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१.  मल्लरानी गाउँपाललकाकाको संक्षिप्त पररचय 

मल्लरानी गाउँपाललका नेपालको लकु्षविनी प्रदेश अन्तगगत प्यूठान क्षिल्लामा अिक्षथित छ । यस गाउँपाललकामा ५ िटा िडाहरु 
रहेका छन ्। वि सं २०७३ साल फागनु २७ गते साविक खल ंगा गा वि स को िडा न ं १ देक्षख ७ र ९, धरमपानी गा वि 
स को सबै िडा, च ुँिा गा वि स को सबै िडा खैरा गा वि स र प्यूठान न पा १ देख ३ र १८ न ं िडा लमलल मल्लरानी 
गाउँपाललका बनेको छ । मल्लरानी प्राक्षचन मल्लकाललन ऐलतहालसक महत्िको िेत्र हो। यहाँबाट प्यूठान क्षिल्लाका अलधकांश 
िेत्र, लछमेकी क्षिल्ला र धौलालगरी वहमशृ्रखलाको अिलोकन गनग सवकन्छ। मल्लरानी गाउँपाललकाको पूिगमा अर्ागखाची क्षिल्ला,  

पक्षिममा माण्डिी गाउँपाललका र प्यूठान नगरपाललका पदगछ, उत्तरमा क्षिमरुक गाउँपाललका र प्यूठान नगरपाललका पदगछ 
भने दक्षिणमा ऐरािती गाउँपाललका पदगछ । भौगोललक वहसाबले ८२ लडग्री ४८ लमनेट ३० सेकेन्ड देक्षख ८३ लडग्री ०१ 
लमनेट ३० सेकेन्ड पूिी देशान्तर र २८ लडग्री २ लमनेट देक्षख २८ लडग्री ६ लमनेट ३० सेकेन्ड उत्तरी अिांशमा अिक्षथित 
मल्लरानी गाउँपाललका ८०.०९ िगग वक. लम. िेत्रफलमा फैललएको छ । 

गाउँपाललकामा समक्षशतोष्ण प्रदेशीय िलिाय ुभएको कारण यस िेत्रमा साल, सल्लो, अमला, हरो, बरो, खयर, लसमल, विियसाल, 
आददका विरुिाहरु पाईन्छन ्। मल्लरानी गाउँपाललकाको विद्यमान भ-ूउपयोग अध्ययन गदाग गाउँपाललकाको भण्डै ३७.२९ 
प्रलतशत (२९.९०) िगग वक लम िग्गा हाल खनिोत हनुे उपयकु्त िलमनको रुपमा रहेको छ भने ४५ प्रलतशत  (३६.०८) 
िगग वक लम. िनले ओगटेको छ । गाउँपाललकामा बलगरहेका विलभन्न खोलानालाको वकनारमा अिक्षथित यस गाउँपाललकाको 
खेलतयोग्य िलमनको उिगराशक्षक्त उच्च रहेको छ। त्यथतै चरन िेत्रले कररि ५.४० प्रलतशत (४.३३ िगग वक लम) िग्गा 
ओगटेको पाईन्छ ।िाडीले ११.११ प्रलतशत (८.९१ िगग वक लम) ,बालिुा र नदीवकनाराले १ प्रलतशत (०.८ िगग वक 
लम) र िलमन खोला,नदी, पहाड,पोखरीले कररि ०.२०  प्रलतशत ( ०.१६ िगग वक लम) ओगटेको छ ।कृवि उत्पादनको 
लालग उिगर भलूम ३८.०८ प्रलतशत रहेको छ ।यहाँको उिगर भलूम तरकारी, खाद्यान्न र फलफूलका लालग प्रयोग भएको छ । 

  मल्लरानी गाउँपाललकाको लडक्षिटल प्रोफाइल अनसुार गाउँपाललकाको कुल िनसंख्या २०६६४ िना र िवमा 
र्रधरुी ३४६८ रहेको छ । यस गाउँपाललकामा विलभन्न िातिाती तिा धमग माने्न व्यक्षक्तहरुको बसोबास रहेको छ, िस 
अन्तगगत िनिाती ७८५९ िना, िेत्री ४५२८ िना, ब्राहमण २३०४ िना, दललत ४९७५ िना, ठकुरी २११ र अन्य ७८७ 
को बसोबास रहेको छ। गाउँपाललकामा बोललन ेमखु्य मातभृािा अन्तगगत नेपाली ९६.८४ प्रलतशत, नेिारी २.९६ प्रलतशत 

,मगर ०.१५ प्रलतशत र बाँकीले अन्य भािालाई मातभृािाको रुपमा प्रयोग गदै आईरहेका छन ् । क्षिविकोपािगनमा 
आयआिगनको मखु्य श्रोतको रुपमा कृवि तिा पश ुव्यिसाय रहेको छ । कुल िनसंख्याको १३ प्रलतशत िनसंख्या रोिगारीको 
लसललसलामा विदेक्षशएका छन ्। गररिी न्यूनीकरणका लालग उद्यमशीलताको खोिी तिा प्रिद्धन गने एिं विलभन्न लसपमूलक 
तिा िमता अलभिवृद्ध हनु ेवियाकलापद्वारा िीविकोपािगनका कायगिमलाई प्रोत्साहन गररएको छ । सािगिलनक सेिा प्रिाहलाई 
लछटो छररतो सेिा प्रदान गनग र सशुासन कायम गनगका लागी गाउँपाललकालाई विद्यतुीय प्रणालीको िलमक विकास गरी 
कायागन्ियनमा ल्याइएको छ । 

मल्लरानी गाउँपाललकाको सािरता ९३.५१ प्रलतशत रहेको छ ।गाउँपाललकामा सामदुावयक र संथिागत विद्यालयहरु 
मध्ये ७ िटा माध्यलमक विद्यालय र १७ िटा आधारभतू विद्यालय गरी िवमा २४ िटा विद्यालय, ३६ िटा िालविकास 
केन्र, प्राविलधक धारको विद्यालय १ िहाँ कृवि तिा िालल विज्ञान विियका किा सञ्चालन भएको छ र उच्च क्षशिा तफग  १ 
िटा क्यावपस रहेको छ । गाउँपाललकामा िवमा ७ िटा थिाथ्य संथिाहरुबाट लनयलमत थिाथ्य सेिा प्रदान गररएको छ । 
गाउँपाललकाको कुल िनसंख्याको ८.८४ प्रलतशत थिाथ्य लबमा कायगिमा आिद्ध भई लनयलमत सेिा ललईरहेका छन ्। 

      मल्लरानी गाउँपाललकाको ऐलतहालसक धालमगक तिा पयगटकीय सवपदाहरुमा पालकुािान मक्षन्दर, िाविथिान मक्षन्दर, 

क्षशिालय मक्षन्दर, गणेशथिान मक्षन्दर, भगिती मक्षन्दर, भमेू िान, रथपरुकोट, प्रतापकोट, च ुँिाकोट, लसउँतेकोट, चौरपानी, 

लसद्धािान, गठु दरिार आदी रहेका छन ्। पयागपयगटनको िेत्रमा आिश्यक पूिागधारहरु िथतै सडक, प्रलतिालय, खानेपानी, 
होटल तिा रेथटुरेन्ट िलमक लबकास हदैु गइरहेको छ । 
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२. गाउँपाललकाको काम कतगव्य र अलधकारः 
थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, गाउँसभा सञ्चालन ऐन २०७४, गाउँपाललका कायगविभािन लनयमािली तिा कायग 
सवपादन लनयमािली २०७४, गाउँपाललका पदालधकारी आचार संवहता २०७४, गाउँपाललका आलिगक ऐन २०७७, विलनयोिन 
ऐन २०७७ ले तोके अनसुार र अन्य गाउँपाललकाले लनमागण गरेका ऐन लनयम अनसुार । 

३. गाउँपाललकाबाट प्रदान गररन ेसेिाः 
आलधकारीक सांगठलनक ढाँचा अनसुार शाखाहरुको क्षिवमेिारी तोकीएको । 

४. सेिा प्राप्त गनग लाग्न ेदथतरु अिलधः 
दथतरु र अिलध नागरीक िडापत्रमा उल्लेख गररएको सािै नागरीक िडा पत्र र दथतरुको विथततृ वििरण िेबसाईटमा 
राक्षखएको । 

५. लनणगय गने प्रविया र अलधकाररकः 
 िाविगक योिना तिा कायगिम गाउँपाललकाले थिीकृत गने गरेको । 

 अन्य लनणगयहरु गाउँ कायगपाललकाले गने गरेको । 

 अन्य लनयलमत कामहरु शाखा प्रमखुको लसफारीसमा अध्यि र प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतबाट लनणगय हनु े। 

६. लनणगय उपर उिरुी सनु्न ेअलधकारीः 

अध्यि र प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत 

७.  अध्यि, उपाध्यि, प्रिक्ता, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र सूचना अलधकारीको नाम िर र पदः 

अध्यिः अमरध्िि राना मगर, ९८५७८३८००१ 

उपाध्यिः सररता क्षि सी, ९८५७८३८००२ 

प्रिक्ताः लगररराि पौडेल, ९८६८६१३२५० 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतः बालकृष्ण िापा, ९८५७८३८००३ 

सूचना अलधकारीः सरेुश पोख्रले, ९८५७८३८००५ (सूचना प्रविलध अलधकृत) 

८.   प्रशासन शाखाः 
पद दरिन्दी पदपूलतग ररक्त 

थिायी करार िवमा थिायी करार िवमा थिायी करार िवमा 
अलधकृत थतर ११ ३ १४ ९ ३ १२ २ ० २ 
सहायक थतर ३१ ८ ३९ २० ८ २८ ११ ० ११ 
हलकुा सिारी चालक ० ० ० १ ० १ ० ० ० 
का.स. ० ० ० ४ ८ १२ ० ० ० 

 थिायी पदपूती ररक्तः १३ 

अलधकृत थतरः  १.  कृवि अलधकृत - १ 

     २. क्षशिा अलधकृत - १ 

सहायक थतरः   १. सहायक पाँचौ प्रशासन - ३ 

      २. कृवि - ३ 

      ३. पश ु- २ 

      ४. अ. सि ईक्षन्िलनयर - २ 

      ५.  सि ईक्षन्िलनयर - १ 
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 दोस्रो चौमालसकमा बसेको कायगपाललका बैठक संख्याः ७ िटा । 

 आ.ब २०७८/०७९ मा हालसवम बसेको कायगपाललका बैठक संख्याः १३ िटा । 

 सािगिलनक खररद वििरणः 
    बोलपत्र माफग त गररएका ठेक्का संख्याः  ८  िटा । 

 गाउँपाललका शाखा र क्षिवमेिार एिं सवबक्षन्धत शाखा प्रमखुः 

ि.सं.  शाखा पद क्षिवमेिार अलधकारी 
१ प्रशासन तिा व्यिथिापन  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत श्री बालकृष्ण िापा 
२ आलिगक प्रशासन शाखा लेखा अलधकृत श्री कमान लसंह के.सी 
३ योिना तिा अनगुमन शाखा  अलधकृत छैठौँ श्री बन्दना शाक्य 

४ प्रशासन शाखा/ क्षिक्षन्स शाखा अलधकृत छैठौँ श्री अलनल आचायग 
५ प्राविलधक शाखा ईक्षन्िलनयर श्री विनोद आचायग 
६ पश ुसेिा शाखा  पश ुक्षचवकत्सक श्री बाबरुाम न्यौपाने 

७ 
सूचना प्रविलध, सूचना तिा पंिीकरण 
शाखा 

सूचना प्रविलध अलधकृत श्री सरेुश पोख्रले  

८ थिाथ्य शाखा लस.अ.हे.ब अलधकृत श्री पारश शाही 
९ रोिगार सेिा केन्र रोिगार संयोिक श्री शरद भण्डारी 
१० कृवि शाखा ना प्रा स पाँचौ श्री मोती आचायग 
११ मवहला, बालबाललका शाखा स.म.लब.लन. श्री रेिती न्यौपाने  

१२ रािश्व शाखा कवप्यटुर अपरेटर श्री प्रकाश ओली 
१३ क्षशिा शाखा/ न्यावयक सलमलत प्रा.स पाँचौँ श्री ठाकुर आचायग 

 

 

९.  न्यावयक सलमलतः 
हाल सवम पाररत भएका ऐन, लनयम, लनदेक्षशकाः ६७ िटा 
दोस्रो चौमालसकमा पाररत भएका ऐन, लनयम, लनदेक्षशकाः २ िटा 
उिरुी दताग संख्याः ४ िटा 
उिरुी फछौट संख्याः ३ िटा 
 

१०. आलिगक प्रशासन शाखाः 

आ ब २०७८/०७९ दोस्रो चौमालसक मा भएको कायागलयको आय व्ययको वििरण यस प्रकार रहेकोछः 
        आ.ब. २०७८/०७९ मा हालसवमको व्यय वििरण संक्षिप्तमाः 

शीिगक बाविगक बिेट खचग खचग(%) मौज्दात 

चाल ु २४,८१,६४,४५१ ९,९२,३६,४४६.८९ ३९.९८ १४,८९,२८,००४.११ 

पंूिीगत १५,९२,८५,००० ३,२५,९०,११४ २०.४६ १२,६६,९४,८८६ 

िवमा ४०,७४,४९,४५१ १३,१८,२६,५६०.८९ ३२.३५ २७,५६,२२,८९०.११ 
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आय/व्यय वििरणः 
आ.ब. २०७८/०७९ को दोस्रो चौमालसकको आय वििरणः 

शीिगक प्रथतावित आय िाथतविक आय आवदानी(%) मौज्दात 

संर्ीय सरकार २७,६०,१०,००० ७,४३,१३,५०० २६.९२ २०,१६,९६,५०० 

१३३११ समालनकरण अनदुान ८,६३,००,००० २,१५,७५,००० २५ ६,४७,२५,००० 

१३३१२ शसतग अनदुान चाल ु १६,०९,१०,००० ३,८३,३८,५०० २३.८३ १२,२५,७१,५०० 

१३३१३ शसतग अनदुान पुिँीगत ७०,००,००० ३५,००,००० ५० ३५,००,००० 

१३३१५ वििेश अनदुान पुिँीगत ८८,००,००० ४४,००,००० ५० ४४,००,००० 

१३३१७ समपरुक अनदुान 
पुिँीगत 

१,३०,००,००० ६५,००,००० ५० ६५,००,००० 

प्रदेश सरकार ३,३५,४३,००० ० ० ३,३५,४३,००० 

१३३११ समालनकरण अनदुान ३९,९९,००० ० ० ३९,९९,००० 

१३३१२ शसतग अनदुान चाल ु ८५,४४,००० ० ० ८५,४४,००० 

१३३१४ वििेश अनदुान चाल ु ६०,००,००० ० ० ६०,००,००० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु १,५०,००,००० ० ० १,५०,००,००० 

रािथि बाडफाड ६,६२,४९,७७२ २,१३,६९,४००.६२ ३२.२६ ४,४८,८०,३७१.३८ 

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे 
मूल्य अलभबवृद्ध कर 

३,०९,३७,५०० १,८४,२६,६५१.६८ ५९.५६ १,२५,१०,८४८.३२ 

११४२१ बाँडफाँड भइग प्राप्त हनुे 
अन्त:शलु्क 

३,०९,३७,५०० ११,२१,७४७.६९ ३.६३ २,९८,१५,७५२.३१ 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनुे 
सिारी साधन कर 

४१,०४,८७२ १८,२१,००१.२५ ४४.३६ २२,८३,८७०.७५ 

१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त िन 
रोयल्टी 

२,६३८ ० ० २,६३८ 

१४१५६ बाँडफाँड भई प्राप्त 
विद्यतु सवबन्धी रोयल्टी 

२,६७,२६२ ० ० २,६७,२६२ 

 आ.ब. २०७८/०७९ को दोस्रो चौमालसकको व्यय वििरणः 
  बिेट खचग खचग (%)  

नाम चाल ु पंूिीगत िवमा चाल ु पंूिीगत िवमा  

प्रशासलनक ६,०५,३०,४५१ ४३,००,००० ६,४८,३०,४५१ १,६९,२१,४८०.१८ ९,०४,५०४ १,७८,२५,९८४.१८ २७.५ 

कृवि ३९,००,००० ० ३९,००,००० ३,३५,९८० ० ३,३५,९८० ८.६१ 

पश ु १९,००,००० ० १९,००,००० ८,९६,३८५ ० ८,९६,३८५ ४७.१८ 

 क्षशिा १,७३,००,००० ७,००,००० १,८०,००,००० ३९,५१,६३६ ० ३९,५१,६३६ २१.९५ 

थिाथ्य ५७,००,००० ० ५७,००,००० ११,८६,२०५ ० ११,८६,२०५ २०.८१ 

अध्यि वििशे १२,००,००० ४३,००,००० ५५,००,००० ९२,६९३ ९९,६६६ १,९२,३५९ ३.५ 

लक्षित िगग १६,५०,००० ० १६,५०,००० ८,०७,०६३ ० ८,०७,०६३ ४८.९१ 

न्यावयक सलमती ४,००,००० ० ४,००,००० ० ० ० ० 

पूिागधार ० ६,५३,००,००० ६,५३,००,००० ० १,७०,७३,०९० १,७०,७३,०९० २६.१५ 

सािगक्षिनक सेिा 
प्रिाह २९,१५,००० ० २९,१५,००० ७,७९,२३० ० ७,७९,२३० २६.७३ 
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िन तिा िातािरण २१,००,००० ० २१,००,००० ० ० ० ० 

प्रदेश समपरुक 
अनदुान ० १,५०,००,००० १,५०,००,००० ० १३,८४,००० १३,८४,००० ९.२३ 

िडा नं.१ ५,००,००० २८,००,००० ३३,००,००० ५९,७०० २,३५,९६७ २,९५,६६७ ८.९६ 

िडा नं.२ ३,४०,००० ३०,६०,००० ३४,००,००० १,१९,००० ० १,१९,००० ३.५ 

िडा नं.३ ५,४०,००० २४,६०,००० ३०,००,००० ३,१९,९९७ ७४,००० ३,९३,९९७ १३.१३ 

िडा नं.४ २,६५,००० ३०,३५,००० ३३,००,००० २०,८०० ० २०,८०० ०.६३ 

िडा नं.५ ७०,००० २९,३०,००० ३०,००,००० ० १२,५३,५५९ १२,५३,५५९ ४१.७९ 

 संर्ीय सरकार 
(शसतग अनदुान) १४,३४,१०,००० २,४५,००,००० १६,७९,१०,००० २,७१,००,४१०.२० ६८,८१,३२८ ३,३९,८१,७३८.२० २०.२३ 

 संर्ीय सरकार 
(वििशे अनदुान) ० ८८,००,००० ८८,००,००० ० ६,००,००० ६,००,००० ६.८२ 

संर्ीय सरकार 
(समपरुक अनदुान) ० १,३०,००,००० १,३०,००,००० ० ४०,८४,००० ४०,८४,००० ३१.४२ 

प्रदेश सरकार 
(शसतग अनदुान) ५४,४४,००० ९१,००,००० १,४५,४४,००० १,५१,९६० ० १,५१,९६० १.०४ 

िवमा २४,८१,६४,४५१ १५,९२,८५,००० ४०,७४,४९,४५१ ५,२७,४२,५३९.३८ ३,२५,९०,११४ ८,५३,३२,६५३.३८ २०.९४ 

 महालेखा पररिकको कायागलयबाट यस कायागलयको आ.ब. २०७७/०७८ को िेरुि ुरकम शनु्य कायम भएको सािै अक्षर्ल्लो 
आ.ब. २०७६/०७७ मा पनी लेखा पररिणबाट िेरुि ुरकम शनु्य कायम रहेको । 

 

११. रािश्व शाखाः 
आ.ब. २०७८/०७९ मा हालसवम संकलन भएको आन्तरीक रािश्व बापतको रकमः ३२,७०,५६०/- 
आ.ब. २०७८/०७ दोस्रो चौमालसकमा संकलन भएको आन्तरीक रािश्व वििरणः 

ि.
स. 

रािश्व 
संकलन गने 
कायागलय  

लसफाररस पंक्षिकरण  मालपोत र्रकर  व्यिसाय 
कर  

र्र 
बहाल 
कर 

अन्य िवमा 

१ गाउँपाललका ३,०००    २३,६५० १३,४८४ ३०,६७० ७०,८०४ 

२ िडा नं. १ ३३,८८५ ४३,९०० ७,९३१।०७ १,३५० ३१,१५०  १,१६० १,१९,३७६।०७ 

३ िडा नं. २ ३७,३५० ३२,०५० ३०,२५५।४ १४,४०० ४०,३३५  ५,४३८।३ १,५९,८२८।०७ 

४ िडा नं. ३ ५४,२२३ ४१,७०० २४,२३८।७६ १०,२५० ५४,८००  १३,३१० १,९८,५२१।७६ 

५ िडा नं. ४ १,०४,५३५ ३९,१०० ३०,७८८।११ २०,९०० ४२,०१५  ९,६९८ २,४७,०३६।११ 

६ िडा नं. ५ ३७,३३९।६२ ३०,५५० १५,३७७.३६ ६१००   ३,०४० ९२,४०६।९८ 

 िवमा २,७०,३३२।६२ १,८७,३०० १,०८,५९०.७ ५३,००० १,९१,९५० १३,४८४ ६३,३१६।३ ८,८७,९७३ 

 िडा नं १, २, ३ र ५ नं िडामा रािश्वको दायरामा नआएका व्यिसायीहरुलाई र्वुती क्षशविर गरी व्यिसाय दताग र रािश्व संकलन 
गररएको । 
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१२. योिना तिा अनगुमन शाखाः 
श्रोतगत योिना संख्या (पूिागधार तफग ) 

संर्ीय समानीकरण १६१ 

संर्ीय सशतग अनदुान १ 

संर्ीय रािश्व िाँडफाँड ७ 

संर्ीय समपरुक अनदुान १ 

संर्ीय वििशे अनदुान २ 

प्रदेश समानीकरण अनदुान ५ 

प्रदेश रािश्व िाँडफाँड ७ 

प्रदेश समपरुक अनदुान ३ 

प्रदेश सशतग अनदुान ८ 

आन्तररक श्रोत ५ 

राष्ट्रपलत शैक्षिक सधुार कायगिम २ 

मखु्यमक्षन्त्र शैक्षिक सधुार कायगिम १४ 

िवमा २१६ 
 

ििेट अनसुार योिना (समानीकरण, रािश्व िाडँफाडँ र आन्तररक श्रोत तफग  मात्र) 

ििेट संख्या 
५० हिार सवमको योिना ५२ 

५१ हिार देक्षख १ लाख सवमको योिना ६३ 

१ लाख देक्षख २ लाख सवमको योिना ४२ 

२ लाख देक्षख ३ लाख सवमको योिना ८ 

३ लाख देक्षख ५ लाख सवमको योिना २ 

५ लाख देक्षख १० लाख सवमको योिना ७ 

१० लाख देक्षख ५० लाख सवमको योिना ११ 

५० लाख देक्षख मािी सवमको योिना ३ 

िवमा १८८ 
 

समपरुक योिना सवहत १२ िटा योिनाहरुमा विलभन्न फरक श्रोतहरुिाट ििेट विलनयोिन भएकोले िवमा योिना संख्या र 
श्रोतगत योिना संख्या फरक परेको । 

िते्रगत योिना वििरण िवमा संख्या गाउँपाललका तफग  िडा तफग  सवपन्न संख्या 
सडक तिा पलु ५८ २३ ३५ २६ 

खानेपानी २८ ९ १९ ८ 

लसंचाइ २४ ७ १७ ५ 

भिन ६ ५ १ ० 

पयगटन र सवपदा संरिण १७ ८ ९ ० 

अन्य ५५ २ ५३ १२ 

 विद्यालय शौचालय लनमागण ४ ४ ० ० 

 विद्यालय रे्राबार लनमागण ५ ५ ० ० 

 विद्यालय ममगत ५ ५ ० ० 

 विद्यालय भिन लनमागण ४ ४ ० ० 

िवमा २०६ ७२ १३४ ५१ 
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 योिना वििरणः 
लस नं योिना िा कायगिमको नाम थिान रकम मखु्य प्रगलत 

१ 

१५ शैयाको आधारभतू 
अथपताल लनमागण िडा नं ४ १५५८२६९०९।७६ लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

२ मल्लरानी पयगटन विकास िडा नं ४ ४१०३१९१८।६१ 
लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

३ मल्लरानी पयगटकीय मागग िडा नं ४ २०४२३३२३।४८ 
लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

४ खड्केश्वरी प्रा वि भिन लनमागण िडा नं १ ३०१९९१२। 
लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

५ 

क्षिमरुक िािीथिान काते्रखोला 
गठुकसेरी सडक  िडा नं ४ ६९,२२,५०१।५२ 

लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

६ 

मकागिाङ सोलहाल्ना गोयलछ्डी 
सडक थतरोन्नती िडा नं १ ६०,५५,३४५।९७ 

लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

७ 

कुलमकोट वपपलनेटा िाविथिान 
िोरपोखरी धुँदी िडा कायागलय 
चिपि ह्यमुपाइप व्यिथिापन िडा नं ५ ८५५७४३।०१ 

लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

८ 

कँुडारा लसउते सावनेगाउँ 
मोटरबाटो िडा नं २  िडा नं २ ८६११८२।९४ 

लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

९ 

च ुँिाठाँटी च ुँिा सडकखण्डको 
मलुखोलामा कल्भटग लनमागण िडा नं २ ६१५९९७।४९ 

लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

१० 

महेन्र मा वि खलंगाको 
शौचालय लनमागण योिना िडा नं 
४ िडा नं ४ ६६७४३३।३७ 

लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

११ 

खैरा थिाथ्य चौकी भिन ममगत 
सवभार तिा गेट लनमागण िडा नं ५ ८१६७२१।८३ 

लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको। 

१२ 

बौद्ध गवुिा लनमागण योिना 
लनरन्तरता िडा नं ४  िडा नं ४ ११२८९८६।३३ 

लनमागण व्यिसायीसंग सविौता भई काम शरुु भएको । 
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१३. पश ुसेिा शाखाः 
 गाउँपाललका तफग ः 

लस न  कायगिम को नाम    लागत रकम 

कायगिम 

संञ्चबालन 
थिल 

लाभाक्षन्िीत 

संख्या 
कायगिम बाट प्रगलत 

१ 
एक बिे वहउदे र्ाँसको लबउ 

लबतरण  
८००००। सबै िडाहरु  

सहकारर 

संख्या १ 
ब्यबसावयक 
कृिक १३ 

िना  

८ हे . 

२ औिलध खररद  ३२००००। सबै िडाहरु      

२.१ उपचार  सेिा    सबै िडाहरु  ६७८ ३११७ 

३ 

 सकु्षचवकृत ब्यबसावयक  

बंगरुपालक कृिकहरुलाई 
खोर ५० %लागत सािेदारीमा  
बंगरुको  खोर सधुार कायगिम  

१२०००० 
अध्यि लबशेि 
कोि बाट 
१२०००० 

मल्लरानी 
गाउँपाललका 
िडा न ४  

३ िना  

सूचना प्रकाशन बमोक्षिम ९ दरखाथत परर िनप्रलतलनलध 
कृवि तिा पश ुसेिा शाखाको  संयकु्त अनगुमन तिा 
प्रालत्रलधक मलु्याकङ्कन कृवि प्रबद्धनग सलमलत को लनणगय 
बमोक्षिम  ३ िनामा  समिौतामा २ फमगले भकु्तालन 
ललगसकेको  । 

४ 

सकु्षचवकृत ब्यबसावयक  बाख्रा 
पालक कृिकहरुलाई खोर 

५० %लागत सािेदारीमा  
बाख्राको  खोर सधुार कायगिम 

२४००००।
अध्यि लबशेि 
कोि बाट 
८०,००० 

मल्लरानी 
गाउँपाललका 
िडा न २ , 

३ र ४  

४ िना  

सूचना प्रकाशन बमोक्षिम १६ दरखाथत परर 
िनप्रलतलनलध कृवि तिा पश ुसेिा शाखाको  संयकु्त 

अनगुमन तिा प्रालत्रलधक मलु्याकङ्गर कृवि प्रबद्धनग 
सलमलत को लनणणगय बमोक्षिम  ४ िनामा  समिौतामा 
१ फमगले भकु्तालन ललगसकेको    

५ 
लबलभन्न खोप खररद तिा 

भ्याक्षक्सनेटर लाई पाररश्रलमक  
१०००००। 

मल्लरानी 
गाउँपाललका 
सबै िडा  

  

लमलत २०७८/०८/०८ गते  सूचना प्रकाशन भै सकेको  
आबेदन प्राप्त भै लनयूक्षक्त भइ खोप लगाउन ेकायग भई 
राखेको 

६ पश ुथिाथ्य क्षशलबर  ३०००००। 

मल्लरानी १ 
देउराली  

९२ 

लमलत २०७८/९/१८गते उपचार परुाएको पश ुसंख्या 
गाई /गोरु ११३ भैसी १२० बाख्रा ५४४ कुकुर १ 
कुखरुा ३४३ बंगरु ९ गरर िवमा ११४०   

मल्लरानी २ 
कुडारा  

१०८ 

२०७८/९/१०गते गाई गोरु ११८ राँगो भैसी २१६ 
बाख्रा ६४८ कुकुर ३ कुखूरा १०८० बंन्धाकरण 

२०६८  

मल्लरानी ३ 
चौलिलाउने  

१०५ 

लमलत २०७८/९/२१गते गाई गोरु १०६ राँगो भैसी 
१२४ बाख्रा ७२७ कुकूर १ कुखरुा १९२िवमा 
११५० 

७ 

ब्यिसावयक पशपुालक 
कृिकहरुका लालग लमनरल 
ब्लक वितरण 

१५३०२०। 
सबै 
िडाहरुमा 

  खररद भई लबतरण प्रकृया भई रहेको 
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 संर् तफग ः 

लस न  कायगिम को नाम    लागत रकम 

कायगिम 

संञ्चबालन थिल 

लाभाक्षन्िीत 
संख्या 

कायगबmम बाट प्रगलत  

१ 

बाख्राको  साना व्याबसावयक कृवि उत्पादन 
केन्र ( पकेट ) लबकास कायगिम सञ्चालन  

१५०००००। 

मल्लरानी  िडा  
नं २ 

५० 

लमलत २०७८/८/१० मा 
सूचना प्रकाशन भै 
सविौता भईसकेको 

२ कृलतम गभागधान लमसन  कायगिम  २९४०००। सबै िडाहरु  १२६  

३ 

आ. ब .२०७७/७८ थिापना भएको  
बाख्राको साना ब्यबसावयक कृवि उत्पादन 
(पकेट) लबकास कायगिम लनरन्तरता    

७०००००। 

मल्लरानी िडा 
नं ४  

५० 

लमलत २०७८/८/१० 
गते सूचना प्रकाशन भै 
सविौता भईसकेको  

 
१४. कृवि शाखाः 

 गाउँपाललका तफग ः 
ि.सं. कायगिम लबबरण वििरण 

१ 
५० प्रलतशत लागत सािेदारीमा यिुा लक्षित खेती 

कायगिम 

सबै फमगबाट फाईल प्राप्त भई सकेको शाखा बाट 
अनगुमन भईसकेको अनगुमन सलमलत बाट अनगुमन हनु 

बाकी  

२ 

साना तिा मिौला कृिकको पोिण तिा आय थत्तर 
बवृद्धको लागी ५०% अनदुानमा कन्ये च्याउको लबउ 

लबतरण कायगिम ढुिानी सवहत 

८२५ प्याकेट खररद गरी ८४ िना कृिक र २ िटा 
समहुमा लबतरण गरीएको  

३ आकसलमक बाली शंरिण सेिा 
रोग ,वकरा र पोिक तत्ि  खररद १४६ गरी िनालाई 

लबतरण गरीएको  

४ 
५० प्रलतशत अनदुानमा साना लसंचाई ममगत तिा 

लसंचाई पोखरी लनमागण  

८ िटा कृिक समहु  छनौंट गरी सविौंता गरी 
कायगसवपन्न गरी भकु्तानीको लालग फाईल प्राप्त भई 
शाखा र अनगुमन सलमलतबाट अनगुमन भई सकेको   

५ 
गाउँपाललकामा सकु्षचकृत ब्यिसावयक कृिकहरुका 
लालग तरकारी लसक्षड्कट उन्नत बणगशंकर लबतरण 

३६ िटा फमग समहु सहकारी लाई लबतरण  

 

 संर् तफग ः 
ि.सं. कायगिम लबबरण वििरण 

१ 
मकैबालीको साना ब्यिसावयक कृवि उत्पादन 
केन्र (पकेट) लबकास कायगिम 

मल्लरानी  ३  चौरपानीमा मकै बालीको पकेट संचालनको लागी सविौता 
गररएको सहकारीले पवहलो चरणको कायगिम साबगिलनकीकरण सवपन्न गरर 
सविौता अनसुारका काम संचालन गदै रहेको  । 

२ 

आ.ब २०७७/०७८ मा थिापना भएका कृवि 
तफग का साना ब्यिसावयक कृवि उत्पादन केन्र 

(पकेट) लबकास कायगिम लनरन्तरता 

मल्लरानी  ३ र ५ मा  िमस मनुडाडा र धदुीमा मकै र धान बालीको 
पकेट संचालनको लागी सविौता गररएको समहुले पवहलो चरणको कायगिम 
साबगिलनकीकरण सवपन्न गरर सविौता अनसुारका काम संचालन गदै रहेको  
। 

 

१५. बहिुलेत्रय पोिण कायगिम 
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ि स  कायगिमको नाम  
कायगिम सचालंन 

थिल 

लागत 
रकम  

लाभाक्षन्बत 

सख्या  
कायगिम बाट भएको प्रलतफल र 
मखु्य प्रलतफल  

१ 
पाललका  थतररय पोिण तिा खाद्य 
सरुिा सलमलतको बैठक  

मल्लरानी  गा पा    २२ 

पाललका  थतररय पोिण तिा खाद्य 
सरुिा सलमलतको बैठक १ िटा 
सवपन्न । 

२ 
िडा थतररय पोिण तिा खाद्य सरुिा 
सलमलतको बैठक 

मल्लरानी  गा पा 
१,२,३,४,५  

  ३७ 
िडा थतररय पोिण तिा खाद्य 
सरुिा सलमलतको बैठक ५ िटा  

३ 

सनुौलो हिार ददनका आमाहरुलाई 
८ हपे्त कुखरुा का चल्ला र 
दानासवहत  दिुालन  

मल्लरानी गा पा 
१,२,३,४,५  

४०१००० १५० 

सनुौलो हिार ददनका आमाहरुलाई 
८ हपे्त कुखरुा का चल्ला र 
दानासवहत  दिुालन कायगिम 
सवपन्न  

४ 

सनुौलो हिार ददनका आमाहरुलाई 
फलफुल तिा उन्नत िातका लबउ 
लबतरण  

मल्लरानी  गा पा 
१,२,३,४,५ 

५९००० १५० 

सनुौलो हिार ददनका आमाहरुलाई 
फलफुल तिा उन्नत िातका लबउ 
लबतरण कायगिम सवपन्न 

५ 

सनुौला हिार ददनका आमा हरुलाई 
कुखरुा पालन र तरकारी सवबक्षन्ध 
अलभमकु्षखकरण कायगिम  

मल्लरानी  गा पा 
१,२,३,४,५ 

  १५० 

सनुौला हिार ददनका आमा 
हरुलाई कुखरुा पालन र तरकारी 
सवबक्षन्ध अलभमकु्षखकरण कायगिम 

सवपन्न । 

६ 

लबद्यालय थतरमा बाल कलब गठन 
तिा पनुगरगठन पोिणको महत्ि बारे 
किा गत परामशग  

मल्लरानी  गा पा 
१,२,३,५ 

  ६४० 

लबद्यालय थतरमा बाल कलब गठन 
तिा पनुगरगठन पोिणको महत्ि 
बारे किा गत परामशग 

७ 

पोिण सधुारका लालग लबद्याल मा 
खानेपानी तिा सरसफाई , 

बाललबकास प्रा लब बकेुनी मल्लारानी 
गा पा ३ 

मल्लरानी  गा पा ३   ८५ 

पोिण सधुारका लालग लबद्याल मा 
खानेपानी तिा सरसफाई , 

बाललबकास प्रा लब बकेुनी 
मल्लारानी गा पा ३ मा काम  

सञ्चालन भईरहेको छ । 

 

 

१६. क्षशिा शाखाः 
िवमा विद्यालय संख्याः मा.वि.- ७ आ.वि.- ४ प्रा.वि. (सामदुावयक/संथिागत)- १२ क्षशिक कमगचारी दरिन्दी संख्याः-२३६  
पदपलुतग संख्याः-२३५    ररक्त संख्याः-१     थिायीः- ७३  करारः- १६२   
प्र.अ बैठक संख्याः ६ पटक            गाउँ क्षशिा सलमलतको बैठकः ४ पटक 
 गाउँपाललका तफग ः 
लस.न. योिना कायगिमको नाम  कायगिम संचालन थिल रमक रु कायगिमको प्रगलत 

१ खेलकुद कायगिम 
गाउँ क्षशिा सलमलतको लनणगय अनसुार विद्यालबाट 

खेलकुदका सामग्री वकनी भकु्तानी माग   
२००००० सवपन्न 

 २ 
सह अलतररक्त वियाकलाप 
सञ्चालन  

गाउँ क्षशिा सलमलतको लनणगय अनसुार विद्यालयले  उक्त 
वियालाप सवपन्न गरर भकु्तानी माग   

२००००० सवपन्न 
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३  प्रविलधमैत्री विद्यालय 
कायगिम 

ल्यापटपः भैरिनाि प्रा वि पाण्डेडाँडा, िनज्योलत प्रा 
वि अयरपोखरी 

४००००० सवपन्न 
वप्रन्टरः िनिागलृत प्रा वि िेविन्डाँडा, िनज्योलत प्रा वि 
अयरपोखरी, आदशग प्रा वि दारेखोला 

 

 राष्ट्रपती शैक्षिक सधुार कायगिमः 
लस.न. योिना कायगिमको नाम  कायगिम संचालन थिल रमक रु कायगिमको प्रगलत 

१ विद्यालय भिन लनमागण ४ कोठे भानभुक्त मा वि बबोट ३६००००० 
सविौता भएर काम 

अगालड बढेको 
२ विद्यालय भिन लनमागण (२ कोठे) खलंगा आ वि खलंगा  १८००००० सविौता भएको 
३ सूचना प्रविलध मैत्री विद्यालय कायगिम  िनता मा वि लकु्का  ६५०००० सविौता भएको 

 

 संर् तफग ः 
लस.न. योिना कायगिमको नाम  कायगिम संचालन थिल रमक रु कायगिमको प्रगलत 

१ 
कोलभडका कारण उत्पन्न पररक्षथिलतमा 
लसकाइ सहक्षिकरणका लालग शैक्षिक 
कायगिम 

सामदुावयक विद्यालय सबै ४००००० 

कोलभड १९ का कारण उत्पन्न 
पररक्षथिलतमा लसकाइ 
सहक्षिकरण भएको  

२ 
क्षशिण लसकाइमा ICT प्रयोगका लालग 
अनदुान  

सरथिती आ वि बञ्चरे  ६५०००० सवपन्न 

३ 
माध्यलमक विद्यालमा पथुतकालय थिापना 
तिा व्यिथिापन 

िनकल्याण आ वि  

चौलिलगाउने  
६५०००० अक्षन्तम चरणमा 

४ खडे्गश्वरी प्रा वि भिन लनमागण खडे्गश्वरी प्रा वि चकु्षन्रखोला  ४६००००० लनमागणालधन 

५ विज्ञान प्रयोगशाला शारदा मा वि चौरपानी ६५०००० सवपन्न 
 

 

१७. थिाथ्य शाखाः 
सि.नं. कार्यक्रमको नाम खर्य रकम  लावसववत िंस्था लावासववत िंख्र्ा 

१ 
आधारभतु तथा आकस्मीक िेवाको लासि 

औषसध खररद 
सनर्समत पासलका अवतियतका िबै वडाहरु 

जममााः ३१६६२ 

मसहलााः १८५०८ 

परुुषाः १३१५४ 

२ सनर्समत खोप कार्यक्रम िंर्ालन सनर्समत पासलका अवतियतका िब ैवडाहरु १६० िेिन जममा २०३४ जना 

३ िाउँघर सललसनक िंर्ालन सनर्समत पासलका अवतियतका िब ैवडाहरु ११० िेिन जममा २३४६ जना 

४ नवसिि ुतथा बाल रोिको एकीकृत ब्र्बस्थापन सनर्समत पासलका अवतियतका िब ैवडाहरु १५३० जना 

५ िामदुासर्क मसहला स्वरं् िेसवकाबाट िेवा प्रदान सनर्समत पासलका अवतियतका िब ैवडाहरु ८६०८ जना 

६ पोषण कार्यक्रम १४४०१५ पासलका अवतियतका िबै वडाहरु 
जकुाको औषसध खाएका ५५४१ जना 

सभटासमन ए खाएका १३८३ जना 

७ नर्ाँ सबरामी िेवा सदएको जममा सनर्समत पासलका अवतियतका िबै वडाहरु 

जममााः २४२९५ जना 

मसहलााः १३९७० 

परुुषाः १०३२५ 

८ मात ृतथा नवसिि ुस्वास््र् कार्यक्रम ३८३४८५ पासलका अवतियतका िब ैवडाहरु १०८ जना ितु्केरी तथा प्रिािसनक खर्य 
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१० करार कमयर्ारी ब्र्बस्थापन १४९९५२० िबै स्वास््र् िंस्थाहरु तलब प्रिािसनक खर्य 

११ एर्.आई.सभ. सबरामीको लािी पोषण भत्ता १६००० िंक्रसमत ब्र्सिहरु ४ जना िंक्रसमत ब्र्सिहरु 

१२ 
िाउँघर सललसनक तथा खोप सललसनक 

ब्र्बस्थापन 
९६८०० पासलका अवतियतका िब ैवडाहरु २३४६ जना 

१३ 
िामदुासर्क मसहला स्वरं् िेसवका प्रोत्िाहन तथा 

िंर्ार 
४२०००० 

िामदुासर्क मसहला स्वरं् 

िेसवकाहरु 
३५ जना िंर्ार तथा प्रोत्िाहन बापत 

१४ स्वास््र् िंस्था अनदुान १५२९४० िबै स्वास््र् िंस्थाहरु ३१६६२ जना नर्ाँ सबरामीको अनदुान 

१५ कमयर्ारी प्रिािसनक खर्य तलब तथा भत्ता ९४००१५५ िबै स्वास््र् िंस्थाहरु स्थार्ी कमयर्ारी प्रिािसनक खर्य 

१६ क्षर्रोिका नर्ाँ सबरामी दताय तथा उपर्ार सनर्समत िबै स्वास््र् िंस्थाहरु ३० जना उपर्ारमा आबद्ध 

१७ िभयवसत जाँर् सनर्समत 

िबै स्वास््र् िंस्थाहरु पसहलो जाँर् २२६ जना 

िबै स्वास््र् िंस्थाहरु र्ौथो जाँर् १८१ जना 

िबै स्वास््र् िंस्थाहरु प्रोटोकल अनिुार १८९ जना 

१८ बासषयक िसमक्षा िोसि िमपवन ६०००० िबै स्वास््र् िंस्थाहरु ७ वटै स्वास््र् िंस्थाहरु 

१९ पररवार सनर्ोजन कार्यक्रम सनर्समत िबै स्वास््र् िंस्थाहरु 

सपल्ि सनर्समत ४७९ जना 

सडपोप्रोभरेा ८०८ जना 

आ.र्.ुसि.सड. १४१ जना 

ईव्लावट ३८२ जना 

कण्डम सबतरण २७८६३ िोटा 

२० 
स्वास््र्कमीहरुलाई पोषण सबिेष कार्यक्रम 

िंर्ालन 
१८ जना िबै स्वास््र् िंस्थाहरु 

१८ जनालाई तासलम सदईिकेको 

 
१८. मवहला तिा बालबाललका शाखा 

लस.नं कायगिमको नाम लागत रकम कायगिम सञ्चालन 
थिल 

लाभाक्षन्ित 
संख्या 

कायगिमबाट भएको प्रगलत 

१ अपाङ्गता पररचयपत्र वितरण थिानीय 
समन्िय सलमलतको िैठक सञ्चालन 
 

१८०००। गा पा थतर १५ िना अपाङ्गताको प्रकार पवहचान 
गरर सामाक्षिक सरुिा भत्ता 
तिा अन्य सेिा सलुबधा 
उपयोग गरेको । 

२ अपाङ्गता भएका व्यक्षक्तहरुका लागी िमता 
विकास र सीपमूलक ताललम तिा सहायता 
सामाग्री वितरण 

१५००००। गा पा  तिा 
िडाथतर 

 रावष्ट्रय अपाङ्ग सेिा संर् 
माफग त सञ्चालन भईरहेको 

३ गा. पा थतरीय बालसञ्जाल सदथयहरुविच 
चौमालसक अन्तरविया कायगिम 
 

२००००। गा पा थतर १४ िना   बालक्लिको हालको 
अिथिा समथया र 
समाधानका लागी अग्रसर 
रहेको । 

४ गा .पा थतरीय बाल अलधकार सलमलतको 
बैठक सञ्चालन 
 

१५०००। गा पा थतर १२ िना  गा पा थतरीय बाल अलधकार 
सलमलत गठन तिा पररचालन 
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५ गा. पा थतरीय ज्येष्ठ नागररक सञ्जाल 
सदथयहरु लबच चौमालसक अन्तरविया 
कायगिम संञ्चालन 

२००००। गा पा थतर २० िना िेष्ठ नागररकहरुको 
संरिणका लालग र्रपररिार 
तिा समािको  भलुमका र 
राज्य द्धारा लनदरष्ट गररएका 
काननुी ब्यिथिा बारे 
िानकारी ।  

६ गा. पा थतरीय ज्येष्ठ नागररक कल्याण 
तिा व्यिथिापन सलमलतको बैठक सञ्चालन 

१५०००। गा पा थतर ११ िना   

७. ददिलसय कायगिम  
७.१ लैवङ्गक वहंसा विरुद्ध १६ ददने अलभयान ४००००। गा पा तिा  ५िटै 

िडा 
 
लगभग 
५०० 
िना  

वहंसा न्यलुनकरणको वििय 
सबैको चासोको रुपमा रहेको 
।  
 
 

७.२ अन्तरावष्ट्रय अपाङ्गता ददिस  
 

२००००। गा पा थतर लगभग 
६० 

अपाङ्गताको सबालमा िागरुप 
देक्षखएको  

७.३ अन्तरावष्ट्रय मवहला ददिस ५००००। गा पा तिा  िडा न 
२ ४ र ५ मा 

 
लगभग 
३२० 

मवहलाको िमता  
विकास तिा सशक्षक्तकरणमा 
सहयोग पगुेको ।  

८ बालमैत्री थिानीय शासन कायगिम तिा 
बाललबबाह न्यूनीकरण सवबक्षन्ध ताललम 
तिा अलभयान सञ्चालन 

७५०००। गा पा अन्तगगत  
िटा विद्यालयमा 
सञ्चालन  

 १२० 
िना  

बाल वििाह न्यलनकरणमा 
सहयोग । 

९ मवहला परुुि समविकास सवबक्षन्ध 
अलभमखुीकरण कायगिम 

५००००। िडा २ ३ र ४ 
सञ्चालन  

८५ 
िना  
 

लैवङ्गक समानता तिा मवहला 
सशक्षक्तकरणमा परुुिको साि 
तिा सहयोग रहेको । 

 १० थकाउटको सहकायगमा समािमा रहेका 
कुरीलत,कुप्रिा ,लैवङ्गक वहंसा ,आत्महत्या 
लनरुत्सावहत सवबक्षन्ध सचेतनामूलक 
कायगिम तिा लाग ुपद्धािग दयुगव्सनलबरुद्ध 
कायगिम 

१२००००। गा पा तिा ५ िटै 
िडामा कायगिम 
सञ्चालन 

लगभग 
८०० 
िना 

 

११ संरिण विियगत िेत्र समन्िय सलमलतको 
बैठक सञ्चालन 

१५०००।  गा पा थतर  ११  

 

 आ ि  २०७८।०७९ को दोश्रो चैमालसकमा वितरण गररएका  अपाङ्गता पररचयपत्र वििरण 
लस न अपाङ्गताको प्रकार वितरण सख्या 
१ क बगग  पणुग अशक्त अपाङ्गता २ िना 
२ ख बगग  अलत अशक्त अपाङ्गता ६ िना 
३ ग बगग  मध्यम अपाङ्गता १  िना 
४ र् बगग सामान्य अपाङ्गता ४ िना 

िवमा १३ िना 
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 आ ि  २०७८।०७९ को दोश्रो चैमालसकमा वितरण गररएका ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र वििरण            

 मवहला  ३ िना  
 परुुि  ८ िना  
 िवमा ११ िना  

 संक्षर्य शसतग अनदुान तफग  
वहंसा वपलडत मवहला तिा वकशोरी अल्पकाललन सेिा केन्द्ध सञ्चालन  
लस न वपलडतको ठेगाना वहंसाको प्रकार वहंसाको कारण केन्रमा बसेको अिलध कैवफयत 
१ नौबवहनी गा पा ६ लङु शाररररक तिा 

मानलसक 
श्रीमान र श्रीमती लबच 
राम्रो सवबन्ध नहनु ु

 

३ ददन 
 

२ थिगगद्धारी न पा २ िोगीमार यौनिन्य वहंसा काका बाब ुबाट वपलडत  

२४ ददन 
२०७८।११।१०
मा छोरीको िन्म 

अन्तमा नििात क्षशश ुतिा वपलडत लाई लनिको मामालाई बिुाई मामा माफग त बाबकुो र्रमा ललगएको 
 

१९. रोिगार सेिा केन्रः 
 सूक्षचकृत बेरोिगार वििरणः 
    सूक्षचकृत बेरोिगार संख्या िवमा ४५९ िना  
 यस अलिगक ििगमा संचालन हनु ेयोिनामा कामका लालग पाररश्रलमक अन्तरगत काममा खटीएका बेरोिगार व्यक्षक्तको संख्या 

िडा १ िडा २ िडा ३ िडा ४ िडा ५ िवमा 
८ िना ३२ िना ४४ िना ३८ िना १६ िना १३८ िना 

 

२) योिना वििरणः 
लस नं योिनाको नाम ठेगाना कायगक्षथिलत 

१ अरौटी िािीसल्ला मगर टोल मो बा िाडग १ सविय 

२ लकु्का खलमगाडे र्ो बा िाडग १ सवपन्न 

३ मािददप सरथिती  प्रा लब अईराबारी हुँदै देउराली र्ो बा िाडग २ सविय 

४ अमर मा वि लौरीखानी र्ो बा िाडग २ सवपन्न 

५ थिाथ्य चौकी सपुादेउराली मक्षन्दर र्ो बा िाडग २ सवपन्न 

६ पालकुािान मक्षन्दर िाने र्ो बा िाडग २ सवपन्न 

७ चौतारा च ुँिाठाटी पाललुसद्ध प्रा लब बचु्चेना र्ो बा िाडग २ सवपन्न 

८ गनु्टा देक्षख लसउते र्ो बा िाडग २ सवपन्न 

९ बराटा देखी धारा सवम र्ो बा िाडग २ सवपन्न 

१० हलो ताहने डाँडा देक्षख मेल पोखरी सवम र्ो बा िाडग २ सवपन्न 

११ चैतेिान हुँदै वफग केपानी सवम र्ो बा िाडग २ सवपन्न 

१२ र्ोरखन्य देक्षख लतल पाटा खोला सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

१३ मैदाना देक्षख च्याउकोटे सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

१४ पोखरी देक्षख पधेरा हुँदै रोटेखोला सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

१५ गैरा धारा देक्षख पधेरा हुँदै मलु खोला सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

१६ माि पोखरा चौतारा अलमलल खोला हुँदै िेलबन्डाँडा सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

१७ कैलासी पधेरा देक्षख सपु्पा सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 
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१८ खसनीखकग  पधेरा टोल र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

१९ क्षचल्टा कुरा देक्षख लाखोला सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

२० चौर देक्षख ररठे खोला सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

२१ मैदान पोखरी फोिाटारी र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

२२ धारापानी टोल देखी धारापानी पधेरा र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

२३ पाटला देक्षख धारापालन पधेरा सवम  र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

२४ आपँर्ारी देक्षख बरुदेिी खोला सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

२५ बकेुनी सचेतना केन्द देखी तल्लो िकेुना हुँदै धैरेनी िोडने र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

२६ बकेुनी पचु्छारा देक्षख दलमारे सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

२७ डटटाकुरा देक्षख धारा हुँदै साठीमरेु मोटर बाटो िोड्ने र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

२८ िापा पोखरी देखी भकुण्डे सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

२९ शारदा मा वि देखी ऐरािती लसमाना सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

३० गोर पोखरा देखी कुट्टाकुरा सवम र्ो बा िाडग ३ सवपन्न 

३१ उपल्लो पधेरा बडाडाँ गरुुल्याखकग  मो बा िाडग ३ सविय 

३२ लनशानटाकुरा लनशानेश्वर क्षशिमक्षन्दर िाडग ३ सवपन्न 

३३ नयाचौतारा धारा खोला देक्षख लसरना सवम गो .बा िाडग ४ सवपन्न 

३४ कििुा खोला देक्षख सालर्ारी हुँदै खोला सवम गो .बा िाडग ४ सवपन्न 

३५ थिालमखोला देक्षख िनिागलृत मा .वि सवम गो .बा िाडग ४ सवपन्न 

३६ दह िाने बाटो लनमागण िाडग ४ सवपन्न 

३७  धमगशाला देक्षख िोलडेु्गपलु सवम गो .बा िाडग ४ सवपन्न 

३८ देलसनीडाँडा वहलपाकग  लनमागण िाडग ४ सवपन्न 

३९  तल्लो लावबेला देक्षख मालनचौर सवम गो .बा िाडग ४ सविय 

४० कालाखोला लसम मोटरबाटो िाडग ५ सविय 

४१ रै्डाँडा लसम र्ो बा िाडग ५ सविय 

 बेरोिगार व्यक्षक्त सूक्षचकृत सवबक्षन्ध वििरणः 
आ ि ०७९।८० का लालग बेरोिगार दताग फाराम फाल्गनु मवहनाभरीको समयमा सबै िडाबाट फाराम भरीसवकएको । 

  



 

17 

२०. गररिी लनिारणका लालग लर् ुउद्यम विकास कायगिम: 
ि 
स  

कायगिमको नाम  

कायगिम 
सचालंन थिल 

लागत रकम  

लाभाक्षन्बत 

सख्या  
कायगिम बाट भएको प्रलतफल र 
मखु्य प्रलतफल  

१ उद्यमक्षशलता लबकास ताललम  

मल्लरानी गा पा 
१ र २ मा  

८५१८० ४८ िना 
मल्लरानी गा पा १,२ मा उद्याक्षशल्ता 
लबकास ताललम सवपन्न भएको । 

२ उद्यमक्षशलता लबकास ताललम  

मल्लरानी गा पा 
४ मा  

९११४० ४५  िना                    
मल्लरानी गा पा ४ मा उद्याक्षशल्ता 
लबकास ताललम सवपन्न भएको । 

३ 

परुाना उद्यलमहरुलाई थतरउन्नलत गनगका 
लालग ४५ ददने लसलाईकटाई सवबक्षन्ध लसप 
लबकास ताललम  

मल्लरानी गा पा 
३ चौरपानी 

१०७९६० १२  िना 
४५ ददने लसलाई कटाई सवबक्षन्ध 
लसप लबकास ताललम सवपन्न । 

४ 

४५ ददने लसलाई कटाई सवबक्षन्ध लसप 
लबकास ताललम 

मल्लरानी 
गाउँपाललका ५ 
िोरपोखरी 

१२१३५५ १५ िना 
४५ ददने लसलाई कटाई सवबक्षन्ध 
लसप लबकास ताललम सवपन्न । 

५ 

३० ददने बवुटक सवबक्षन्ध लसप लबकास 
ताललम  

मल्लरानी गा पा 
३ चौरपानी 

६८०२५ ७ िना 
३० ददने बवुटक सवबक्षन्ध लसप 
लबकास ताललम सवपन्न । 

६ 

३० ददने बवुटक सवबक्षन्ध लसप लबकास 
ताललम 

मल्लरानी 
गाउँपाललका ५ 
िोरपोखरी 

९०७६० १० िना 
३० ददने बवुटक सवबक्षन्ध लसप 
लबकास ताललम सवपन्न । 

७ 

१ मवहने मढुा तिा रेयाक सवबक्षन्ध लसप 
लबकास ताललम 

मल्लरानी गा पा 
३ चौरपानी 

७८६४०  १० िना 
१ मवहने मढुा तिा रेयाक सवबक्षन्ध 
लसप लबकास ताललम सवपन्न । 

८ 

नयाँ उद्यलमलाई १५ ददने गलुडया तिा 
कुसन सवबक्षन्ध लसप लबकास ताललम 

मल्लरानी गा पा 
४ खलंगा  

५७७२० ६ िना 
१५ ददने गलुडया तिा कुसन 
सवबक्षन्ध लसप लबकास ताललम सवपन्न 
। 

९ 

७ ददने  लत्रष्टलको चरुा पोते सवबक्षन्ध लसप 

लबकास ताललम 

मल्लरानी गा पा  
४ खलंगा 

५०१७० ११ िना 
७ ददने  लत्रष्टलको चरुा पोते सवबक्षन्ध 
लसप लबकास ताललम सवपन्न । 

१० 

३० ददने बवुटक सवबक्षन्ध लसप लबकास 
ताललम 

मल्लारानी गा पा 
२ चिुामा  

  ८ िना 
३० ददने बवुटक सवबक्षन्ध लसप 
लबकास ताललम सवपन्न । 

११ 

३ ददने कुखरुा पालन सवबक्षन्ध लसप लबकास 
ताललम  

मल्लारानी गा पा 
२ चिुामा  

  १४ िना 
३ ददने कुखरुा पालन सवबक्षन्ध लसप 
लबकास ताललम सवपन्न । 

१२ 

३ मवहने लसलाई कटाई सवबक्षन्ध लसप 
लबकास ताललम  

मल्लारानी गा पा 
२ चिुामा 

  १४ 

३ मवहने लसलाई कटाई सवबक्षन्ध 
लसप लबकास ताललम सञ्चालनमा 
रहेको  । 

१३ 

३ मवहने लसलाई कटाई सवबक्षन्ध लसप 
लबकास ताललम 

मल्लारानी गा पा 
४ खलंगा  

  १५ 

३ मवहने लसलाई कटाई सवबक्षन्ध 
लसप लबकास ताललम सञ्चालनमा 
रहेको  । 

१४ 

४५ ददने ब्यवुट पालगर सवबक्षन्ध लसप लबकास 
ताललम  

मल्लारानी गा पा 
३ चिुाठाटी  

  ४ 

४५ ददने ब्यवुट पालगर सवबक्षन्ध लसप 
लबकास ताललम सञ्चालनमा रहेको  । 
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२१. व्यक्षक्तगत र्टना दताग तिा पक्षञ्जकरण शाखा  

 व्यक्षक्तगत र्टना दतागः 

 िडा 
नं. 

िन्म मतृ्य ु

सवबन्ध 
लबच्छेद वििाह  

बसाई सरी 
आएको  

बसाई 
सरी िान े 

िवमा परुूि मवहला  िवमा परुूि मवहला  िवमा िवमा िवमा दताग संख्या दताग संख्या 
 १ ३७ ३१ ६८ ८ २ १० १ २१ १ ७ १०८ 

 २ २१ २० ४१ ४ ३ ७ १ ३५ १ ३ ८८ 

 ३ २६ २० ४६ २ ८ १०   ३१   ११ ९८ 

 ४ ३० ३९ ६९ ११ १२ २३   १९ २ १४ १२७ 

 ५ १३ १४ २७ ३ ५ ८   १५   १२ ६२ 

 िवमा १२७ १२४ २५१ २८ ३० ५८ २ १२१ ४ ४७ ४८३ 
  

 सामाक्षिक सरुिा कायागिमः             

िडा 
नं. 

िेष्ठ नागररक 
भत्ता(७०बिगमालि) 

िेष्ठ नागररक 
भत्ता (दललत) 

िेष्ठ नागररक 
एकल मवहला 

विधिा 
क बगग 
अपाङ्गता 

ख बगग  
अपाङ्गता 

दललत 
बालबाललका 

िवमा 
संख्या  रकम 

  १ १२०  ३४  ३६ ५२  ५  १२ ८६ ३४५ २६४०००१ 

  २ ११८ ४५ ३५ ५३ २  १५  ७७ ३४५ २६८३४२९ 

  ३ १७२ ६४ ५८ ९१ १  २६  ११६ ५२८ ४०२३३७४ 

  ४ १९१ ५३ ५७ ७१  १५ २९ ९४ ५१० ४१४१०३४ 

  ५ ८१ ४५  ४० 49 5 २३  60 303 2312405 

िवमा 682 241 226 316 28 105 433 2031 15800243 

 

२२. सूचना प्रविलध तिा त्याङ्क अलभलेख शाखाः 
 सेिा प्रिाहका लनवती प्रयोगमा आएका सूचना प्रणाली वििरणः 

 गाउँपाललकाको िेबसाईट 

 थिानीय संक्षचतकोि व्यिथिापन प्रणाली 
  क्षिन्सी व्यिथिापन प्रणाली 
 गाउँपाललका लडक्षिटल प्रोफाईल 

 रािश्व संकलन प्रणाली 
 दताग चलानी तिा लसफारीस प्रणाली 
 योिना व्यिथिापन प्रणाली 
 विद्यतुीय हाक्षिरी प्रणाली 
 अथपताल व्यिथिापन प्रणाली 
 विधतुीय खरीद प्रणाली 
 ग्रपु एस.एम.एस 
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 आ.ब. २०७७/०७८ मा गाउँपाललका कायागलय, ५ िटै िडा, ६ पटा मा.वि र यस आ.ब. को दोस्रो चौमालसकमा ४ िटा आ.वि 
र ६ िटा थिाथ्य संथिा गरी िवमा २२ थिानमा विधतुीय हाक्षिरी िडान भइ विधतुीय हाक्षिरी लनदेक्षशका २०७८ अनसुार 
कायागन्ियनमा रहेको। 

 गाउँपाललकाको कायागलय र ५ िटै िडामा विधतु, सोलार र ईन्टरनेट सेिा लनयलमत गररएकोछ । 

 अनलाईन रािश्व प्रणाली माफग त लनयलमत कर संलन भएकोछ । 

 सेिा प्रिाहलाई सूचना प्रविलध मैत्री बनाउनका लनवती गाउँपाललका तिा सबै िडाहरुमा दताग चलानी तिा लसफारीस अनलाईन 
लनयलमत भएको। 

 कायागलयको गलतविलधहरु लनयलमत रुपमा गाउँपाललकाको िेबसाईट, फेसबकु पेि लगायत सूचना पाटी माफग त सािगिलनक गररएकोछ । 

 प्रत्येक ३/३ मवहनामा सूचनाको हक सवबन्धी ऐन २०६४ बमोक्षिम लनयलमत तै्रमालसक रुपमा थित प्रकाशन गररएकोछ ।  

 लनयलमत रुपमा कायागलयमा हनुे प्रलतलनधी तिा कमगचारी बैठक, क्षचठ्ठी पत्र पत्राचार लगायत सूचना प्रिेण गदाग ईमेल, फेसबकु ग्रपु 
तिा ग्रपु एस एम एस द्धारा गररएकोछ । 

 ठूला योिनालाई ठेक्का आिहान गदाग (eGP)  विधतुीय खररद प्रणाली माफग त गने गररएको। 
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२३. िडा नं १: 

ि.स  कायगिमको नाम लागत रकम  

कायगिम 

संचालन 
थिल 

लाभाक्षन्ित 

सङ्खख्या  

कायगिमको 
अबथिा 

कैवफयत 

१ 

मवहलाहरुका लागी 
िनचेतनामूलक 
अन्तरविया कायगिम 

२५,०००। 
िडा 
कायागलय 

कररब 
२०० 
िना 

सवपन्न 

मल्लरानी गाउँपाललका िडा नं १ का ७ 
िडा मवहला समहुको सहभागीता रहेको 
तिा अन्य मवहला ददददबवहनीहरुको 
उल्लेखीत सहभागीत रहेको ।  

२ थटेचर खररद । १०,०००। िामा 
िामाको 
परैु बथती 

सवपन्न 

हाल सवम पनी मोटरबाटोको पहचुमा 
नरहेको िाममा प्रशतुी तिा अन्य विरामी 
लाइ बाक्न सहि भएको छ । 

३ 
खचालीडाडा पानीगैरा मो 
बा लनरन्तरता। 

१,००,०००। पानीगैरा 

१ 
विद्यालय 
र कररब 
२० 
पररिार 

सवपन्न 
िनिागतृी विद्यालय सवम मोटरबाटोको 
पहचु पगुेको छ । 

४ 
च ुँिा नाम्रीकोट गक्षन्नखोला 
मो िा लनरन्तरता।  

१,००,०००। नाम्रीकोट 
२५ 
पररिार 

सवपन्न 

मल्लरानी िडा नं १ र िडा नं २ िोड्ने 
लक्ष्य रहेको यो मोटरबाटो पगु्दा 
नाम्रीकोट गन्नीखोला बासी खसुी भयका 
छन। 

५ 
चदलेु हरीिङुगा मो बा 
लनरन्तरता  

२,००,०००। चदलेु ५ र्रधरुी सवपन्न 

हरीिङुगा िोड्ने मोटरबाटो यो आ ब मा 
कररब ६३ लम लविाइ अगाडी बढाइएको 
छ। 

६ 
चाक्ला गैरा र्ो बा 
श्रममलुक।  

१,००,०००। 
चाक्ला 
गैरा 

कररि 
५० 
र्रधरुी 

सवपन्न 

थिालनयले रोिगार पाउदा खसुी,यो आ ब 
मा कररि १०८० लम लविाइ खलनएको 
छ। 

७ 
टोड्के कवदले मो बा 
थतरउन्नती ।  

१,५०,०००। 
टोड्के 
कवदले 

कररब 
२५ 
र्रधरुी 

सवपन्न  

यो मो बा थतरउन्नती हदुा कवदलेका 
थिानीय खसुी छन र यो मो बा करीब 
५४२ लम थतरउन्नती भएको छ। 

७ 
ठुला पोखरा वढकुरा र्ो 
बा ।  

१,००,०००। 
ठुला 
पोखरा 

कररब 
५५ 
र्रधरुी 

सवपन्न 

 थिालनयले रोिगार पाउदा खसुी,यो आ ब 
मा कररि ७२५ लम लविाइ खलनएको छ 
। 

८ 
पददमे सललिमु मो बा 
लनमागण तिा थतरउन्नती।  

१,००,०००। 
पददमे 
सललिमु 

कररब 
३० 
र्रधरुी 

सवपन्न 
 यो मो बा कररब ५२२ लम थतरउन्नलत 
हदुा सललिमुका थिालनय खलुस छन । 

९ 
कोिरपाटा लसंचाइ कुलो 
लनमागण।  

५०,०००। चदुरीखोला 
१० 
र्रधरुी  

सवपन्न 

कररब ३९ लम लविाइ लसंचाइ कुलो 
लनमागण हदुा यहाको खेतीयोग्य िलमनमा 
उब्िनी बढ्ने अपेि गररयको छ । 



 

21 

१० 
सललिमु पधेराखोला टंकी 
तिा इनटेक लनमागण।  

२,००,०००। सललिमु 
६० 
र्रधरुी 

सवपन 

पधेराखोलामा ३ िटा टंकी तिा ३ िटा 
इनटेक लनमागण हदुा सललिमुबासीलाइ 
लनरन्तर खानेपानीको सवुिधा ।  

१० चँदलेु मक्षन्दर लनमागण ।   १,००,०००। चँदलेु   सवपन्न अनगुमण गनग बाकी 

११ 

िनज्योलत प्रा वि 
अयरपोखरी रे्रािार तिा 
फलनगचर व्यिथिापन 

१,००,०००। अयरपोखरी 
६५ 
र्रधरुी  

सवपन्न 

१४ लम लविाइ बनाइएको छ िसले 
अनािश्यक रुपमा लबद्यािीहरु लभत्र बावहर 
गने समथया टने भएको छ 

१२ 
िनिागलृत प्रा वि 
िथतापाता पररितगन 

१,६०,०००। अयरपोखरी 
२०० 
िना 

सवपन्न   पालन चहुीने समथया हटेको छ।  

१३ 
लसदरेु पोखरी ढलान तिा 
लभत्ता प्लाष्टर   

५०,०००।     

काम 
सवकएको 
कायग सवपन्न 
गनग बाकी 

  

 

 

२४. िडा नं २: 

 

 

लस.
नं 

कायगिम/योिनाको नाम  विलनयोक्षित 
रकम  

खचग रकम  िडा । टोल  लाभाक्षन्ित 
िनसँख्या  

कायगिमबाट प्रलतफल 

१  ५० प्रलतशत लागत सािेदारीमा 
गाउँपाललकामा दताग भएका 
व्यिसावयक कृिकलाई लसलपोललन 
लत्रपाल वितरण कायगिम  

५० हिार  ५० हिार  व्यिसाय  दताग 
गरेका  कृिकहरु 

६० िना 
व्यिसावयक 
कृिकहरु  

व्यिसावयक वकसानहरुलाई विथकुन 
सकुाउन टेिा पगुेको । 

२ थियमसेविकालाई वकट िक्स 
वितरण तिा गाउँर्र क्षक्ललनक 
र्रभाडा 

२० हिार  २० हिार  ५ िना 
थियमसेविका र 
गाउँर्र 
क्षक्ललनकमा सेिा 
ललने सेिाग्राहीहरु 

सवपणुग 
िडािासी 

थियमसेविकालाई काम गनग िप 
प्रोत्साहन भएको । गाउँर्र क्षक्ललनक 
संचालन गनग सहि भएको ।  

३ लसथनेरी खा पा लसउते , भैसामारे, 
लब. वप. टी लनमागण 

१ लाख १ लाख मल्लरानी २ 
लसउते, भैसामारे  

१०० 
र्रधरुी  

३ िटा लब.वप. वट. लनमागण ,१ िटा 
धारा र ४ िटा खानेपानी टंकी ममतग 
गररएको ।  

४ चिुाँठाटीदेक्षख पालसुद्ध प्रा.वि िान े
लसलड तिा रेललङ लनमागण 

१ लाख  १ लाख  खक्षन्नखोला 
,चिुाँठाटी  

१९० 
र्रधरुी  

लसढी र रंगरोगन सवहतको रेललङ 
बनाइएकोले लबधािी तिा बृद्धलाई 
आितिाितमा सहि भएको ।  
चिुाँठाटी बिार िेत्रबाट हेदाग 
आकिगक देक्षखएको छ ।  
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५ ठुलाखोला िाबनुे च ुँिाखोला पवहरो 
लनयन्त्रण तिा रोकिाम  

२ लाख २ लाख चिुाँठाटी  १८ 
र्रधरुी  

वप.लस.लस कुलो १०० लम. , 
आर.लस.लस. कुलो १० लम. र  २ 
िटा वपल्लर लनमागण गररएको ।  

६ रालतपोखरी टाकुरी लौरीखानी 
मो.बा लनमागण 

१ लाख 
७० हिार  

१ लाख 
७० हिार  

रातीपोखरर ,  
च ुँिा 

४५ 
र्रधरुी 

५५० लम. नयाँ ट्याक खोललएको । 

७ िगदवबा प्रा.वि भिन ममगत  ५० हिार  ५० हिार  चिुाँखकग   ८० 
र्रधरुी  

(५*२*२.१०) को एककोठे 
खािार्र लनमागण गररएको ।  

८ िाएरबर रुख अचगले लसचाइ कुलो 
लनमागण 

१ लाख १ लाख अचगले २० 
र्रधरुी 

आर.लस.सी ४५लम. कुलो लनमागण 

९ तल्लो मरभगंु बकुटा टंकी लनमागण १ लाख १ लाख मरभगंु २० 
र्रधरुी 

१ िटा (२*२*१.३) लम. टंकी 
लनमागण (RCC tank) 

१० अमर मा.वि चिुा अधरुो भिन 
लनरन्तरता 

१ लाख 
५० हिार  

१ लाख 
५० हिार  

च ुँिा १५० 
र्रधरुी 

ढलान गररएको लसढी लनमागण , २ 
िटा भिन र शौचालयमा बावहर 
रङरोगन गररएको  

११ पधेरा बरीरुख खा.पा ममगत १ लाख १ लाख खररन्डाँडा ५० 
र्रधरुी  

१ िटा (१.६*१.6*१) को 
आर.लस.सी टंकी लनमागण , ३००को 
पाइप खररद गरी खन्न ेर पनेु काम 
भएको ।  

१२ क्षिमरुपानी रावचे मो.बा लनमागण १ लाख 
५० हिार  

१ लाख 
५० हिार  

क्षिमरुपानी र 
रावचे 

३० 
र्रधरुी  

६२० लम. मोटरबाटो लनमागण गररएको 
। 

१३  गडेरी भकुण्डे पधेराखोला ,बान्ना 
,ढािा लसम लमल लसचाइ कुलो 
लनमागण 

१ लाख 
७५ हिार  

१ लाख 
७५ हिार  

बान्ना  ५० 
र्रधरुी  

११८लम. वप.सी .सी कुलो लनमागण 
गररएको र २२० लम. लसचाइ पाइप 
खररद गरी खन्न ेपनेु काम भएको छ 
।  

१४ कुडारा खक्षन्नखोला मो.बा 
च ुँिाखोला पवहरो लनयन्त्रण तिा 
रोकिाम 

८० हिार  ८० हिार  कुडारा र 
खक्षन्नखोला  

 िडा कायागलय िाने बाटोमा िाली 
लगाइएको ।  

१५ क्षचते्रडाँडा गन्नीखोला मो.बा लनमागण १ लाख १ लाख लबरौटा , 
क्षचते्रडाँडा , 
गक्षन्नखोला  

१५ 
र्रधरुी 

१०० लम. नयाँ ट्याक लनमागण 
गररएको 

१६ िगदवबा काप्राददप मो.बा लनमागण १ लाख १ लाख चिुाँखकग  र लसउते  ५५ 
र्रधरुी  

२६० लम मो.बा थतरोन्नती  

१७ सरथिती प्रा .वि मरभगु ५ लाख 
५० हिार  

५ लाख 
५० हिार 

मरभगंु ,अदिुाबारी 
,कुडलेु 

 १०९०लम . नयाँ ट्याक लनमागण 
गररएको 
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२५. िडा नं ३ 

ि.स  कायगिमको नाम लागत रकम  
कायगिम 
संचालन 
थिल 

लाभाक्षन्ित 
सङ्खख्या  

कैवफयत 

१ 
अगिुा तरकारी ब्यबसाय उन्मखु 
कृिकलाई लबउलबिन लबतरण तिा 
कृिी ताललम ।  

५०००० 
मल्लरानी 
३ 
धरमपानी  

२७ िना 

ब्यबसायउन्मखु कृिकलाई  तरकारी खेती 
ताललमले कृिी िेत्रमा आएका नलबनतम प्रलबधी 
लगायत अन्य लबियमा िानकारी पाँउदा उत्सावहत 
भएका ।  

२ 

एवककृत कृिी कायगिम सवहत 
माछापालनको लागी फमग दताग गरी 
प्रपोिल सवहत माग गने 
वकसानलाई प्रोत्साहन।  

५०००० 
मल्रानी 
३ सबै  

१ 

कृिी पेशालाई मखु्य पेशा बनाई एकीकृत कृिी 
कायगिम सवहत माछापालन गरेका एक िना 
कृिकलाई प्रोत्साहन थिरुप अनदुानमा माछापोखरी 
लनमागण गनग अनदुान ददईएको ।  

३ 
मडुखोलाका लबलभन्न लसचाई कुलो 
लनमागण तिा लनरन्तरता।  

२१०००० 
मल्रानी 
३  

३० 
पक्क्ीी लसचाई कुलो लनमागण हुँदा मडुखोलाका 
कृिक खसुी भएका । 

४ 
छापेखोलाका लबलभन्न लसचाई कुलो 
लनमागण तिा लनरन्तरता। 

१५०००० 
मल्रानी 
३  

१० 
पक्की लसचाई कुलो लनमागण संगै कृिकहरु उत्सावहत 
भएका । 

५ 
धुँिाखोला लबलभन्न लसचाई कुलो 
लनमागण तिा लनरन्तरता। 

१५०००० 
 मल्रानी 
३ 

१५ 
पक्क्ीी लसचाई कुलो लनमागण हुँदा धुँिाखोलाका 
कृिक खसुी भएका 

६ 
लनशानटाकुरा लनशानेश्वर, 
खलसनीखकग  मन्दीर भमेुिान र भमेु 
चौतारो लनमागण।  

२९०००० 
मल्लरानी 
३ 

८०० 
र्रधरुी 

 ग्रामीण तहमा धामीक आथिाका केन्रको रुपमा 
रहेका लबलभन्न मन्दीर, िान, चौतारो लनमागण एबम 
पनुलनमागण गनग पाँउदा थिालनय उत्सावहत भएका। 
प्रधानमन्त्री रोिगार कायगिम माफग त पलन श्रमको 
उपयोग गरीएको।  

७ 
लिीत बगगका कायगिम 
िेष्ठनागररक ददिश मनाउन ेर नारी 
ददिश ।  

१२००००     
३४ िना िेष्ठनागररक र िडा नं. ३ का सवपणुग 
मवहला। 

८ 
िडा कायागलयको बैकक्षल्पक 
मोिाईल ईनटरनेटको लागी शलु्क 
।  

१००००   
सवपणुग 
सेिाग्राही 

ईन्टरनेटको भरपदागीे सेिा नभएको कारण 
सेिाग्राहीले साथती खेप्न परेको लबगतको 
अबथिालाई सधुार गरी ईन्टरनटे नभएको बेला 
डंगोल फोर िी माफग त ईन्टरनटे सेिालाई 
कायागलय समयभर अटुट रुपमा प्रदान गरीएको ।  

९ 
सामदुायीक थिाथ्य ईकाई 
लनशानटाकुरा रे्रािार तिा बटुीक 
बगैचा लनमागण ।  

१५००००   
सवपणुग 
सेिाग्राही  

रे्रािारले थिाथय संथिालाई शरुिीत बनाएको, 
कमगचारीहरु उत््सावहत बनेका। ।  

१० 
लगरचौर देखी क्षशरकोट िोरपोखरी 
मोटरबाटो थतर उन्नती ।  

१५००००   
११० 
र्रधरुी  

मल्लरानी ३ को दगुगम िेत्र क्षशरकोट लगरीचौरमा 
मोबा थतरउन्न्ती भएपछी त्यस भेगका िनता 
उत्सावहत भएका, िोक्षखम पणुग र्वुतीहरुमा नयाँ 
र्वुती लनमागण गरी बाटोलाई थतरीकरण गरीएको 
।  
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११ 
चौरपोखरी मोटरबाटो अधरुो 
योिना लनरन्तरता।  

५००००   १०० 
र्रर्रमा बाटो पगुेपछी बबोट चौरपोखरीका 
बालसन्दा हविगत ।  

१२ 
िारकाटे बट्टाकुरा िडा कायागलय 
िोड्ने मोबा ।   

२०००००   २० 

िडा कायागलयको नक्षिक भएर पलन बाटो नपगुेको 
िारकाटे बट्टाकुराको दललत बथतीमा नयाँ ट्याक 
खोलेसंगै दललत बथतीका बालसन्दामा उत्साह 
छाएको ।  

१३ 
धरमपानी छेडा देखी बथती िाने 
सीडी लनमाणग ।  

३०   
१५० 
र्रधरुी  

धरमपानी बथती र बञ्चरे बथतीका मानलसहरु 
धाँसदाउरा लगायत थकुल िाने छेडाँ देखी बथती 
िोड्ने धो.बा मा लसडी लनमागण गरीएको ।  

१४ 
३ नं िडाको लागी अलतरीक्त 
थटोरकोठा ब्यबथिापन।  

२५     

िडा कायागलयको भौलतक संरचना सानो भएको 
कारण थटोर कोठाको आबथयकता महशिु गरी 
थटोर कोठा भाडामा ल्याईएको ।  

 

 
२६. िडा नं ४ 

लस.नं योिना तिा कायगिमको  नाम 
विलनयोक्षित 
रकम रु. 

खचग रकम 
रु. 

िडा÷टोल÷ 
लाभाक्षन्ित 
संख्या 

योिना÷कायगिमको प्रलतफल 
बदुामँा 

१ ज्येष्ठ नागररक ददिस   ६५ हिार ७,८०० िडा बासी ११ िना विपन्न ज्येष्ठ नागररकको  सवमान। 

२ नारी ददिस   २४,००० िडा बासी 
१३० 

िना 

मवहला सशक्षक्तकरण र सवमानको 
लालग खलुा मवहला दौड र 
वयकु्षिकल दौडको आयोिना गरर 
सवपन्न । 

३ अपाङग ददिस   १३,००० िडा बासी  २५ िना 
अपांग बालबाललका लाई शैक्षिक 
सामाग्री वितरण । 

४ 
खलनि वढक्का तिा आन्तररक बाह्य 
पररक्षिवि लनयन्त्रण 

५० हिार ५०,००० 
लावमेला ,कसेरी, 
गठुकसेरी र टोप्र े

५० िना 

लावमेला र प्रगतीक्षशल बाख्रापालन 
समहुलाई खलनि वढक्का,िेनाइड 
एल ट्याब्लेट,फेनिेल,कोटेक भेट 
वितरण । 

५ 
५०% लागत सािेदारीमा भकारो 
सधुार कायगिम 

१ लाख 
५० 
हिार– 

१,५०,००० िडा  १५ िना भकारो सधुार सवपन्न । 

६ 
लावमेला प्रलतिालय लनमागण 
लनरन्तरता 

१ लाख 
५० 
हिार– 

१,४७,००० तल्लो लावमेला ५० िना ३।४ लम प्रलतिालय लनमागण । 

७ 
बाङ्गे लाकुरी देक्षख गणेश टोल नाली 
थतरोन्नती 

२ लाख २ लाख कसेरी ९५ लनरन्तर कायग भईरहेको । 
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८ 
मािखण्ड देक्षख तल्लो डुँिा थतरोन्नती 
श्रममलुक 

८० हिार ८० हिार पाण्डेडाँडा ८१ ६० लम. बाटो लनमागण । 

९ लावबेला संसारे ब्राहा मक्षन्दर लनमागण १ लाख १ लाख लावमेला ५५ २।२ लम. को मक्षन्दर लनमागण । 

१० 
िनिागतृी मा.वि.कसेरीमा 
खा.पा.ममगत तिा लनमागण 

१ लाख 
५० हिार 

१ लाख ५० 
हिार 

कसेरी ६५ १० र्.लम. ट्याङकी लनमागण । 

११ 
खलंगा आ.वि.फलनगचर एण्ड 
फलनगलसङग 

५० हिार ५० हिार भेटेनरी १५५ फलनगचर खररद । 

१२ 

देलसनीडाँडा वहलपाकग  लनमागणका लालग 
लनमागण सामाग्री व्यिथिापन 
लनरन्तरता श्रममलुक 

२ लाख 
२५ हिार 

२ लाख २५ 
हिार 

बढुाचौर ७५ ीाययत तचबअप लनमागण । 

१३ धरमपानी प्रवकिालय लनमागण २ लाख २ लाख धरमपानी ४५५  ३।४ लम. प्रलतिालय लनमागण । 

१४ 
प्यठुान क्यावपस भौलतक संरचना 
लनमागण 

१ लाख १ लाख खलंगा ५५ विधतुीकरण । 

१५ 
पाण्डेडाँडा कसेरी गठुकसेरी पवहरो 
लनयन्त्रण ििृारोपण श्रममलुक 

२ लाख २ लाख पाण्डेडाँडा ६० १३ र्.लम. पक्की िाल लनमागण । 

१६ 
ब्राह मक्षन्दरमा पखागल 
लनमागण,पाण्डेडाँडा 

२ लाख २ लाख पाण्डेडाँडा ८५ २१ र्.लम. पक्की िाल  लनमागण । 

१७ 

भैरिनाि प्रा.वि.वफल्ड तिा बाटो 
लनमागण सामाग्री व्यिथिापन 
लनरन्तरता श्रममलुक 

१ लाख १ लाख पाण्डेडाँडा ४५ १० र्.लम. िाल लनमागण । 

१८ पाइप खररद १९ हिार १९ हिार खलंगा ५५ 
२०  mm को ४६५ लम.पाइप 
खररद । 

१९ हाटबिार व्यिथिापन ३ लाख ३ लाख खलंगा १५०० छत ढलान । 

१९ भगिती मक्षन्दर लनमागण 
१ लाख 
५० हिार 

१ लाख ५० 
हिार 

आपर्ारी ६५ २।२ लम को मक्षन्दर लनमागण । 

२० 
पाण्डेडाँडा तल्लो खण्ड ब्राह मक्षन्दर  

िाने बाटो 
१ लाख 
३० हिार 

१ लाख ३० 
हिार 

पाण्डेडाँडा ६५ ३१ लम. पक्की लम. बाटो लनमागण। 

३० साइन डाँडा ढुगेनी चौर कुलो ममगत ५० हिार ५० हिार कसेरी १५५ ५ लम. पक्की कुलो लनमागण । 
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२७. िडा नं ५ 

ि.स. 
योिना तिा कायगिमको 
नाम 

विलनयोक्षित 
रकम 

खचग रकम िडा / टोल 
लाभाक्षन्ित 
संख्या 

कायगिमबाट भएको प्रलतफल/मखु्य प्रगती 

१ 
धारपानी खा.पा. 
पालेर्रको िाल लनमागण 

१०००००। १०००००। सरङकोट 
२१२ 

र्रधरुी 

११.५० लमटर लवबाई, ०.७ लमटर 
चौडाई र १.४२ लमटर उचाई भएको 
थटोन मेलसनरी िाल लनमागण गररएको । 
उक्त कायगले पालेर्रलाई पवहरोको 
िोक्षखमबाट सरुक्षित गरेको । 

२ 

औिधी भण्डारणका लालग 
विि तिा ललभरटोलनक 
खररद 

२५०००। २५०००।  
५५२ 

र्रधरुी 
पररक्षििी लनयन्त्रण सवबक्षन्ध औिधी 
भण्डारणको लालग िीि खररद गररएको 

३ पररक्षििी लनयन्त्रण २५०००। २५०००।  
५५२ 

र्रधरुी 

पररक्षििी लनयन्त्रणको लालग औिधी खररद 
गरी सवपूणग िडाबासीहरुलाई आिश्यकता 
अनसुार वितरण गररएको । 

४ धमगला थयानीखकग  मो.िा. १०००००। १०००००। धमगला 
१७ 

र्रधरुी 

२९०  लमटर  लवबाई,२.७ –३ लमटर 
चौडाई १.५–३.५ लमटर उचाई भएको 
मोटरबाटो लनमागण गररएको । सािै 
११९९.८५ र्.लम.विलभन्न वकलसमका 
माटो खन्न ेकाम गररएको ।उक्त योिनाले 
त्यस बथतीका र्रपररिारहरुलाई 
आितिाित गनगका लालग सहिता भएको 
छ । 

५ 
ललथटारी हुंदै प्यू.न.पा.१ 
िोड्ने मो.िा. लनरन्तरता 

८००००। ८००००। ललथटारी 
११ 

र्रधरुी 

२०८ लमटर लवबाई भएको मोटरबाटोको 
थतरोन्नती गररएको ।सािै नरम माटो 
,कडा माटो र नरम चट्टान गरी िवमा 
८६०.३६ र्.लम. खन्न ेकाम गररएको । 
र उक्त योिनाले यस िथतीका सािै 
प्यू.न.पा. १ बथतीका र्रपररिारलाई 
धान,गहुं को बाली लभत्र्याउनको लालग 

सहिता हनु े। 

६ 
िडा कायागलय देक्षख राना 
बथतीसवम मो.िा. 

८००००। ८००००। बेल्डांडा 
१४ 

र्रधरुी 

२४५ लम. लवबाई ,४–४.३ लम. चौडाई 
र ०.४–४ लम.उचाई भएको 
मो.िा.लनमागण गररएको ।सािै उक्त मो.िा. 
लनमागण भएपिात यस राना बथतीका 
र्रपररिारहरुलाई िडा कायागलय  सेिा 
ललन र अन्य कामको लालग सहिता 
भएको छ । 

७ सरङकोट मोड कटान ६००००। ४२९४४.३४ सरङकोट 
२२ 

र्रधरुी 

१५६.९३ र्.लम. भएको मोड कवटङ गरी 
सिारी आितिाित गनगका लालग  सहिता 
भएको छ । 
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८ 
सालर्ारी क्षचसापानी 
खोला मो.िा. 

१०००००। १०००००। सालर्ारी 
१४ 

र्रधरुी 

१०० लम. लवबाई ,३ लम. चौडाई र 
२.२ लम.उचाई भएको मो.िा.लनमागण  

गररएको ।सािै उक्त योिनाको कायग 
श्रममलुकबाट  सवपन्न गररएकोले 
बेरोिगार व्यक्षक्तहरुलाई रोिगार समेत 
प्रदान गररएको  छ । 

९ 
क्षचतरीबेसी बारी लसंचाई 
कुलो 

१०००००। १०००००। ,क्षचसापानी 
१२ 

र्रधरुी 

१५ लम. लवबाई भएको ५ िटा वपलर  

राखी लसंचाई डडु लनमागण  भएको छ 
।उक्त योिनाले खेतबारीहरु लसंक्षञ्चत गरी 
कृवि उत्पादन र उत्पादकत्ि अलभिवृद्ध 
गरी कृिकहरुको आयथतर बवृद्ध गररएको 
छ ।  

१० 
आदशग प्रा.वि. 
दाहे्रखोलामा धारा विथतार 

५००००। ५००००। दाहे्रखोला 
५५२ 

र्रधरुी 

६ िटा धारा ,१ िटा वहल ट्यांक १३० 
लम. पाईपलाईन विथतार गररएको छ । 
उक्त धारा विथतार योिनाले  त्यस 
विद्यालयका क्षशिक तिा विद्यािीहरुलाई 
सरुक्षित खानेपानीको सवुिधा भएको छ । 

११ 
कुलमकोट खेल मैदान 
वफल्ड लनमागण 

१०००००। १०००००। कुलमकोट 
२१७ 

र्रधरुी 

५५ लम. लवबाई ,२१.७ लम. चौडाई र 
२ लम.सवम उचाई भएको वफल्ड लनमागण 
भएको छ  । सािै उक्त वफल्ड लनमागण 
योिनाले यस मल्लरानी गा.पा. िडा नं. 
५ का यिुाहरुलाई खेलकुदको लालग 
प्रत्यि फाईदा प¥ुयाएको छ । 

१२ 
रै्डांडा क्षचसापानी भल 
लनयन्त्रण 

१०००००। १०००००। रै्डांडा 
१९ 

र्रधरुी 

२३४ लम. कच्ची नाला र ३३ लम. थटोन 
मेलसनरी िाल लगाएको पक्की नाला 
लनमागण भएको छ ।यस योिनाले रै्डांडा 
बथतीका र्रधरुीलाई विपद िोक्षखम 
न्यूलनकरण गनग सहयोग पगुेको छ । 

१३ 
र्ोरिापा प्रा.वि. प्लाष्टर 
तिा ढलान 

३०००००। 
३००००० 
। 

र्ोरिापा 
३०७ 

र्रधरुी 

४ िटा कोठाको ढलान, ३८६.८९ िगग 
लम. प्लाष्टर, र चारैलतर वपढी ढलान 
गररएको छ। यस कायगले क्षशिक तिा 
विद्यािीहरुलाई शैक्षिक गलतविलध सञ्चालन 
गनग सहयोग पगुेको छ । 

१४ 
डांडापोखरी प्रलतिालय 
लनरन्तरता 

७००००। ७००००। टाकुरा 
१९७ 

र्रधरुी 

४ िटा वपलर सवहत विम र सल्याि 
लनमागण भएको संरचनामा प्लाष्टर कायग , र 
आर.लस.लस. बेन्च लनमागण गररएको छ । 
उक्त योिनाले यस िडाका विलभन्न 
बथतीका व्यक्षक्तत्िहरुलाई 
र्ामपानी,हािाहरुीको बेला विसौनीको 
लालग सहयोग प¥ुयाएको छ । 
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१५ 
तल्लो रप्च ुपवहरो 
लनयन्त्रण लनरन्तरता 

५००००। ५००००। रप्च ु ३ र्रधरुी 

३.४ लम. लवबाई भएको (५.७१ र्.लम.) 
ररटेलनङ िाल लनमागण भएको छ ।उक्त 
योिनाले विपद व्यिथिापनको लालग 
सहयोग पयुागएको छ । 

१६ 
धुंदी ठांटीमा  रेललङ,ढलान 

तिा बेन्च लनमागण 
८००००। ८००००। धुंदी 

११४ 

र्रधरुी 

१४.७४ लम. लवबाई, ०.८० लम. चौडाई 
र ०.१० लम. उचाई भएको 
आर.लस.लस.को बेन्च लनमागण गरी प्लाष्टर 
गरीएको छ ।उक्त योिनाले  यस बथतीका 
कृिकहरुलाई बालीनाली लभत्र्याउने बेला 
आराम गनगका लालग सहयोग पयुागएको छ 
। 

१७ 
बह्राडांडा प्रलतिालय 
लनमागण 

१०००००। १०००००। रप्च ु
५५२ 

र्रधरुी 

४ िटा वपलर सवहत ५ लम.को थटोन 
मेलसनरी िालबाट लनमागण कायग गररएको 
छ । 

१८ 
ललथटारी पक्की पोखरी 
लनमागण 

४००००। ४००००। ललथटारी 
११ 

र्रधरुी 

६.१४ र्.लम. िमताको लसंचाई पोखरी 
लनमागण गररएको छ ।सािै उक्त पोखरी 
लनमागण योिनाले यस बथतीका 
कृिकहरुलाई लसंचाईको सवुिधा पगुेको 
छ । 

१९ 
िडा कायागलयको 
कवपाउण्ड िाल लनमागण 

२०००००। २०००००। 
िडा 
कायागलय 

५५२ 

र्रधरुी 

२३.८० लम.लवबाई ०.४० चौडाई 
२.२१ लम. उचाई भएको थटोन मेलसनरी 
िाल लनमागण गररएको  छ ।यस िाल 
लनमागण योिनाले िडा कायागलयको बावहरी 
िातािरण सधुारका लनवती अतलुनीय 
योगदान प¥ुयाएको छ । 

२० 
िमागिान मक्षन्दरको  
कवपाउण्ड िाल लनमागण 

१०००००। १०००००। कुलमकोट 
१०३ 

र्रधरुी 

१४.७० लम. लवबाई ०.८ लम. चौडाई 
,०.९२ लम. उचाई भएको थटोन मेलसनरी 
िाल लनमागण गररएको छ ।यस िाल लनमागण 
योिनाले मक्षन्दर पररसरको संरिण सािै 
पयगटन प्रिद्र्धनको लनवती सहयोग 
प¥ुयागएको छ । 

२१ 
विलभन्न मो.िा.हरुमा 
तारिाली लगाउने  काम 

२०००००। २०००००। बेल्डांडा 
१४ 

र्रधरुी 

यस मल्लरानी गा.पा. ५ को बेल्डांडा 
बथतीको कुलमकोट– बेल्डांडा हुंदै धुंदी 
िोडने मो.िा.मा २८१८१ का १५ िटा 
१.५८१८१ का १५ िटा गरी िवमा ३० 
िटा मेलसन मेड तारिाली लगाउने कायग 
गररएको छ । यस योिनाले ििागयाममा 
पवहरो लनयन्त्रणको लालग सहयोगको सािै 
सिारी आिागमनमा समेत सहिता 
प¥ुयाउने छ । 

********** 
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