाम 
कार्िक्रम संचालि 
स्थल 

रकम रु 
लाभाम्न्वत 

संख्र्ा 
कार्िक्रमबाट भएको प्रर्तर्ल÷ 

मखु्र् प्रगती 

१ 

  
  
  
  

र्वद्यालर् रंगरोगि 

  
  
  
  

भैरव िाथ पाण्डेडाडा,  

५,००,००० 

  
  
  
  

६ ओटा 
र्वद्यालर्हरु 

  
  
  
  

र्वद्यालर्हरु आकर्िक बिेर 
र्वद्याथीहरु र्वद्यालर्मा आकर्र्ित 
भएका  

  
  
  
  

जिज्र्ोती प्रा र्व 
अर्रपोखरी, 
जगदववा प्रा.र्व. 
चजुाखकि ,  
जिता मा.र्व लकु्का, 
जिजागतृी मा र्व 
कसेरी  

२ 
प्र अ, म्शक्षक र्वद्याथी 
प्रोत्साहि कार्िक्रम 

म्जल्ला समन्वर् 
सर्मर्तको सभाहल 
खलंगा 

१,७३,६५० २६ 
म्शक्षक र र्वद्याथीहरु म्शक्षण 
र्सकाईमा उत्प्ररेरत भएका  

३ 
र्वर्वध ददवर्सर् 
कार्िक्रम  

म्जल्ला समन्वर् 
सर्मर्तको सभाहल 
खलंगा 

१,००,००० 
सवपणुि 
र्वद्यालर्हरु 

गाउँपार्लकाको स्थापिा ददवस 
मिाइएको  

४ 
र्वद्यालर् ममित तथा 
कक्षाकोठा र्िमािण  

घोरथापा प्रा र्व 
घोरथापा 

५,००,००० २९ 

घोरथापा प्रा र्वमा भएको 
कक्षाकोठा अभाबको समस्र्ा 
हटेको  

५ 
पेशागत बरृ्त र्वकास 
कार्िक्रम 

म्शक्षा र्वकास तथा 
समन्वर् इकाइको 
सभाहल खलंगा 

१,००,००० 
सवपणुि 
र्वद्यालर्हरु 

र्वद्यालर्हरु शैम्क्षक त्र्ांक 
ब्र्वम्स्थत रुपमा राख्न सक्षम 
भएका  

६ पाररश्रर्मक कमिचारी  
सबै सामदुार्र्क 
र्वद्यालर्हरु 

१,००,००,००० 
सवपणुि 
र्वद्यालर्हरु 

म्शक्षक अभावको समस्र्ा हटेको  

७ 
स्थािीर् पाठ्यक्रम 
र्िमािण 

गाउँपार्लकाको 
कार्ािलर् 

३,००,००० 
सवपणुि 
र्वद्यालर्हरु 

स्थािीर् पेशा, सवपदा, भार्ा, 
संस्कृर्तको प्रबधिि हिुे  

८ 
सूचिा प्रर्वर्धमैत्री 
र्वद्यालर् कार्िक्रम 

खलंगा आर्व खलंगा, 
वालर्वकास प्रार्व 
बकेुिी, पालमु्शद्द प्रार्व 

खरेन्डाँडा, जिकल्र्ाण 
प्रार्व खन्नेखोला  

४,००,००० 
४ ओटा 
र्वद्यालर्हरु 

म्शक्षण तथा र्वद्यालर् प्रशासि 
आधरु्िकीकरण भएको  

९ 
असहार् छात्रवमृ्ि 
र्वतरण कार्िक्रम 

तोर्कएका १० 
र्वद्यालर्हरु 

१,००,००० १० 

आर्थिक अभावका कारण 
र्वद्यालर् छोड्ि ुपिे बाध्र्ता 
हटेको  

१० 
िमिुा र्वद्यालर् र्वकास 
कार्िक्रम 

अमर मार्व च ुँजा ५,००,००० ३१८ 

अमर मार्व च ुँजामा भएको 
कक्षाकोठा अभाबको समस्र्ा 
हटेको  



 
 

संघिः 

र्स.िं. र्ोजिा/कार्िक्रमको िाम रकम रु 

कार्िक्रम 

संचालि 
स्थल 

लाभाम्न्वत संख्र्ा 
कार्िक्रमबाट भएको प्रर्तर्ल/ 

मखु्र् प्रगती 

१ 

र्वद्यालर् भौर्तक पूवािधार 
र्िमािण अिदुाि (वास सरु्वधा 
सर्हतको सौचालर्) 

६,५०,००० 
आदिश प्रा र्व 
दाह्रखोला 

११५ 
आदिश प्रार्वमा सौचालर्को 
समस्र्ा हटेको  

२ 

तोर्कएका र्वद्याथीको ददवा 
खाजाका लार्ग  र्वद्यालर्लाइ 
अिदुाि  

१६,०६,०९५ 
सामदुार्र्क 
र्वद्यालर् सबै  

२७५५ 
र्वद्यालर् छाड्िे समस्र्ा कम 
भएको  

३ 

सामदुार्र्क र्वद्यालर्का 
छात्राहरुलाई र्िशलु्क 
स्र्ार्िटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापि 

५,००,००० 
सामदुार्र्क 
र्वद्यालर् सबै 

मर्हिावारी सरुु 
भएका सवपणुि 
छात्रा 
र्वद्याथीहरु 

मर्हिावारीको समर्मा 
छात्राहरुको पठिपाठि सहज 
बिेको  

४ 

शैम्क्षक पहुँच सरु्िम्ितता 
अिौपचारीक तथा बैकल्पीक 
म्शक्षा कार्िक्रम  

२,००,००० 

सरस्वती र 
जिजागरण 
सामदुार्र्क 
र्सकाई केन्र  

मल्लरािी 
गाउँपार्लकाको 
वडा िं ३ र ४ 
का वार्सन्दाहरु 

अिौपचाररक म्शक्षामा टेवा पगुेको  

५ 

माध्र्र्मक र्वद्यालर्मा 
पसु्तकालर् स्थापिा तथा 
ब्र्वस्थापि 

६,५०,००० 
सरस्वती 
आर्व बञ्चरे 

२१४ 
र्वद्याथीहरुले पसु्तकालर्मा बसेर 
अध्र्र्ि गिे अवसर प्राप्त गरेका  

६ 
म्शक्षण र्सकाइमा आईसीटीको 
प्रर्ोगका लार्ग अिदुाि  

६,५०,००० 
शारदा मार्व 
चौरपािी  

३४५ 
म्शक्षण र्सकाइमा आईसीटीको 
प्रर्ोग हिुे  

७ 
माध्र्र्मक र्वद्यालर्मा र्वज्ञाि 
प्रर्ोगशाला अिदुाि 

६,५०,००० 
जिजागतृी 
मार्व कसेरी 

२९३ 
र्वद्याथीहरुले प्रर्ोगात्मक कार्ि 
मार्ि त र्सक्िे अवसर प्राप्त गरेका  

८ 
राष्ट्रपर्त रर्िङ र्सल्ड 
प्रर्तर्ोर्गता 

१,००,००० 
टँुर्डखेल 
खलंगा 

११ र्वद्यालर् 
र्वर्भन्न खेलकुद प्रर्तर्ोर्गता 
संचालि  

९ राष्ट्रपर्त शैम्क्षक  सधुार कार्िक्रम ६,५०,००० 
शारदा मार्व 
चौरपािी  

३४५ 
म्शक्षण र्सकाइमा आईसीटीको 
प्रर्ोग हिुे  

१० 

साविजर्िक र्वद्यालर्का 
र्वद्याथीहरुका लार्ग र्िशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अिदुाि 

२४,६७,००० 
सामदुार्र्क 
र्वद्यालर् सबै 

४०८० 
र्वद्याथीहरुले र्िशलु्क रुपमा 
पाठ्यपसु्तक प्राप्त गरेका  

 

    प्रदेशिः 

र्स.िं. र्ोजिा/कार्िक्रमको िाम रकम रु 
कार्िक्रम 

संचालि स्थल 

लाभाम्न्वत 

संख्र्ा 
कार्िक्रमबाट भएको 
प्रर्तर्ल/मखु्र् प्रगती 

१ 
र्वपन्न पररवारका र्वद्याथीहरुको 
लार्ग छात्रवमृ्ि कार्िक्रम 

५,००,००० 
सबै सामदुार्र्क 
र्वद्यालर्हरु 

२०० जिा 
र्वद्याथीहरु 

र्वपन्न पररवारका र्वद्याथीहरुको 
पठिपाठिमा सहर्ोग पगुेको 

  



 

न्र्ार्र्क सर्मर्तिः 
सवपन्नभएका र्ोजिाको र्ववरणिः  

र्स.िं. र्ोजिाकार्िक्रमको िाम कार्िक्रम संचालि स्थल रकम लाभाम्न्वत संख्र्ा   

१ मेलर्मलाकतािकालार्गपाररश्रर्मक   ५०,००० १४ जिा   

२ बैठक व्र्वस्थापिखचि   २,२५,०००     

३ 

न्र्ार् सवपादि सवबन्धी 
अर्भमखुीकरण कार्िक्रम वडाहरु सबै २,५०,००० ५०० जिा   

४ अध्र्र्ि अवलोकि भ्रमण म्जल्ला वार्हरका पार्लकाहरुमा १,५०,००० २५ जिा   

५ र्िवेदि तामेली र्वर्भन्न वडाहरुमा २५,०००     

६ इजलास कक्ष व्र्वस्थापि   ४,५०,०००     

  जवमा   ११,५०,०००     

 

स्वीकृत भएकार्िर्मावली र कार्िर्वर्धहरुको िामावली:मल्लरािीगाउँपार्लकान्र्ार्र्क सर्मर्त (कार्िर्वर्ध सवबन्धी) ऐि, २०७५ 

प्राप्तभएको उजरुी संख्र्ा २० 

उजरुी र्र्र्छौटको र्ववरण: ११ 

न्र्ार्ीक सर्मर्तको वैठक संख्र्ा: १८ 

मेलमेलापकतािको संख्र्ा: १४ जिा 
 

मर्हला तथा बालबार्लका शाखा 
र्स.ि. कार्िक्रमको िाम कार्िक्रम सञ्चालि स्थाि लागत रकम 

लाभाम्न्वत 
संख्र्ा 

कैर्र्र्त 

१ 
मर्हलाका लागी सीप र्वकास 
(ब्रू्टीपालिर) तार्लम  

मल्लरािी गा.पा. ४ 
खलंगा 

२,५०,००० १३ जिा 
मूख्र्मन्त्री ग्रार्मण र्वकास तथा 
रोजगार कार्िक्रमसंग सहकार्ि 

२ 
अपाङ्गता पररचर्पत्र र्वतरणका 
लागी घवुती म्शर्वर सञ्चालि  

गा.पा.वडा ि. १,२,३ 
र५ का वडा कार्ािलर् 
र पार्क पिे ठाउँ(७ 
स्थाि) 

१,००,००० ८५ जिा   

३ 
आपत्कार्लि बालउद्धार कोर् 
स्थापिा  

मल्लरािी गा.पा. स्तरीर् 
कोर् स्थापिा 

१,००,००० ०   

४ 

ज्रे्ष्ठ िागररक कल्र्ाण 
सर्मर्त÷ज्रे्ष्ठ िागररक सञ्जाल 
गठि र बैठक सञ्चालि  

मल्लरािी गा.पा. स्तरीर् ४५,००० ३५ जिा   

५ ज्रे्ष्ठ िागररक सवमाि कार्िक्रम   
गा.पा. का ५ वटै वडा 
कार्ािलर् 

२,००,००० ७५ जिा   

६ 

ददवर्सर् कार्िक्रम  (ज्रे्ष्ठ िागररक 
ददवस,लैर्ङ्गक  र्हंसा र्वरुद्ध १६ 

ददिे अर्भर्ाि,अन्र्तरार्ष्ट्रर् अपाङ्गता 
ददवस र मर्हला ददवस) 

गा.पा. का ५ वटै वडा 
कार्ािलर् र 
गा.पा.स्तरीर् 
खलंगा,प्रू्ठाि  

२,५०,००० 

लगभग 

४५०० 
जिा 

वडा स्तर तथा गा.पा स्तरमा 
कार्िक्रम सञ्चालि  भएको 

७ 
मर्हला सर्मर्त संस्थाका 
सदस्र्हरुलाई आधारभतू तार्लम 

गा.पा. स्तरीर् खलंगा 
प्रू्ठाि  

१,५०,००० ३२ जिा   



 

८ 
स्थािीर् लैर्ङ्गक र्हंसा र्िवारण 
कोर् स्थापिा  

मल्लरािी गा.पा. स्तरीर् 
कोर् स्थापिा 

१०,०००, ०   

९ 
संरक्षण र्वर्र्गत क्षेत्र समन्वर् 
सर्मर्तको बैठक सञ्चालि  

गा.पा. स्तरीर् खलंगा 
प्रू्ठाि 

२०,००० 

सर्मर्तका 
पदार्धकारी

हरु 

  

१० 

अपाङ्गता पररचर्पत्र स्थािीर् 
समन्वर् सर्मर्तको बैठक 
सञ्चालि 

गा.पा. स्तरीर् खलंगा 
प्रू्ठाि 

६०,००० 

सर्मर्तका 
पदार्धकारी

हरु 

  

११ 

ज्रे्ष्ठ िागररक,संरक्षक तथा 
सरोकारवाला र्वच अन्तरर्क्रर्ा 
कार्िक्रम  

  ६५,००० ३५ जिा   

१२ 

अपाङ्गता भएका ब्र्ाम्क्तहरुका 
लागी क्षमता तथा र्सप र्वकास 
तार्लम  

वडा ÷गा.पा. स्तरीर् 
खलंगा प्रू्ठाि 

१,५०,०००   
रार्ष्ट्रर् अपा· सेवा संघ खलंगा 
प्रू्ठाि मार्ि त सञ्चालि भएको 

१३ 
अपाङ्गता भएका ब्र्ाम्क्तहरुका 
लागी सहार्ता सामाग्री र्वतरण  

गा.पा.स्तर  ७०,००० ५६ जिा   

 

िोटिः कोर्भडले गदाि २ वटा म्शर्वर र तार्लम सञ्चालि गिि िसकेको  

मखु्र्मन्त्री ग्रामीण र्वकास तथा रोजगार कार्िक्रम तर्ि िः 

र्स.ि. कार्िक्रमको िाम कार्िक्रम सञ्चालि स्थाि लागत रकम  
लाभाम्न्वत 
संख्र्ा 

कैर्र्र्त 

२ ब्रू्र्टपालिर तार्लम मल्लरािी गा.पा. ४ खलंगा प्रू्ठाि १,९४,६३५ १३ जिा   

जवमा १,९४,६३५     

 

२०७७/०४/०१ देम्ख २०७८/०३/२५ सवम र्वतरण गररएका अपाङ्गता पररचर्पत्र सवबन्धी र्ववरण 

र्स.ि. अपाङ्गताको प्रकार संख्र्ा 
१ पणुि अशक्त अपाङ्गता क बगि ११ जिा 
२ अर्त अशक्त अपाङ्गता ख बगि ४४ जिा 
३ मध्र्म अपाङ्गता ग बगि ४५ जिा 
४ सामान्र् अपाङ्गता घ बगि २० जिा 

जवमा   १२० जिा 
 

२०७७/०४/०१ देम्ख २०७८/०३/२५ सवम र्वतरण गररएका ज्रे्ष्ठ िागररक (६० बर्ि भन्दा माथी) पररचर्पत्र सवबन्धी र्ववरण 

मर्हला परुुर् जवमा 
३२ १६ ४८ 

जवमा ४८ 

 

मखु्र् उपलब्धीहरु  

 अपाङ्गता भएका ब्र्ाम्क्तहरुको समस्र्ालाई मध्र्िजर गदै गा.पा.का ५ वटै वडाका पार्क पिे ठाउ तथा घरमै पगुी १२० 
जिा अपाङ्गता भएका ब्र्ाम्क्तहरु लाई अपाङ्गता पररचर्पत्र र्वतरण गररएको  

 समाजमा उम्चत ढङगले आत्मसवमाि ददिका लागी ज्रे्ष्ठ िागररक ददवसका अबसरमा ७५ जिा ज्रे्ष्ठ िागररकहरुलाइ सवमाि 
गररएको  

 र्हंसाका कुरा बार्हर आउि थालेको  



 
 लैर्ङ्गक र्हंसा र्िवारणका लागी पार्लका स्थीत र्वर्भन्न सरोकारवाला र्िकार् संग समन्वर् र सहकार्ि गरी न्र्ार्को लागी पैरवी 

भईरहेको  

 गा.पा. स्तरीर् लैर्ङ्गक र्हंसा र्िवारण कोर् र आपत्कार्लि बालउद्धार कोर् स्थापिा  

 प्रमखु समस्र्ाको रुपमा रहेको बालर्बबाह सबैको चासोको र्बर्र्का रुपमा अम्घ साररएको र बालर्बाबाह अन्त्र्का लागी 
सरोकारवाला र्िकार्हरु र्क्रर्ाम्शल रहेको  

 मर्हलाहरुको चेतिा स्तर बढेको  

 मर्हलाहरुलाइ परुुर्हरुको साथ सहर्ोग  

 मर्हलाहरु ब्र्ावसार् गिि उन्मखु  

 अपाङ्गता भएका ब्र्ाम्क्तहरुलाई अर्त आवश्र्क सहार्ता सामाग्री र्वतरण गररएको  

 

 

 व्र्म्क्तगत घटिा दताि तथा पम्ञ्जकरण शाखा 
र्स. 
िं 

र्ोजिा तथा कार्िक्रमको िाम  कार्िक्रम संचालि 
स्थल  

लागत रकम  लाभाम्न्वत 
संख्र्ा   

कार्िक्रमबाट भएको प्रर्तर्ल ÷ 
मखु्र् प्रगर्त 

१ घटिा दताि र्कताब र्डम्जटाइजेशि  सवपूणि वडा 
कार्ािलर् 

२४८००० २२७०० हाल सवम वडामा रहेका 
घटिालाइ अिलाइिमा आबद्ध 

२ वडा सम्चबलाइ अिलाइि घटिा 
दताि सवबन्धी तार्लम  

मल्लरािी गा पा  ३००३० ५ वटा वडा 
सम्चब  

वडामा दताि हिु आउिे घटिालाइ 
अिलाइिका माध्र्मबाट दताि गिे   

३   सामाम्जक सरुक्षा भिा र्वतरण सवपूणि वडा  ४१८१२८५७ ५४५५ सामाम्जक सरुक्षा भिा पाउिे 
लाभग्राहीहरूको म्जबि स्तरमा 
सधुार भएको   

४ वडा कार्ािलर्मा कवर्टुर,डेक्सटप, 
र्प्रन्टर तथा 4G Wireless Dongol 

खररद 

सवपूणि वडामा 
र्वतरण गररएको   

५२५००० ५ वटा वडा 
सम्चब  

सेवा प्रवाहको समर्मा देखा 
इन्टरिेट सवबन्धीको समस्र्ा 
समाधाि गररएको   

५ घटिा दताि अर्भर्ाि  सवपूणि वडा  ५७८९० सवपूणि वडाका 
वार्सन्दा 

घटिा घटेको ३५ ददि र्भतै्र 
घटिा दताि गराउि मद्धत गरेको   

६ व्र्म्िगत घटिा दताि सख्र्ा   सवपूणि वडा ९५५ सवपूणि वडाका 
वार्सन्दा  

वडामा वार्र्क रुपमा दताि भएको 
घटिा सख्र्ा एर्कि भएको   

 



 

 व्र्म्क्तगत घटिा र्ववरण  

                                     

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

सामाम्जक सरुक्षा कार्ािक्रम र्ववरण                 रकम  रु. हजारमा 
वडा 
िवबर 

ज्रे्ष्ठ िागररक एकल मर्हल पूणि अपाङ्गता आमं्शक अपाङ्गता बाल सरुक्षा अिदुाि दर्लत  वगि 

 म. प.ु रकम  म. रकम  म. प.ु  रकम  म.  प.ु रकम म. प.ु रकम  म. प ु. रकम  
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घटिा दताि २०७७ श्रावण देम्ख २०७८ असार २९ गते सवम 

वडा ि जन्म दताि मतृ्र् ुदताि र्ववाह दताि बसाइसराइ 
आएको   

बसाइसराइ 
गएको 

सवबन्ध 
र्वचछेद  

जवमा 
 मर्हला  परुुर् मर्हला  परुुर् 
१ ५५ ६८ ६ १७ २३ ९ ७ ० १८५ 
२ ९० ७३ १८ १८ ५० ८ १ ० २५८ 
३ ७३ ७२ १० २४ ५४ ६ ७ ० २४६ 
४ ११८ ९६ ४३ ५६ १०४ ५३ ७ २ ४७९ 
५ ४१ ४९ १३ २४ २८ २३ ० ० १७८ 
 

 जवमा 
३७७ ३५८ ९० १३९ 

 

   २५९ 
 

९९ 
 

२२ 
 

२ 
 

१३४६ 
        ७३५        २२९ 



 

सूचिा प्रर्वर्ध तथा त्र्ाङ्क अर्भलेख शाखािः 
१. गाउँपार्लका, सबै वडा तथा ६ वटा माध्र्र्मक तहका र्वद्यालर्हरुमा र्वधतुीर् हाम्जरी जडाि भइ २०७८ बैशाख १ गते देम्ख 

कार्ािन्वर्िमा आएको साथै र्वधतुीर् हाम्जरी र्िदेम्शका २०७८ समेत कार्ािपार्लकाबाट पाररत भई कार्ािन्वर्िमा आएकोछ। 

२. गाउँपार्लकाको कार्ािलर् र ५ वटै वडामा र्वधतु, सोलार र ईन्टरिेट सेवा र्िर्र्मत गररएकोछ । 

३. अिलाईि राजश्व प्रणाली मार्ि त र्िर्र्मत कर संलि भएकोछ । 

४. सेवा प्रवाहलाई सूचिा प्रर्वर्ध मैत्री बिाउिका र्िवती गाउँपार्लका तथा सबै वडाहरुमा दताि चलािी तथा र्सर्ारीस अिलाईि मार्ि त 
गरीएकोछ । 

५. गाउँपार्लकाको कार्ािलर् पररसरमा र्सै वर्ि र्स.र्स. र्टर्भ क्र्ामेरा जडाि भएकोछ । 

६. गाउँपार्लका र्भत्रका घर पररवारको वस्तमु्स्थती र्ववरण र्डजटल रुपमा व्र्वम्स्थत गिेका लागी र्डम्जटल प्रोर्ाईल तर्ार भएकोछ, 
प्रोर्ाईल र्िमािणका क्रममा समावेश भएका त्र्ाङ्कहरुको एर्किका लार्ग प्रमाम्णकरण गोष्ठी मार्ि त गिे र्ोजिा रहेकोछ। 

७. कार्ािलर्को गर्तर्वर्धहरु र्िर्र्मत रुपमा गाउँपार्लकाको वेबसाईट, रे्सबकु पेज लगार्त सूचिा पाटी मार्ि त साविजर्िक गररएकोछ । 

८. प्रत्रे्क ३/३ मर्हिामा सूचिाको हक सवबन्धी ऐि २०६४ बमोम्जम स्वत प्रकाशि गररएकोछ   

९. र्िर्र्मत रुपमा कार्ािलर्मा हिुे प्रर्तर्िधी तथा कमिचारी बैठक, म्चठ्ठी पत्र पत्राचार लगार्त सूचिा प्ररे्ण गदाि ईमेल, रे्सबकु ग्रपु 
तथा ग्रपु एस एम एस द्धारा गररएकोछ । 

१०. ठूला र्ोजिालाई ठेक्का प्रर्क्रर्ाबाट गदाि अिलाईि मार्ि त (eGP)  र्वधतुीर् खररद प्रणालीको माध्र्मबाट बोलपत्र आह्ववाि गिे 
गररएकोछ । 

प्रधािमन्त्री रोजगार कार्िक्रम 

र्ोजिा अिसुारिः 
र्स िं कामको र्ववरण वडा १ वडा २ वडा ३ वडा ४ वडा ५ जवमा 
१ घोरेटो बाटो ८४१० र्मटर १८४१५ 

र्मटर 

१४४२० 

र्मटर 

१५७७० र्मटर १५०० 

र्मटर 

५८५०५  

र्मटर 

२ मोटर बाटो िाली र्िमािण     – १०४० र्मटर ९०९० 

र्मटर 

७४९५ र्मटर १२६३० 

र्मटर 

३०२५५ 

र्मटर 

३ मोटर बाटो     –     –     – १०४० र्मटर     – १०४० 

र्मटर 

४ र्वधालर् र्र्ल्ड र्िमािण     –     –     – ४० र्मटर     – ४० र्मटर 

५ सखु्खा कचची ढुगांको गारो 
र्िमािण 

    –     –     – १७ र्मटर     – १७ र्मटर 

 

श्रर्मक अिसुार 

र्ववरण वडा १ वडा २ वडा ३ वडा ४ वडा ५ 

र्ोजिा संख्र्ा ८ १३ २३ ३६ ४ 

काममा खटाइएका 
सूम्चकृत बेरोजगार संख्र्ा 

२४ जिा ५६ जिा ६२ जिा १०२ जिा ४० जिा 

श्रर्मक ददि २,२०७ ४,८४८ ५६८९ ९३०० ३७८६ 

खचि भएको रकम ११,४१,०१९ २५,०६,४१६ २९,४१,२१३ ४८,०८,१०० १९,५७,३६२ 



 

वडा िं १: 

क्र 
सं 

र्ोजिाको िाम कार्िक्रम संचालि 
स्थल 

लागत रकम लाभाम्न्वत 
संख्र्ा 

कार्िक्रमवाट भएको प्रर्तर्ल 

१ प्रहरी सािेदारी कार्िक्रम मल्लरािी १ को 
चदुरीखोला‚थाम‚अबाि
ङ‚सोलाहाल्िा 

३०‚००० १७०घरधु
री 
१२०० 
जिा 

•प्रहरी चौकी मरन्ठािा र प्रहरी चौकी 
चजुाठाटीको संर्ोजिमा  
बालर्बवाह‚बहरु्बवाह‚लैङ्गीक र्हंसा 
अन्त्र्‚छुवाछत सववन्धी चेतिामलुक 
कार्िक्रम सवपन्न भएकोछ  

२ अरौटी िाक्रीसल्ला 
मोटरबाटो र्िरन्तरता 

चदुरीखोला देखी 
मगरटोला जोड्िे 
बाटो 

२‚००‚००० २० घर 
१००जिा 

•स्थािीर् जितालाई प्रत्र्क्ष रोजगारी 
र्सजििा गरी हाल सवम मोटरबाटोले 
िछोएको मगरटोला जािे करीब 
४०० मी मो बा र्िमािण 
• रोजगारी पाउदा स्थािीर् खसुी  

३ उछुटे सािलेख खजरेु 
मोटरबाटो स्तरउन्नती 

सािलेख ३‚००‚००० १००घरधु
री ५०० 
जिा 

•खलंगा अबािङ जोड्िे छोटो रुटको 
र्ो  मोटरबाटो कडा चट्टाि काटी 
स्तरउन्नती हदुा 
सािलेख‚अबािङ‚चदुरीखोला‚चजुाँ वासी 
हर्ीत भएको  

४ खचालीडाडा पार्िगैरा 
मोटरबाटो र्िरन्तरता 

हमाले‚खचालीडाडा‚पा
िीगैरा 

१‚५०‚००० ४० 
घरधरुी 
१५०जिा 

•मोटरबाटो जिजागतृी र्बद्यालर् हदैु 
पािीगैरा सवम परु्ािउिे लक्ष्र् रहेकोले 
तँहाका र्वद्याथी म्शक्षक र स्थािीर् 
हर्र्ित  
•र्ो मोटरबाटो र्स बर्ि कररब ५०० 
मीटर िर्ा रर्ाक बिेको छ 

५ चजुाँ िाम्रीकोट 
गन्नीखोला मोटरबाटो 
स्तरउन्नती 

गन्नीखोला ३‚००‚००० २० 
घरधरुी 
१००जिा 

•हालसवम मोटरबाटो िपगुेको 
गन्नीखोलामा मोटरबाटो पगु्िे र्िम्स्चत 
भएपर्छ स्थािीर् खसुी 
• र्ो मोटरबाटो र्स बर्ि कडा चट्टाि 
काटी कररब ४०० मीटर िर्ा 
रर्ाक बिेको छ 

६ चदुरीखोला खौलेपोखरी 
मोटरबाटो स्तरउन्नती 

चदुरीखोला‚अबािङ‚ह
मालेडाडा‚खौलेपोखरी 

७‚००‚००० २०० 
घरधरुी 
१००० 
जिा 

•चजुाँ‚अबािङ‚चदुरीखोलालाई मरन्ठाि 
बाग्दलुा संग जोड्िे मेरुदण्डको 
रुपमा रहेको र्ो मोटरबाटोमा ठुला 
बस चल्ि थालेपछी र्स भेगका 
जिता अत्र्न्त खसुी छि 
• र्ो मोटरबाटोको ठाउ ठाउमा 
ग्रावेल‚िाला खन्ने काम भएको छ 



 
७ चँदलेु हरीथगुाँ 

मोटरबाटो र्िरन्तरता 
चदलेु ‚हरीथगुाँ २‚००‚००० ५ घरधरुी 

२५ जिा 
•कडा चट्टाि काटी विाईएको र्ो 
मोटरबाटो अको वर्ि हरीथङुगा 
परु्ािउिे लक्ष्र् राख्दा स्थािीर् र्िकै 
खसुी देम्खन्छि  

८ र्वर्भन्न घोरेटो बाटो 
ममित श्रममलुक 

अबािङ देखी 
मगरटोला 
 

२‚००‚००० ५०घरधरुी 
२०० 
जिा 

•कोरोिाको कहरमा रहेका 
स्थािीर्लाई रोजगारी र्सजििा गदै 
बिाइएको र्ो घोरेटोबाटो र्िकै 
उपर्ोगी भएको देखीन्छ 

९ खेलकुद तथा खेल 
सामाग्री र्वतरण 

१ िं वडाका र्वर्भन्न 
बस्ती 

१‚००‚००० सवपणुि 
वडाबासी 

१ िं वडाका खेलप्रमेी र्वुाहरुलाई 
खेल प्रर्त उत्सार्हत गिि खेलसामाग्री 
र्वतरण गदाि र्िकै खसुी देखीए  

१० बढुाथाप्ला संसारे गौरो टोड्के ५०‚००० ५० 
घरधरुी 
२०० 
जिा 

कुल पजुा गिे स्थल घेराबार गरी  
र्िमािण हदुा त्र्स क्षेत्रको संरक्षण 
भएको अिभुतुी गरेको पाईएको  

११ उर्धर्ि ढुङ्गा र्संचाई 
र्िमािण 

चदुरीखोला ५०‚००० २० 
घरधरुी 
१५० 
जिा 

र्सचाईको लागी र्िकै कठीि रहेको 
चदुरीखोलामा र्ो र्ोजिा सवपन्न 
भएपछी उत्पादि बढ्िे र्ििीत छ 

१२ ठुलाचौर पोखरी र्िमािण ठुलाचौर १‚००‚००० ४०  
घरधरुी 
१५० 
जिा 

र्ो र्ोजिा सवपन्न भएपछी गाइबस्त ु
तथा घरार्सी कामको लागी पािी 
बोक्िे समस्र्ा हटेको छ 

१३ अवािङ पधेरा ट्याङकी 
र्िमािण खािेपािी 

पािीगैरा १‚००‚००० १० 
घरधरुी र 
१ 
र्वद्यालर् 

•ऐतीहासीक पधेरा संरक्षण भएको छ 
•जिजाग्रीती र्वद्यालर्को लागी र्पउिे 
पािी र्िकै सहज भएको छ  

१४ टोड्के मािपोखरा 
खािेपार्ि आरसीसी 
ट्याङकी र्िमािण 

टोड्के ३‚००‚००० ७० 
घरधरुी 
३०० 
जिा 

•गाउँको िजीक ट्याङकी र्िमािण 
हदुा २ घण्टा र्हडेर पािी र्लि जािे 
समस्र्ा हटेको छ  

१५ ढाडपािी खािेपािी 
ट्याङकी र्िमािण 

चदलेु ढाडपािी १‚५०‚००० ३० 
घरधरुी 
१२० 
जिा 

•१ वटा ईिटेक र १ वटा स्टोरेज 
गरी २ वटा ट्याङकी र्िमािण भएको 
छ 
•र्ो ट्याङकीले पािीको मलु संरक्षण 
भएको छ 

१६ िाम्रीकोट पाईपलाईि 
र्वस्तार 

पािीगैरा िाम्रीकोट ५०‚००० २० 
घरधरुी 
८० जिा 

पाइपलाइि र्वस्तारले िाम्रीकोटमा 
पािीको सहजता भएको छ  



 
१७ र्सधरेु मािपधेरा 

खािेपािी ट्याङकी 
र्िमािण 

र्सधरेु १‚५०‚००० १० 
घरधरुी 
५० जिा 

•२ वटा ट्याङकी र्िमािण भएको छ  
•पािीको लागी र्िकै सकस रहेको र्ो 
बम्स्तमा हाल सहज रहेको छ 

१८ र्ोहोरमैला समग्र 
व्र्वस्थापि 

वडाका र्वद्यालर् ४५‚००० ४ 
र्वद्यालर् 
प्रत्र्क्ष 
५०० 
जिा 

•१ िं वडाका ४ वटा र्वद्यालर्को 
प्रत्रे्क कक्षा कोठामा डस्टर्वि र 
र्ोहोर जलाउिे ररङ हदुा र्ोहोर 
व्र्वस्थापिमा सम्जलो भएको छ 
•पठिपाठिमा सहजता भएको छ 

१९ अर्रपोखरी प्रर्तक्षालर् 
र्िमािण 

अर्रपोखरी १‚००‚००० ३०घरधरुी 
१००जिा 

•र्स प्रर्तक्षालर्ले वैठक‚गोस्ठी र 
अन्र् कार्िक्रम गदाि र्िकै काम 
ददएको छ  

२० खड्केश्वरी प्रा र्व र्भिा 
प्लास्टर 

चदुरीखोला १‚००‚००० १०० 
जिा 

•र्स र्वद्यालर्को र्भिा बर्लर्ो 
भएको छ  
•माटोको भीिाको कारण धलुो उड्िे 
समस्र्ा हटेको छ 

२१ जिज्र्ोती प्रा र्व घेरावार अर्रपोखरी १‚००‚००० १०० 
जिा 

• र्वद्याथीहरु अिावश्र्क रुपमा 
बाहीर जािे समस्र्ा हटेको छ  
•र्वद्यालर्को संरक्षण भएको छ 

२२ जिजागतृी प्रा र्व र्भिा 
प्लास्टर 

पािीगैरा १‚००‚००० १००जिा •र्स र्वद्यालर्को र्भिा बर्लर्ो 
भएको छ  
•माटोको भीिाको कारण धलुो उड्िे 
समस्र्ा हटेको छ 

२३ जिता मा र्व लकु्का 
घेरावार 

सोलाहाल्िा २‚००‚००० २५० 
जिा 

• र्वद्याथीहरु अिावश्र्क रुपमा 
बाहीर जािे समस्र्ा हटेको छ  
•र्वद्यालर्को संरक्षण भएको छ 
•र्वद्यालर्को सौन्दर्ि बढेको छ 

२४ प्र्ठुाि क्र्ावपस संरचिा 
र्िमािण 

 १‚००‚०००  एकमषु्ट गाउँपार्लका मार्ि त उपलब्ध 
गराईएको  

२५ देउराली थाम मो बा देउराली थाम १७‚००‚००० ३५ 
घरधरुी 
१२५ 
जिा 

•हाल सवम मोटरबाटोको पहुँच 
िभएको थामका जिता र्ो मो.बा को 
र्िरन्तरताले उत्सार्हत भएका छि  
 

२६ देउराली एकराते र्लफ्ट 
खा पा 

एकरातेडाडा १०‚००‚००० ६० 
घरधरुी 
२५० 
जिा 

एकराते‚चदुरीखोलाको मार्थल्लो 
भेगका जिता र्ो र्ोजिाको सरुुले 
खसुी छि 

२७ मिुडाडा चजुाँ मो बा 
स्तरउन्नती 

मिुडाडा‚दारीमखकि ‚
खौलेपोखरी‚चजुाँ 

१५‚००‚००० २०० 
घरधरुी 
१००० 
जिा 

वडा िं १ र वडा िं २ लाई 
सदरमकुाम खलंगा संग जोड्िे 
मोटरबाटोको स्तरउन्नतीले दबैु 
वडाका जिता खसुी छि  

 



 

वडा िं २: 

र्स.िं. र्ोजिाको िाम 
कार्िक्रम संचालि 
स्थल  

र्वर्िर्ोम्जत 

रकम   

हजारमा 

लाभान्वीत 

संख्र्ा 
जिा 

कार्िक्रमको मखु्र् प्रर्तर्ल  

१ 

अगवुा कृर्क र कृर्क 
समूहलाई र्सलपोर्लि र्त्रपाल 
र्वतरण 

खम्न्नखोला,च ुँजा, 
खररण्डाडा, 
मरभगंु, कुडारा 

५० ७० 
व्र्वसार्र्क र्कसािलाई अन्न सकुाउि टेवा 
पगुेको कृर्र् पेसामा लाग्ि थप हौसला र्मलेको 

२ 

अगवुा कृर्क र कृर्क 
समूहलाई प्र्ाजको र्बउ र्वतरण 
५० अिदुाि 

खम्न्नखोला,च ुँजा, 
खररण्डाडा, 
मरभगंु, कुडारा 

५० ९० 

प्र्ाजखेतीमा आत्मर्िभिर हिु सहर्ोग 
प¥ुर्ाएको । थोरै लगािी गरी धेरै प्रर्तर्ल 
पाएको ।  

३ आरि व्र्वस्थापि चजुाँ ३५ ५ 

आरि व्र्वसार्ीलाई जस्तापाता र्वतरण गरी 
परवपरागत आरि व्र्वसार् र्िरन्तरता ददि 
सहर्ोग पगुेको  

४ 
खन्नीखोला मसािघाट र्संढी 
र्िमािण 

खम्न्नखोला  ५० १०० 
र्संढी र्िमािण गररएको ८८ के.जी को क्ष्चर्ल 
बलिर्भ दभलअज बिाएको  

५ 
खौलेपोखरी देम्ख स्वास््र् चौकी 
हुँदै छेडापोखरी मो.बा स्तरोन्नती  

चजुाँ २०० ४०० 
४४० र्मटर  मो.बा र्िमािण भएको  ३५० 
र्मटर िाला र्िमािण भएको  

६ 
खोप व्र्वस्थापिको लार्ग र्िज 
खररद 

कुडारा  ३५ ५०० 
वडाको पश ुइकाइमा र्िज खररद गरी खोप 
भण्डारणमा सहर्ोग पगुेको  

७ गाउँघर म्क्लर्िक व्र्वस्थापि कुडारा  ५० ३५० 

आधारभतु स्वास््र् केन्र , च ुँजालाइ सामाग्री 
(weight machine, foetus cup)आदद र्वतरण 
गररएको गाउँघर म्क्लिीक मार्ि त सेवा प्रदाि 
गिि थप सहज भएको   

८ 

चजुाँठाटी म्चते्रडाँडा गम्न्नखोला 
मो.बा र्िरन्तरता श्रममलुक 
मात्र 

चजुाँठाटी , 

र्वरौटा, म्चते्रडाँडा 
२०० १०० 

कामदार प्रर्ोग गरी मो.बा र्िरन्तरता 
गररएको  ७० र्मटर मो. वा खर्िएको  

९ 

जगदवबा प्रा.र्वको लार्ग 
बोक्सेपािी मलु संरक्षण तथा 
टंकी र्िमािण  

चजुाखकि  १०० ४०० 
१ वटा मलु संरक्षण तथा  टंकी र्िमािण 
गररएको  

१० 
म्जमरुपािी रावचे मो.बा 
र्िरन्तरता 

म्जमरुपािी , रावचे  १५० ३०० ४५० मो.वा र्िमािण गररएको  

११ 
दगुिम क्षेत्रका बालवार्लकालाई 
स्कुल बस संचालि 

बान्नादेम्ख 
चजुाँठाटीसवम  

१५० ७० 
बालवार्लकालाई स्कुल  जािको लार्ग सहर्ोग 
पगुेको  

१२ बान्ना बसपाकि  व्र्वस्थापि बान्ना  १५० २५० 
बसपाकि  व्र्वस्थापि गररएको १९ र्मटर 
र्र्ल्ड र्िमािण  र िाला १८ र्मटर खर्िएको 

१३ ररचािज पोखरी र्िमािण  मधगुारे र र्सउते ५० ५०० ३ वटा ररचािज पोखरी र्िमािण गररएको ।  

१४ परम्जवी र्िर्न्त्रण     ५० ४५० 

परम्जवी र्िर्न्त्रणको लार्ग आवश्र्क और्र्ध 
खररद गररएको ।  पशसंुग सवबम्न्धत परम्जवी 
र्िर्न्त्रण गिि सहज भएको ।  



 

१५ 
जिकल्र्ाण प्रा.र्व घोराबार 
र्िरन्तरता  

खम्न्नखोला  १०० ३०० ३८ र्मटर घेराबार गररएको 

१६ 
ठुलाखेत तल्लोटोला बोरीरुख 
मो.बा.र्िमािण 

ठुलाखेत 
तल्लोटोला 
बोरीरुख 

५० २५० 

मो.बा.र्िमािण गररएको ३ वटा ३।१।१ को 
जाली राम्खएको ७० र्मटर को कम्चच िाला 
र्िमािण  

१७ 
भैसामारे थापाटोल मो.बा 
र्िमािण   

भैसामारे १५० ३०० ३२० र्मटर मो.बा.र्िमािण गररएको 

१८ मरु्डखोला भकुन्डे मो.बा र्िमािण मरु्डखोला भकुन्डे १५० २५० ४८० मो.बा.र्िमािण गररएको  

१९ 
गडेरी देम्ख सरस्वती प्रा.र्व 
खा.पा. ममित  

गडेरीखोला 
अदवुाबारी 

१०० ५०० 
खा.पा.ममित गररएको ६०० र्मटर पाईप 
खररद भएको 

२० र्सस्िेरी खा.पा ममित  

र्सर्ाला, 
खररन्डाडा, 
र्भरकुिा  

१०० १२०० 
खा.पा. ममित गररएको ४ वटा र्व.र्प.टी 
र्िमािण गररएको  

२१ 
कुडाँरा तल्लो र्सउते बरािबोट 
हुँदै छेडापोखरी मो.बा स्तरोन्नती  

र्सउते  ३०० ५०० 

८७० र्मटर  मो.बा स्तरोन्नती गररएको  िाला 
३७० र्मटर खर्िएको  २।१।१ को २ वटा 
जाली राम्खएको  

२२ सरस्वती प्रा.र्व दमारा मो.बा मरभङु ४०० ३०० ३८० र्मटरको मो.बा.र्िमािण गररएको 

२३ 
गडेरीदेम्ख भतेुिीखोला 
र्सचाइकुलो र्िमािण 

मरभङु 
भतेुिीखोला  

१०० २० ३०६ र्मटर पाईप खररद गररएको 

२४ 
म्चर्तखेत पलासे र्वरौटा र्सँचाइ 
कुलो र्िमािण 

कुडारा ८० २०० 
५० र्मटर कुलो र्िमािण गररएको ८० र्मटर 
पाइप खररद  

२५ 
र्टमरेुचौर बाधदेम्ख भकुण्डे 
र्सचाइ कुलो र्िमािण 

मधगुरे 
(मरु्डखोला ) 

१०० ४० ९५ र्मटर र्सचाइकुलो र्िमािण गररएको 

२६ 
दोभािखोला र्सम र्मल र्सचाइ 
कुलो र्िमािण  

कुडारा १५० १०० ७२ र्मटर र्सचाइकुलो र्िमािण गररएको 

२७ 
पोखराखेत चरेटारी भकुण्डे 
र्सचाइ कुलो र्िमािण 

मधगुरे 
(मरु्डखोला ) र 
म्जमरुपार्ि  

१०० ५० ७७ र्मटर र्सचाइकुलो र्िमािण गररएको 

२८ 
बेसारे रुख बान्ना ढावा र्सचाइ 
कुलो र्िमािण  

बान्ना  १०० २० ५१ र्मटर र्सचाइकुलो र्िमािण गररएको 

२९ भलु्के खा.पा ममित चजुा  ५० २०० 
खा.पा ममित गररएको  ३०६ र्मटर पाईप 
खररद गररएको 

३० 
र्वर्भन्न खा.पा ममित तथा 
पाइपलाइि र्वस्तार  

खम्न्नखोला,च ुँजा, 
खररण्डाडा, 
मरभगंु, कुडारा 

२०० 

१४०     ५ 
वटा 
र्वद्यालर् 

आवश्र्क पाइप खररद गरर र्वतरण गररएको 
खािेपािीको समस्र्ा केर्ह समाधाि भएको ।  

३१ 
कचवे र तारजाली व्र्वस्थापि 
, कुडारखोला 

कुडारा २०० ५० 

कचवे र  ४ वटा द्द८ज्ञ८ज्ञको तारजाली ३५० 
र्मटर पाइप खररद गररएको ६ र्मटरको गारो 
लगाइएको  

३२ 

कुडलेु गरु्ा संरक्षण तथा 
र्वर्भन्न मठ मम्न्दर र्िमािण तथा 
ममित 

र्सउते, चजुा, 
खरेन्नडाँडा, बान्ना, 
भरभङु 

१५० २०० 

कुडलेु गरु्ा र्संर्ड र्िमािण र सतह र्मलाउिे 
काम गररएको ४ वटा मम्न्दरमा प्लाष्टरको 
काम गररएको  



 

३३ 
उन्नत जातको मकैको र्वउ 
र्वतरण  

खम्न्नखोला,च ुँजा, 
खररण्डाडा, 
मरभगंु, कुडारा 

५० १०० 
मकैको र्वउ र्वतरण गरी मकै खेतीमा 
आत्मर्िभिर भएको 

३४ 
रार्तपोखरी टाकुरी , लौरीखािी 
मो.बा 

रातीपोखरी चजुां १०० ३०० ४०६ र्मटर मो.बा.र्िमािण गररएको 

३५ जगदवबा काप्राददप मो.बा 
काप्राददप 
चजुाखकि  

५० १५० २०० र्मटर स्तरोन्नती गररएको 

३६ 
च ुँजागौरा मो.बा ममित च ुँजाठाटी 
चजुा मो.बा मोड सधुार 

च ुँजाठाटी देखी 
चजुा  

४० ंं 
६० 

३०० 
१९६ र्मटर मो.बा. मोड सधुार  गररएको 
४० र्मटर कम्चच िाला र्िमािण गररएका 

३७ खम्न्नखोला परुािापाटा मो.बा खम्न्नखोला  १०० १०० 
 २९९ र्मटर मो.बा.र्िमािण गररएको 
२।१।१ को जाली लगाएको 

३८ 
खेलकुद र्र्ल्ड र्िमािण तथा 
व्र्वस्थापि 

मरभङु र 
चजुाठाटी  

५० १५० 

पर्हरो र्िर्न्त्रणको लागी २१ र्मटर को पक्की 
गारो लगाएको खेलप्रमेी र्वुाहरुलाइ 
खेलकुदमा लाग्ि थप उत्सार्हत गररएको ।  

३९ 
चजुाँठाटी खरेिडाँडा बाघखोर 
छेडापोखरी मो.बा मोड सधुार 

र्भरकुिा  १०० ३५०  २८० र्मटर मो.बा.मोड सधुार गररएको 

४० अमर मा.र्व घोराबार  चजुा  २५० ४०० 
घोरबार २८.७० र्मटर गररएको  ६५ र्मटर 
गारो लगाएको 

४१ बान्ना मरभगंु मो.बा मोड सधुार  
बान्ना देम्ख 
मरभङुसवम  

१०० ५०० 
४३८ र्मटर मो.बा.मोड सधुार गररएको र 
८० र्मटर कचची िाला खर्िएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा िं ३ 

र्स.िं. र्ोजिाको िाम 
कार्िक्रम 

संचालि स्थल  

र्वर्िर्ोम्जत 

रकम   हजारमा 
लाभान्वीत 
संख्र्ा जिा 

कार्िक्रमको मखु्र् प्रर्तर्ल  

१ 
मकैको र्बउ ५० प्रर्तशत 
अिदुािमा  र्बतरण कार्िक्रम  

मल्लरािी ३ सबै  १००००० १२०० 

मल्लरािी गाँउपार्लकाको मकैको पकेट 
क्षेत्र मिुडाँडा बाहेक सबै मल्लरािी 
गाँउपार्लका वडा िं. ३ मा अिदुािमा 
मकैको र्बउ र्बतरण गररर्ो,  मल्लरािी 
गाँउपाम्ंलका वडा िं. ३ लाई मकैमा 
आत्मर्िभैर गराउिे चाहािा रहेको ।  

२ 

उन्नत बाख्रापालक कृर्क 
समहुलाई ७५ प्रर्तशत अिदुािमा 
बोर्रबोका र्बतरण।  

मल्लरािी ३ 
धरमपािी  

७५००० १५० 

घरमपािी क्षेत्रमा बाख्रापालि लाई 
ब्र्बसार्को रुपमा र्बकास गिुिको साथै 
उन्नत जातको बोर्र बोका मार्ि त िश्ल 
सधुार गिे ।  



 

३ 
कृर्ी समहुलाई प्र्ाज र्बउ ५० 
प्रर्तशत अिदुािमा र्बतरण 

मल्लरािी ३ सबै  ५००००   

मल्लरािी ३ लाई प्र्ाज उत्पादिमा 
आत्मर्िभिर बिाउिकुो साथै, प्र्ाज र्िर्ाित  

गिे लक्ष्र् राम्खएको ।  

४ 

कागर्त खेती पकेट क्षेत्र बकेुिी 
१० जिा कृर्कलाई खाडल 
सहर्ोग ५०० र्बरुवा 

मल्लरािी ३ 
बकेुिी  

५०००० ५०० 

बकेुिीलाई कागर्त पकेट क्षेत्रको रुपमा 
र्बकास गिि कृर्कलाई अिदुािमा खाडल 
सहर्ोग स्वरुप प्रर्त खाडल रु १०० 
रुपैर्ा ददईउको ।  

५ 
गाँउबजार र्ोहोरमैला 
ब्र्बस्थापि 

मल्लरािी ३ सबै ९५००० २००० 

गाँउको मखु्र् चोक र बजारको ब्र्स्थ 
ठाँउहरुमा र्ोहोरमैला बर्बस्थापिको 
लागी स६्र्ान्ड सर्हतका ंेडबल 
डसर्बि र्बतरण गररएको।  

६ 

धवुाँ खोला सालठाँटी च ुँजाठाँटी  
मडुखोला क्षेत्रलाई तरकारी पकेट 
क्षेत्रममा र्बउ र्बजि र्बतरण। 

  ५०००० १५०० 

धवुाँ खोला सालठाँटी च ुँजाठाँटी  
मडुखोला क्षेत्रलाई तरकारी पकेट 
क्षेत्रको रुपमा र्बकास गििको लागी 
र्बउर्बजि खररद गरी समहु मार्ि त 
र्बतरण गररएको, तरकारीमा आत्मर्िभिर 
हिुे आशा राम्खएको ।  

७ 

प्लाम्स्रक टिेल ७५ प्रर्तशत 
र्त्रपाल ५० प्रर्तशत अिदुािमा 
र्बतरण  

  १००००० ५० 

कृर्कलाई अिदुािमा टिेल र्बतरण 
गरेर टमाटर खेर्तमा ब्र्बसार्उन्मखु 

बिाउिे साथै, र्त्रपाल र्बतरण गरेर 
खाध्र्ान्न बालीको भन्डारणमा सहर्ोग 
परु्ािउिे आशा राम्खएको ।  

८ 

मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी 
खेती तार्लम तरकारीको र्बउ 
र्बजि र्बतरण 

  ५०००० २००० 

तरकारी खेर्तमा मल्लरािी गा पा वडा 
िं. ३ का कृर्कलाई आबस्र्क तार्लम 

सर्हत र्बउर्बजि र्बतरण गिे प्रमखु 
लक्ष्र् राम्खएको उक्त कार्िक्रम 
कोरोिाको कारणले तार्लम संचालि गिि 
गिि िसर्क र्बउर्बजि खररद गरेर 
र्बतरण गररएको ।  

९ 

र्बद्याथी तथा टोल सधुार सर्मर्त 
र्ोहोरमैला ब्र्बस्थापि 
कार्िक्रम। 

  ५०००० २००० 

टोलसधुार सर्मर्त र म्ब्द्याथीका 
उपम्स्थर्तमा कसरी गाँउबजारलाई  सर्ा 
राख्न सर्कन्छ भन्ने र्बर्र्मा 
अन्तरर्कर्ात्मक कार्िक्रम राखेर डसर्बि 
र्बतरण गरी गाँउबजारलाई सर्ा राख्न े
लक्ष्र् राम्खएको।  

१० 
जेर्मिडाँडा सामदुार्ीक भबि 
र्र्ििचर  

  ५००००   

मल्लरािी गाँउपार्लका वडा िं. ३ 
जेर्मिडाँडामा रहेको सामदुार्र्क 

भबिलाई कापेट, टेबल ुपदाि, कुची 
लगार्त र्र्ििचर र्बतरण गररएको ।  

११ 
रस्परुकोट केर्रपािी मसािघमट 
र्टिको छािो सहर्ोग 

  २५००० ७०० 

मसािघाटलाई ब्र्बम्स्थत गिि रस्परुकोट 
केर्रपािी र बकेुिीमा मसािघाटमा 
प्रर्तक्षालर् र्िमाणि गिि अन्र् काम 



 
स्थार्िर्ले गिे गरी अिदुािमा र्टि 

उपलब्ध गराईउको ।  

१२ 
र्बर्भन्न पाईप खररद तथा खा.पा 
ममित  

  १५०००० १५०० 

आगालागी भएर खािेपािीको पाईप िस्ट 
भएका खापा उपभोिा सर्मर्तलाई र 

आर्थिक अबस्था कमजोर भएर पाईप 
खररद गिि िसक्ि े र्बर्भन्न खा.पा 
सर्मर्तका उपभोिालाई २० मी मी को 
पाईप खररद गरेर र्बतरण।  

१३ 
र्बर्भन्न र्सचाई कुलोको पाईप 
खररद । 

  १५०००० १५०० 

र्सचाई पाईप र्कन्न िसक्िे र्बर्भन्न 
र्सचाई कुलोका उपभोिा र पर्हरो 
लगार्त अन्र् जोम्खममा रहेका सम्चाई 
कुलोहरुलाई ११० मी मी र ९० र्म 
मी को पाईप खररद गरेर र्बतरण 
गररएको।  

१४ 
छापेखोला मरुुखोला िदद 
र्िर्न्त्रण।  

  ५०००० २०० 

िददजन्र् जोम्खममा रहेका छापेखोलार 
मरुखोलाका खेत कटाि रोक्ि र्बर्भन्न 

साईजको तारजाली र्बतरण गररएको ।  

१५ भरु्मकोट  मम्न्दर ममित  मिुडाँडा 54945.62 500 मम्न्दर घेरा पखािल,  

१६ 

वालर्वकास आधारभतु र्वद्यालर् 
बकेुिी को लागी भइु ढलाि 
र्िरन्तरता 

बकेुिी 54864.71 280 २ कक्षा कोठामा र्पर्सर्स ढलाि 

१७ 
शारदा मार्व चौरपािी र्वद्यालर् 
शौचालर् ममित 

चौरपािी 55906.51 300 
२ र्रुरिल कोठामा र्पर्सर्स ढलाि, ३ 
सौचालर् कोठा ममित 

१८ 

धरमपािी स्वास््र् इकाईमा 
प्रर्तक्षालर् र्िमािण तथा 
इलेक्टीक र्र्ल्टर व्र्वस्थापि  

र्िशािटाकुरा 163320.48 350 बाउन्डरी गेट,  प्रर्तक्षालर् र्िमािण 

१९ 
तरु्ारपािी जिकल्र्ाण आ र्व 
चौर्थलगाउिे खािेपािी ममित 

चौथीलगाउि,े 

मिुडाँडा 
218261.95 150 

लामो समर् देखी पािी िचलेको 
ट्याङ्कीमा पािी सचुारु 

२० 
धारापािी खार्िडाँडा खािेपािी 
आर्ोजिा ममित 

खािीडाँडा 108949.70 40 कररब ९ घ।मी। को ट्याङ्की र्िमािण 

२१ 
जकेु जलकेु र्लफ्ट खािेपािी 
आर्ोजिा र्गरीचौर र्िरन्तरता 

र्गररचौर 441725.00 350 
२० घ।मी। ट्याङ्की र्िमािण, तारजालीको 
घराबार, म्ज।आ।ई। पाईप वेम्ल्डङ 

२२ धिवुास खािेपािी ट्यांकी र्िमािण  धिवुाश 109340.68 80 कररब ७ घ।मी। को ट्याङ्की र्िमािण 

२३ सालठाँटी खािेपािी ममित सालठाँटी 54660.45 75 
महुािमा पािी संकलि ट्याङ्की, पाईप 
लाईि 

२४ 
खररकाखोला बबोट खािेपािी 
अधरुो र्ोजिा र्िरन्तरता 

बबोट 326840.58 250 

महुािमा पािी संकलि ट्याङ्की, २ 
र्क।र्म। पाईप लाईि र र्र्र्टङको 
काम, २० बर्ि देखी सञ्चालिमा िरहेको 
ट्याङ्कीमा पािी सचुारु   

२५ 
बकेुिी पधेरा १० घ.मी. ट्यांकी 
र्िमािण 

बकेुिी 165573.24 500  १० घ।मी। को ट्याङ्की र्िमािण 



 

२६ 
कुन्टे खा.पा. महुाि संरक्षण तथा 
ममित  

मिुडाँडा 108993.36 160 महुाि संरक्षण, पाईप लाईि 

२७ 
बासारुख खािेपािी ट्यांकी र्िमािण 
र जहरे खािेपािी ट्यांकी र्िमािण  

बन्चरे 56475.28 200 २ वटा ट्याङ्की र धारा र्िमािण  

२८ 
सालखोला जेर्वन्डाँडा ववोट  

मो.वा. स्तरउन्नती 
सालखोल 220838.38 1200 

र्हले खोलामा र खेतमा ग्रभेर्लङ गरी 
सडक सधुार  

२९ 
दलममारे बकेुिी पार्तहाल्िा 
मो.बा. स्तरउन्नती 

बकेुिी 168724.78 280 
साँघरुो सडकको चौडाई बढाई सधुार 
गरेको 

३० 

चजुाँठाटी उपल्लो वजार मो.वा. 
ढल र्िकास सर्हत आर.र्स.र्स. 
ढलाि । 

च ुँजाठाँटी 273352.57 225 
३० मी। ढल र्िकास सर्हत मो।बा। 
ढलाि 

३१ 
चौरपािी खाल्टेपािी सल्र्ािधारा 
मो.वा. स्तरउन्नती 

चौरपािी 224739.02 1000 
१५० मी। मो।बा। चौडाई बढाएको, 
९ मी। तारजाली लगाएको 

३२ 
म्शरे्गैरा, मनु्डाँडा, चजुाँठाँटी मो बा 
ममित सवभार 

बबोट 171270.32 800 
४२ घ।मी। ग्र्ार्बर्ि तारजाली भरेर 
सहजै गाडी चल्िे गराएको 

३३ 
खर्सर्िखकि  अगेराखोला 
पालुं ुकाथाि मो बो र्िरन्तरता 

खर्सिीखकि , 
बबोट 

109075.67 100 
पर्हरो सर्ाई गरी १५० मी। िर्ाँ 
मो।बा। बदृि भएको 

३४ 
उपल्लो पधेँरा बड्डाँडा गरुुल्र्ाखकि  
मो बा 

चौरपािी 54612.08 50 
मािब र्िर्मितर ज्र्ामी िारा १३५ मी। 
मा।बा। र्िमािण 

३५ चौर पोखरी मो बा बबोट, चौर 55224.247 55 
२३५ मी। ज्र्ामी िारा मो।बा। 
र्िमािण  

३६ 

र्वर्भन्न घो बा स्तरोन्नती ( 
ररठापाटा धरमपािी, ठाँटी उपल्लो 
पधेँर, तल्लो बन्चरे बढुदेबी, बकेुिी 
मसािघाट, र्सउिीखोला 
चर्ािटारी, उपल्लो चौथीलगाउिे 
वार्िर्ा टोल) श्रममलुक मात्र 

वडा र्भत्री, सबै 177459.78 2000 
ज्र्ामी िारा कररब १७०० मी। घारेटो 
बाटो र्िमािण 

३७ 
सालखोला छापेखोला क्षेत्र र्संचाँई 
कुलो 

सालठाँटी 261775.06 280 
कररब १५० रोपिी र्संम्चत क्षेत्रमा कुलो 
र्िमािण तथा ममित 

३८ 
धुँवाखोला बन्चरे क्षेत्र र्सचाँई 
कुलो 

बन्चरे 236025.13 250 
कररब १२५ रोपिी र्संम्चत क्षेत्रमा कुलो 
र्िमािण तथा ममित 

३९ मडुखोला क्षेत्र र्सचाँई कुला बबोट, मडुखोला 121,588.55 70 
कररब ६० रोपिी र्संम्चत क्षेत्रमा कुलो 
र्िमािण तथा ममित 

४० 
सामदुार्ीक भवि धरमपािी 
तरकारी संकलि केन्र र्िमािण 

धरमपािी 315180.71 300 

२ वटा कोठाको जग सर्हत, 

र्ड।र्प।र्स। र्बम र जर्मि माथी ६ 
वटा र्पलर ढलाि। सौचिलर्को 
खाडल गारो लगाई र्िमािण  

४१ बरारुख र्सचाँई पोखरी बन्चरे बन्चरे 22031.03 15 
कररब ७ घ।मी। को र्सचाँई पोखरी 
र्िमािण 



 

४२ 
तरु्ारपािी रावचे खािेपािी मूल 
संरक्षण  

बबोट, रावचे 19999.877 5 
महुािको संकलि ट्याङ्क र्िमािण, २०० 
मी। पाईप र १ धारा र्िमािण 

४३ 
म्चददर्ार खािेपािी र्िमािण 
चौरपािी  

चौरपािी 27258.81 150 
ट्याङ्की अगाडी ढलाि र्गरी लगुा धिुे 
प्लेट बिाएको 

४४ 
जवदारा चौतारा खोरे हदैु 
मािटोल मोटर बाटो 

चौरपािी 44877.97 25 १३५ मी मोबा ज्र्ामी िारा िर्ाँ र्िमािण 

४५ 
अवमरज्र्ोती प्रार्ब शौचालर् तथा 
धारा ममित 

र्गररचौर 36470.19 50 
१ वटा सौचालर्मा पलाष्टर गरी ४ वटा 
धारा जडाि 

४६ 
३ िं.वडा र्भत्रका सवपूणि मोटर 
बाटोको पर्हरो सोंेह्रोई   

वडा र्भत्री, सबै 495204.75 4000 
बाटोहरुको पर्हरो सोह्रोरी मो।बा। 
सधुार 

४७ 
३ िं.वडा र्भत्रका मोटर 
बाटोहरुको पर्हरो सोंेह्रोई  

वडा र्भत्री, सबै 311671.23 4000 
बाटोहरुको पर्हरो सोह्रोरी मो।बा। 
सधुार 

४८ भकारो सधुार कार्िक्रम बन्चरे 80000.00 40 ८ वटा घरमा गोठमा भकारो र्िमािण 

४९ 
सामदुार्र्क स्वास््र् ईकाइ 
ब्र्ावस्थापि तथा र्र्र्िर्सङ कार्ि 

र्िशािटाकुरा 99635.37 350 
स्वास््र् ईकाइमा र्ल्स र्सर्लङ र 
कापेर्टङ  

५० जेर्बिडाँडा मो.बा. र्िमािण जेर्बिडाँडा  35 १५० मी जती िर्ाँ मोबा र्िमािण 

५१ डल्ली पररर्ार बबोट 209154.24 1 र्बपन्न पररवारको घर र्िमािण 

५२ मोहि बढुा र्गररचौर 209154.24 1 र्बपन्न पररवारको घर र्िमािण 

५३ 
मखु्र्मन्त्री आवास लाभग्राही 
श्र्ाम ब. दमाई 

र्गररचौर 25324.70 5 जस्तापाता लगाएको । 

५४ चजुाठाँटी स्वास््र् चौकी च ुँजाठाँटी 89154.02 450 
ईलेम्क्टकल, पलम्वबङ र अन्र् ममित 
सवभार कार्ि 

५५ चपेरीपाटा र्सचाँई कुलो सालठाँटी 132047.61 50 
६१ मी। िर्ाँ कुलो, ७५ मी। परुािो 
कुलो ममित र ५ मी। गारो 

५६ 
बढुदेवी बगर दमुटारी र्सचाँई 
कुलो 

सालठाँटी  20 वर्ािमा र्कसािहरुका लार्ग सहज । 

५७ टुिीबोट पौरा र्सचाँई कुलो सालठाँटी 164050.49 25 
३० मी िर्ाँ कुलो, ४० मी। मा र्लामे 
पाईप सपोटि गरी पाईप लाईि 

५८ 
र्बर्भन्न खािेपािी ममित तथा पाईप 
खररद 

      
खािेपािी उपभोक्ता सर्मत तथा 
आवश्र्कता अिसुार र्वतरण गररएको  

५९ 
र्वर्भन्न र्सचाँई कुलो र्वस्तार 
पाईप समेत  

      आवश्र्कता अिसुार र्वतरण गररएको  

६० 
छापेखोला मरुुखोला िदी 
र्िर्न्त्रणका लागी तारजाली  

      
छापेखोलामा बाढीको समर्मा आवत 
जावत गिि सहज भएको । 

६१ 
िवज्र्ोती बालर्बकास र्र्ििचर 
तथा र्र्र्िर्सङ 

चौरपािी     र्वद्यालर्मा बेन्च व्र्वस्थापि गररएको। 

  

 

 



 

वडा िं ४ 

क्र.स. र्ोजिा तथा कार्िक्रमको िाम 
कार्िक्रम संचालि 

स्थल 
लागत रकम 

लाभाम्न्वत 
संख्र्ा 

कार्िक्रमबाट भएको प्रर्तर्ल/मखु्र् 
प्रगती 

१ र्सलाइकटाई तार्लम खलंगा १  लाख ७ ६ जिा मर्हला हरुका लार्ग तार्लम 

२ 
र्वुा खेलकुद कार्िक्रम वडा 
िं.४ 

खलंगा 
१  लाख ५० 
हजार 

१०० खलुा भर्लवल प्रर्तर्ोर्गता भएको  

३ 
जिजाती मर्हलाहरुलाई पर्हचाि 
िल्किे पोशाक 

खलंगा ५० हजार १५ 
५ टोल सधुार सर्मतीलाई िेवारी 
पोर्ाक र्वतरण  

४ ज्रे्ष्ठ िागररक सवमाि कार्िक्रम खलंगा ४० हजार ३० 
ज्रे्ष्ठ िागररक समाजलाई सामाग्री 
र्वतरण   

५ 
हाट बजार व्र्वस्थापि वडा 
िं.४ 

  १ लाख १००० ८वटा र्पलर र्िमािण  

६ 
टोप्रखेकि  मदुािघाट बाटो 
र्िरन्तरता 

टोप्रखेकि  १ लाख १०० ४७७ मी बाटो र्िमािण  

७ 
महेन्र मा.र्व.देम्ख म्शवालर् जािे 
मो.बा.स्तरउन्नती 

खलंगा १ लाख १०० ८.८ घ.र्म. Retaining wall 

८ 
कजवुाखोला रातटारी र्सँचाइ  

कुलो र्िमािण 
कसेरी १ लाख ३० ५०० र्म. र्सँचाइ पाइप  र्वस्तार     

९ आधारभतु मा.र्व.ट्याङ्की र्िमािण भेटेिरी १ लाख २०० १ RVT  र्िमािण   

१० 
भेतीपाटा कालीपाता ठुलाचौर 
बढुाचौर खा.पा र्िमािण 

पाण्डेडाँडा 
१  लाख ५० 
हजार 

१०० १८००  र्म. पाइपलाइि र्वस्तार 

११ आपँघारीमा बाटो र धारा र्िमािण आपघाँरी 
१  लाख ५० 
हजार 

५० १ धारा ,५ घ.र्म. Retaining wall 

१२ 
ओम बहउुदे्धम्शर् सहकारी भवि 
र्िमािण 

खलंगा २ लाख ३०० भविको जग तर्ार 

१३ 
कृमण मम्न्दरमा रस  र वाल 
र्िमािण 

खलंगा १ लाख १०० 
६ घ.र्म. ढलाि भई चभतबमलमलि 
धर्बम्ं र्िमािण  

१४ 
जिजागतृी मा.र्व.मा र्सढी  र 
पखािल र्िमािण 

कसेरी 
३ लाख ५० 
हजार 

३०० ३२ घ.र्म. Retaining wall  र्िमािण  

१५ 
जम्र्दािी चौतारामा रेर्लङ 
सर्हतको रस र्िमािण 

सारीवाङ्ग २ लाख १०० १  चौतारामा रस र्िमािण  

१६ 
तल्लो लावबेला रसमा वाल 
र्िमािण 

तल्लो  लावबेला 
 १ लाख २५ 
हजार 

३० रसको वेस तर्ार  

१७ र्तिधारा भल व्र्वस्थापि तल्लो लावबेला ६० हजार ३० ५.९ घ.र्म. Retaining wall  र्िमािण  

१८ देर्सिीडाँडामा र्हल पाकि  र्िमािण बढुाचौर २ लाख १०० रस तथा ९.८६ wall  र्िमािण  

१९ 
प्रू्ठाि क्र्ावपस भौर्तक  संरचिा 
र्िमािण 

खलंगा २ लाख ५० भौर्तक संरचिा र्िमािण  



 

२० 
बड्डाँडाचौरमा दइुवटा पोखरी  
र्िमािण 

बड्डाँडा ५० हजार २० २ वटा पोखरी र्िमािण  

२१ 
बाहिुटोलमा अधरुो प्रर्तक्षालर् 
र्िमािण 

कसेरी 
१  लाख ५० 
हजार 

५० प्रर्तक्षालर् र्िमािण सवपन्न  

२२ 
भट्टाचौर र्पकर्िक स्पटमचा रस 
र धारा र्िमािण 

लावबेला २ लाख १०० १ RVT १ धारा तथा रस र्िमािण  

२३ 
महेन्र मा.र्व.मा कवपाउण्ड वाल 
सर्हत खेलमैदाि र्िमािण 

खलंगा ३ लाख ५०० १० वटा र्पलर,र्िमािण   

२४ 
लोकताम्न्त्रक मञ्जमा रेर्लङ 
र्िमािण 

खलंगा २ लाख १०० 
६० र्र्ट रेर्लङ्ग र्िमािण तथा ११ 
घ.र्म. वाल र्िमािण  

२५ लावबेला र्सँढी र्िरन्तर र्िमािण लावबेला १ लाख ३० ३० र्म. र्सर्ढ र्िमािण  

२६ 
सत्र्देर्व अर्तथी भवि र्िरन्तर 
र्िमािण 

पाण्डेडाँडा २ लाख २०० ५ र्पलर तथा ढलाि र्िमािण  

२७ 
सत्र्वराह सहकारी  भवि 
र्िरन्तर र्िमािण 

पाण्डेडाँडा २ लाख १०० छत ढलाि  

२८ सपुादेउराली मम्न्दर र्िमािण कसेरी १ लाख ४० मम्न्दर र्िमािण  

२९ 
हाँडीखोला मखु्र् टोल खािेपािी 
ट्याङ्की र स्िाि गहृ र्िमािण 

कसेरी 
१ लाख ५० 
हजार 

२० १ RVT सर्हत धारा र्िमािण  

३० 
प्राथार्मक स्वास््र् केन्र  

व्र्वस्थापि 
गठुकसेरी २ लाख ५० र्िमािण तथा ममित कार्ि  

३१ लावबेला र्वच टोल खा.पा ममित लावबेला २५ हजार २० पाइप र्वस्तार 

३२ लार्खोला मोटरबाटो ममित पाण्डेडाँडा १ लाख ५० ह्यमु पाइप र्वस्तार  

 

 

 

 

 

 

वडा िं ५ 

क्रस र्ोजिा तथा कार्िक्रमको िाम कार्िक्रम संचालि स्थल लागत 
रकम 

लाभाम्न्वत 
संख्र्ा 

कार्िक्रमबाट भएको 
प्रर्तर्ल÷मखु्र् प्रगती 

१ वमािथाि मम्न्दरको गेट र्िमािण कुर्मकोट ५०००० ३० बमािथाि मम्न्दरमा ०.२३ र्म. 
चौडाइ र २ र्म उचाइको र्पलर 
सर्हतको गेट र्िमािण 

२ कुर्मकोट भल व्र्वस्थापि कुर्मकोट ५०००० २५ १३.७ र्म लववाइको िाली 
र्िमािण 

३ रप्च ुर्सम मोटरबाटो र्िरन्तरता रप्च,ु र्सम २००००० ५०० रप्च ुदेम्ख र्सम जोड्िे ५०० 
र्मटर मोटरबाटो र्िमािण 



 
४ पलांसे कान्राखोला मो.वा.र्िरन्तरता पलासे,कान्राखोला १००००० १५० पलांसे देम्ख कान्राखोला जोड्िे 

३८० र्म बाटो र्िमािण 
५ सरङकोट देम्ख भमेु मम्न्दर मो.वा. 

र्िरन्तरता 
सरङकोट २००००० १९० ३८० र्म मोटरबाटा िर्ां 

र«र्ाक र्िमािण 
६ उपल्लो रप्चमुा भल र्िर्न्त्रण रप्च ु ७५००० ४०  ४१ र्म. लवववाई र ०.९० 

र्म.चौडाइको िाली र्िमािण 
७ र्लस्टारी हुंदै प्र्.ुि.पा. १ जोड्िे 

मो.वा. 
खदरपाटा १००००० २०० ११५  र्म मोटरबाटो र्िमािण 

८ घोरथापा घर्तिटोल हुंदै घोरथापा 
प्रार्व मो.वा. 

घोरथापा १००००० ३०० २७० र्म मोटरबाटा िर्ा 
र«र्ाक र्िमािण 

९ र्पपलिेटा भल र्िर्न्त्रण तथा 
मेर्सिरी वाल र्िमािण 

र्पपलिेटा ७५००० २० १३ र्म.मेर्सिरी वाल र्िमािण 

१० तल्लो रप्च ुपर्हरो व्र्वस्थापि रप्च ु ७०००० १५० १८.६ र्म.को ररटेर्िङ वाल 
र्िमािण 

११ खैरा स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापि खदरपाटा ५०००० १००० खैरा स्वास््र् चौकी 
व्र्वस्थापिको लार्ग 
एल्मरु्िर्मको पार्टिसि 

१२ भतेुखोला मूल संरक्षण घैंडांडा ५०००० २५०  ९.६ र्म.लववाइ र ०.४ र्म 
चौडाइको मेर्सिरी वाल 

१३ वडा कार्ािलर्को रंग रोगि कुर्मकोट २००००० ५५२ वडा कार्ािलर्को भविमा रंग 
रोगि 

१४ वडा भवि पररसरमा बाटीका 
र्िमािण तथा वकृ्षारोपण कार्िक्रम 

वडा कार्ािलर् ७०००० १०० वडा पररसरमा वाटीका र्िमािण 
गरी वडा वररपररको वातावरण 
स्वचछ र सर्ा तथा 
सेवाग्राहीहरुलाइ मिोरञ्जि 
ददलाउि चाईर्िज दबुो,धपुी, 
गलुार्को रु्ल लगार्त अन्र् 
रु्लहरु बकृ्षारोपण गरेको 

१५ सहरी स्वास््र् ईकाईको टेवा 
पखािल 

रामपािी १००००० ५०० ६.०५ र्म.  मेर्सिरी वाल 
र्िमािण 

१६ कुर्मकोट,काते्रखोला,जोरपोखरी,घोर
थापा,धुंदी हुंदै वडा कार्ािलर् 
मोटरबाटो व्र्वस्थापि 

कुर्मकोट,काते्रखोला,जोर
पोखरी,घोरथापा,धुंदी 

  १००० धुंदी र कान्राखोलामा ६ ६ वटा 
होम पाइप राम्खएको 

१७ पररम्जवी  र्िर्न्त्रण पशपुालि तर्ि  कुर्मकोट २५००० १०० पररम्जवी र्िर्न्त्रणको लार्ग 
और्धी खररद गरी सवपूणि 
वडाबासीहरुलाई आवश्र्कता 
अिसुार र्वतरण गररएको 

१८ िाक्रीस्थाि धुंदी र्संचाई कुलो 
बांधमा तारजाली व्र्वस्थापि 

कान्राखोला २००००० ३० धुंदी र्सचाइ कुलो व्र्वस्थापिको 
लार्ग ६७.५ वगि र्मटरको ४० 
वटा तारजालीको बक्स र्िमािण 

१९ रामपािी,कान्रेखोला वडा कार्ािलर् 
मोटरबाटो र्िरन्तरता 

रामपािी  ५००००० ५० १५२२ र्म मोटरबाटो िर्ां 
र«र्ाक र्िमािण 



 
२० घैंडाडा ररजभि ट्याङकी र्िमािण घैंडाडा ९०००० ४० ३ र्म. लववाई र  १.४५ र्म. 

उचाइको १ वटा टर्ाङकी 
र्िमािण 

२१ पधेरखोला ररदठखकि  खा.पा. ममित पधेरखोला १००००० ५० ४०० र्म पाइपलाइि र्वस्तार 
२२ मािीखोला ट्याङकी र्िमािण तथा 

पाइपलाइि र्वस्तार 
कान्राखोला ८०००० १० ३ वटा टर्ाङकी र्िमािण तथा 

५०६ र्म. पाइपलाईि र्वस्तार 
२३ सत्मिुी खैराकोट र्लफ्ट खािेपािी 

अिदुाि 
मल्लरािी ५ १००००० ३० २०० घरधरुीलाई खािेपािीको 

सरु्वधा भएको 
२४ कुर्मकोट खेल मैदाि स्तरउन्नती 

तथा प्रर्तक्षालर् र्िमािण 
कुर्मकोट ३००००० २०० खेलमैदािलाई व्र्वम्स्थत गििको 

लार्ग ३१ वटा ग्र्ार्वि बक्स 
तारजाली लगाईएको 

२५ घमाि र्संह बालर्वकास केन्र 
ररदठखकि  भवि प्लाष्टर 

पलांसे १००००० ५० भवि प्लाष्टर 

२६ घोरथापा प्रा.र्व.को  भवि र्िमािण घोरथापा ३००००० ४० ४ वटा कोठाको भवि र्िमािण 
२७ जोरपोखरी प्रर्तक्षालर् र्िमािण जोरपोखरी १००००० ५० ४ र्पलरको प्रर्तक्षालर् र्िमािण 
२८ टाकुरा बालर्वकास केन्र घेरा 

पखािल र्िमािण 
टाकुरा १००००० २०० ४५ र्म. लववाइ र १.५ र्म 

उचाइको घेरा पखािल  र्िमािण 
गररएको 

२९ भरु्म र्वकास आ.र्व. कवपाउण्ड 
वाल र्िमािण 

दरभािे १५००००   २१.५ र्म. को कवपाउण्ड वाल 
र्िमािण 

३० वडा कार्ािलर्को कवपाउण्ड वाल 
र्िमािण 

कुर्मकोट २७५००० १०००  १७.२ र्म. लववाई ०.४० र्म 
चौडाइ र १.५ र्म को वडा 
कार्ािर्लर्मा कवपाउण्ड वाल 
र्िमािण 

३१ जातजाती तथा भेर्भरु्ा संस्कृर्त 
कार्िक्रम( मारुिी िांच, पञ्चवेाजा 

मल्लरािी ५ ७५००० २४ संस्कृर्तको जगेिा गिि ११ 
जिालाई पञ्चेवाजाको पोर्ाक र 
१३ जिालाई मारुिी िांचको 
पोर्ाक  र्वतरण गररएको 

३२ मकैको र्वउ र्वतरण कार्िक्रम मल्लरािी ५ ७५००० १००० १०० जिा कृर्कहरुलाई कृर्र्मा 
आत्मर्िभिर बिाउि १००० 
के.जी.मकैको र्वउ र्वतरण 
गररएको 

३३ र्वद्याथी र्सकाई कुिा व्र्वस्थापि मल्लरािी ५ १००००० २४ र्वद्याथीको र्सकाइ क्षमता 
अर्भवरृ्द्ध गिि आदशि प्रा.र्व. का 
२४ जिा र्वद्याथीलाई टेवल तथा 
कुची र्वतरण गररएको 

 
 

********** 


