




मेलम्ची नगरपाललकाको वार्षिक प्रगलि प्रलिवदेन २०७६/०७७ 
  

 प्रकाशक 

मेलम्ची नगरपाललका 
नगर कार्िपाललकाको कार्ािलर् 

मेलम्ची, लिन्धपुाल्चोक 

बागमिी प्रदेश, नेपाल 
 

िंरक्षक 

डम्बर बहादरु अर्ािल (नगर प्रमखु) 
भगविी नेपाल (नगर उपप्रमखु) 
 

िल्लाहकार 
कुमार प्रिाद कोइराला (प्रमखु प्रशािकीर् अलधकृि) 

रर्व प्रिाद शमाि (प्रमखु शशक्षा अलधकृि) 

 

 
;Dkfbg tyf k|sfzg ;ldlt 

अलधकृि िािौं श्री झपेन्रराज खरेल–िंर्ोजक 

लेखा अलधकृि श्री मरुारी पडुािैनी– िदस्र् 

अलधकृि िािौं श्री िलुधनराज बढुाथोकी– िदस्र् 

ज.स्वा.अलधकृि श्री भोजराज खनाल– िदस्र् 

ई. श्री अजुिन अर्ािल– िदस्र् 

शाखा अलधकृि श्री राम कुमार के.िी.– िदस्र् 

िू.प्र.अ. श्री अपिना शे्रष्ठ– िदस्र् 

क.अ. श्री जर्राम घोरािैनी– िदस्र् 

ना.ि.ु श्री राजने्र दलुाल– िदस्र् िशचव 

 

l8hfOg÷n] cfp6÷d'b|0f 
लाललगरुााँि अफिेट प्रिे 

मेलम्ची, लिन्धपुाल्चोक 

 

k|sfzg ldlt 

र्व.िं. २०७७, पौष 
 

 

 

प्रकाशकीर्......................  

नेपालको िंर्वधानको धारा ५७ बमोशजम राज्र् 
शशिको बााँडफााँड िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमा 
गररएको छ । िंर्वधानको अनिूुची ८ बमोशजम 
एकल अलधकार िूची अन्िगिि स्थानीर् िहले गने 
कार्िहरु र स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ 
ले िशुम्पएका प्रमखु शजम्मेवारीहरु कार्ािन्वर्न गने 
क्रममा मेलम्ची नगरपाललकाबाट आ.व. 
२०७४÷०७५ देशख लनर्लमि रुपमा प्रकाशन 
गररंदै आएको मेलम्ची नगरपाललकाको वार्षिक 
प्रगिी प्रलिवेदन आ.व. २०७६÷०७७ िम्म 
आइपगु्दा िेश्रो शंृ्रखलाको रुपमा प्रकाशन गररएको 
छ । र्ि प्रकाशनमा नगरपाललकाबाट िम्पाददि 
मखु्र् मखु्र् कार्िहरुलाई िमावेश गररएको छ । 
र्ि प्रकाशनले नगरपाललका, र्िको कार्िक्षेत्र र 
आ.व.२०७६/०७७ मा नगरपाललकाले िम्पादन 
गरेका कार्िहरुको बारेमा नगरवािी, िरोकारवाला 
पक्ष र आम नागररकहरुमा िही िूचना िम्प्रषेण 
हनेु र्वश्वाि ललइएको छ ।   

र्ो प्रकाशनलाई प्रलिवेदनको रुपमा िर्ार गनिको 
लालग िामाग्री िथा िूचना एवं िहर्ोग प्रदान गरी 
आ–आफ्नो िफि बाट महत्वपूणि र्ोगदान प¥ुर्ाउाँने 
मेलम्ची नगरपाललकाका नगर प्रमखु, उपप्रमखु, 

प्रमखु प्रशािकीर् अलधकृि, वडा अध्र्क्षहरु, वडा 
िशचवहरु र नगरपाललकाका िम्पूणि कमिचारीहरु 
प्रलि कृिज्ञिा व्र्ि गदिछौं ।  

प्रलिवेदनमा िमावेश गररएका िूचना िथा 
िथ्र्ाङ्कहरु नीलि लनमाििा, अध्र्र्नकिाि र स्थानीर् 
िरकारिंग िरोकार राख्न े िबै व्र्शि िथा िंघ 
िंस्थाहरुलाई उपर्ोगी हनेुछ भने्न पूणि र्वश्वाि 
गररएको छ । र्ि प्रलिवेदनलाई पाठक र 
िरोकारवालाहरुको िझुावको आधारमा 
अध्र्ावलधक गदै ललगने भएकोले िम्बद्ध पक्षबाट 
रचनात्मक िझुावको अपेक्षा गदिछौं । 
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मेलम्ची नगरपाललकाबाट आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पादन भएका प्रमखु कार्यहरु, नगरपाललकाको आलथयक, सामाजिक, शैजिक, 

भौलिक पूवायधार र नगरको ववकास लनमायणको वस्िगुि अवस्था झल्कने गरी िर्ार पाररएको वावषयक प्रगलि प्रलिवेदनको िेश्रो अङ्क 
प्रकाशन गनय पाउँदा मलाई खशुी लागेको छ ।  

स्थानीर् िहको लनवायचन भएको िीन वषय पूरा भैसकेको छ । र्स अवलधमा नगरवासीहरुसंग गरेको बाचा र कियव्र्ले हामीलाई 
झन ्जिम्मेवारी बोध गराएको छ । नगरमा प्राप्त भएको श्रोि र साधनलाई लमिव्र्र्ी र पारदशी ढंगबाट पररचालन गरी नगरलाई 
सनु्दर र समदृ्ध बनाउँन हामी प्रर्त्नरि छौं । 

र्स अवलधमा भकूम्प पश्चािको पनुयलनमायण कार्यलाई अजन्िम चरणमा परु्ायएका छौं भने नगर चक्रपथ लनमायणको थालनी, पर्यटन 
पदमागयको पवहचान िथा नकशांकन, नगर लभत्रका सडकहरुको स्िरोन्निी, कृवषमा र्जन्त्रकरणको लालग आधलुनक मेजशनरी 
औिारहरुको वविरण,  नगरपाललका र गैर सरकारी संघ संस्थाको समन्वर् र सहकार्यमा एक घर एक धारा खानेपानी लनमायण, 

जशिा, खेलकुद लगार्िका िेत्रमा कार्य गररंदै आएको छ । र्स कार्यले नगर लभत्रको ववकास लनमायण र िनिाको जिवनस्िरमा 
पररवियन हनेुछ । हामी बाँकी कार्यकालमा िनिाको गनुासो र आवश्र्किालाई बढी भन्दा बढी सम्बोधन गदै नगरको ववकास 
गने िर्य  नै केजन्िि रहनेछौं ।  

र्स आ.व. को पलछल्लो चौमालसक हाल महामारीको रुपमा ववश्वभर रै्ललएको कोरोना भइरस (कोलभड–१९) को करण स्वास््र् 
संकटपूणय अवस्थामा गजु्रन पगु्र्ो । ववश्व मानविािीकै संकटपूणय अवस्थाको बाबििु हामीले नगर लभत्रका हामी सबै 
नागररकहरुको स्वास््र्लाई मध्र्निर गदै कोरोना लबरामीहरुको उपचारको लालग आइशोलेशन वाडय र कोरोना संक्रमण रोकथाम 
गनयको लालग ववलभन्न कवारेन्टाइन भवनहरुको व्र्वस्थापन गर्ौं ।अझै पलन र्स महामारीको कुनै पलन औषलध उपचारको व्र्वस्था 
हनु सकेको छैन र हामी अझै पलन र्स महामारीको लबरुद्द ललडरहेका छौं ।   

नगरपाललकाले र्स आ.व.मा सम्पादन गरेका कार्यहरुलाई समेटेर वावषयक प्रगिी प्रलिवेदनको िेश्रो अङ्क प्रकाशन गनय लागेको छ । 
र्स प्रलिवेदनमा प्रस्ििु गररएका सूचना िथा ि्र्ाङ्कहरुले मेलम्ची नगरपाललकाको समग्र ववकास लनमायण र नगरबाट भए गरेका 
काम कारवाहीहरुको अवस्था कस्िो रह्यो भने्न बारेमा अनमुान गरी आगालम ददनमा नगरले गने ववकास लनमायणको काममा सधुार 
गने कार्यमा सहर्ोग पगु्ने अपेिा गरेको छु । साथै प्रलिवेदनमा समावेश भएका सूचना िथा ि्र्ाङ्कहरु नीलि लनमायिा, अध्र्र्नकिाय 
र स्थानीर् िहसंग सरोकार राख्न ेसबै व्र्जि िथा संघ संस्थाहरुलाई उपर्ोगी हनेु कुरा व्र्ि गदै सरोकार राख्न ेसम्पूणय पिबाट 
सहर्ोगको अपेिा राखेको छु ।  

वावषयक प्रलिवेदन िर्ार गनय सहर्ोग गने नगरपाललकाका सम्पूणय राष्ट्र सेवक कमयचारीहरुलाई ववशेष धन्र्वाद ददन चाहन्छु । 
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मेलम्ची नगरपाललकाको लनवायचन भई िीन वषय व्र्लिि भैसकेको र्ो अवसरमा हामी िनिाबाट लनवायजचि िनप्रलिलनधीहरुले 
सम्पन्न गरेका मखु्र् मखु्र् ववकास लनमायणका कार्यहरुलाई ललवपवद्ध गरी वावषयक प्रगिी प्रलिवेदनका रुपमा िेश्रो अङ्क 
प्रकाशन गनय पाउँदा मलाई धेरै खशुी लागेको छ ।  

स्थानीर् िहको लनवायचन पश्चाि मलेम्ची नगरपाललकाबाट सम्पादन हनुे कार्यहरुलाई पारदशी र लमिव्र्र्ी बनाई स्थानीर् 
िनिालाई न ैसवोपरी ठानी नगरपाललकाको काम कारवाहीहरु अगालड बढाइएको छ । मेलम्ची नगरपाललकालाई जिल्लाकै 
समदृ्ध नगरपाललका लनमायण गने उदे्दश्र्ले कृवष, पर्यटन, उद्योग र िलाधारलाई ववकासको चार खम्म ेनीलिको रुपमा अंलगकार 
गरी अगालड बढाइएको छ । सोही नीलि र मागयदशयनको पररलध लभत्र रही िनिाको आवश्र्किा अनसुारका ववकासका 
कार्यक्रमहरुलाई प्रथलमकिामा राखी कार्य गररएको छ ।  

ववश्वव्र्ापी ढंगबाट महामारीको रुपमा रै्ललएको कोरोना भइरस (कोलभड–१९)  ले ववश्व मानव िीवनको स्वास््र् र 
आलथयक ववकासलाई संकटपणूय अवस्थामा परु्ायर्ो । कोरोना संक्रमणको बढ्दो संकटपणूय अवस्थाबाट र्स आ.व.को 
पलछल्लो चौमालसकमा भौलिक पूवायधार लगार्ि अन्र् ववकास लनमायणका कार्यहरुमा प्रलिकूल असर पर्ो । र्सका बाबििु 
पलन हामी कोरोना रोकथाम िथा लनर्न्त्रण र नगरको समग्र ववकास लनमायणका कार्यमा अगालड बवढरहेका छौं ।  

मेलम्ची नगरपाललकाले आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पादन गरेका प्रमखु कार्यहरुलाई संजिप्त रुपमा र्स वावषयक प्रलिवेदनमा 
प्रस्ििु गररएको छ । र्ो प्रलिवेदनबाट सम्पूणय नगरवासी र इच्छुक अध्र्र्नकिायहरुले नगरको काम कारवाहीहरुलाई शकु्ष्म 
ढंगले अध्र्र्न गने अवसर प्राप्त गनुयहनुेछ भन ेर्ो प्रलिवेदन नगरको वस्ि ु जस्थलिको बारेमा थप िानकारी प्राप्त गने एक 
सन्दभय सामाग्री हनुेछ । र्स प्रलिवेदनमा नगरपाललका र अन्िगयि वडा कार्ायलर्हरुबाट सम्पादन गरेका मखु्र् मखु्र् 
कार्यहरुलाई समेट्न ेप्रर्ास गररएको छ ।  

अन््र्मा, वावषयक प्रलिवेदन प्रकाशनको लालग अहोरात्र खट्नहुनु ेकमयचारीहरुलाई ववशेष धन्र्वाद ददन चाहन्छु । आगामी 
ददनमा नगरबाट भएका कमी कमिोरीहरुलाई सधुार गदै समदृ्ध नगरपाललका लनमायणको लालग रचना्मक भलूमका लनवायह 
गरी आवश्र्क सहर्ोग र सल्लाह प्रदान गनयको लालग सबै रािनैलिक दल र नगरवासीहरुमा पणूय अपेिा गदयछु ।  

धन्र्वाद ।    
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मेलम्ची नगरपाललकाले आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पादन गरेका मह्वपूणय कार्यहरुलाई समेटी वावषयक प्रगलि 
प्रलिवेदनको िेश्रो अङ्क प्रकाशन गनय पाउँदा मलाई खशुी लागेको छ ।  

मेलम्ची नगरपाललकाले स्थानीर् िनिाको िीवनमा प्र्र्ि प्रभाव पाने कार्यक्रमहरुका साथसाथै नगरको भौलिक 
पूवायधार लनमायण र ददगो ववकास लनमायणका कामहरु गदै गइरहेको छ । संघीर्िाको ममय र भावना अनसुार 
ववकासका अनभुलूिहरु स्थानीर् सरकारको िल्लो र कमिोर िहसम्म पगुोस ् र िनिाका आविहरु स्थानीर् 
सरकारसम्म पगुनु ्भने्न दृविकोणबाट नगरमा ववकास लनमायणका कार्यहरु सम्पादन गररएको छ । नगरपाललकाले िर् 
गरेको कृवष, पर्यटन, उद्योग र िलाधारको मलु उदे्यश्र्लाई आ्मसाथ गदै नगरको आवलधक नगर ववकास र्ोिना 
अनरुुप नीलि िथा कार्यक्रम ििुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररंदै आएको छ । 

ववश्वव्र्ापी रुपमा रै्ललएको कोरोना भाइरस (कोलभड–१९) संक्रमणले आम मालनसको िनजिवनलाई अस्िव्र्स्ि 
पारेको छ । ववश्व मानजचत्रमा मानव स्वास््र् संकटको रुपमा उलभएको र्स संक्रमणलाई रोकथाम गनय कम 
चनुौलिपूणय ववषर् छैन । र्सको रोकथाम िथा लनर्न्त्रणको लालग आइसोलेशन वाडय देजख कवारेन्टाइन गहृको उजचि 
व्र्वस्थापन गरी कोरोना संक्रलमि लबरामीहरुको र्थोजचि हेरचाह, उपचार र व्र्वस्थापनका कार्यहरु गररएको छ । 
संक्रमणको र्स घडीमा िमिा ववकासका कार्यक्रमहरु गनय सवकएको छैन । र्सका बाबििु पलन आ.व. 
२०७६/०७७ मा नगरबाट सम्पादन गररएका कार्यहरुलाई समेटेर वावषयक प्रगिी प्रलिवेदन लनमायण गने कार्यले 
अग्रिा पाएको छ ।  

र्स वावषयक प्रलिवदेनमा प्रस्ििु गररएका सूचना िथा ि्र्ाङ्कहरुले मेलम्ची नगरपाललकाको समग्र ववकास लनमायण र 
भए गरेका काम कारवाहीहरुको अवस्था कस्िो रह्यो भने्न बारेमा िानकारी प्रदान गरी सम्बजन्धि 
सरोकारवालाहरुलाई लाभाजन्वि परु्ायउँने छ भने्न अपेिा गदयछु ।  

अन््र्मा, सरल र सबैले बझु्ने शैलीमा सम्बजन्धि ववषर्वस्िहुरुको संवहिाबद्ध संर्ोिन गरी वावषयक प्रलिवेदन लनमायण र 
प्रकाशन गनयमा सहर्ोग गनुयहनेु नगरपाललकाका सम्पूणय कमयचारीहरुलाई हाददयक धन्र्वाद ददन चाहन्छु ।  

 
 

 

-s'df/ k|;fb sf]O/fnf_ 
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   द्धविर् प्रवेश 

१.१ पषृ्ठभलूम 

द्धव.सं. २०७१ साल मंलसर १६ गिे नेपाल सरकारको लनर्यर् बमोजजम साद्धवकका ७ वटा गाद्धवसहरु  
(मेलम्ची, ज्र्ालमरे, जशखरपरु, िालामाराङ, लसन्धकुोट, बााँसवारी र फटकजशला) लमलाएर मेलम्ची नगरपाललका 
गठन गररएकोमा राज्र्को पनुयसंरचना पश्चाि द्धव.स. २०७३ साल फाल्गरु् २६ गिे साद्धवकका ४ वटा 
गाद्धवसहरु (भोटेचौर, हैबङु, थकनी र दवुाचौर) समिे थप गरी मेलम्ची नगरपाललकाको पनुयगठन भएको छ  । 
पनुयगठन पश्चाि र्स नगरपाललकामा हाल  १३ वटा वडाहरु रहेका छन ्।  

१५८.१७ वगय द्धक.मी. के्षत्रफल भएको र्स नगरपाललकामा २०६८ को राद्धिर् जनगर्ना अनसुार कूल 
जनसंख्र्ा ४५३४३ रहेकोमा परुुिको जनसंख्र्ा २३६१४ र मद्धहलाको जनसंख्र्ा २१७२९ रहेको छ भन े
जम्मा ९९९२ घरधरुीहरु रहेका छन ्। नेपालको संद्धवधान, २०७२ ले ददएको अलधकार, स्थानीर् सरकार 
संचालन ऐन, २०७४ मा भएको व्र्वस्था िथा मलेम्ची नगरपाललकाबाट जारी गररएको ऐन, लनर्मावली र 
कार्यद्धवलध बमोजजम र्स नगरपाललकाले आफ्ना द्धवकास लनमायर्का कार्यहरुका साथै द्धविर्गि शाखाहरु जशक्षा, 
स्वास््र्, कृद्धि, पश ुसेवा, सहकारी, मद्धहला िथा बालबाललका, सामाजजक द्धवकास, र्ोजना लगार्िका शाखाहरुसंग 
सम्बजन्धि शाखाबाट सम्पादन हनुे कार्यहरु लनर्लमि रुपमा संचालन गदै आइरहेको छ ।   

१.२ नगरपाललकाको पररचर् 

नेपालको राजधानी काठमाण्डौबाट उत्तर–पूवयमा पने बागमिी प्रदेश अन्िगयि रहेको लसन्धपुाल्चोक जजल्लाका 
१२ वटा स्थानीर् िहहरुमध्र्े मेलम्ची नगरपाललका एक हो । र्स नगरपाललकाको पूवयमा ईन्राविी 
गाउाँपाललका, पजश्चममा काठमाडौं जजल्लाको शंखरापरु नगरपाललका र नवुाकोट जजल्लाको जशवपरुी गाउाँपाललका, 
उत्तरमा हेलम्ब ु र पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपाललका िथा दजक्षर्मा काभ्रपेलाञ्चोक जजल्लाको मण्डन देउपरु 
नगरपाललका रहेको छ ।   

र्स नगरपाललकाले िर् गरेको द्धवकासका चार खम्बे नीलि कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारलाई मध्र्नजर गदै 
नगरपाललकाले कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारको द्धवकासलाई प्राथलमकिामा राखी कार्य गदै आइरहेको छ । 
नगरपाललका के्षत्र लभत्रका कृद्धि र्ोग्र् जलमनको पद्धहचान गरी केही के्षत्रहरुलाई मकै जोन, कागिी पकेट, द्धकवी 
पकेट र जचर्ा पकेट के्षत्रको रुपमा घोिर्ा गरी कार्यक्रम अजघ बढाइएको छ । र्स नगरपाललका के्षत्रको 

 

भाग–एक
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ईन्राविी िथा मेलम्ची नदीलाई पर्यटन प्रवद्र्धन गने उद्देश्र्ले कसरी उपर्ोग गनय सद्धकन्छ भने्न सम्बन्धमा 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको कार्य भैरहेको छ ।  

मेलम्ची नगरपाललकाको पररचर् संजक्षप्त रुपमा देहार्का बुाँदाहरुको आधारमा गररएको छ :    

१.२.१  हावापानी, जलवार् ुिथा विाय    

भौगोललक द्धवद्धवधिाको कारर् नगरपाललकाको द्धवलभन्न के्षत्रमा पाइने हावापानी फरक फरक प्रकारको रहेको 
छ । उचाईको वदृ्धि साँगसाँगै जचसोको मात्रामा वृद्धि हुाँदै जान े हुाँदा र्हााँ िािो हावा बहन े मलेम्ची नदी 
द्धकनारको के्षत्र देजख बाहै्र मद्धहना जचसो हनुे भोटेचौर, हैबङु्ग, गफुा चांख ुजस्िा स्थानहरु रहेका छन ्। र्स 
नगरपाललकामा चैत्र मद्धहना देजख असोजको प्रारम्भसम्म गमी र असोज देजख फागनु मद्धहनासम्म जाडो हनु े
भएकोले र्हााँको हावापानीमा मौसम अनसुार द्धवद्धवधिा रहेको पाइन्छ । 

र्स नगरपाललकामा लिष्म र विाय ऋिमुा मनसनुी बिाय बढी हनुे गदयछ । मलेम्ची नगरपाललका दजक्षर्पूवी 
मनसनु प्रभाद्धवि के्षत्रमा पने हनुाले असार देजख भारसम्ममा प्रशस्ि पानी पदयछ । नगरका मखु्र् जलाधार 
के्षत्रहरू न्रू्न चापीर् वार् ुहुाँदै जान ेहनुाले र्स के्षत्रमा बढी विाय हनुे गदयछ । समि नगरमा बाद्धियक सरदर 
१६१५ लम. लल. सम्म बिाय हनुे गदयछ ।  

१.२.२  वन, वनस्पलि िथा वन्र्जन्िहुरू  

महाभारि के्षत्र अन्िगयि पने मेलम्ची नगरपाललका जैद्धवक द्धवद्धवधिाले महत्वपूर्य मालनन्छ । र्स के्षत्रमा पाइन े
मखु्र् जलडबटुीहरूमा लोठसल्ला, सगुन्धवाल, जचराईिो, जटामसी, धलसंगरे, कुटकी, पाखनवेद, कुररलो, सलिवर्र, 

नूनद्धढकी, झ्र्ाउ, पदमचाल, गरुााँस, लप्सी, बेल, चतु्रो, दामपािे, घ्र्कुुमारी, कााँचोपाि, दलिवन आदद हनु ्। र्स 
के्षत्रमा जलडबटुीको प्रचरु संभावना रहेकोले केही स्थानीर् व्र्जिहरुले व्र्वसाद्धर्क रुपमा जलडबटुी खेिी गनय 
सक्ने संभावना रहेको छ भने केही द्धकसानहरूले जलडबटुी खेिीको शरुूवाि गरेका छन ्। र्स के्षत्रमा पाइन े
रुख द्धवरुवाहरुमा साल, अस्ना, खर्र, कटुस, जचलाउने, उजत्तस, सल्ला, मौवा, लााँकुरी, गरुााँस मूख्र् रुपमा रहेका 
छन ्  । त्र्स्िै डाले घााँसमा जचउरी, बडहर, कुटलमरो, द्धकम्ब,ु खलनउाँ, इद्धपल आदद पाइन्छ । वन क्षते्रको 
द्धवकास द्धवस्िार र संरक्षर्को लालग केही सामदुाद्धर्क िथा कवलुलर्ि वन उपभोिा सलमलिहरुले महत्वपूर्य 
भलूमका लनवायह गरेका छन ्।  

र्स नगर के्षत्रमा पाइन ेमखु्र् जनावरहरूमा सालक, जचिवुा, बाघ, भाल,ु बाँदेल, दमु्सी, खरार्ो, स्र्ाल, रिवुा मगृ, 

बााँदर आदद छन ्भन ेचराचरुूङ्गीमा काग, परेवा, जचवे, काललज, हजुचल, लाटोकोसेरा, भंगेरा, मैना, सगुा, बाज, ठेउवा, 
जरेुली, द्धफस्टा, लित्रा, बकुल्ला, जचल, लगि,  ढुकुर जस्िा पंक्षीहरु रहेका छन ्। द्धवलभन्न द्धकलसमका माछाहरु, 

गोहोरो, सपय, छेपारो, माउसलुी, भ्र्ागिुो, द्धवच्छी, फट्ांिा, मौरी, अररङ्गाल, बारूलो लगार्िका द्धवलभन्न जजवजन्ि ुिथा 
द्धकराहरू पाइन्छ  । 



æमेलम्ची नगर समदृ्धिको आधार : कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारÆ मेलम्ची नगरपाललका  
 

 

3 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७६/०७७  

 
 

१.२.३  लसंचाई 

र्स नगरपाललका के्षत्रमा रहेको कूल ६१९३ हेक्टर खेिीर्ोग्र् जलमन मध्र्े ३५५३ हेक्टर जलमन लसंजचि 
रहेको छ  भने २६४० हेक्टर जलमनमा लसंचाई पगु्न सकेको छैन । नगरको लसंजचि के्षत्रफल न्रू्न रहेकोले 
अलधकाशं कृद्धि उत्पादन विायको पानीमा लनभयर रहनपुने अवस्था छ । पानीको उच्चिम ्उपर्ोग गनय थोपा 
लसंचाई, आकाशे लसंचाई िथा प्लाद्धिक पोखरी जस्िा सखु्खा के्षत्रमा अपनाइने लसंचाईका नर्ााँ प्रद्धवलधले नगरको 
कृद्धि उत्पादनमा लनकै सघाउ परु्ायएको छ  । 

१.२.४ भािा, धमय, जािजािी िथा जाडपवय  

मेलम्ची नगरपाललका लभत्र द्धहन्द,ु बौि, द्धक्रजश्चर्न लगार्िका धमायवलम्बीहरुको बसोबास रहेको पाइन्छ । र्स 
के्षत्रमा बोललने माि ृभािामा नेपाली, नवेारी, िामाङ, दनवुार, माझी, मगर, शेपाय आदद रहेका छन । 

मेलम्ची नगरपाललका के्षत्रलभत्र महत्वपूर्य धालमयक िथा पर्यटकीर् स्थलहरु रहेका छन ् । र्स के्षत्रमा 
लत्रवेर्ीघाट, फट्केश्वर महादेव, ईन्रेश्वर महादेव, कोटदेवी, लसिलादेवी, धौलेश्वरी, कुण्डेश्वर, लसिेश्वर,  कृष्र् मजन्दर 
लगार्का अन्र् मठ मजन्दर र गमु्बाहरु रहेका छन ्। र्स नगरपाललका के्षत्रमा द्धवशिेगरी ब्राह्मम्मर् िथा 
के्षत्री जािीले दशै, लिहार, मािालिथय औसंी, बिु जर्न्िी, गरुु पजुर्यमा, साउन ेसंक्रान्िी, नाग पञ्चमी, रक्षा बन्धन, 

कृष्र् अिमी, िीज, सोह्र श्राि, धान्र् पजुर्यमा, स्वस्थानी पूजा, माघे संक्रान्िी, श्रीपञ्चमी, महाजशवरात्री, फाग ुपजुर्यमा, 
चैिे दशैं आदद पवयहरु मनाउने गदयछन ् भने ल्होसार, घेवा जस्िा पवय िथा ररलिररवाज िामाङ समदुार्ले  
मनाउाँछन ्। नवेार समदुार्ले ब्राह्मम्मर् समदुार्ले मनाउाँने अन्र् चाडपवयको अलवा लिहारको भाइद्धटकाको ददन 
म्ह पूजा समेि गदयछन ्। त्र्सैगरी माझी समदुार्मा आफ्नो द्धपिकृो सम्झनामा द्धपत्रा देखाउने प्रचलन रहेको 
छ ।   

र्स नगरपाललकामा रहेको कूल जनसंख्र्ाको जािीर् बनावट हेदाय बह–ुसाम्प्रदार्ीक जाि जािीहरू पाउन 
सद्धकन्छ । खास गरी मंगोललर्न र आर्य सम्प्रदार्हरू अन्िगयिका द्धवलभन्न जाि जािीहरू द्धवगि देजख न ै
बसोवास गदै आएका छन ्। मंगोललर्न सम्प्रदार्हरूमा िामाङ्ग, मगर, गरुूङ्ग, दनवुार, माझी आदद मखु्र् रहेका 
छन ्।  

१.२.५ द्धवत्तीर् िथा सहकारी संस्था 

नेपालको राजधानी काठमाडौं देजख नजजकै रहेर पलन र्स के्षत्रमा पर्ायप्त मात्रामा बैद्धकङ सेवाको द्धवकास हनु 
सकेको छैन । नगरपाललका लभत्र सरकारी बैंकका रुपमा नेपाल बैंक लललमटेड र कृद्धि द्धवकास बैंक लल. 
सञ्चालनमा रहेका छन ्भन े लसलभल बैंक, लसन्ध ु द्धवकास बैंक, कुमरी बैंक, लजमम बैंक,  देव द्धवकास बैंङ्क र 
द्धवजत्तर् संस्थाहरुमा लममी लघदु्धवत्त, आरम्भ लघदु्धवत्त, लडप्रोक्स लघदु्धवत्त, मानिुी लघदु्धवत्त, एन.एम.लब लघदु्धवत्त, 

सामदुाद्धर्क लघदु्धवत्त, मेरो माइक्रो फाइनान्स, ग्लोबल आइ एम ई लघदु्धवत्त लगार्िका द्धवजत्तर् संस्थाहरु 
सञ्चालनमा रहेका छन ् । त्र्सैगरी ररलर्ाबल लबमा कम्पनी, लसद्धटजन लबमा कम्पनी, सनलाइफ इन्सरेुन्स, 
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र्लुनर्न लाइफ  इन्सरेुन्स, एजशर्न लाइफ इन्सरेुन्स, नपेाल लाइफ इन्सरेुन्स कम्पनीहरुले लबमा कम्पनीको 
रुपमा कार्य गरररहेका छन ्। बैंक िथा द्धवजत्तर् संस्था र लबमा कम्पनीहरु बजार के्षत्रमा मात्र संचालन हनु े
प्रवृजत्तको कारर् नगरका अन्र् दगुयम स्थानहरुमा द्धवजत्तर् संस्थाहरुको उपजस्थलि रहन सकेको छैन । र्सका 
अलवा मेलम्ची नगरपाललका लभत्र कार्यके्षत्र बनाई दिाय भएका बचि िथा ऋर् सहरकारी संस्था, बहउुद्देश्र् 
सहकारी संस्था, कृद्धि सहकारी संस्था, दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था,  मद्धहला सहकारी संस्था लगार्ि १४६ 
वटा सहकारी संस्थाहरु रहेका छन ्।   

१.२.६ कृद्धि, उद्योग, व्र्वसार् िथा पर्यटन  

मेलम्ची नगरपाललका कृद्धि के्षत्रको द्धहसाबले प्रचरु संभावना बोकेको के्षत्र हो । नगरले कृद्धि के्षत्रको 
द्धवकासलाई आधार स्िम्भको रुपमा अंलगकार गरेकाले सोही बमोजजम कृद्धि कार्यक्रम अन्िगयि मकै कोदो 
पकेट के्षत्र, सनु्िला कागिी पकेट के्षत्र, द्धकवी पकेट के्षत्र, जचर्ा पकेट के्षत्र, िरकारी पकेट के्षत्र, बासमिी धान 
प्रवियन जस्िा कार्यक्रमहरु घोिर्ा गरी कृद्धि कार्यक्रम संचालन गररएको छ ।  

नगरपाललका क्षते्र लभत्र उद्योग व्र्वसार्को रुपमा ईन्राविी नदी क्षेत्रमा हाल ९ वटा क्रसर उद्योगहरु 
संचालनमा रहेका छन ्। र्ी क्रसर उद्योग व्र्वसार्बाट प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष रुपमा कररव ८५० जना स्थानीर् 
बालसन्दाहरुले रोजगारी पाउाँनकुा साथै नगरपाललकाको आन्िररक आम्दानीमा समेि र्ोगदान पगेुको छ ।  

साना िथा मझौला खालका कृद्धि िथा अन्र् व्र्वसार्हरु नगरमा द्धवलधवि रुपमा दिाय गरी संचालनमा आएका 
छन ् । हालसम्म र्स नगरपाललकामा होटल व्र्वसार्, थोक िथा खरुा व्र्ापार, फलनयचर, माछा पालन, 

कुखरुापालन, पशपुालन लगार्िका व्र्वसार् दिाय हनु आएका छन ् । नगरको पर्यटकीर् स्थलको रुपमा 
मेलम्ची बजार,  भोटेचौर जचर्ाबगान, ईन्राविी नदी, हैवङु जचसापानी, िपचलुी डााँडा, पाटी भञ्ज्र्ाङ, सलुलकोट 
ध्र्ाङ, गफुा चाङख,ु धौले डााँडा, ककनी आदद प्रमखु रुपमा रुपमा रहेका छन ्। र्स्िा पर्यटकीर् स्थलहरुले 
नगरको आलथयक द्धवकासमा थप टेवा पगु्ने देजखन्छ ।  

१.२.७ गैर सरकारी संस्था र समूहहरु 

नगरपाललका के्षत्र लभत्र द्धवलभन्न द्धकलसमका गैर सरकारी संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन । चाइल्ड नेपाल (द 
साल्भेन्सन नेपाल), माइिी नपेाल, टुकी संघ, मद्धहला आत्मलनभयिा केन्र, केएर नेपाल, काररिास, हेल्भेटास नेपाल, 

लस एस आर लस, जमयन नेजप्लज हेल्प एसोलसएशन, रक्षा नेपाल, ररड नेपाल,  काहरुाि, द्धट.द्धप.ओ. नेपाल, रेि 
नेपाल, सामदुाद्धर्क द्धवकास िथा वािावरर् संरक्षर् मञ्च, राि लनमायर् मञ्च, लब.लब.द्धप. पररवार, शाजन्ि फाउण्डेशन 
,द्धटच फर नेपाल, लसप्रडे, द्धटम नेपाल लगार्िका गैर सरकारी संस्थाहरु कार्यरि रहेका छन ् । उि 
संस्थाहरुले नगरपाललकाको समन्वर्मा पनुलनयमायर्, बालबाललका, शैजक्षक क्षते्र, स्वास््र् क्षेत्र, कृद्धि के्षत्र र कानूनी 
के्षत्र लगािमा कार्यक्रमहरु संचालन गरेका छन ् । नगरपाललका के्षत्रलभत्रका वडास्िरमा द्धवलभन्न वाल 
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क्लवहरु, मद्धहला समहु, र्वुा समूह, वचि समूह, आमा समूह, जेष्ठ नागररक समूह, कृिक समूह आदद संचालनमा 
रहेका छन ।  

१.२.८ सूचना िथा सञ्चार प्रर्ाली 

नेपाल टेललकम िथा एनसेल प्रा.लल. ले र्स नगरपाललकाका द्धवलभन्न स्थानहरुमा दूर सञ्चार सेवाहरु उपलब्ध 
गराएका छन ्। सञ्चार प्रर्ालीमा हलुाक, लनजी कुररर्र, टेललफोन, नमस्िे र स्काई मोबाईलका साथै, ईमले 
फ्र्ाक्स िथा इन्टरनेट जस्िा आधलुनक सञ्चार सदु्धवधाहरु नगरपाललकामा उपलब्ध रहेका छन ्।  

संचारमा आधलुनक प्रद्धवलधको द्धवकास र प्रर्ोगको कारर् हलुाक सेवा जनिाको कम प्राथलमकिामा परेको 
देजखन्छ । स्थानीर् जनिाहरु रेलडर्ो, टेलललभज, द्धवलभन्न द्धकलसमका पत्रपलत्रका आददको माध्र्मवाट सूचनाको 
पहुाँचमा रहेका छन ् । रेलडर्ो मेलम्ची, रेलडर्ो लसन्धकुो प्रशारर् संगै सूचना िथा संचारको पहुाँचबाट 
नगरबासीले प्रत्र्क्ष रुपमा फाइदा ललएका छन ्।  

१.२.९ र्ािार्ाि 

र्स नगरपाललकाका प्रार् सवै वडाहरुमा सडकको पहुाँच पगेुिा पलन द्धहउदे र्ाममा मात्र सबै सडकहरुमा 
र्ािार्ािका साधनहरु सहज रुपमा संचालन हनुे गदयछन ्। मलेम्ची नगरपाललका हुाँदै हेलम्ब,ु ईन्राविी र 
पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपाललकासम्म हेलम्ब ुर्ािार्ाि र आमा ह्योल्मो र्ािार्ाि सेवा संचालन हुाँदै आएको 
छ । मलेम्ची नगरपाललका, हेलम्व,ु पााँचपोखरी थाङपाल र ईन्राविी गाउाँपाललकाको प्रवेश िारको रुपमा 
रहेकोले र्स के्षत्रबाट धेरै र्ािार्ािका साधानहरु संचालन हनुे गरेका छन ्। 

१.२.१० खानेपानी, सरसफाई िथा फोहरमैला व्र्वस्थापन 

२०७२ साल वैशाख १२ गिे गएको द्धवनाशकारी भकूम्प पश्चाि नगर के्षत्रका खानेपानीका महुानहरु सकु्न 
गएको र अन्र्त्र सरेको अवस्था छ । द्धवलभन्न महुानहरुबाट लनजस्कएको पानीलाई खानेपानीको मखु्र् स्रोिको 
रुपमा प्रर्ोग गररंदै आएको छ । ईन्राविी िथा मलेम्ची नदी द्धकनाराका बालसन्दाले उि खोलाको पानीलाई 
खानेपानी भन्दा पलन लगुाधनुे र नहुाउन ेकार्यमा प्रर्ोग गरेका छन ्। नगरका अलधकांश मालनसहरुले धारा 
िथा पाइपको पानी प्रर्ोग गरेिा पलन केद्धह मालनसले पाँधेरा, नदीनाला आददको पानी प्रर्ोग गरेको पाइन्छ । 
नगरका बालसन्दाहरुको खानपेानीको समस्र्ा समाधान गनयको लालग नगरपाललकाले द्धवलभन्न संघ संस्थाहरुसंग 
समन्वर् गरी एक घर एक धारा खानेपानी लनमायर्को कार्य संचालन गदै आइरहेको छ ।  

नगरपाललकाको धेरैजसो भभूाग िालमर् के्षत्रमा पने भएकोले उि के्षत्रबाट उत्पादन हनुे फोहरमैलाको 
व्र्वस्थापन उपभोिा आफैले गने गरेका छन ्। वजार के्षत्रमा उत्पादन िथा संकलन भएको फोहरमैला 
मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि लधिालबेंसीमा अस्थार्ी ल्र्ान्डद्धफल्ड लनमायर् गरी व्र्वस्थापन गररदै 
आएको छ । फोहोरमैलाको ददघयकालीन व्र्वस्थापनको लालग मलेम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि 
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लधिालबेंसीमा स्थार्ी फोहरमैला व्वस्थापन घरको लनमायर् कार्य अजन्िम चरर्मा पगेुको छ । फोहरमैलाको 
दीगो व्र्वस्थापनको लालग मेलम्ची नगरपाललका र ब्ल ु वेि टु भ्र्ाल,ु काठमाडौंसंग नगरको फोहरमैला 
व्र्वस्थापन गने सम्बन्धमा सम्झौिा भएको छ र र्ो सम्झौिा पश्चाि नगर लभत्रका बजार क्षेत्रका 
फोहरमैलाको उजचि व्र्वस्थापन हनुेछ ।   

१.२.११ सामदुाद्धर्क िथा सस्थागि द्धवद्यालर् 

मेलम्ची नगरपाललका के्षत्र लभत्र सामदुाद्धर्क क्र्ाम्पस दईु वटा, सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर् बैसठी वटा, संस्थागि 
द्धवद्यालर् छ वटा, सामदुाद्धर्क लसकाई केन्र चार वटा, समदुार्मा आधाररि बाल द्धवकास केन्र छपन्न वटा, श्रोि 
कक्षा एक वटा, प्राद्धवलधक जशक्षा संचालन भएका द्धवद्यालर् दईु वटा र वैकजल्पक द्धवद्यालर् एक वटा रहेका 
छन ्।  

१.२.१२ स्वास््र्  

मेलम्ची नगरपाललका के्षत्रलभत्र प्राथलमक स्वास््र् केन्र १, स्वास््र् चौकी १०, पोललजक्ललनक लनजी १, डेन्टल 
लनजी २, शहरी स्वास््र् केन्र २, आर्ुयवेद औिधालर् २, एद्धककृि सेवा केन्र १, शहरी स्वास््र् इकाई २, 

आाँखा उपचार केन्र १, भोटेचौर स्वास््र् सेवा संचालन सलमलि १, नौललङ स्वास््र् सामदुाद्धर्क सलमलि १, 

धलुलखेल अस्पिाल आउटररच जक्ललनक १ र मलेम्ची अस्पिाल १ रहेका छन ् । मालथ उल्लेख भएका 
स्वास््र् संस्थाहरुबाट र्स नगरलभत्र आधारभिू स्वास््र् सेवा प्रदान गररंदै आएको छ । 

२. कार्य क्षते्र  

नेपालको संद्धवधान, २०७२ को अनसूुची– ८ र स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले लनददयि गरेको 
अलधकार क्षेत्र र नगरपाललकाबाट लनमायर् गररएका ऐन, लनर्म िथा कार्यद्धवलध लभत्र रही मेलम्ची नगरपाललकाले 
देहार्का मखु्र् के्षत्रमा कार्य गदै आएको छ :  

• स्थानीर् पूवायधार लनमायर्  

• जशक्षा, स्वास््र्, कृद्धि द्धवकास, पश ुसेवा 
• र्वुा, खेलकुद, मद्धहला, बालबाललका िथा ज्र्ेष्ठ नागररक  

• सहकारी संस्थाहरुको कानून, नीलि लनमायर्, कार्ायन्वर्न र लनर्मन  

• स्थानीर् कर, सेवा शलु्क र दस्िरु सम्बन्धी कानून लनमायर्, लनर्मन िथा संकलन 

• बजार अनगुमन, आधारभिू स्वास््र् र सरसफाई िथा स्थानीर् हाटबजारको व्र्वस्थापन 

• न्र्ाद्धर्क सम्पादन  

• द्धवपद् व्र्वस्थापन िथा जलाधार, वन्र्जन्ि,ु खानी िथा खलनज पदाथय, नदीजन्र् पदाथय संकलन,  

उत्खनन ्िथा लनर्मन । 

• सामाजजक सरुक्षा िथा गररबी लनवारर्  
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• व्र्जिगि घटना दिाय   

• स्थानीर् अलभलेख संकलन िथा व्र्वस्थापन  

३. कानूनी क्षते्रालधकार  

नेपालको संद्धवधान र स्थानीर् सरकार संचालन ऐनको अलधनमा रही मेलम्ची नगरसभा र नगर 
कार्यपाललकाबाट हालसम्म स्वीकृि गरेका देहार्का ऐन, लनर्मावली िथा कार्यद्धवलध अन्िगयि रही 
नगरपाललकाले कार्य गदै आइरहेको छ :  

क्र.सं. कानूनको द्धववरर् कैद्धफर्ि 

१ मेलम्ची नगरपाललकाको जशक्षालाई व्र्वजस्थि गने बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

२ 
मेलम्ची नगरपाललकाको जशक्षालाई व्र्वजस्थि गने बनेको ऐन, २०७५ को प्रथम संसोधन 
२०७५ 

ऐन 

३ मेलम्ची नगरपाललकाको सहकारीको सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

४ 
मेलम्ची नगरपाललकाको सहकारीको सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ को 
प्रथम संसोधन, २०७५ 

ऐन 

५ 
मेलम्ची नगरपाललकाको सावयजलनक ललखि प्रमार्ीकरर् र प्रकाशन (कार्यद्धवलध) को 
सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनकेो ऐन, २०७५ 

ऐन 

६ सावयजलनक नीजज साझेदारी सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनकेो ऐन, २०७५ ऐन 

७ 
मेलम्ची नगरपाललकाको आलथयक कार्यद्धवलध लनर्लमि िथा व्र्वजस्थि गने बनकेो ऐन, 

२०७५ 
ऐन 

८ मेलम्ची नगरपाललका व्र्वसार् दिाय ऐन, २०७५ ऐन 

९ मेलम्ची नगरपाललकाको बजार अनगुमन सम्बन्धी व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१० 
द्धवपद जोजखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन र जलावार् ुउत्थानशील नगर लनमायर्को 
लालग बनेको ऐन, २०७५ 

ऐन 

११ एम एम रेलडर्ो संचालन िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ ऐन 

१२ मेलम्ची नगरपाललकाको नगर प्रहरी सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१३ न्र्ाद्धर्क सलमलिको कार्यद्धवलधका सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१४ सम्पजत्त कर लगाउने (कार्यद्धवलध) सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१५ 
मेलम्ची नगरपाललकाको वािावरर् िथा प्राकृलिक श्रोि संरक्षर् सम्बन्धमा ब्र्वस्था गनय 
बनेको ऐन,  २०७६ 

ऐन 

१६ मेलम्ची नगरपाललकाको स्वास््र् सरसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७६ ऐन 
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१७ 
मेलम्ची नगरपाललकाको जशक्षालाई व्र्वजस्थि गने बनेको ऐन, २०७५ को दोश्रो 
संसोधन, २०७७ 

ऐन 

१८ मेलम्ची नगरपाललकाको संस्था दिाय ऐन, २०७६ ऐन 

१९ मेलम्ची नगरपाललका नगर कार्यपाललका (कार्य द्धवभाजन) लनर्मावली,२०७४ लनर्म 

२० मेलम्ची नगरपाललका नगर कार्यपाललका (कार्य सम्पादन) लनर्मावली,२०७४ लनर्म 

२१ मेलम्ची नगरपाललकाको सहकारी लनर्मावली, २०७६ लनर्म 

२२ मेलम्ची नगरपाललका नगरसभा संचालन सम्बन्धी कार्यद्धवलध २०७४ कार्यद्धवलध 

२३ मेलम्ची नगरपाललका नगर कार्यपाललका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७४ कार्यद्धवलध 

२४ "घ" वगयको लनमायर् व्र्वसार् ईजाजि पत्र सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७४ कार्यद्धवलध 

२५ 
मेलम्ची नगरपाललकाको उपभोिा सलमलि गठन, पररचालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
कार्यद्धवलध, २०७५ 

कार्यद्धवलध 

२६ टोल द्धवकास संस्था संचालन कार्यद्धवलध, २०७५ कार्यद्धवलध 

२७ अपाङ्गिा भएका व्र्जिको पररचर्पत्र द्धविरर् कार्यद्धवलध, २०७५ कार्यद्धवलध 

२८ मेलम्ची नगरपाललकाको ब्र्ाक हो लोडर संचालन सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७५ कार्यद्धवलध 

२९ 
मेलम्ची नगरपाललकाको आन्िररक आर् संकलन (ठेक्का बन्दोबस्ि) सम्बन्धी कार्यद्धवलध, 

२०७५ 
कार्यद्धवलध 

३० 
मेलम्ची नगरपाललका के्षत्रलभत्रका नदी, खोला, खोल्सीहरुबाट नदीजन्र् पदाथय उत्खनन, 

संकलन र उपर्ोग सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७६ 
कार्यद्धवलध 

३१ सावयजलनक जग्गा संरक्षर् िथा उपर्ोग सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७६ कार्यद्धवलध 
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२.१ वडागि वस्िगुि द्धववरर्  

(क) हालको अनमुालनि जनसंख्र्ा, क्षते्रफल िथा जालिगि घरधरुी द्धववरर्   

वडा 
नं. 

जनसंख्र्ा क्षेत्रफल 
वगय द्धक.लम. 

जम्मा घरधरुी 
मद्धहला परुुि जम्मा ब्राम्हर् क्षेत्री दललि जनजािी अन्र् जम्मा 

१ ३१२० 2880 6000 9.33 490 283 183 267 – 1223 

२ ८१२ 769 1581 4.44 472 50 56 166 – 544 

३ 1310 1174 2448 14.53 42 82 64 556 26 770 

४ 3238 2811 6049 19.13 103 208 5 1117 – 1433 

५ 2211 1994 4205 9.62 454 76 256 187 – 973 

६ 2345 2275 4620 12.7 130 400 70 300 – 900 

७ 2446 2451 4896 12.92 25 31 160 637 340 1193 

८ 2461 2039 4500 7.45 37 – 52 371 307 767 

९ 3889 3717 7606 18.9 20 450 107 500 463 1540 

१० 2483 2442 4925 9.7 20 355 180 307 289 1151 

११ 3799 3736 7535 12.75 265 445 95 535 440 1780 

१२ 3150 3152 6303 14.87 320 300 10 650 87 1367 

१३ 2425 2627 5052 11.87 405 409 100 415 11 1342 

जम्मा 33689 32067 65720 158.17 2583 3089 1338 6008 1963 14983 

 

(ख) वडामा बसोबास गरेका प्रमखु जािजािीहरुको द्धववरर्   

वडा  नं. वडामा बसोबास गरेका प्रमखु जािजािीहरु 

१ ब्राम्हर्, क्षेत्री, िामाङ, दललि (लब.क. र नेपाली) 
२ ब्राम्हर्, क्षेत्री, िामाङ, दललि (नेपाली) 
३ िामाङ, गरुुङ्ग, ब्राम्हर्, क्षेत्री, दललि, मगर 

४ ब्राह्मर्, क्षेत्री, िामाङ, नवेार, दललि 

 

भाग–दईु
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५ ब्राम्हर्, क्षेत्री, िामाङ, लामा, मगर, नेपाली, नेवार, कामी, साकी 
६ क्षेत्री, ब्राम्हर्, नेवार, दललि, िामाङ, लामा, मगर, घिी, साकी 
७ ब्राम्हर्, क्षेत्री, नेवार, िामाङ, लगरी, भारिी, नेपाली, द्धवश्वकमाय, घले, साकी 
८ ब्राम्हर्, नेवार, िामाङ, लगरी, परुी, द्धवश्वकमाय, नेपाली 
९ ब्राम्हर्, क्षेत्री, लगरी, पहरी, भारिी, लमजार, लब.क., शेपाय, गरुुङ्ग, नेपाली 
१० ब्राम्हर्, क्षेत्री, िामाङ, नवेार, मगर, माझी, दनवुार, भजुले, सनुार, द्धव.क., लगरी आदद । 

११ ब्राम्हर्, क्षेत्री, नेवार, दनवुार, भजुेल, परुी, दमाई, कामी, साकी, गरुुङ्ग, मगर, िामाङ, घले आदद 

१२ क्षेत्री, ब्राम्हर्, िामाङ, माझी, नेपाली, नवेार, द्धवश्वकमाय, मगर, दनवुार 

१३ क्षेत्री, ब्राम्हर्, िामाङ, माझी, दनवुार, नेपाली, नवेार, साकी, द्धवश्वकमाय, मगर, दनवुार, पहरी 
 

(ग) धालमयक िथा पर्यटकीर् स्थल र मठमजन्दरको द्धववरर्   

वडा  नं. धालमयक स्थलहरु पर्यटकीर् स्थलहरु प्रलसि मठ मजन्दरहरु 

१ कुण्डेश्वर, केदारेश्वर, लसद्देश्वर, 

जकेश्वर, सधालसवगफुा, क्षेत्रपाल 
भमुेस्थान  

पािाल गफुा, कुण्डेश्वर क्षेत्र, 

लसद्देश्वर क्षेत्र,  

ज्र्केश्वर महादेव, लसद्देश्वर महादव, 

कुण्डेश्वर  

२ लसिेश्वरी, िपचलुी  िपचलुी क्षेत्र, जचर्ाबगान, 

काठेखोला झरना  

लसिेश्वरी मजन्दर, िपचलुी मजन्दर, 

अचयले देवी मजन्दर, जाल्पा देवी , 

जाल्पा देवी, सेिी देवी, काठेभमुे ।   

३ लोकेश्वरी, भमुेस्थान 
(सेल्वनस्थान), भमुेस्थान (हैबङु्ग)   

ओख्रनेीडााँडा, बालवुाडााँडा, 
जचसापानी, रेन्वोट्राउट फमय, 
दह पोखरी, पाटी भञ्ज्र्ाङ्ग, 

मजवुाधाप 

काललका देवी मजन्दर, लोकेश्वरी 
महादेव मजन्दर, सेल्वन भमुेस्थान 
मजन्दर, देवीस्थान मजन्दर, जल्वीदेवी 
मजन्दर, बरगाङ्ग मजन्दर  

४ धैलेश्वरी, चण्डेश्वरी, पञ्चकन्र्ा, साङ्री 
महादेवी ऋिेश्वर  

थनाभञ्ज्र्ाङ्गगढी, धौलेश्वरी, 
पाटीभञ्ज्र्ाङ्ग, जचजप्लङ लाप्चो  

धैलेश्वरी, चण्डेश्वरी, राउि कुलार्न 
मजन्दर, जलमखुी मजन्दर, पञ्चकन्र्ा 
मजन्दर, ऋिेश्वर साङ्री महादेवी, , 
काललसेिी मजन्दर, श्रीकृष्र् मजन्दर, 

धौलेश्वरी गमु्बा  

५ – सलुलकोट डााँडा, धौले  कोट देवी, लभमसेनस्थान मजन्दर, 

काललका स्थान मजन्दर, भेमेस्थान 
मठ, जचलौने पाखा भमुेस्थान, िल्लो 
सलुलकोट भमुेस्थान, िल्लो सलुलकोट 
घ्र्ाङ गमु्बा, द्धकल्कुङ्ग गमु्बा, जम्दार 
द्धकलकुङ्ग गमु्बा, िल्लो सलुलकोट 
घ्र्ाङ्ग गमु्बा । 
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६ धौलेश्वरी धौले धौलेश्वरी मजन्दर 

७ – सेल्ले पोखरे, द्धवचारीचौर गोल्मेश्वरी जशव मजन्दर, भपेुश्वर 
मजन्दर, काललका देवी मजन्दर, 

पञ्चकन्र्ा मजन्दर, सनु्दरी देवी 
मजन्दर, जलेपा देवी मजन्दर, 

गोल्माथान मजन्दर, लभमसेन मजन्दर, 

भैरवी देवी मजन्दर, बजुना देवी 
मजन्दर, िेरमाने (सनखानी), िेरमाने 
(छाप), िेरमाने (सेले), िेरमाने 
(िाप्रसा), िेरमाने (धानाय)   

८ – ककनी लभमसेन मजन्दर, लाफाप छोिेन माने 
गमु्बा, बगुाउाँ माने गमु्बा, भैंसे माने 
गमु्बा 

९ गोल्मास्थान, नौललङ्गेश्वरी गोल्मास्थान, नौललङ्गश्वरी, 
सािधारा, गफुा, मलुखकय   

गोल्मास्थान मजन्दर, नौललङ्गश्वरी 
मजन्दर, सािधारा मजन्दर, , सािकन्र्ा 
देवी, मंकाल भैरव, काललका देवी, 
पञ्चकन्र्ा देवी, बछलामाई देवी, सेिी 
देवी, कााँडादेवी मजन्दर, छेिेललङ्ग गमु्बा 
।  

१० – मेलम्ची लसटी पाकय  जशिलेश्वरी महादेव िथा जशिलादेवी 
मजन्दर, खलडका देवी मजन्दर, लसकारी 
देवी मजन्दर, वनकाली देवी मजन्दर, 

खड्ग देवी मजन्दर, बछला देवी मजन्दर, 

क्षेत्रपालेश्वरी मजन्दर, सेिी देवी 
मजन्दर, द्धहरा देवी मजन्दर । 

११ दोभानटार इन्रेश्वर महादेवस्थान,  धसेुनी चौर, धौले, मेलम्ची 
बजार, अम्फेचौर छोिेन 
गमु्बास्थल 

पञ्चकन्र्ा मजन्दर, कृष्र् मजन्दर, 

ईन्रेश्वर महादेव, आाँखीथान मजन्दर, 

कटुञ्जे देवीस्थान, डडुवा देवीस्थान, 

पाण्डे भगविी देवीस्थान आदद  

१२ – लगरान्चौर एद्धककृि नमूना 
बस्िी, थाक्ले नमूना बस्िी  

कालीदेवी मजन्दर, ज्वालामखुी मजन्दर, 

भमुेस्थान मजन्दर, संसारी देवी दगाय 
मजन्दर, महाकाली मजन्दर, जाल्पा देवी 
मजन्दर, बजला देवी मजन्दर, गरे्स्थान 
मजन्दर आदद ।  

१३ फट्केश्वर, गोल्मादेवी  ईन्राविी बगर, फट्केश्वर र फट्केश्वर मजन्दर, गोल्मादेवी मजन्दर, 
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कोटथोक काललकादेवी मजन्दर, लभमसेन 
सेवाथान, पशपुलि संलगि कला 
प्रलिष्ठान, कृष्र् मजन्दर, झल्केदेवी 
मजन्दर, कोटकी देवी   

 

(घ) वडाको लसमाना   

वडा  नं. वडाको लसमाना  

१ पूवय : मेलम्ची न.पा. १२ 

पजश्चम : मेलम्ची न.पा. वडा नं. २ 

उत्तर : मेलम्ची न.पा. वडा नं. ५ 

दजक्षर् : शंखरापरु न.पा. वडा नं. २ 

२ पूवय : लसिेश्वर मजन्दर 

पजश्चम : िपचलुी डााँडा  

उत्तर : ठाडो खोला  

दजक्षर् : ओख्रनेी खोला 
३ पूवय : मेलम्ची न.पा. २ र ५  

पजश्चम : जशवपरुी नागाजुयन राद्धिर् लनकुञ्ज र नवुाकोट जजल्ला  

उत्तर : ४ नं. वडा थकनी   

दजक्षर् : जशवपरुी नागाजुयन राद्धिर् लनकुञ्ज र मेलम्ची न.पा. २, भोटेचौर 

४ पूवय : लसन्धकुोट र िालामाराङ 

पजश्चम : जशवपरुी गा.पा.र दपु्चेश्वरी गा.पा., नवुाकोट 

उत्तर : हेलम्ब ुगा.पा. महांकाल 

दजक्षर् : हैबङु्ग र भोटेचौर 

५ पूवय : मेलम्ची न.पा. १२, बााँसवारी 
पजश्चम : मेलम्ची न.पा ४, थकनी 
उत्तर : मेलम्ची न.पा. ११, कटुञ्जे  

दजक्षर् : मेलम्ची न.पा.१ र २, भोटेचौर 

६ पूवय : मेलम्ची नदी  

पजश्चम : मेलम्ची न.पा. ४ थकनी 
उत्तर : हेलम्ब ुगा.पा.४ महांकाल 

दजक्षर् : मेलम्ची न.पा. ११ मेलम्ची 
७ पूवय : ईन्राविी नदी, मेनपा ९  

पजश्चम : मेलम्ची खोला, मेनपा ६ 

उत्तर  : हेलम्ब ुगा.पा. ३ पाल्चोक  

दजक्षर्  : मेलम्ची न.पा. ११, मेलम्ची   
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८ पूवय  : हेलम्ब ुगा.पा. ३, पाल्चोक   

पजश्चम  : ईन्राविी नदी  

उत्तर  : पााँचपोखरी थाङपाल गा.पा. बााँसखकय    

दजक्षर्  : मेलम्ची न.पा. ७, मेलम्ची   

९ पूवय  : ईन्राविी गा.पा. १, लसम्पालकाभ्र े 

पजश्चम  : मेलम्ची न.पा. वडा नं. १०, रामपरु  

उत्तर  : पााँचपोखरी थाङपाल गा.पा. वडा नं. ८ लााँगचे 

दजक्षर् : मेलम्ची न.पा. वडा नं. १०, जशखरपरु    

१० पूवय  : ईन्राविी गाउाँपाललका, नवलपरु 

पजश्चम : ईन्राविी नदी   

उत्तर : काफ्लेखोला, मेनपा ९    

दजक्षर् : ईन्राविी गाउाँपाललका, बााँडेगाउाँ 
११ पूवय  : ईन्राविी नदी  

पजश्चम : मेलम्ची न.पा. ५, लसन्धकुोट  

उत्तर : मेलम्ची न.पा. ६, नहुारखोला   

दजक्षर् : मेलम्ची न.पा. १२ बााँसवारी 
१२ पूवय : ईन्राविी नदी  

पजश्चम : लसन्धकुोट र भोटेचौर 

उत्तर : डुाँडेखोला र मेलम्ची  

दजक्षर् : जकेखोला र काठमाडौं 
१३ पूवय : ईन्राविी नदी  

पजश्चम : ढााँडखोला  

उत्तर : मेनपा वडा नं. १२, बााँसवारी 
दजक्षर् : शंखरापरु न.पा. 

 

(ङ) सामदुाद्धर्क िथा संस्थागि शैजक्षक संस्थाहरुको द्धववरर्  

वडा नं. सामदुाद्धर्क/सरकारी संस्थागि क्र्ाम्पस 

माध्र्ालमक 
द्धवद्यालर् 

आधारभिू 
द्धवद्यालर् 

बाल द्धवकास 
केन्र 

माध्र्ालमक 
द्धवद्यालर् 

आधारभिू 
द्धवद्यालर् 

१ २ ४ ७ – – १ 

२ १ १ ३ – – – 

३ १ 2 २ – – – 

४ २ 5 ५ १ – – 

५ १ 3 २ – – – 
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६ २ 4 ४ – – – 

७ १ 2 ३ – – – 

८ १ 1 २ – १ – 

९ २ 4 ६  – – – 

१० १ 5 ७  – – – 

११ २ 4 4 ३ – १ 

१२ ३ 4 6 – १ – 

१३ २ 2 ५ – – – 

जम्मा  २१ 41 56 4 2 2 

• संस्थागि बाल वकास संख्र्ा : २ (वडा नं. १ मा १ वटा र वडा नं. ११ मा १ वटा )  

(च) स्वास््र् संस्थाहरुको द्धववरर्  

वडा 
नं. 

अस्प
िाल 

प्राथलमक 
स्वास््र् 
केन्र  

शहरी 
स्वास््र् 
केन्र  

बलथयङ्ग 
सेन्टर 

आर्वेुद 
स्वास््र् 
संस्था 

अस्पिा
ल 

(लनजी)  

हेल्थ 
पोि/स्वा
स््र् 
इकाई 

पोललजक्ल
लनक 

(लनजी) 

मेलडकल 
(लनजी)  

डेन्टल
/आाँ
खा  

अन्र्  

१ – – – १ – – १ – १  – १ 

२ – – – – – – १ – – – – 

३ – – – – – – १ – – – – 

४ – – – १ १ – १ – – – – 

५ – – – १ – – १ – १ – – 

६ – – – १ – – १ – १ – – 

७ – – – १ – – १ – २ – – 

८ – – – – – – १ – – – – 

९ – – १ – – – १ – – – १ 

१० – – – – – – १ – – – – 

११ – १ १ १ १ १ – १ ४ ३/१  

१२ – – – – – – १ – २ – १ 

१३ – – – – – – १ – – – – 

जम्मा  १ १ २ ६ २ १ १२ १ ११ ४ ३ 
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(छ) टोल द्धवकास संस्था सम्बन्धी द्धववरर्   

वडा नं. १  

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ भञ्ज्र्ाङ्ग एद्धककृि टोल द्धवकास संस्था कमला लनधी धमाल  9741000613 

२ लडही टोल द्धवकास संस्था माधव चौलागाईं 9861137207 

३ लनलकण्ठ ठूलो द्धपपलबोट टोल द्धवकास संस्था रमेश सेन्चरुी  9845273862 

४ सेिी देवी टोल द्धवकास संस्था अम्बर बहादरु थापा  9841630501 

५ डााँडा गाउाँ टोल द्धवकास संस्था जशव बहादरु काकी  9861325577 

६ देवीस्थान ठूलोपाटा टोल द्धवकास संस्था लाल बहादरु िामाङ  9861551324 

७ जशव मजन्दर रोक्काटोल टोल द्धवकास संस्था जखल बहादरु रोक्का  9841206283 

८ जचसापानी टोल द्धवकास संस्था द्धवर बहादरु िामाङ  9840150143 

९ मौसमटोल टोल द्धवकास संस्था आइिे िामाङ  9849985568 

१० भमुेस्थान टोल द्धवकास संस्था जचन बहादरु िामाङ  9841144155 

११ पाटीगाउाँ टोल द्धवकास संस्था नवराज चैलागाईं  9849065359 

१२ महभीर ओख्रनेी टोल द्धवकास संस्था पदम प्रसाद चौलागाईं  9840150146 

१३ खाल्डे टोल द्धवकास संस्था देव कुमारी चौलागाईं  9861753425 

१४ जकेश्वरी टोल द्धवकास संस्था जशवराम चौलागाईं  9849716086 

१५ भोटेचौर बजार टोल द्धवकास संस्था राजेश चौलागाईं  9849705863 
 

वडा नं. २  

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ डााँडाथोक टोल सधुार सलमलि  लोकनाथ खलिवडा  9849512050 

२ काब्राबोट टोल सधुार सलमलि  नवराज खलिवडा   

३ ज्र्ोलििगाउाँ टोल सधुार सलमलि  शंकर खलिवडा  9849338281 

४ सुाँर्लछाप टोल सधुार सलमलि  लभमसेन दलुाल 9841153815 

५ ५ नं. लनबगुाउाँ टोल सधुार सलमलि हकय  बहादरु िामाङ  9849506415 

६ ६ नं. लनबगुाउाँ टोल सधुार सलमलि भपूालजजि िामाङ  9741000968 
 

वडा नं. ३  

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ लसमचौर टोल सधुार सलमलि सलुनल गरुुङ्ग  9823311152 

२ जल्वीदेवी टोल सधुार सलमलि जजवन िामाङ  9813022682 

३ मझवुा टोल सधुार सलमलि ज्ञान बहादरु गरुुङ्ग  9849506406 
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४ डााँडाथोक टोल सधुार सलमलि मईु लामा  9849281508 

५ भमुेस्थान टोल सधुार सलमलि मोहलाल दलुाल  9849501365 

६ बोब्राङ्ग टोल सधुार सलमलि टंक बहादरु िामाङ  9860700205 

७ दह पोखरी टोल सधुार सलमलि राजाराम गरुुङ्ग  9860586520 

८ गरुुङ्गगाउाँ टोल सधुार सलमलि  बाबकुाजी गरुुङ्ग  9860730826 
९ बाघभैरव टोल सधुार सलमलि  जजवनलसं लामा  9849206909 

 

वडा नं. ४  

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ छपेली टोल द्धवकास संस्था प्रल्हाद राउि  9841794312 

२ सानो मसुरेु बगदेवी टोल द्धवकास संस्था सदुशयन लसंखडा  9840147532 

३ अमले नेवारटोल माझगाउाँ टोल द्धवकास संस्था  राजन प्रसाद खनाल  9843052386 

४ डााँडा कटेरी गैरीटोल साल्मेटोल द्धवकास संस्था  उर लामा  9841686228 

५ सनुखानी बरुटोल बोल्द ओख्रनेीचौर टोल द्धवकास 
संस्था  

द्धवर बहादरु िामाङ  9843525668 

६ साद्धवक वडा नं. ६ टोल द्धवकास संस्था  राकेश िामाङ  9869192673 

७ श्री धौलेश्वरी टोल द्धवकास संस्था  कुमार िामाङ  9860735873 

८ श्री थानाभञ्ज्र्ाङ्ग टोल द्धवकास संस्था  ददल बहादरु िामाङ  9863815550 

९ जनजागरर् टोल द्धवकास संस्था  सूर्य बहादरु िामाङ  9860953631 
 

वडा नं. ५  

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ गैरीगाउाँ लभमलडााँडा लिलखोररर्ा टोल द्धवकास संस्था  द्धवष्र् ुनेपाल  9849191705 

२ गैरीगाउाँ ठूलाचौर काजत्तकेछाप टोल द्धवकास संस्था  चन्र बहादरु नेपाल  9840500666 

३ पौडेल, खलिवडागाउाँ चनौटे टोल द्धवकास संस्था  बासदेुव लसग्देल  9861016226 

४ ढुङ्गेछाप माजझगाउाँ टोल द्धवकास संस्था  लोक बहादरु रार्  9860119470 

५ कोटगाउाँ टोल द्धवकास संस्था  धन बहादरु लमजार  9866551846 

६ ब्लोन, भट्टराई टोल द्धवकास संस्था  थन बहादरु िामाङ  9861300310 

७ ददर्ाले देउराली टोल द्धवकास संस्था  बदु्धि प्रसाद लिमजल्सना  98088681012 

८ भदौरे मसुरेु टोल द्धवकास संस्था  श्र्ाममजर् चौलागाईं  9851136340 

९ सलुलकोट घ्र्ाङ टोल द्धवकास संस्था  पाल्टेन लामा  9860746475 
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वडा नं. ७  

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ ज्र्ोिी भञ्ज्र्ाङ्ग टोल द्धवकास संस्था मंगले िामाङ  9808585450 

२ सनु्दरी देवी टोल द्धवकास संस्था लसजय िामाङ  981888778 

३ जनसधुार समाजसेवी टोल द्धवकास संस्था ध्रवु शे्रष्ठ  9818559427 

४ ठूलोचौर टोल द्धवकास संस्था सजुय िामाङ   9813700070 

५ भैरवी देवी पोखरे टोल द्धवकास संस्था लभम िामाङ  9808883983 

६ काफलगैरी लभमसेनथान टोल द्धवकास संस्था राजलुाल शे्रष्ठ  9818127097 

७ सनुखानी सरलथोक टोल द्धवकास संस्था द्धवक्रम िामाङ  9813940337 

८ िाप्रासा द्धवचारीचौर पोखरे टोल द्धवकास संस्था बिुन िामाङ  9803799507 

९ गोल्मेश्वर टोल द्धवकास संस्था दगुायलाल शे्रष्ठ  9861505951 

१० जलेपादेवी टोल द्धवकास संस्था रोद्धहि शे्रष्ठ  9818233110 

११ धानाय टोल द्धवकास संस्था प्रमे बहादरु िामाङ  9818748419 

१२ छाप घले टोल द्धवकास संस्था टंक बहादरु िामाङ  9818255303 

१३ प्रज्ञा लमजश्रि टोल द्धवकास संस्था पौडेल स्र्ाङिान  9808290884 

१४ भट्टार भन्जेरुम्टा टोल द्धवकास संस्था लेकमान िामाङ  9823085660 

१५ काललका देवी टोल द्धवकास संस्था   सरु बहादरु लगरी  9823826811 

वडा नं. ८  

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ चन्रसूर्य सामदुाद्धर्क टोल द्धवकास संस्था ज्ञानेन्र लगरी  9801075570 

२ लमलनसार सामदुाद्धर्क टोल द्धवकास संस्था जल बहादरु िामाङ 9803398632 

३ प्रगिीजशल सामदुाद्धर्क टोल द्धवकास संस्था कान्छामान िामाङ  9813562427 

४ लभमेश्वर सामदुाद्धर्क टोल द्धवकास संस्था डोटीलाल लगरी  9818185695 

५ उज्जवल सामदुाद्धर्क टोल द्धवकास संस्था अजुयन लगरी  9808595269 

६ लाभगाउाँ सामदुाद्धर्क टोल द्धवकास संस्था ग्र्ाल्जेन िामाङ  9813373956 

७ शाजन्ि पाइला सामदुाद्धर्क टोल द्धवकास संस्था सोम बहादरु िामाङ  9808652418 

८ भैंसे सामदुाद्धर्क टोल द्धवकास संस्था  पूर्य िामाङ  9818830855 
 

वडा नं. ९  

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ सािकन्र्ा टोल द्धवकास संस्था  प्रकाश खड्का  9841992639 

२ लसरानटोल टेल द्धवकास संस्था  मान बहादरु िामाङ  9843055522 

३ जनिा मा.द्धव. टोल द्धवकास संस्था  भेि बहादरु काकी  9849704246 
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४ लाललगरुााँस टोल द्धवकास संस्था मंगल घले 9803699911 

५ पञ्चकन्र्ा टोल द्धवकास संस्था ललला बहादरु िामाङ  9803617011 

६ चौिारी टोल द्धवकास संस्था गरु्राज लगरी  9808551966 

७ गोल्मास्थान टोल द्धवकास संस्था गोकुल लधिाल  9861053174 

८ गैरीडााँडा टोल द्धवकास संस्था इन्रराज खड्का 9845063275 

९ गफुाटोल टोल द्धवकास संस्था शेरफ िामाङ  9843584476 

१० पैर्ााँडााँडा टोल द्धवकास संस्था नेमा िामाङ  – 

११ सािकन्र्ा डब्ल्र्ाङ टोल द्धवकास संस्था द्धहि बहादरु पाजख्रन  9813549762 
 

वडा नं. १० 

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ भमुेस्थान टोल द्धवकास सलमलि लनर बहादरु काकी  9808525868 

२ पञ्चकन्र्ा टोल द्धवकास सलमलि सवुाि काकी  9849634630 

३ क्षेत्रपालेश्वरी टोल द्धवकास सलमलि कुमार काकी  9851220746 

४ नमूना टोल द्धवकास सलमलि इन्र प्रसाद दाहाल  9851239776 

५ खलडका देवी टोल द्धवकास सलमलि देबेन्र काकी  9851013385 

६ सेिी देवी टोल द्धवकास सलमलि इन्र बहादरु िामाङ  9860350640 

७ पञ्चकन्र्ा रिकाली टोल द्धवकास सलमलि काजी थापा मगर  9860519637 

८ खकायचौर टोल द्धवकास सलमलि  जखल बहादरु चवुान  9861171150 
९ द्धवन्दवालसनी टोल द्धवकास सलमलि  इन्र बहादरु ररजाल  9803760422 
१० द्धवरभर महाकाली टोल द्धवकास सलमलि  नेत्र बहादरु ढुङ्गेल  9860408207 

 

वडा नं. ११ 

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ मेलम्ची बजार टोल द्धवकास सलमलि कृष्र् बहादरु दलुाल  9823831231 

२ मेलम्ची परुानो बजार टोल द्धवकास सलमलि टेकलाल शे्रष्ठ  9803228868 

३ टार टोल द्धवकास सलमलि राम बहादरु सापकोटा  9823518719 

४ जागेश्वरी टोल द्धवकास सलमलि जर्राम दलुाल  9860068068 

५ भैरबी देवी टोल सधुार सलमलि  गंगा बहादरु दनवुार  9803679276 

 

वडा नं. १२  

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ लब.द्धट.एन. टोल द्धवकास सलमलि शम्भ ुप्रसाद भट्टराई  9851009016 
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२ लगरान्चौर एद्धककृि नमूना बस्िी टोल द्धवकास सलमलि अम्बर बहादरु िामाङ  9849841618 

३ नाम्डोलललङ एद्धककृि बस्िी टोल द्धवकास सलमलि द्धवकेन्र स्र्ाङिान  9843371257 

४ आाँपचौर माझीगाउाँ टोल द्धवकास सलमलि मथरुा माझी  9866666325 

५ ढकालथोक टोल द्धवकास सलमलि द्धटकाराम ढकाल  9849747770 

६ गरे्शथान टोल द्धवकास सलमलि रामचन्र शे्रष्ठ  9841200890 

७ नारार्र्टार टोल द्धवकास सलमलि शंकर पौडेल  9860525498 

८ च्र्ााँनडााँडा टोल द्धवकास सलमलि हस्ि बहादरु िामाङ  9869000732 

९ ढकालखहरे बाह्रद्धवसे टोल द्धवकास सलमलि जशव प्रसाद ढकाल  9843486764 

१० जाल्पादेवी टोल द्धवकास सलमलि रामचन्र माझी  9843709425 

११ द्धपपलचौर टोल द्धवकास सलमलि रद्धवन्र अलधकारी  9843682076 
 

वडा नं. १३ 

क्र.सं. टोल द्धवकास संस्थाको नाम संस्थाको अध्र्क्ष सम्पकय  नं. 
१ फट्केश्वर टोल द्धवकास संस्था द्धहरा चौलागाई 9851222053 

२ भञ्ज्र्ाङ्ग टोल द्धवकास संस्था हरेरामराज भण्डारी  9818034808 
 

(ज) बजार व्र्वस्थापन सलमलि सम्बन्धी द्धववरर्    

क्र.सं. वडा नं. बजार व्र्वस्थापन सलमलिको पदालधकारी पद  सम्पकय  नं. 
१ 

 
१ 

 अध्र्क्ष ब.व्र्.स.गठन नभएको  

 सजचव ब.व्र्.स.गठन नभएको 

२ २ 
लोकनाथ खलिवडा  अध्र्क्ष 9849512050 

मजर् प्रसाद खलिवडा  सजचव 9549506283 

३ ३ 
भोला बहादरु िामाङ  अध्र्क्ष 9861053127 

रेशम बहादरु िामाङ  सजचव 9851118609 

४ ४ 
बरी बहादरु चौलागाईं अध्र्क्ष 9843585019 

राकेश िामाङ  सजचव 9869192673 

५ ५ 
बालकृष्र् अलधकारी  अध्र्क्ष 9841681982 

थन बहादरु िामाङ  सजचव 9861300310 

६ ६ 
 अध्र्क्ष ब.व्र्.स. गठन नभएको  

 सजचव ब.व्र्.स. गठन नभएको  

७ ७ 
राजलुाल शे्रष्ठ  अध्र्क्ष 9818127097 

कुल बहादरु शे्रष्ठ  सजचव 9823101879 

८ ८ 
नरेन्र लगरी  अध्र्क्ष 9818189580 

सकुुजजि स्र्ाङ्बो  सजचव 9813663405 
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९ ९ 
धन बहादरु बस्नेि  अध्र्क्ष 9843544320 

बासदेुव कटुवाल  सजचव 9808636849 

१० १० 
इन्र प्रसाद दाहाल  अध्र्क्ष 9851239776 

जचत्र प्रसाद आचार्य  सजचव 9860180640 

११ ११ 
टेकलाल शे्रष्ठ  अध्र्क्ष 9803228868 

गरे्श दलुाल  सजचव  

१२ १२ 
लमलन लामा  अध्र्क्ष 9851113374 

उत्तर कुमार लिवारी  सजचव 9843745274 

१३ १३ 
हरर बल्लभ घोरासैनी  अध्र्क्ष 9803008465 

प्रमे बहादरु पहरी  सजचव 9818177476 
 

(झ) बाल सधुार गहृ सम्बन्धी द्धववरर्    

क्र.सं. ठेगाना बाल सधुार गहृको नाम   संचालकको नाम, थर  सम्पकय  नं. 
१ मेनपा ६ द्धटम नेपाल लनल बहादरु शाही  9841278282 
२ मेनपा १० मेलम्ची बाल गहृ गरे्श लबक्रम लसलवाल ९८५१११५१६४ 

 

(ञ) कृद्धि सम्बन्धी द्धववरर्   

वडा नं. हाल अपनाइएको कृद्धि पििी   संभाव्र् आधलुनक कृद्धि पिलि/पद्धहचान  

१ पशपुालन, िरकारी खेिी, फलफुल खेिी, धान िरकारी, जचर्ा, द्धकद्धव, फलफुल र कफीको पकेट क्षेत्र, मकै जोन, 

दगु्ध व्र्वसार् 

२ पशपुालन, धान, मकै िथा कोदो बाली धान, जचर्ा खेिी, द्धकद्धव, अलैंची खेिी, मकै जोन, दगु्ध व्र्वसार् 

३ पशपुालन, िरकारी खेिी, फलफुल खेिी, द्धकद्धव 
खेिी, अलैंची खेिी, धान, मकै र कोदो  

जचर्ा खेिी, द्धकवी खेिी, अलैची खेिी र सनु्िला खेिी, दगु्ध 
व्र्वसार्  

४ पशपुालन, धान, मकै िथा कोदो बाली  जचर्ा, अलैंची, द्धकद्धव, धान, माछापालन, पशपुालन, दगु्ध व्र्वसार् 

५ पशपुालन, धान, मकै, कोदो, फलफुल खेिी धान खेिी, जचर्ा, कफी खेिी, फलफुल खेिी, अलौंची खेिी, दगु्ध 
व्र्वसार् 

६ पशपुालन, धान, मकै िथा कोदो बाली (लमजश्रि 
खेिी प्रर्ाली)  

जचर्ा खेिी, व्र्वसाद्धर्क िरकारी, फलफुल िथा च्र्ाउ खेिी, दगु्ध 
व्र्वसार् 

७ पशपुालन, धान, मकै िथा कोदो बाली सामदु्धहक पशपुालन, नगदे बाली, अगायलनक खेिी, दगु्ध व्र्वसार् 

८ पशपुालन, धान, मकै, गहुाँ, कोदो, िोरी व्र्वसाद्धर्क िरकारी, व्र्वसाद्धर्क पश ुपालन, अलैंची, कफी, दगु्ध 
व्र्वसार्   

९ धान, मकै, िरकारी खेिी, फलफुल  िरकारी खेिी, फलफुल,, द्धकद्धव खेिी, जचर्ा खेिी, दगु्ध व्र्वसार् 

१० पशपुालन, धान, मकै, िरकारी खेिी िरकारी खेिी, कफी खेिी, सनु्िला, नासपािी, ज्र्ालमर, अलैंची 
खेिी, दगु्ध व्र्वसार् । 
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११ पशपुालन, धान, मकै िथा कोदो बाली  व्र्वसार्ीक िरकारी खेिी, माछा पालन, धान खेिी, दगु्ध 
व्र्वसार् 

१२ धान, मकै, गहुाँ, कोदो, िरकारी  िरकारी खेिी, फलफुल खेिी, मकै जोन, दगु्ध व्र्वसार्  

१३ पशपुालन, िरकारी खेिी, धान, मकै कोदो र 
बाख्रा पालन  

आधलुनक िरकारी खेिी िथा बाख्रा पालन, मकै जोन, धान खेिी, 
दगु्ध व्र्वसार् 

 

(ट) उद्योग, व्र्वसार् सम्बन्धी द्धववरर्    

वडा नं. 

हाल वडामा संचालनमा रहेका जम्मा 
व्र्वसार् 

आ.व. २०७६/07७ सम्मको 

ठूला 
उद्योग 

साना 
उद्योग 

अन्र् 
व्र्वसार् 

ठूला उद्योग साना उद्योग अन्र् व्र्वसार् 
दिाय नवीकरर् दिाय नवीकरर् दिाय नवीकरर् 

१ 1 3 115 1 – 3 2 85 55 

२ – 1 24 – – 1 1 15 14 

३ – 3 57 – – 2 – 44 17 

४ – 7 58 – – 2 2 51 27 

५ – 6 40 – – 2 – 30 29 

६ – 3 50 – – 3 1 32 15 

७ – 8 98 – – 8 – 86 35 

८ – 21 19 – – ९ ७ ११ ११ 

९ – 30 4 – – 22 6 4 – 

१० 1 19 47 १ – 16 10 31 22 

११ – 195 312 – – 187 127 262 130 

१२ ४ 71 135 3 3 57 45 119 92 

१३ 5 87 5 5 1 74 30 5 – 

जम्मा ११ ४५४ ९६४ १० ४ ३८६ २३१ ७७५ 447 
 

(ठ) घरवास (होमस्टे) सम्बन्धी द्धववरर्   

क्र.सं.  घरवास (होमस्टे) को द्धववरर्  ठेगाना  संचालकको नाम, थर  सम्पकय  नं.  

१ लसन्झर होमस्टे लनबगुाउाँ,   मेलम्ची न.पा. २ हकय  बहादरु िामाङ  9849506015 

२ जशखर होमस्टे जैसीगाउाँ मेलम्ची न.पा. २ इजन्दरा खलिवडा 9849743240 

३ लगरान्चौर एद्धककृि बस्िी  मेलम्ची न.पा. १२ सञ्च मार्ााँ िामाङ  9851178508 

४ थाक्ले एद्धककृि बस्िी  मेलम्ची न.पा. १२ चेि बहादरु िामाङ  9840103115 
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(ड) नगरपाललका लभत्र संचाललि क्रसरजन्र् ठूला उद्योगहरुको द्धववरर्   

क्र.सं. उद्योगको नाम ठेगाना 
१ गंगा ईन्राविी क्रसर उद्योग मेलम्ची न.पा. वडा नं. १३ 

२ मेलम्ची फट्केश्वर ईन्राविी स्टोन प्रा.लल. मेलम्ची न.पा. वडा नं. १३ 

३ मेलम्ची ए कोन क्रसर एलिगेट प्रा.लल. मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १३ 

४ जाल्पा इन्रास्ट्रक्चर क्रसर उद्योग प्रा.लल. मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १३ 

५ सोना क्रसर उद्योग प्रा.लल. मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १३ 

६ पाल्चोकीमाई रोडा ढंुगा उद्योग प्रा.लल.  मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १२ 

७ पाल्चोकमाई इन्रास्ट्रक्चर प्रा.लल.  मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १२ 

८ रिमाला रोडा ढंुगा उद्योग  मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १२ 

९ मेलम्ची बालवुा प्रशोधन प्रा.लल.  मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १० 

१० बज्र वालसङ्ग सेन्टर प्रा.लल. मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १२  
११ प्रलिद्धष्ठि लबजनेश प्रा.लल. (बालवुा प्रशोधन द्धफरद्धफरे)  मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १३ 

 

२.२ मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि रहेका सडक/र्ोजनाहरुको प्रगलि द्धववरर्  

 

(क) मेलम्ची नगरपाललकाबाट हालसम्म लनमायर्/ममयि गररएका सडक/र्ोजनाहरुको एद्धककृि प्रगलि द्धववरर्  

 

क्र.सं. कामको द्धववरर् इकाई आ.व. 
२०७५/०७५ 

सम्मको 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

को 

आ.व. 
२०७६/०७७ 
सम्मको जम्मा 

१ नर्ााँ ट्र्र्ाक द्धक.लम. ३६.१५ 16.62 52.77 
२ सोललङ्ग  घ.लम. १४.५७४ 2.15 16.724 
३ िाभेल द्धक.लम. ५४.३६६ २1.12 75.486 
४ आर.लस.लस./द्धप.लस.लस. द्धक.लम. ०.३२६ 0.257 0.583 
५ कालोपते्र  द्धक.लम. १.०४ 0.339 1.379 
६ ग्र्ालबन  घ.लम. २५१२ 5558.4 8070.4 
७ मेजशनरी वाल  घ.लम. २४७.५ 2255.5 2503 
८ सामदुाद्धर्क भवन लनमायर्/ममयि वटा  २१ 23 44 
९ अस्थार्ी वडा कार्ायलर् भवन  वटा ३ – 3 
१० स्थार्ी वडा कार्ायलर्  वटा  – 3 3 
११ स्वास््र् चौकी भवन  वटा ३ 2 5 
१२ दाहसंस्कार भवन  वटा १० 15 25 
 १३ माने  वटा ४ 3 7 
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 १४ मजन्दर लनमायर्/ममयि वटा २ 12 14 
१५ शौचालर् लनमायर्  वटा  १ 5 6 
१६ गमु्बा लनमायर्/ममयि वटा  – 2 2 
१७  प्रलिक्षालर्/द्धवश्रामस्थल  वटा  3 15 18 
१८ होस्टेल  वटा  – १ १ 
१९  झलुङु्गे पलु  वटा  १ 1 2 
२० नगरपाललका भवन  वटा   – १ १ 
२१ जचललङ्ग भ्र्ाट (दगु्ध जचस्र्ाउने)  वटा  – १ १ 
२२ फोहरमैला व्र्वस्थापन केन्र  वटा  – १ १ 
२३ खेलकुद मैदान  वटा  – ३ 3 
२४  कोशेली घर लनमायर् वटा  – १ १ 

 

(ख) नगरपाललका अन्िरगिका मखु्र् ठूला सडकहरुको प्रगलि द्धववरर्  

 

क्र.
सं. 
 

सडकको नाम 
 

सडक 
क्षेत्रालध
कार 
(लम.) 

 

लम्बा
ई 
(द्धक.
लम.) 
 

आ.व. २०७५/०७६ मा 
भएको कार्य (द्धक.लम.) 

आ.व. २०७६/०७७ मा भएको कार्य 
(द्धक.लम.) 

सोलल
ङ्ग 

िाभे
ल 

द्धपलस
लस/आ
र.लस
लस 

ग्र्ा
लबन 
(घ.
लम.) 

सोललङ्ग 

(लम.) 
िाभेल 

(घ.लम.) 

द्धपलसलस/

आर.लस
लस 

(लम.) 

ग्र्ा
लबन/
हर्मु 
पाइप 

 

१ 
लसपाघाट मेलम्ची 
िालामाराङ सडक 

३० १८.२ – – – – – – – 45 

२ मेलम्ची जशखरपरु 
नवलपरु सडक  

३० ७.८२ – – – – – 84 – 30 

३ बाहनुेपाटी द्धपप्ले 
पाटीभञ्ज्र्ाङ्ग सडक 
(मध्र्पहाडी 
लोकमागय) 

३० २१.०
६ 

– २.५ – – 98 – 72 – 

४ मेलम्ची खाल्डेखोला 
लिपेनी सडक  

२० ६.५५ – २ – – – 840 – – 

५ फट्केश्वर 
छापभञ्ज्र्ाङ्ग सडक  

२० ४.४३ – ३ ०.०
२ 

– – – – – 

६ भोटेचौर द्धपप्ले 
सडक  

३० १०.७ – – – – – 84 – ५ लम. 
हर्मु 
पाइप 
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२.३ नगर सभा सम्पन्न   

“मलेम्ची नगर सम्मदृ्धिको आधार : कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधार” भने्न मूल लमर्का साथ मलेम्ची 
नगरपाललकाको पााँचौं नगरसभा लमलि २०७६ असार ९ गिे सम्पन्न गररर्ो । उि नगरसभाबाट आ.व. 
२०७७/७८ को नीलि, कार्यक्रम, र्ोजना र बजेट पाररि गनुयको साथै नगरपाललकाको चाल ु िथा  पूाँजीगि 
खचयको लालग कूल रु. १ अवय २१ करोड ३७ लाख ८४ हजार ८ सर् ६० रुपैर्ााँ मात्रको वाद्धियक बजटे 
स्वीकृि गररर्ो ।  

सािौं नगरसभा माफय ि मलेम्ची नगरपाललकाका प्रमखु श्री डम्बर बहादरु अर्ायलले मेलम्ची नगरपाललकाको 
आ.व. २०७७/७८ को नीलि कार्यक्रम र उपप्रमखु भगविी नेपालले आ.व. २०७७/०७८ को लालग आलथयक 
द्धवधेर्क प्रस्ििु गनुयभर्ो ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगरसभामा उपजस्थि नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

२.४ मेलम्ची नगरपाललकामा हालसम्म प्राप्त भएको जग्गा सम्बन्धी द्धववरर्  

(क) मेलम्ची नगरपाललकालाई जग्गा दान गने जग्गा दािाहरुको द्धववरर्  

क्र.सं
. 

जग्गादािाको नाम, थर ठेगाना दान गरेको 
जग्गाको क्षेत्रफल 

प्रर्ोजन 

१ लसिाराम खलिवडा  मेलम्ची न.पा. २ ०–११–०–० २ नं. वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  

२ केशर बहादरु िामाङ मेलम्ची न.पा. २ ०–९–०–१ स्वास््र् चौकी भवन लनमायर्, वडा 
नं. २   

३ राजन प्रसाद ढंुगाना  मेलम्ची न.पा. २ १–५–०–० २ नं. वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  

४ श्री बलराम लसग्देल  मेलम्ची न.पा. ५ ०–४–०–० ५ नं. वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
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५ स्व. द्धवष्र् ुप्रसाद 
सवुदेीको नाममा लनजका 
छोराहरुबाट 

मेलम्ची न.पा. ७ १–८–०–० ७ नं. वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  

६ श्री ललला नाथ सवुेदी  मेलम्ची न.पा. ७ ०–६–०–० ७ नं. वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  

७ श्री द्धवष्र् ुलगरी  मेलम्ची न.पा. ८ १–०–०–० ८ नं. वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  

८ श्री र्मलाल लगरी  मेलम्ची न.पा. ८ ०–५–०–० ८ नं. वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  

९ श्री खोटलाल लगरी  मेलम्ची न.पा. ८ ०–५–०–० ८ नं. वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  

१० परुुिोत्तम लगरी  मेलम्ची न.पा. ८ ०–५–२–२ स्वास््र् चौकी लनमायर्, मेनपा ८ 

११ गजेन्र लगरी  मेलम्ची न.पा. ८ ०–६–०–० स्वास््र् चौकी लनमायर्, मेनपा ८ 

१२ थकराज लगरी  मेलम्ची न.पा. ८ ०–५–०–० स्वास््र् चौकी लनमायर्, मेनपा ८ 

१३ बर्ान लगरी  मेलम्ची न.पा. ८ ०–१२–३–० ८ नं. वडा कार्ायलर् भवन लनमायर् 

१४ श्री िारानाथ दाहाल  मेलम्ची न.पा. १० १–९–०–० १० नं. वडा कार्ायलर् भवन 
लनमायर्  

१५ श्री टोम शंकर दलुाल  मेलम्ची न.पा. १० १–०–०–० १० नं. वडा कार्ायलर् भवन 
लनमायर्  

१६ श्री धमय कृष्र् शे्रष्ठ  मेलम्ची न.पा. ११ २–०–०–० नगरपाललका भवन लनमायर्  

१७ श्री राम प्रसाद सापकोटा  मेलम्ची न.पा. ११ १–८–०–० नगरपाललका भवन लनमायर् 

१८ श्री जर्राम सापकोटा  मेलम्ची न.पा. ११ ०–६–०–० नगरपाललका भवन लनमायर्  

१९ श्री द्धवष्र् ुबहादरु 
सापकोटा  

मेलम्ची न.पा. ११ ०–५–०–० नगरपाललका भवन लनमायर् 

२० श्री श्र्ाम कृष्र् शे्रष्ठ  मेलम्ची न.पा. ११ ०–७–१–० नगरपाललका भवन लनमायर्  

२१ श्री भगविी सापकोटा  मेलम्ची न.पा. ११ ०–२–१–३ नगरपाललका भवन लनमायर् 

२२ श्री बालकृष्र् चाललसे  मेलम्ची न.पा. ११ ०–२–२–१ नगरपाललका भवन लनमायर्  

२३ श्री िोर्ानाथ दलुाल  मेलम्ची न.पा. ११ १–१५–३–० नगरस्िरीर् अस्पिाल लनमायर्  

२४ श्री पणु्र् प्रसाद दलुाल  मेलम्ची न.पा. ११ १–४–०–३ नगर अस्पिाल लनमायर्  

२५ श्रीमाई चाललसे  मेलम्ची न.पा. ११ १–०–०–३ नगर अस्पिाल लनमायर्  

२६ श्री जशवराम भट्टराई  मेलम्ची न.पा. ११ २–१–३–१ नगर अस्पिाल लनमायर्  

२७ श्री श्र्ाम बहादरु खड्का  मेलम्ची न.पा. ११ १–६–०–० नगरपाललका भवन लनमायर्  

२८ श्री िलु कुमारी लधिाल  मेलम्ची न.पा. १२ ०–३–०–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  

२९ श्री सकुुमान िामाङ र 
सकुुमाइ िामाङ  

मेलम्ची न.पा. ६ ०–८–०–० स्वास््र् चौकी भवन लनमायर्  

३० श्री पूर्य बहादरु िामाङ र मेलम्ची न.पा. ६ ०–१–१–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
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सनु बहादरु िामाङ  
३१ श्री गबुय िामाङ  मेलम्ची न.पा. ६ ०–५–१–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
३२ श्री आइिे िामाङ  मेलम्ची न.पा. ६ ०–५–२–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
३३ श्री कादा िामाङ  मेलम्ची न.पा. ६ ०–६–३–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
३४ श्री हकय लसं िामाङ  मेलम्ची न.पा. ६ ०–६–०–२ वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
३५ श्री सकुुमाई िामाङ मेलम्ची न.पा. ६ ०–८–०–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
३६ श्री कोिे िामाङ  मेलम्ची न.पा. ६ ०–५–२–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
३७ श्री इन्र बहादरु लबि  मेलम्ची न.पा. ९ ०–८–०–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
३८ श्री कृष्र् कुमारी आचार्य  मेलम्ची न.पा.१० ०–८–०–० स्वास््र् चौकी भवन लनमायर्  
३९ श्री जरेुलीमाई ललमनी  मेलम्ची न.पा.१२ ०–६–०–० स्वास््र् चौकी भवन लनमायर्  

जम्मा २७–१४–०–०  
 

(ख) मेलम्ची नगरपाललकाले खररद गरेको जग्गाको द्धववरर्  

क्र.सं
. 

जग्गा ददन ेव्र्जिको 
नाम, थर 

जग्गा खररद 
स्थान 

खररद गरेको 
जग्गाको क्षेत्रफल 

खररद मूल्र् रु. प्रर्ोजन 

१ िोर्ानाथ दलुाल  मेलम्ची न.पा. 
११, डुाँडेफााँट  

१–१०–०–० १६०००० प्रलि 
आना  

नगर अस्पिाल 
लनमायर्  

२ पणु्र् प्रसाद दलुाल  मेलम्ची न.पा. 
११, डुाँडेफााँट  

१–४–०–० १६०००० प्रलि 
आना 

नगर अस्पिाल 
लनमायर् 

जम्मा २–१४–०–०   
 

२.५ पूवायधार द्धवकास शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु  

२.५.१  खानेपानी लनमायर् 

लमलि २०७२ साल वैशाख १२ गिे गएको द्धवनाशकारी भकूम्प पश्चाि खानेपानीको महुान िथा श्रोिहरु सकु्न 
गई नगरपाललकाका केही वडाहरुमा खानेपानीको गजम्भर समस्र्ा उत्पन्न हनु गएकाले मलेम्ची नगरपाललका र 
अन्र् संघ संस्थाको साझेदारीमा मलेम्ची नगरपाललका अन्िरगिका द्धवलभन्न वडाहरुमा एक घर एक धारा 
कार्यक्रम अन्िरगि केही खानेपानी आर्ोजनाहरु लनमायर् सम्पन्न भएका छन ् भन े केही आर्ोजनाहरु 
लनमायर्ालधन अवस्थामा रहेका छन ्। मेलम्ची नगरपाललका लभत्रका द्धवलभन्न वडाहरुमा आ.व. २०७६/०७७ 
मा जम्मा दश वटा स साना खानेपानी र्ोजनाहरु ममयि संभार गरी खानेपानी संचालन गररएको छ साथै आ.व. 
२०७६/०७७ मा संचालन भएका मखु्र् मखु्र् खानेपानी आर्ोजनाहरुलाई देहार् अनसुार प्रस्ििु गररएको    

छ ।  
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(क)  नगरपाललकाबाट संचालन गररएका मखु्र् खानेपानी आर्ोजना 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम वडा नं. जम्मा लागि लालभन्वि 
घरधरुी 

कार्य प्रगिी 

१ फटकजशला खानेपानी 
आर्ोजना (क्रमागि) 

१३ 14095000 502 लनमायर् कार्य अजन्िम 
चरर्मा पगेुको । 

२ लसन्धकुोट खानेपानी आर्ोजना 
जस्कम १ 

५ 3500000 55 लनमायर् कार्य सम्पन्न 
। 

३ लामाटोल िारेटोल खानेपानी 
आर्ोजना  

६ 1500000 26 लनमायर् कार्य सम्पन्न 

४ ढकालथोक खानेपानी 
आर्ोजना (सझेदारी )  

१२ 1100000 72 लसलडइलसफसाँगको 
साझेदारीमा लनमायर् 
कार्य सम्पन्न । 

५ दललि बस्िी खानेपानी 
आर्ोजना  

९ 900000 29 लनमायर् कार्य सम्पन्न 

६ गफुा चााँख ु डब्ल्र्ाङ खानेपानी 
आर्ोजना  

९  300 लनमायर्ालधन अवस्थामा 
रहेको (प्रदेश सरकार) 

  

(ख)  संघ, प्रदेश सरकार िथा द्धवलभन्न संघ/संस्थाको साझेदारीमा आ.व. २०७६/०७७ सम्म लनमायर् भएका 
खानेपानी आर्ोजना 

क्र.सं. खानेपानी र्ोजना खानेपानी लनमायर् गने 
संस्थाको नाम 

वडा नं.  लाभाजन्वि 
घरधरुी 

धारा संख्र्ा 

१ ठूलोमसुरेु खानेपानी आर्ोजना  मद्धहला आत्म लनभयरिा 
केन्र र अक्सफाम 
नेपाल 

५ १०९ ६७ 

२ बखिे घटे्टपाखा खा.पा. र्ोजना  हेल्भेटास नेपाल  ६ २० २० 

३ बिासे जंग टोल खा.पा.  हेल्भेटास नेपाल  ६ ४० ४० 

४ लनग्लेनी छोिेन खा.पा.  हेल्भेटास नेपाल  ६ ७० ७० 

५ उपल्लो टोल देउराली खा.पा.  हेल्भेटास नेपाल  ६ ८० ८० 

६ िेपनी खा.पा.  हेल्भेटास नेपाल  ६ ८७ ८७ 

७ पाँधेरो पसलेडााँडा खा.पा.  हेल्भेटास नेपाल  ६ ८८ ८८ 

८ घ्र्ाङ्गगेप गैरीगाउाँ खा.पा.  हेल्भेटास नेपाल  ६ ६५ ६५ 

९ िामीर् खानेपानी आर्ोजना  हेल्भेटास नेपाल  ७ ५९७ ५९७ 
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१० घले टोल खानेपानी आर्ोजना  सेवक नेपाल  ७ २५० ८० 

११ जगेश्वरी टार खानेपानी आर्ोजना  हेल्भेटास नेपाल  ११ ९६ १०२ 

१२ छाप लधिालटोल खानेपानी 
आर्ोजना  

हेल्भेटास नेपाल  ११ ६० ६० 

१३ खानीगाउाँ भैरवी देवी खानेपानी 
आर्ोजना  

हेल्भेटास नेपाल  ११ ४० ३३ 

१४ कटुञ्जे पछुार टोल खानेपानी 
आर्ोजना  

हेल्भेटास नेपाल  ११ २० ८ 

१५ डडुवा डााँडाटोल खानेपानी आर्ोजना  हेल्भेटास नेपाल  ११ ३२ ३२ 

१६ जचसो राम्चे स्वास््र् खा.पा. िामीर् खानेपानी िथा 
सरसफाई कोि  

१ २०६ ४२ 

१७ काजत्तके द्धपपलडााँडा खा.पा. 
आर्ोजना  

हेल्भेटास नेपाल ८ ४० ४० 

१८ लाभगाउाँ खानेपानी आर्ोजना  हेल्भेटास नेपाल ८ ८ ८ 

१९ जशखरपरु रािमाटे खा.पा. र्ोजना  मेलम्ची नगरपाललका  १० ८ ३ 

२० वडा कार्ायलर् खा.पा. लनमायर् 
(ट्ाङ्की र पाइपलाइन द्धवस्िार) 

मेलम्ची नगरपाललका १० – – 

२१ बनछेउ खानेपानी आर्ोजना 
(लनमायर्को चरर्मा रहेको) 

मेलम्ची नगरपाललका  ३ ५ ४ 

२२ लसन्धकुोट खानेपानी आर्ोजना 
जस्कम १ 

 ५ 55 55 

२३ ढकालथोक खानेपानी आर्ोजना 
(सझेदारी ) 

 12 72 72 

२४ लामाटोल िारेटोल खानेपानी 
आर्ोजना  

 6 26 26 

जम्मा 2074 1679 
(ख) लनमायर्ाधीन र्ोजनाहरु   

१ भञ्ज्र्ाङ्ग खा.पा. (लनमायर्को चरर्मा 
रहेको अवस्थामा रहेको  

खानेपानी बोडय  १ ८८ ८८ 

२ डााँडाथोक पाटीगाउाँ खा.पा. 
(लनमायर्को चरर्मा रहेको ) 

 १ ८५ ८५ 

३ भोटेचौर बजार खा.पा. (लनमायर्को 
चरर्मा रहेको ) 

 १ ३० ३० 

४ गफुा चांख ुखानेपानी र्ोजना (४ बागमिी प्रदेश सरकार ९ ३५१ ३५५ 
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वटा सावयजलनक धारा सद्धहि 
लनमायर्को चरर्मा रहेको) 

५ बजार खानेपानी आर्ोजना (लनमायर्को 
चरर्मा सावयजलनक धारा सद्धहि )   

खानेपानी िथा ढल 
लनकास द्धवभाग 

११ ५०० ५१० 

६ लगरान्चौर एद्धककृि बस्िी ललफ्ट 
खानेपानी आर्ोजना (सावयजलनक 
धारा सद्धहि लनमायर्को चरर्मा 
रहेको)  

बागमिी प्रदेश सरकार  १२ ५०० ५१० 

७ जाल्पा देवी खानेपानी आर्ोजना 
(सावयजलनक धारा सद्धहि लनमायर्को 
चरर्मा रहेको) 

बागमिी प्रदेश सरकार  १२ १०० ११० 

८ ढकालखहरे खानेपानी आर्ोजना 
(सावयजलनक धारा सद्धहि लनमायर्को 
चरर्मा रहेको ) 

मेलम्ची नगरपाललका  १२ १०० १०५ 

९ नेपालथोक मझीगाउाँ खा.पा. 
आर्ोजना (लनमायर्को चरर्मा रहेको  

मेलम्ची नगरपाललका  १२ 150 150 

जम्मा   1904 1943 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लसन्धकुोट जस्थि लनमायर् भएको खानेपानी ट्ाङ्की र धारा  
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२.५.२  नगरपाललका जोड्न ेसडक लनमायर्  

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि ईन्रेश्वरी माध्र्लमक द्धवद्यालर् देजख मलेम्ची नगरपाललका कार्ायलर् 
रहेको स्थानसम्मको सडक चौडा गरी जम्मा कूल लागि रु. २ करोड ८६ लाखमा अस्फाल्ट कजन्क्रट 
प्रद्धवलधबाट २३९ लमटर मोटर बाटोको स्ट्रक्चर लनमायर् सद्धहि द्धपच गने कार्य आ.व.२०७६/०७७ मा सम्पन्न 
गररएको छ । 

 

अस्फाल्ट प्रद्धवलधबाट सडक कालेपते्र गररंदै 

२.५.३  बसपाकय  लनमायर्  

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि मेलम्ची बजार र मेलम्ची न.पा. वडा नं. १० जोड्ने ईन्राविी 
नदीको पक्की मोटरपलु रहेको सावयजलनक स्थानमा दईु विय लभत्र सम्पन्न गने गरी आ.व. २०७६/०७७ मा 
कूल २ करोड ९० लाख लागिमा १२८७० वगय लमटर के्षत्रफलको बसपाकय  लनमायर्ालधन अवस्थामा रहेको 
छ । उि बसपाकय  लनमायर् पश्चाि र्ािार्ािका साधनहरु सजजलैसंग पाद्धकय ड्ग गनय सद्धकनेछ ।  
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मेलम्ची नगरपाललकाको लनमायर्ालधन बसपाकय  

२.५.४  झोलङु्ग ेपलु लनमायर्  

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ७ र ९ जोड्ने ईन्राविी नदीमा  आ.व. २०७६/०७७ मा कूल ५२ लाख 
लागिमा ११६ लमटर लम्बाई भएको झोलङु्गे पलु नमायर् गने कार्य सम्पन्न गररएको छ । उि झोलङु्गे पलु 
लनमायर् पश्चाि वडा नं. ७ र ९ लगार्ि पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपाललका के्षत्रका अन्र् स्थानीर् 
व्र्जिहरुलाई आविजावि गनय सहज हनुेछ साथै उि पलु लनमायर् पश्चाि कररव ३५०० कृिकहरुलाई कृद्धि 
उपज ल्र्ाउन लैजानको लालग सहज हनुेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ७ र ९ जोड्ने झोलङु्गे पलु 
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२.५.५  सडक ढलान   

आ.व.२०७६/०७७ मा मलेम्ची नगरपाललका वडा नं. २ जस्थि भोटेचौर ठाडे खोलामा ७२ लमटर लम्बाई र 
७ लमटर चौडाई िथा मलेम्ची नगरपाललका वडा नं. १३ जस्थि फटकजशला वडा कार्ायलर् मोटरबाटोमा 
११४ लमटर लम्बाई र ७ लमटर चौडाई सद्धहिको आरलसलस सडक ढलान गने कार्य सम्पन्न गररएको छ भन े
मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ३ स्थि सोिीखेला पाटीभञ्ज्र्ाङ्ग सडकमा १०७ लम. लम्बाई र ६ लम. चौडाई 
सद्धहिको सडक ढलान गने कार्य सम्पन्न गररर्ो ।  

 

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. २ र १३ को सडक ढलान 

२.५.६  पाकय  लनमायर्   

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ टार जस्थि मलेम्ची नगरपाललका र सव लडलभजन वन कार्ायलर्को संर्िु 
लागि सहभालगिामा कूल रु.१० लाख लागिमा ज्र्षे्ठ नागररक आराम स्थल सद्धहिको पाकय  लनमायर् कार्य 
सम्पन्न गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची न.पा. वडा नं. ११ जस्थि सव लडलभजन वन कार्ायलर् नजजक लनमायर् गररएको हररर्ाली पाकय  
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२.५.७ आ.व. २०७६/०७७ मा स्िरोन्निी गररएका सडकहरुको द्धववरर्   

आ.व. २०७६/०७७ मा मेलम्ची नगरपाललका लभत्रका देहार् बमोजजमका मखु्र् सडक आर्ोजनाहरुको 
लनमायर् िथा स्िरोन्निीको कार्य सम्पन्न गररर्ो ।  

िपलसल 

क्र.सं. सडकको द्धववरर् वडा नं. कार्य प्रगलि 
१ फट्केश्वर ठााँटी पाँधेराचौर सडक मेनपा १३ २२ लम. लम्बाई िथा ३ लम. चौडाई सद्धहिको 

कजवे लनमायर्  

२ ओख्रनेीचौर बसेरी थानकुने सडक मेनपा ४  ५ द्धक.लम. सडक चौडाई गनुयका साथै सडकमा 
िारजाली लगाउाँने कार्य 

३ िालामाराङ कोलेचौर सडक मेनपा ६ १.५ द्धक. लम. लम्बाईको सडक र २७३ लम. पक्की 
नाली लनमायर्  

४ धसेुनी सडक मेनपा ११ २५० लम. पक्की नाली लनमायर् िथा िारजाली 
लगाउाँने कार्य ।  

५ महलभर खाल्डे भञ्ज्र्ाङ्ग सडक  मेनपा १ ६ द्धक.लम. िाभेल िथा १४७ घ.लम. िारजाली 
लगाउाँने कार्य ।  

६ जजरोद्धकलो सोिीखोला सडक  मेनपा २ ९० घ.लम. मेजशनरी वाल , १ वटा कजवे र ४११ 
लम. पक्की नाली लनमायर् ।  

७ सोिीखोला पाटीभञ्ज्र्ाङ्ग सडक  मेनपा ३  २६५ लम. पक्की नाली लनमायर्, १ वटा कजवे 
लनमायर्, ४८० लम. िाभेल, २६१ घ.लम. िारजाली 
िथा १०७ लम. बाटो ढलान कार्य ।  

८ नगर चक्रपथ  मेनपा १० २३०० लम. नर्ााँ ट्रर्ाक लनमायर्,  ३३७३५ घ.लम. 
माटो खन्ने कार्य, १७५ घ.लम. ग्र्ालबन वाल लनमायर्, 

२३०० लम. कच्ची नाली लनमायर्,  २८८ घ.लम. 
िाभेल राख्न ेकार्य ।  

९ लसन्धखुोला लगराञ्चौर सडक स्िरोन्निी  मेनपा १२ १५ लम. कल्भटय ( दईु स्थानमा) लनमायर्, २४ लम. 
कजवे लनमायर्, १९०० लम. कच्ची नाली लनमायर्, 

१८५ घ.लम. ग्र्ालबन वाल,  २५.७६ लम. 
आर.लस.लस. वाल लनमायर्,  ८२.७१ लम. सोललङ्ग 
लनमायर्।    

१० नेपाने पञ्चकन्र्ा मानेभञ्ज्र्ाङ्ग सडक 
स्िरोन्निी फेज वान र फेज टु  

मेनपा ६ १९४५ घ.लम. मेजशनरी वाल लनमायर्, ८६० घ.लम. 
ग्र्ालबन वाल, १४६८ लम. पक्की नाली लनमायर्, १२ 
लम. लम्बाइ र ६ लम. चौडाई भएको १/१ वटा 
पक्की र कच्ची कजवे लनमायर् ।  
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११ नगरपाललका भवन पररसर पूवायधार 
लनमायर्  

मेनपा ११ नगरपाललका पररसर भवन लनमायर् गनय ठेक्का 
सम्झौिा भई पररसर लनमायर् कार्य अजघ बढेको ।  

१२ राउिटोल बनगाउाँ मोटरबाटो 
स्िरोन्निी  

मेनपा १० १९७ घ.लम. ग्र्ाद्धवन राख्न ेकार्य ।  

१३ लसिलादेवी सााँधखोला मोटर बाटो 
स्िरोन्निी 

मेनपा १० २० लम. कल्भटय लनमायर् गने कार्य, ५१९.३२ 
घ.लम. मेजशनरी वाल लनमायर्, ३५.95 घ.लम. 
द्धपलसलस, ५७.३६ घ.लम. सोललङ्ग  र ग्र्ालबनको कार्य 
भएको ।  

१४ बाहनुेपाटी लसन्धखुोला भौटेचौर सडक 
खण्ड अन्िगयि ठाडेखोला द्धपपलरोड 
ममयि  

मेनपा १ र २ ९८ लम. सोललङ्ग, ७२ लम. द्धपलसलस/आरलसलस लनमायर्, 

९८ लम. नाली लनमायर्, १९८ घ.लम. मेजशनरी वाल 
लनमायर् ।  

१५ मेलम्ची ज्र्ालमरे सडक  मेनपा ९  ७ लम. लम्बाई र ४ लम. चौडाई सद्धहिको १ वटा 
कजवे लनमायर्,  ४३ घ.लम. मेजशनरी वाल लनमायर्, 

२४० लम. नाला लनमायर्, ४२० घ.लम. िाभेल  ।  

१६ दाउचेि क्र्ौरेनी सडक  मेनपा ८  ९०० घ.लम. िाभेल,  ५० घ.लम. ग्र्ालबन हाल्ने 
कार्य ।  

१७ क्र्ौरेनी लाभगाउाँ सडक  मेनपा ८ ७०० लम. पक्की नाला लनमायर्,  २० वटा हर्मु 
पाइप कल्भटय,  ३७५ घ.लम. ग्र्ालबन लनमायर्, २५० 
घ.लम िाभेल ।  

   

२.५.८ मेलम्ची लसटी पाकय  लनमायर्  

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १० जस्थि लसम्ले बगर के्षत्रमा सावयजलनक जग्गालाई संरक्षर् गने र पर्यटन 
िथा धालमयक प्रवियन गने उद्देश्र्ले मेलम्ची नगरपाललकाबाट आ.व. २०७३/७४ देजख पद्धहलो चरर्मा धालमयक 
मजन्दर लनमायर्, ईन्राविी नदी लनर्न्त्रर्, सडक लनमायर्का साथै मेलम्ची लसटी पाकय  लनमायर् कार्यको थालनी 
गररएको छ । उि पाकय  लनमायर् पश्चाि र्स नगरपाललकाको पर्यटकीर् एवं धालमयक स्थल लनमायर् हनुकुो 
साथै, द्धपजक्नक स्पटय र बाल उद्यान लनमायर् हनुेछ । पाकय  लनमायर् पश्चाि नगरपाललकाको आन्िररक आर्श्रोि 
समेि वृद्धि हनुे अपेक्ष गररएको छ । आ.व. २०७४/७५ देजख बहवुद्धियर् र्ोजनाको रुपमा र्ोजना संचालन 
गरी आ.व. २०७७/७८ सम्ममा पाकय  लनमायर्को कार्य सम्पन्न गने लमर् ललइएको छ । आ.व. 
२०७६/०७७ मा उि पाकय मा पानीको फोहोरा,  आरामस्थल, मलु गेट लनमायर्, पानी ट्ाङ्की लनमायर्, 

हेललकप्टर ल्र्ाजन्डङस्थल लनमायर् र आर.लस.लस. ढलान बाटो लनमायर्का लालग रु. २ करोड ८५ लाख ७६ 
हजार ६ सर् ६० रुपैर्ााँमा ठेक्का सम्झौिा गररएको छ ।   
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लनमायर्ालधन मेलम्ची लसटी पाकय  

२.५.९ नगर चक्रपथ लनमायर् 

मेलम्ची नगरपाललकालाई सडक सञ्जालको रुपमा जोडी नगरको समि पूवायधार द्धवकासको कार्यलाई अजघ 
बढाउाँन नगर चक्रपथ सडकको आवश्र्किा देजखएकोले मेलम्ची नगरपाललकाले आ.व. २०७४/७५ बाट 
नगर चक्रपथ लनमायर्को संभाव्र्िा अध्र्र्न गरेको छ । मेलम्ची नगरपाललकाको वडा नं. १२ जस्थि 
लगरान्चौर हुाँदै वडा नं. १ को खाल्डे र वडा नं. २ को जजरोद्धकलोबाट वडा नं. ३ को वडा कार्ायलर्सम्मको 
सडक चौडा गने कार्य  आ.व. २०७४/७५ मा सम्पन्न भैसकेको, आ.व. २०७५/०७६ मा वडा नं. ३ को 
वडा कार्ायलर् देजख वडा नं. ४ को पाटीभञ्ज्र्ाङ्गसम्म, वडा नं. १० को बागमारा देजख बनगाउाँसम्म, वडा नं. 
६ को िालामाराङ हुाँदै कोलेचौर मानभेञ्ज्र्ाङ्गसम्म, वडा नं. ५ को भदौरे देजख धसेुनीचौरसम्म र वडा नं. ८ 
को केउरेनी देजख लाभगाउाँसम्मको सडक चौडा गने कार्य सम्पन्न गररएको छ भने  र्स आ.व. 
२०७६/०७७ मा मलेम्ची नगरपाललका वडा नं. १० को जशिलादेवी देजख जशखरपरुसम्मको २३०० लम. 
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सडकको नर्ााँ ट्रर्ाक लनमायर्  गने कार्य सम्पन्न गररएको छ भने नगरपाललकाका अन्र् बााँकी वडाहरुलाई 
आगामी आ.व. मा सडक सञ्जालमा जोड्न ेगरी आवश्र्क बजेट द्धवलनर्ोजन गररएको छ । नगर चक्रपथको 
लनमायर्बाट नगरपाललकाका सबै वडाहरु एक आपसमा सडक सञ्जालबाट जोलडनछेन ् र नगरको पूवायधार 
द्धवकासमा एक कोशेढंुङ्गा साद्धवि हनुछे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची नगरपाललका जस्थि लनमायर्ालधन नगर चक्रपथ सडक  
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२.६ र्ोजना शाखाबाट आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पन्न भएका र्ोजना िथा प्रगिी 

  मेलम्ची नगरपालीकाको आ.व. २०७६/०७७ को वाद्धियक प्रगिी द्धववरर् 

लस.नं. 

लबिर्गि 

क्षेत्र 

र्ोजना/कार्यक्रमको नाम, ठेगाना 
स्वीकृि 

ल.ई. 

लागि सहभालगिा(हजारमा) 

प्रगलिको अवस्था उपलजब्ध 

(जशक्षा/स्वा
स््र्/ 

(प्रलिशिमा) 
   

खानेपानी/ 

कृद्धि/पर्यटन
/ 

र्ािार्ाि 
....) 

संघ 
प्रदे
श 

जज.स.
स 

स्थानीर् 
िह 

गै.स.स
. 

जनसह
भालगिा 

जम्मा 
भौलिक 
प्रगलि 

लबत्तीर् 

प्रगलि 

1 

जशक्षा 

श्री बाल सधुार मा.द्धव.  घेराबार 
पखायल लनमायर्, मेलम्ची न.पा.७ 

433203.17    400 0 321.24 721.24 100 100 
घेराबार पखायल लनमायर् 

भएको 

2 

सािकन्र्ा मा.द्धव. ईसडी कक्षा 
कोठा व्र्वस्थापन, मेलम्ची 

न.पा.९ 
202308    200  33.798 

233.79
8 

0 0  

3 

लिनकन्र्ा आ.द्धव फलनयचर िथा 
कक्षा कोठा व्र्वस्थापन , 

मेलम्ची न.पा.९ 

231153    200  31.135 
231.13

5 
100 100 

फलनयचर िथा कक्षा कोठा 
व्र्वस्थापन 

4 

रिकाली आ.द्धव. ईलसडी कक्षा 
कोठा व्र्वस्थापन, मेलम्ची 

न.पा.९ 

111721    100   100 100 100 
ईलसडी कक्षा कोठा 
व्र्वस्थापन, 
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5 
िीनकन्र्ा आ.द्धव. वास सद्धहिको 
शौचालर्, मेलम्ची न.पा.९ 

777656 700     77.634 
777.63

4 
100 100 

वास सद्धहिको शौचालर्, 

लनमायर् 

6 
सरस्विी आ.द्धव. वास सद्धहिको 

शौचालर् 
773862 700     73.416 

773.41
6 

100 100 
२ कोठे वास सद्धहिको 
शौचालर्, लनमायर् 

7 
िेसे मा.द्धव. वास सद्धहिको 

शौचालर् 
840408 700      700 100 100 

वास सद्धहिको शौचालर्, 

लनमायर् 

8 
 

प्रज्ञा आ.द्धव. घेरावार पखायल 
लनमायर् 

302880    300   300 100 100 
िारजाली प्रर्ोग गरेर 

घेरावार पखायल लनमायर् भएको 

९ जलवार् ुदेद्धव मा.द्धव. केउरानी 500000    500   500 100 100 कम्प्रू्टर खररद 

जशक्षा िफय को जम्मा 4173191.1
7 

210
0 

  1700  537.223 
4337.2

23 
100 100  

1 

स्वास््र् 

स्वास््र्चौकी लनमायर् र्ोजना, 
मेलम्ची न.पा.५ 

677893    700  23.328 
723.32

8 
100 100 गारोवालको कार्य भएको 

3 

दवुाचौर स्वास््र्चौकी प्लािर 
िथा व्र्वस्थापन,मलेम्ची 

न.पा.७ 

183660    150  33.372 
183.37

2 
100 100 

स्वास््र्चौकी प्लािर िथा 
व्र्वस्थापन 

4 
स्वास््र्चौकी घेराबार,मेलम्ची 

न.पा.९ 
270935    257.125  13.81 

270.93
5 

100 100 
८६ लम. लम्बाइको घेराबार 

भएको 

5 
गाउाँघर स्वास््र् जक्ललनक 
भवन लनमायर्,मे.न.पा. ७ 

399129.81    350  48.615 
398.61

5 
100 100 भवन लनमायर् भएको 

6 
सेनेटरी ल्र्ाण्डफील साइट 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा.११ 

19999860.
1 

100
00 

     10000 65 74 
सेनेटरी ल्र्ाण्डफील साइट 

लनमायर् भएको 

स्वास््र्िफय को जम्मा 21531477.
9 

100
00 

0 0 
1457.12

5 
0 119.125 

11576.
25 

   

1 र्ािार्ाि 
भोटेचौर सडक स्िरोन्निी 
र्ोजना ,मलेम्ची न.पा.१ 

1192529    102.5  188.032 
290.53

2 
100 100 

िाभेल, सोललङ्ग, नाली 
ग्र्ाद्धवन वाल, ह्यमु पाइपको 

कार्य भएको 
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2 

भोटेचौर सडक द्धवस्िार 
साझदारी र्ोजना ,मेलम्ची 

न.पा.१ 

717029    500  5.254 
505.25

4 
100 100 

२०० लमटर नर्ा ट्रर्ाक 
काट्न े

3 

लसमलबोट सरु्लछाप 
द्धपपलबोट सडक 

द्धवस्िार,मेलम्ची न.पा.२ 

610075    500  99.12 599.12 100 100 

१२०० लम. कच्ची नाली, 
१८ घ.लम. ग्र्ाद्धवन वाल, 

८३० लम. िाभेल 

4 
वडा लसमाना िपचलुी सडक 
स्िरोन्निी,मेलम्ची न.पा.२ 

821008    700  163.913 
863.91

3 
90 90 

११०० लम. कच्ची नाली, 
२१ घ.लम ग्र्ाद्धवन वाल र 

२७६ लम सोललङ्ग 

5 
वडा लभत्रका सडक सफा िथा 

ममयि 
1208388    1003  203.162 

1206.1
62 

100 100 
सडक ममयि िथा 

सरसफाइको कार्य भएको 

6 

काउले दोभान वडा कार्ायलर् 
जशवपरुी मोटरबाटो ममयि, 

मेलम्ची न.पा.३ 

713608    600  112.653 
712.65

3 
100 100 

४८ घ.लम. गद्धवन वाल 
१९५ लम. सोललङ्ग्ग 

7 

खड्काछाप द्धहलेभन्ज्र्ाङ 
मोटरबाटो ममयि,मेलम्ची 

न.पा.३ 

726683    600  122.827 
722.82

7 
100 100 

२५ लम. ह्यमु पाइप र 
७२० लम िाभेल 

8 
लोकेश्वरी मानेथोक िारेटोल 

मोटरबाटो ममयि 
477195    400  78.111 

478.11
1 

99 99 

१५० लम. कच्ची नाली,११ 
घ.लम. ग्र्ाद्धवन वाल र १४३ 

लम सोललङ्गभएको 

9 

मलगयनडाडा वडा कार्ायलर् 
मोटरबाटो ममयि,मेलम्ची 

न.पा.३ 

244404    200  44.096 
244.09

6 
100 100 

५५० लम कच्ची नाली र 
११३ लम. सोललङ्ग 

10 

िल्लो दहपोखरी जचलाउन े
खोला मोटरबाटो ममयि,मेलम्ची 

न.पा.३ 

389339    300  89.68 389.68 100 100 

७५० लम कच्ची नाली ,१५ 
घ.लम गर्ाद्धवन वाल र ११५ 

लम िाभेल 
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11 
बोब्राङ जचसापानी मोटरबाटो 
ममयि,मेलम्ची न.पा.३ 

265350    200  58.456 
258.45

6 
98 98 

५५० लम कच्ची नाली र 
१०० लम सोललङ्ग भएको 

12 

गरुुङगाउाँ पछुारटोल जैसीगाउाँ 
घमु्िी मोटरबाटा, मेलम्ची 

न.पा.३ 

274701    200  74.393 
274.39

3 
100 100 

३०० लम. िाभेल, ११३ लम. 
सोललङ्ग भएको 

13 
िालमर् सडक ममयि िथा 
सरफाई, मेलम्ची न.पा.३ 

351365    300  51.644 
351.64

4 
100 98 

सडक ममयि िथा 
सरसफाइको कार्य भएको 

14 
बसेरी पचु्छर लडद्धह मोटर 

बाटौ लनमायर् ,मेलम्ची न.पा.४ 
913067    800  111.196 

911.19
6 

98 98 
१२३५ लम. नर्ााँ ट्रर्ाक  

लनमायर् भएको 

15 

थानकुने लभरखकय  लनगाले 
पात्लेजचते्र मोटरबाटो लनमायर् 

,मेलम्ची न.पा.४ 

379516    400  5.489 
405.48

9 
100 100 िडेीङको कार्य भएको 

16 
बसेरी लसरानी दमु्सी बारी 
मोटरबाटो लनमायर् 

124637    100  24.295 
124.29

5 
100 100 

४८० लम. नर्ााँ ट्रर्ाक 
लनमायर् 

17 

लसन्ध ुसरुुङ डााँडाकटेरी 
जचहान डााँडा मोटरबाटो लनमायर् 

,मेलम्ची न.पा.४ 

230338    200  29.901 
229.90

1 
97 97 

४६ घ.लम. ग्र्ाद्धवन जाली 
राजखएको 

18 
द्धपप्ले मसुरेु बााँसखकय  ओख्रनेी 
मोटर बाटो,मेलम्ची न.पा.४ 

775529    700  75.376 
775.37

6 
90 0 

कद्धटङ र द्धफललङको कार्य 
भएको 

19 
िालमर् सडक ममयि िथा 

सरसफाई ,मेलम्ची न.पा.४ 
459116    400  58.144 

458.14
4 

100 100 
सडक ममयि िथा 

सरसफाइको कार्य भएको 

20 

थानकुने उलेनी मोटरबाटो 
लनमायर् िथा ममयि,मेलम्ची 

न.पा.४ 

326795    300  26.164 
326.16

4 
70 70 

४५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन जाली 
राजखएको 

21 

गोलफुले टोल मण्डन खोरीर्ा 
सडक लनमायर् र्ोजना ,मेलम्ची 

न.पा.५ 

343251    300  42.983 
342.98

3 
100 100 

९३० लम. नर्ााँ ट्रर्ाक 
लनमायर् 
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22 

गोल खाल्डा महरा लडल 
ट्ाक जोड्ने सडक,मेलम्ची 

न.पा.५ 

143162    200  42.983 
242.98

3 
100 100 

३२४ लम. नर्ााँ ट्रर्ाक 
लनमायर् 

23 
वडा लभत्रका सडक सफा गने 
र्ोजना,मेलम्ची न.पा.५ 

590856    500  90.846 
590.84

6 
100 100 

वडा लभत्रका सडक ममयि 
िथा सरसफाई गररएको 

24 
कुइकेल गाउाँ मोटरबाटो 

लनमायर् र्ोजना,मेलम्ची न.पा.५ 
120708    100  20.556 

120.55
6 

88 88 सडक लबस्िार कार्य भएको 

25 
वडा नं. ६ को िालमर् सडक 

ममयि, 
1019493    1000  18.668 

1018.6
68 

100 100 ९२ घ.लम. सोललङ्ग गररएको 

26 

भटार पोखरे िाप्रासा गैराथोक 
सेल्ले काफल गैरी कमेरे खोला 

सडक स्िरोन्निी, मेलम्ची 
न.पा.५ 

587751    500  86.401 
586.40

1 
100 100 

७६४१ घनलमटर माटो 
सोहोरेको 

27 

द्धवचारीचौर जर्बागेश्वरी जाने 
मोटरबाटो स्िरोन्निी,मेलम्ची 

न.पा.७ 

422613    350  69.562 
419.56

2 
75 75 बाटो स्िरोन्निी कार्य भएको 

28 

वरकोबोट भटार ठााँटी सम्म 
गोरेटो लसलड लनमायर्,मेलम्ची 

न.पा.७ 

670622.37    625  39.972 
664.97

2 
100 100 लसलड लनमायर् कार्य भएको 

29 

बारी पछुार धाराटोल गोरेटो 
बाटो लसलड लनमायर्, मेलम्ची 

न.पा.७ 

272024    250   250 100 100 लसलड लनमायर् कार्य भएको 

30 
दाउचेि केउरानी मोटरबाटो 
िाभेल,मेलम्ची न.पा.८ 

1810843    1500  39.003 
1539.0

03 
97 97 

९ घ.लम. जालल , 

११५३.५४ घ.लम िाभेल 
भएको 

31 मोटरबाटो ममयि म ेन.पा ८ 587847    500  86.417 
586.41

7 
100 100 ७६१२.८६ लम. मोटरबाटो 
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लनमायर् भएको 

32 
भै.से मोटरबाटो ममयि, 

मेलम्ची न.पा.८ 
555412    500  7.008 

507.00
8 

100 100 मोटरबाटो ममयि भएको 

33 

लाभगाउाँ ककनी मोटरबाटो 
स्िरोन्निी िथा कटीङ,मलेम्ची 

न.पा.८ 

563983    469  10.095 
479.09

5 
100 100 

१५ लम. ह्यमु पाइप 
राजखएको, ४८०२.३२ घ.लम. 
माटो खन्ने कार्य भएको 

34 

मेलम्ची  गोल्मास्थान गफुा 
राम्चेडााँडााँ सडक सफा,मेलम्ची 

न.पा.९ 

560366    500  87.198 
587.19

8 
97 97 

७४८१.३४ घ.लम. माटो 
खन्ने काम भएको 

35 

गैरीगााँउ काफ्लेखोला 
सनुखानी सडक लनमायर्,मलेम्ची 

न.पा.९ 

638882    550  81.396 
631.39

6 
76 76 

६९३५.५० घ.लम. माटो 
खन्ने कार्य भएको 

36 

खाल्डेखोला दोबाटो सनुखानी 
घटे्टखोला मोटरबाटो लनमायर् 

,मेलम्ची न.पा.९ 

401584    400  120.139 
520.13

9 
88 88 

४३८८ घ.लम. माटो खन्न े
कार्य भएको 

37 
डााँडागाउाँ फलामे सडक ममयि 

,मेलम्ची न.पा.९ 
172048    150  31.798 

181.79
8 

100 100 
१०८ लम. लम्बाईमा िाभेल 
लबच्याउने कार्य भएको 

38 
क्र्ौलेठाना च्र्ाम्वेरुख 

सडक,मेलम्ची न.पा.९ 
222947    200  34.637 

234.63
7 

100 100 

१९१२ घ.लम. माटो खन्न ेर 
१८ घ.लम. सखु्खा पखायल 
लनमायर् कार्य भएको 

39 
वडा नं. १० मोटरबाटो 

लनमायर् ,मेलम्ची न.पा.१० 
703862    700  166.155 

866.15
5 

96 96 
१०५३८.४० घ.लम. माटो 

खन्ने कार्य भएको 

40 

काफ्लेखोला भमुेस्थान 
मोटरबाटो ममयि,मेलम्ची 

न.पा.१० 

419731    400  13.98 413.98 99 99 

९० घ.लम. जाली, ९ घ.लम. 
सोललङ्ग र १८ घ.लम. नाली 

काट्टन ेकार्य भएको 
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41 

संसारे डााँडा फलामे जशखरपरु 
मोटरबाटो ममयि,मेलम्ची 

न.पा.१० 

424473    400  24.437 
424.43

7 
100 100 मोटरबाटो ममयि भएको 

42 

मलु सडकबाट बनगााँउ 
मोटरबाटो ममयि,मेलम्ची 

न.पा.१० 

266375    250  16.375 
266.37

5 
100 100 

७४ लम. सडकमा सोललङ्ग 
गररएको 

43 
मेलम्ची खालनगाउाँ गरुुङ टोल 

मोटरबाटो, मेलम्ची न.पा. ११ 
310745    300  9.455 

309.45
5 

100 100 

५०.६२ घ.लम.सोललङ्ग गने 
ठााँउमा माटो खन्न ेकार्य, 
७६.९४ घ.लम. .सोललङ्ग 

गररएको 

44 
सडक ममयि सधुार कार्यक्रम, 

मेलम्ची न.पा. ११ 
1176977    1000  176.977 

1176.9
77 

100 100 

३५ लम. 
सोललङ्गगररएको,१४५४५ 
घ.लम. बाटो सोहोरेको, ५० 
घ.लम. पद्धहरो फालेको र 

३३५ ध.लम. लनमायर् गररएको  

45 
कटुञ्जे पछुारटोल मोटरबाटो 

,मेलम्ची न.पा. ११ 
277455    250  25.77 275.77 100 100 

१०.८ लम. जगको लालग 
माटो खन्ने कार्य, ८५ घ.लम. 
जाली भरीएको र ६० घ.लम. 
माटो भने कार्य भएको । 

46 
अमलेडााँडा नारार्र् मोटरबाटो 

,मेलम्ची न.पा.१२ 
1050827    1050  168.639 

1218.6
39 

100 100 
सोललङ्ग र .ग्र्ाद्धवन लाउन े

कार्य भएको 

47 
ठााँटी पधेराचौर सडक 

स्िरोन्निी ,मेलम्ची न.पा.१३ 
2399400    2000  397.85 

2397.8
5 

100 100 
११७ लम. बाटो ढलान गरी 
नाली सद्धहि लनमायर् भएको 
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नेपाने पंचकन्र्ा 

मानेभञ्ज्र्ाङसडक स्िरान्निी 
Phase I 

16854663.
9 

 199
99.2 

    19999.
2 

50 40 
मेलसनरी वाल ग्र्ाद्धवन वाल 

र पक्की नालीको कार्य भएको 

48 
नेपाने पंचकन्र्ा मानेभञ्ज्र्ाङ 
सडक स्िरान्निी Phase II 

16854633.
85 

 199
99.2 

    19999.
2 

५० 40 
मेलसनरी वाल ग्र्ाद्धवन वाल 

र पक्की नालीको कार्य भएको 

49 

फटकेश्वर पन्धेराचौर ठााँद्धट 
सडक स्िरोन्निी,मेलम्ची 

न.पा.१३ 

19998058.
65 

 999
9.8 

    9999.8
02 

२५ १० 
ग्र्ाद्धवन वाल िथा सडक 

स्िरोन्निीको कार्य भएको 

50 

खोलडााँडा लोकमागय जजरोद्धकलो 
थानकुन ेभञ्ज्र्ाङ सडक 
स्िरोन्निी ,मेलम्ची न.पा.4 

1882029 
150

0 
     1500 86 86 

५७० लम. बाटो चौडा, ३२० 
लम. कच्ची नाली लनमायर्, 

९०६ लम. िाभेल भएको 

51 लसिलादेवी  सााँधखोला सडक 
4981971.6

8 
 500

0 
    5000 100 100 

२० लम. कल्भटय ५१९.३२ 
घ.लम. मेसीनरी वाल,३५.९५ 

द्धप.सी.सी. र ५७.३६ 
सोललङ्गको कार्य भएको 

52 
राउिटोल बनगाउाँ मोटरबाटो, 

मेलम्ची न.पा.१० 

1000305.5
8 

 100
0 

    1000 100 100 
१९७ घ.लम. ग्र्ाद्धवन वाल 

लगाईएको 

53 
सोिी खोला हैवङु पाटी 

भञ्ज्र्ाङ सडक स्िरोन्निी 
4391801.8

4 
 500

0 
    5000 100 100 

२६५ लम. पक्की नाली 
लनमायर्, २६१ घ.लम. ग्र्ाद्धवन 
वाल, १ वटा कजवे, १०७ लम. 
ढलान, ४८० लम. िाभेल र 
५४० लम. चौडा गने कार्य 

भएको 

54 

ओखे्रनीचौरु बसेरी थानकुने 
सडक स्िरोन्निी,  मेलम्ची 

न.पा.३ 

5003360.5
2 

 500
0 

    5000 100 100 

१८४० लम. कच्ची नाली, 
५४ घ.लम. ग्र्ाद्धवन वाल 

लनमायर् , १९८४ लम. िाभेल र 
१०० लम. सोललङ्ग गररएको 
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55 डब्ल्र्ाङ पािले सडक ममयि 876452.27 485      485 100 100  

56 
िपचलुी देजख प्रकृलि ररसोटय 

पदमागय लनमायर् 
200000 200      200 100 100  

57 

सरुुङपाटी भन्ज्र्ाङ 
थानाभन्ज्र्ाङ पदमागय(हाललाई 
पाटी भन्ज्र्ाङ देजख थाना 

भन्ज्र्ाङ गद्धढसम्म) 

500196.7 
50.0

2 
   200.2  250.21

56 
100 100  

58 
भञ्ज्र्ाङ खाल्डे सडक 

स्िरोन्निी , मेलम्ची न.पा. १ 
5064752    4000  1072.17 

5072.1
73 

95 95 

३३००लम. कच्ची नाली , 

१४७ घ.लम. ग्र्ाद्धवन वाल, 

६०१२ लम. गा्रभेलको कार्य 
र ५० लम. ह्यमु पाइप 
राजखएको 

59 
जजरोद्धकलो सोिाखोला सडक 
स्िरोन्निी ,मेलम्ची न.पा.२ 

5458060    5000  454.948 
5454.9

48 
96 96 

९०.९५ घ.लम. मेजशनरी 
वाल, ४११.१ लम. पक्की नाली 
१६४ घ.लम ग्र्ाद्धवन वाल 
लनमायर् ,१ व्टा कजवे,७९९ 
लम. िाभेल र ५ लम ह्यमु 

पाईप राजखएको 

60 
दहपोखरी पाटी भञ्ज्र्ाङ सडक 
स्िरोन्निी, मेलम्ची न.पा.३ 

4603582    4000  600.696 
4600.6

96 
95 95 

१९७३ लम. िाभेल, २३९० 
लम. कच्ची नाली, ९३.५० 
घ.लम. ग्र्ाद्धवन वाल लनमायर् 

गररएको 
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61 

पाटी भञ्ज्र्ाङ थाना भञ्ज्र्ाङ 
लभरखकय  जचप्लीङ सडक 

स्िरोन्निी ,  मेलम्ची न.पा.४ 

3954936    3000  952.736 
3952.7

36 
100 100 

२०० लम. बाटो चौडा, २०० 
लम. कच्ची नाली लनमायर्, 

१२५० लम. िाभेल गररएको 
र २० लम. ह्यमु पाइप 

राजखएको 

62 

िालामाराङ कोलेचौर मान े
भञ्ज्र्ाङ सडक स्िरोन्निी, 

मेलम्ची न.पा.6 

3040364.5
7 

   3000   3000 80 0 

२४घ.लम. मेलसनरी 
वाल,१७१.२५ सोललङ्गको 

कार्य भएको 

63 
लसन्धखुोला लगरान्चौर सडक 

स्िरोन्निी,  मेलम्ची न.पा.१२ 
3499972    3500  948.771 

4448.7
71 

100 ९५ 

१५ लम. कल्भटय (२ 
स्थानमा) , २४ लम. कज्वे (२ 
स्थानमा), 19०० लम कच्ची 
नाली लनमायर्, १८५ घ.लम. 

ग्र्ाद्धवन वाल, २०.८३ मेसनरी 
वाल, २५.७६लम आर.सी.सी., 
८२.७१ लम सोललङ्ग र 19०० 

िाभेलको कार्य भएको 

64 

ढकालखहरे ठााँटी सडक 
िाभेल , नाली सोलीङ,  मेलम्ची 

न.पा.१२ 

693123    500  133.595 
633.59

5 
99 99 

बाटो ढलान गरी नाली 
सद्धहि लनमायर् भएको 

65 
धसेुनी मानेभञ्ज्र्ाङ सडक ,  

मेलम्ची न.पा.११ 

4030299.6
8 

   4000   4000 35 0  

66 
वडा नं. १० नगरचक्रपथ, 

मेलम्ची न.पा.१० 
4818225    4000   4000 70 80 

बाटो चौडा गने र 
ग्र्ाद्धवनको काम भएको 

67 

मेलम्ची वडा नं. ९ वडा 
कार्ायलर् नाली िथा िाभेल, 

मेलम्ची न.पा.९ 

4048071    4000  600.364 
4600.3

64 
80 80 

६३ घ.लम. सोललङ्ग, 

११९घ.लम. मेजशनरी वाल, 

२९७ घ.लम. जाली र ४८९ 
घ.लम. िाभेल कार्य भएको 
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68 
वडा नं. ८ सडक स्िरोन्निी,  

मेलम्ची न.पा.८ 
5023854    4000  1004.77 

5004.7
71 

80 80 
पक्की नाली ग्र्ाद्धवन वाल र 
िाभेलको कार्य भएको 

69 
हैबङु एद्धककृि बस्िी 

मोटरबाटो ,  मलेम्ची न.पा. ३ 
1227303    1000  224.241 

1224.2
41 

100 100 
सडक स्िरोन्निीको कार्य 

भएको 

70 
सरु्ालछाप मोटरबाटो ,  मेलम्ची 

न.पा.२ 
1274073    1000  270.684 

1270.6
84 

100 100 
४२३० लम. नर्ााँ ट्रर्ाक 
खोल्ने कार्य भएको 

र्ािार्ाििफय को जम्मा 147194999 
223

5 
659
98.2 

0 64449.5 200.2 9794.19 
14267

7.1 
   

1 

कृद्धि 

भोटेचौर साना लसंचाई र्ोजना 
(साझेदारी), मेलम्ची न.पा.१ 

712791    700 0 77.778 
777.77

8 
100 100 

४७.८३ घ.लम. मेजशनरी 
वाल र ३३.५० घ.लम. 

ग्र्ाद्धवनवाल लनमायर् गररएको 

2 
कमेरे खोल्सा डााँडाथोक साना 
लसंचाइ, मेलम्ची न.पा.१ 

211009    100  111.009 
211.00

9 
100 100 

कुलो लनमायर् िथा ममयि 
भएको 

3 
मैिेखोला भााँगे लसंचाइ, मेलम्ची 

न.पा.१ 
159002    125  31.25 156.25 80 80 ५३ लम. पक्की नाली लनमायर् 

4 

काठेखोला लडद्धह आाँथोको 
वगर लसंचाई कुलो ममयि, 

मेलम्ची न.पा.२ 

401488    300  94870 95170 100 100 
३७.५ घ.लम. मेलसनरी वाल 

लनमायर् गररएको 

5 

ए आर एस अगायलनक 
द्धकद्धवखेिी प्रवद्वन, मेलम्ची 

न.पा.३ 

205403    200  4.721 
204.72

1 
100 100 

फलाम िथा लसमेन्टको थांिा 
लनमायर् गररएको 

6 
अमले कृद्धि सडक लनमायर्, 

मेलम्ची न.पा.४ 
105613    100  5.489 

105.48
9 

100 100 
१० लम. ह्यमु पाईप जडान 

गररएको 

7 

लसन्धखुोला लप्सेफााँट 
देवीटोल लसाँचाई कुलो लनमायर् 
िथा ममयि, मेलम्ची न.पा.४ 

101004    100  0.727 
100.72

7 
100 100 

२३ लम. पाईप जडान र 
४.६५ घ.लम. मेलसनरी वाल 

लनमायर् गररएको 
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8 
अधेरीखोला लिल खोरीर्ा 

लसंचाई र्ोजना, मेलम्ची न.पा.५ 
301631    300  0.841 

300.84
1 

100 100 
६९५ लम. पाईप जडान 

गररएको 

9 
ददर्ाले खोला ददपाले लसंचाई 
र्ोजना, मेलम्ची न.पा.५ 

227892    200  27.41 227.41 100 100 
६९५ लम. पाईप जडान 

गररएको 

10 
बिासे सामदुाद्धर्क बाख्रापालन 
कृद्धि समहु, मेलम्ची न.पा.६ 

133375    100  32.302 
132.30

2 
100 100 बाख्रा खोर लनमायर् गरीएको 

11 
िालामाराङ खोला डुडेटार 

लसंचाइ कुलो, मेलम्ची न.पा.६ 
101638    100  0.623 

100.62
3 

100 100 कुलो सफा गने काम भएको 

12 
घटे्टखोला लसंचाइ ममयि 

,मेलम्ची न.पा.८ 
176250    150  24.356 

174.35
6 

100 100 

६० लम. HDPE पाइप, 

९.५० घ.लम. जाली, १.६५ 

घ.लम. PCC को कार्य गररएको 

13 
पालसङ खोला काजत्तके लसंचाई 
ममयि, मेलम्ची न.पा.९ 

179381    150  25.214 
175.21

4 
100 100 ३७ घ.लम. जाली राजखएको 

14 
लसलिने रार्बारी लसंचाई, 

मेलम्ची न.पा.९ 
104005    100  4.005 

104.00
5 

100 100 
१६ घ.लम. सखु्खा पखायल 

लगाइएको 

15 
काफ्लेखोला द्धवसमरेु लसंचाई, 

मेलम्ची न.पा.९ 
227582    200  24.166 

224.16
6 

97 97 
६० लम. को RCC कुलो लनमायर् 

भएको 

16 
बााँदर लनर्न्त्रर् िथा कृद्धि 

कार्यक्रम, मलेम्ची न.पा.११ 
100000    100   100 100 100 

२९०० वटा कागलिको 
लबरुवा खरीद िथा लबिरर् 

गररएको 

17 
िोम्साङ  टोल द्धहउाँदे लसंचाई 

ट्ाङ्की लनमायर्,मलेम्ची न.पा.११ 
233393    200  6.167 

206.16
7 

100 100 ट्ाङ्की लनमायर् गररएको 

18 
थापागाउाँ लसचाई 

कुला,मेलम्ची न.पा.९ 
166431    500  16.431 

516.43
1 

100 100 

८ घ.लम. PCC, ७८ वगय लम. 
फमाय र ३९ के.जज. डण्डीको 

कार्य भएको 
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19 
चप्लेटी लसरान लसंचाइ कुलो 
ममयि,मेलम्ची न.पा.१० 

329555    300  25.363 
325.36

3 
98 98 

५७० के.जी. कालो पाईप 
लबच्याइएको र ६३.८४ 

घ.लम. माटो खन्ने काम भएको 

20 

अधेरीखोला  महुान अमारे 
ओडारे लसंचाई कुलो 
ममयि,मेलम्ची न.पा.१० 

250052    200  44.496 
244.49

6 
98 98 

१२० लम. लसचाई कुलो 
ममयि भएको 

21 
पारीधारी खोल्सा कटुवा 

महुान लसंचाई कुलो ममयि 
225956    200  25.956 

225.95
6 

98 98 कुलो ममयि गने कार्य भएको 

22 
आरुखकय   लसंचाई कुलो, 
मेलम्ची न.पा.११ 

513382    250   250 100 100 RCC कुलो लनमायर् भएको 

23 
नवुारखोला दलुाल टोल कृद्धि 
सडक,  मेलम्ची न.पा.११ 

341760    300 0 38.505 
338.50

5 
100 100 

बाटो सोहोने िथा नर्ााँ 
ट्रर्ाक खन्ने कार्य भएको 

24 
मोठा फााँटा लसंचाई र्ोजना ,  

मेलम्ची न.पा.१२ 
253513    200  50.623 

250.62
3 

100 100 
ढुङ्गा लसमेन्टको गारो लगाएर 
कुलो लनमायर् गररएको 

25 
भोटेरुम्टा लसंचाई 

र्ोजना,मेलम्ची न.पा.१२ 
250623    200  7.787 

207.78
7 

100 100 
मंगल बनाइ पोललथन पाईप 
राजख कुलो लनमायर् गररएको 

26 

लसन्धखुोला जचलाउने फााँट 
लसंचाई आर्ोजना,मेलम्ची 

न.पा.५ 

957402    840.791  58.111 
898.90

2 
98 98 

लसंचाई कुलो लनमायर् 
गररएको 

27 
मलु कुलो लनमायर् 

आर्ोजना,मेलम्ची न.पा.५ 
1251668    1089.33  102.424 

1191.7
54 

100 100 PCC कुलो लनमायर् भएको 

28 
टार खराने लसंचाई आर्ोजना, 

मेलम्ची न.पा.८ 
276694    238.661  21.532 

260.19
3 

100 100 

२५.९७ मेलसनरी वाल, ३३ 
के.जज. HDPE पाईप को कार्य 

भएको 

29 
पौडेलथोक लसंचाई ममयि िथा 

कुलो लनमायर् आर्ोजना, मेलम्ची  
137607    56.5  43.534 

100.03
4 

0 0  
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30 

माझ कुलो शाखा क्र्ामनु े
महुान संचाई आर्ोजना 

लसन्टेटोल, मेलम्ची न.पा.१० 

245026    200.989  51.559 
252.54

8 
100 100 

२५० र.लम. HDPE पाईप , 

७ घ.लम. मेलसनरी वाल, ९ 
घ.लम. सखु्खा पखायल लनमायर् 

भएको 

31 

डुडाको कुलो (काल्लेफााँट) 
कुलो ममयि लसंचाई 

आर्ोजना,मेलम्ची न.पा.९ 

175871    150  16.2 166.2 45 45 कुलो ममयि गने कार्य भएको 

32 

काभ्रखेोला गैरीखेि िौलीडााँडा 
लसंचाई आर्ोजना,मेलम्ची 

न.पा.७ 

174114    150  24.102 
174.10

2 
100 100 

कुलो लनमायर् िथा ममयि 
भएको 

33 

बाडेखोरीर्ा ओख्रलेनचौर 
लसंचाई आर्ोजना, मेलम्ची 

न.पा.१ 

237400.46    150  329.705 
479.70

5 
88 88 RCC ट्ांद्धक लनमायर् 

34 

कुडारा गैह्रो सालबोट १९ नं. 
डम्पीङ कृद्धि सडक, मेलम्ची 

न.पा.५ 

552979    500  85.031 
585.03

1 
100 85 

१२८० लम. नर्ााँ ट्रर्ाक 
लनमायर् 

35 
बढुीखोला लसरान लसंचाई 

र्ोजना,मेलम्ची न.पा. १० 
860350    377.527 

377.52
7 

 755.05
4 

99 99 

३१.१० घ.लम. सोललङ्ग, १४ 
घ.लम. मेलसनरी वाल, २३.९७ 

PCC र १२ लम. HDPE 

पाइपको कार्य भएको 

36 
लसन्धखुोला भदौरे मेलकुलो 

लसंचाई र्ोजना,मेलम्ची न.पा. ५ 
109928    494.684 494.68  989.36

8 
100 100 

200 लम. कुलो लनमायर् 
भएको 

37 
चाललसे खोला दोभान लसंचाई 
कुलो,मेलम्ची न.पा. ७ 

1718941    1500  317.483 
1817.4

83 
100 100 

२८ लम.ग्र्ाद्धवन भएको 
३६० लम. RCC कुलो लनमायर् 

38 
ठूलो कुलो डााँडा गाउाँ भञ्ज्र्ाङ 
लसंचाई कुलो, मेलम्ची न.पा.१ 

960541.43    1000  25.437 
1025.4

37 
100 100 १८८ लम. RCC कुलो लनमायर् 
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39 
फलामे लसंचाई कुलो, मे.न.पा. 

–९ 
407655    300  107.526 

407.52
6 

100 100 ५३ लम.  PCC कुलो  लनमायर् 

40 
भट्टार काललदह लसंचाई कुलो 
ममयि, मे.न.पा. –९ 

115515    100  15.015 
115.01

5 
100 100 लसंचाई कुलो ममयि गररएको 

41 

जचसापानी देउसे 
सल्लेवेशीस्थान कृद्धि सडक 

स्िरोन्निी 
571779    400  171.429 

571.42
9 

100 100 
१५४५ लम. नर्ााँ ट्रर्ाक 

लनमायर् 

42 
भमुेस्थान रोक्काटोल कृद्धि 
सडक स्िरोन्निी, 

92256    500  214.4 714.4 100 100 
१०५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन वाल 

र २६५ लम सोललङ्ग भएको 

कृद्धििफय को जम्मा 14858455.
9 

   13423.4
8 

 97038.7 
11133

4.4 
   

1 

सामदुाद्धर्क 
भवन 

भोटेचौर सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर् र्ोजना ,मेलम्ची न.पा.१ 

723398    1002  188.032 
1190.0

32 
85 85 

जस्िाको छाना र वाल 
सहलिको भवन लनमायर् 

2 

काब्राको बोट सामदुाद्धर्क भवन 
िथा पाकय  लनमायर्,मेलम्ची 

न.पा.२ 

695704    600  86.986 
686.98

6 
100 100 आर.लस.लस.को कार्य भएको 

3 
िपचलुी सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर्, मेलम्ची न.पा.२ 

534372    500  105.307 
605.30

7 
96 96 

जस्िाको छाना र वाल 
सहलिको भवन लनमायर् 

4 

सामदुाद्धर्क भवन िथा खोप 
केन्र कम्पाउण्ड वाल लनमायर् 
साद्धवक वडा वडा नं. १,मेलम्ची 

न.पा.४ 

219078    200  18.117 
218.11

7 
100 100 

१८.६ घ.लम. मेलसनरी वाल 
लनमायर् भएको 

5 
बसेरी सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् 
लथङटोल,मेलम्ची न.पा.४ 

223034    200  21.281 
221.28

1 
100 100 

गारोवाल र काठको छानोको 
कार्य भएको 

6 
लनगाले पाल्ले सामदुाद्धर्क भवन 

लनमायर्,मेलम्ची न.पा.४ 
2230034    200   200 100 100 गारोवालको कार्य भएको 



æमेलम्ची नगर समदृ्धिको आधार : कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारÆ मेलम्ची नगरपाललका  
 

 

52 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७६/०७७  

 
 

7 
देवी स्थान जेष्ठ नागररक ददवा 
सेवा मैत्री भवन,मेलम्ची न.पा.५ 

531584    500  31.183 
531.18

3 
100 100 

स्र्ाल्र्ाब कंक्रीट(छानो) र 
ट्रसको छानकेो कार्य भएको 

8 
उपल्लो गाउाँ सामदुाद्धर्क भवन 

लनमायर्,मेलम्ची न.पा.६ 
555305    500  55.279 

555.27
9 

100 100 सामदुाद्धर्क भवन ममयि भएको 

9 
मानेभञ्ज्र्ाङ सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा.६ 

511457    500  10.581 
510.58

1 
100 100 सामदुाद्धर्क भवन ममयि भएको 

10 

साद्धवक २ दललि वजस्िमा 
सामदुाद्धर्क भवन ममयि,मलेम्ची 

न.पा.७ 

260190    250  8.788 
258.78

8 
100 100 सामदुाद्धर्क भवन ममयि भएको 

11 
चन्र सूर्य सामदुाद्धर्क भवन 
ममयि,मेलम्ची न.पा.८ 

213015    200  10.848 
210.84

8 
100 100 सामदुाद्धर्क भवन ममयि भएको 

12 
नौललङेश्वरी सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा.९ 

304656    250  54.656 
304.65

6 
98 98 

२ घ.लम. सखु्खा पखायल,१२० 
वगय लम. रङ्गीन जस्िा सद्धहिको 

सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् 
भएको 

13 
आरुखकय  सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर् ,मेलम्ची न.पा.११ 

349429    300  48.152 
348.15

2 
100 100 

२ कोठे सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर् भएको 

14 
चााँपबोट सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा.११ 

344084    300  43.243 
343.24

3 
100 100 

सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् 
भएको 

15 
कटुञ्जे दलुालटोल सामदुाद्धर्क 
भवन ,मेलम्ची न.पा.११ 

372351    300  61.3 361.3 100 100 

९.८१ घ.लम. सोललङ्ग,१२ 
घ.लम. PCC ,०.८९ टन डण्डी 
प्रर्ोग भई भवन लनमायर् भएको 

16 
बाल द्धवकास सामदुाद्धर्क 
भवन,मेलम्ची न.पा.११ 

362930    300  45788 46088 100 100 
PCC िथा ढुङ्गाको  वाल 

सद्धहिको भवन लनमायर् भएको 
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17 
सोलाङ सत्र् समाज 

काजत्तके,मेलम्ची न.पा.११ 
219619    200  16.112 

216.11
2 

100 100 

१० घ.लम. सोललङ्ग,३ घ.लम. 
कंद्धक्रट,काठ र डण्डीको कार्य 

भएको 

18 
द्धपपलचौर सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा.१२ 

1095504    1000  91622 92622 100 100 

ईट्टा र लसमने्टको गारो र 
ट्रसको छानो सद्धहिको भवन 

लनमायर् 

19 
द्धढकुरे वेशी सामदुाद्धर्क 
भवन,मेलम्ची न.पा.१२ 

1107630    1000  106.605 
1106.6

05 
100 100 

ईट्टा र लसमने्टको गारो र 
ट्रसको छानो सद्धहिको भवन 

लनमायर् 

20 

श्री पञ्चमखुी महादेव मजन्दर 
धमयशाला भवन लनमायर्,मेलम्ची 

न.पा.१२ 

1781294    1500  267.252 
1767.2

52 
100 100 सत्तल लनमायर् भएको 

21 
५ नं. वडा कार्ायलर्  भवन 

लनमायर्, मेलम्ची न.पा.५ 
25335504 

127
00 

     12700 10 10 भवन लनमायर् हदैु 

22 
मनमोहन स्मलृि भवन लनमायर् 
क्रमागि, मेलम्ची न.पा.११ 

4990320 
500

0 
     5000 100 100 भवन लनमायर् भएको 

23 
बिासे सामदुाद्धर्क भवन 

मेलम्ची न.पा.६ 
1071274  100

0 
   70.637 

1070.6
37 

100 100 सामदुाद्धर्क भवन ममयि भएको 

24 माझी गाउाँ सामदुाद्धर्क भवन 1175246  100
0 

   175.246 
1175.2

46 
99 99 RCC भवन लनमायर् भएको 

26 

सेल्ले सामदुाद्धर्क भवन 
कम्पाउण्ड ब्र्वस्थापन, मेलम्ची 

न.पा.७ 

570970    500  68.975 
568.97

5 
98 98 

भवनको कम्पाउण्ड 
ब्र्वस्थापन 

27 
काजत्तके सामदुाद्धर्क भवन 

,मेलम्ची ८ 
778985    600  169.093 

769.09
3 

100 100 

३ घ.लम. सोललङ्ग, १३.६४ 
घ.लम. PCC, ९२७ के.जी. 

डण्डी प्रर्ोग भई भवन लनमायर् 
भएको 
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28 

स्र्ाङ्बोखोर बोम्बोखोर 
सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर्,मेलम्ची ८ 

691584    600  86.715 
686.71

5 
100 100 

२ कोठे भवनको लनमायर् 
गररएको 

29 

मद्धकय नीडााँडा सामदुाद्धर्क 
भवन,साद्धवक ज्र्ालमरे 
६,,मेलम्ची न.पा.९ 

1185867    1000  121.505 
1121.5

05 
99 99 

४ कोठे भवनको लनमायर् 
गररएको 

30 वडा नं. १ भवन लनमायर् 19432497    10000   10000 25 25 
वडा नं. १ कार्ालयर् भवन 

लनमायर् हदैु 

31 
वडा नं २ कार्ायलर् भवन 

लनमायर् 
34318100    10000   10000 30 30 

वडा नं २ कार्ायलर् भवन 
लनमायर् हदैु 

32 
सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् 

,मेलम्ची ७ 
782788    500  214.4 714.4 100 100 

सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् 
भएको 

33 
िवलुी सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर्,मेलम्ची ६ 

782788    500  104.547 
604.54

7 
100 100 सामदुाद्धर्क भवन ममयि भएको 

34 
रेलडर्ो मेलम्चीको भवन लनमायर्, 

मेलम्ची न.पा.११ 
1542713    1000  428.572 

1428.5
72 

100 100 
PCC for RCC ३५ घ.लम., सद्धहि 

भवन लनमायर् भएको 

सामदुाद्धर्क भवनफय  जम्मा 105293304 
177
00 

200
0 

0 34502 0 139983 
19418
5.41 

   

1 

खानेपानी 

चोहोटोल गमु्बा खानेपानी 
र्ोजना, मेलम्ची न.पा. –३ 

887119    800  862.233 
1662.2

33 
100 100 

१ वटा इन्टेक लनमायर्, 

८९२.५० लम. GI पाईप र 
२५०० लम HDPE पाईप जडान 
गररएको र कााँडेिार लाइएको 

2 
काभ्रटेोल ठुलो पाँधेरा खानेपानी 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा. –४ 

237944    150  95.46 245.46 100 100 इन्टेक र पाईप लाइन ममयि 

3 
अमले नर्ााँ बस्िी खानेपानी 
लनमायर् मेलम्ची न.पा. –४ 

187432    100  87.432 
187.43

2 
100 100 

१ वटा इन्टेक लनमायर् 
गररएको र ९०० लम. 

पाईपलाईन जडान गररएको 
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4 

गडेर्ा खोला साद्धवक वडा 
नं.१,२,३ खा.पा. ममयि 

,मेलम्ची न.पा. –४ 

137259    100  43.684 
143.68

4 
100 100 

९०० लम. पाईपलाईन जडान 
गररएको 

5 
बााँसखकय  खानेपानी ममयि, 

मेलम्ची न.पा. –४ 
105945    100  5.626 

105.62
6 

100 100 
३ वटा इन्टेक लनमायर् 

गररएको 

6 

टुङनाम्राङ खोल्सा बढुीचौर 
खानेपानी ममयि, मेलम्ची न.पा. 

–४ 

142581    100  49.063 
149.06

3 
100 100 

२ वटा इन्टेक लनमायर् र 
७७५ लम. पाईपलाईन जडान 

गररएको 

7 
गेसर डााँडा खानेपानी, मलेम्ची 

न.पा. –४ 
170689    150  18.122 

168.12
2 

98 98 २ वटा ररजभय ट्ाकंी लनमायर् 

8 

पाटीभञ्ज्र्ाङ गैरीघर टोल 
खानेपानी ममयि, मेलम्ची न.पा. 

–४ 

100449    100  21.281 
121.28

1 
100 100 

१ वटा इन्टेक र १ वटा 
ररजभय ट्ांकी लनमायर् गररएको 

9 
लामाटोल भमुेस्थान िारे टोल 

खानेपानी , मे.न.पा ६ 
596047    500  95.279 

595.27
9 

100 100 

१०१.७० के.जज. HDPE पाईप 
खररद  र १० घ.लम. को फेरो 

लसमेन्ट ट्ांकी लनमायर् 

10 
खानेपानी ममयि र्ोजना(पाइप 

लसमेन्ट),मे.न.पा ६ 
304534    200  117.194 

317.19
4 

100 100 
२७०० लम. HDPE पाइप 
खररद, २५०० लम. परेुको 

11 
बम्बई धारा खानेपानी ममयि 
व्र्वस्थापन, मे.न.पा ६ 

328005    277.5  42.049 
319.54

9 
100 100 

२५० लम. HDPE पाईप खररद 
र १० घ.लम. को फेरो 
लसमेन्ट ट्ांकी लनमायर् 
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12 
कोिेटोल िारेटोल खानेपानी 

र्ोजना,मे.न.पा ६ 
1941707    1500  440.472 

1940.4
72 

97 97 

८ घ.लम. र २० घ.लम. को 
२ वटा ट्ाकंी लनमायर् ,५२ 

वगय लम. प्लास्टरको 
कार्य,१४७३ के.जी. पाइप 

खररद 

13 
मे.न.पा. ८ खानेपानी 
ममयि,मेलम्ची न.पा. ८ 

194798    150  447.74 597.74 88 88 

२ घ.लम. मेलसनरी वाल , 

२६५० के.जी. HDPE पाईप 
खररद, १२० घ.लम. माटो भने 

काम 

14 
िाप्रासा खानेपानी ममयि 

,मेलम्ची न.पा. ८ 
128311    100  28.144 

128.14
4 

100 100 

६.७५ घ.लम. मेजशनरी वाल 
लनमायर्, ५६० के.जज. HDPE 

पाईप खररद कार्य भएको 

15 
स्र्ाङिानटोल खानेपानी 
ममयि,मेलम्ची न.पा. ८ 

161178    150  34.637 
184.63

7 
97 97 

१ वटा इन्टेक लनमायर् र 
पाईपलाइन जडान भएको 

16 
वडा नं. १० खानेपानी ममयि 

मेलम्ची न.पा. १० 
940730    700  234.908 

934.90
8 

88 88 

२ वटा इन्टेक, ५ वटा धारा 
लनमायर् र पाइप लाईन जडान 

भएको 

17 
डडुवा द्धवद्यालर् खानपेानी िथा 
सरसफाई,मेलम्ची न.पा. ११ 

300038    300   300 100 100 

२९.५ घ.लम. ढुङ्गा ,बालवुा 
५०.५ घ.लम., लगट्टी,२३.५ 
घ.लम. खररद गररएको 

18 
भञ्ज्र्ाङ खानेपानी र्ोजना, 
मेलम्ची न.पा. १२ 

759342    750  0.87 750.87 92 92 
२ वटा इन्टेक, २ वटा 
आर.लभ.टी. लनमायर् भएको 

19 
खानेपानी ममयि सधुार मेलम्ची 

न.पा. १३ 
600361    500  100.171 

600.17
1 

100 100 

२ वटा ट्ाकंी, २ वटा 
इन्टेक  लनमायर् र पाइपलाइन 

जडान गररएको 
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20 
ढकालथोक खानेपानी 

र्ोजना,मेलम्ची न.पा.१२ 
1447971    593.668 593.67 130.317 

1317.6
53 

100 100 

३ इन्टेक, २ वटा लब.द्धप.टी., 
१ वटा आर.लभ.टी. पाइप 
लाइन र ६५ वटा धाराहरु 

लनमायर् भएको 

21 
चााँख ुमलुखकय  गमु्फा डब्ल्र्ाङ 
खानेपानी ,मलेम्ची न.पा.९ 

8281883  700
0 

   1279.96 
8279.9

63 
99 99 

३ वटा इन्टेक लनमायर् 
गररएको, ४३ घ.लम को फेरो 
लसमेन्ट ट्ाकंी,लनमायर् र 
३२०० लम. पाईप लाइन 

जडान गररएको 

22 

सकुौराखोला िल्लो मगर बस्िी 
खानेपानी र्ोजना,मेलम्ची 

न.पा.१० 

78081    78.081 180  258.08
1 

100 100 
खानेपानी र्ोजना सम्पन्न 

भएको 

23 
लसन्धकुोट खानेपानी,मेलम्ची 

न.पा. ५ 
4158977    4000   4000 70 40 

५५ वटा धारा, पाईप लाइन 
२ वटा इन्टेक, २ वटा 
आर.लभ.टी. लनमायर् भएको 

24 
फटकजशला खानेपानी, मेलम्ची 

न.पा १३ 
    4000   4000 0 0 लनमायर् कार्य भइरहेको 

25 
खड्काथोक दललिबस्िी 
खानेपानी,मलम्ची न.पा. ९ 

1098480    920.682  164.731 
1085.4

13 
100 100 

४ वटा एफ.आर. लस.,१० 
घ.लम. को १ र १४ घ.लम. 
१ वटा फेरो लसमेन्ट ट्ांद्धक 
लनमायर् र १३०० लम. 

पाईपलाइन जडान गररएको 

26 

कोइराला स्वारा बाचेि 
खानेपानी र्ोजना ट्ाङ्की लनमायर् 

ममयि, मेलम्ची न.पा.७ 

424979    350  74.675 
424.67

5 
100 100 ट्ाङ्की लनमायर् ममयि भएको 
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27 
श्री फटकलसला मा.द्धव. 

खानेपानी लनमायर्,मे.न.पा. १३ 
231669    2000  27.143 

2027.1
43 

100 100 
१ वटा इन्टेक लनमायर् र 
पाईप लाईन र मेलसन खररद 

28 
भमुेस्थान आ.द्धव. खानेपानी 
ब्र्वस्थापन, मेलम्ची न.पा. ८ 

354897    299  55.796 
354.79

6 
100 100 

१ वटा इन्टेक लनमायर् र 
पाईप लाईन र मेलसन खररद 

29 
थाना भञ्ज्र्ाङ खानपेानी 

ममिृ,मे.न.पा ४ 
337509    300   300 96 96 

१६ घ.लम.को १ व्टा ररजभय 
ट्ांकी 

30 
घमुाउने डााँडा खानेपानी 
लनमायर्,,मे.न.पा ४ 

169497    169.497  21.543 191.04 100 100 
१ वटा इन्टेक लनमायर् र 
पाईप लाईन जडान 

31 
खनाल, दाहाल टोल खानेपानी 
ममयि, मेलम्ची न.पा. १० 

224910    200  23.484 
223.48

4 
100 100 पाईप लाईन जडान गररएको 

 खानेपानीिफय  जम्मा 25033322 0 
700

0 
0 

19638.4
3 

773.67 4502.02 
31914.

113 
   

1 

वािावरर् 

िथा द्धवपद 
व्र्बस्थापन 

भोटेचौर भ–ुसंरक्षर् िथा 
बािावरर् संरक्षर् र्ोजना,म 

मेलम्ची न.पा. १ 

316213    300  16.213 
316.21

3 
100 100 

३३०० लम. कच्ची नाली, 
१४७ घ.लम. ग्र्ाद्धवन 

वाल,६०१२ लम. िाभेल को 
कार्य गररएको र ५० लम. 
ह्यमु पाईप राजखएको 

2 
पाटीभञ्ज्र्ाङ बजार जस्थि पद्धहरो 
लनर्न्त्रर्, मेलम्ची न.पा. ४ 

268064    275   275 100 100 
२१.८ घ.लम. मेजशनरी वाल 

लगाईएको 

3 
धानायटोल पद्धहरो 

लनर्न्त्रर्,मेलम्ची न.पा. ७ 
206893    200  5.189 

205.18
9 

100 100 
४९ घ.लम. ग्र्ाद्धवनको कार्य 

भएको 

4 
द्धवपद ब्र्वस्थापन, मेलम्ची 

न.पा. १० 
207509    200  7.509 

207.50
9 

100 100 

४५ घ.लम. जाली र 
२५३.४४  घ.लम.माटो खन्ने 

काम भएको 
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5 
बजार क्षेत्र हररर्ाली पाकय  
लनमायर्, मेलम्ची न.पा. ११ 

1403793    300   300 100 100 

८५० वटा लबरुवा आर्ाि 
गररएको, र १६९७ के.जज. 
फलाम २० वगय लम. जस्िाको 
प्रर्ोग गरी द्धवश्राम स्थल 

बनाइएको 

6 
सडक सफा, द्धवपद िथा जोजखम 
ब्र्वस्थापन ,मेलम्ची न.पा. १३ 

1277808    1088  188.679 
1276.6

79 
100 100 

सडक सरसफाइको कार्य 
भएको 

7 
सेनेटरी ल्र्ान्डद्धफल साइट 
लनमायर्, मेलम्ची न.पा. ११ 

19999860.
1 

   10000   10000 60 60 

PCC नाली , सडक 
िाभेल,ग्र्ाद्धवन बक्स सद्धहिको 
फोहोर मैला ब्र्वस्थापन भवन 

लनमायर् भएका 

8 
ढकाल खहरे ढल ब्र्वस्थापन 

मेलम्ची न.पा. १२ 
1200589    1200  360 1560 100 100 

पाईप राखेर ढलको 
ब्र्वस्थापन गररएको र सेफ्टी 

ट्ाङ्की लनमायर् गररएको 

9 
गोलमेश्वरी आ.द्धव. पद्धहरो 
लनर्न्त्रर्, मेलम्ची न.पा. ९ 

296528    300  12.917 
312.91

7 
100 90 

ढंुगाको प्रर्ोग गरी २५ घ.लम. 
पखायल लगाइएको 

10 
पञ्चकन्र्ा आधारभिु द्धवद्यालर् 

पद्धहरो रोकथाम 
266811.4    240  10.382 

250.38
2 

100 45 
२४ घ.लम. जालीको कार्य 

भएको 

11 भोटेचौर बजार ढल ब्र्वस्थापन 713606    500  214.4 714.4 100 100 

५३.७ लम. पक्की नाली लनमायर्, 

१६६.९५ लम. HDPE Pipe 

राजखएको 

12 
स्वागिम टोल ढल 

ब्र्वस्थापन,मेलम्ची न.पा. ११ 
1546803    1000  428.572 

1428.5
72 

100 100 

४३ घ.लम. PCC for RCC , 

३१७० द्धकलो डण्डी प्रर्ोग 
गरी ढल ब्र्वस्थापन र बाटो 

लनमायर् भएको 
 वािावरर् िथा द्धवपद व्र्बस्थापन जम्मा 27704477.

5 
0 0 0 15603 0 1243.86 

16846.
861 
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1 

द्धवद्धवध 

भोटेचौर घाटेपाटी िथा जचिा 
लनमायर् र्ोजना, मेलम्ची न.पा.१ 

507441    500  5.254 
505.25

4 
100 100 RCC को कार्य भएको 

2 
आफ्नो गाउाँ आफै बनाउाँ द्धवशेि 
कार्यक्रम,मेलम्ची न.पा. १ 

1560539.6
3 

   1000  625838 
62683

8 
100 100 

२४५ लम. पैदल मागय, १० 
घ.लम. को १ वटा फेरो 
लसमेन्ट ट्ांकी र ४ वटा 
जस्िाको छाना वाला  

प्रलिक्षालर् लनमायर् गररएको 

3 

जचर्ा बगान प्रवेशिार 
प्रलिक्षालर् िथा धारा लनमायर् 
पर्यटन प्रवद्र्धन, मेलम्ची न.पा.२ 

951506    800  150.25 950.25 100 100 

१ प्रवेशिार,३ वटा 
प्रलिक्षालर्, १ वटा धारा र १ 
वटा शौचालर् लनमायर् भएको 

4 
देद्धवथान मजन्दर लनमायर् िल्लो 
दहपोखरी,मेलम्ची न.पा. ३ 

308417    300  5.559 
305.55

9 
100 100 

RCC  ढलान को मजन्दर लनमायर् 
भएको 

5 
लोकेश्वरी  मजन्दर िाउण्ड 

लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ३ 
350904    300  44.496 

344.49
6 

100 100 
७६.५० घ.लम. ग्र्ाद्धवन वाल 

लगाइएको 

6 
डााँडााँथोक जचहानेपाटी सवदाह 
गहृ लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ३ 

405601    400  5.254 
405.25

4 
100 100 

RCC  ढलान को मजन्दर लनमायर् 
भएको 

7 
सामिेनसाङ गमु्बा 

जजर्ोिार,मेलम्ची न.पा. ४ 
187663    149   149 100 100 गमु्बा ममयि कार्य भएको 

8 
जचहानघाट भवन लनमायर् साद्धवक 
वडा नं. ५,मेलम्ची न.पा. ४ 

507446    500  6.307 
506.30

7 
100 100 

गारोवाल र ट्रसछानो भएको 
जचहानघाट भवन लनमायर् 

भएको 

9 
धौले जचहानपाटी भवन लनमायर् 
िथा ममयि, मेलम्ची न.पा. ४ 

118008    100  24.264 
124.26

4 
100 100 ममयि कार्य भएको 

10 
जचजप्लङ जचहानपाटी भवन 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ४ 

107983    100   100 100 100 
RCC  ढलान को भवन लनमायर् 

भएको 
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11 
अर्ायल वंश कुलार्न मजन्दर 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ४ 

110245    100  16.352 
116.35

2 
100 100 

मजन्दर द्धफलनलसङको कार्य 
भएको 

12 
चण्डेश्वरी मजन्दर लनमायर्,मेलम्ची 

न.पा. ४ 
189223    200   200 100 100 

RCC र गारोवालको कार्य 
भएको 

13 
थाना भञ्ज्र्ाङ गडी संरक्षर् 

,मे.न.पा ४ 
143912    120   120 100 100 Dry Stone Wall लगाइएको 

14 
कोटदेवी मजन्दर लनमायर् 
र्ोजना,मेलम्ची न.पा. ५ 

835478 300   500  23.328 
823.32

8 
40 40  

15 
छोटेडााँडा जचहानेपाटी लनमायर् 
र्ोजना,मेलम्ची न.पा. ५ 

714012    500  133.468 
633.46

8 
100 100 

RCC र गारोवालको कार्य 
भएको 

16 
घ्र्ाङ जचहाने पाटी लनमायर् 
र्ोजना, मेलम्ची न.पा. ५ 

303591    300  23.04 323.04 100 100 
स्र्ाल्र्ाब कंक्रीट(छानो) र 
काठको छानोको कार्य भएको 

17 
सेिीदेवी मजन्दर लनमायर् ढुङ्गेछाप 
लनमायर् र्ोजना,मेलम्ची न.पा. ५ 

111449    100  3.465 
103.46

5 
100 100 

RCC  ढलान को मजन्दर लनमायर् 
भएको 

18 
ददर्ाले सेिीदेवी मजन्दर 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ५ 

227892    100  27.41 127.41 100 100 
मजन्दर द्धफलनलसङको कार्य 

भएको 

19 
सेल्ले मसाने पाटी 

लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ७ 
384078    350   350 100 100 मसाने पाद्धट लनमायर् भएको 

20 

नेवार टोल कुवा पद्धहरो 
लनर्न्त्रर् िथा पधेरा कुल 

मजन्दर ममयि,मेलम्ची न.पा. ७ 

250887    241.5  9.033 
250.53

3 
100 100 

११ घ.लम. ढुङ्गा लसमेन्टको 
वाल,१३घ.लम. ग्र्ाद्धवन 

लगाइएको 

21 
िाप्रासा द्धवसाउने मान े
लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ७ 

212529    200  9.93 209.93 100 100 

इट्टा,ढुङ्गा,लसमेन्ट प्रर्ोग भई 
१७.९५ घ.लम. को मान े

लनमायर् भएको 
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22 
कापलगैरी गोल्माथान मजन्दर 
छाना लनमायर्, मेलम्ची न.पा. ७ 

213439    200  16.347 
216.34

7 
98 98 

RCC  ढलान को मजन्दर लनमायर् 
भएको 

23 
च्र्ानडााँडााँ मसान ेपाटी ममयि, 

मेलम्ची न.पा. ७ 
476388    400  64.144 

464.14
4 

100 100 मसाने पाद्धट ममयि गरेको 

24 
भैरवीदेवी मजन्दर पखायल 
लनमायर्, मेलम्ची न.पा. ७ 

212033    200  11.673 
211.67

3 
100 100 

१७.९८ घ.लम. मेसनरी वाल 
सद्धहिको मजन्दर लनमायर् भएको 

25 
लभमेश्वर मजन्दर लनमायर्, मेलम्ची 

न.पा. ८ 
518065    500  7.008 

507.00
8 

100 100 

५.४० घ.लम. सोललङ्ग, ६.४० 

PCC for RCC , ७.८८ घ.लम. 
ईट्टा प्रर्ोग गरी मजन्दर लनमायर् 

गररएको 

26 
स्र्ाङबोखोर मसानपेाटी लनमायर्, 

मेलम्ची न.पा. ८ 
270993    250  17.826 

267.82
6 

100 100 
फलाम र जस्िाको प्रर्ोग गरी 
मसाने पाटी लनमायर् गररएको 

27 
लाभगाउाँ मसानेपाटी 
ममयि,मेलम्ची न.पा. ८ 

111323    1000  10.095 
1010.0

95 
100 100 

ईट्टा लसमेन्टको वाल सद्धहिको 
मसानेघाट लनमायर् गररएको 

28 
हइुचर्ाम मसानेपाटी 

लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ८ 
270993    250  17.826 

267.82
6 

100 100 मसाने पाद्धट ममयि गरेको 

29 
मलुखकय  पाहनुाघर 

लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ९ 
565279    500  64.018 

564.01
8 

100 100 

१४ घ.लम. इट्टाको वाल १३ 
घ.लम. ढंुगाको वाल र १२ 
घ.लम. सोललङ्गको कार्य भएको 

30 
पाजख्रनटोल मसानेघाट 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ९ 

251065    200  48.914 
248.91

4 
100 100 

ट्रस प्रर्ोग गरी मसानघेाट 
लनमायर् गररएको 

31 
सािकन्र्ादेवी मजन्दर 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ९ 

240146    200  52.441 
252.44

1 
100 100 

ढंुगा लसमेन्ट  रङ्गीन जस्िा र 
फलामे ढोका प्रर्ोग गरी 
मजन्दर लनमायर् भएको 
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32 

जशिलादेवी मा.द्धव. पररिर 
(कम्पाउण्ड )  लनमायर्, मेलम्ची 

न.पा. १० 

571463    500  57.46 557.46 100 100 

१२.८० लम. लम्बाई र ४ 
लम. उचाईको मेलसनरी पखायल 

लगाइएको 

33 

वडा कार्ायलर् 
मोटरबाटो,लसमेन्ट पखायल 

लनमायर् र शौचालर् व्र्वस्थापन, 

मेलम्ची न.पा. १० 

675,160    642.5  32.69 675.19 100 100 

ढंुगा लसमेन्टको पखायल 
लगाइएको र शौचालर् 
ब्र्वस्थापन कार्य भएको 

34 
प्रलिक्षालर् लनमायर्,मेलम्ची 

न.पा. ११ 
825727    800  101.127 

901.12
7 

100 100 
वडाका द्धवलभन्न ७ स्थानमा 
प्रलिक्षालर् लनमायर् भएको 

35 
मेलम्ची ब्र्ारेक लबसौना नाली 
सधुार,मेलम्ची न.पा. १० 

423144    388  37.863 
425.86

3 
100 100 

११६.५ लम. लम्बाई भएको 
नाली लनमायर् िथा सोललङ्ग गने 

कार्य भएको 

36 

साना पूवायधार कार्यक्रम बाटो 
िथा खानेपानी,मेलम्ची न.पा. 

१२ 

917325    758  159.325 
917.32

5 
100 100 

वडा भरीको बाटो सफा र 
पाईप खररद गररएको 

37 
फटकजशला मजन्दर 

ममयि,मेलम्ची न.पा. १३ 
570813    500  70.723 

570.72
3 

100 100 
४ स्थानको मजन्दर ममयि 

कार्य भएको 

38 
लसन्ध ुपरुाना मा.द्धव. खेलमैदान 

,मेलम्ची न.पा. ५ 
3065050  300

0 
   65.023 

3065.0
23 

100 100 
मैदान सम्र्ाउने िथा जाली 

भने काम भएको 

39 
मेलम्ची धमयशाला (द्धकररर्ापतु्री 
घर) लनमायर्, मेलम्ची न.पा. ११ 

3350068  300
0 

   350.022 
3350.0

22 
100 100 

२४ घ.लम. ईट्टाको गारो 
लगाइएको, २१ वगय लम. 
प्लािर, ७ वटा ढोका र 
१००० लल. को ट्ांद्धक 
भएको धमयशाला लनमायर् 

40 
लसलस द्धटभी जडान साझेदारी 
कार्यक्रम,मेलम्ची न.पा. ११ 

1091048  100
0 

   60000 61000 100 100 
मेलम्ची बजारमा १३ वटा 
लसलस द्धटभी जडान भएको 
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41 

संरक्षर् गहृ (Safe House) 

प्रर्ोजनका लालग मद्धहला 
आत्मलनभयरिा केन्र, मेलम्ची 

न.पा. ११ 

4640278 
396

0 
    515.213 

4475.2
13 

100 100 

५२ घ.लम.  PCC for RCC , ४२ 
घ.लम. इट्टा, ५ वटा 

ढोका,२५२ वगय लम. प्लािर 
रङ धारा िथा बत्तीको कार्य 
भई संचालनमा आएको 

42 
धलुसनी खेलकुद िाउण्ड,मेलम्ची 

न.पा. ११ 
1161613 

100
0 

     1000 100 100 

८८ घ.लम. जाली २६ घ.लम. 
वाल ,१९४ वगय लम. िार 

जालल लगाइएको 

43 
थाक्ले एद्धककृि बस्िी,मेलम्ची 

न.पा. १२ 
1109525 

100
0 

    106.879 
1106.8

79 
100 100 टेवा पखायल लनमायर् भएको 

44 
मेलम्ची लसटी पाकय ,मेलम्ची 

न.पा. ११ 

35459639.
5 

100
00 

     10000 0 10  

45 
बछला देवी मजन्दर लनमायर् 

,मेलम्ची न.पा. ९ 
640579 500     30.037 

530.03
7 

100 100 

५ घ.लम. सोललङ्ग, ९ 
घ.लम.PCC ,८ घ.लम. ईट्टाको 
प्रर्ोग भई मजन्दर लनमायर् 

भएको 

46 
इनरेश्वर मजन्दर लनमायर् िथा 
जजर्ोिार,मेलम्ची न.पा. ११ 

929945 800     129.944 
929.94

4 
100 100 

झीगंटी ,टुडाल, कंद्धक्रट 
ब्लकको कार्य भएको 

47 
सामदु्धहक घरबास (Home Stay) 

लनमायर्, मेलम्ची न.पा. ९ 
1159938 900     206.801 

1106.8
01 

100 100 

१७ घ.लम. सोललङ्ग,  १८.४० 

घ.लम. PCC for RCC ,१०.६० 
घ.लम. ईट्टाको गारो लगाउन े

कार्य भएको 

48 
वडा कार्ायलर् पखायल लनमायर् , 

मे.न.पा –७ 
250000 250      250 100 100 

२६ लम. लम्बाई र १ लमटर 
उचाईको पखायल लनमायर् 

भएको 
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49 

वडा कार्ायलर्देजख 
स्वास््र्चौकीसम्म पक्की नाली 

लनमायर्,मेलम्ची न.पा.८ 

565377.65 300      300 100 100 
ढंुगा लसमेन्ट लगाई पक्की नाली 

लनमायर् गररएको 

50 

मेलम्ची वडा नं. ७ खेलकुद 
मैदान पखायल िथा 

ब्र्वस्थापन,मेलम्ची न.पा. ७ 

2362337    2000  351.561 
2351.5

61 
100 100 

६५ लमटर लम्बाई, ४ लमटर 
उचाई भएको ढुङ्गा लसमेन्टको 

पखायल लनमायर् भएको 

51 
भिुालटोल दललि बस्िी जोड्ने 

गोरटो लसलड लनमायर् 
169840    150  19.343 

169.34
3 

100 100 लसलड लनमायर् कार्य भएको 

53 
सेल्ले सवदाह गहृ 

लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ७ 
582362    500  61.023 

561.02
3 

100 100 
ट्रस लनमायर् गरी सवदाह गहृ 

लनमायर् भएको 

54 
थानकुन ेसावयजलनक शौचालर् 
लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ४ 

804887    750  21.691 
771.69

1 
80 60 

दईु कोठे पक्की शौचालर् 
लनमायर् भएको 

55 
कोशेली घर लनमायर्,मलेम्ची 

न.पा. ११ 
4798920    5000   5000 20 0  

56 
गोल्माथान मजन्दर 

लनमायर्,मेलम्ची न.पा. ९ 
1212331    1000  208.99 

1208.9
9 

100 100 

४ घ.लम. सोललङ्ग, १७ घ.लम. 
PCC,  ५०घ.लम मेलसनरी 
वाल,१६०५.४२ के.जी. 
डण्डी सद्धहि मजन्दर लनमायर् 

57 
नाम्डोललङ साङ्ग गमु्बा,मेलम्ची 

न.पा. १२ 
1097716    1000  92.7 1092.7 100 100 

गमु्बा पररसर ममयि िथा रंग 
रोगन कार्य भएको 

58 
द्धवचारीचौरी मसाने पाटी,मे.न.पा. 

,७ 
200409    200  13.276 

213.27
6 

96 96 मसानेपाटी लनमायर् भएको 

59 
श्र्ामाश्र्ामा सत्संग 

केन्र,मेलम्ची न.पा. ११ 
1239683    1000  178.891 

1178.8
91 

100 100 
४ कोठे भवनको लनमायर् 

गररएको 

60 
वडास्िरीर् खेलकुद मैदान 
लनमायर्, मेलम्ची न.पा.७ 

55298 

   500  84.357 
584.35

7 
100 100 

५२७३.३३ घ.लम. माटो खन्न े
काम भएको 
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61 
मेलम्ची बस पाकय  लनमायर् Phse 

I, मेलम्ची न.पा.१1 

8520386.5
5 

   10000   10000 100 100 
माटो कद्धटङ द्धफललङ र 

ग्र्ाद्धवन वालको कार्य भएको 

62 
मेलम्ची बस पाकय  लनमायर् Phse 

II, मेलम्ची न.पा.१1 
19052588    10634.5

76 
  10634.

576 
60 40 

२ वटा ट्रस, ग्र्ाद्धवन वाल 
लनमायर् भएको 

63 
सािकन्र्ा मा.द्धव. खेलकुद 
मैदान,मेलम्ची न.पा.9 

715210.11 

   500  214.4 714.4 98 98 
९५६८ घ.लम. खेलकुद मैदान 

सम्र्ाउने काम भएको 
 द्धवद्धवध जम्मा 109837189 

190
10 

700
0 

0 
47383.5

8 
0 689745 

76313
8.62 
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२.७ भवन, पनुलनयमायर्, वन वािावरर् िथा द्धवपद् व्र्वस्थापन कार्य  

२.७.१  नगरपाललका भवन लनमायर् 

मेलम्ची नगरपाललकाको प्रशासलनक कामकाज गनयको लालग आ.व. २०७४/०७५ बाट मेलम्ची नगरपाललका 
वडा नं. ११ जस्थि मेलम्ची टारमा बहवुद्धियर् र्ोजनाको रुपमा कार्ायलर्को प्रशासलनक भवन लनमायर्को थालनी 
गररएकोमा  आ.व. २०७६/०७७ उि चार िल्ले भवनको लनमायर् कार्य सम्पन्न गररएको छ । र्स 
भवनको लनमायर्बाट नगरपाललकाको प्रशासलनक कामकाज र द्धविर्गि शाखाबाट सम्पादन हनुे दैलनक 
प्रशासलनक कामकाज गनय सहज हनुेछ ।    

 

 

 

 

मेलम्ची नगरपाललकाको लनमायर् सम्पन्न प्रशासलनक भवन 
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२.७.२  मनमोहन स्मलृि भवन लनमायर्  

स्थानीर् पूवायधार साझेदारी द्धवकास कार्यक्रमबाट (सांसद द्धवकास कोि) मनमोहन स्मलृि भवन लनमायर् गनयको 
लालग रु. ५० लाख द्धवलनर्ोजन गररएकोमा र्स आ.व.मा मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ मा उि भवन 
लनमायर्ालधन अवस्थामा रहेको छ ।  

 

 

मेलम्ची न.पा. वडा नं. ११ मा लनमायर्ालधन मनमोहन स्मलृि भवन 

२.७.३  वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १, २ र ५ मा र्स आ.व.मा वडा कार्ायलर्को प्रशासलनक भवन लनमायर्ालधन 
अवस्थामा रहेको छ । उि भवनहरु लनमायर् गनयको लालग नगरपाललकाबाट क्रमश: वडा नं. १ मा कूल रु. 
१ करोड ४० लाख ८४ हजार ६१ रुपैर्ााँ ४६ पैसा, वडा नं. २ मा १ करोड ९१ लाख ८४ हजार ६ सर् 
३६ रुपैर्ााँ ९७ पैसा र वडा नं. ५ मा रु. १ करोड ८४ लाख १९ हजार २८ रुपैर्ााँ ३ पैसा को लागिमा 
सम्झौिा गरी लनमायर् कार्य अजन्िम चरर्मा रहेको छ । उि भवनहरु लनमायर् पश्चाि वडा कार्ायलर्बाट 
प्रदान गररने सम्पूर्य सेवाहरु एद्धककृि रुपमा प्रभावकारी ढंगबाट संचालन हनुेछ ।  
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वडा नं. २ मा वडा लनमायर्ालधन वडा कार्ायलर् भवन 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा नं. १ र वडा नं. ५ मा लनमायर्ालधन वडा कार्ायलर् भवन 
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 २.७.४  सावयजलनक जग्गा संरक्षर् 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा भएको व्र्वस्था बमोजजम सावयजलनक जग्गाको संरक्षर् गने दाद्धर्त्व 
सम्बजन्धि स्थानीर् िहको भएको हुाँदा मेलम्ची नगरपाललकाबाट नगरपाललका क्षेत्र लभत्रका िपलसल 
बमोजजमका सावयजलनक जग्गाको सााँध लसमाना छुट्ट्ाई संरक्षर् गने कार्य गररएको छ ।  

िपलसल 

क्र.सं. सावयजलनक जग्गा रहेको स्थान ठेगाना क्षेत्रफल हाल भैरहेको उपर्ोग 

१ गैराबगर के्षत्र मेलम्ची न.पा. 
११ 

२७ रोपनी कबयड हल लनमायर्को 
कार्य भैरहेको  

२ लसम्ला बगर के्षत्र मेलम्ची न.पा. 
११ 

७४ रोपनी ८ 
आना 

फोहरमैला व्र्वस्थापनको 
भवन लनमायर् कार्य 
भैरहेको ।  

३ बगैंचा क्षेत्र (होटल ररभर 
साइडको पछालड रहेको बगर) 

मेलम्ची न.पा. 
११ 

५७ रोपनी – 

४ मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. 
१२ र १३ मा संचाललि 
क्रसर उद्योगहरुले प्रर्ोग 
गरेको जग्गा  

मेलम्ची न.पा. 
११ र १२ 

३३८ रोपनी १३ 
आना 

क्रसर उद्योगहरुबाट 
बहाल लबटौरी शलु्क 
संकलन भैरहेको ।  

५ बाहनुेपाटी बजार मनुीको बगर 
क्षेत्र 

मेलम्ची न.पा. 
१२ 

६० रोपनी – 

जम्मा  ५५७ रोपनी ५ 
आना  

 

 

२.७.५ पनुयलनमायर्संग सम्बन्धी कार्यहरु  

२०७२ साल वैशाख १२ गिे गएको द्धवनाशकारी भकूम्पबाट मलेम्ची नगरपाललकाका कूल १२५६४ 
घरधरुीहरु पूर्य रुपमा क्षलि भएका लथए भन े कूल ५२३ जना मानीसहरुको मतृ्र् ुभएको लथर्ो । द्धवलभन्न 
सरकारी िथा गैर सरकारी संघ/संस्थाको सहर्ोग र नेपाल सरकारको अनदुान सहर्ोगमा हाल भकूम्पबाट 
क्षलि भएका लनजी आवास पनुलनयमायर्को कार्य अजन्िम चरर्मा पगेुको छ । पनुयलनमायर्को कार्यलाई सहज 
ढंगबाट सम्पन्न गनयको लालग नगरपाललकाले आ.व. २०७७/७८ को असार मसान्िसम्ममा भकूम्प पीलडि 
जनिाहरुको ढंुगा, माटो र लोड द्धवर्ररङ्गका घरहरु लनमायर् सम्पन्न पश्चाि अलभलेजखकरर् गने र हाललाई 
नक्सा पास नगरीकन सम्बजन्धि वडा कार्ायलर्को लसफाररसका आधारमा अनदुान प्राप्त गने व्र्वस्था गरेको छ 
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भने नक्सा स्वीकृि गराई बने्न आर.लस.लस. घरहरुको हकमा भने २५% राजस्व छुटमा स्थार्ी आवास 
लनमायर्को अनमुलि प्रदान गररएको छ । र्स नगरपाललकालभत्र २०७७ साल असार मसान्िसम्म जम्मा 
१३८४६ भकूम्पपीलडि लाभिाहीहरु मध्र्े ७८.४१% घरहरुको पनुलनयमायर् कार्य सम्पन्न भएको छ । 
पनुलनयमायर्को अवस्थालाई देहार् बमोजजम प्रस्ििु गररएको छ ।  

(क) पनुलनयमायर् 

साद्धवक गाद्धवस/वडा 
नं. 

जम्मा भकूम्प पीलडि 
लाभिाही संख्र्ा 

सम्झौिा गरेको 
लाभिाही संख्र्ा 

स्थार्ी आवास 
लनमायर् सम्पन्न 
लाभिाही संख्र्ा 

आवास लनमायर् गनय 
बााँकी लाभिाही 

संख्र्ा 
भोटेचौर १ 1112 1083 839 273 

भोटेचौर २  531 522 416 115 

हैबङु्ग ३  772 755 637 135 

थकनी ४ 1125 1116 820 305 

लसन्धकुोट ५ 904 899 702 202 

िालामाराङ ६ 909 890 793 116 

दवुाचौर ७  1231 1218 1034 197 

दवुाचौर ८ 797 791 646 151 

ज्र्ालमरे ९  1425 1414 1180 245 

जशखरपरु १० 1074 1072 841 233 

मेलम्ची ११ 1425 1410 1015 410 

बााँसवारी १२ 1377 1296 895 482 

फटकजशला १३ 1164 1136 839 325 

जम्मा 13846 13602 10657 3189 

 

(ख) अनदुान द्धविरर्  

साद्धवक गाद्धवस/वडा नं. पद्धहलो द्धकस्िा अनदुान प्राप्त 
गने लाभिाही संख्र्ा 

दोश्रो द्धकस्िा अनदुान 
प्राप्त गने लाभिाही संख्र्ा 

िेश्रो द्धकस्िा अनदुान प्राप्त 
गने लाभिाही संख्र्ा 

भोटेचौर १ 1080 1010 839 

भोटेचौर २  552 471 416 

हैबङु्ग ३  753 724 637 

थकनी ४ 1116 1096 1010 
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लसन्धकुोट ५ 899 882 800 

िालामाराङ ६ 890 852 799 

दवुाचौर ७  1218 1161 1100 

दवुाचौर ८ 790 753 657 

ज्र्ालमरे ९  1409 1343 1261 

जशखरपरु १० 1068 1042 987 

मेलम्ची ११ 1403 1216 1101 

बााँसवारी १२ 1292 1234 1010 

फटकजशला १३ 1133 1081 1006 

जम्मा  13603 12865 11623 
 

२.७.६  एद्धककृि बस्िी लनमायर्  

२०७२ साल वैशाख १२ गिे गएको द्धवनाशकारी भकूम्पबाट र्स नगरपाललकाका कररव  १२५६४ घरधरुी 
पूर्य रुपमा क्षलि भएकोमा र्स नगरपाललकाको समन्वर्मा पनुलनयमायर् कार्यमा केही राद्धिर् िथा अन्िराद्धिर् गैह्र 
सरकारी संस्थाहरुले सहर्ोग परु्ायउदै आएका छन ्।   

मेलम्ची नगरपाललकाका लभत्रका असहार्, एकल मद्धहला र आलथयक रुपमा द्धवपन्न पररवारको लालग 
नगरपाललकाको समन्वर्मा हेल्भेटास नेपाल, केर्र नेपाल, लस.एस.आर.सी. लगार्िका संघ संस्थाको  आलथयक 
सहर्ोगमा स्थार्ी आवास पनुलनयमायर् गने कार्य गररएको छ ।  

र्स नगरपाललका अन्िगयि हालसम्म लनमायर् भएका र लनमायर्ाधीन अवस्थामा रहेका एद्धककृि बस्िीहरुको 
द्धववरर् देहार् अनसुार प्रस्ििु गररएको छ ।  

क्र.सं एद्धककृि बस्िीको नाम ठेगाना  सहर्ोगी संस्था घरधरुी संख्र्ा  लनमायर्को अवस्था  

१ लगरान्चौर नमूना एद्धककृि बस्िी, 
मेनपा १२, लगरान्चौर   

धमुयस सनु्िली 
फाउण्डेशन  

६५ लनमायर् सम्पन्न  

२ नमूना माझीगाउाँ एद्धककृि बस्िी थाई नेपाली संघ ४६ लनमायर् सम्पन्न 

३ सामदुाद्धर्क पनुलनयमायर् पर्यटन 
प्रवियन पररर्ोजना मनेपा १२, 

लगरान्चौर, 

मेलम्ची नगरपाललका र 
लिलगंगा ग्लोबल रेण्स ्

१३५ भवन लनमायर्को कार्य 
सम्पन्न  

४ नाम्डोललङ्ग एद्धककृि बस्िी िथा 
सांस्कृलिक संरक्षर् सलमलि, मनेपा 
१२, लगरान्चौर   

चौधरी फाउण्डेशन ७२ भवन लनमायर्को कार्य 
सम्पन्न 
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५ स्थार्ी पनुलनयमायर् िथा पनुयवास 
सलमलि (जरार्ोटार एद्धककृि 
बस्िी), मेनपा ११, मेलम्ची  

मेलम्ची नगरपाललका, 
राद्धिर् पनुलनयमायर् 
प्रालधकरर्  

६२ ४२ घरधरुी लनमायर् सम्पन्न 
र बााँकी २० घरधरुी 
लनमायर्ालधन अवस्थामा 
रहेको ।  

६ थाक्ले एद्धककृि बस्िी, मेनपा 
१२, थाक्ले  

मद्धहला आत्म लनभयरिा 
केन्र र अक्सफाम 
नेपाल 

३२ लनमायर् सम्पन्न 

७ उपल्लो गाउाँ एद्धककृि बस्िी, 
मेनपा ६  

 स्थानीर् समदुार् १० लनमायर् सम्पन्न  

८ स्र्ाङिान टोल एद्धककृि बस्िी, 
मेनपा ३  

मेलम्ची नगरपाललका र 
स्थानीर् समदुार्  

१२ लनमायर् कार्य सम्पन्न  

९ लबन्द ुबन्जरा टोल एद्धककृि 
बस्िी, मेनपा ३, हैबङु्ग 

स्थानीर् समदुार् २४ घर लनमायर्को लालग जग्गा 
सम्र्ाउने कार्य भएको ।  

१० िालामाराङ लसग्देल टोल 
एद्धककृि बस्िी, मनेपा ६, 

िालामाराङ 

स्थानीर् समदुार् १८ लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको 

११ माझीगाउाँ एद्धककृि बस्िी, मनेपा 
१०, सञे्जलटार ।  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  २८ लनमायर् कार्य सम्पन्न ।   

 

२.७.७  आ.व. २०७६/०७७ मा लनमायर् भएका RCC िथा लोड लबर्ररङ्ग घरहरुको ि्र्ाङ्क 

(क) आर.लस.लस. भवन  

क्र.सं. आर.लस.स. भवन 
आ.व. २०७५/ 
०७६ सम्मको 

आ.व. २०७६/ 
०७७ को 

आ.व. २०७६/ 
०७७ सम्मको 

१ नक्सा दिाय   1445 74 1519 

२ प्रथम चरर् इजाजि प्राप्त 792 93 850 

३ दोश्रो चरर् इजाजि प्राप्त 507 64 671 

४ लनमायर् सम्पन्न  59 71 130 
 

(ख)  लोडलबर्ररङ भवन  

क्र.सं. लोडलबर्ररङ भवन 
आ.व. २०७५/ 
०७६ सम्मको 

आ.व. २०७६/ 
०७७ को 

आ.व. २०७६/ 
०७७ सम्मको 

१ नक्सा दिाय   313 5 318 
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२ प्रथम चरर् इजाजि प्राप्त 249 5 254 

३ दोश्रो चरर् इजाजि प्राप्त 203 13 216 

४ लनमायर् सम्पन्न  – 8 8 
 

२.७.८ द्धवपद् व्र्वस्थापन   

मेलम्ची नगरपाललकाले आ.व. २०७६/७७ मा बाढी पद्धहरो िथा भकू्षर्बाट जोजखमर्िु बस्िी िथा घर 
पररवारलाई द्धवलभन्न आलथयक सहर्ोग प्रदान गने कार्य गरेको छ । बाढी पद्धहरोबाट अलि प्रभाद्धवि बस्िी िथा 
सडक के्षत्रमा ममयि संभारका कार्यहरु गनुयका साथै पद्धहरो गएको स्थानमा िारजाली द्धविरर् गने कार्य 
गररएको छ । आगलागीबाट क्षलि भएका घरक पीलडि पररवारलाई आलथयक सहर्ोग र राहि सामिीहरु 
द्धविरर् गने कार्य गररएको छ ।  

२.७.९ फोहरमैला व्र्वस्थापन  

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि रहेको मेलम्ची के्षत्रबाट उत्पादन/संकलन हनुे फोहरमैलाहरुको उजचि 
व्र्वस्थापन गरी नगरलाई सनु्दर र सफा राख्न ेउद्देश्र् अनसुार मलेम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि 
लधिाल बेंसी नजजकै रहेको बगर के्षत्रमा अस्थार्ी रुपमा खाल्डो खनी फोहरमैलाको व्र्वस्थापन गररएकोमा 
उि स्थानमा दीघयकलीन रुपमा फोहरमैलालाई व्र्वस्थापन गनयको लालग कूल १ करोड ९९ लाख लागिमा 
फोहरमैला व्र्वस्थापन गहृ र उि स्थानसम्म पगु्ने पहुाँच मागय लनमायर्को कार्य अजन्िम चरर्मा पगेुको छ । 
साथै मलेम्ची बजार लगार्ि अन्र् बजार क्षते्रको फोहोरलाई दीघयकालीन रुपमा व्र्वस्थापन गनयको लालग 
काठमाडौं जस्थि ब्ल ुवेि टु भ्र्ाल ुनामक संस्थासंग सम्झौिा गरी फोहर व्र्वस्थापनको कार्य अजघ बढाइएको 
छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



æमेलम्ची नगर समदृ्धिको आधार : कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारÆ मेलम्ची नगरपाललका  
 

 

75 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७६/०७७  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची न.पा. वडा नं. ११ मा लनमायर्ालधन फोहोरमैला व्र्वस्थापन गहृ र पहुाँच मागय 

२.७.10 मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि रहेका सामदुाद्धर्क वनको द्धववरर्  

क्र.सं. सामदुाद्धर्क वनको द्धववरर् ठेगाना  दिाय लमलि  क्षेत्रफल (हे.) 
१ लनबवुागाउाँ मानेडााँडा सा.व. मेनपा २, भोटेचौर २०५२।३।३२ ३.७५ 

२ मानेडााँडा भमुेस्थान सा.व. मेनपा २, भोटेचौर  २०५३।३।३१ ३.७९ 

३ थमु्कीडााँडा सा.व. मेनपा २, भोटेचौर  २०५८।१२।५ १.५ 

४ गैरुङ्गथोक सा.व.  मेनपा ३, हैबङु्ग २०४९।३।२१ २०.२५ 

५ दहपोखरी सा.व. मेनपा ३, हैबङु्ग २०४९।३।२१ २६ 

६ फागडुााँडा सा.व. मेनपा ३, हैबङु्ग २०५०।३।८ १५.७५ 

७ घोड्याङ्गपाखा सा.व. मेनपा ३, हैबङु्ग २०५०।३।८ १३.३८ 

८ मजवुापाखा सा.व. मेनपा ३, हैबङु्ग २०५०।३।८ ६.४६ 

९ नागपोखरी सा.व. मेनपा ३, हैबङु्ग २०५८।८।२६ १.९३ 

१० खड्काछाप सा.व. मेनपा ३, हैबङु्ग २०७३।३।३० १.२१ 

११ बछलादेवी सा.व. मेनपा ३, हैबङु्ग २०७३।३।३० ०.९६ 

१२ थकनी सा.व. मेनपा ४, थकनी २०५१।९।३ १८.५० 

१३ धौलेश्वरी सा.व. मेनपा ४, थकनी २०५१।१०।२५ ४२ 

१४ धसेुनी सा.व. मेनपा ५, लसन्धकुोट २०५१।११।२२ ५५ 

१५ िारेलभर सा.व. मेनपा ५, लसन्धकुोट २०५४।३।२७ ६.७५ 

१६ च्र्ानडााँडा सा.व. मेनपा ५, लसन्धकुोट २०५४।३।२७ ५.५० 
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१७ भटमासे सा.व. मेनपा ५, लसन्धकुोट २०५४।३।२७ १५.८५ 

१८ गैराचौर सा.व. मेनपा ५, लसन्धकुोट २०५५।३।३२ २०.६३ 

१९ लालमडााँडा सा.व. मेनपा ५, लसन्धकुोट २०६०।१०।२१ ५२.५८ 

२० पाटीचौर सा.व. मेनपा ५, लसन्धकुोट २०६२।३।२१ ८.९९ 

२१ जचलाउाँनेपाखा सा.व. मेनपा ५, लसन्धकुोट २०६३।२।९ २२.६ 

२२ िारडुाँडे सा.व. मेनपा ६, िालामाराङ २०५२।३।२० ५.३८ 

२३ भमुेस्थान सा.व. मेनपा ६, िालामाराङ २०५२।३।३२ २.५० 

२४ ढंुगानागाउाँ सा.व. मेनपा ६, िालामाराङ २०५२।३।३२ ५५.५६ 

२५ बिासे सा.व. मेनपा ६, िालामाराङ २०७३।३।३० ९०.७७ 

२६ खोलेपाखा सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर २०५०।५।३ १८.२९ 

२७ देवीस्थान सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर २०५४।३।२७ १७.५६ 

२८ लभमसेनथान सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर  १.१२ 

२९ लपु्राङ्ग पोखरे  मेनपा ७, दवुाचौर २०५२।३।३२ ३९.४४ 

३० काभ्र ेकाललका सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर २०५५।३।३२ ३.७४ 

३१ धानाय सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर  ५२.५४ 

३२ काजत्तके भट्टार सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर  १३.९५ 

३३ च्र्ानपाखा सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर २०६१।२।७ १०.९३ 

३४ ठूलोखापा सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर २०६२।३।३० २०.२३ 

३५ नाम्खेपािल सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर २०६३।२।९ ०.५३ 

३६ जलेवादेवी सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर २०६५।१२।९ २.४१ 

३७ सगुरेुपाखा सा.व. मेनपा ७, दवुाचौर २०६६।६।२७ १३५.६७ 

३८ लििेपाखा सा.व. मेनपा ८, दवुाचौर २०५१।९।८ ५८.२५ 

३९ भैंसेच्र्ानडााँडा सा.व. मेनपा ८, दवुाचौर २०५२।११।२७ १.१८ 

४० च्र्ानडााँडा सा.व. मेनपा ८, दवुाचौर २०५२।३।३२ १ 

४१ मान्टासी सा.व. मेनपा ८, दवुाचौर २०५६।३।२६ ६.८३ 

४२ झ्र्ापपुाखा सा.व. मेनपा ८, दवुाचौर २०५६।३।३० ३०.२५ 

४३ दोभान सा.व. मेनपा ८, दवुाचौर २०५८।१२।४ ११.५० 

४४ अाँधेरीखोला सा.व. मेनपा ९, ज्र्ालमरे २०५२।१२।१९ ४३.२९ 

४५ द्धपपलचौरी सा.व. मेनपा ९, ज्र्ालमरे २०५२।१२।१९ २३.१४ 

४६ कुलबााँझ भस्मे सा.व. मेनपा ९, ज्र्ालमरे २०५०।३।२० ४४.५८ 

४७ गोल्मा राजारानी सा.व. मेनपा ९, ज्र्ालमरे २०५५।३।३२ ८७.७७ 
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२.८ राजस्व प्रवियन िथा उपभोिा द्धहि सम्बन्धी कार्य   

२.८.१ बजार अनगुमन  

मेलम्ची नगरद्धपलकाका जनप्रलिलिलध, कमयचारी, सरुक्षा लनकार्, उद्योग वाजर्ज्र् संघ, उपभोिा हकद्धहि संरक्षर् 
मञ्च र रेलडर्ो मलेम्चीका संचारकमीको संर्िु अनगुमन टोलीबाट मलेम्ची नगरपाललकाको मलेम्ची बजार, 
बाहनुेपाटी बजार, िालामाराङ बजार, भोटेचौर बजार, लसन्धखुोला बजार, सेल्ले पोखरे बजार, काउले दोभान 

बजार, द्धपप्ले भदौरे बजार, क्र्ौरेनी बजार, ज्र्ालमरे िथा जशखरपरुमा संचालनमा रहेका खाद्यान्न, औिधालर्, 

लगार्ि द्धवलभन्न प्रकारका व्र्वसार्हरुको स्थलगि रुपमा अनगुमन गररर्ो । अनगुनमको क्रममा सम्बजन्धि 
व्र्वसार्ीलाई गरु्स्िरर्िु उपभोग्र् वस्ि ु िथा सेवाको लबक्री द्धविरर् गनय, लमलि गजु्रकेा िथा अखाद्य 
वस्िहुरुको लबक्री नगनय र कानूनी प्रद्धक्रर्ामा रहेर मात्र व्र्वसार् संचालन गनयको लालग लनदेशन गने कार्य 
गररर्ो साथै अनगुमनको क्रममा लमलि गजु्रकेा र अखाद्य वस्िहुरु जफि गरी नि गने कार्य गररर्ो । 

 

 

 

बजार अनगुमन टोलीबाट डेन्टल जक्ललनक र खाद्य पसलको अनगुमन गररंदै 
 

 

2.8.२ नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्य र्ोजना िर्ार  
 

मेलम्ची नगरपाललकाले सङ्घीर् िथा प्रदेश कानूनको अलधनमा रही नगरपाललकाको राजस्वका थप श्रोिहरुको 
पद्धहचान गरी नगरपाललकाको राजस्व प्रशासनमा सधुार गनयको लालग राजस्व सधुार कार्य र्ोजना िर्ार पाने 
कार्य गरेको छ । मलेम्ची नगरपाललका र परामशयदािा श्री सपोटय फर डेभलपमने्ट इलनलसर्द्धटभ्स कन्सल्टेन्सी 
प्रा.लल., काठमाडौं बीच सम्झौिा भई उि र्ोजना िजुयमाको कार्य गररएको हो । राजस्व सधुार कार्य 
र्ोजनामा नगरपाललकाको राजस्व पररचालनको वियमान अवस्थाको अध्र्र्न िथा द्धवश्लिेर् गरी राजस्व 
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सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरुको पद्धहचान िथा सोको आधारमा आगामी ३ आलथयक वियको राजस्वको प्रके्षपर् 
गने कार्य गररएको छ । उि कार्य र्ोजना लनमायर्को क्रममा मेलम्ची नगरपाललकाका जनप्रलिलनलध, सङ्घीर् 
मालमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्का पदालधकारी, सम्बजन्धि सरोकारवाला लनकार्हरु बीच छलफल, 

अन्िरद्धक्रर्ा कार्यक्रम सम्पन्न गररएको छ भन ेवडागि रुपमा स्थलगि भ्रमर् गरी राजस्व संकलनको अवस्था 
अध्र्र्न, राजस्वका संभाद्धवि श्रोिहरु मालथको बहृि छलफलको आधारमा राजस्व सधुार कार्य र्ोजना िजुयमा 
लनमायर् गने कार्य गररएको छ ।  
 
 

 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजना िजुयमा गोद्धष्ठको उद्घघाटन गनुयहदैु नगर प्रमखु डम्बर बहादरु अर्ायलज्रू् 
 

2.8.३ राजस्व, नापिौल िथा गरु्स्िरिा सम्बन्धी अन्िरद्धक्रर्ा िथा छलफल कार्यक्रम 

 

गरु्स्िरीर् वस्ि ु िथा सेवा प्राप्त गने उपभोिाको संवैधालनक अलधकारको संरक्षर् िथा सम्वियन गनय, 
उपभोिालाई प्राप्त हकको प्रचलनको लालग न्र्ाद्धर्क उपचार प्रदान गनय र उपभोिालाई हनु सक्ने हानी, 
नोक्सानी बापि क्षलिपूलिय उपलब्ध गराउाँन िथा मलेम्ची नगरपाललका अन्िगयि सबै वडाका सम्पूर्य 
उपभोिाहरुलाई उपभोग्र् वस्िहुरुको सद्धह पद्धहचान र गरु्स्िरीर् वस्ि ुउपभोग गने सम्बन्धमा सचेलिकरर् 
गनय मेलम्ची नगरपाललका लभत्रका जनप्रलिलनलध, उद्योग, व्र्वसार्ी, आम उपभोिाहरु बीच नापिौि, गरु्स्िर, 
प्र्ान र भ्र्ाट सम्बन्धी कानूनी जानकारी, छलफल िथा अन्िरद्धक्रर्ा कार्यक्रम संचालन गनय आवश्र्क 
देजखएकोले मेलम्ची नगरपाललकाको आर्ोजनामा र लसन्धपुाल्चोक उद्योग वाजर्ज्र् संघ, मेलम्ची शाखाको 
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समन्वर्मा लमलि २०७६ मंलसर २३ गिे एक छलफल िथा अन्िरद्धक्रर्ा कार्यक्रम सम्पन्न गररर्ो । उि 
छलफल िथा अन्िरद्धक्रर्ा कार्यक्रममा आन्िररक राजस्व कार्ायलर्, धलुलखेलका प्रमखु कर अलधकृि डमरु 
प्रसाद पराजलुी, कर अलधकृि श्री राम कुमार शे्रष्ठ र ददलक आचार्यले राजस्व संकलनको द्धवद्यमान अवस्था, 
भ्र्ाट, प्र्ान दिाय गने र सोको लालग भएका कानूनी व्र्वस्थाको बारेमा प्रस्ििुीकरर् गनुयभएको लथर्ो ।  
 

उि कार्यक्रममा गरु्स्िर िथा नापिौल कार्ायलर्का लनररक्षक श्री लनराजन पडुासैनीले द्धवद्यमान नापिौलको 
अवस्था, नापिौलबाट आभ उपभोिाहरु कसरी ठलगन पगु्छन र र्समा आम उपभोिाहरुले ध्र्ान ददनपुने 
िथा सचेि रहनपुने कुराहरु िथा र्सका समाधानाका उपार्हरु, बजार अनगुमन गदाय ध्र्ान ददनपुने कुरारहरु 
लगार्ि नापिौल संग सम्बन्धीि कानूनी व्र्वस्थाको बारेमा प्रस्ििुीकरर् गनुयभएको लथर्ो । उि अन्िरद्धक्रर्ा 
कार्यक्रममा लसन्धपुाल्चोक उद्योग वाजर्ज्र् संघ, उद्योग व्र्वसार्ी, उपभोिाहरुले आन्िररक राजस्व, भ्र्ाट, 

प्र्ान, नापिौल र गरु्स्िरको द्धविर्मा जजज्ञासा राख्न ुभएको लथर्ो ।  
मेलम्ची नगरपाललका प्रमखु श्री डम्बर बहादरु अर्ायलले आम उपभोिाहरुको हकद्धहिको लालग आवश्र्क 
सहर्ोग गने र र्स कार्ायक्रमबाट उद्योग, व्र्वसार्ी, उपभोिा लगार्ि सबैलाई आन्िररक राजस्व र 
नापिौलका द्धविर्मा केही जानकारी प्राप्त भएको र र्स छलफलले उपभोिाहरुलाई अखाद्य वस्िकुो लबक्री 
द्धविरर्बाट ठलगन सक्न ेकुरामा सचेि गराउाँन र्ोगदान पगेुको बिाउाँनभुर्ो ।   
 

 
 

कार्यक्रममा उपजस्थि जनप्रलिलनलध, कमयचारी, उद्योग, व्र्वसार्ी र अन्र् व्र्जित्वहरु 
 

2.8.४ सावयजलनक जग्गा संरक्षर्  
 

मेलम्ची नगरपाललकाले नगरपाललका लभत्र रहेका सावयजलनक जग्गाहरुको क्रमैसंग संरक्षर् गरी उि 
जग्गाहरुमा सामदु्धहक कृद्धि खेिीका कार्यक्रम संचालन गने देजख ललएर उि जग्गाबाट बहाल लबटौरी शलु्क 
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संकलन गरी भौलिक पूवायधारको लनमायर् गने गरेको छ । नगरपाललकाबाट हालसम्म संरक्षर् गररएका 
सावयजलनक जग्गाको द्धववरर् देहार् अनसुार रहेको छ ।  

िद्धपसल 

क्र.सं. सावयजलनक जग्गा रहेको स्थान ठेगाना क्षेत्रफल 
१ लसम्ला बगर के्षत्र मेलम्ची न.पा. ११ ७४ रोपनी ८ आना  
२ गैरा बगर के्षत्र  मेलम्ची न.पा. ११ २७ रोपनी  
३ बगैंचा क्षेत्र  मेलम्ची न.पा. ११ ५७ रेपनी  
४ मेलम्ची न.पा वडा नं. १२ र १३ को 

इन्राविी बगर के्षत्र  
मेलम्ची न.पा. १२ र 
१३ 

३६१ रोपनी १३ आना  

५ बाहनुेपाटी बजार मनुीको बगर के्षत्र  मेलम्ची न.पा. १२ ६० रोपनी  
कूल जम्मा  ५८० रोपनी ५ आना  

 

2.8.५ ढुङ्गा, लगटी, बावलुाको आन्िररक आर् ठेक्का बन्दोबस्ि कार्य 
 

मेलम्ची नगरपाललकाको ईन्राविी िथा मलेम्ची नदी के्षत्रबाट आ.व. २०७७/०७८ को लालग ढंुगा, लगटी 
बालवुाको लबक्री कार्य माफय ि आन्िररक राजस्व संकलन गनय कूल रु. २० करोड २५ हजार रुपैर्ााँमा 
बोलपत्र सूचना प्रकाशन गररएकोमा काठमाडौं महानगरपाललका वडा नं १०, बानेश्वर, काठमाडौं जस्थि 
लिनद्धपप्ले लनमायर् सेवाले उि कार्यको लालग रु. २० करोड २६ हजार रुपैर्ााँमा बोलपत्र पेश गरेकोमा 
कानूनी प्रद्धक्रर्को कारर् ठेक्का सम्झौिा गनय द्धढलाइ भएको हुाँदा लमलि २०७७/०४/०१ देजख 
२०७७/०४/०८ गिेसम्म अमानिबाट रु. २० लाख २६ हजार १ सर् ५५ संकलन गररएको र बााँकी 
अवलधको लालग लिनद्धपप्ले लनमायर् सेवा, काठमाडौंसाँग मू.अ.कर. बाहेक रु. १९ करोड ५६ लाख ४१ हजार 
८ सर् ६८ रुपैर्ााँ पैसा ४८ मा आन्िररक आर् ठेक्का सम्झौिा गररएको छ । आन्िररक आर्को 
संकलनबाट नगरको पूवायधार द्धवकासमा थप सहर्ोग पगेुको छ ।  
 

२.९. जशक्षा िथा खेलकुद  

जशक्षा, र्वुा िथा खेलकुद शाखाबाट सम्पान भएका प्रमखु कार्यहरु 

 2.9.1 द्धवद्यालर् समार्ोजन 

मेलम्ची नगरपाललका लभत्र संचाललि ७० वटा सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्हरु मध्र्े दरवन्दी लमलान िथा द्धवद्यालर् 
समार्ोजन कार्यदलको प्रलिवदेन, नगर जशक्षा सलमलिको लमलि २०७७।०२।२२ गिेको लसफाररस एवम ्नगर 
कार्यपाललकाको लमलि २०७७।०२।२३ गिेको लनर्यर्ानसुार ८ वटा आधारभिू द्धवद्यालर्हरु पूर्यरुपमा 
िििि ् वडाका अन्र् माध्र्लमक िथा आधारभिू द्धवद्यालर्मा समार्ोजन गररएको िथा ७ वटा आधारभिू 
द्धवद्यालर्हरुका केही कक्षाहरु िििि ्वडाका अन्र् माध्र्लमक िथा आधारभिू द्धवद्यालर्मा िपलसल अनसुार 
समार्ोजन गररएको छ । 
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िपलसल 

वडा नं द्धवद्यालर्को नाम संचाललि कक्षा समार्ोजन सम्बन्धी द्धववरर् 

१ 

 

श्री लसद्धिगरे्श आद्धव १ देजख ३ श्री सेलिकादेवी माद्धवमा समार्ोजन 

श्री जलेश्वरी आद्धव १ देजख ५ कक्षा ४ र ५ सरस्विी माद्धवमा समार्ोजन 
२ श्री मनकामना आद्धव इलसलड देजख ३ श्री जालपादेवी माद्धवमा समार्ोजन 

३ श्री काललकाशरर् आद्धव इलसलड देजख ८ कक्षा ६ देजख ८ सम्म हैबङु्गमहादेवस्थान माद्धवमा 
समार्ोजन 

५ श्री महादेवस्थान आद्धव १ देजख ३ श्री काललका आद्धव लभमसेनस्थानमा समार्ोजन 
६ श्री पञ्चकन्र्ा आद्धव इलसलड देजख ८ कक्षा ६ देजख ८ सम्म िेसे माद्धवमा समार्ोजन 
७ श्री ज्र्ोलिभञ्ज्र्ाङ आद्धव इलसलड देजख ८ कक्षा ६ देजख ८ सम्म बालसधुार माद्धवमा समार्ोजन 
९ 
 

श्री लिनकन्र्ा आद्धव १ देजख ३ श्री गोल्मेश्वरी आद्धवमा समार्ोजन 
श्री रिकाली आद्धव इलसलड देजख ५ कक्षा ४ र ५ गोल्मेश्वरी आद्धवमा समार्ोजन 

१० 
श्री खलडकादेवी आद्धव इलसलड देजख ३ श्री शीिलादेवी माद्धवमा समार्ोजन 
श्री द्धहरादेवी आद्धव इलसलड देजख ८ कक्षा ६ देजख ८ सम्म शीिलादेवी माद्धवमा समार्ोजन 
श्री के्षत्रपालेश्वरी आद्धव इलसलड देजख ५ कक्षा ४ र ५ भमूसे्थान आद्धवमा समार्ोजन 

११ श्री जागेश्वरी आद्धव १ देजख ३ श्री पञ्चकन्र्ा आद्धवमा समार्ोजन 
१२ 
 

श्री लालीगरुााँस आद्धव १ देजख ३ श्री महाकाली माद्धवमा समार्ोजन 
श्री लसद्धिगरे्श आद्धव १ देजख ३ श्री जालपादेवी माद्धवमा समार्ोजन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्धवद्यालर् समार्ोजन स्थलगि अनगुमन गदै उपप्रमखु लगार्ि अन्र् कार्यदलका सदस्र्हरु 
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2.9.2  द्धवद्यालर् भौलिक पूवायधार लनमायर् 

वास सद्धहिको शौचालर् लनमायर्को लालग श्री लिनकन्र्ा आधारभिू द्धवद्यालर् मेनपा ९, श्री िेसे माद्धव 
मेनपा ६ र श्री सरस्विी आधारभिू द्धवद्यालर् मेनपा १२ ढकालथोकमा प्रलि द्धवद्यालर् रु ७०००००।  
(अके्षरुपी साि लाख मात्र) लनकासा गररएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा शौचालर् लनमायर्को कार्य 
सम्पन्न गररएको छ भने श्री िेसे माध्र्लमक द्धवद्यालर् मनेपा ६, िालामाराङमा छात्रावास लनमायर्को लालग 
रकम लनकासा गररएकोमा उि छात्रवास लनमायर्ालधन अवस्थामा रहेको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेनपा ६ स्थित तेरे्स माध्यममक विद्यालयको मनमााणामिन छात्रिार्स भिन 

2.9.3  द्धवद्यालर्मा द्धवलभन्न कार्यक्रमका लालग अनदुान लनकासा 

मेलम्ची नगरपालका लभत्र संचाललि द्धवलभन्न सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्हरुमा आ.व. २०७६/०७७ मा िपलसल 
बमोजजमका कार्यक्रमका लालग बजेट लनकासा गररएकोमा उि कार्यहरु सोही आ.व.मा कार्यसम्पन्न समिे 
भइसकेको छ  । 

िपलसल 

लस नं द्धवद्यालर्को नाम र ठेगान कार्यक्रमको नाम 

लनकासा गररएको 
रकम 

१ जालपादेवी माद्धव मेनपा-१२ पसु्िकालर् स्थापना िथा व्र्वस्थापन ६५०००० 

२ काललकादेवी माद्धव मनेपा-१२ पसु्िकालर् स्थापना िथा व्र्वस्थापन ६५०००० 
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३ सरस्विी माद्धव मेनपा-१ पसु्िकालर् स्थापना िथा व्र्वस्थापन ६५०००० 
४ जनिा माद्धव मेनपा-९ द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००० 
५ शीिलादेवी माद्धव मेनपा-१० द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००० 
६ फटकजशला माद्धव मेनपा-१३ द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००० 
७ िेसे माद्धव मेनपा-६ द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००० 
८ लसन्धपुरुानागाउाँ माद्धव मेनपा-५ द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००० 
९ बालसधुार माद्धव मनेपा-७ आइलसद्धट ल्र्ाव ६५०००० 
१० बिासे माद्धव मनेपा-६ आइलसद्धट ल्र्ाव ६५०००० 

११ थानाभञ्जर्ाङ आद्धव मेनपा-४ 
गजर्ि, द्धवज्ञान र अंिजेी द्धविर्का लालग 
द्धक्रर्ाकलापमा आधाररि सामिी kits 

अनदुान 
५०००० 

१२ गोल्मेश्वरी आद्धव मनेपा-९ 
गजर्ि, द्धवज्ञान र अंिजेी द्धविर्का लालग 
द्धक्रर्ाकलापमा आधाररि सामिी kits 

अनदुान 
५०००० 

१३ क्र्ौलेठाना आद्धव मनेपा-९ 
गजर्ि, द्धवज्ञान र अंिजेी द्धविर्का लालग 
द्धक्रर्ाकलापमा आधाररि सामिी kits 

अनदुान 
५०००० 

१४ जागेश्वरी आद्धव मनेपा-६ 
गजर्ि, द्धवज्ञान र अंिजेी द्धविर्का लालग 
द्धक्रर्ाकलापमा आधाररि सामिी kits 

अनदुान 
५०००० 

१५ भमूेस्थान आद्धव मनेपा-१० 
गजर्ि, द्धवज्ञान र अंिजेी द्धविर्का लालग 
द्धक्रर्ाकलापमा आधाररि सामिी kits 

अनदुान 
५०००० 

१६ महेन्रद्धप्रर्ा आद्धव मेनपा ११ 
गजर्ि, द्धवज्ञान र अंिजेी द्धविर्का लालग 
द्धक्रर्ाकलापमा आधाररि सामिी kits 

अनदुान 
५०००० 

१७ सेलिकादेवी माद्धव मनेपा १ कार्यसम्पादनमा आधाररि अनदुान ५०००० 
१८ लसन्धपुरुानागाउाँ माद्धव मेनपा ५ कार्यसम्पादनमा आधाररि अनदुान ५०००० 
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१९ बिासे माद्धव मनेपा ६ कार्यसम्पादनमा आधाररि अनदुान ५०००० 
२० जलवाईदेवी माद्धव मेनपा ८ कार्यसम्पादनमा आधाररि अनदुान ५०००० 
२१ शीिलादेवी माद्धव मेनपा १० कार्यसम्पादनमा आधाररि अनदुान ५०००० 
२२ जनिा माद्धव मेनपा ९ कार्यसम्पादनमा आधाररि अनदुान ५०००० 
२३ काललकाचेिना माद्धव मनेपा१३ कार्यसम्पादनमा आधाररि अनदुान ५०००० 
२४ महाकाली माद्धव मेनपा १२ कार्यसम्पादनमा आधाररि अनदुान ५०००० 

२५ 
हैबङु्गमहादेवस्थान माद्धव 

मेनपा ३ 
कार्यसम्पादनमा आधाररि अनदुान ५०००० 

 

2.9.4 लसकाइ सदुृद्धढकरर्का लालग प्रोत्साहन अनदुान द्धविरर् 

मेलम्ची नगरपाललका लभत्र संचाललि सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्हरुमध्र्े माध्र्लमक जशक्षा परीक्षा (SEE), 
२०७५ मा उत्कृि नलिजा हालसल गनय सफल श्री िेसे माध्र्लमक द्धवद्यालर् मेनपा ६, िालामाराङलाई रु 
२०००००। (अके्षरुपी दईु लाख मात्र) प्रोत्साहन अनदुान सद्धहि प्रमार्पत्र प्रदान गररर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 द्धवद्यालर्को प्रमार्पत्र िहर् गदै िेसे माद्धवका प्रधानाध्र्ापक श्री कृष्र् प्रसाद ढंुगाना 
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2.9.5 स्थार्ी जशक्षकहरुको पदस्थापन 

मेलम्ची नगरपाललका अन्िरगि लनरू्जि भई आएका ३० जना स्थार्ी जशक्षकरुको पदस्थापन 
नगरपाललका लभत्रका द्धवलभन्न द्धवद्यालर्हरुमा गररर्ो ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगरमा र्संचामलत विमभन्न विद्यालयहरुमा पदथिापन भएका मिक्षकरु 

2.9.6 नगरस्िरीर् आधारभिू िह उत्तीर्य परीक्षा (कक्षा ८) संचालन िथा व्र्वस्थापन 

 

नगरस्िरमा आधारभिू िह उत्तीर्य परीक्षा (कक्षा ८) संचालन िथा व्र्वस्थापन गरी नलिजा समेि 
प्रकाशन गररएको छ । उि परीक्षामा नगरका ४ वटा संस्थागि द्धवद्यालर् र ३२ वटा सामदुाद्धर्क 
द्धवद्यालर् गरी जम्मा ३६ वटा द्धवद्यालर्का जम्मा ९८८ जना द्धवद्याथी सहभागी भएका लथए । 

 

2.9.7 अलिररि द्धक्रर्ाकलाप संचालन िथा व्र्वस्थापन 

द्धवद्याथीहरुको सवायङगीर् व्र्जित्व द्धवकासको लालग मेलम्ची नगरपाललका लभत्र संचाललि द्धवद्यालर्का 
द्धवद्याथीहरु सहभागी गराई लनवन्ध प्रलिर्ोलगिा, विृत्वकला प्रलिर्ोलगिा लगार्ि अन्र् द्धवलभन्न 
प्रलिर्ोलगिाहरु संचालन गररएको गररर्ो ।  
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2.9.8  द्धवद्यालर्हरुको अनगुमन िथा लनरीक्षर्  
मेलम्ची नगरपाललका लभत्र संचाललि द्धवलभन्न द्धवद्यालर्हरुको लनर्लमि रुपमा अनगुमन िथा लनरीक्षर् गने 
कार्य गररएको छ । द्धवद्यालर्को लनर्लमि अनगुमनबाट द्धवद्यालर्को शैजक्षक गरु्स्िरिामा वृद्धि भई 
द्धवद्यालका जशक्षक िथा कमयचारीको लनर्लमिामा समेि अनकुुल प्रभाव पनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

नगर प्रमखुज्रू् र जशक्षा अलधकृिबाट द्धवद्यालर्को अनगुमन गदै 

2.9.9 द्धवद्यालर्मा ददवा खाजा व्र्वस्थापन 

मेलम्ची नगरपाललका लभत्र संचाललि सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्मा बालद्धवकास देजख कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि 
५४७५ जना द्धवद्याथीहरुको लालग आ.व. २०७६/०७७ मा ददवा खाजा व्र्वस्थापनको लालग बजेट 
लनकासा गरी ददवा खाजा व्र्वस्थापन लगरर्ो । 

2.9.10 सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्मा स्र्ालनटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन 

नगरपालका लभत्रका सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्मा अध्र्र्नरि द्धकशोरीहरुको लालग मद्धहनावारी हुाँदा प्रर्ोग गने 
२७८४ जना द्धकशोरीहरुको लालग स्र्ालनटरी प्र्ाड द्धविरर् गररएको लथर्ो । जसबाट सबै सामदुाद्धर्क 
द्धवद्यालर्हरुमा अध्र्र्न गने छात्राहरु लाभाजन्वि भएका लथए । 

2.9.11 शैजक्षक ि्र्ाकं व्र्वस्थापन 

द्धवद्यालर्हरुको शैजक्षक ि्र्ाकं व्र्वस्थापनको लालग लमलि २०७७/1/7 देजख २०७७/1/11 सम्म 
िाललम संचालन िथा आवश्र्क सहजजकरर् गरी शैजक्षक ि्र्ाङ्कको व्र्वस्थापन गररएको छ । 

2.9.12 नगरस्िरीर् रािपलि रलनङजशल्ड प्रलिर्ोलगि संचालन िथा व्र्वस्थापन 

मेलम्ची नगरपाललका लभत्र संचाललि माध्र्लमक द्धवद्यालर्का द्धवद्याथीहरु सहभागी हनुे गरी लमलि 

२०७६/10/26 गिे देजख 2076/10/27 गिेसम्म मलेमची न.पा. वडा नं. ११ जस्थि मलेम्ची 
खानेपानी साइट कार्ायलर् मनुी खेलकुद मैदानमा नगरस्िरीर् रािपलि रलनङजशल्ड प्रलिर्ोलगि संचालन 
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िथा व्र्वस्थापन गररएको लथर्ो । उि प्रलिर्ोलगिामा नगरका १२ वटा द्धवद्यालर्हरु सहभागी भएका 
लथए भने श्री इन्रेश्वरी माद्धव मेनपा ११, लसन्धपुाल्चोकले जशल्ड जजत्न सफल भएको लथर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रािपलि रलनङ जशल्ड प्रलिर्ेलगिाका दृष्र्हरू 
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२.१०  सामाजजक सरुक्षा िथा पजञ्जकरर्  

२.१०.१ सामाजजक सरुक्षा भत्ता द्धविरर् र सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रम सम्पन्न  

सामाजजक सरुक्षा भत्ता द्धविरर् कार्यक्रमलाई पारदशी िवरले द्धविरर् गरी कोद्धह नछुटुन, कोद्धह नदोहोररउन र 
सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनयको लालग पूरा गनुयपने द्धवलधहरु र र्सका लालग चाद्धहने आवश्र्क 
कागजािहरुको बारेमा स्पि पाने उद्देश्र्ले मलेम्ची नगरपाललका अन्िगयिका सबै वडा सजचव र सहार्कहरुको 
लालग ३ ददने अलभमखुीकरर् कार्यक्रम सम्पन्न गररर्ो ।   

२.१०.२ सामाजजक सरुक्षा कार्यक्रम  

मेलम्ची नगरपाललकाले आ.व. २०७६/०७७ मा सम्बजन्धि वडा कार्ायलर् माफय ि सामाजजक सरुक्षा भत्ता 
देहार् बमोजजम उपलब्ध गराएको छ ।  

• ७० विय पूरा गरेका ज्र्ेष्ठ नागररकहरुलाई औिलध उपचार खचय समिे मालसक रुपमा रु ३०००।– 

• ६० विय पूरा गरेका ज्र्ेष्ठ दललि नागररकहरुलाई मालसक रुपमा रु २०००।– 

• ६० विय पूरा गरेका एकल मद्धहलाहरुलाई मालसक रुपमा रु २०००।– 

• जनुसकैु उमेरका द्धवधवा मद्धहलाहरुलाई मालसक रुपमा रु २०००।– 

• पूर्य अपाङ्गिा भएका नागररकहरुलाई मालसक रुपमा रु ३०००।– 

• अलि अशििा भएका नागररकहरुलाई मालसक रुपमा रु १६००।– 

• पााँच विय मलुनका एक आमाका दईुजना दललि वालवाललकाहरुलाई पोिर् भत्ता बापि मालसक रुपमा 
रु ४००।– 

• सामाजजक सरुक्षा भत्ता खाइपाई आएका लाभिाहीहरुको प्रत्र्ेक आलथयक वियको असार मसान्ि लभत्र 
सम्बजन्धि वडा कार्ायलर्हरुमा सम्पकय  गरी अलनवार्य रुपमा लगि नद्धवकरर् गनुयपने व्र्वस्था रहेको 
छ । 
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• २.१०.३ आ.व. ०७६/७७ मा द्धविरर् गररएको सामाजजक सरुक्षा भत्ता रकमको द्धववरर्   

वडा 
नं. 

ज्रे्ष्ठ नागररक भत्ता  ७० 
विय मालथ 

ज्रे्ष्ठ दललि भत्ता  
६० विय मालथ 

ज्रे्ष्ठ एकल मद्धहला 
भत्ता  ६० विय 

मालथ 

द्धवधवा भत्ता 
पूर्य अपाङ्गिा भत्ता (क 

वगय) 
अलि अशि अपाङ्गिा 
भत्ता  (क वगय) 

दललि बालबाललका 
सरुक्षा भत्ता 

जे.ना.औ.उ.भत्ता 
जम्मा 

संख्र्ा रकम 
सं
ख्र्ा 

रकम 
सं
ख्र्ा 

रकम संख्र्ा रकम 
सं
ख्र्ा 

रकम 
सं
ख्र्ा 

रकम संख्र्ा रकम 
संख्र्ा रकम  संख्र्ा रकम 

१ 175 3998000 14 336000 0 0 144 3360000 10 360000 7 134400 23 98800 
201 2296000 373 

1058320
0 

२ 138 3132000 1 24000 0 0 83 1912000 3 108000 4 76800 4 12800 
153 1738000 233 7003600 

३ 154 3438000 14 336000 1 24000 117 2808000 8 288000 12 230400 35 
15760

0 

182 2055000 
341 9337000 

४ 134 3100000 0 0 6 
14400

0 
117 2694000 16 546000 11 211200 0 0 

142 1639000 
284 8334200 

५ 151 3468000 46 
107200

0 
0 0 115 2738000 7 234000 10 192000 114 

47520
0 

177 2039000 
443 

1021820
0 

६ 190 4250000 21 480000 0 0 118 2818000 15 540000 18 345600 42 
16960

0 

210 2358000 404 
1096120

0 

७ 182 4122000 17 330000 0 0 144 3300000 4 144000 22 404800 50 
21200

0 

202 2250000 419 
1076280

0 

८ 100 2312000 3 72000 1 24000 77 1812000 6 216000 22 422400 21 94000 113 1305000 230 6257400 

९ 248 5700000 28 662000 0 0 201 4806000 17 582000 27 486400 64 
27600

0 

268 3090000 
518 

1560240
0 

१० 154 3562000 27 612000 0 0 139 3230000 11 396000 34 603200 84 
34760

0 

175 2028000 
449 

1077880
0 

११ 287 6510000 18 406000 0 0 259 6156000 23 792000 27 499200 62 
28120

0 

316 3567000 676 
1821140

0 

१२ 302 6662000 14 294000 2 48000 242 5696000 16 534000 15 288000 44 
18040

0 

342 3776000 635 
1747840

0 

१३ 192 4594000 20 480000 2 48000 168 4032000 15 540000 8 153600 41 
17640

0 

210 2513000 446 
1253700

0 

ज
म्मा  

240
7 

5484800
0 

22
3 

510400
0 

12 
28800

0 

192
4 

4536200
0 

15
1 

528000
0 

21
7 

404800
0 

584 
24816
00 

5691 30654000 
5518 

1480656
00 
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२.१०.४ २०७६ वैशाख देजख २०७६ चैत्र मसान्िसम्मको व्र्जिगि घटना दिाय द्धववरर्   

वडा 
नं. 

जन्म दिाय मतृ्र् ुदिाय 
द्धववाह 
दिाय 

बसाइ 
सराइ 
गएको 

बसाइ 
सराइ 
आएको 

सम्बन्ध 
द्धवच्छेद 

जम्मा 
मद्धहला परुुि जम्मा मद्धहला परुुि जम्मा 

१ 54 70 124 17 25 42 58 4 1 2 231 

२ 25 15 40 6 10 16 18 0 0 0 74 

३ 43 55 98 14 11 25 26 0 0 3 152 

४ 77 70 147 23 30 53 40 0 0 0 240 

५ 27 39 66 12 11 23 41 0 0 0 130 

६ 76 67 143 21 27 48 36 0 2 0 229 

७ 81 52 133 14 22 36 53 0 1 1 224 

८ 44 57 101 12 19 31 20 0 1 1 154 

९ 118 135 253 9 22 31 48 1 0 4 337 

१० 84 80 164 19 15 34 33 1 0 0 232 

११ 78 101 179 14 23 37 46 0 10 2 274 

१२ 117 97 214 16 34 50 78 4 0 5 351 

१३ 53 45 98 8 9 17 39 0 0 0 154 

जम्मा  877 883 1760 185 258 443 536 10 15 18 2782 
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२.११. मद्धहला िथा बालबाललका सम्बन्धी कार्यहरु  

मद्धहला िथा बालबाललका शाखाबाट आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पादन भएका प्रमखु कार्यहरु 

क्र.सं. कार्यक्रम लाभाजन्वि संख्र्ा 

१ मानव बेचलबखन िथा ओसारपसार द्धवरुिको ददवस 121 

२ बालददवसको अवसरमा नगरस्िरीर्  लनबन्ध  प्रलिर्ोलगिा सम्पन्न र  ८ वटा उत्कृि 
लनबन्धलाई परुस्कार द्धविरर्     

६० 

३ ८० विय मालथका ज्रे्ष्ठ नागररकहरुलाई सम्मान कार्यक्रम 62 

४ नगरपाललकाको आलथयक सहर्ोगमा इन्राविी मद्धहला द्धवकाश बचि िथा ऋर् सहकारी  
संस्था लल. बाट  मनोसामाजजक   सहर्ोग /परामशय ददएको   

358 

५ नगरपाललका र मद्धहलाहरुको समहु/ सलमलि / सहकारी संस्था लबच १  ददन ेअन्िरद्धक्रर्ा  
कार्यक्रम 

13 

६ अपाङ्गिा ददवस सम्बन्धी कार्यक्रम 55 

७ लैद्धङ्गक द्धहंसा द्धवरुिको  १६ ददन ेअलभर्ान 200 

८ नगर बाल सञ्जालका सदस्र्हरु लबच नगरस्िरीर् बक् ितृ्वकला प्रलिर्ोलगिा सम्पन्न र नगर 
लभत्रका उत्कृि ४ जना सदस्र्हरुलाई  परुस्कार लबिरर् 

५५ 

९ नगरस्िरीर् एकल मद्धहला सञ्जालसंग अन्िरद्धक्रर्ा कार्यक्रम  10 

1० नगरस्िरीर् बाल सञ्जाल पनुगयठन कार्यक्रम  65 

1१ नगरस्िरीर् कद्धविा वाचन प्रलिर्ोलगिा सम्पन्न र उत्कृि कद्धविालाई परुस्कार लबिरर् 57 

१२ नगरस्िरीर् अपाङ्गिा समन्वर् सलमलिको बैठक सम्पन्न १५ 
१३ वैदेजशक रोजगारी वाट फकीएकी १ जना मद्धहलालाई जजद्धवकोपाजयन अन्िगयि 

बाख्रापालनको लालग रु १५००० नगद सहर्ोग । 
१ 

  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वजक्त्तत्वकला प्रलिर्ोलगिामा र अपाङ्गिा ददवसमा सहभागीहरु 
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मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि काजल िामाङको बाख्रापालन व्र्वसार्को अनगुमन गररंदै 
२.११.१ ज्रे्ष्ठ नागररक ददवस सम्पन्न  

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयिको मद्धहला िथा बालबाललका शाखाको आर्ोजनामा लमलि २०७६ असोज १५ 
गिे अन्िराद्धिर् जेष्ठ नागररक ददवस सम्पन्न गररर्ो । उि ददवसको अवसरमा मलेम्ची नगरपाललका वडा नं. 
६ का ८० विय उमेर पगेुका ६२ जना ज्र्ेष्ठ नागररकहरुलाई दोसल्ला ओढाई हललयक्स प्रदान गररर्ो । उि 
कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपाललकाका प्रमखु डम्बर बहादरु अर्ायल,  उपप्रमखु भगविी नेपाल,   वडा नं. ६ का 
वडा अध्र्क्ष श्री जजिराज थापा, सगरमाथा कल्र्ार्कारी समाजका अध्र्क्ष श्री धमय कृष्र् शे्रष्ठ लगार्ि अन्र् 
स्थानीर्बासीहरुको सहभागीिा रहेको लथर्ो ।  

२.११.२ बाल सञ्जाल पनुगयठन  

बालबाललकाहरुको हकद्धहिको लालग मलेम्ची नगरपाललका अन्िगयि १३ वटै वडामा गठन भएका वडा बाल 
सञ्जालका प्रलिलनधहरुको भेलाबाट लमलि २०७६ फागनु ७ गिे मलेम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ लनवासी 
श्री रद्धवन सापकोटाको अध्र्क्षिामा १५ सदस्र्ीर् नगरस्िरीर् बाल सञ्जालको पनुगयठन सम्पन्न गररर्ो ।  

 

 

 

 

 

 

 

नगर बाल सञ्जाल गठनमा सहभागीहरु 
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  २.११.3  मानब बेचलबखन िथा ओसारपसार द्धवरुिको ददवस सम्पन्न  

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयिको मद्धहला िथा बालबाललका शाखाको आर्ोजनामा लमलि २०७६ भार २० गिे 
मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १२ जस्थि बाहनुेपाटीमा १३ औ ंराद्धिर् मानव बेचलबखन िथा ओसार पसार 
द्धवरुिको ददवस सम्पन्न गररर्ो । उि ददवसमा मेलम्ची नगरपाललकाका उपप्रमखु श्री भगविी नेपाल, प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृि देवी प्रसाद थपललर्ा, सरकारी लनकार्का प्रमखु िथा प्रलिलनलधहरु, सरुक्षा लनकार्का 
प्रलिलनलध लगार्िको उपजस्थलि रहेको लथर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मानव बेचद्धवखन िथा ओसारपसार द्धवरुिको ददवसमा सहभागी द्धवद्याथीहरुलाई परुस्कार द्धविरर् गररंदै 

२.११.4  मद्धहला िथा बालबाललका शाखाबाट सम्पादन भएका अन्र् कार्यहरु 

(क) ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर्पत्र द्धविरर् 

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयिको मद्धहला िथा बालबाललका शाखाबाट आ.व. २०७६/७७ मा ६० विय उमेर 
पूरा गरेका नगरपाललका लभत्रका ज्र्ेष्ठ नागररकहरुलाई देहार् बमोजजम ज्र्ेष्ठ नागररक पररचर् पत्र द्धविरर् 
कार्य सम्पन्न गररएको छ ।  

िपलसल 

वडा 
नं. ललङ्ग 

आ.व. २०७५/०७६ 
सम्मको 

आ.व. २०७६/०७७ 
मा 

आ.व. २०७६/०७७ 
को कूल जम्मा 

१ 
मद्धहला 4 3 7 

परुुि 10 10 20 
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२ 
मद्धहला 1 – 1 

परुुि 5 – 5 

३ 
मद्धहला 2 1 3 

परुुि 1 1 2 

४ 
मद्धहला 2 – 2 

परुुि 6 2 8 

५ 
मद्धहला 2 3 5 

परुुि 45 3 48 

६ 
मद्धहला 40 29 69 

परुुि 45 20 65 

७ 
मद्धहला – 1 1 

परुुि 1 – 1 

८ 
मद्धहला 4 1 5 

परुुि 4 1 5 

९ 
मद्धहला 4 – 4 

परुुि 4 1 5 

१० 
मद्धहला 8 3 11 

परुुि 17 5 22 

११ 
मद्धहला 15 12 27 

परुुि 13 10 23 

१२ 
मद्धहला 10 3 13 

परुुि 8 7 15 

१३ 
मद्धहला 4 10 14 

परुुि 5 15 20 

जम्मा 260 141 401 

 

(ख) अपाङ्गिा पररचर्पत्र द्धविरर्  

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयिको मद्धहला िथा बालबाललका शाखाबाट आ.व. २०७६/७७ सम्ममा 
नगरपाललका लभत्रका अपाङ्गिा भएका व्र्जिहरुलाई देहार् बमोजजम अपाङ्ग पररचर् पत्र द्धविरर् कार्य सम्पन्न 
गररएको छ । 
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िपलसल 

वगय ललङ्ग 
आ.व. २०७५/०७६ 

सम्मको 
आ.व. २०७६/०७७ 

मा 
आ.व. २०७६/०७७ 

को कूल जम्मा 

क 
मद्धहला 11 9 20 

परुुि 11 26 37 

ख 
मद्धहला 13 32 45 

परुुि 23 34 57 

ग 
मद्धहला 11 20 31 

परुुि 16 22 38 

घ 
मद्धहला 5 11 16 

परुुि 12 10 22 

जम्मा  102 16४ 266 
 

२.१२ स्वास््र् शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु  

२.१२.१ आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पादन भएका कार्यक्रम र प्रगलि  
 

क्र.स 
स्वास््र् कार्यक्रम प्राप्त बजेट खचय रकम प्रगलि  

१ प्राथलमक स्वास््र् सेवा ३७५९७००० ३७५९६००० 
कमयचारी िलब भत्ता लगार्ि चाल ु
खचय   

२ अनगुमन मूल्र्ांकन िथा र्ोजना सदुरद्धढकरर् ३३३२००० ३१३०५०९ 

द्धवलभन्न स्वास््र् संस्था, गाउाँघर 
जक्ललनक र खोप जक्ललनकको 
स्थलगि अनगुमन कार्य  ।  

३ एद्धककृि मद्धहला स्वास््र् कार्यक्रम ३४८४००० २२९३९४५ 

 मद्धहला स्वास््र् सेवा ददवस, मद्धहला 
स्वास््र् जशद्धवर, आमा समूहको 
वैठक लगार्िका कार्यक्रम सम्पन्न 
।  

४ एद्धककृि बाल स्वास््र् िथा बाल पोिर् कार्यक्रम १९०३००० ५९८४०० 

लभटालमन ए िथा जकुाको औिलध र 
बाललभटा द्धविरर् साथै पोिर् कनयर 
स्थापना ।  

५ महामारी  िथा रोग लनर्न्त्रर् कार्यक्रम १९०००० ० कार्यक्रम संचालन गनय नसद्धकएको   

६ 
अपांगिा रोकथाम िथा कुष्ठरोग लनर्न्त्रर् 
कार्यक्रम 

३१५००० ० कार्यक्रम संचालन गनय नसद्धकएको   

७ 
अस्पिाल लनमायर् सधुार िथा व्र्वस्थापन सूचना 
प्रर्ाली 

२८९००० २८९००० 
 स्वास््र् संस्था व्र्वस्थापन 
सलमलिको क्षमिा द्धवकास िाललम 
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िथा सूचना प्रर्ाली खचय ।  

८ राद्धिर् स्वास््र् लसक्षा सूचना िथा संचार केन्र  १२५००० ४०००  रेलडर्ो सूचना प्रशारर्  

९ उपचारात्मक सेवा केन्र १८५५००० १२०१२००  औिलध िथा उपकरर् खररद  

१० क्षर्रोग लनर्न्त्रर् २२९००० ६५३६५ 
 क्षर्रोग लनर्न्त्रर्को लालग 
चौमालसक वैठक खचय ।  

११ नरलसंग िथा सामाजजक सरुक्षा सेवा कार्यक्रम १२००० ० 
 कार्यक्रम संचालन गनय नसद्धकएको 
  । 

 

२.१२.२ कोलभड १९ मा भएका कार्यहरुको प्रगलि द्धववरर्   

लस.न क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन 
क्वारेन्टाइन आइसोलेशन 

मद्धहला  परुुि जम्मा मद्धहला  परुुि जम्मा 
१ िर्ारी अवस्थमा रहेका बेड संख्र्ा  – –   –  20  40 60  

२ हाल सम्म जम्मा बसेका संख्र्ा  75 345 420  18  76 94 

३ 

 संस्थागि 
आइसोलेशन िथा 
क्वारेन्टाइनमा 
आज रहेका 

मेलम्ची लभत्र  –  – –   –  –  – 

मेलम्ची बाद्धहर  –  – –   –  –  – 

४ 

 होम आइसोलेशन 
िथा क्वारेन्टाइनमा 
आज रहेका 

मेलम्ची लभत्र  –  – –   –  –  – 

मेलम्ची बाद्धहर  –  – –   –  –  – 

          

पररक्षर् िथा उपचारको द्धववरर् मद्धहला परुुि जम्मा % मा 
१ हाल सम्म जम्मा RT-PCR पररक्षर् गरेका संख्र्ा  226 ८८४   1084   

२ RT-PCR नलिजा औना बाकी संख्र्ा –   –  –   

३ हाल सम्म COVID- 19 positive संख्र्ा  10 31   41   

४ जजल्ला बाद्धहर लनदान भएका positive संख्र्ा  –  –  –   

५ कुल जम्मा positive संख्र्ा 10   31  41   

६ हाल सम्म संक्रलमि मध्रे् लनको भै घर फकय नेको संख्र्ा  –  –  –   

७ संक्रलमि मध्रे् लनको भै घर फकय नेको संख्र्ा  –  –  –   

८ हाल सम्म मतृ्र् ुहनुेको संख्र्ा  –  –  –   

९ हाल रहेका सद्धक्रर् संख्र्ा  –  १  १   

१० 
संक्रलमि मध्रे् स्वास््र् कमीको संख्र्ा ( मेलम्ची न.पा  लभत्र 
रहेका) 

 १  ५  ६   
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११ 
संक्रलमि मध्रे् सरुक्षा कमीको संख्र्ा ( मेलम्ची न. पा लभत्र 
रहेका) 

 –  २  २   

 

२.१२.३ कोलभड १९ रोकथाम िथा लनर्न्त्रर्मा भएका कार्य प्रगलि  

द्धवश्व महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाइरस (कोलभड–१९) को कारर् द्धवश्व जगि नै आिद्धङ्कि 
बलनरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्िो देश पलन अछुिो रहन सकेको छैन । नेपालमा कोरोना भाइरसको रोकथाम 
िथा लनर्न्त्रर्को लालग नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ८ गिे देजख पद्धहलो चरर्को लकडाउन घोिर्ा 
गर्ो । कोलभड १९ को संक्रमर्बाट स्थानीर् मालनसहरुको जीवन रक्षाको लालग र्स नगरपाललकाबाट समिे 
महत्वपूर्य कार्यहरु सम्पादन गररर्ो । आ.व. २०७६/०७७ मा कोरोना संक्रमर् िथा रोकथाम गनयको लालग 
नगरपाललकाबाट देहार् अनसुारको कार्यहरु गररर्ो ।  

(क) हेल्प डेस्क स्थापना 

मेलम्ची नगरपाललका लगार्ि र्स के्षत्रका स्थानीर् जनिाहरुमा द्धवश्व महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना 
भाइरसको थप संक्रमर् फैललन नददनको ललग मलेम्ची नगरपाललकाको भोटेचौर, बाहनुेपाटी, लसपाघाट र 
छापभञ्ज्र्ाङ्गमा हेल्प डेस्क राख्न े कार्य गररर्ो । हेल्प डेस्क संचालन गरी बाटोमा आविजावि गने 
मालनसहरुको ज्वरो परीक्षर्, बाटोमा आविजावि गने मालनसहरुको अलभलेख व्र्वस्थापन र सडकमा 
अत्र्ावस्र्द्धकर् सवारी साधनहरुको नमयलीकरर् गने कार्य गररर्ो । र्सबाट कोरोना संक्रमर् रोकथाम िथा 
लनर्न्त्रर्मा कार्यमा केही सफलिा प्राप्त भएको छ  ।  

 

 

 

 

 

 
 

 

हेल्प डेस्क स्थापनाका साथै सवारी साधनहरुको लनमयलीकरर् गररंदै 
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(ख)  क्वारेन्टाइन लनमायर्  

द्धवश्व महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाइरसको थप संक्रमर् फैललन नददनको ललग मलेम्ची 
नगरपाललकाले र्स नगरपाललकाको वडा नं. ११ को होटल मलेम्ची ररभर ररसोटय र वडा नं. १२ जस्थि 
जाल्पा देवी माध्र्लमक द्धवद्यालर्मा क्वारेन्टाइन लनमायर् गरी नगरपाललका प्रवशे गने संक्रमर्को उच्च जोजखम 
भएका मालनसहरुको उपचार एवं बस्ने व्र्वस्थाको प्रवन्ध गररर्ो । र्स कार्यबाट नगरपाललका र र्स क्षते्र 
आसपासमा बसोबास गने स्थानीर् मालनसहरु थप संक्रमर् हनुबाट जोलगएका छन ् ।  

 

(ग)  आइशोलेसन लनमायर्  

कोरोना भाइरस संक्रलमि मालनसहरुको उचार गरी कोरोना संक्रमर् िथा लनर्न्त्रर् गनयको लालग मलेम्ची 
नगरपाललकाले मलेम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि मेलम्ची नगरपाललका भवन र मेलम्ची ररभर ररसोटय 
िथा मलेम्ची नगरपाललका वडा नं. १२ जस्थि धलुलखेल आउटररच अस्पिालमा आइशोलेसन लनमायर् गरी 
कोरोना संक्रलमि मालनसहरुको उपचार  गररर्ो । 

  

(घ)  दीघयरोगीहरुलाई औिलध द्धविरर्  

मेलम्ची नगरपाललका के्षत्र लभत्रका वडा नं. १ देजख वडा नं. १३ सम्मका मटुु, मधमुेह, बाथ, द्धकड्नी, प्रसेर 
लगार्ि द्धवलभन्न प्रकारका दीघय रोगहरुको लनदान गनय कूल रु. १७ लाख ५ हजार ७ सर् ३३ रुपैर्ााँ 
लागिमा मलेम्ची नगरपाललका अन्िगयिका वडा कार्ायलर्हरुबाट द्धवलभन्न प्रकारका औिलधहरु खररद गरी 
द्धविरर् गने कार्य गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगरवासी िथा दीघयरोगीहरुलाई साबनु िथा औिलध द्धविरर् गररंदै 
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(ग)  साबनु िथा खfद्यान्न द्धविरर्  

कोरोना भाइरस संक्रमर्को रोकथाम िथा लनर्न्त्रर्को लालग मेलम्ची नगरपाललकाबाट नगरपाललका लभत्र 
बसोबास गने ४६९ घरपररवारका १८०६ जना जना मालनसहरुलाई ११४६० के.जी. चामल,  ७२२ के.जी. 
दाल,  ७२२ लल. िेल,  ७२२ के.जी. ननु,  ७२२ के.जी जचनी र ९३८ वटा साबनु गरी जम्मा कूल रु. ९ 
लाख २३ हजार ७ सर् ३२ रुपैर्ााँमा अत्र्ावश्र्द्धकर् खाद्य सामािीहरु द्धविरर् गने कार्य गररर्ो । त्र्सैगरी 
कोरोना संक्रमर् रोकथाम कार्यमा जनचेिना अलभवृद्धि गनयको लालग प्रथम चरर्मा नगरपाललकाबाट कूल १३ 
लाख ५३ हजार ३ सर् ५ रुपैर्ााँमा ३०८८८ वटा साबनु खररद गरी द्धविरर् लगरर्ो भन ेश्रममा आधाररि 
राहि कार्यक्रम अन्िगयि ३० लाख ६८ हजार १ सर् ३६ रुपैर्ााँ बाटोघाटो, कुलो लगार्ि लनमायर् िथा 
ममयिको काममा श्रम गरे बापि कोलभड–१९ को कारर् बेरोजगार व्र्जिहरुलाई पाररश्रलमक भिुानी   

गररर्ो ।   

 

नगरवासीहरुलाई खाद्यान्न द्धविरर् गररंदै 
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हाल सम्म मेलम्ची नगरपाललकाको वडा अनसुारको कोलभड-१९ को अवस्था 

लस.न 
मेलम्ची 

नगरपाललका 

हाल सम्म जम्मा संक्रलमि  
हाल सम्म लनको भई 

लडस्चाजय मतृ्र् ुहनुकेो संख्र्ा हाल उपचारमा रहेका 

मद्धहला परुुि जम्मा मद्धहला परुुि जम्मा मद्धहला परुुि जम्मा मद्धहला परुुि जम्मा 

१ वडा १ –   ३ ३   –  ३  ३  –  –  – –   –  – 

२ वडा २ –   – –  –  –  –  –  –  – –   –  – 

३ वडा ३ २  १ ३ २ १ ३  –  –  – –   –  – 

४ वडा ४   –  ३ ३  –  3   3  –  –  – –   –  – 

५ वडा ५  2  ३ ५   ३  २ ५   –  –  – –   –  – 

६ वडा ६  –  १ १  –   १  १  –  –  – –   –  – 

७ वडा ७  –  २  २  –  २  २  –  –  – –   –  – 

८ वडा ८  ४  १  ५  ४  १  ५  –  –  – –   –  – 

९ वडा ९  –  २  २  – २   २  –  –  – –   –  – 

१० वडा १०  –  १  १  – १   १  –  –  – –   –  – 

११ वडा ११  १  १२ १३   १  १२ १३   –  –  – –   –  – 

१२ वडा १२  –  २  २ –   २  २  –  –  – –   –  – 

१३ वडा १३  –  १  १  –  १  १  –  –  – –   –  – 
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२.१२.4 आ.व. २०७६/०७७ मा मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि रहेका स्वास््र् संस्थाबाट प्रदान गररएको 
सेवा सम्बन्धी द्धववरर्  

(क)  नगरपाललका लभत्र बद्धहरङ्ग स्वास््र् सेवा प्राप्त गने लबरामीहरुको द्धववरर्  

उमेर समूह 
नर्ााँ सेवािाहीको संख्र्ा नर्ााँ परुाना सेवािाही संख्र्ा रेफर 

मद्धहला परुुि मद्धहला परुुि मद्धहला परुुि 

०–९ 4599 4510 6314 6195 93 127 

१०–१९ 6896 5464 8625 6916 74 75 

२०–५९ 20589 12890 27578 16104 199 173 

६० विय मालथ 5353 4856 7048 6426 65 90 

 

कार्य क्षेत्र लभत्र पने लनकार् प्रलिवदेन गनुयपने संख्र्ा प्रलिवदेन गरेका संख्र्ा सेवा प्राप्त गरेका 
सेवािाही 

गाउाँघर जक्ललनक  385 282 4032 

खोप जक्ललनक 473 431 5810 

खोप सेसन  474 434 

मद्धहला स्वास््र् स्वरं्सेद्धवका  1161 1077 32162 

 

(ख)  खोप सेवा  

क्र.सं. खोप सेवाको द्धकलसम 
खोप पाएका 

बच्चाहरुको संख्र्ा 
प्राप्त भएको 

खोप 

खचय भएको 
खोप 

१ लब.लस.जज 482 5930 2951 

२ लड.द्धप.द्धट/हेप. लब िेश्रो 675 3790 3114 

३ पोललर्ो 733 3850 3204 

४ द्धप.लस.लभ. 684 3538 2663 

५ एफ.आइ.द्धप.लभ.दोश्रो  649 2725 2252 

६ दादरुा रुबेला दोश्रो  650 3885 3337 

७ जे.इ  669 2009 1510 

८ एक विय उमेर पलछ खोपको िेश्रो 
मात्रा परुा गरेका  

11 – – 

९ द्धट.लड. पद्धहलो  533 2048 1962 
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१० द्धट.लड. दोश्रो  425 

११ द्धट.लड. िेश्रो  310 

 
 

(ग)  पोिर् सेवा  

िौल 
ललएका 
बच्चा 

सामान्र्  जोजखम  अलि 
जोजखम  

आइरन 
चक्की  

१८० 
आइरन 
चक्की  

जकुाको 
औिलध  

४५ 
चक्की 
आइरन 
चक्की 
(सतु्केरी) 

लभटालमन 
ए 
सतु्केरी  

लभटालमन 
ए ६–
११ 

लभटालमन 
ए १२–
५९ 

जकुा 
औिलध 

द्धवद्यालर् 
जकुा 
औिलध 
द्धविरर् 

पद्धहलो 
भेट 

856 3 – 1082 534 814 450 428 896 6415 6527 3217 

दोश्रो 
भेट  

1685 3 16 – – – – – – – – – 

 

(घ)  सरुजक्षि माितृ्व   

गभयविी सेवा 

द्धववरर् २० विय मलुन २० विय मालथ   

पद्धहलो पटक गभय 
जााँच 

143 1061   

चौथो मद्धहनामा गभय 
जााँच 

132 778   

प्रोटोकल अनसुार 
४ पटक गभय जााँच 

62 465   

प्रसलुि सेवा 

द्धववरर् स्वास््र् संस्था घर लसफ्र्ाली लब्रज 

दक्ष प्रसलुि कमी 278 1   

अन्र् स्वास््र् 
कमी 

87 –   

सामान्र् – – 358 3 
 

(ङ)  पररवार लनर्ोजन    

द्धववरर् 
नर्ााँ प्रर्ोगकिाय हाल 

अपनाइरहेका 
सेवामा लनर्लमि 

नभएका 
साधन द्धविरर् 
पररमार् २० विय मलुन २० विय मालथ 

कण्डम  – – – – 37517 

द्धपल्स  7 239 1302 246 1509 

लडपो  73 824 12683 1135 4434 
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आर्लुसलड – 24 2203 18 9 

इम्प्लान्ट  2 298 10874 196 495 
 

(च)  गाउाँघर जक्ललनक  

क्र.सं. द्धववरर् संख्र्ा 
१ प्राथलमक उपचार 2562 

२ िौल अनगुमन 781 

३ गभय जााँच गरेका मद्धहला 96 

४ सतु्केरी जााँच गरेका मद्धहला 24 

५ जकुाका औिलध खाएका मद्धहला 24 

६ ६ मद्धहनासम्म स्िनपान मात्र गराइएको बच्चा 143 

७ ६ मद्धहना पलछ ठोस आहार शरुु गरेका  बच्चा 182 

८ आइरन चक्की द्धविरर् गररएका गभयविी िथा सतु्केरी 105 
९ लभटालमन ए प्राप्त गरेका सतु्केरी मद्धहला 12 
१० पररवार लनर्ोजन साधन प्रर्ोग गने मद्धहला 670 
११ आमा समूहको वैठकमा भाग ललएका  355 
१२ उपचारमा लनर्लमि नभएकाको खोजपट्िाल गरेको  28     

(छ)  क्षर्रोग द्धवरामी उपचार द्धववरर्   

क्र.सं. द्धववरर् दिाय संख्र्ा उपचार प्राप्त गरेका  

१ फोक्सोको द्धटलब (लब.लस.)  12 12 

२ फोक्सोको द्धटलब (लस.लड) 2 2 

३ एक्स्ट्रा पल्मोनरी लब.लस./लस.लड. 8 8 
 

(ज)  बद्धहरङ्गमा आएका लबरामीहरुको उपचार द्धववरर्    

क्र.सं. द्धववरर् मद्धहला परुुि जम्मा 
१ हााँडे 113 108 221 

२ र्दु्धटआइ 602 258 860 

३ एल आर द्धट आइ 2387 1836 4223 

४ र् ुआर द्धट आइ 1685 1330 3015 

५ िल्लो पेट दखु्न े 113 7 120 
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६ टाइफाइड द्धफबर 463 510 973 

७ भइरल इन्फ्लनु्जा 623 446 1069 

८ ग्र्ाद्धिक 3205 2307 5512 

९ आउाँ 348 124 472 

१० झाडा पखाला 812 719 1531 

११ जकुा 832 501 1333 

१२ रि अल्पिा/ पोलललनउरोप्र्ाथी 239 69 308 
१३ मधमुेह 134 143 277 
१४ छाला रोग 2672 २८१९ 5491 
१५ दााँि रोग 262 114 376 
16 आाँखा रोग 536 408 944 
17 टजन्सल 1240 1078 2318 
१८ कान 205 81 286 
१९ दम 358 394 752 
२० प्रसेर 372 389 761 
२१ चोटपटक/भााँजचएको 2611 3440 6051 
२२ बाथ रोग 340 290 630 
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२.१२.5 राद्धिर् आरोग्र् ददवस िथा धनवन्िरी जर्न्िी सम्पन्न 

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि आर्वेुद शाखावाट आ·व· २०७६/७७ को वाद्धियक कार्यक्रम अनसुार लमलि 
२०७६ साल कालियक ९ गिे शलनवारका ददन  मेलम्ची नगरपाललकाका उपप्रमखु श्री भगविी नेपालज्रू्को 
प्रमखु आलि्र्िामा राद्धिर् आरोग्र् ददवस िथा धनवन्िरी जर्न्िी द्धवलभन्न कार्यक्रम गरी सम्पन्न गररर्ो l उि 
कार्यक्रममा मलेम्ची नगरपाललकाका कमयचारीहरु लगार्ि अन्र् द्धवलभन्न व्र्जिहरुको उपजस्थलि रहेको लथर्ो। 
धन्वन्िरीलाई  आर्वेुदका प्रवियक हनु ्र आरोग्र्का ईि देविा र ददगो स्वास््र्का आधार मालनन्छ l उनकै 
सम्झनामा र्ो जर्न्िी परापूवय काल देजख प्रत्र्के वियको कालियक कृष्र् त्रर्ोदशीका ददन मनाउंदै आइरहेको 
छ। 

 

मेलम्ची न.पा. उपप्रमखु लगार्ि अन्र् कमयचारीहरु धनवन्िरी ददवस मनाउाँदै 
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२.१२.6 द्धवद्यालर् आर्वेुद िथा र्ोग जशक्षा कार्यक्रम सम्पन्न  

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि आर्वेुद शाखावाट आ.व. २०७६/७७ को वाद्धियक कार्यक्रम अनसुार 
जरार्ोटार आर्वेुद औिधालर्ले  मेलम्ची नगरपाललका वडा नं ११ मेलम्ची जस्थि श्री ईन्रेश्वरी  माध्र्लमक 
द्धवधालर्मा लमलि २०७६ फाल्गनु १६ गिे ,वडा न.१२ वाहनुेपाटी जस्थि जाल्पादेवी माध्र्लमक द्धवधालर्मा 
फाल्गरु् १९ गिे , वडा न.११ मलेम्ची जस्थि समिा जशक्षा लनकेिन माध्र्लमक द्धवद्यालर्मा फाल्गनु २० 
गिे, वडा नं. ६  िालामारङ जस्थि श्री िेसे माध्र्लमक द्धवद्यालर्मा फाल्गरु् २१ गिे र वडा न.११ मलेम्ची 
जस्थि मेलम्ची कम्र्लुनटी माध्र्लमक द्धवधालर्मा  द्धवद्यालर् आर्वेुद िथा र्ोग जशक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गररर्ो। 
जसवाट द्धवद्यालर्का २९० जना द्धवधाथीहरुले आर्वेुद िथा र्ोग जशक्षा प्राप्त गरेका लथए। त्र्सैगरी थकनी 
आर्वेुद औिधालर्ले मलेम्ची नगरपाललका वडा नं ४ जस्थि सनुकोशी वोलडिंग स्कूल देउरालीमा फाल्गरु् १७ 
गिे ,वडा न.४ श्री कृष्र् माध्र्लमक द्धवद्यालर्मा फाल्गरु् १९ गिे ,वडा न.४ ठूलो थकनी माध्र्लमक 
द्धवधालर्मा फाल्गनु २० गिे र वडा नं २ जैसी गाउ ं  जस्थि जाल्पादेवी उच्च माध्र्लमक द्धवधालर्मा फाल्गनु 
२१ गिे उि कार्यक्रम संपन्न गरेका लथए l जसमा द्धवधालर्का २१७ जना द्धवधाथी भाई वद्धहनीहरुले आर्वेुद 
िथा र्ोग जशक्षा प्राप्त गरेका लथए l आर्वेुद नेपालको मौललक  जचद्धकत्सा पिलिकभएकोले उि जचद्धकत्साको 
प्रचार प्रसार िथा स्थालनर् स्िरमा पाइने जलडवटुीहरुको प्रर्ोग, महत्व र संरक्षर्, औिधालर्ले प्रदान गने सेवा 
र र्ोग जशक्षाको महत्व वारे द्धवद्यालर् जशक्षक िथा द्धवद्याथीहरूलाई जानकारी गराइर्ो। 

 

२.१२.7 आर्वेुद गाउ ं घर/शहरी जक्ललनक नसने रोग व्र्वस्थापन िथा उपचार सेवा 
मेलम्ची नगरपाललका आर्वेुद शाखावाट आ·व· २०७६/७७  को वाद्धियक कार्यक्रम अनसुार जरार्टार 
आर्वेुद औिधालर्वाट  मलेम्ची नगरपाललका वडा नं ६ िालामारङ जस्थि श्री िेसे माध्र्लमक द्धवद्यालर्मा 
लनशलु्क आर्वेुद गाउ ं घर/शहरी जक्ललनक नसने रोग व्र्वस्थापन िधा उपचार सेवा लमलि २०७६ साल 
श्रावर् ०४ गिे शलनवारका ददन देजख शभुारम्भ भई प्रत्र्के मद्धहनाको पद्धहलो शलनवार संचालन हदैु आईरहेको 
छ । साथै म.ेन.पा. वडा नं २ जैसीगाउ ं  जस्थि जाल्पादेवी उच्च माध्र्लमक द्धवधालर्मा समिे सो सेवा थकनी 
आर्वेुद औिधालर्द्वारा संचाललि छ । र्स सेवाबाट आ·व· २०७६/७७ मा जम्मा ४४८ जना लाभाजन्वि 
भएका छन l  
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२.१२.8 औिलध खररद 

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि आर्वेुद शाखावाट र्स आ·व· मा  लत्रफला, अलभपलिकर, शिावरी, गोदजन्ि, 
दशमलु, र्ोगराज गगु्गलु, लवर्भाष्कर, पंचसकार, खददरादी वटी, महानारार्र् िेल लगार्ि ६३ थरीका आर्वेुद 
औिधीहरु रु १९,७३,४२५/- को खररद भई  मलेम्ची नगरपाललका अन्िगयि रहेका जरार्टार आर्वेुद 
औिधालर् र थकनी आर्वेुद औिधालर्मा द्धविरर् गररर्ो। साथै स्िनपार्ी आमालाई मािजृशश ु सरुक्षाथय 
दगु्धवधयक औिधी र जेष्ठ नागररकको स्वास््र् प्रवधयनको लालग रसार्न औिधीहरु लनर्लमि रुपमा 
संस्थाहरुवाट प्रदान गररर्ो। 

२.१२.9 आर्वेुद औिधालर्हरुवाट उपचार गररएका द्धवरामीहरुको द्धववरर् 

आ·व· २०७६/७७ को २०७६ साल श्रावर् देजख २०७७ आिाढमसान्ि सम्म आर्वेुद स्वास््र् 
संस्थाहरुवाट ३३०६ जना द्धवरामीहरुको स्वास््र् जााँच िथा औिधज  द्धविरर् गररर्ो। 

(क) जरार्टार आर्वेुद औिधालर्    

रोग समूह अनसुारको द्धवरामी ि्र्ाङ्क उमेर र ललंग अनसुारको द्धवरामी ि्र्ाङ्क 

नर्ााँ लबरामी परुानो लबरामी जम्मा परुुि मद्धहला जम्मा 
1600 470 2070 972 1098 2070 

(ख) थकनी आर्वेुद औिधालर्    

रोग समूह अनसुारको द्धवरामी ि्र्ाङ्क उमेर र ललंग अनसुारको द्धवरामी ि्र्ाङ्क 

नर्ााँ लबरामी परुानो लबरामी जम्मा परुुि मद्धहला जम्मा 
1040 196 1236 639 597 1236 
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२.१२.10 पन्चकमय सेवा संचालन 

आ.व.२०७६/७७ को २०७६ साल श्रावर् देजख २०७७ साल आिाढ मसान्िसम्म जरार्ोटार आर्वेुद 
औिधालर्वाट पन्चकमय सेवाको पवुयकमय अन्िगयि संचाललि स्वेदन र जशरोधारावाट जम्मा ७५ जना 
सेवािाहीहरु लाभाजन्वि भए l   

 

२.१२.11 कोलभड -१९ मा आर्वेुद स्वास््र् सेवा  

हालसम्म द्धवश्वमै कोलभड -१९ को उपचार िथा खोप िर्ार नभैसकेको अवस्थामा र्स रोगलाई लाग्न नददननु ै
सवैभन्दा उत्तम उपार् हो l आर्वेुद औिधालर्वाट शरीरमा रोग प्रलिरोधात्मक क्षमिा बढाउन ेगरु् भएका 
गडु्डचुी चरु्य, अश्वगन्धा चरु्य, र्द्धिमध ुचरु्य, शिावरी चरु्य लगार्िका जलडवटुीहरु मेलम्ची नगरपाललका वडा 
न.११ जस्थि मलेम्ची र वडा न.१२ जस्थि वाहनुेपाटीको क्वारेन्टाईन र आईसोलेशनहरुमा 
आ.व.२०७६/७७ को २०७७ साल आिाढ मसान्िसम्म द्धविरर् गररर्ो l   
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२.१३ पश ुसेवा शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु  

२.१३.१  पश ुउपचार सेवा कार्यक्रम 

मेलम्ची नगरपाललका पश ुसेवा शाखाबाट आ.व.२०७६÷०७७ मा मलेम्ची नगरपाललका अन्िगयिका सबै 
वडाहरुमा देहार् अनसुारको पश ुसेवा उपचार सम्पन्न गररएको छ ।  

िपलसल  

क्र.स .ं कार्यक्रम द्धववरर् इकाई उपचार संख्र्ा 
१ मेलडकल उपचार सेवा वटा ५८०० 

२ माइनर सजजयकल उपचार सेवा वटा १९७ 

३ गाइनोकोलोजजकल उपचार वटा २५० 

४ परजजवी लनर्न्त्रर् वटा ७५८४ 

५ पश ुबन्ध्र्ाकरर् वटा ४३१ 

६ गोबर पररक्षर् वटा ३५५ 

७ कुखरुा उपचार सेवा वटा ३५६६९ 

८ पोिमाटयम पररक्षर् वटा १० 

 

२.१३.२  मजल्ट च्र्ाफकटर द्धविरर् कार्यक्रम  

मेलम्ची नगरपाललकाले आ.ब. २०७६÷०७७ मा दगु्ध उत्पादक कृिकहरुलाई उत्प र् ेररि गरर नगर क्षेत्र 
लभत्रको दधु उत्पादन वृद्धि गने उदे्यश्र्ले नगर के्षत्र लभत्रका द्धवलभन्न वडाहरुका िपलसलका २१ वटा 
फमयहरुलाई मोटर सद्धहिको च्र्ाफकटर मेलसन ५० प्रलिशि अनदुानमा द्धविरर् गरज एको छ ।  
 

िपलसल  

क्र.स. कृिकको नाम, थर सम्पकय  नं. 
ठेगाना फमयको नाम 

न.पा. वडा नं.  

१ संलगिा ढकाल थापा ९८४३९७२७१८ मेलम्ची ०१ अलभिेक पशपुालन उधोग 

२ कृष्र् बहादरु काकी ९८६३६४५६७३ मेलम्ची ०१ अलनश कृद्धि िथा कुखरुा फमय 
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३ जशवनारार्र् गरुुङ्ग ९८५११४४९९६ मेलम्ची ०३ जशवपरुी एलिकल्चर फामय प्रा.लल. 

४ द्धकरर् गरुुङ्ग ९८४३८४९१३४ मेलम्ची ०३ हैबङु्ग नमनुा कृद्धि फामय 

५ रलबन गरुुङ्ग ९८४९४२८३०८ मेलम्ची ०३ गरुुङ्ग एलिकल्चसय फामय 

६ राजेश लामा ९८४९३११७३१ मेलम्ची ०३ ए.आर.एस. एलिकल्चसय फामय 

७ कुमारी िामाङ्ग ९८१८९४३३६३ मेलम्ची ०४ श्री कपोचन कृद्धि िथा पशपुन्छी 
नमनुा फामय 

८ हररहर खनाल ९८५११२९७६० मेलम्ची ०४ श्री लसन्ध ुभैँसी फामय प्रा.लल. 

९ रोशन लगरी ९८६०९७२७६३ मेलम्ची ०८ जाल्पा कृद्धि िथा पशपंुक्षी फामय 

१० कोमल लगरी ९८०८१८०४१३ मेलम्ची ०८ क्र्ौरानी कृद्धि िथा पशपुन्छी 
फामय 

११ कृष्र् बहादरु लबि ९८४३५२८९१६ मेलम्ची ०९ लबि च्र्ाउ नसयरी कृद्धि िथा पश ु
फमय 

१२ राजेन्र परुी ९८०३९३३११३ मेलम्ची ०९ मध्र्रािामाटा पशपुालन उधोग 

१३ अरुर् ध्वज काद्धकय  ९८०८९०५४९८ मेलम्ची १० हररर्ाली एद्धककृि कृद्धि फामय 

१४ इन्रमार्ा दनवुार ९८२३२८९७३७ मेलम्ची १० ज्वालादेवी पश ुिथा कृद्धि फमय 

१५ परुुिोत्तम चाललसे ९८४३५३०२४० मेलम्ची ११ कवासे पश ुिथा कृद्धि फमय 

१६ गंगा चाललसे ९८४४२३९६९६ मेलम्ची ११ लबसमरेु भैँसी फमय 

१७ जानकुा ढुङगाना ९८६११६३३१५ मेलम्ची १३ श्री फट्केश्वर कृद्धि िथा पशपंुक्षी 
फामय 

१८ लगिा प्रसाद घोरासैनी ९८५११८६१६५ मेलम्ची १३ फट्केश्वरी कृद्धि िथा पश ुफामय 

१९ कमल प्रसाद चाललसे ९८६०३६८४५८ मेलम्ची १२ आधलुनक कृद्धि िथा अनसुन्धान 
केन्र 
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२० राममर्ी भट्टराई ९८६९२३४४३० मेलम्ची १२ कामधेन ुगाई फमय 

२१ जर्राम नेपाल ९८५१११०५६० मेलम्ची १२ बााँसबारी सामदुाद्धर्क कृद्धि 
सहकारी संस्था लललमटेड 

 

२.१३.३   बोर्र बोका उत्पादन श्रोि केन्र सहर्ोगका लालग बोर्र बोका सहर्ोग कार्यक्रम 

 

मेलम्ची नगरपाललकाले आ.ब.२०७६÷०७७ मा बाख्राको उन्नि नश्ल द्धवकास िथा नश्ल सधुार गरी मास ु
उत्पादन वृद्धि गने उिेश्र्का साथ देहार् बमोजजमका पश ुफमयहरुलाई ५० प्रलिशि अनदुान सहर्ोगमा 
बोर्र जािका बोका खररद गरर द्धविरर् गररर्ो ।  

िपलसल  
लस.नं. प्रस्िावकको नाम ठेगाना संचालकको 

नाम, थर 
न.पा. वडा नं. गााँउ 

१ लधरेन कृद्धि िथा पशपुालन फामय मेलम्ची ०९ ज्र्ालमरे धमयराज खड्का 

२ श्री सने्नसीचौर कृद्धि िथा पशपंुक्षी फमय मेलम्ची १२ लगरानचौर हेमराज लिवारी 
 

२.१३.४   बंगरुको पाठापाठी द्धविरर् 

मेलम्ची नगरपाललकाले आ.ब. २०७६÷०७७ मा बंगरुपालक कृिकहरुलाई बंगरुपालन व्र्वसार्मा उत्प्ररेरि 
गरर नगर के्षत्र लभत्रको मास ुउत्पादन वृद्धि गने उिेश्र्का साथ नगरपाललका लभत्र प्रजननको लालग शि 
प्रलिशि अनदुानमा देहार् अनसुार ३० वटा उन्नि जािको बंगरुको पाठापाठी द्धविरर् गररर्ो।  

िपलसल 

qm=;+= s[ifssf] gfd,y/ ;Dks{ g+= 

7]ufgf 
g=kf= j8f g+= 

१ भि बहादरु दमाई ९८४४४७२८२४ मेलम्ची ०१ 

 २ लममी दजी ९८१८३६५०५६ मेलम्ची  ०२ 

 ३ लनमयला कुमारी लब.क. ९८२३०७५६०३ मेलम्ची ०३ 

 ४ जर्मान िामाङ्ग ९८५११९४३९८ मेलम्ची  ०३ 

 ५ पदम बहादरु राउि ९८४३०५५४७० मेलम्ची  ०४ 
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 ६ कल्पना रोक्का ९८४३८२६१४६ मेलम्ची  ०५ 

 ७ रामबाब ुबोगटी ९८१३९१२६०४ मेलम्ची  ०५ 

 ८ रामकृष्र् साकी ९८४११९७६६२ मेलम्ची  ०५ 

 ९ सन्ि बहादरु साकी ९८४१०४७९८० मेलम्ची  ०५ 

 १० रलबन बोगटी ९८६१९९९४६१ मेलम्ची  ०५ 

 ११ राहलु बोगटी ९८४१२२५७९० मेलम्ची  ०५ 

 १२ श्र्ाम बहादरु नेपाली ९८४८००१९५० मेलम्ची  ०५ 

 १३ कृष्र् बहादरु नेपाली ९८४११६०६४८ मेलम्ची  ०५ 

 १४ सन्च बहादरु साकी ९८१८५५१०२३ मेलम्ची  ०६ 

 १५ िारा सनुार ९८१०३२९९९७ मेलम्ची ०७ 

 १६ सररिा सनुार ९८१००८५१६० मेलम्ची ०७ 

 १७ लसिा नेपाली ९८१३०५९५०४ मेलम्ची ०७ 

 १८ राम बहादरु गरुुङ्ग (मलेम्ची अगायलनक कृद्धि 
िथा पश ुफामय) 

९८८६१७३२१९ मेलम्ची ०९ 

 १९ पिुली माजझ (बथलादेवी बंगरु एण्ड कृद्धि 
फामय) 

९८१८३१३८७२ मेलम्ची १० 

 २० लबमला माजझ ९८४७८३१०४१ मेलम्ची १० 

 २१ सररिा माजझ ९८६४३९०४९८ मेलम्ची १० 

 २२ एललसा माझी ९८०३८१५८१२ मेलम्ची १० 

 २३ बालबर िामाङ्ग (नमनुा बंगरुपालन उधोग फामय) ९८०८१२६६५४ मेलम्ची ११ 

 २४ द्धहि बहादरु दनवुार (अमारे एलिकल्चर ररसचय 
बंगरु फमय) 

९८१५७५४०९३ मेलम्ची ११ 
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 २५ चचु्चे साकी ९८०३६९३३३० मेलम्ची ११ 

 २६ अलनिा साकी ९८०३४४७०६९ मेलम्ची ११ 

 २७ शेर बहादरु िामाङ्ग (श्री बााँसबारी कृद्धि िथा 
पशपुन्छी फमय) 

९८६१०५९२११ मेलम्ची १२ 

 २८ चन्र बहादरु माजझ ९८६०६३६५१० मेलम्ची  १२ 

 २९ सभुाि माझी ९८१८४७८१४१ मेलम्ची १३ 

 ३० कद्धवराज माझी ९८१३५८६३४५ मेलम्ची १३ 

 

 

२.१३.५   पश ुसेवा शाखाबाट आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पन्न भएका िाललम कार्यक्रमहरु  

क्र.सं. कार्यक्रमको द्धववरर् 

िाललम संचालन 
अवलध 

सहभागी संख्र्ा 
उपलब्धी 

मद्धहला परुुि जम्मा 

१ 

गाई भैंसीपालन समब्जन्ध ३ 
ददने िाललम (कृिकस्िर) 
 

२०७६ पौि २० 
गिे देजख २२ 
गिेसम्म 

५ १९ 24 

कृिकहरुले गाइभैंसी पालनमा 
देखा परेका समस्र्ाहरुको 
समाधान गनय सक्षम । 

२ 

बाख्रापालन सम्वजन्ध ३ ददने 
िाललम (कृिक स्िर) 

२०७६ पौि २३ 
गिे देजख २५ 
गिेसम्म 

10 

 

18 

 

28 

कृिकहरुले बाख्रापालनमा  देखा 
परेका समस्र्ाहरुको समाधान 
गनय सक्षम । 

३ 

कुखरुापालन सम्वजन्ध ३ 
ददने िाललम (कृिक स्िर) 

२०७६ पौि २७ 
गिे देजख २९ गिे 

सम्म 

12 14 26 

कृिकहरुले कुखुरापालनमा देखा 
परेका समस्र्ाहरुको समाधान र 
व्र्वस्थापन गनय सक्षम हनु ु। 

४ 

बंगरुपालन सम्वजन्ध ३ ददने 
िाललम (कृिक स्िर) 

२०७६ माघ ५ 
गिे देजख ७ 
गिेसम्म 

1३ 1५ 26 

कृिकहरुले बंगरुपालनमा देखा 
परेका समस्र्ाहरुको समाधान र 
व्र्वस्थापन गनय सक्षम हनु ु 

५ 
पश ु लबमा अलभमखुीकरर् 
गोष्ठी 

२०७६ माघ ०२ 
गिे 

3 32 35 

पश ु लबमा सम्बन्धी जानकारी 
प्रदान िथा कृिक र लबमक 
संस्थाबीच अन्िरद्धक्रर्ा कार्यक्रम 

६ 
गोठ सधुार सम्बन्धी 
अलभमखुीकरर् कार्यक्रम 

२०७६ फागनु १९ 6 19 25 

गोठखोर सधुार सम्बन्धी 
जानकारी प्रदान । 
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गाइभैंसीपालन िाललममा सहभागीहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाख्रापालन सम्बन्धी िाललमका सहभागीहरु 
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कुखरुापालन िथा बंगरुपालन िाललमका सहभागीहरु 

  
२.१३.६ जैँ घााँसको लबउ द्धविरर् 

 

मेलम्ची नगरपाललका पश ु सेवा शाखाको आ.व.२०७६÷०७७ को बाद्धियक स्वीकृि कार्यक्रम अनसुार नगर 
के्षत्र लभत्र रहेका पशपुालक कृिकहरुमा पोद्धिलो उन्नि जािको घााँसको पहुाँच बढाउनका लालग मलेम्ची 
नगरपाललका के्षत्र लभत्रका सम्पूर्य वडाहरुमा २५०० के.जी. जै घााँसको लबउ द्धविरर् गररर्ो ।  
२.१३.७  बहबुद्धियर् घााँसका सेट्स िथा द्धवरुवा द्धविरर् कार्यक्रम M 
नगरपाललका के्षत्र लभत्र रहेका पशपुालक कृिकहरुमा पोद्धिलो कोिे िथा अकोिे उन्नि जािको घााँसको पहुाँच 
बढाउनका सपुर नेद्धपर्र, समु्बा सेटाररर्ा, मोलाटो, बदाम,े बडहर, इद्धपलइद्धपल र द्धकम्ब ुगरी जम्मा १११५० 
वटा घााँसको सेट्स िथा द्धवरुवा गररएको छ । साथै र्स आ.व. मा मलेम्ची नगरपाललका के्षत्र लभत्रका सबै 
वडाहरुमा ९१ के.जी. स्टाइलो घााँसको लबउ समेि द्धविरर् गररर्ो ।  
 

२.१३.७ र्वुा लजक्षि कार्यक्रम अन्िगयि गाईभैँसी, बाख्रा, बंगरु व्र्वसार् प्रवियन कार्यक्रम 

मेलम्ची नगरपाललका पश ु सेवा शाखाको आ.व.२०७६÷०७७ को बाद्धियक स्वीकृि कार्यक्रम अनसुार 
नगरपाललका के्षत्र लभत्र रहेका पशपुालन फामयहरुलाई प्रवियन गरी दगु्ध िथा मास ुउत्पादन वृद्धि गने मलु 
उिेश्र्का साथ र्वुा लजक्षि कार्यक्रम अन्िगयि गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, बंगरु व्र्वसार् प्रवियन कार्यक्रम 
संचालन गररएको छ । जसमा फामय संचालन अवलध १ बिय परुा गरेका, संचालकको उमेर ५० बिय ननाघेका 
र द्धवगि २ आलथयक बियमा कुनैपलन लनकार्वाट लागि िथा बस्िगुि अनदुान सहर्ोग नललएका िपजशलमा 
उल्लेजखि व्र्वसाद्धर्क पशपुालन फामयहरुलाई व्र्वसार् प्रवियनका लालग २५ वटा पशपुालन फमयहरुलाई 
लनिान्ि गोठ सधुार प्रर्ोजनमा लगानी हनुे गरर प्रलि फमय रु.१००००० ।–  सहर्ोग गररएको छ ।  
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िपलसल 

लस.
न. 

फमयको  नाम 
ठेगाना 

संचालकको नाम, थर सम्पकय  नं 
पशकुो 
द्धकलसम 

न.पा. वडा नं. 

१ 
श्री खलडकादेवी कृद्धि िथा 
पशपुालन फामय 

मेलम्ची १० लबष्र् ुबहादरु खड्का ९८६०२४०५३३ भैँसी 

२ 
शभुलममी अगायलनक कृद्धि फमय 
िथा पशपुालन केन्र 

मेलम्ची ३ साधरुाम खलिवडा ९८४९६५०७६६ भैँसी 

३ 
श्री पााँचपोखरी बहउुिेश्र्ीर् 
ब्र्बसार् प्रा.लल. 

मेलम्ची १३ ददपेन्र शे्रष्ठ ९८०३५५८७०९ बाख्रा 

४ सधुा पशपुालन ब्र्बसार् उधोग मेलम्ची १ सधुा थापा दाहाल ९८६०६३६६७१ भैँसी 

५ 
लमसन कृद्धि िथा पशपंुक्षी 
ब्र्बसार् 

मेलम्ची ११ कृष्र् प्रसाद दलुाल ९८४११६५४२४ भैँसी 

६ 
काललकादेवी पशपुन्छी पालन 
फमय 

मेलम्ची ७ सने लथङ्ग ९८०८४९५९८० भैँसी 

७ काप्र ेबाख्रा फामय मेलम्ची ४ राम िामाङ्ग ९८४३४४३३४० बाख्रा 

८ 
श्री काललकादेवी पशपंुक्षी िथा 
कृद्धि फामय 

मेलम्ची १२ ध्रबु बहादरु ढकाल ९८६०६३६६७१ बाख्रा 

९ अलभिेक पशपुालन उधोग मेलम्ची १ संलगिा ढकाल थापा ९८६११३७३६७ भैँसी 

१० फट्केश्वरी कृद्धि िथा पश ुफामय मेलम्ची १३ लगिा प्रसाद घोरासैनी ९८५११८६१६५ भैँसी 

११ 
श्री सजन्दपा आधलुनक कृद्धि 
बहउुिेश्र्ीर् फामय 

मेलम्ची २ शंकर खलिवडा ९८२३१६४५४५ भैँसी 

१२ जाल्पा कृद्धि िथा पशपंुक्षी फामय मेलम्ची ८ रोशन लगरी ९८६०९७२७६३ बाख्रा 

१३ 
श्री कपोचन कृद्धि िथा पशपुन्छी 
नमनुा फामय 

मेलम्ची ४ कुमारी िामाङ्ग ९८१८९४३३६३ बाख्रा 

१४ 
मेलम्ची अगायलनक कृद्धि िथा 
पश ुफामय 

मेलम्ची ९ राम बहादरु गरुुङ्ग ९८८६१७३२१९ बंगरु 
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१५ 
जर्लममी कृद्धि िथा पशपंुक्षी 
फामय 

मेलम्ची १० ददल बहादरु कटुवाल ९८१८४०२२११ भैँसी 

१६ गरुुङ्ग एलिकल्चर फामय मेलम्ची ३ रलबन गरुुङ्ग ९८४९४२८३०८ बाख्रा 

१७ 
बथलादेवी बंगरु एण्ड कृद्धि 
फामय 

मेलम्ची १० पिुली माजझ ९८१८३१३८७२ बंगरु 

१८ लब.एस. पश ुिथा कृद्धि फमय मेलम्ची ११ बेदलाल चाललसे ९८२३५०६०७७ भैँसी 

१९ कवासे पश ुिथा कृद्धि फमय मेलम्ची ११ परुुिोत्तम चाललसे ९८४३५३०२४० भैँसी 

२० 
श्री बााँसबारी कृद्धि िथा 
पशपुन्छी फमय 

मेलम्ची १२ शेर बहादरु िामाङ्ग ९८६१०५९२११ बंगरु 

२१ आर.के. पश ुिथा कृद्धि फमय मेलम्ची ११ राम कुमार दलुाल ९८४०५००५९२ भैँसी 

२२ 
बाबरी ढुङगा कृद्धि िथा पश ु
फामय मेलम्ची ११ मान बहादरु साद्धकय  ९८१३६९२३८४ भैँसी 

२३ ए.आर.एस. एलिकल्चर फामय मेलम्ची ३ राजेश लामा ९८४३३११७३१ बाख्रा 

२४ 
श्री कुण्डेश्वर पशपंुक्षी िथा कृद्धि 
फामय 

मेलम्ची १२ लबकाश ध्लान िामाङ्ग ९८४६६६१९९९ भैँसी 

२५ अलनश कृद्धि िथा कुखरुा फमय मेलम्ची १ कृष्र् बहादरु काद्धकय  ९८६३६४५६७३ भैँसी 

 

२.१३.8 मत्स्र् व्र्वसार् प्रवियन कार्यक्रम  

मेलम्ची नगरपाललका पश ु सेवा शाखाको आ.व.२०७६÷०७७ को बाद्धियक स्वीकृि कार्यक्रम अनसुार 
नगरपाललका क्षते्र लभत्र रहेका मत्स्र् फामयहरुलाई प्रवियन गरर माछा उत्पादन वृद्धि गने मलु उिेश्र्का साथ 
मत्स्र् व्र्वसार् प्रवियन कार्यक्रम अन्िगयि नर्ााँ पोखरी लनमायर्मा ५० प्रलिशि अनदुान, पोखरी ममयि संम्भारमा 
५० प्रलिशि अनदुान िथा माछा भरुा खरीदमा ५० प्रलिशि अनदुान प्रदान गने गरर कार्यक्रम संचालन 
गररएको छ । जसमा मलेम्ची नगरपाललका वडा नं. ३ र मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ का िपलसलका 
फमयहरुलाई मत्स्र् व्र्वसार् प्रवियन कार्यक्रममा पोखरी ममयि सम्भारका लालग प्रलि फमय रु.१०००००।– का 
दरले सहर्ोग गररएको छ ।  
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िपलसल 

लस.नं. प्रस्िावकको नाम ठेगाना संचालकको नाम, थर कैद्धफर्ि 

१ मेलम्ची अिम कृद्धिजन्र् उद्मोग प्रा.लल. मेलम्ची ११ शवुर्य राज पाण्डे  पोखरी ममयि संम्भार 

२ नेपाल ट्राउट प्रोडक्ट सेन्टर प्रा.लल. मेलम्ची ३ िलु कुमार राई पोखरी ममयि सम्भार 

 

२.१३.9 नश्ल सधुारका लालग कृलत्रम गभायधान कार्यक्रम  

मेलम्ची नगरपाललका पश ु सेवा शाखाको आ.व.२०७६÷०७७ को बाद्धियक स्वीकृि कार्यक्रम अनसुार नश्ल 
सधुारका लालग कृलत्रम गभायधान कार्यक्रममा कृलत्रम गभायधानका लालग आवश्र्क पने िरल नाईट्रोजन लनर्लमि 
रुपमा खररद िथा ढुवानी गररएको छ । जसबाट मलेम्ची नगरपाललका के्षत्र लभत्र िपजशलमा उल्लेजखि 
संख्र्ामा कृलत्रम गभायधान गररएको छ ।  

िपलसल 

 

लस.न कार्यक्रमको द्धववरर् इकाई प्रगलि कैद्धफर्ि 
 

१. कृलत्रम गभायधान    

 

 गाई वटा ४०४  

 

 भैंसी वटा २०६  

 

 बाख्रा वटा १३  

 

 

२.१३.१0 पशपुन्छीपालन फमय सजुचकृि 

मेलम्ची नगरपाललका र्स आ.व.२०७६÷०७७ मा मेलम्ची नगरपाललका के्षत्र लभत्र संचालनमा रहेका 
पशपुन्छीपालन फमयहरुलाई सजुचकृि गराई सेवा प्रदान गने उिेश्र्का साथ नगर के्षत्र लभत्र रहेका िपलसल 
बमोजजमको ६६ वटा पशपुन्छीपालन फमयहरु मलेम्ची नगरपाललकाको अलभलेखमा सजुचकृि गररएको छ ।   

िपलसल 

दिाय नं. फमयको नाम ठेगाना संचालकको नाम, थर सम्पकय  नं. 

2076/077-01 ओमहरर पशपंुक्षी फामय मेलम्ची –११ ओम बहादरु दनवुार ९८२३७९८६८६ 

2076/077-02 
लममी शंकर कृद्धि पशपंुक्षी िथा 
बनजन्र् 

मेलम्ची –१३ पारस घोरासैनी ९८४९०३३६९१ 

2076/077-03 सरगम कृद्धि िथा पशपंुक्षी फमय मेलम्ची–१३ खदुनाथ घोरासैनी ९८०८३२८८३२ 
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2076/077-04 श्री नकुल कृद्धि उद्मोग मेलम्ची–११ नकुल लिवारी ९८६०९६८७०५ 

2076/077-05 श्री ढकालथोक उन्नि बाख्रा फमय मेलम्ची–१२ माधव प्रसाद ढकाल ९८१०३२८६२६ 

2076/077-06 श्रीमन्रू् पशपुन्छी िथा कृद्धि फमय मेलम्ची–१२ लबमल प्रसाद चाललसे ९८४३२५९९२१ 

2076/077-07 अजुयन कृद्धि िथा पशपुन्छी फमय मेलम्ची–८ अजुयन लगरी ९८०८५९५२६९ 

2076/077-08 लसिलादेवी कृद्धि फमय मेलम्ची–१० जजि बहादरु िामाङ्ग  

2076/077-09 ददद्धपका कृद्धि िथा पशपंुक्षी फामय मेलम्ची–१० प्रकाश दलुाल  

2076/077-10 कररना कृद्धि िथा पश ुफमय मेलम्ची– १ कद्धविा चौलागाई ९८४९०७८८४६ 

2076/077-11 काप्र ेबाख्रा फामय मेलम्ची–४ राम िामाङ्ग ९८४३४४३३४० 

2076/077-12 
मेलम्ची अगायलनक कृद्धि िथा पश ु
फामय 

मेलम्ची–९ राम बहादरु गरुुङ्ग ९८८६१७३२१९ 

2076/077-13 अनिु कृद्धि िथा पशपुन्छी फमय मेलम्ची–१० लसिाराम आचार्य ९८४९९५९५७४ 

2076/077-14 ददर्ाले भैँसी फमय मेलम्ची–५ राजेन्र अलधकारी ९८४३९३६४५६ 

2076/077-15 गोपीकृष्र् गाई फमय मेलम्ची–५ कृष्र् प्रसाद चौलागाई ९८५१०८७००८ 

2076/077-16 
मााँ देबिा कृद्धि अगायलनक िथा 
पशपुालन फमय 

मेलम्ची–१ कुल प्रसाद चौलागाई ९८५१११९०९७ 

2076/077-17 
श्री जाल्पा देवी कृद्धि िथा कुखुरा 
फमय 

मेलम्ची–१२ अलनिा माजझ  

2076/077-18 सधुा पशपुालन ब्र्बसार् मेलम्ची–१ सधुा थापा दाहाल ९८६०९६५६१२ 

2076/077-19 काप्र ेपचु्छर बाख्रा फमय मेलम्ची–४ श्र्ाम बहादरु िामाङ्ग ९८४३६५७१९८ 

2076/077-20 जाल्पा कृद्धि िथा पशपंुक्षी फामय मेलम्ची–८ रोशन लगरी ९८६०९७२७७३ 

2076/077-21 
श्री खलडकादेवी कृद्धि िथा 
पशपुालन फामय 

मेलम्ची–१० लबष्र् ुबहादरु खड्का ९८६३२४०५३३ 

2076/077-22 
इन्राविी पशपुालन िथा कृद्धि 
फमय 

मेलम्ची–१० लभम प्रसाद दलुाल ९८५११८५०४५ 

2076/077-23 
मााँ लबन्धवालसनी पश ु िथा कृद्धि 
फामय 

मेलम्ची–११ ज्ञान प्रसाद सापकोटा ९८०८०७३३७७ 

2076/077-24 
श्री काललदेवी पशपंुक्षी िथा कृद्धि 
फामय 

मेलम्ची–१२ ध्रबु बहादरु ढकाल ९८६०६३६६१७१ 

2076/077-25 
श्री बााँसबारी कृद्धि िथा पशपुन्छी 
फमय 

मेलम्ची–१२ शेर बहादरु िामाङ्ग ९८२३५१५७९६ 

2076/077-26 
साउने खोल्सा बहउुिेश्र्ीर् कृद्धि 
फामय 

मेलम्ची–१० माधव प्रसाद दाहाल ९८४९५६८८६२ 

2076/077-27 पावयिी कृद्धि िथा पशपंुक्षी फमय मेलम्ची–८ बच्चरुाम परुी ९८४१५१७६५१ 

2076/077-28 मेलम्ची अिम कृद्धिजन्र् उद्मोग मेलम्ची–११ शवुर्यराज पाण्डे ९८४३५२८९३१ 
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2076/077-29 
श्री कुण्डेश्वर पशपंुक्षी िथा कृद्धि 
फामय 

मेलम्ची–१२ लबकाश ध्लान िामाङ्ग ९८४३६६१९९९ 

2076/077-30 
श्री सजन्दपा आधलुनक कृद्धि 
बहउुिेश्र्ीर् फामय 

मेलम्ची–२ शंकर खलिवडा ९८४९३३८२८१ 

2076/077-31 जशखरपरु एद्धककृि कृद्धि फमय मेलम्ची–१० बालकृष्र् आचार्य ९८५११७५२७३ 

2076/077-32 देवीथान जुाँडी पशपुालन फमय मेलम्ची–७ नेत्र बहादरु अलधकारी ९८१८४१०२०९ 

2076/077-33 
लबि च्र्ाउ नसयरी कृद्धि िथा पश ु
फमय 

मेलम्ची–९ कृष्र् बहादरु लबि ९८४३५२८९१६ 

2076/077-34 
इन्राविी एलिकल्चर प्रोडक्सन 
प्रा.लल. 

मेलम्ची–१ मािकृा खलिवडा ९८४३१८४१०३ 

2076/077-35 
बाबरी ढुङगा कृद्धि िथा पश ु
फामय 

मेलम्ची–११ मान बहादरु साद्धकय  ९८१३६९२३८४ 

2076/077-36 
श्री कपोचन कृद्धि िथा पशपुन्छी 
नमनुा फमय 

मेलम्ची–४ कुमारी िामाङ्ग ९८१८९४३३६३ 

2076/077-37 
लसन्ध ु मजल्ट प्रपोज कम्पनी 
प्रा.लल. 

मेलम्ची–१ दोलख राज लनरौला ९८४२०४३०९५ 

2076/077-38 गरुुङ्ग एलिकल्चर फामय मेलम्ची–३ रलबन गरुुङ्ग ९८४९४२८३०८ 

2076/077-39 
लसम्पानी कृद्धि पशपुालन िथा 
कुखरुापालन फमय 

मेलम्ची–१२ गोखाय बहादरु िामाङ्ग ९८४३९३९१८५ 

2076/077-40 आर.के. पश ुिथा कृद्धि फमय मेलम्ची–११ राम कुमार दलुाल ९८४०५००५९२ 

2076/077-41 लधरेन कृद्धि िथा पशपुालन फामय मेलम्ची–९ धमयराज खड्का ९८४०२९७१०० 

2076/077-42 कृद्धि िथा पशपुालन फमय मेलम्ची–११ गोमा चाललसे ९८४०५००६२२ 

2076/077-43 
वाई एम कृद्धि िथा पशपुालन 
फमय 

मेलम्ची–९ नवराज खड्का ९८१३३८५८६० 

2076/077-44 
बिासे सामदुाद्धर्क बाख्रापालन 
समहु फमय 

मेलम्ची–६ द्धवन्र बहादरु िामाङ्ग ९८४३७४१५८५ 

2076/077-45 काब्राबोट बाख्रापालन मेलम्ची–२ लडल्ली प्रसाद खलिवडा ९८४९५०७१५५ 

2076/077-46 श्री मेलम्ची कृद्धि िथा पश ुफमय मेलम्ची–११ रामकृष्र् सापकोटा  

2076/077-47 न्रू् पोजल्ट्र कृद्धि फमय मेलम्ची–१३ 
उधन बहाद ुुर 
आलेमगर 

९८४९७६७६५३ 

2076/077-48 
जर्लममी कृद्धि िथा पशपंुक्षी 
फामय 

मेलम्ची–१० ददल बहादरु कटुवाल ९८१८४०२२११ 

2076/077-49 ए.आर.एस. एलिकल्चर फामय मेलम्ची– ३ राजेश लामा ९८४९३११७३१ 

2076/077-50 लभमसेन थान काफलगैरी मेलम्ची–७ नेत्रलाल शे्रष्ठ ९८१३२३७४५६ 
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पशपुालन फमय 

2076/077-51 
रलसक नमनुा कृद्धि िथा 
पशपुालन फमय 

मेलम्ची–९ धन बहादरु बस्नेि ९८४३५४४३२० 

2076/077-52 जघलसङ नमनुा बाख्रा फमय मेलम्ची–१३ राम बहादरु िामाङ्ग ९८०३२८३५५३ 

2076/077-53 अलनश कृद्धि िथा कुखरुा फमय मेलम्ची– १ कृष्र् बहादरु काद्धकय  ९८६३६४५६७३ 

2076/077-54 लिलान्चौर पोजल्ट्र फमय मेलम्ची–१३ ईश्वरी प्रसाद घोरासैनी ९८२३५१५९४० 

2076/077-55 अचयना कृद्धि िथा पशपुन्छी फमय मेलम्ची–१० जचरञ्जीवी आचार्य ९८६९५७२३४४ 

2076/077-56 अमलटार भैँसीपालन फमय मेलम्ची–१३ लभमसेन लमजार ९८२३८०५३५४ 

2076/077-57 लसन्दोङ्ग गाई िथा भैँसी फमय मेलम्ची– १ गोपाल बहादरु िामाङ्ग ९८१८११८७९७ 

2076/077-58 दगुाय लबकास पशपुालन फमय मेलम्ची– ७ लनल कुमारी परुी ९८६१५२४१०६ 

2076/077-59 
श्री लसन्ध ु फट्केश्वर कृद्धि िथा 
पशपुन्छी फमय 

मेलम्ची–१३ प्रकाश नेपाल  

2076/077-60 
नेपाल ट्राउट प्रोडक्ट सेन्टर 
प्रा.लल. 

मेलम्ची– ३ िलु कुमार राई ९८४९९८११५७ 

2076/077-61 श्री मेलम्ची प्राङगाररक कृद्धि फमय मेलम्ची–१२ माधब प्रसाद ढकाल ९८६०१४३१४९ 

2076/077-62 दवुाचौर नमनुा कृद्धि फमय मेलम्ची– ७ रोद्धहिमान िामाङ्ग ९८५११६०३०२ 

2076/077-63 फट्केश्वरी कृद्धि िथा पश ुफामय मेलम्ची–१३ लगिा प्रसाद घोरासैनी ९८५११८६१६५ 

2076/077-64 अलभिेक पशपुालन उधोग मेलम्ची– १ संलगिा ढकाल थापा ९८४११७१३९८ 

2076/077-65 बथलादेवी बंगरु एण्ड कृद्धि फामय मेलम्ची–१० पिुली माजझ ९८१८३१३८७२ 

2076/077-66 लब.एस. पश ुिथा कृद्धि फमय मेलम्ची–११ बेदलाल चाललसे ९८२३५०६०७७ 
 

२.१३.१1 मेलम्ची नगरपाललका क्षते्रलभत्र रहेका दगु्ध संकलन केन्र िथा दगु्ध जचस्र्ान केन्रहरुको लबवरर्  

क्र.स. 

 

दगु्ध जचस्र्ान संकलन 
केन्रको नाम 

स्थान 

 

संचालकको द्धववरर्  सम्पकय  नं. 

 

दधु संकलन द्धववरर् 

दैलनक औिि 
(ललटर) 

बाद्धियक 
औिि 
(ललटर) 

 १. सरु्यमखुी साना द्धकसान कृद्धि 
सहकारी संस्था लललमटेड 

मेलम्ची–१ लमत्रलाल चौलागाई ९८५११०३२८७  ३२००  १६८००० 

 २. भोटेचौर दगु्ध डेरी िथा 
संकलन केन्र  

मेलम्ची–१ परुुिोत्तम चौलागाई ९८६९१८६२२९  १२००  ४३८००० 



æमेलम्ची नगर समदृ्धिको आधार : कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारÆ मेलम्ची नगरपाललका  
 

 

123 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७६/०७७  

 
 

 

२.१३.१2 मेलम्ची नगरपाललका क्षते्र लभत्र संचालनमा रहेका पशपंुक्षीजन्र् औिलध पसलहरुको द्धववरर् 

क्र.स. फमयको नाम ठेगाना सम्पकय  ब्र्जि सम्पकय  नं. 
१. सूर्यमखुी साना द्धकसान कृद्धि 

सहकारी संस्था लललमटेड 
मेलम्ची न.पा.–१, लस.पा. हररशरर् चौलागाई ९८६०३६२४४१ 

२. भोटेचौर स्वास््र् सलमलि मेलम्ची न.पा.–२, लस.पा. श्र्ामराज सापकोटा ९८४११११६०१ 
३. ससु्मा एिोभेट फमाय मेलम्ची न.पा.–६, लस.पा. ससु्मा लगरी ९८६९२३४३४२ 
४. िालामाराङ एिोभेट मेलम्ची न.पा.–६, लस.पा. लबष्र् ुसापकोटा ९८६०३२९८०१ 
५. दवुाचौर एिोभेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–७, लस.पा. केशरीनाथ भारलि ९८०३४९०९८३ 

 ३. श्री लसन्धवेुशी वहउुिेश्र्ीर् 
सहकारी संस्था लललमटेड 

मेलम्ची–५ श्र्ाममर्ी चौलागाई ९८५११३६३४०  ७५०  २७३७५० 

 ४. लसन्ध ुलमलन डेरी उधोग मेलम्ची–११ शरर् प्रसाद चाललसे ९८५११८१३६१  २५००  ९१२५०० 

 ५. इन्र दगु्ध डेरी उधोग मेलम्ची–११ इन्रमर्ी दाहाल ९८१३४७२६३८  १०००  ३६५००० 

 ६. इन्राविी दगु्ध डेरी उधोग मेलम्ची–११ लभम प्रसाद दलुाल ९८५११८५०४५  २०००  ७३०००० 

 ७. जशव शजि दगु्ध संकलन 
उधोग 

मेलम्ची–१२ केदार प्रसाद 
घोरासैनी 

९८५११५६७८०  १३००  ४७४५०० 

 ८.   मेलम्ची–१२ लोक बहादरु थापा ९८६१८२२४६७  ३००  १०९५०० 

 ९.   मेलम्ची–१२ राममर्ी भट्टराई ९८६९२३४४३०  ५५०  २००७५० 

 १०.   मेलम्ची–१ चडुामर्ी चौलागाई ९८४३१६०८१४  १४०  ५११०० 

 ११.   मेलम्ची–१३ ददननाथ घोरासैनी ९८०८७१०१६७  २००  ७३००० 

 १२.   मेलम्ची–१३ श्र्ाम घोरासैनी ९८२३०१९८११  २००  ७३००० 

 १३.   मेलम्ची–१३ माधव ढंुगाना ९८०८४६७०९३  ७०  २५५५० 

 १४.   मेलम्ची–१३ द्धवदरु बहादरु डोटेल    २००  ७३००० 

 १५.   मेलम्ची–१३ उिब गरुागाई ९८१३५५२३९०  १००  ३६५०० 

 १६.   मेलम्ची–१३ जर्राम दंगाल    १२०  ४३८०० 

  जम्मा लनर्ायि हनुे दगु्ध  १३८३० ५०४७९५० 
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६. क्र्ौरानी एिोभेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–८, लस.पा. कोमल लगरी ९८०८१८०४१३ 
७. न्रू् कुशल एिोभेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–९, लस.पा. कृष्र् बहादरु लबि ९८२३२८९८४१ 
८. जशखरपरु एिोभेट मेलम्ची न.पा.–१०, लस.पा. टोम शंकर आचार्य ९८५११६६८४० 
९. मेलम्ची एिोभेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–११, लस.पा. नवराज दलुाल ९८१३२५१८७८ 
१०. न्रू् पााँचपोखरी एिोभेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–११, लस.पा. माधव आचार्य ९८४३२५०२१८ 
११. मञ्जुश्री भेट फमाय मेलम्ची न.पा.–११, लस.पा. उपेन्र पजण्डि ९८४३७२९४९९ 
१२. लसन्ध ुभेट फमाय मेलम्ची न.पा.–११, लस.पा. राजन लगरी ९८०८३८०८५३ 
१३. नोबेल एिोभेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–११, लस.पा. ददप लधिाल  
१४. सहर्ोगी एिोभेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–१२, लस.पा. शम्भ ुभट्टराई ९८५१००९०१६ 
१५. बाहनुेपाटी भेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–१२, लस.पा. लिलक बहादरु माजझ ९८४९९४३५३९ 
१६. फट्केश्वरी भेटेररनरी एण्ड 

एिोभेट सेन्टर 
मेलम्ची न.पा.–१३, लस.पा. चेि प्रसाद घोरासैनी ९८६०१४५४८५ 

 

२.१४ कृद्धि द्धवकास शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु  

२.१४.१  आ.व. २०७६/०७७ मा कृद्धि द्धवकास शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्र् कार्यक्रमहरु  

र्ोजना/कार्यक्रमको द्धववरर् 
जम्मा  खचय 

भएको बजेट रु. 
संख्र्ा/ 

इकाई 

लाभाजन्वि 

जनसंख्र्ा 
मखु्र्  उपलब्धी 

कृद्धि र्ाजन्त्रकरर् कार्यक्रम 
अन्िगयि  ५० प्रलिशि अनदुानमा  
लमलनद्धटलर द्धविरर् 

३६,००,००० ६२ थान 

प्रत्र्क्ष 
६२ 

अप्रत्र्क्ष 
६२० 

कृद्धिमा र्ाजन्त्रकरर्बाट कृद्धिमा 
देजखर्को कृद्धि मजदरु समस्र्ाको केद्धह 
हद सम्म समधान, उत्पादन लागि कम 
भइ कृिकको आलथयक स्िरमा सधुार 
आएको । 

कृद्धि र्ाजन्त्रकरर् कार्यक्रम 
अन्िगयि ५० प्रलिशि अनदुानमा 
मजल्टक्रप थे्रसर लबिरर् 

१,५६,००० ३ थान 

३ प्रत्र्क्ष 
३० 

अप्रत्र्क्ष 

कृद्धिमा र्ाजन्त्रकरर्बाट कृद्धिमा 
देजखर्को कृद्धि मजदरु समस्र्ाको केद्धह 
हद सम्म समधान, उत्पादन लागि कम 
भइ कृिकको आलथयक स्िरमा सधुार 
आएको । 

कृद्धि र्ाजन्त्रकरर् कार्यक्रम 
अन्िगयि ५० प्रलिशि अनदुानमा 
मजल्टक्रप थे्रसर लबिरर् 

४,२०,००० ७ थान 

प्रत्र्क्ष ७ 
अप्रत्र्क्ष 
१४० 

कृद्धिमा र्ाजन्त्रकरर्बाट कृद्धिमा 
देजखएको कृद्धि मजदरु समस्र्ाको केही 
हदसम्म समधान, उत्पादन लागि कम 
भइ कृिकको आलथयक स्िरमा सधुार 
आएको । 

मागमा आधारीि कार्यक्रम 
अन्िगयि प्लाद्धिक ७५ प्रलिशि 
अनदुानमा प्लाद्धिक टनेल लबिरर् 

१७,६२,१०० ३६७ थान ३६७ 

३६७ वटा प्लाद्धिकको घर लनमार्य 
भइ त्र्स लभत्र बैमौसमी िरकारी 
(गोलभेडा, साग, खसुायलन) उत्पादन भइ 
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र्ोजना/कार्यक्रमको द्धववरर् 
जम्मा  खचय 

भएको बजेट रु. 
संख्र्ा/ 

इकाई 

लाभाजन्वि 

जनसंख्र्ा 
मखु्र्  उपलब्धी 

कृिकको आलथयक िथा पोिर् 
अबस्थामा सधुार आएको । 

मागमा आधारीि कार्यक्रम 
अन्िगयि प्लाद्धिक ७५ प्रलिशि 
अनदुानमा थोपा लसचाइ सेट 
लबिरर् 

४,९५,००० ९० सेट ९० 

लसंचाईको कमी हनुे ठााँउ र सबै 
लसजनमा िरकारी खेलि भइ कृिकको 
आलथयक स्िरमा सधुार आएको । 

माटो सधुार कार्यक्रम अन्िगयि 
७५ प्रलिशि अनदुानमा समुम 
खाध्र् ित्व जजङक लबिरर् 

३,१७,००० 
१९०० 
के.जी ५३५ 

शमुम खाध्र् ित्व जजकको प्रर्ोगले 
धान िथा िरकारी खेलिमा उत्पादन 

िथा उत्पादकत्व बदृ्धि भई आलथयक 
स्िरमा सधुार आएको । 

बालल द्धवकास कार्यक्रम (खाध्र्ान 
िथा लबउमा आत्मलनभयर ) 
कार्यक्रम अनसुार ५० प्रलिशि  

अनदुानमा  ५ टन गौिम जािको 
उन्नि गहुाँको लबउ,१४२० के.जज 
रामपरु कम्पोजजट जािको मकैको 
उन्नि लबउ र ४००० के.जज 
खमुल ४ जािको उन्नि लबउ र 
३२० खमुल १० जािको धानको 
लबउ लबिरर् गरीएको ।साथै 
२०० के.जज खमुल ४ को मलु 
लबउ लबिरर्  गरीएको लथर्ो । 

१०,४०,२०० 
१०९४० 
के .जज, 

 

उन्नि वीउ द्धविरर्बाट वीउ 
प्रलिस्थापन दरमा बदृ्धि भइ खाध्र्ान 
बाललमा उत्पादनका साथै गरु्स्िरीर् 
वीउ उत्पादनमा बदृ्धि  भइ खाध्र्ान्नमा 
आत्मलनभयर हनु सहर्ोग पगेुको । 

कृद्धि प्रद्धवलध प्रसार द्धवकास िथा 
क्षमिा अलभबदृ्धि अन्िरगयि ३ ददने 
नगर स्िरीर् फलफूल खेलि प्रलबलध 
लबिर्क िाललम सञ्चालन गरीएको 
। 

१,००,००० १ पटक २५ 

कृिकहरुको फलफूल उत्पादन 
सम्बजन्ध आधलुनक प्रद्धवलधज , ज्ञान, लसप, 

क्षमिा अलभबदृ्धि भइ कृिकले खेलिपालि 
गने िरीकामा परीवयिन आउनेछ जसले 
गदाय उत्पादन लगाि घटनकुा साथै 
उत्पादन र उत्पादकत्वमा बदृ्धि भएको  

कृद्धि प्रद्धवलध प्रसार द्धवकास िथा 
क्षमिा अलभबदृ्धि अन्िरगयि ३ ददने 
नगर स्िरीर् खाध्र्ान िथा लबउ 
उत्पादन सम्बजन्ध िाललम सञ्चालन 

गरीएको । 

१,००,००० १ पटक २५ 

कृिकहरुको लबउ िथा  खाध्र्ान 

उत्पादन सम्बजन्ध आधलुनक प्रद्धवलधज , 

ज्ञान, लसप, क्षमिा अलभबदृ्धि भइ कृिकले 

खेलिपालि गने िरीकामा परीवयिन 
आउनेछ जसले गदाय उत्पादन लगाि 
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र्ोजना/कार्यक्रमको द्धववरर् 
जम्मा  खचय 

भएको बजेट रु. 
संख्र्ा/ 

इकाई 

लाभाजन्वि 

जनसंख्र्ा 
मखु्र्  उपलब्धी 

घटनकुा साथै उत्पादन र 
उत्पादकत्वमा बदृ्धि भएको । साथै 
लबउ उत्पादन क्षेत्रमा अजघ बढेको । 

कृद्धि प्रद्धवलध प्रसार द्धवकास िथा 
क्षमिा अलभबदृ्धि अन्िरगयि ३ ददने 
नगर स्िरीर् व्र्वसार्ीक िरकारी 
खेलि प्रलबलध सम्बजन्ध िाललम 

सञ्चालन गरीएको । 

१,००,००० १ पटक २५ 

कृिकहरुको िरकारी खेलि उत्पादन 
सम्बजन्ध आधलुनक प्रद्धवलधज , ज्ञान, लसप, 

क्षमिा अलभबदृ्धि भइ कृिकले खेलिपालि 
गने िरीकामा परीवयिन आउनेछ जसले 

गदाय उत्पादन लगाि घटनकुा साथै 
उत्पादन र उत्पादकत्वमा बदृ्धि भएको 
। 

व्र्वसार्ीक च्र्ाउ खेलि कार्यक्रम 
अन्िगयि नगरपाललमकाको लबलभन्न 
वडाहरु ७५ प्रलिशि अनदुानमा 
लसिाक िथा कन्र्  च्र्ाउको लबउ 
लबिरर् गरीएको । 

१,८३,७५० १ पटक २६ 

मेलम्ची नगरपाललका वडा न, ५,६,९ र 
१० मा केद्धह कृिकहरुले ब्र्वसार्ीक 

रुपले लसिाके र कन्रे् च्र्ाउ खेलि सरुु 
गरेको साथै अन्र् कृिक पलन च्र्ाउ 
खेलि प्रलि आकय द्धिि भएकाले च्र्ाउको 
उत्पादन बदृ्धि भइ कृिकको 
आम्दालनमा समेि बदृ्धि हनुेछ । 

व्र्वसार्ीक मौरी पालन सहर्ो 
कार्यक्रम अन्र्निगि ५० प्रलिशि 
अनदुानमा मौरी गोला िथा अन्र् 
उपकरर् लबिरर् गरीएको । 

८,०७,००० १ पटक ४८ 

ब्र्वसार्ीरुपमा मौरीपालनको सरुुवाि 
भइ मह िथा मौरी जन्र् अन्र् उत्पादन 
सरुु हनुेछ साथै अन्र् कृिकहरुलाइ 
पलन मौरी पालन सम्बजन्ध थप आकय िर् 

बढेको । 

नर्ााँ बगैचा स्थापना गने कार्यक्रम 
अनसुार बि े फलफूलको लबरुवा 
कागलि सनु्िला र जनुारको लबरुवा 
७५ प्रलिशि अनदुानमा लबिरर् 
गरीएको । 

८,८२,००० १पटक ३१२ 

र्स बिय कागलिको १५ हेक्टर , 

सनु्िला ८ हेक्टर र जनुार २ हेक्टर 

क्षेत्रफलमा लबस्िार भएको । बााँझो 
जलमनको सदपुर्ोग भई अलमलो जािको 
उत्तपादनमा बदृ्धि हनुेछ । 

नर्ााँ बगैचा स्थापना गने कार्यक्रम 
अनसुार द्धहउदे फलफूलको लबरुवा 
लजप्सको लबरुवा ७५ प्रलिशि 
अनदुानमा लबिरर् गरीएको । 

६०,००० १पटक १० 

लजप्सको ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा 
लबस्िार भएको । बााँझो जलमनको 
सदपुर्ोग भई अलमलो जािको 
उत्तपादनमा बदृ्धि हनुेछ । 

कृद्धि प्रद्धवलध प्रसार द्धवकास िथा 
क्षमिा अलभबदृ्धि अन्िरगयि १ ददने 

९०,००० ९ पटक २२५ 
कृिकको ज्ञान,लसप, क्षमिा बदृ्धि भइ 
कृद्धि जन्र् उत्पादनमा बदृ्धि आएको । 
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र्ोजना/कार्यक्रमको द्धववरर् 
जम्मा  खचय 

भएको बजेट रु. 
संख्र्ा/ 

इकाई 

लाभाजन्वि 

जनसंख्र्ा 
मखु्र्  उपलब्धी 

लबलभन्न लबिर्मा घजुम्ि स्थलगि 
िाललम सञ्चालन गरीएको । 

बास्मिी धान प्रबयधन कार्यक्रम  

अनसुार १२ वटा लमलनद्धटलर १ 
वटा ब्रस कटर धान काटने मेलसन 
१ वटा चारपाङि े मोटर बाट 
चल्लने थेस्रर द्धविरर् गरीएको । 

१०,५६,००० १ पटक ५६५ 
बास्मिी धानको उत्पादन िथा 
उत्पादत्वमा बदृ्धि आउनेछ । 

आक्सलमक बालीसंरक्षर् कार्यक्रम 
अनसुार र्स बिय देखा परेको 
अमेरीकन फौजज द्धकरा र सहल 
लनर्न्त्रर्को लागी लबिदी खरीद 
गरी लबिरर् गरीएको । 

३,५०,००० ३ पटक ६५०० 

मकैमा देखजएको अमेरीकन फौजी 
कीराबाट बालीनाली जोगीए मकैको 

उत्पादनमा बदृ्धि हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगर प्रमखुज्रू्बाट कृिकहरुलाई लमलनद्धटलर द्धविरर् गररंदै 
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२.१४.२  ५० प्रलिशि अनदुानमा  लमलनद्धटलर प्राप्त गने कृिक समूह,  कृद्धि सहकारी, िथा कृद्धि फमयको द्धववरर्   

क्र.सं. कृिक समूह/कृिी सहकारी/कृिी फमयको नाम बजुझललनेको नाम वडा  नं. सम्पकय   नम्बर संख्र्ा 
१ इन्रावलि एिीकल्चर प्रोडक्सन रुर प्र. खलिवडा १ ९८४३१८४१०३ १ 

२ जगेल धारा कृद्धि िथा पश ुपालन फमय जजिेन्र िामाङ १ ९८१८०३२४३४ १ 

३ कुण्डेश्वर कफी नसयरी फमय जशरीि लधमाल १ ९८४००१४६५५ १ 

४ 

सूर्यमजुख साना कृिान कृद्धि सहककारी 
संस्था राम लसं िामाङ १ ९८१०७०१८०८ १ 

५ 

सूर्यमजुख साना कृिान कृद्धि सहककारी 
संस्था भरि प्रसाद चौलागाइ १ ९८५१२३४३६१ १ 

६ 

सूर्यमजुख साना कृिान कृद्धि सहककारी 
संस्था चडुामजर् चौलागाइ १ ९८४३१६०८१४ १ 

७ राधाकृष्र् कृद्धि िथा पशपुालन कृद्धि फमय जचन्िामलुन लधमाल  १ ९८४१२५३८५५ १ 

८ 

सूर्यमजुख साना कृिान कृद्धि सहककारी 
संस्था सन्िोि सापकोटा २ ९८५१२४६३३६ १ 

९ पशपंुजक्ष र्वस्थापन कृद्धि फमय ऋद्धि राम खलिवडा २ ९८४०७०८४५५ १ 

१० हैबङु कृद्धि फमय लछु प्रसाद दलुाल  ३ ९८४१५९८६१३ १ 

११ सनुखालन टोल लमजश्रि कृिक समूह द्धवर बहादरु िामाङ ४ ९८४३६८२०१७ १ 

१२ 

धलियका सामदुार्ीक कृद्धि सहकारी संस्था 
लल. वाङदोजे लामा ५ ९८५१००२२८२ १ 

१३ लसन्धबुेजश बहउुदेश्र्ी सहकारी संस्था ली  चन्र बहादरु नेपाल ५ ९८४०५००७७७ १ 

१४ पषु्पराज अगायलनक एिो प्रा.लल  

श्री  शाललकराम 
अलधकारी ५ ९८५१२२६१९० १ 

१५ लसन्धबुेजश बहउुदेश्र्ी सहकारी संस्था ली  बैन बहादरु िामाङ ५ ९८२३७४१४१४ १ 

१६ िेसै सामदुाद्धर्क कृ.स.सं.लल. र्नुेस थापा ६ ९८४९१४५६८१ १ 

१७ िेसै सामदुाद्धर्क कृ.स.सं.लल. कुमार आर्ायल ६ ९८६१०९१३३१ १ 

१८ िेसै सामदुाद्धर्क कृ.स.सं.लल. ददपलाल लसग्देल ६ ९८४९०७६८८० १ 

१९ िेसै सामदुाद्धर्क कृ.स.सं.लल. नेत्र ब. शाही ६ ९८०८१९०३४९ १ 

२० िेसै सामदुाद्धर्क कृ.स.सं.लल. द्धवष्र् ुप्र. सापकोटा ६ ९८०३६५७३६५ १ 

२१ िेसै सामदुाद्धर्क कृ.स.सं.लल. वृद्धि ब. खड्का ६ ९८६९०२०९०७ १ 

२२ ल्हामेन्दो कृिक.समहु शेर ब. िामाङ्ग ६ ९८४०२९९००५ १ 

२३ पोखरे भन्ज्र्ाङ्ग साना द्धक.कृ.स.सं.लल. र्ामनुा लगरी ७ ९८१३९२४७२५ १ 

२४ पोखरे भन्ज्र्ाङ्ग साना द्धक.कृ.स.सं.लल. बाल कुमारी कमयचारी ७ ९८०३८११४१५ १ 

२५ दवुाचौर सा.कृ.स.सं.लल आइिमान  स्र्ाङबो ७ ९८०८५८३१७० १ 

२६ दवुाचौर सा.कृ.स.सं.लल शेर बहादरु  िामाङ ७ ९८१०३०४४१९ १ 

२७ दवुाचौर सा.कृ.स.सं.लल द्धटकाराज  लगरी ७ ९८०३६१३९०६ १ 
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क्र.सं. कृिक समूह/कृिी सहकारी/कृिी फमयको नाम बजुझललनेको नाम वडा  नं. सम्पकय   नम्बर संख्र्ा 
२८ फुल कोद्धपला कृ.स. कान्छामान  िामाङ्ग ८ ९८१३५६२४२७ १ 

२९ द्धवष्र् लजमम कृ.स.सं.लल. कोमल लगरी ८ ९८०८१८०४१३ १ 

३० द्धवष्र् लजमम कृ.स.सं.लल. अजुयन लगरी ८ ९८०८५९५२६९ १ 

३१ द्धवष्र् लजमम कृ.स.सं.लल. सरस्विी लगरी ८ ९८०३९७३३२८ १ 

३२ लबष्र् ुलजमम कृद्धि सहकारी सं.लल नवराज लगरी ८ ९७४१०३३२५१ १ 

३३ ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि स.सं.लल. राम कृष्र्  दनवुार ९ ९८४३४२९५६२ १ 

३४ ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि स.सं.लल. लसिाराम खड्का ९ ९८६०६२६५९६ १ 

३५ ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि स.सं.लल. केशव द्धवि ९ ९८५११४८७६३ १ 

३६ साि कन्र्ा पोजल्ट्र कृद्धि िथा पशपुालन फमय देवराज  लगरी ९ ९८१८४०३००२ १ 

३७ ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि स.सं.लल. सकु ब.िामाङ्ग ९ ९८६८१३४५३३ १ 

३८ ज्र्ामीरे साना द्धकसान कृ.स.सं.लल. कुल ब. दमै १० ९८०३०३५४५६ १ 

३९ प्रशंसा कृद्धि िथा पशपुन्छी फमय चेि ब .सापकोटा १० ९८५११९७००१ १ 

४० ल्हामेन कृ.स. राज कुमार राउि १० ९८१३३८३६२८ १ 

४१ न्रू् पोलट्री कृद्धि फमय 
उधन बहादरु 

आलेमगर १० ९८४९७६७६५३ १ 

४२ द्धवहानी स.कृ.समहु मार्ादेवी दनवुार १० ९८६०६३६०१७ १ 

४३ गोदावरी द्धवउ उत्पादक म.कृ.स. पावयलि दनवुार ११ ९८२३०७०५२८ १ 

४४ आर के पश ुिथा कृद्धि फमय राम कुमार दलुाल ११ ९८४०५००५९२ १ 

४५ मेलम्ची कृद्धि िथा पशपुन्छी फमय राम कृष्र्  सापकोटा ११ ९८४३५७३४५६ १ 

४६ जरार्ोटार सा.कृ.स.सं रोद्धहर्ी  प्र. चाललसे ११ ९८६०५७९८८० १ 

४७ जरार्ोटार सा.कृ.स.सं अजम्बका डोटेल ११ ९८४९५९५९२० १ 

४८ जरार्ोटार सा.कृ.स.सं द्धटका बहादरु िामाङ ११ ९८६४६९७८७९ १ 

४९ जरार्ोटार सा.कृ.स.सं नवराज चाललसे ११ ९८४३२७४६४४ १ 

५० जरार्ोटार सा.कृ.स.सं लगिा लमजार ११ ९८६१९०२७९२ १ 

५१ 

थाक्ले च्र्ानडााँडा कृद्धि िथा फलफूल 
व्र्वसाद्धर्क फमय काल ु िामाङ्ग १२ ९८४३२२६५४९ १ 

५२ आधलुनक कृद्धि स.सं.लल िलुलस प्रसाद पौडेल १२ ९८४१८०६२१२ १ 

५३ आधलुनक कृद्धि स.सं.लल टुक नाथ ढकाल १२ ९८४९७४७७७० १ 

५४ ढकाल कृद्धि िथा पशपुनछुी फमय कृष्र् ब. ढकाल १२ ९८४३५७५४६९ १ 

५५ मलछन्रनाथ कृद्धि िथा पशपंुक्षी फमय मलछन्रनाथ  लिवारी १२ ९८४०९५८२५१ १ 

५६ बासवारी स.कृ.स.सं.लल जखल प्रसाद  ढकाल १२ ९८६१९६६२२६ १ 

५७ बासवारी स.कृ.स.सं.लल जखल बहादरु  िामाङ १२ ९८६०५८०५६० १ 

५८ बासवारी स.कृ.स.सं.लल राज कुमार  ढकाल १२ ९८५१०६५९४६ १ 

५९ बासवारी स.कृ.स.सं.लल मइुमान  िामाङ १२ ९८६१०७३०५८ १ 
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क्र.सं. कृिक समूह/कृिी सहकारी/कृिी फमयको नाम बजुझललनेको नाम वडा  नं. सम्पकय   नम्बर संख्र्ा 
६० लसम्ले कृद्धि स.सं. द्धवष्र् ुभि दनवुार १३ ९८१८६६५६१ १ 

६१ लसम्ले कृद्धि स.सं. नमराज  घोरासैनी १३ ९८४९५६८६२८ १ 

६२ फटकजशल कृद्धि सहकारी सं.लल परुुिोिम  लालमछाने १३ ९८०३६७१५३६ १ 

६३ फटकजशल कृद्धि सहकारी सं.लल राममर्ी आचार्य  १३ ९८०८५३१३२० १ 

६४ फटकजशल कृद्धि सहकारी सं.लल रुर बहादरु िामाङ १३ ९८१८७६५११५ १ 

  जम्मा       ६४ 
 

२.१४.३  ५० प्रलिशि अनदुानमा मजल्ट क्रप थ्रसेर प्राप्त गने कृिक समूह, कृद्धि सहकारी, कृद्धि फमयको द्धववरर्   

क्र.स 
कृिक  समूह/कृद्धि सहकारी/कृद्धि फमयको 

नाम 
बजुझललनेको  नाम वडा  नं. सम्पकय   नम्बर संख्र्ा 

१ िेसे सामदुाद्धर्क कृ.स.सं.लल. कृष्र् बहादरु थापा ६ ९८०८७४३८५७ १ 

२ ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि स.सं.लल. ददवाकर कुइकेल ९ ९८४११९८७१४ १ 

३ ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि स.सं.लल. प्रलमला काकी ९ ९८४११९८७१४ १ 

४ रलसक नमनुा कृद्धि िथा पशपुालन फमय धन बहादरु बस्नेि ९ ९८४३५४४३२० १ 

५ जरार्ोटार सा.कृ.स.सं.ली एकादत्त लधिाल ११ ९८६०१९५७३२ १ 

६ जरार्ोटार सा.कृ.स.सं.ली गरु् बहादरु चाललसे ११ ९८४३७५९०८६ १ 

७ बासवारी सामदुार्ीक सं ली राम प्रसाद नेपाल  १२ ९८४९८४२८०० १ 

 

२.१४.४  ५० प्रलिशि अनदुानमा कोदो चटुने मेलसन प्राप्त गने कृिक समूह, कृद्धि सहकारी, कृद्धि फमयको द्धववरर् 
 

क्र.सं. 
कृिक समूह/कृद्धि सहकारी/कृद्धि 
फमयको नाम बजुझललनेको नाम वडा  नं. समक  नम्बर संख्र्ा 

१ फुल कोद्धपला कृिक समूह सञ्चमान  िामाङ ६ ९८०६६२३३०९ १ 

२ जरार्ोटार सा.कृ.स.सं.लल. पेम्बा लामा ११ ९८६०६२८६४० १ 

३ जरार्ोटार  सा.कृ.स.लल. ददनेश  बहादरु घले ११ ९८६०२४१८५३ १ 
 

२.१४.५  ५० प्रलिशि अनदुानमा लमद्धटलर प्राप्त गने कृिक, कृिक समूह, कृद्धि सहकारी, कृद्धि फमयको द्धववरर् 
 

क्र.स 
कृिक  समूह/कृद्धि सहकारी/कृद्धि फमयको 

नाम 
बजुझललनेको नाम वडा नं. सम्पकय  नं. संख्र्ा 

१ सूर्य बहादरु थापा सूर्य बहादरु थापा १   १ 

२ नरबहादरु िामाङ  नरबहादरु िामाङ २ ९८०३६३७७३० १ 

३ बालकृष्र् खलिवडा बालकृष्र् खलिवडा २ ९६८४९५०७३२८ १ 

४ जशन्धबुेजश बहउुदेश्र् सहकारर संस्था.लल  रामशरर् चौलागाई ५ ९८४११६५२८१ १ 
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५ जशन्धबुेजश बहउुदेश्र् सहकारर संस्था.लल  कृष्र्  प्रसाद चौलागाई ५ ९८५१०८६००८ १ 

६ जशन्धबुेजश बहउुदेश्र् सहकारर संस्था.लल  ध्रवु बहादरु चौलागाई ५ ९८४११६८३६५ १ 

७ जशन्धबुेजश बहउुदेश्र् सहकारर संस्था.लल  घनश्र्ाम खलिवडा ५ ९८६६८०४६१६ १ 

८ जशन्धबुेजश बहउुदेश्र् सहकारर संस्था.लल  लबष्र् ु बहादरु बोगद्धट  ५   १ 

९ बनोद लालमछान े  लबनोद लालमछाने १३ ९८१०१२६१८२ १ 

१० शलुसल देउजा  शलुसल देउजा ६ ९८०८८२८६७० १ 

११ बालसनु्दर सापकोटा  बालसनु्दर सापकोटा १० ९८५११९६५०० १ 

१२ लडक बहादरु िामाङ   लडक बहादरु िामाङ  ७ ९८०३८२७३७७ १ 

  

२.१४.६  समदुार् व्र्वजस्थि लसजचंि कृद्धि क्षते्र आर्ोजना अन्िगयि ५० प्रलिशि अनदुानमा लमद्धटलर प्राप्त गने 
कृिकहरुको द्धववरर् 

क्र.स 
कृिक समूह/कृद्धि सहकारी/कृद्धि 

फमयको नाम 
बजुझललनकेो  नाम 

वडा  
नं. सम्पकय   नम्बर संख्र्ा 

१ क्र्ामनुे महुान लसचाइ आर्ोजना प्रमे बहादरु चापागाई १० ९८४३५६९३४४ १ 

२ क्र्ामनुे महुान लसचाइ आर्ोजना  होमलाल सनुार १० ९८०८९५९७३ १ 

३ क्र्ामनुे महुान लसचाइ आर्ोजना  पशपुलि दाहाल १० ९८६०३६८४६४ १ 

४ क्र्ामनुे महुान लसचाइ आर्ोजना  इन्र प्रसाद दाहाल १० ९८२३१८८३६२ १ 

५ क्र्ामनुे महुान लसचाइ आर्ोजना  अजम्बका खडका १० ९८०८८९८५८१ १ 

 

२.१४.७ मागमा आधाररि कार्यक्रम अन्िगयि ७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक टनेल र् ु लभ प्राप्त गने 
कृिकहरुको द्धववरर्  

क्र.स कृिक को नाम, थर ठेगाना सम्पकय  नं संख्र्ा 

१ परु्य बहादरु िामाङ मे.न.पा १०  ९८६०७८४५८८ ८ 

२ भवालन शे्रष्ठ मे.न.पा ११ ९८५११८१६११ ४ 

३ जचन्िामलुन लधमाल मे.न.पा १ ९८४०७०८४५५ ४ 

४ लसररि लधमाल  मे.न.पा १ ९८४००१४६५५ ५ 

५ गोकुल चौलागाई मे.न.पा १ ९८४३७२२२८५ २ 

६ रोचक चौलागाई मे.न.पा १ ९८४१८२७३६८ २ 
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क्र.स कृिक को नाम, थर ठेगाना सम्पकय  नं संख्र्ा 

७ बाबरुाम नेपाल मे.न.पा ५ ९८६१२०६३१४ ४ 

८ ज्र्ाम बहादरु िामाङ मे.न.पा ६ ९८५११५९९४० ४ 

९ लमन बहादरु लगरर मे.न.पा ९ ९८१३९७४७७० ४ 

१० लमुलड प्रसाद ढकाल मे.न.पा १२ ९८४१९५७३४९ ४ 

११ िलुलस प्रसाद पौडेल मे.न.पा १२ ९८४१८०६२१५ ४ 

१२ देवी बहादरु  अलधकारी मे.न.पा १०  ९८४९८५०५१५ ४ 

१३ जशवहरर ढकाल मे.न.पा १२ ९८६१४८५७४३ ४ 

१४ ददल बहादरु घले  मे.न.पा ११ ९८६०३६८५२९ ४ 

१५ हररशरर् चौलागाई मे.न.पा १ ९८४९९०९८७८ ५ 

१६ सद्धवन चौलागाई मे.न.पा १ ९८६१५८८३६३ ३ 

१७ सदु्धवन चौलागाई मे.न.पा १ ९८६१५८८३६३ २ 

१८ िोर्ानाथ चौलागाई मे.न.पा १ ९८४९८६८५०८ २ 

१९ लनराजन चौलागाई मे.न.पा १ ९८५१०३६४८४ ३ 

२० नवराज चौलागाई मे.न.पा १ ९८६०८६१५१० २ 

२१ मधसुदुन चाललसे  मे.न.पा १२ ९८४९३६०३६४ ४ 

२२ धवु्र बहादरु चौलागाई मे.न.पा  ५ ९८४११६८३६५ १ 

२३ लसिा सापकोटा मे.न.पा  ५ ९८६९५२७५४२ ४ 

२४ रामशरर् चौलागाई मे.न.पा  ५ ९८४११६५२८१ ३ 

२५ हरीशरर् के.लस मे.न.पा  १ ९८४१६३९११९ ८ 

२६ कुल प्रसाद चौलागाई मे.न.पा १ ९८५१११९०९७ ८ 

 जम्मा     १०२ 
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२.१४.८ मागमा आधाररि कार्यक्रम अन्िगयि ७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक टनले र् ुलभ रोलमा प्राप्त गने 
कृिकहरुको द्धववरर् 

क्र .सं. कृद्धि फमय /कृिक नाम थर 
सम्पकय  पदालधकारी 

नाम 
ठेगाना सम्पकय  नं संख्र्ा 

१ राम शरर् राउि राम शरर् राउि मे.न.पा ४ ९८१८८४६३२६ १ 

२ आजशि कृद्धि िथा पश ुपालन फमय जर्राम खलिवडा मे.न.पा २ ९८४१८४३७८० १ 

३ प्रकाश ढकाल प्रकाश ढकाल मे.न.पा १२ ९८६७५२६७६० १ 

४ मनोहरी पराजलुल मनोहरी पराजलुल मे.न.पा १२ ९८४५७४८५१ १ 

५ लबि च्र्ाउ नसयरी पश ुिथा कृद्धि फमय कृष्र् लबि मे.न.पा ९ ९८४३५२८९१६ १ 
 

२.१४.९ च्र्ाउ खेिीको लालग डुम घर प्राप्त गने लाभिाद्धहको द्धववरर् 

क्र स कृिक/कृद्धि फमयको नाम प्रोपाइटर ठेगाना सम्पकय   नं सख्र्ा 
१ लबि च्र्ाउ नसयरी कृद्धि िथा पशपंुजक्ष फमय कृष्र् बहादरु लबि मे.न.पा ९ ९८४३५२८९१६ २ 

२ ज्वाला देवी पश ुिथा कृद्धि फमय इन्रमार्ा दनवुार  मे.न.पा १० ९८२३२८९७३७ ३ 

३ नोललयङ मजल्टप्रोज प्रा.लल  डोल्मा िामाङ मे.न.पा १० ९८४१५११३२३ १ 

४ जचन बहादरु िामाङ  जचन बहादरु िामाङ मे.न.पा ९ ९८४३२२७८०८ १ 
 

२.१४.१० मागमा आधाररि कार्यक्रम अन्िगयि ७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा लसचाइ सेट पाइप र द्धफद्धटङ 
प्राप्त गने कृिकहरुको द्धववरर् 

क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
१ परु्य बहादरु िामाङ मे.न.पा १०  ९८६०७८४५८८ ४ 

२ भवालन शे्रष्ठ मे.न.पा ११ ९८५११८१६११ ४ 

३ जचन्िामलुन लधमाल मे.न.पा १ ९८४०७०८४५५ ३ 

४ लसररि लधमाल  मे.न.पा १ ९८४००१४६५५ ५ 

५ जचरन्जीद्धव अचार्य मे.न.पा १०  ९८६९५७२३४४ २ 

६ राजकुमार  चौलागाई मे.न.पा १ ९८४०४६१५७७ १ 

७ राम कुमार  लगरी  मे.न.पा ९ ९८०३९७०६८२ १ 

८ देवराज लगरी मे.न.पा ९ ९८०८०९१५२९ १ 

९ राजेन्र परुी मे.न.पा ९ ९८०३९३३११३ १ 

१० गोद्धवन्द प्रसाद वलल मे.न.पा ९ ९८१३९४३५०९ १ 

११ मार्ादेवी  दनवुार  मे.न.पा १०  ९८६०६३६०१७ २ 

१२ हेम बहादरु  खडका मे.न.पा ९ ९८६१७७४१६४ २ 

१३ ददनेश  िामाङ मे.न.पा ६ ९८१३६१७२४० १ 
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क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
१५ ओम बहादरु  िामाङ मे.न.पा १०  ९८१५०६१२६९ २ 

१६ जजवन  स्र्ाङिान मे.न.पा ६ ९८४३१५५७४१४ १ 

१७ ज्र्ाम बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६ ९८५११५९९४० ४ 

१८ अलनल  शे्रष्ठ मे.न.पा १०  ९८१८५५९४३५ २ 

१९ लबष्र् ु शे्रष्ठ मे.न.पा १०  ९८२३१४०८७८ १ 

२० मधसुदुन  चाललसे  मे.न.पा १२ ९८४९३६०३६४ ५ 

२१ सोम बहादरु  घले मे.न.पा ९ ९८०८०२०६७३ १ 

२२ सजुन  काकी  मे.न.पा ९ ९८१३५८२०५९ १ 

२३ मेनकुा  खडका मे.न.पा १०  ९८६०२७९०५६ २ 

२४ सन्ज बहादरु िामाङ मे.न.पा ११ ९८४११०२९५७ १ 

२५ जशवहरर  ढकाल मे.न.पा १२   २ 

२६ हररशरर्  चौलागाई मे.न.पा १ ९८४९९०९८७८ ५ 

२७ सलुबन  चौलागाई मे.न.पा १ ९८६१५८८३६३ २ 

२८ िोर्ानाथ  चौलागाई मे.न.पा १ ९८४९८६८५०८ १ 

२९ लनराजन  चौलागाई मे.न.पा १ ९८५१०३६४८४ ३ 

३० नवराज  चौलागाई मे.न.पा १ ९८६०८६१५१० १ 

३१ श्र्ाम सनु्दर बहादरु परुी मे.न.पा ७   १ 

३२ लबष्र् ुभारिी मे.न.पा ७ ९८०८१३०२४० १ 

३३ 

दवुाचौर नमनुा कृद्धि फमय 
रोद्धहिमान िामाङ मे.न.पा ७ ९८०३२०९८२१ ५ 

३४ लबष्र् ुलगरी मे.न.पा ७ ९८१८२३५१७५ १ 

३५ कृष्र् लाल शे्रष्ठ मे.न.पा ७   १ 

३६ लोक बहादरु  भारिी  मे.न.पा ७   १ 

३७ लभम राज  भारिी मे.न.पा ७ ९८०८४९०५७५ १ 

३८ मान बहादरु  दोङ मे.न.पा ७ ९८५१२०७७२९ १ 

३९ खलु बहादरु  भारिी मे.न.पा ७ ९८१३५५२११९ १ 

४० कुमार भमरिी मे.न.पा ७ ९८२३३७५८७० १ 

४१ दगुाय कुमारी चौलागाई मे.न.पा ५ ९८४३११९३७७ १ 

४२ हररशरर् के.लस मे.न.पा १ ९८४१६३९११९ १ 

४३ सन्ि बहादरु िामाङ मे.न.पा ४ ९८६०२३९३३१ १ 
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क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
४४ सोम बहादरु  िामाङ मे.न.पा ४ ९८४३५२३०८० १ 

४५ द्धवर बहादरु  िामाङ मे.न.पा ४ ९८४३६८२०१७ १ 

४६ कान्छाराम  िामाङ मे.न.पा ४ ९८६४२८५०३० १ 

४७ जर्राम  खलिवडा मे.न.पा २ ९८४१८४३७८० १ 

४७ मान बहादरु  िामाङ मे.न.पा ४ ९८४३७६२१८२ १ 

४८ लबष्र् ुप्रसाद खनाल मे.न.पा ४ ९८४३०४०८१७ १ 

४९ कुल प्रसाद  चौलागाई मे.न.पा १ ९८५१११९०९७ २ 

५० लबर बहादरु  िामाङ मे.न.पा १ ९८४०१५०१४३ १ 

५१ दबुाचौर  सामदुार्ी कृ.स.स लल     २ 

जम्मा     ९० 
 

२.१४.११ बिे फलफुल अन्िगयि ७५ प्रलिशि अनदुानमा कागिीको द्धवरुवा प्राप्त गने लाभिाद्धहको द्धववरर् 

क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
१ शजुशला  दलुाल  मे.न.पा ११ ९८६०४८०९२३ २०० 

२ परुुिोिम  चाललसे मे.न.पा ११   ७५ 

३ लनरु चाललसे  मे.न.पा ११ ९८४३५४६४१२ ६५ 

४ कृष्र् प्रसाद भट्टराई मे.न.पा ११ ९७४१०३९८२१ २५ 

५ प्रलिमा  लधिाल  मे.न.पा ११ ९८४९८९५६४३ २५ 

६ अमिृ स्र्ाङबो मे.न.पा ६ ९८४०७२८३४२ २५ 

७ लबष्र् ुप्रसाद ढकाल मे.न.पा १२ ९८४१४८९३०१ २५ 

८ चन्र बहादरु िामाङ मे.न.पा ११ ९८५१०७०९८० १०० 

९ काल ुिामाङ मे.न.पा ११ ९८४३२२६५४९ १०० 

१० कृष्र् प्रसाद दलुाल मे.न.पा ११ ९८४११६५४२४ २५ 

११ टंकनाथ ढकाल मे.न.पा १२ ९८४९६५९३२८ ५० 

१२ सोम लसं िामाङ मे.न.पा १२   १२५ 

१३ रमेश पराजलुल मे.न.पा १२ ९८१३३८१३३८ १२५ 

१५ राजेन्र परुी  मे.न.पा ९ ९८०३९३३११३ २५ 

१६ गोलबन्द ढकाल  मे.न.पा १२ ९८४०२९९१३२ ८० 

१७ ग्र्ाल्बो िामाङ मे.न.पा ९   २५ 

१८ शम्भ ुचौलागाई मे.न.पा ११ ९८४१३३४६७१ ६० 
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क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
१९ अलनल शे्रष्ठ मे.न.पा १०   ५० 

२० लबनर् रम्िेल मे.न.पा ११ ९८०३९३११४१४ २५ 

२१ द्धवकास िामाङ  मे.न.पा १२ ९८४६६६१९९९ २५ 

२२ उत्तम खडका मे.न.पा ११ ९८६०३२०७८२ २५ 

२३ लबष्र्मुजर् भट्टराई मे.न.पा १० ९८५११६६३८१ ५० 

२४ उत्तम ढकाल मे.न.पा १२ ९८६०५३५८३८ ५२० 

२५ लबष्र् ुशे्रष्ठ मे.न.पा १०   २५ 

२६ गोकर्य दनवुार  मे.न.पा १० ९८१३९७६६२२ २५ 

२७ टालस लामा मे.न.पा ११ ९८४११६०५७३ २०० 

२८ दावा लामा मे.न.पा ११ ९८१८०७३५४५ २०० 

२९ भेव प्रसाद ढकाल  मे.न.पा १२ ९८६१४८५७४३ ११५ 

३० गोकुल  प्रसाद ढकाल  मे.न.पा १२ ९८४१९०१०८३ ५०० 

३१ शाललकराम अलधकारी मे.न.पा ५ ९८५१२२६१९० १५० 

३२ पेम्बा लामा मे.न.पा  ११ ९८६०७२८६४० २०० 

३३ रमेश खडका मे.न.पा  ११ ९८६०३६८४९० २५ 

३४ बासदेुव कटुवाल  मे.न.पा  ९ ९८०८६३८८४९ ६० 

३५ खडग खडका मे.न.पा  ९ ९८६०७९९१४३ ९५ 

३६ मनोरथ दलुाल मे.न.पा  ११ ९८४३५११८२९ १०० 

३७ पूर्य माझी मे.न.पा  १० ९८६०४३०८७५ ७५ 

३८ सेर बहादरु िामाङ मे.न.पा  ६   ६० 

३९ श्र्ाम कडेल  मे.न.पा  १० ९८१८३१४१८१ १८५ 

४० लबष्र् ुकुइकेल  मे.न.पा  ९ ९८५११६३५५० ३० 

४१ उपेन्र िामाङ  मे.न.पा  १२ ९८०३१०५६५६ १०० 

४२ लनसान परीर्ार  मे.न.पा  ४ ९८४९८७७९९२ २५ 

४३ जचन बहादरु िामाङ  मे.न.पा  ९   २५ 

४४ सोम प्रसाद लालमछानो मे.न.पा ७   ६३ 

४५ प्रकाश लब.क मे.न.पा  १० ९८०३५१७५४३ २५ 

४६ कालमुान लब.क मे.न.पा  १० ९८६०८२५००८ २५ 

४७ सानकुान्छा िामाङ  मे.न.पा  ११ ९८१०२९३१३८ ५० 
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क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
४७ राम िामाङ मे.न.पा  ११ ९८६३४९४५५२ १२० 

४८ िेज बहादरु िमाङ  मे.न.पा  ६ ९८०३९१४९७६ ४० 

४९ पेम्बा लामा मे.न.पा  ११ ९८६०७२८६४० ५० 

५० समुन दाहाल  मे.न.पा  ६ ९८६०४३०४४७ १५० 

५१ कृष्र् बहादरु लमजार  मे.न.पा  ११ ९८०३६४३३३० ६० 

५२ लबष्र् ुप्रसाद ढकाल मे.न.पा  १२ ९८४१४८९३०४ २५ 

५३ सन्ज बहादरु िामाङ  मे.न.पा  ११ ९८४११०२९५७ २५ 

५४ जचलनमार्ा दोङ  मे.न.पा  ११ ९८६००२३०९९ ३० 

५५ िेजन्जङ लामा मे.न.पा  ११ ९८४८८३८२३५ ३० 

५६ सानकुान्छा िामाङ  मे.न.पा  ११ ९८४३६५३३१५ ५० 

५७ साधरुाम दलुाल  मे.न.पा  ११ ९८६०७०९१०९ ४० 

५८ ऋद्धिराम लालमछान े मे.न.पा  ११ ९८४३७५९०५८ ६० 

५९ सन्िोि बस्नेि मे.न.पा  ६ ९८६०५७०९५२ २५ 

६० रामहरी दलुाल  मे.न.पा ११ ९८४९७२६६५० २५ 

६१ िेज बहादरु िामाङ मे.न.पा ६   २५० 

६२ द्धवर बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६   १५० 

६३ राम िामाङ  मे.न.पा ६   ५० 

६४ माधव ढुङगाना मे.न.पा ६   ७० 

६५ ज्ञान बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६   २५ 

६६ धन बहादरु लब.क मे.न.पा ६   २५ 

६७ बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६   २५ 

६८ होम बहादरु िामाङ मे.न.पा ६   २५ 

६९ मोहोन िामाङ मे.न.पा ६   ५० 

७० सान ुिामाङ मे.न.पा ६   ५० 

७१ लबन्दा िामाङ  मे.न.पा ६   २५ 

७२ कुमार िामाङ  मे.न.पा ६   ५० 

७३ सकुुमान गोले  मे.न.पा ६   २५ 

७४ सरु्य बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६   २५ 

७५ पदम बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६   १२५ 
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क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
७६ पषु्पा िामाङ  मे.न.पा ६   २५ 

७७ भि बहादरु िामाङ मे.न.पा ६   १२५ 

७८ कुमार लसग्देल मे.न.पा ६   २५ 

७९ मोिी बहादरु थापा मे.न.पा ६   ३० 

८० ददपेन्रे गोले  मे.न.पा ६   ३५ 

८१ रामहरी थापा मे.न.पा ६   ७० 

८२ खडग बहादरु थापा मे.न.पा ६   २५ 

८३ जजवन िामाङ  मे.न.पा ६   १०० 

८४ कृष्र् बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६   १०० 

८५ जजि बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६   ५० 

८६ लमन बहादरु देउजा मे.न.पा ६   ५० 

८७ आइि िामाङ  मे.न.पा ६   ३० 

८८ केशव थापा मे.न.पा ६   ३० 

८९ छेवाङ लामा मे.न.पा ६   ५० 

९० जजिमान िामाङ  मे.न.पा ६   १०० 

९१ थाक्ले एद्धककृि बस्िी  मे.न.पा १२ ९८४०१०३११५ २०० 

९२ 

लजमम शंकर कृद्धि िथा पश ुपजक्ष 
फमय मे.न.पा १२ ९८४९०३३६९१ १०० 

९३ नर्ााँटोल सा ब स मे.न.पा १२ ९८४३४९१६९६ २५ 

९४ शंखर लइुटेल मे.न.पा १२ ९८६०३२६९८३१ १०० 

९५ लबष्र् ुढकाल मे.न.पा १२ ९८६०३२९८१० १०० 

९६ 

बााँसबारी सामदुार्ीक कृद्धि सहकारी 
संस्था लल मे.न.पा १२   ४०० 

९७ 

दवुाचौर सामदुार्ीक कृद्धि सहकारी 
संस्था लल  मे.न.पा ७   १५०० 

९८ 

पोखरे भन्ज्र्ाङ साना कृिान कृद्धि 
सहकारी संस्था लल  मे.न.पा ७   ५०० 

९९ साललकराम अलधकारी  मे.न.पा ५  ९८५१२२६१९० ५० 

१०० राजेन्र भट्टराई मे.न.पा ५  ९८४११९८४१६ ५० 

१०१ मधसुदुन लसग्देल  मे.न.पा ५  ९८६०४२७२३८ ५०० 
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क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
१०२ घनश्र्ाम खलिवडा मे.न.पा ५  ९८६६८०४६१६ ३०० 

१०३ गोपालध्वज राउि मे.न.पा ४ ९८६०६३६५०९ ५० 

१०४ बलुायमा िामाङ मे.न.पा ४ ९८४१९३६४०७ १०० 

१०५ िोक लामा मे.न.पा ५  ९८४१२०४२६५ ८०० 

१०६ धन बहादरु  िामाङ  मे.न.पा ४ ९८६१०२२३१७ २०० 

१०७ सरेुस नेपाल मे.न.पा ५  ९८४३६५८०४५ ७५ 

१०८ ददनेश लसग्देल मे.न.पा ५  ९८४३५४९४९६ १०० 

१०९ समुन िामाङ मे.न.पा १३ ९८०८३९८४९२ ७५ 

११० राजेन्र राज खनाल मे.न.पा ४   १०० 

१११ गोलबन्द बहादरु जघलमरे मे.न.पा ४ ९८४३३३४५१२ ५० 

११२ द्धवर बहादरु  िामाङ मे.न.पा ४ ९८४३५२५६६८ १०० 

११३ केदार प्रसाद लधमाल मे.न.पा १ ९८६७०६८०५० १०० 

११४ राजेश कुमार राउि  मे.न.पा ४ ९८४९७४५०४२ १०० 

११५ रोम बहादरु  अर्ायल मे.न.पा ४ ९८४९३३५२८७ १०० 

११६ वाङदोजे लामा मे.न.पा ५  ९८५१००८२८२ १०० 

११७ लबष्र्हुरी  चौलागाइ मे.न.पा ५  ९८४३११९३७७ १५० 

११८ पवन राज खलिवडा मे.न.पा १ ९८४९७४३७२७ २०० 

११९ कृष्र् प्रसाद चौलागाइ मे.न.पा १ ९८४९६५१२६४ २०० 

१२० गरे्श द्धव.क मे.न.पा ५  ९८४३०५५५९५ ५० 

१२१ रामशरर्  चौलागाइ मे.न.पा ५  ९८४११६५२८१ ५० 

१२२ अम्बर बहादरु राउि मे.न.पा ४ ९८४३३८९२६५ ५० 

१२३ कृष्र् अर्ायल मे.न.पा ४ ९८४००५४५४३ ३०० 

१२४ परमान लसं िामाङ मे.न.पा ३ ९८१३०६९१०९ १०० 

१२५ गोकुल बहादरु राउि मे.न.पा ४   १०० 

१२६ लसिा राउि मे.न.पा ४ ९८०३३११९४९ ५० 

१२७ पदम बहादरु  राउि मे.न.पा ४ ९८४३०५५४७० ५० 

१२८ केशव लिमजल्सना मे.न.पा ५  ९८६०२९९४२९ १०० 

१२९ शम्भ ुचौलागाई मे.न.पा १ ९८५१०६४३६९ ३०० 

१३० सोम बहादरु  िामाङ  मे.न.पा ४ ९८५१०९८९५६ १०० 
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क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
१३१ परु्य िामाङ  मे.न.पा ३ ९८०३०५३२६८ ५० 

१३२ द्धवर बहादरु  िामाङ मे.न.पा ४ ९८४०२९६७९० ५० 

१३३ ददपक चौलागाइ मे.न.पा १ ९८४३३६१४९० ५० 

१३४ कृष्र्हरी  अर्ायल मे.न.पा ४ ९८५११३०५२८ ५० 

१३५ लमन प्रसाद  खलिवडा मे.न.पा २ ९८४३०८५२१८ १०० 

१३६ राजन  खलिवडा मे.न.पा २ ९८६४५३८१४१ ५० 

१३७ कृष्र् गरुुङ मे.न.पा ३ ९८४३९३९३२६ १०० 

१३८ परशरुाम  खलिवडा मे.न.पा २ ९८६२७०३२७० २५० 

१३९ कृष्र् िामाङ मे.न.पा ४ ९८४९२९८१३८ ५० 

१४० ज्ञान प्रसाद चौलागाइ मे.न.पा २ ९८५१०८८५८१ १०० 

१४१ सजन्दप चौलागाई मे.न.पा ५ ९८४३२३६५५९ ५० 

१४२ परुुिोिम खलिवडा मे.न.पा २ ९८६१८५३६७२ ५० 

१४३ पदम लबनोद ढुङगाना मे.न.पा १ ९८४२८७७४१७ १०० 

१४४ कुल प्रसाद चौलागाइ मे.न.पा १ ९८५१११९०९७ ३०० 
 

२.१४.१२ बिे फलफुल अन्िगयि ७५ प्रलिशि अनदुानमा सनु्िलाको द्धवरुवा प्राप्त गने लाभिाहीको द्धववरर् 

क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
१ शम्भ ुचौलागाई मे.न.पा  ११ ९८४१३३४६७१ ३० 

२ अलनल शे्रष्ठ मे.न.पा  १० ९८१८५५९४३४ ५० 

३ द्धवकास िामाङ  मे.न.पा  १२ ९८४६६६१९९९ ५० 

४ उत्तम खडका मे.न.पा  ११ ९८६०३२०७८२ ३० 

५ गोकर्य दनवुार मे.न.पा  १० ९८१३९७३३२२ ३५ 

६ परुुिोिम चाललसे  मे.न.पा  ११ ९८४०५००५४० ५० 

७ चन्र बहादरु िामाङ मे.न.पा  ११ ९८५१०७०९८० २५ 

८ सोमर लसं िामाङ  मे.न.पा  १२   ३० 

९ रमेश पराजलुल  मे.न.पा  १२ ९८१३३८१३३८ २५ 

१० राजेन्र परुी  मे.न.पा  ९ ९८०३९३३११३ २५ 

११ ग्र्ाल्बो िामाङ मे.न.पा  ९   २५ 

१२ खडग खडका मे.न.पा  ९ ९८६०७९९१४३ २५ 

१३ प्रकाश खनाल  मे.न.पा  १२ ९८६०९१५४७० ११० 
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क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
१४ मन्ज ुकोइराला  मे.न.पा  ९ ९८६०२२७२३७ २५ 

१५ कृष्र् बहादरु लमजार  मे.न.पा  ११ ९८०३६९३३३० २५ 

१६ लबजर् िामाङ मे.न.पा  ६ ९८१०३९४४३५ १५ 

१८ िेज बहादरु िामाङ  मे.न.पा  ६   ५० 

१९ लबर बहादरु िामाङ  मे.न.पा  ६   ५० 

२० राम िामाङ मे.न.पा  ६   ४० 

२१ ज्ञान बहादरु िामाङ  मे.न.पा  ६   २५ 

२२ धन बहादरु लबश्वकमाय मे.न.पा  ६   ७५ 

२३ बहादरु िामाङ  मे.न.पा  ६   १३० 

२४ मोहन िामाङ मे.न.पा  ६   २५ 

२५ सान ुिामाङ मे.न.पा  ६   ५० 

२६ लबन्द िामाङ मे.न.पा  ६   २५ 

२७ कुमार िामाङ मे.न.पा  ६   २५ 

२८ सकुुमान  गोले मे.न.पा  ६   १०० 

२९ सूर्य बहादरु िामाङ मे.न.पा  ६   २५ 

३० पषु्पा  िामाङ मे.न.पा  ६   २५ 

३१ सारदा लब.क मे.न.पा  ६   ३० 

३२ कुमार लसग्देल मे.न.पा  ६   २५ 

३३ मोलि बहाद ु थापा मे.न.पा  ६   ७० 

३४ ढाल बहादरु थापा मे.न.पा  ६   २५ 

३५ ददपेन्रे गोले मे.न.पा  ६   ७५ 

३६ राहरी थापा मे.न.पा  ६   ७५ 

३७ खडग बहादरु थापा मे.न.पा  ६   ७५ 

३८ कृष्र् बहादरु थापा मे.न.पा  ६   १२५ 

३९ द्धवरमान िामाङ  मे.न.पा  ६   ७५ 

४० जजवन िामाङ मे.न.पा  ६   १०० 

४१ जजि बहादरु  िामाङ  मे.न.पा  ६   ५० 

४२ लमन बहादरु  देउजा मे.न.पा  ६   ५० 

४३ आइि  िामाङ  मे.न.पा  ६   ४० 

४४ केशव थापा मे.न.पा  ६   २५ 
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क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
४५ छेवाङ लामा मे.न.पा  ६   ५० 

४६ दावा  िामाङ  मे.न.पा  ६   २५ 

४७ सजुन  िामाङ  मे.न.पा  ६   १०० 

४८ लाल बहादरु  थापा  मे.न.पा  ६   ५० 

४९ जजि राज थापा मे.न.पा  ६   ३९० 

५१ थाक्ले एद्धककृि बस्िी  मे.न.पा १२ ९८४०१०३११५ २०० 

५२ रेशम बहादरु िामाङ  मे.न.पा १२ ९८६०२६३२६२ ५५ 

५३ 

बााँसबारी सामदुार्ीक कृद्धि 
सहकारी संस्था लल मे.न.पा १२   १०० 

५४ 

दवुाचौर सामदुार्ीक कृद्धि 
सहकारी संस्था लल  मे.न.पा ७   १०० 

५५ 

पोखरे भन्ज्र्ाङ साना कृिान 
कृद्धि सहकारी संस्था लल  मे.न.पा ७   २०० 

५६ राजेन्र भट्टराई मे.न.पा ५ ९८४११९८४१६ २५ 

५७ मधसुदुन  लसग्देल मे.न.पा ५ ९८६०४२७२३८ २५ 

५८ गोकुल  खलिवडा मे.न.पा ५ ९८६००४९२८० २५ 

५९ गोपाल ध्वज  खलिवडा मे.न.पा ४ ९८६०६३६५०९ १०० 

६० टुलायमा  िामाङ मे.न.पा ४ ९८४१९३६४०७ १०० 

६१ कुमारी िामाङ मे.न.पा ४ ९८५१०२५८८७ २०० 

६२ िोक लामा मे.न.पा ५ ९८४१२०४२६५ ५० 

६३ धन बहादरु िामाङ मे.न.पा ४ ९८६१०२२३१७ १०० 

६४ समुन िामाङ मे.न.पा १३ ९८०८३९४४९२ २५ 

६५ राजन्र राज खनाल मे.न.पा ४   १०० 

६६ श्र्ाम अर्ायल मे.न.पा ४ ९८४९५०३१०० ५० 

६७ गोलबन्द  बहादरु जघलमरे मे.न.पा ४ ९८४३३३४५२१ २५ 

६८ द्धवर बहादरु  िामाङ मे.न.पा ४ ९८४३५२५६६८ ५०० 

६९ पवनराज  खलिवडा मे.न.पा १ ९८४९७४३७२७ १०० 

७० गरे्श द्धव.क मे.न.पा ५ ९८४३५५५९५० ५० 

७१ कुष्र् प्रसाद दलुाल  मे.न.पा ४ ९८६४६९०७२३ ५० 

७२ रामशरर् चौलागाई मे.न.पा ५ ९८४११६५२८१ २५ 

७३ कुमार सनुार मे.न.पा ३ ९८२३०७५७०३ २५ 
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क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 
७४ कृष्र् अर्ायल मे.न.पा ४   २५ 

७५ परमान लसं  िामाङ मे.न.पा ३ ९८१३०६९१०९ ३०० 

७६ लसिा राउि  मे.न.पा ४   २५ 

७७ लोलि िामाङ मे.न.पा ४ ९८१८८४४४३२ २५ 

७८ मान कुमारी  शे्रष्ठ मे.न.पा ४   २५ 

७९ ददपेन्र अर्ायल मे.न.पा ४ ९८४०३३३६९२ ५० 

८० लसिा राउि  मे.न.पा ४ ९८६७५७५९१८ २५ 

८१ द्धवर बहादरु  िामाङ मे.न.पा ४ ९८४०२९६७९० ३०० 

८२ लसिा सापकोटा मे.न.पा ४   २५ 

८३ कृष्र्हरर अर्ायल मे.न.पा ४ ९८५११३०५२८ ५० 

८४ कृष्र् िामाङ मे.न.पा ४ ९८४९२९८१३८ ५० 

८५ सोम बहादरु  िामाङ मे.न.पा ४ ९८५१०९८९५६ ३०० 

८६ समुन िामाङ मे.न.पा ५ ९८०८३९८४९२ २५ 

८७ अमिृ िामाङ मे.न.पा ३ ९८२३४७४८८४ १०० 

 
 

२.१४.१३ बिे फलफूल अन्िगयि ७५ प्रलिशि अनदुानमा जनुारको द्धवरुवा प्राप्त गने लाभिाद्धहको द्धववरर् 

क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 

१ शम्भ ुचौलागाई मे.न.पा  ११ ९८४१३३४६७१ ३० 

२ अलनल  शे्रष्ठ मे.न.पा  १० ९८१८५५९४३४ ५० 

३ द्धवकास  िामाङ  मे.न.पा  १२ ९८४६६६१९९९ २५ 

४ उत्तम खडका मे.न.पा  ११ ९८६०३२०७८२ २५ 

५ सेलिमार्ा बस्नेि  मे.न.पा  १०   ३५ 

६ टालस लामा मे.न.पा  ११   २५ 

७ शजुशला दलुाल  मे.न.पा  १०   १० 

८ परुुिोिम चाललसे मे.न.पा  ११   २५ 

९ चन्र बहादरु िामाङ मे.न.पा  ११ ९८५१०७०९८० २५ 

१० सोमर लसं िामाङ  मे.न.पा  १२   १५ 
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क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 

११ रमेश  पराजलुी मे.न.पा  १२ ९८१३३८१३३८ २५ 

१२ राजेन्र  परुी  मे.न.पा  ९ ९८०३९३३११३ २५ 

१३ श्र्ाम दाहाल  मे.न.पा  १०   २५ 

१४ परु्य माझी मे.न.पा  १०   २५ 

१५ जखल प्रसाद दलुाल  मे.न.पा  ११   ५ 

१६ रामकाजज देउजा मे.न.पा  ९ ९८४३४२९५९१ २५ 

१७ श्र्ाम कडेल  मे.न.पा  १० ९८१८३१४१८१ १० 

१९ िेज बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६   ५० 

२० लबर बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६   ५० 

२१ ज्ञान बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६   २५ 

२२ धन बहादरु लब.क मे.न.पा ६   २५ 

२३ मोहोन िामाङ  मे.न.पा ६   २५ 

२४ सान ुिामाङ मे.न.पा ६   २५ 

२५ कुमार लसग्देल मे.न.पा ६   २५ 

२६ ददपेन्र गोले मे.न.पा ६   २५ 

२७ रामहरी थापा मे.न.पा ६   ५० 

२८ जजि बहादरु िामाङ मे.न.पा ६   १५ 

२९ बााँसबारी सामदुार्ीक कृद्धि सहकारी मे.न.पा १२   १०० 

३० थाक्ले एद्धककृि बस्िी मे.न.पा १२   २०० 

३१ 

पोखरे भन्ज्र्ाङ साना कृिान कृद्धि 
सहकारी संस्था लल  मे.न.पा ७   ३०० 

३२ राजेन्र भट्टराई मे.न.पा ५ ९८४११९८४१६ २५ 

३३ मधसदुन लसग्देल  मे.न.पा ५ ९८६०४२७२३८ २५ 

३४ गोकुल खलिवडा मे.न.पा ५ ९८६००४९२८० ५० 

३५ गोपाल ड््वज राउि मे.न.पा ४ ९८६०६३६५०९ ५० 
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क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं सख्र्ा 

३६ कुमारी  िामाङ मे.न.पा ४ ९८५१०२५८८७ ५० 

३७ िोक लामा मे.न.पा ५ ९८४१२०४२६५ १०० 

३८ सरेुश नेपाल मे.न.पा ५ ९८४३६५८०४५ २५ 

३९ राजेन्र राज खनाल मे.न.पा ४   १०० 

४० श्र्ाम अर्ायल  मे.न.पा ४ ९८४९५०३१०० ५० 

४१ द्धवर बहादरु िामाङ  मे.न.पा ४ ९८४३५२५६६८ १०० 

४२ गरे्श लब.क मे.न.पा ५ ९८४३०५५५९५ २५ 

४३ कृष्र् प्रसाद दलुाल  मे.न.पा ४ ९८६४६९०७२३ ५० 

४४ रामशरर् चौलागाई मे.न.पा ५ ९८४११६५२८१ ५० 

४५ लसिा सापकोटा मे.न.पा ४   २५ 

४६ कृष्र्हरी अर्ायल मे.न.पा ४ ९८५१००३०५२८ ५० 

४७ परुुिोिम खलिवडा मे.न.पा २ ९८६१८५३६७२ २५ 

 

२.१४.१४ मागमा आधाररि कार्यक्रम अन्िगयि ७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक टनेल ६८१२ लमटर र 
५८१२ लमटर को लसल्फोललन प्राप्त गने कृिकहरुको द्धववरर् 

क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं संख्र्ा 
१ जचरजन्जद्धव आचार्य मे.न.पा १० ९८६९५७२३४४ २ 

२ दगुाय बहादरु चौलागाई मे.न.पा १ ९८६९६२०६५५ २ 

३ रुर प्रसाद खलिवडा मे.न.पा १ ९८४९४९५९२८ ४ 

४ राज कुमार चौलागाई मे.न.पा १ ९८४०४६१५७७ २ 

५ राम कुमार खडका मे.न.पा ११ ९८०८२९१०२० २ 

६ भि बहादरु िामाङ मे.न.पा ९ ९८४९६५९४९७ १ 

७ लमन प्रसाद लधिाल  मे.न.पा ९ ९८४९६५९४९७ १ 

८ रामकुमार लगरी मे.न.पा ९ ९८०३९०७०६८२ १ 

९ देबराज लगरी  मे.न.पा ९ ९८१८४०३००२ ८ 

१० शारदा काद्धकय  मे.न.पा ९   १ 
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क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं संख्र्ा 
११ नवराज चाललसे मे.न.पा ११ ९८४३२७४६४४ २ 

१२ काले िामाङ मे.न.पा ९ ९८६०७४१४६९ २ 

१३ मान बहादरु िामाङ मे.न.पा ९ ९८६०७९२०२५ १ 

१४ रुर नारार्र् आचार्य मे.न.पा १० ९८६००५०३०८ १ 

१५ राजेन्र परुी मे.न.पा ९ ९८०३९३३१११३ २ 

१६ सवुास काकी मे.न.पा ९ ९८८१३८३७३४९ १ 

१७ इन्र राज खडका मे.न.पा ९ ९८४५०६३२७५ ३ 

१८ नेत्र बहादरु पौडेल मे.न.पा १ ९८६८१५६६५२ ३ 

१९ बच्चरुाम काद्धकय  मे.न.पा १ ९८४९३९७०५२ ४ 

२० टेप बहादरु भजुले मे.न.पा ९ ९८०८९८३२६८ १ 

२१ रामकाजी देउजा मे.न.पा ९ ९८४३४२९५३१ १ 

२२ बालमकुुन्द अलधकारी मे.न.पा १० ९८४१६१७६०५१ २ 

२३ गरु् बहादरु चाललसे मे.न.पा ११ ९८४३७५९०८६ २ 

२४ ददवाकर कुइकेल मे.न.पा ९ ९८४११९८६६१४ १ 

२५ मार्ा देवी दनवुार  मे.न.पा १० ९८६०९३६०१७ १ 

२६ मेनकुा खडका मे.न.पा १० ९८६०२७९०५६ २ 

२७ शदुशयन सापकोटा मे.न.पा ११ ९८५११७६६१२ १ 

२८ रन्जीि चाललसे मे.न.पा ११ ९८२३१९०१६० २ 

२९ सञ्ज बहादरु िामाङ मे.न.पा ११ ९८४११०२९९७ १ 

३० क्षेत्र बहादरु िामाङ मे.न.पा ११ ९८०८११६८१४ १ 

३१ डुन्डुराज देउजा   ९८०८०५३८०२ १ 

३२ रुपशरर् शे्रष्ठ मे.न.पा ११ ९८६४६९४७४५ ५ 

३३ कल्पना चाललसे  मे.न.पा ११ ९८०८६४३५५३ १ 

३४ ज्ञान प्रसाद सापकोटा मे.न.पा ११ ९८०८०७३३७७ २ 

३५ राहरी दलुाल  मे.न.पा ११ ९८५१०२७९६८ २ 

३६ लसिा थापा देउजा मे.न.पा ६ ९८०८९१५०२५ १ 

३७ मइिे िामाङ मे.न.पा ११ ९८४३३४३४१७ १ 

३८ ददनसे बहादरु घले  मे.न.पा ११ ९८६०२४१८५३ २ 

३९ जचन बहादरु िामाङ मे.न.पा ९ ९८४३२२७८०८ १ 
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क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं संख्र्ा 
४० हेम बहादरु खडका मे.न.पा ९ ९८६१७७४१६४ १ 

४१ कुमार िामाङ मे.न.पा ६ ९८६५९९१९६२ २ 

४२ ददल कुमारी दनवुार मे.न.पा ११ ९८२३०८४४१७ १ 

४३ कृष्र्मार्ा दनवुार  मे.न.पा ११   १ 

४४ उलमयला लगरी मे.न.पा ९ ९८४९०७१६४७ १ 

४५ काजी दलुाल  मे.न.पा ११ ९८१८८०१५१६ १ 

४६ रमेश देउजा मे.न.पा ६ ९८६०१९२२२४ १ 

४७ िोक बहादरु भट्टराई मे.न.पा ६ ९८१३६६४५४३ १ 

४८ बासदेुव कटुवाल मे.न.पा ९ ९८०८६३६८४९ १ 

४९ भपेुन्र भजुले मे.न.पा ९   १ 

५० उत्तम बहादरु खडका मे.न.पा ११ ९८०८३०७२७९ २ 

५१ लबष्र् ुप्रसाद सापकोटा मे.न.पा ६ ९८०३६५७३६५ १ 

५२ भगीरथ दलुाल मे.न.पा ११ ९८१८९००५१० २ 

५३ कुमार चाललसे मे.न.पा १२ ९८६०४३०४३६ २ 

५४ कमला कटुवाल मे.न.पा १० ९८६०२००७०१ २ 

५५ गोलबन्द प्रसाद वली मे.न.पा ९ ९८१३९४३५०९ १ 

५६ ददल बहादरु िामाङ मे.न.पा ११ ९८४०७२९३५३ २ 

५७ लगिा खडका मे.न.पा ९ ९८१८०२९९८३ १ 

५८ श्र्ाम कुमार शे्रष्ठ मे.न.पा ११ ९८४३७५९६६० २ 

५९ कृष्र् बहादरु खडका मे.न.पा १० ९८१८९२५३९० २ 

६० सजुन काकी मे.न.पा ९ ९८१३५८२०५९ १ 

६१ शलुसल देउजा मे.न.पा ६ ९८०८८२८६७० १ 

६२ रोशन देउजा मे.न.पा ६ ९८१०२४१४८० १ 

६३ प्रमे बहादरु िामाङ मे.न.पा ११ ९८२३३४४८५५ २ 

६४ सानकुान्छा िामाङ मे.न.पा ११ ९८१३५५१३७८ १ 

६५ गरे्श प्रसाद लधिाल मे.न.पा ११ ९८४९४४५१८२ १ 

६६ लबजर् िामाङ मे.न.पा ६ ९८१०३४४४३५ १ 

६७ ददनेश िामाङ मे.न.पा ६ ९८१३६१७२४० १ 

६८ जजवन स्र्ाङिान मे.न.पा ६ ९८४३१५७४१४ १ 
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क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं संख्र्ा 
६९ ओम्फु िानाङ मे.न.पा ६ ९८१००२०५७८ १ 

७० परुुिोिम चाललसे  मे.न.पा ११ ९८४०५००५४० १ 

७१ देलब अलधकारी  मे.न.पा १० ९८४९८५०५१५ १ 

७२ संजर् बहादरु िामाङ  मे.न.पा ६ ९८४३१६००९३ १ 

७३ पोडे िामाङ  मे.न.पा १३ ९८०३९९७६९९ ३ 

७४ हररशरर् चौलागाई मे.न.पा ५ ९८४१५०५०८२ २ 

७५ कृष्र् बहादरु अर्ायल  मे.न.पा ४ ९८०८१८४५२० १ 

७६ केदार चौलागाई मे.न.पा ५ ९८६०६८०६०७ ४ 

७७ श्र्ाम नेपाली मे.न.पा ५ ९८४८००९१५० २ 

७८ लबर बहादरु िामाङ  मे.न.पा ४ ९८४३६८२०१७ १ 

७९ सान्नुकाजन्छ िामाङ मे.न.पा ४ ९८६०२३९३३१ २ 

८० रामशरर् चौलागाई मे.न.पा ५ ९८४११६५२८१ २ 

८१ लबष्र्हुरी चौलागाई मे.न.पा ५ ९८४३११९३७७ १ 

८२ श्र्ाम बोगद्धट  मे.न.पा ५ ९८६०८८२२९१ १ 

८३ सन्िोि लमजार  मे.न.पा ५ ९८६१५१५२४३ १ 

८४ मान बहादरु िामाङ मे.न.पा ४ ९८४३७६२१८२ १ 

८५ राम प्रसाद न्र्ौपान े मे.न.पा ४ ९८४१५९२६८२ १ 

८६ रामकृष्र् शे्रष्ठ मे.न.पा ४ ९८४९५२८३३२ २ 

८७ कृष्र् प्रसाद चौलागाई मे.न.पा ५ ९८५१०८७००८ ३ 

८८ लबर बहादरु िामाङ  मे.न.पा १ ९८४०१५०१४३ ३ 

८९ राम बहादरु गरुुङ  मे.न.पा ३ ९८४०८४२९५१ २ 

९० देव कुमारी चौलागाई मे.न.पा १ ९८६१७५३४२५ १ 

९१ डोलमाधव चौलागाई मे.न.पा १ ९८२३६७३३७२ १ 

९२ कुल प्रसाद बन्जरा मे.न.पा ३ ९८०३४८४६९५ ३ 

९३ सान्ननी राउि मे.न.पा ३ ९८४८७५८२९० १ 

९४ लभमसेन राउि मे.न.पा ३   १ 

९५ कलमय िामाङ मे.न.पा १ ९८४३०८०१८७ २ 

९६ सररिा गजरेुल मे.न.पा ५ ९८६१९२७६३३ १ 

९७ लबष्र् ुशे्रष्ठ मे.न.पा ४ ९८६६८०४४४९ १ 
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क्र. सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं संख्र्ा 
९८ रामशरर् राउि मे.न.पा ४ ९८१८८४६३२६ १ 

९९ लबष्र् ुबहादरु राउि मे.न.पा ४ ९८४९६८११०३ १ 

१०० जर्राम खलिवडा मे.न.पा २ ९८४१८४३७८० ३ 

१०१ ज्ञानेन्र भारिी मे.न.पा ७ ९८०३३४८९४९ १ 

१०२ राम भारिी मे.न.पा ७ ९८२३०४९७५१ १ 

१०३ लोक बहादरु भारिी  मे.न.पा ७   १ 

१०४ मान बहादरु दोङ मे.न.पा ७ ९८५१२०६६२५ १ 

१०५ लभम राज भारिी  मे.न.पा ७ ९८०८४९०५७५ १ 

१०६ खलु बहादरु भारिी  मे.न.पा ७ ९८१३५५२११९ १ 

१०७ कुमार भारिी मे.न.पा ७ ९८२३३७५८७० १ 

१०८ श्र्ाम सनु्दर परुी मे.न.पा ७ ९८१८९२३२८६ १ 

१०९ ददपलाल भारिी  मे.न.पा ७   १ 

११० रमेश भारिी मे.न.पा ७ ९८१८८१६७१८ १ 

१११ जजि बहादरु िामाङ मे.न.पा ७ ९८०३२३५८०० १ 

११२ सकुुमार्ा दोङ  मे.न.पा ७ ९८२३८००७८४ १ 

११३ सरुबहादरु लगरी मे.न.पा ७ ९८२३८२६८११ २ 

११४ लभमल लगरी मे.न.पा ७ ९८१०१८९९१८ १ 

११५ श्र्ाम सनु्दर ब. परुी मे.न.पा ७ ९८१८९२३२८६ ३ 

११६ लबष्र् ुभारिी मे.न.पा ७ ९८०८१३०२४० १ 

११७ 

दवुाचौर सामदुार्ीक कृद्धि स 
सं लल  मे.न.पा ७ ९८२३०९८२०१ १२ 

११८ परु्यलाल  शे्रष्ठ मे.न.पा ७ ९८०३२२८३०२ ३ 

११९ 

दवुाचौर नमनुा कृद्धि फमय 
रोद्धहिमान िामाङ  मे.न.पा ७ ९८१८२३५१७५ ५ 

१२० लबष्र् ुलगरी मे.न.पा ७ ९८१३८२४००६ १ 

१२१ प्रज्ञा आ.द्धव  मे.न.पा ७ ९८६१०७३०५८ १ 

१२२ लाल बहादरु  िामाङ मे.न.पा १२ ९८४३६५८१९८ ५ 

१२३ द्धवजर् ढकाल मे.न.पा १२ ९८४८७४८९४२ १० 

१२४ सकुुमान  वाइबा मे.न.पा १२ ९८६९५७२३४४ ५ 
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२.१४.१५ कृद्धि र्ाजन्त्रकरर् कार्यक्रम अन्िगयि ५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफस्र्ाक स्प्ररे्र प्राप्त गने 
कृिकहरुको द्धववरर् 

क्र.सं. कृिक/ कृिक समहु/कृद्धि 
सहकारीको नाम 

ठेगाना सम्पकय  नम्बर संख्र्ा 

१ नेत्र बहादरु पौडेल  मे.न.पा १ ९८६८१५६६१२ १ 

२ दगुाय बहादरु चौलागाई मे.न.पा  १ ९८१३२८७७२ १ 

३ नेत्र बहादरु िामाङ  मे.न.पा १ ९८५११६१३८१ १ 

४ नबराज चौलागाई मे.न.पा १ ९८४९०६५३५९ १ 

५ जचन्िा मलुन लधिाल मे.न.पा.१ ९८४०७०८४५५ १ 

६ जशजशर लधमाल मे.न.पा.१ ९८४००१४६५५ १ 

७ लबर बहादरु िामाङ  मे.न.पा  २ ९८४०१५०१४३ १ 

८ राजन खलिवडा मे.न.पा  २ ९८६४५३८१४१ १ 

९ ऋद्धि राम दलुाल  मे.न.पा  २ ९८६०६१४२१८ १ 

१० पनु्र् प्रसाद खलिवडा मे.न.पा  २ ९८६०४६६११२ १ 

११ लाल चन्र खलिवडा मे.न.पा  २ ९८४९६५०७३० १ 

१२ सूर्य बहादरु िामाङ  मे.न.पा  २ ९८६३६४८५९५ १ 

१३ कृष्र् बहादरु िामाङ  मे.न.पा  ३ ९८५१११६५३१ १ 

१४ राजेश अर्ायल मे.न.पा  ३ ९८५१०७९२९८ १ 

१५ लनमला सनुार मे.न.पा  ३ ९८२३०७५६०३ १ 

१६ माईला लब.क मे.न.पा  ३ ९८१८९३४८४१ १ 

१७ जशव प्रसाद खलिवडा मे.न.पा  ३ ९८६०७००२०४ १ 

१८ रेशम बहादरु िामाङ मे.न.पा  ३ ९८०३१३८६१० १ 

१९ हरी प्रसाद खनाल  मे.न.पा ४ ९८४९५९८३६३ १ 

२० राम िामाङ  मे.न.पा ४ ९८४३४४३३४० १ 

२१ वाल प्रसाद खनाल  मे.न.पा ४   १ 

२२ हररहर खनाल  मे.न.पा ४ ९८६५४४४६२१ १ 

२३ अमान लस िामाङ  मे.न.पा ४ ९८६०७००२११ १ 

२४ लबर बहादरु िामाङ  मे.न.पा ४ ९८४३५२५६६८ १ 

२५ काले िामाङ  मे.न.पा ४ ९८६१०४४९३३ १ 

२६ लबष्र् ुबहादरु राउि मे.न.पा ४ ९८४९६८११०३ १ 

२७ लबर बहादरु िामाङ  मे.न.पा ४ ९८४३६८२०१७ १ 
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क्र.सं. कृिक/ कृिक समहु/कृद्धि 
सहकारीको नाम 

ठेगाना सम्पकय  नम्बर संख्र्ा 

२८ ठुला चौर कृद्धि समूह मे.न.पा ५ ९८४३५६२९३३ १ 

२९ नब जागरर् कृिक समूह मे.न.पा ५ ९८६८१५६६१२ १ 

३० समुन द्धवसंखे  मे.न.पा ५ ९८६०२६२१२४ १ 

३१ लनमयला सनुार मे.न.पा ५ ९८१८९३४८४१ १ 

३२ राजकुमार रार्माजझ मे.न.पा ५   १ 

३३ नकुल चौलागाई मे.न.पा ५ ९८४१८१९१९८ १ 

३४ साललकराम अलधकारी मे.न.पा ५   १ 

३५ सन्िोि लब.क मे.न.पा ५ ९८४०९०५४८९ १ 

३६ रामशरर् चौलगाई मे.न.पा ५ ९८४११६५२८१ १ 

३७ डेन्ड ुलामा मे.न.पा ६   १ 

३८ मोहन िामाङ्ग मे.न.पा ६   १ 

३९ सवुाश िामाङ्ग मे.न.पा ६   १ 

४० समुन िामाङ्ग मे.न.पा ६   १ 

४१ कुमार िामाङ्ग मे.न.पा ६   १ 

४२ कृष्र् लाल शे्रष्ठ मे.न.पा ७ ९८०१८९४७३४ १ 

४३ द्धवशाल नवेार मे.न.पा ७ ९८०३५०७०८७ १ 

४४ ददपक शे्रष्ठ मे.न.पा ७ ९८१८०२३३७३ १ 

४५ धन ब िामाङ्ग मे.न.पा ७ ९८०३२३९५६० १ 

४६ द्धटका लाल शे्रष्ठ मे.न.पा ७ ९८२३७५५३६३ १ 

४७ कुल ब शे्रष्ठ मे.न.पा ७ ९८२३१०१८७५ १ 

४८ हकय  राज लगरी मे.न.पा ७ ९८४१८४३२३४ १ 

४९ सरु बहादरु गीरी मे.न.पा ७   १ 

५० र्बु लाल शे्रष्ठ मे.न.पा ७ ९८१०१०४६७५ १ 

५१ द्धवष्र् ुलगरी मे.न.पा ७ ९८१८२३५१७५ १ 

५२ रालधका लगरी मे.न.पा ८ ९८०८७८९६६० १ 

५३ मनमार्ा िामाङ मे.न.पा ८   १ 

५४ काजन्छमार्ा िामाङ मे.न.पा ८   १ 

५५ सञ्चमार्ा िामाङ मे.न.पा ८   १ 

५६ पावयिी लब.क मे.न.पा ८ ९८२३४६०७८७ १ 
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क्र.सं. कृिक/ कृिक समहु/कृद्धि 
सहकारीको नाम 

ठेगाना सम्पकय  नम्बर संख्र्ा 

५७ थकय राज लगरी मे.न.पा ८ ९८०८८७२८१२ १ 

५८ मानकुमारी लगरी मे.न.पा ८ ९८०८१५२०३९ १ 

५९ आइि िामाङ मे.न.पा ८   १ 

६० काल लसं िामाङ मे.न.पा ८   १ 

६१ लबश्वमान िामाङ मे.न.पा ८   १ 

६२ सञ्चमान िामाङ मे.न.पा ८   १ 

६३ कान्छामान िामाङ मे.न.पा ८ ९८१३५६२४२७ १ 

६४ नोसायङ िामाङ  मे.न.पा ८ ९८२८८५६७१८ १ 

६५ सनुमार्ा िामाङ मे.न.पा ८   १ 

६६ डन्डुल दोङ मे.न.पा ८ ९८१३३६७५९९ १ 

६७ सबु्बा साद्धकय  मे.न.पा ८ ९८१८९१९५९३ १ 

६८ सकुुमार्ा साद्धकय  मे.न.पा ८   १ 

६९ राम लसं िामाङ  मे.न.पा ८   १ 

७० जबर िामाङ  मे.न.पा ८   १ 

७१ मोहन लगरी मे.न.पा ८ ९८१८४१०८७७ १ 

७२ बोदनाथ लगरी मे.न.पा ८ ९८०३७९२६२८ १ 

७३ शरर् गरी  मे.न.पा ८ ९८१८९०९१७५ १ 

७४ कृष्र् लगरी मे.न.पा ८ ९८१८१९८४४५ १ 

७५ चमेलल लगरी मे.न.पा ८ ९८२३६५७२८६ १ 

७६ रामशरर् लगरर मे.न.पा ८ ९८०३६३२९८८ १ 

७७ हेम राज लगरी मे.न.पा ८ ९८२३८५२१३७ १ 

७८ चन्र लगरी मे.न.पा ८   १ 

७९ रुपक परुी मे.न.पा ९ ९८१०२३०४९९ १ 

८० जनक अलधकारी मे.न.पा ९ ९८४३२२७५२० १ 

८१ हररशरर् थापा मे.न.पा ९ ९८५१०८०३४० १ 

८२ सोम ब घले मे.न.पा ९ ९८०८०२०६४३ १ 

८३ लममर् लगरी मे.न.पा ९ ९८५११३५५९८ १ 

८४ नवराज खडका मे.न.पा ९ ९८०३०४५८९६ १ 

८५ र्वुराज खड्का मे.न.पा ९ ९८०८२१५२१४ १ 
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क्र.सं. कृिक/ कृिक समहु/कृद्धि 
सहकारीको नाम 

ठेगाना सम्पकय  नम्बर संख्र्ा 

८६ इन्र राज खड्का मे.न.पा ९ ९८४५०६३२७५ १ 

८७ राम काजी देउजा मे.न.पा ९ ९८४३४२५५९१ १ 

८८ सान ुघलान मे.न.पा ९ ९८६१०२८५२३ १ 

८९ इन्र बहादरु साकी मे.न.पा ९    

९० राम ब अलधकारी मे.न.पा ९ ९८१८०३५३५५ १ 

९१ जचन ब िामाङ्ग मे.न.पा ९ ९८४३५२७८०८ १ 

९२ कृष्र् बहादरु लबि मे.न.पा ९ ९८४३५२८९१६ १ 

९३ बाल मकुुन्द अलधकारी मे.न.पा ९ ९८४१६१७६०५ १ 

९४ हेम बहादरु खडका मे.न.पा ९ ९८६१७७४१६४ १ 

९५ प्रकाश खडका मे.न.पा ९ ९८१८१६३२८० १ 

९६ शेरफदोजे िामाङ मे.न.पा ९   १ 

९७ राम बहादरु गरुुङ मे.न.पा ९   १ 

९८ द्धवश्वराम खडका मे.न.पा ९   १ 

९९ लाल बहादरु दाहाल  मे.न.पा  १० ९८४३११६६८६ १ 

१०० रमेश सापकोटा मे.न.पा  १० ९८१८२६४७३३ १ 

१०१ िारा कुमारी सापकोटा मे.न.पा  १० ९८४०७१७१६६ १ 

१०२ द्धवमला माझी मे.न.पा  १० ९८४३३६०००५ १ 

१०३ सरस्विी माझी मे.न.पा  १० ९८१८९०९८६८ १ 

१०४ कोद्धपला माझी मे.न.पा  १० ९८०८८८४१४९ १ 

१०५ कान्छा माझी मे.न.पा  १० ९८०८२११०२० १ 

१०६ कुमार प्रसाद आचार्य मे.न.पा  १० ९८१३८३८८३३ १ 

१०७ लजमम ररजाल  मे.न.पा  १०   १ 

१०८ र्ज्ञ कुमारी काकी मे.न.पा  १०   १ 

१०९ इन्र बहादरु ररजाल मे.न.पा  १०   १ 

११० द्धवष्र् ुबहादरु खड्का मे.न.पा  १०   १ 

१११ लभम प्र दलुाल मे.न.पा  १० ९८१३५८२२१८ १ 

११२ राज कुमार अलधकारी मे.न.पा  १०   १ 

११३ जखल बहादरु काकी मे.न.पा  १० ९८५११४४७३५ १ 

११४ प्रगलिजशल कृिक समूह मे.न.पा  १०   १ 
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क्र.सं. कृिक/ कृिक समहु/कृद्धि 
सहकारीको नाम 

ठेगाना सम्पकय  नम्बर संख्र्ा 

११५ लबमला माझी  मे.न.पा  १०   १ 

११६ गोमा दलुाल  मे.न.पा  ११   १ 

११७ शेख प्रसाद सापकोटा मे.न.पा  ११   १ 

११८ राज ुसापकोटा मे.न.पा  ११   १ 

११९ परुुिोिम चाललसे मे.न.पा  ११ ९८४०५००५४० १ 

१२० िारा ब िामाङ्ग मे.न.पा  ११ ९८४३०३९०९७ १ 

१२१ पेम्वा लामा मे.न.पा  ११ ९८६०७२८६४० १ 

१२२ प्रमे प्र दलुाल मे.न.पा  ११   १ 

१२३ ददल ब घले मे.न.पा  ११ ९८६०३६८५२९ १ 

१२४ जखल प्र दलुाल मे.न.पा  ११ ९८६०८५१०५७ १ 

१२५ डोल प्र चाललसे मे.न.पा  ११   १ 

१२६ प्रलिमा लधिाल मे.न.पा  ११ ९८४९८९५६४३ १ 

१२७ सम्ज ब िामाङ्ग मे.न.पा  ११ ९८४११०३७९७ १ 

१२८ प्रलाद चाललसे मे.न.पा  ११ ९८५११६१०२५ १ 

१२९ रुपेश िामाङ्ग मे.न.पा  ११   १ 

१३० रमेश खड्का मे.न.पा  ११ ९८६६२७९५४५ १ 

१३१ माधव प्र ढकाल मे.न.पा  ११ ९८६०३६८४९० १ 

१३२ राम कुमार खड्का मे.न.पा  ११ ९८४०५००५१३ १ 

१३३ राज कुमार िामाङ्ग मे.न.पा  ११ ९८६२५९९४४३ १ 

१३४ कृष्र् प्र भट्टराई मे.न.पा  ११ ९७४१०३९८३१ १ 

१३५ देव नारार्र् दलुाल  मे.न.पा  ११ ९८१३५२४८७२ १ 

१३६ राज सापकोटा मे.न.पा  ११   १ 

१३७ रामहरी दलुाल मे.न.पा  ११ ९८५१०२७९६८ १ 

१३८ ददल कुमारी दलुाल  मे.न.पा  ११ ९८६५५९२६११ १ 

१३९ नवराज चाललसे मे.न.पा  ११ ९८४३२७४६४४ १ 

१४० रमेश खडका मे.न.पा  ११ ९८६०३६८४९० १ 

१४१ राजकुमार खडका मे.न.पा  ११ ९८०८२९१०२० १ 

१४२ राजकुमार िामाङ  मे.न.पा  ११ ९८१३९७६६७७ १ 

१४३ कृष्र् प्रसाद भट्टराइ मे.न.पा  ११ ९७४१०३९८३१ १ 
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क्र.सं. कृिक/ कृिक समहु/कृद्धि 
सहकारीको नाम 

ठेगाना सम्पकय  नम्बर संख्र्ा 

१४४ हरर कृष्र् ढकाल मे.न.पा १२ ९८४९८७३५७६ १ 

१४५ हररमार्ा ढकाल मे.न.पा १२ ९८६०३७८५१२ १ 

१४६ अजुयन ढकाल मे.न.पा १२ ९८४०७२९३५७ १ 

१४७ बेरारी ढकाल मे.न.पा १२ ९८४३८२६०६१ १ 

१४८ जक्षलिज िामाङ्ग मे.न.पा १२ ९८५११८०४२६ १ 

१४९ गरे्श प्र ढकाल मे.न.पा १२   १ 

१५० िलुसी प्र पौडेल मे.न.पा १२   १ 

१५१ मलछन्र नाथ लिवारी मे.न.पा १२ ९८४१९५८२५१ १ 

१५२ जानकुा  ढकाल मे.न.पा १२ ९८६००७०९२० १ 

१५३ 

बााँसबारी सामदुार्ीक कृद्धि 
सहकारी संस्था लल  मे.न.पा १२   २० 

१५४ लमन बहादरु डोटेल मे.न.पा.१३ ९८६०१४०२७५ १ 

१५५ परुुिोि खलिवडा मे.न.पा  २ ९८६१८५३६७२ १ 

१५६ सलुमत्रा चाललसे मे.न.पा ११ ९८६०१०८९३८ १ 

१५७ लभमसेन सापकोटा मे.न.पा ११ ९८५१०८४३०३ १ 

१५८ मनोरथ दलुाल मे.न.पा ११ ९८४३२११८२९ १ 

१५९ द्धटका बहादरु िामाङ  मे.न.पा ११ ९८६४६९७८७९ १ 

१६० गंगाराम दगाल  मे.न.पा १३ ९८४१८४०२८० १ 

१६१ राजेन्र प्र दंगाल मे.न.पा १३ ९८४९६५५९३१ १ 

१६२ शजिराज घासैनी मे.न.पा १३ ९८४९३४०३२ १ 
 

२.१४.१६ बाली लबद्धवलधकरर् कार्यक्रम अन्िगयि ५० प्रलिशि अनदुानमा द्धविरर् गरीएको खाली मौरी घार 
प्राप्त गने कृिकहरुको द्धववरर् 

क्र .सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय   नं. संख्र्ा 
१ पारस घौरासैनी  मे.न.पा १३ ९८४९०३३६९१ ३ 

२ दामोदर शे्रष्ठ मे.न.पा  ११ ९८६४६९४७०८ २ 

३ अस्वीनी कुमार शे्रष्ठ मे.न.पा  १२ ९८४००९३८९७ १ 

४ धनरुपा िामाङ मे.न.पा  ९ ९८४३२२६८०८ ५ 

५ रमेश पराजलुी मे.न.पा  १२ ९८१३३८१३३८ ५ 
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६ खम बहादरु  खडका मे.न.पा  ११ ९८१०३०४५४७ २ 

७ राजकुमार  खडका मे.न.पा  ९ ९८२३२७५३७४ १२ 

८ शेर बहादरु  िामाङ मे.न.पा  ६ ९८२३३९१८२५ ५ 

९ मंगले  िामाङ मे.न.पा  ४   ५ 
 

 

२.१४.१७ बाली लबद्धवलधकरर् कार्यक्रम अन्िगयि ५० प्रलिशि अनदुानमा गोला सद्धहिको मौरी घार प्राप्त गने 
कृिकहरुको द्धववरर् 

क्र. सं. कृिकको नाम थर ठेगाना सम्पकय   नं संख्र्ा 
१ पारस  घौरासैलन  मे.न.पा १३ ९८४९०३३६९१ १० 

२ बलराम  चौलागाई मे.न.पा  १ ९८६०२३८७१८ ५ 

३ होमनाथ  चौलगाई मे.न.पा  १ ९८६३६४८५५४ ५ 

४ रामहरी  ढकाल मे.न.पा  १२ ९८६०९६८७१५ ७ 

५ देवी  शे्रष्ठ  मे.न.पा  ११ ९८४३५३१८७२ १ 

६ मीन कुमारी  लालमछान े मे.न.पा  ११ ९८४१६७००१४ २ 

७ कद्धपल कृष्र्  शे्रष्ठ मे.न.पा  ११ ९८६१५०५९१५ १ 

८ शेर बहादरु  िामाङ मे.न.पा  ६ ९८२३३९१८२५ ४ 

९ लबर बहादरु  िामाङ  मे.न.पा  ४ ९८५१०७०९८० ५ 
 

२.१४.१८ द्धहउदे फलफूल अन्िगयि ७५ प्रलिशि अनदुानमा लजप्सको द्धवरुवा प्राप्त गने लाभिाहीको द्धववरर् 

क्र.सं. कृिकको  नाम थर ठेगाना सम्पकय   नं संख्र्ा 
१ ज्ञानेन्र  भारिी मे.न.पा ७   ५० 

२ केसरीनाथ  भारिी  मे.न.पा ७ ९८०३३७८९४९ ५० 

३ कान्छामान  िामाङ मे.न.पा ८ ९८१३५६२४२७ ४०० 

४ रामचन्र लगरी मे.न.पा ९ ९८०३९३५४५६ ५० 

५ कुल बहादरु  दमै मे.न.पा ९ ९८०३९३५४५६ ७५ 

६ सरु बहादरु  लगरी मे.न.पा ७ ९८२३८२२६८११ १५० 

७ भरि काकी मे.न.पा १० ९८२३३८७३०० २५ 
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२.१४.19 द्धवगि लिन विय देजख भएका महत्वपूर्य कार्यहरु 

क्र.स 

  

र्ोजना /कार्यक्रम 
द्धववरर् 

  

वडा नं. लाभाजन्वि संख्र्ा मखु्र्  उपलजब्ध 

 

आ.व. 
२०७४/०७५ 

आ.व. 
२०७५ /०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७  

१ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् १ 1 3 2 

 

कृद्धिमा र्ाजन्त्रकरर्बाट 
कृद्धिमा देजखर्को कृद्धि 
मजदरु समस्र्ाको केद्धह 
हद सम्म समधान, 

उत्पादन लागि कम 
भइ कृिकको आलथयक 
स्िरमा सधुार आएको । 

२ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् २ 1 3 2 

३ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् ३ 0 3 1 

४ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् ४ 1 3 1 

५ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् ५ 5 3 4 

६ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् ६ 7 3 7 

७ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् ७ 0 3 5 

८ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने ८ 1 3 5 
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क्र.स 

  

र्ोजना /कार्यक्रम 
द्धववरर् 

  

वडा नं. लाभाजन्वि संख्र्ा मखु्र्  उपलजब्ध 

मेलसन द्धविरर् 

९ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् ९ 0 3 6 

१० 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् १० 7 3 4 

११ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् ११ 7 3 8 

१२ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् १२ 10 4 9 

१३ 

५० प्रलिशि 
अनदुानमा मजल्टक्रप 
थे्रसर र कोदो चटु्ने 
मेलसन द्धविरर् १३ 4 3 5 

 

क्र.सं. र्ोजना /कार्यक्रम द्धववरर् वडा नं. लाभाजन्वि संख्र्ा मखु्र्  उपलजब्ध 

 

    

आ.व  

२०७४/०७५ 

आ.व  

२०७५/०७६ 

आ.व 

२०७६/०७७   

१ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् १ 

1 3 7 कृद्धिमा 
र्ाजन्त्रकरर्बाट 
कृद्धिमा देजखर्को  
कृद्धि मजदरु 

समस्र्ाको केद्धह हद 
सम्म  

समधान, उत्पादन 
लागि कम भइ  

कृिकको आलथयक 

२ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् २ 

1 3 2 

३ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् ३ 

0 3 1 

४ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् ४ 

1 3 1 

५ ५० प्रलिशि अनदुानमा ५ 5 3 4 
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लमलनद्धटलर द्धविरर् स्िरमा सधुार 
आएको । 

६ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् ६ 

7 3 7 

७ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् ७ 

0 3 5 

८ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् ८ 

1 3 5 

९ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् ९ 

0 3 6 

१० 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् १० 

7 3 4 

११ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् ११ 

7 3 8 

१२ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् १२ 

10 4 9 

१३ 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
लमलनद्धटलर द्धविरर् 

१३ 4 3 5 

 

क्र.स र्ोजना /कार्यक्रम द्धववरर् 
वडा  
नं. 

लाभाजन्वि संख्र्ा 
मखु्र्  उपलब्धी आ.व 

२०७४/०७५ 

आ.व 

२०७५/०७६ 

आ.व 

२०७६/०७७ 

१ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

१ 1 3 23 

लसंचाईको  कमी 
हनुे ठााँउ र 
सबै लसजनमा 
िरकारी खेलि 
भइ कृिकको 
आलथयक स्िरमा 
सधुार आएको 

। 

२ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

२ 1 3 1 

३ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

३ 0 3 0 

४ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

४ 1 3 6 

५ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

५ 5 3 1 

६ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

६ 7 3 6 

७ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

७ 0 3 16 
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८ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

८ 1 3 0 

९ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

९ 0 3 9 

१० 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

१० 7 3 15 

११ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

११ 7 3 5 

१२ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

१२ 10 4 7 

१३ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा 
लसचांइ सेट द्धविरर् 

१३ 4 3 0 

 

क्र.स र्ोजना /कार्यक्रम द्धववरर् वडा नं. 
लाभाजन्वि संख्र्ा मखु्र्  उपलब्धी 

आ.व 

२०७४/०७५ 

आ.व 

२०७५/०७६ 

आ.व 

२०७६/०७७ 
 

१ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

१ 
6 12 68 

प्लाद्धिकको घर 
लनमार्य भइ त्र्स 
लभत्र बैमौसमी 
िरकारी 

(गोलभेडा, साग, 

खसुायनी) 
उत्पादन भइ 

कृिकको 
आलथयक िथा 

पोिर् अबस्थामा 
सधुार आएको 

। 

२ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

२ 
15 15 3 

३ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

३ 
16 16 7 

४ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

४ 
20 10 11 

५ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

५ 
4 8 29 

६ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

६ 
1 13 28 

७ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

७ 
0 4 35 

८ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

८ 
0 0 0 

९ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

९ 
5 8 38 
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१० 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

१० 
19 26 28 

११ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

११ 
39 23 48 

१२ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

१२ 
16 15 41 

१३ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लाद्धिक 
टनेल  द्धविरर् 

१३ 
11 10 3 

 

क्र.स  र्ोजना कार्यक्रम द्धववरर्  वडा 
नम्बर  

लाभाजन्वि संख्र्ा मखु्र्  उपलब्धी  

आ.व 

२०७४/०७५ 

आ.व 

२०७५/०७६ 

आ.व 

२०७६/०७७ 

१ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

१ 2070 2150 1650 
 
 
 
 
 
 
 

लसमान्िकृि 
जलमनको 

सदपुर्ोग भई 
अलमलो जािको 
उत्पादनमा  

बदृ्धि हनुेछ । 

२ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

२ 770 450 575 

३ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

३ 300 2440 675 

४ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

४ 3300 3685 4225 

५ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

५ 1600 700 3050 

६ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

६ 3000 1785 4545 

७ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

७ 245 50 2863 

८ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

८ 100 1020 400 

९ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

९ 0 155 535 

१० 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

१० 770 580 725 

११ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

११ 3660 1050 2285 

१२ ७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा १२ 3895 1770 3550 
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द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

१३ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा बिे िथा 
द्धहउदे फलफूलको लबरुवा  द्धविरर् 

१३ 210 2300 100 

 

क्र.सं.  र्ोजना /कार्यक्रम द्धववरर्  

वडा  
नं. 
  

लाभाजन्वि संख्र्ा 

मखु्र्  उलजब्ध 

  

आ.व 

२०७४/०७५ 

आ.व 

२०७५/०७६ 

आ.व 

२०७६/०७७ 

१ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

१ 0 0 6 

बललनाललको 
रोग द्धकरा 
लनर्न्त्रर् 
सहर्ोग पगु्नेछ 
। 

२ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

२ 0 0 7 

३ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

३ 0 0 6 

४ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

४ 0 0 10 

५ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

५ 0 0 9 

६ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

६ 0 0 6 

७ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

७ 0 0 10 

८ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

८ 0 0 27 

९ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

९ 0 0 19 

१० 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

१० 0 0 17 

११ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

११ 0 0 32 

१२ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

१२ 0 0 28 

१३ 
५० प्रलिशि अनदुानमा न्र्ाफ स्र्ाक 
स्प्ररे्र द्धविरर् 

१३ 0 0 4 
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२.१४.२० हाल सम्म नद्धवकरर् भएका कृिक समूहको द्धववरर्  

क्र. 

स 
समूहको नाम गठन लमलि ठेगाना सम्पकय  पदालधकारी सम्पकय  नं 

१ 
अलैची कृिक समूह २०७२।८।१    

मे.न.पा ( १० 
जशखरपरु  रामकृष्र् कटुवाल  ९८६०६३६५५७ 

२ 
धौलेश्वरी आमा कृिक 
समूह २०७३।६।१ 

मे.न.पा ( ४ 
थकलन   व्ल वहादरु िामाङ ९८०८८७५४६६ 

३ 
लमलनचोक कृिक समूह २०७३।५।११ 

मे.न.पा ९ सालबक 
१ नं बसदेुव कटुवाल  ९८०८६३६८४९ 

४ 
नवोददि लमजश्रि कृिक 
समूह २०६४।३।१२ 

मे.न.पा १२ 

ढकाल खहरे जशव प्रसाद ढकाल ९८४३५६४५२४ 

५ धौलेश्वरी कृिक समूह २०७४।८।७ मे.न.पा ५ भदौरे अशोक कुमार  खडका ९८४३३३२३८३ 

६ 
भमुेश्वरी  कृिक समूह  २०७३।२।४ 

मे.न.पा ५ 

लसन्धकुोट पाल्िेन  लामा  ९८६०७४६४७५ 

७ 
सनुखानी टोल  लमजश्रि 
कृिक समूह २०७३।६।२९ मे.न.पा ४ थकनी  गंगा िामाङ ९८४३५२५६६८ 

८ 
सेलिदेवी मद्धहला कृिक 
समूह  २०७२।५।१८ 

मे.न.पा १० 

बस्नेि  सेलिमार्ा बस्नेि  ९८१८०३५२६१ 

९ 
पारीजाि लमश्रीि कृिक 
समूह  २०६४।३।१३ 

मे.न.पा १२ 

ढकाल खहरे रालधका ढकाल  ९८६४३९२०५० 

१० 
कोद्धपला कृिक समूह  २०७१।११।१७ 

मे.न.पा ६ 

ढुङगानाबेशी सलुनिा खनाल  ९८६०५७०९८४ 

११ 
लाललगरुााँस  कृिक 
समूह  २०७४।११।१४ 

मे.न.पा ४ राउि 
गााँउ शलमयला काकी ९८४०५९०८९० 

१२ 
गरे्शस्थान कृिक समहु २०७४।८।७ 

मे.न.पा १२ 

वाहनुेपाटी द्धवष्र् ुप्र नेपाल ९८६१६०९२६० 

१३ 
नवजशखर र्वुा कृिक 
समहु २०७३।५।२८ 

मे.न.पा १०  

मेलम्ची १२ लललानाथ दाहाल ९८०८७८८५७८ 

१४ 
ईन्राविी  लमस्रीि 
कृिक समहु २०६४।५।२६ 

मे.न.पा १० 

जशखरपरु१ ओम व दाहाल ९८६०३८०७०६ 

१५ 
जशन्ध ुलगरान्चौर कृिक 
समहु २०७२।८।२० 

मे.न.पा १२ 

लगरान्चौर कृष्र् प्र लिवारी ९८४९८६४६४६ 

१६ 
मााँ सरस्विी कृिक 
समहु २०७४।१०।१४ मे.न.पा ४ थकनी  अजस्मरा सापकोटा ९८०३०४८६९५ 

१७ भमुेस्थान कृिक समहु ७०७३।६।२० मे.न.पा ६ ददपेन्र गोले ९८४९८९६०७६ 
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क्र. 

स 
समूहको नाम गठन लमलि ठेगाना सम्पकय  पदालधकारी सम्पकय  नं 

भमुेस्थान 

१८ 
ल्र्ामेन  कृिक समहु २०७३।९।१ 

मे.न.पा १० 

जशखरपरु चेि व सापकोटा ९८५११९७००१ 

१९ 
पन्चकन्र्ा  कृिक 
समहु २०७४।११।१३ मे.न.पा ४ थकनी  जजरमान िामाङ ९८१०१६२७७५ 

२० 
मनकामना  कृिक 
समहु २०७३।५।२१ 

मे.न.पा ४ थकनी 
८ ददल व िामाङ ९८४३४४६१२६ 

२१ 
हररर्ाली  कृिक समहु २०७३।६।१० 

मे.न.पा ३ हैबङु 
३ देवेन्र गरुुङ ९८६११३७२१३ 

२२ 
लाम्हेन्दो कृद्धि कृिक 
समूह २०७३।६।२० मे.न.पा.६ बिासे ज्र्ाम बहादरु िामाङ ९८५११५९९४० 

२३ 
मद्धहला  जागरर् कृिक 
समूह २०७३।६।७ मे.न.पा ११ टार शलमयला सापकोटा ९८१३८३८१२८ 

२४ 
जशजयनजशल मद्धहला 
कृिक समूह २०७३।६।१ 

मे.न.पा (८ 

क्र्ौरालन सम्झना लगरी ९८०३८८०७५९ 

२५ 
फुलकोद्धपला कृिक 
समूह २०७३।८।२० 

मे.न.पा (८ 

क्र्ौरालन कान्छामान िामाङ ९८१३५६२४२७ 

२६ 
प्रगलि िरकारी 
उत्पादक कृिक समूह २०७२।२।८ 

मे.न.पा (६ 

िालामाराङ लजमम अर्ायल ९८४९६६७८८४ 

 

२.१४.२१ हाल सम्म दिाय भएका कृिक समूहको द्धववरर् 

क्र.स समूहको  नाम गठन  लमलि ठेगाना पदालधकारी को नाम सम्पकय  नं 

१ 
 इन्रावलि कृिक समूह  २०७५।८।५ मे.न.पा (११ डुडेखोला  

जखल कुमारी 
भट्टराइ ९८४३३९१७७२ 

२ 
माझीगााँउ लमद्धहनेिी कृिक 
समूह २०७५।७।२ मे.न.पा (५ माझीगााँउ छत्र कुमार रार्  ९८६०४१७२२३ 

३ 
जशखरपरु प्रगलि कृिक समूह  २०७५।८।५ 

मे.न.पा (१० पजण्डि 
टोल राजकुमार पजण्डि ९८०१९०७३२३ 

४ 
द्धकनरेदेद्धव स्वाबलम्बन 
कृिक समूह  २०७५।८।१७ 

मे.न.पा (१ लधमाल 
टोल श्रीराम लधमाल  ९८६६८२२४९७ 

५ गौरीडााँडा कृिक समूह  २०७५।८।१६ मे.न.पा (९ ज्र्ालमरे र्वुराज खडका ९८६१७३४२४६ 

६ बगैंचा कृिक समहृ  २०७५।८।१८ मे.न.पा (१२ बगैंचा रामकृष्र् लधिाल  ९८६००९७७९९ 
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क्र.स समूहको  नाम गठन  लमलि ठेगाना पदालधकारी को नाम सम्पकय  नं 

७ नमनुा  मद्धहला कृिक समूह २०७५।७।१८ मे.न.पा (१०माझी गााँउ संगीिा माझी (ब)् ९८६१३१८५२५ 

८ 
चण्डेश्वरी कृिक समूह २०७५।५।१६ 

मे.न.पा (१२ 
ढकालथोक 

गोकुल प्रसाद 
ढकाल ९८४१९०१०८३ 

९ 
द्धवहालन सामदुार्ीक कृिक 
समहु  २०७५।७।२ मे.न.पा (१० रामपरु  रामकृष्र्  दनवुार ९८४३४२९५७२ 

१० 
असल कृिक समूह २०७५।७।८ 

मे.न.पा (१० 
लमलनचोक 

डम्बर बहादरु 
खनाल  ९८४११३८६२८ 

११ 
अलैची िथा िरकारी कृिक 
समूह २०७५।८।१० मे.न.पा (११ डडुवा काल ुिामाङ ९८४३२२७५४९ 

१२ लमलन आमा कृिक समूह २०७५।८।८ मे.न.पा (१३ फट्केश्वर शजुशला आचार्य  ९८४३७४६९९५ 

१३ स्वास््र् आमा कृिक समूह २०७४।१०।२१ मे.न.पा, १३ डुम्रचेौर आरिी दनवुार  ९८०८४४२०४०७ 

१४ 
जचसापालन कृिक समूह  २०७५।८।१३ मे.न.पा, १० जर्ाग्देली 

डम्बर बहादरु 
कामी  ९८१८७११३९३ 

१५ 
थाक्ले एद्धककृि नमनुा 
कृिक समूह २०७५।४।२७ मे.न.पा, १२ थाक्ले शेर बहादरु िामाङ  ९८६५९९१६३१ 

१६ नवनागरर् कृिक समूह २०७५।८।१३ मे.न.पा, ५ भज्र्ाङचौर  थन बहादरु िामाङ ९८६१३००३१० 

१७ ढुङगेछाप कृिक समूह २०७५।७।४ मे.न.पा, ५ ढुङगेछाप केशव रोक्का ९८६०११९४७० 

१८ 
नर्ााँ गााँउ  कृिक समूह २०७५।७।१ मे.न.पा, १० रामपरु  

ज्ञानकुमारी 
अलधकारी  ९८१३५५२१८५ 

१९ 
नारार्र् महादेव कृिक 
समूह २०७५।८।१० मे.न.पा, ४ ङरकाङ मनोज िामाङ ९८४१७१७१४७ 

२० लाल द्धहरा कृिक समूह २०७५।८।५ मे.न.पा., १२ लगराञ्चौर लगिा लिवारी  ९८६००६६१२३ 

२१ लफेली भलूम  कृिक समूह २०७५।८।१८ मे.न.पा., ४ बसेरी फूलमार्ा िामाङ  ९८१८७०१४८४ 

२२ द्धपिाम्बर कृिक समूह २०७५।८।१७ मे.न.पा., १२ लगराञ्चौर अद्धवनास लिवारी ९८५१०५४४९० 

२३ सलुलकोट कृिक समूह २०७५।८।२० मे.न.पा., ५ सलुलकोट लमकमार िामाङ  ९८१००३६५०० 

२४ 
बहउुदेश्र् मद्धहला कृिक 
समूह २०७४।२।३ मे.न.पा., ११ टार ददलकुमारी दलुाल ९८४३६३०७८५ 

२५ 

नारार्र्टार कफी कृिक 
समूह २०७५।८।५ 

मे.न.पा., १२ 
नारार्र्टार कृष्र् प्रसाद नेपाल ९८४९८४०८७४ 

२६ 

नवनागरर् मद्धहला कृिक 
समूह २०७५।८।२८ 

मे.न.पा.,१२ मध्र् 
ढकाल थोक 

गोमा कुमारी 
ढकाल  ९८४९१४५३७७ 

२७ सनुौलो भलबष्र् कृिक समूह २०७५।११।१२ मे.न.पा , १२ लगराञ्चौर सजुािा चौलागाइ ९८६२२८०२७४ 



æमेलम्ची नगर समदृ्धिको आधार : कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारÆ मेलम्ची नगरपाललका  
 

 

166 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७६/०७७  

 
 

क्र.स समूहको  नाम गठन  लमलि ठेगाना पदालधकारी को नाम सम्पकय  नं 

२८ 

क्र्ामनुे महुान माझकुलो 
कृिक समूह २०७५।८।१५ मे.न.पा., १० जशखरपरु  

सद्धविा काद्धकय  
ढकाल ९८२३१८८३६२ 

२९ असमरेु कृिक समूह २०७३।११।१० 

मे.न.पा., ११ 
लधिालबेजश लसिा पाण्डे ९८४३०२४१७१ 

३० 

गोदावरी लबउ उत्पादक 
मद्धहला कृिक समूह २०७६।१।१७ 

मे.न.पा., ११ दनवुार 
गााँउ चन्रमार्ा दनवुार  ९८२३२८९८४३ 

३१ 

कमयठजशल लमहला कृिक 
समूह २०७१।१।२ मे.न.पा., ६  पञ्चकन्र्ा अजम्बका बस्नेि ९८०८६६०५२९ 

३२ 

लालपुािे लमहला कृिक 
समूह २०७६।१।२४ मे.न.पा., ११ लसमखेि सजुजिा ढुङगाना ९८४३२९४५३६ 

३३ 

लगराञ्चौर एद्धककृि कृिक 
समूह २०७६।५।१५ मे.न.पा १२ लगराञ्चौर जक्षलिज िामाङ ९८५११६०४२२६ 

३४ लसन्ध ुलगराञ्चौर कृिक समूह २०७६।९।२५ मे.न.पा १२ लगराञ्चौर कृष्र् प्रसाद लिवारी ९८४९८६४६४६ 

 

२.१४.२२ हालसम्म सजुचकृि भएका कृद्धि फमयको द्धववरर्  

क्र. 
सं. 

समूहको  नाम ठेगाना सम्पकय  पदालधकारी सम्पकय  नं 

१ जशव सेलि कृद्धि फमय  मे न पा १० जशखरपरु प्रकाश वस्नेि ९८६०६१८९०७ 

२ द्धववेक पशपंुक्षी िथा कृद्धि फमय  मे न पा १० बडहरे द्धटका ब .रावल ९८१००६५५९ 

३ जशिलादेद्धव कृद्धि व्र्वसार्  मे न पा १० जशखरपरु शकर  शे्रष्ठ ९८६०५२५४५२ 

४ लसन्ध ुभ्र्ाली पशपुालन िथा कृद्धि फमय मे न पा ५ देउराली घनश्र्ाम  खलिवडा ९८६६८०४६१६ 

५ पााँचपोखरी पोजल्ट्र िथा कृद्धि फमय मे न पा ९ ज्र्ालमरे देवराज िामाङ ९८१३५६३९८५ 

६ ज्वालादेवी पश ुिथा कृद्धि फमय मे न पा १० ज्र्ालमरे ईन्रमार्ा दनवुार ९८२३२८९७३७ 

७ 
सम्झना कृद्धि फमय 

मे न पा १२ ढकाल 
खहरे कृष्र्ा प्रसाद ढकाल ९८४९४७०७०२ 

८ पाल्चोकीमाई पशपुालन िथा कृद्धि फमय मेन पा ११ डााँडाकटेरी उत्तम व खड्का ९८०८३०७२७९ 

९ अन्नपरु्य अगा्यलनक कृद्धि कम्पलन प्रा ली मे न पा १ भौटेचौर वलराम चौलागाई ९८४९४०८११४ 

१० 
रार्माझी फलफूल नसयरी िथा कृद्धि 
फमय 

मे न पा ५ रार्माझी 
टोल कृष्र् जङग रार्माझी ९८६०८२१५२७ 

११ अजजि कृद्धि फमय मे न पा ३ हैबङु परुुिोिम खलिवडा ९८६१८५३६७२ 



æमेलम्ची नगर समदृ्धिको आधार : कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारÆ मेलम्ची नगरपाललका  
 

 

167 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७६/०७७  

 
 

क्र. 
सं. 

समूहको  नाम ठेगाना सम्पकय  पदालधकारी सम्पकय  नं 

१२ 
भोटेचौर कृद्धि िथा पश ुअनसुन्धान 
केन्र मे न पा १ भौटेचौर कुल प्रसाद चौलागाई ९८५१११९०९७ 

१३ िामाङ पशपुालन िथा कृद्धि फमय  मे न पा १२ थाक्ले गोपे िामाङ ९८६०२४११५० 

१४ 
परुाना गाउ पशपुाँजक्ष वहउुद्देजश्र्र् कृद्धि 
फमय मे न पा ११ लभम प्रसाद चौलागाई ९८४०७२९३६० 

१५ 
सम्वृदद्द कृद्धि फमय 

मे न पा १२ ढकाल 
खहरे द्धवष्र् ुप्रसाद ढकाल ९८४१४८९३०४ 

१६ जगेलधारा कृद्धि िथा पशपुालन पमय मे न पा १ भौटेचौर जजिेन्र िामाङ ९८१८०३२४३४ 

१७ जशवपरुी एिीकल्चर प्रा.ली मे.न.पा ३ हैबङु जशव नारार्र् गरुुङ ९८५११४४९९६ 

१८ भोटेचौर एिकल्चर अगा्यलनक लभलेज मे.न.पा (१ भौटेचौर ददनेश कुमार लसग्देल   

१९ 
न्रू्रेघारी  िरकारीखेलि कृद्धि िथा 
पशपुालन फमय मे.न.पा(१२ लगरान्चौर र्सोधा लिवारी ९८४०७८१३४८ 

२० 
मेलम्ची गंगा जमनुा कृद्धि िथा पश ु
फमय मे.न.पा (११ द्धवसमरेु लमन बहादरु देउजा ९८५११५०७९४ 

२१ 
लजमम शंकर कृद्धि पशपुजन्छ िथा बन 
जन्र् उद्योग मे.न.पा १३ फटकजशला  पारस घौरासैनी ९८४९०३३६९१ 

२२ जाल्पादेद्धव अगा्यलनक कृद्धिय फमय मे.न.पा(१ दलुाल टोल शारदा दलुाल ९८६६२७९५१७ 

२३ कृद्धि िथा पशपुालन मे.न.पा (१२  द्धवदरु प्रसाद  लधिाल ९८४९२४८५६४ 

२४ हैबङु कृद्धि फमय मे.न.पा (३ लछु प्रसाद दलुाल  ९८४१५९८६१३ 

२५ वाइ.एन कृद्धि िथा पश ुफमय मे.न.पा ९ नवराज खडका ९८१३३८५८६० 

२६ सनुगाभा अगा्यलनक कृद्धि फमय मे.न.पा ३ सरेुस लामा ९८४१३७३१२७ 

२७ हैबङु कृद्धि फमय प्रा.लल मे.न.पा ३ महेश चौलागाई ९८५१२१४४१५ 

२८ 
मां देविा कृद्धि अगायलनक िथा पशपुालन 
फमय मे.न.पा १ कुल प्रसाद चौलागाई ९८५१११९०९७ 

२९ करीना कृद्धि िथा पश ुफमय मे.न.पा १ कलबिा चौलागाई ९८४९०७८८६४ 

३० 
हैबङु लसन्ध ुद्धहमालर्न एिीकल्चर 
प्रा.लल मे.न.पा  ३ ददनेश कुमार लसग्देल ९८४९५७५२०१ 

३१ नकुल कृद्धि उद्योग मे.न.पा १२ नकुल  लिवारी  ९८६०९६८७०५ 

३२ अजुयन कृद्धि िथा पशपंुजक्ष फमय मे.न.पा ८ अजुयन लगरी ९८६१६६९१९० 

३३ मन्र् ुपशपंुजक्ष फमय िथा कृद्धि  मे.न.पा १२ द्धवमल प्रसाद चाललसे ९८४३२५९९२१ 

३४ मलछन्रनाथ कृद्धि िथा पशपंुक्षी फमय मे.न.पा  १२ मलछन्रनाथ लिवारी ९८५१११०२५१ 
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क्र. 
सं. 

समूहको  नाम ठेगाना सम्पकय  पदालधकारी सम्पकय  नं 

३५ प्रगिीजशल कृद्धि फमय मे.न.पा ९ ललला बहादरु िामाङ ९८६०३७५५८० 

३६ मेलम्ची अगायनीक कृद्धि िथा पश ुफमय मे.न.पा ९ राम बहादरु गरुुङ   

३७ डाडााँथोक द्धकलब िथा कृद्धि फमय मे.न.पा १ ईश्वरी चौलागाई ९८४९६५९०५२ 

३८ 
आधलुनक कृद्धि िथा अनसुन्धान केन्र मे.न.पा १२ 

कमल प्रसाद 

चौलागाई ९८६०३६८४५८ 

३९ साउने खोल्सा बहउुदेश्र् कृद्धि फमय मे.न.पा १० माधब पेरसाद दाहाल ९८४१९५६८८६२ 

४० न्हचुङु अगायनीक कृद्धि फमय मे.न.पा ११ न्हचु्ङ िामाङ   

४१ हैबङु नमनुा कृद्धि फमय मे.न.पा  ३ द्धकरर् गरुुङ ९८४३८५९१३४ 

४२ सरगम कृद्धि िथा पशपंुजक्ष फमय मे.न.पा  १३ खदुनाथ घौरासैलन ९८०८२२३८३२ 

४३ मां लबन्धाबालसलन पश ुिथा कृद्धि फमय मे.न.पा  ११ ज्ञान प्रसाद सापकोटा ९८०८०७३३७७ 

४४ राधाकृष्र् कृद्धि िथा पशपुालन फमय मे.न.पा  १ जचन्िामलुन लधमाल ९८४०७०८४५५ 

४५ 
हैबङु  भमुेस्थान अगायलनक कृद्धि (द्धकलब) 
फमय मे.न.पा  ३ राम प्रसाद दलुाल ९८२३७११४०० 

४६ लसन्ध ुमजल्टप्रपोज कम्पनी लललमटेड मे.न.पा  ३ दोलख राज लनरौला ९८५११५९५६७ 

४७ ददद्धपका कृद्धि िथा पशपंुक्षी फमय मे.न.पा  १० प्रकाश दलुाल  ९८६४२७७६५९ 

४८ अचयना कृद्धि िथा पशपंुजक्ष फमय मे.न.पा  १० जचरजन्जद्धव आचार्य ९८६९५७२३४४ 

४९ नेपाल ट्राउट  प्रोडक्शन  मे.न.पा  ३ िलु कुमार राई ९८४१००९७३६ 

५० हैबङु कृद्धि फमय प्रा.लल मे.न.पा ३ महेश चौलागाई ९८५१२१४४१५ 

 

२.१४.२३ उत्पादन मलुक कार्यक्रमहरु 

(क) मलेम्ची नगरपाललकाबाट आ.व २०७६/०७७ को वाद्धियक जस्वकृि कार्यक्रम अन्िगयि मलेम्ची 
नगरपाललका वडा नं १ भौटेचौर,  २ ज्र्ोलििगाउाँ,  ३ हैबङु,  ४ थकनी,  ६ िालामाराङ, ७ दबुाचौर, ८ क्र्ौरानी  
र वडा नं. ९ ज्र्ालमरेमा आइ.द्धप.एम कृिक पाठशाला सञ्चालन गररएको लथर्ो । उि पाठशालामा २०० 
जना कृिकहरुको सहभालगिा रहेको लथर्ो ।  वडा नं. १ र वडा नं ६ मा काउली बालीमा कृिक पाठशाला 
सञ्चालन गररएको लथर्ो भन ेअन्र् वडामा कोलभड १९ को कारर् पठाशाला संचालन गनय कदठनाई उत्पन्न 
भर्ो  ।  

(ख) मलेम्ची नगरपाललकाको आ.व २०७६/०७७  को वाद्धियक जस्वकृि सशिय कार्यक्रम अन्िगयि समदुार् 
व्र्वजस्थि लसंजचि कृद्धि के्षत्र आर्ोजना सहर्ोग कार्यक्रम (CMIASP-AF) अनसुार मेलम्ची नगरपाललका वडा 
नं १० जशखरपरु जस्थि क्र्ामनु े महुान माझकुलो लसचाइ उपआर्ोजना लसचाइको कमाण्ड क्षेत्रमा रुपमा 
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सञ्चालन गररएको लथर्ो । उि कार्यक्रम अन्िगयि मकै रामपरु कम्पोजजट जािको उन्नि लबउ ३०० द्धकट, 
धान खमुल ४ जािको उन्नि लबउ ३०० द्धकट लनशलु्क द्धविरर् गररएको लथर्ो ।  

(ग) मेलम्ची नगरपाललकाको आ.व २०७५/०७६ को वाद्धियक जस्वकृि सशिय कार्यक्रम अनसुार साना सहकारी 
खेिी लसचाइ िथा मल लबउ ढुवानी कार्यक्रम अन्िगयि ३ वटा कुलो ममयि गररएको लथर्ो, जसबाट कुलो 
सधुार भइ बाहै्र मद्धहना लसचाइ सदु्धवधा पगुी कृद्धिजन्र् बालीनालीको उत्पादनमा बदृ्धि समेि हनुछे ।  

िपलसल 

क्र.स कृिक  समूह /कृद्धि सहकारीको नाम आर्ोजनाको  नाम ठेगाना 

१ ज्र्ालमरे साना कृिान कृद्धि सहकारी सं.ली 
डुडाको कुलो(काल्ले फााँट) कुलो ममयि 
लसचाइ आर्ोजना  मे.न.पा ९ 

२ दवुाचौर सामदुार्ीक कृद्धि सहकारी सं.लल 

काभ्रखेोला गैरीखेि िौललडााँडा लसंचाइ 
आर्ोजना मे.न.पा ७ 

३ लसन्ध ुकृद्धि सधुार कृद्धि सहकारी संस्था ली  बडेखोरीर्ा ओख्रलेनचौर लसचांइ आर्ोजना मे.न.पा १ 

  

(घ) मेलम्ची नगरपाललकाको आ.व २०७५/०७६ को वाद्धियक जस्वकृि लसचाइ सहर्ोग कार्यक्रम अनसुार ६ 
ओटा साना ठुला कृलो ममयि िथा लनमायर् कार्य सम्पन्न गररएको छ । र्स कार्यक्रमबाट बाहै्र मद्धहना लसंचाइ 
सदु्धवधा पगुी सबै लसजनमा बालीनाली लगाउन सद्धकन्छ जसबाट बालीनालीको उत्पादकत्वमा बदृ्धि हनुेछ । 
र्स कार्यक्रम अनसुार देहार्का आर्ोजनाको ममयि सधुार सम्पन्न गररएको छ । 

क्र.स आर्ोजनाको  नाम ठेगाना 
१ लसन्धखुोला जचलाउने फााँट लसचाइ आर्ोजना मे.न.पा १२ 

२ मूल कुलो लनमायर् आर्ोजना मे.न.पा ५ 

३ टार खराने लसचाइं आर्ोजना मे.न.पा ८ 

४ पौडेलथोक लसचाइ ममयि िथा कुलो लनमार्य आर्ोजना मे.न.पा १ 

५ जचसापालन खोल्सा लसचाइ आर्ोजना मे.न.पा १ 

६ माझकुलो शाखा क्र्ामनुे महुान लसचाइ आर्ोजना लसन्टेटोल मे.न.पा १० 

 

(ङ) अमेरीकन फौजज द्धकराको कारर् मकै बाली लगार्िका अन्र् बालीनालीहरुमा प्रकोप देखा परेको हुाँदा 
उि प्रकोप लनर्न्त्रर् गनयको लालग ६००० पाकेट रासार्लनक लबिदी लनशलु्क रुपमा लबिरर् गररर्ो । 
जसबाट मकैको फौजज द्धकरा लनर्न्त्रर्मा आइ मकै बालीको उत्पादकत्वमा बदृ्धि हनुछे ।  
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कृद्धि द्धवकास कार्यक्रम अन्िगयि द्धविरर् गररएका फलफुलका वरुवा, थ्रसेर मेशन  र अन्र् कार्यक्रम 
 

 

 

 

 

 

 

 

 िरकारी टनेल र लसंचाई कुलो लनमायर्  
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च्र्ाउको उत्पादन िथा माटो पररक्षर् गररंदै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कागिीको द्धवरुवा िथा न्र्ाफस्र्ाक  स्प्ररे्र द्धविरर् 
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२.१५ सहकारी शाखबाट सम्पादन भएका कार्यहरु  

लडलभजन सहकारी कार्ायलर्, काभ्रपेलाञ् चोकबाट प्राप्त भएको अलभलेख र र्स कार्ायलर्मा दिाय भएका सहकारी 
संस्थाहरुको द्धववरर् देहार् अनसुार रहेको छ ।  

 

(क) अलभलेख द्धववरर् 

क्र.सं. द्धववरर् संख्र्ा कैद्धफर्ि 

१ मेलम्ची नगरपाललकाले लनर्मन गनुयपने 
सहकारी संस्था 

146 • हस्िान्िरर् भई आएको १४२ 

• नर्ााँ दिाय ४ 

 

२ प्रदेश मन्त्रालर् पठाउन ुपने फाइल संख्र्ा २ लड.स.का. काभ्रबेाट प्राप् ि 

३ फाईल प्राप् ि हनु बााँद्धक संस्था संख् र्ा 30 लड.स.का. काभ्रबेाट प्राप् ि दिाय रेकडय 
अनसुार 

४ COPOMIS PASSWORD प्राप् ि ११२ द्धविरर् गररएको 35 वटा 
५ द्धववरर् पेश गने संस्थाहरू 1८ २०७७ असार मसान्ि सम्म 

 

(ख) द्धविर्गि सहकारी संस्थाको द्धववरर् 

 

क्र.सं. द्धविर् संख्र्ा 

१ बचि िथा ऋर् सहकारी  संस्था लल. ४३ 

२ कृद्धि सहकारी संस्था  लल. ४० 

३ दगु्ध उत्पादक सहकारी  संस्था लल. ४६ 

४ बहउुद्देश्र्ीर् सहकारी  संस्था लल. ५ 

५ उपभोिा सहकारी  संस्था लल. ६ 

६ कद्धफ सहकारी संस्था लल. ३ 

७ फलफुल िथा िरकारी  सहकारी संस्था लल. १ 

८ अन्र्  २ 

जम्मा १४६ 
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• मालथ उजल्लजखि ४३ वटा बचि िथा ऋर् सहकारी संस्थाहरु मध्र् े15 वटा मद्धहला बचि िथा 
ऋर् सहकारी संस्था र 40 वटा कृद्धि सहकारी मध्र् े१ वटा मद्धहला कृद्धि सहकारी संस्था रहेका 
छन ्। 

 

(ग)  वडा अनसुार सहकारी संस्थाको द्धववरर् 

क्र.सं. वडा संख्र्ा 
१ वडा नं १ १४ 

२ वडा नं २ ८ 

३ वडा नं ३ ६ 

४ वडा नं ४ ५ 

५ वडा नं ५ १२ 

६ वडा नं ६ १० 
७ वडा नं ७ ४ 

८ वडा नं ८ १ 

९ वडा नं ९ ६ 

१० वडा नं १० २१ 

११ वडा नं ११ २६ 

१२ वडा नं १२ २१ 

१३ वडा नं १३ १२ 

जम्मा १४६ 

 

(घ)  सहकारी व्र्वस्थापन िाललम   

  

मेलम्ची नगरपाललका कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संस्थाका संचालक, व्र्वस्थापक र अन्र् सदस्र्हरुलाई लमलि 
२०७६ फाल्गरु् ६ देजख ८ गिेसम्म ३ ददने सहकारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी िाललम सञ् चालन गररर्ो ।  
जसमा ७० जना सदस्र्हरुको उपजस्थलि रहेको लथर्ो । 
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सहकारी व्र्वस्थापन िाललमका सहभागीहरु 
 

(ङ)  आ.व. 2076/077 मा वाद्धियक द्धववरर् पेश गने सहकारी संस्थाहरू 
 

क्र.सं. सहकारी संस्थाको नाम ठेगाना 
१ िपचलुी सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल.  भोटेचौर 

२ लसद्देश्वरी कफी सहकारी संस्था लल. लसन्धकुोट 
३ ओख्रनेी बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल.  भोटेचौर 

४ लसन्धकुोट मद्धहला बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल.  लसन्धकुोट 

५ िेसे सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल.  िालामाराङ 

६ चन्राविी मद्धहला बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल.  मेलम्ची 
७ पोखरे भञ्ज्र्ाङ साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. दवुाचौर 

८ श्री दवुाचौर सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल.  दवुाचौर 
९ सभुद्धव बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल.  मेलम्ची 
१० लसन्धपुाल्चोक बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल.  भोटेचौर 
११ ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल.  ज्र्ालमरे 
१२ लसजयनशील बचि िथा ऋर् सहकारी  संस्था लल.  फटकजशला 
१३ लसन्ध ुकृद्धि सधुार बहउुद्दशे्र्ीर् सहकारी संस्था लल.  भोटेचौर 
१४ धिीका सामदुाद्धर्क कृद्धि  सहकारी संस्था लल.  लसन्धकुोट 
१५ हैबङु्ग मद्धहला बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल.  हैबङु 
१६ श्री गौररश्वर चन्र दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था लल.  मेलम्ची 
१७ सरु्यमखुी साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल.  भोटेचौर 
18 लालल गरुााँस मद्धहला बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. फटकजशला 
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(च)  सहकारी एकीकरर्  

 

आ.व. 2076/077 मा मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि श्री जरार्टार सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी 
संस्था लल., मेलम्ची र मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि श्री प्रभाि साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था 
लल. बीच लमि २०७७ वैशाख २२ गिे एद्धककरर् भई श्री जरार्टार साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. 
कार्म भएको छ ।   

२.१६ द्धवद्धवध कार्यहरु   

२.१६.१ राजश्व सफट्वेर्र िाललम 

मेलम्ची नगरपाललकाको आर्ोजनामा लमलि २०७६ भार ४ देजख ५ गिे र काजत्तक १९ गिे नगरपाललका 
अन्िगयिका वडा सजचवहरु र राजश्व शाखाका कमयचारीहरुलाई राजश्व सफट्वरे्र िाललम प्रदान गररर्ो । 
उि िाललममा २० जना कमयचारीहरुको सहभागीिा रहेको लथर्ो । सो िाललम प्रश्चिा र्स नगरपाललका 
लभत्रका सम्पूर्य वडाहरुबाट द्धवद्यलुिर् माध्र्मबाट अनलाईन राजस्व संकलन प्रर्ालीको सरुुवाि  गररएको छ 
।   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

२.१६.२ सफ्टवेर्र संचालन िथा क्षमिा द्धवकास सम्बजन्ध िाललम  

मेलम्ची नगरपाललकामा लोक सेवा आर्ोगबाट लनर्जुि भएर आउन ुभएका सहार्कस्िर पााँचौ र चौथो स्िरका 
कमयचारीहरु र वडा सजचवहरुको कम्प्र्टुर सम्बन्धी क्षमिा अलभवृद्धि गरी कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीिा 
हााँलसल गनयको लालग लमलि २०७६ माघ ५ देजख ८ गिेसम्म र्स कार्यलर्ले संचालनमा ल्र्ाएको सफ्टवरे्र 
र कम्प्र्टुर सम्बन्धी क्षमिा द्धवकास सम्बजन्ध िाललम संचालन गररएको छ ।उि िाललममा २८ जनाको 
सहभागीिा रहेको लथर्ो र र्स नगरपाललकाको सूचना प्रद्धवलध अलधकृि अपयना शे्रष्ठले िाललमको सहजजकरर् 
गनुयभएको लथर्ो । 
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 २.१६.३ नाँर्ा प्रर्ालीको जडान  

मेलम्ची नगरपाललकाले Centre For International Studies and Cooperation (CECI)  नेपालको सहर्ोगमा टुकी 
संघ सनुकोशीद्वारा संचाललि सशुासन पररर्ोजना अन्िगयि रही पवुायधार द्धवकास प्रर्ाली , कृद्धि व्र्वस्थापन 
प्रर्ाली िथा न्र्ाद्धर्क व्र्वस्थापन प्रर्ालीको जडान गरेको छ ।उि प्रर्ाली सम्बजन्ध अलभमजुखकरर् 
कार्यक्रम लमलि २०७६ फागनु १४ र १५ मा संचालन गररएको लथर्ो । उि अलभमजुखकरर् कार्यक्रममा 
२० जनाको सहभागीिा रहेको लथर्ो । 

 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

अलभमजुखकरर् कार्यक्रममा सहभागीहरु 

२.१६.४ न्र्ाद्धर्क कार्यको सम्पादन 

आ.व. २०७६/०७७ मा न्र्ाद्धर्क सलमलिमा दिाय भएका उजरुी र सलमलिबाट फैसला भएका मिुाहरु देहार् 
बमोजजम रहेका छन ् ।  
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िपलसल 

क्र.सं. मिुाको प्रकार 

आ.व. २०७५/०७६  सम्म आ.व. २०७६/०७७ मा 
आ.व. 

२०७६/०७७ 
सम्मको जम्मा 

दिाय 
भएका 

फैसला 
भएका 

फैसला 
हुाँन 
बााँकी  

दिाय 
भएका  

फैसला भएका 
(आ.व. 

२०७५/०७६ 
को समेि) 

फैसला 
हुाँन 
बााँकी 

दिाय 
भएका 

फैसला 
भएका 

१ बाटो सम्बन्धी 2 1 १ 5 ५ 1 7 6 

२ जग्गा सम्बन्धी 4 – 4 7 5 2 11 9 

३ लेनदेन सम्बन्धी 3 1 2 11 9 ४ 14 10 

४ 

ज्र्ाला 
मजदरुी/िलब 
सम्बन्धी 

1 – 1 3 3 1 4 3 

५ 
सााँध लसमाना 
सम्बन्धी 

2 – 2 2 4 – 4 4 

६ 
घरेल ु द्धहंसा 
सम्बन्धी 

1 1 – 2 2 – 3 3 

७ लसंचाई सम्बन्धी – – – 4 4 – 4 4 

८ 

अन्र् व्र्जिको 
सम्पजत्तमा असर 
परु्ायएको सम्बन्धी 

– – – 1 – १ 1 – 

९ 
पलि/ पजत्नको 
सम्बन्ध सम्बन्धी 

1 1 – 2 1 १ 3 2 

१० 
जजउाँनी अंश 
सम्बन्धी 

– – – 1 1 – 1 1 

११ 
पालन पोिर् 
सम्बन्धी 

1 – 1 2 2 1 3 2 

१२ कुटद्धपट सम्बन्धी 1 – 1 2 3 – 3 3 

१३ 
गाली गलौज 
सम्बन्धी 

2 1 1 2 2 1 4 3 

१४ क्षलिपूलिय सम्बन्धी – – – 1 1 – 1 1 

जम्मा 18 5 13 45 42 12 63 51 
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२.१६.५  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम    

वास्िद्धवक बेरोजगार ब्र्जि भन्नाले एक आलथयक बियमा न्रू्निम १०० ददन रोजगारमा संलग्न नभएको वा 
कजम्िमा िोद्धकए बमोजजम वाद्धियक रु.५१,७००।– आर्आजयन हनुे र स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ विय 
देजख ५९ विय उमेर समूहका नागररक भने्न बजुझन्छ  । श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर्बाट 
राद्धिर् अलभर्ानको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरुु भई र्स नगरपाद्धकलामा समिे लाग ुभएको छ 
।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्िगयिका रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्य ि्र्ाकंलाई एद्धककृि गने उद्देश्र्ले प्रत्र्क 
स्थालनर् िहले ि्र्ाङ्क प्रद्धवद्धि गनय रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीको लनमायर् भएकोले आ.व. २०७६/७७ 
मा बेरोजगार व्र्जिहरुको द्धववरर् पूर्य र प्रमाजर्ि भएका आवदेन संकलन गरी जम्मा ५४१ बेरोजगार 
ब्र्जिहरुलाई रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीमा प्रलबजस्ट गररएको छ |  रोजगार सेवा केन्रबाट 
आ.व.२०७६/७७ श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर्बाट माग भर् बमोजजम र्स नगरपाललका 
अन्िगयिका वडाहरुबाट प्राप्त प्रस्िाद्धवि र्ोजनाहरु छनौट गरर कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररि 
सामदुाद्धर्क आर्ोजना वस्थापन) कार्यद्धवलध(सञ्चालन िथा व्र्   अनरुुप सामदुाद्धर्क द्धवकास िथा वािावरर् 
संरक्षर् मञ्च (CDECF) र र्स नगरपाललको साझेदारीमा सम्पन्न गररएको छ र उि कार्यहरुलाई देहार् 
बमोजजम प्रस्ििु गररएको छ ।  
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प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्िगयि 

कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररि आर्ोजनाको प्रगलि द्धववरर्  

 

क्र.स  र्ोजनाको नाम  

वड
ा न

.  

बजेट द्धववरर्  खचयको लबबरर्  

जम्मा  खचय   कैद्धफर्ि  

प्र.रो.क्रा 

साझेदारी  
CDECF/UND

P कुल बजेट  

कामदार
को ज्र्ाला  

लनमायर् 

सामिी  

हािे 

औजार/सरु
क्षा सामिी  

कन्टेजे
न्सी 

1 

िप्चलुी  देजख प्रकृलि ररशोटय  
पदमागय लनमायर्  2 200000 ० 

200000.0
0 

१९१५२
० ० ६०८० १९९५ १९९५९५   

2 

काउलेदोभान वडा कार्ायलर् मोटर 
बाटो ममयि  3 200000 ० 

200000.0
0 

१८८६४
० ३६०० ५७६० २००० २०००००   

3 

सरुुङ्गगपाटी भन्ज्र्ांग  थाना 
भन्ज्र्ाङ गडी पद मागय  4 300000 

२००१९६.
७ 

500196.7
0 

४८३३३
६ ० १३८६० ३००० ५००१९६   

4 

िालामारांङ्ग बिासे ओखरेनीसडक  

नाली र सोललंग 6 300000 

२९६६७२.
९८ 596672.98 

४८३४८
० ९७८२८ १२३६४ ३००० ५९६६७२ 

एक लाख नपगु 
रकम  लनमायर् 

सामिी खररद गनय 
र्स न.पा.ले 
ब्र्होरेको   

5 वडा कार्ायलर् पखायल लनमायर् 7 250000 ० 
250000.0

0 

१४५४४
० ५३७५७ १००५० २११४ २११३६१   
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6 

वडा कार्ायलर् देजख स्वास््र् चौकी 
सम्म पदक्क नाली लनमायर् 8 

300000.
00 

२६५३७७.
६५ 565377.65 

४०६०८
० 

१३८९७
२ १७३२५ ३००० ५६५३७७ 

एक लाख पचास 
हजार नपगु रकम  

लनमायर् सामिी 
खररद गनय र्स 
न.पा.ले ब्र्होरेको   

7 डब्ल्र्ांग पािले सडक ममयि   9 
485000.

00 

३९१४५२.
२७ 

876452.2
7 

६६८८८
० 

१८१००
० २१७२२ ४८५० ८७६४५२   

8 

रामपरु ठाडो बाटो र जशखरपरु १ 
गोरेटो बाटो 

1
0 

300000.
00 

२८८८३१.
८४ 

588831.8
4 

५५५४८
० ० २९७२० ३००० ५८८२००   

9 

कटुन्ज ेमोटर बाटो ममयि िथा 
नाली सधुार  

1
1 

200000.
00 १९९२९७ 

399297.0
0 

२८२९६
० 

१०६००
० ८००० २००० ३९८९६० 

एक लाख नपगु 
रकम  लनमायर् 

सामिी खररद गनय 
र्स न.पा.ले 
ब्र्होरेको   

10 

नेपाल बगैचा देजख धकल्खारे घि 
जाने बाटो  

1
2 

100000.
00 ० 

100000.0
0 ९५०४० ० ३४९१ १००० ९९५३१   

  जम्मा    2635000 
1641828.

44 
4276828.

44 
350085

6 581157 124881 24959 ४२३६३४४   

जशियक अनसुार खचय प्रलिशि  
82.64 13.72 2.95 0.96     

नोट: उि र्ोजनाहरुमा जम्मा ३३४ जना बेरोजगार व्र्जिहरुले औसि १५.५ ददन काम गरेका लथए |  
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प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्िरगि मेलम्ची न.पा. लभत्रको सोललङ्ग िथा नाली लनमायर् कार्य हुाँदै 
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  ३.१ नगरपाललकाको जनशजि र संगठन संरचना 

संघीर् संरचना र लनददयि ऐन कानून अनसुार स्थानीर् िहमा सेवािाहीहरुको उच्चिम सेवा प्रवाहलाई  सरल 
बनाउाँने उदे्यश्र्ले मलेम्ची नगरपाललकाको नगर सभाले आफ्नो कमयचारी संगठन संरचना जस्वकृि गरेको छ । 
स्वीकृि संगठन संरचना बमोजजम नगरपाललकाको कमयचारी दरबन्दी र कार्यरि कमयचारीहरुको द्धववरर् देहार् 
अनसुार प्रस्ििु गररएको छ ।  

कमयचारी  दरवन्दी र पूलिय द्धववरर् 

क्र स. पद सेवा शे्रर्ी/िह 
स्वीकृि 
दरवन्दी 

पूलिय ररि कैद्धफर्ि 

१ 
प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृि 
प्रशासन रा.प.द्धिलिर् १ १     

२ प्रमखु जशक्षा अलधकृि  जशक्षा अलधकृिस्िर नवौं/दशौं १ १   अलधकृि दशौं 

३ प्रशासकीर् अलधकृि प्रशासन अलधकृिस्िर सािौं/आठौं १ १   अलधकृि सािौं 

४ लेखा अलधकृि लेखा अलधकृिस्िर सािौं/आठौं १ १   अलधकृि सािौ 

५ जशक्षा अलधकृि जशक्षा अलधकृिस्िर सािौं/आठौं १ १   अलधकृि सािौं 

६ जनश्वास््र् अलधकृि स्वास््र् अलधकृिस्िर सािौ १ १   अलधकृि सािौ 

७ 
वररष्ठ कद्धवराज 

लनररक्षक  
आर्वेुद अलधकृिस्िर सािौ १ १   अलधकृि सािौ 

८ वररष्ठ इजन्जलनर्र ईजञ्जलनर्ररङ्ग अलधकृिस्िर सािौं १   १   

९ पश ुद्धवकास अलधकृि  भेटेनरी अलधकृिस्िर छैठौं/सािौं १ १   अलधकृि छैठौ 

१० र्ोजना अलधकृि प्रशासन अलधकृिस्िर छैठौं/सािौं १ १   अलधकृि छैठौ 

११ कृद्धि द्धवकास अलधकृि  कृद्धि अलधकृिस्िर छैठौ/सािौं १   १   

१२ सूचना प्रद्धवलध अलधकृि द्धवद्धवध अलधकृिस्िर छैठौं १ १   करार 

१३ 
हेल्थ 

अलसस्टेन्ट/लस.अ.हे.व 
स्वास््र् अलधकृिस्िर छैठौं १ १   अलधकृि छैठौं 

 

भाग–िीन
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१४ इजन्जलनर्र ईजञ्जलनर्ररङ्ग अलधकृिस्िर छैठौ ३ ३   
२ स्थार्ी ,१ 

करार 

१५ 
मद्धहला द्धवकास 
अलधकृि 

प्रशासन अलधकृिस्िर छैठौं १ १   अ. छैठौ प्रशासन 

१६ 
एम.आइ.एस. 
इजन्जलनर्र 

ईजञ्जलनर्ररङ्ग अलधकृिस्िर छैठौं १ १   करार 

१७ रोजगार संर्ोजक द्धवद्धवध अलधकृिस्िर छैठौं १ १   करार 

१८ फोकल इजन्जलनर्र ईजञ्जलनर्ररङ्ग अलधकृिस्िर छैठौं १ १   करार 

१९ 
आ. ले. पररक्षर् 
अलधकृि 

प्र.लेखा अलधकृिस्िर छैठौ १   १   

२० प्रशासन अलधकृि प्रशासन अलधकृिस्िर छैठौं १ १     

२१ वािावरर् अलधकृि द्धवद्धवध अलधकृिस्िर छैठौं १   १   

२२ वैद्य  आर्वेुद अलधकृिस्िर छैठौं १ १     

२३ प्राद्धवलधक सहार्क जशक्षा सहार्कस्िर पााँचौं १ १     

२४ प्राद्धवलधक सहार्क कृद्धि सहार्कस्िर पााँचौं २ १ १   

२५ प्रशासन सहार्क  प्रशासन सहार्कस्िर पााँचौं १८ १० ८ 
८ स्थार्ी,  २ 

करार 

२६ कम्पूटर अपरेटर द्धवद्धवध सहार्कस्िर पााँचौ २ २   
१ स्थार्ी ,१ 

करार 

२७ 
जनस्वास््र् 

सहार्क/लस.अ.न.मी 
स्वास््र् सहार्कस्िर पााँचौ १ १   अलधकृि छैठौं 

२८ प्राद्धवलधक सहार्क द्धवद्धवध सहार्कस्िर पााँचौं १ १   करार 

२९ 
सव 

इजन्जलनर्र(प्रा.पााँचौ) 
ईजञ्जलनर्ररङ्ग सहार्कस्िर पााँचौं ३ ३     

३० जशक्षक प्रा.द्धव. जशक्षा सहार्कस्िर पााँचौं   १   श्रोि व्र्जि 

३१ 
मद्धहला द्धवकास 
लनररक्षक 

द्धवद्धवध सहार्कस्िर पााँचौं १ १     

३२ एम.आइ.एस. अपरेटर द्धवद्धवध सहार्कस्िर पााँचौं २ २   करार 

३३ कानून सहार्क कानून सहार्कस्िर पााँचौ १   १   

३४ ि्र्ाङ्क सहार्क ि्र्ाङ्क सहार्कस्िर पााँचौ १   १   
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३५ प्राद्धवलधक सहार्क भेटेनरी सहार्कस्िर पााँचौं २   २   

३६ लेखापाल सहार्क लेखा सहार्कस्िर पााँचौं १   १   

३७ कद्धवराज  आर्वेुद सहार्कस्िर पााँचौं १ १     

३८ प्रशासन सहार्क  प्रशासन सहार्कस्िर चौंथो १७ १४ ३ 
९ स्थार्ी,  ५ 

करार 

३९ द्धफल्ड सहार्क द्धवद्धवध सहार्कस्िर चौंथो १ १   करार 

४० खा.पा.स.टे प्राद्धवलधक सहार्कस्िर चौंथो १ १   अस्थार्ी 

४१ अ.सव.इजन्जलनर्र ईजञ्जलनर्ररङ्ग सहार्कस्िर चौंथो १३ ८ ६ 
५ स्थार्ी,  ३ 

करार 

४२ 
नार्व प्राद्धवलधक 
सहार्क 

भेटेनरी सहार्कस्िर चौंथो २ २   करार 

४३ अमीन ईजञ्जलनर्ररङ्ग सहार्कस्िर चौंथो २ २   
१ स्थार्ी,  
१करार 

४४ 
सह लेखापाल(प्र 

ले.चौंथो) 
लेखा सहार्कस्िर चौंथो १ १     

४५ 
नार्व प्राद्धवलधक 
सहार्क 

कृद्धि सहार्कस्िर चौंथो २ १ १   

४६ राजश्व सहार्क प्रशासन सहार्कस्िर चौंथो १   १   

४७ माली   िह द्धवद्धहन २ १ १   

४८ हलकुा सवारी चालक   िह द्धवद्धहन ३ २ १   

४९ डोजर अपरेटर   िह द्धवद्धहन १ २   करार 

५० सरसफाइकमी   िह द्धवद्धहन २ १ १ करार 

५१ द्धट्रपर चालक   िह द्धवद्धहन १ १   करार 

५२ कार्ायलर् सहर्ोगी प्रशासन िह द्धवद्धहन २० २१   
६ स्थार्ी,  १५ 

करार  

५३ औिलध कुटुवा  आर्वेुद िह द्धवद्धहन १   १   

५४ नगर प्रहरी जवान सरुक्षा   ४   ४   

५५ नगर प्रहरी हवल्दार सरुक्षा   १   १   

५६ 
सहार्क नगर प्रहरी 
लनररक्षक 

सरुक्षा   १   १   

जम्मा      १३७ १०२ ३९   
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४.१ नगरपाललकाको राजस्व संकलनको अवस्था  

मेलम्ची नगरपाललका र अन्िगयिका वडा कार्ायलर्बाट आ.व. २०७६/०७७ मा देहार् बमोजजमको आन्िररक 
राजस्व संकलन भएको छ  । 

(क) नगरपाललका र वडा कार्ायलर् समेि  

क्र.सं. राजस्व जशियक जम्मा आन्िररक राजस्व रकम रु. 
१ सम्पजत्त कर  309874.32 

२ बहाल कर  1755136.21 

३ सेवा शलु्क  3254428.17 

४ दस्िरु  1863404.86 

५ द्धवज्ञापन कर  110000 

६ व्र्वसार् कर  1534805 

७ भलूमकर/मालपोि 1437749.30 

८ दण्ड जररवाना  9208 

९ बहाल लबटौरी  1005000 

१० प्राकृलिक श्रोि साधन (ढंुगा, लगटी, बालवुा लबक्री ) 209601048 

११ सडक ममयि संभार शलु्क संकलन  10750000 

१२ वािावरर् शलु्क  500000 

१३ प्रभाद्धवि क्षेत्र द्धवकास िथा वािावरर्ीर् शलु्क संकलन 5785000 

१४ अन्र् आर्  503 
जम्मा 237916156.86 

बागमिी प्रदेश, आन्िररक मालमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् (ढंुगा, लगटी, बालवुा 
राजस्व बााँडफााँड द्धफिाय ४०%) 

83421216.60 

बागमिी प्रदेश, आन्िररक मालमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् (द्धवज्ञापन कर 
बााँडफााँड द्धफिाय ४०%)  

44000 

जम्मा बााँडफााँड रकम  83465216.6 

आ.व. २०७६/०७७ को र्थाथय आन्िररक आम्दानी  154450940.26 

 

 

भाग–चार
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४.२ आ.व. २०७६/०७७ को एद्धककृि आर् व्र्र् द्धववरर्   

 

एकीकृत आर्थिक वर्ि २०७६/०७७  

आय   व्यय   

क्र.सं. शीर्िक रकम क्र.सं. शीर्िक रकम 

क अ. ल्या.   क पुर्िगत खर्ि     

  र्ालु खर्ि खाताबाट  17156821.27   पुर्िगत खर्ि खाताबाट भएको खर्ि 370136020.97 

  पुर्िगत खर्ि खाताबाट 9847004.17   िन-स्वास््य 19163289.77 

  संर्र्त कोर् खाता 25745703.14   पशु सवेा 7118894.00 

  आन्तररक आम्दानी खाता 91083703.52   कृर्र् र्वकास 24286007.00 

  मे न पा आम्दानी खाता 5000.00   मर्िला र्वकास तथा लर्ित वगि 9282352.00 

  धरौटी खाता 10771658.00   यूवा, र्शिा तथा खेलकुद 10802398.00 

ख संघीय र्वत्तीय िस्तान्तरण     प्रदेश पुर्िगत 9660394.00 

  सशति अनुदान 312583000.00   अर्घल्लो आ व को अनुदान र्िताि 3849301.40 

  र्वत्तीय समानीकरण अनुदान 199400000.00   प्रदेश पुर्िगत र्नकासा र्िताि खर्ि 339606.00 

  रािश्व बााँडिााँड 73463385.96   िम्मा 454638263.14 

  र्वशेर् अनुदान 10000000.00   क) पुर्िगत खर्ि र्मलान (+)   

  समपुरक अनुदान 12700000.00   

समानीकरण र आन्तररक र्ालुको खर्ि 

पुाँर्िगतबाट सटिी 124200.00 

ग प्रदेश र्वत्तीय िस्तान्तरण     

प्रदेशबाट िस्तान्तररक र्ालुको खर्ि पुाँर्िगतबाट 

सटिी 7331246.00 

  सशति अनुदान 15854000.00   र्ालुको खर्ि संघीय सशतिको सटिी 10096007.00 

  कोरोना रोकथामको लार्ग प्रदेश अनुदान 1200000.00   िम्मा (+) 17551453.00 

  

इिलास र्नमािण र र्सर्स क्यामारा िडान 

प्रदेश अनुदान 448000.00   ख) पुर्िगत खर्ि र्मलान (-)   

  र्वत्तीय समानीकरण अनुदान 10610000.00   

यूवा, र्शिा तथा खेलकुद तिि को खर्ि र्ालबुाट 

सटिी 880000.00 

  रािश्व बााँडिााँड 35894518.75   

मर्िला र्वकास तथा लर्ित वगिको र्ालुबाट 

सटिी खर्ि 764528.00 

  समपुरक अनुदान 19999000.00   कृर्र् र्वकासको र्ालुबाट सटिी 1103897.00 

घ रोयल्टी वापतको आम्दानी     पशु सवेाको र्ालुबाट सटिी 668121.00 

  वन, पयिटन तथा खानी 3640786.00   िन-स्वास््यको र्ालुबाट सटिी 195170.00 

  

दित्तरबित्तर वापत अर्घल्लो आ व को 

र्ि स स बाट प्राप्त  34043318.12   र्वपद ्व्यवस्थापन कोर्बाट पुाँर्िगत खर्ि सटिी 925626.00 

ङ आन्तररक आम्दानी 33175192.86   

समानीकरण र आन्तररक पुाँर्िगतको खर्ि 

र्ालुबाट सटिी 7135950.00 

  दित्तरबित्तर 209601048.00   िम्मा (-) 11673292.00 

र् प्रदेश तथा स्थानीय ति िमता र्वकास 279930.00 ख र्ालु खर्ि     

छ सामार्िक सुरिा र्िताि आम्दानी 3395200.00   समानीकरण तथा आन्तररक र्ाल ुखर्ि 104666395.75 
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ि धरौर्ट आम्दानी सरं्र्त कोर् खातामा 300000.00   संघीय सशति र्ालु खर्ि 290312387.20 

झ र्वर्वध      संघीय सशति र्नकासा र्िताि खर्ि 21785433.80 

  खेलकुद भर्लबल प्रर्तयोर्गता 111111.00   िम्मा 416764216.75 

  

धरौर्ट िम्मा भएको आन्तररक आम्दानी 

खातामा 449000.00   क) खर्ि र्मलान (+)   

  वन कायािलयबाट प्राप्त 955450.00   

समानीकरण र आन्तररक पुाँर्िगत खर्ि र्ालबुाट 

सटिी 7135950.00 

  

प्राथर्मक स्वास््य केन्र सुदृर्िकरण 

कायिक्रम 1106250.00   िम्मा (+) 7135950.00 

  द्धन्द्ध र्पडीत सियोग कायिक्रम 690000.00   ख) खर्ि र्मलान (-)   

  उपभोक्ता साझेदारी लार्ग प्राप्त 3648272.00   

समानीकरण तथा आन्तररक र्ाल ुखर्ि 

पुाँर्िगतबाट सटिी 124200.00 

ट धरौटी खातामा आम्दानी     संघीय सशति र्ालु खर्ि पुाँर्िगतबाट सटिी 10096007.00 

  पुरानो धरौटी खातामा आम्दानी 3887297.00   

प्रदेश सरकारबाट िस्तान्तररक र्ाल ुखर्ि 

पुाँर्िगतबाट सटिी 7331246.00 

  

नयााँ  धरौटी खातामा असार 

मसान्तसम्मको आम्दानी 2218860.00   िम्मा (-) 17551453.00 

  

नयााँ  धरौटी खातामा मसान्तसम्म 

दार्खला िुन बााँकी 1868299.00 ग धरौटी र्िताि 2377759.00 

  

र्ालु खातामा आम्दानी वातावरण 

र्वभागबाट 367950.00 घ धरौटी खातामा मौज्दात 16368355.00 

  

र्ालु खातामा आम्दानी सा सु पे ि 

आम्दानी 2226400.00 ङ बैक दस्तुर   

  

र्ालु खातामा आम्दानी पेश्की र्िताि 

आम्दानी 457899.00   पुर्िगत बैक दस्तुर 800.00 

  र्ालु खातामा र्वर्वध आम्दानी 2672.00   संर्र्त कोर् खाताको बैक दस्तुर 700.00 

  र्वर्वध आम्दानी पुर्िगत खर्ि खातामा 40000.00   आन्तररक आम्दानी खाताको बैक दस्तुर 545.00 

ठ र्वर्भन्न कोर् खातािरुको अ. ल्या.      आन्तररक रािश्व खाता बैक दस्तुर 100.00 

1 कमिर्ारी कल्याणकारी कोर् 2100000.00   िम्मा  2145.00 

2 कृर्र् र्वकास कोर्  10000000.00 र् कोर् खातािरुबाट भएको खर्ि   

3 गररबी र्नवारण कोर्  150000.00   

कल्याणकारीकोर्को ब्याि आम्दानीको रािश्व 

खर्ि 9980.82 

4 सामुदार्यक स्वास््य कोर् 150000.00   

कृर्र् र्वकास कोर्को ब्याि आम्दानीको रािश्व 

खर्ि 47234.95 

5 वातावरणीय व्यवस्थापन र्वशेर् कोर् 509000.00   कृर्र् अनुदान र्वतरण 2450000.00 

6 

मर्िला तथा बालबार्लका र्वकास र्वशेर् 

कोर् 200000.00   

गररबी र्नवारण कोर्को ब्याि आम्दानीको 

रािश्व खर्ि 676.94 

7 पयिटन प्रवद्धिन कोर् 17265205.00   

सामुदार्यक स्वास््य कोर्को ब्याि आम्दानीको 

रािश्व खर्ि 676.94 

8 र्वपद ्व्यवस्थापन कोर् 5826000.00   

वातावरणीय व्यवस्थापन र्वशेर् कोर्को ब्याि 

वापत रािश्व 2308.15 

9 ममित संभार र्वशेर् कोर् 6841742.85   

मर्िला तथा बालबार्लका र्वकास र्वशेर् 

कोर्को ब्याि वापत रािश्व 904.09 
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ड र्वर्भन्न कोर् खातािरुमा आम्दानी तिि      पयिटन प्रवद्धिन कोर् ब्याि वापत रािश्व 77136.21 

1 

कमिर्ारी कल्याणकारीक कोर्को ब्याि 

आम्दानी 66538.75   पयिटन प्रवद्धिन सम्बन्धी र्क्रयाकलापको खर्ि 2721979.00 

2 

नगरपार्लकाबाट कल्याणकारी कोर्मा 

िम्मा 2000000.00   र्वपद ्व्यवस्थापन कोर्को ब्याि वापत रािश्व 31817.82 

3 कृर्र् र्वकास कोर्को ब्याि आम्दानी 314899.68   र्वपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिको लार्ग खर्ि 6549348.00 

4 

नगरपार्लकाबाट कृर्र् र्वकास कोर्मा 

िम्मा 10000000.00   दार्खला िुन बााँकी दार्यत्व 467.00 

5 गररबी र्नवारण कोर्को ब्याि आम्दानी 4512.97   

र्वपद व्यवस्थापन कोर्बाट सटिी भएको 

पुाँर्िगत खर्ि 926288.00 

6 

सामुदार्यक स्वास््य कोर्को ब्याि 

आम्दानी 4512.97   

असार मसान्तसम्म सटिी िुन बााँकी र्वपदक्ो 

र्ेक 330365.00 

7 

वातावरणीय व्यवस्थापन र्वशेर् कोर्को 

ब्याि आम्दानी 15387.61   ममित संभार र्वशेर् कोर् 22353.82 

8 

मर्िला तथा बालबार्लका र्वकास र्वशेर् 

कोर्को ब्याि आम्दानी 6027.23   ममित संभार र्वशेर् कोर्बाट भएको खर्ि 4165107.65 

9 पयिटन प्रवद्धिन कोर् 514241.38   ममित संभार कोर् कल एकाउण्ट र्ािि 1000.00 

10 

नगरपार्लकाबाट पयिटन प्रवद्धिन कोर्मा 

िम्मा 15000000.00   ममित संभार र्वशेर् कोर्बाट सटिी िुन बााँकी 133978.00 

11 

नगरपार्लकाबाट पयिटन प्रवद्धिन कोर्मा 

पे.ि. वापत िम्मा 50000.00   

मेलम्र्ी िेर्िय कोरोना-१९ रोकथाम तथा 

र्नयन्िण कोर्बाट खर्ि 512379.00 

12 

र्वपद ्व्यवस्थापन कोर् नगरपार्लकाबाट 

िम्मा 10000000.00   िेिीय कोराना कोर्बाट सटिी िुन बााँकी र्के  42510.00 

13 र्वपद ्व्यवस्थापन कोर्मा ब्याि आम्दानी 212118.82   

कोरोना-१९ रोकथाम तथा र्नयन्िण कोर्बाट 

खर्ि  9426433.00 

14 

ममित संभार र्वशेर् कोर्मा यस वर्ि 

आम्दानी 1920522.00   

कोरोना-१९ रोकथाम तथा र्नयन्िण कोर्बाट 

खर्ि तर सटिी िुन बााँकी 1506891.00 

15 

ममित संभार र्वशेर् कोर्मा ब्याि 

आम्दानी 149025.44   

कोरोना कोर्बाट िम्मा िुन बााँकी दार्यत्व 

(अर्िम आय कर) 9860.00 

16 प्रकोप व्यवस्थापन कोर् 241325.00   िम्मा 28969695.39 

17 

मेलम्र्ी िेर्िय कोरोना-१९ रोकथाम तथा 

र्नयन्िण कोर्मा आम्दानी 2000000.00 छ कोर् खातािरुको बैक मौज्दात   

18 कोरोना-१९ रोकथाम तथा र्नयन्िण कोर् 23213785.33   कमिर्ारी कल्याणकारी कोर् 4156557.93 

        कृर्र् र्वकास कोर् 17817664.73 

        गररबी र्नवारण कोर् 153836.03 

        सामुदार्यक स्वास््य कोर् 153836.03 

        वातावरणीय व्यवस्थापन र्वशेर् कोर् 522079.46 

        मर्िला तथा बालबार्लका र्वकास र्वशेर् कोर् 205123.14 

        पयिटन प्रवद्धिन कोर् 30030331.17 

        र्वपद ्व्यवस्थापन कोर् 8199833.00 

        ममित संभार र्वशेर् कोर् 4588850.82 

        प्रकोप व्यवस्थापन कोर् 241325.00 

        मेलम्र्ी िेर्िय कोरोना-१९ रोकथाम तथा 1445111.00 
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र्नयन्िण कोर् 

        कोरोना-१९ रोकथाम तथा र्नयन्िण कोर् 12270601.33 

        िम्मा 79785149.64 

      ि बैक मौज्दात   

        संर्र्त कोर् खातामा मौज्दात 147918034.16 

        रािश्व बााँडिााँट 43519894.72 

        आन्तररक रािश्व खाता 59782124.13 

        आन्तररक अनुदान खाता 4862902.00 

        र्ालु खर्ि खाता बैक मौज्दात 7529476.89 

        पुर्िगत बैक मौज्दात 901.00 

        िम्मा 263613332.90 

 कुल िम्मा 1257981574.82 कुल िम्मा 1257981574.82 
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४.३ नगरपाललकाको जजन्सी द्धववरर् 

 

आर्थिक वर्ि : २०७६/०७७                                                                                                                                              र्िन्सी र्नरीिण िारम 
 
क्र.सं. खाता 

पाना नं. 

र्िन्सी 

वगीकरण 

संकेत नं. 

र्ववरण इकाई र्िन्सी खाता बमोर्िम 

मौज्दात 

स्पेर्सर्िकेशन भौर्तक परीिण गदाि र्ाल ुिालतमा कैर्ियत 

          पररमाण मुल्य र्मलान भएको 

(संख्या) 

र्मलान 

नभएको 

(संख्या) 

घट 

(संख्या) 

बि 

(संख्या) 

घट/बि

को मुल्य 

रिकेो नरिकेो   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 

१ ५०१ ४७ Canon 261 d सेट २० ६४०,०००           २० ० ५ वटा िस्तान्तरण गररएको । 

२ ५७४ ४७ Bolt Cutter वटा २ ३,१००           २ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

३ ५७५ ४७ Hand Saw वटा ११ ९,२१८           ११ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

४ ५७६ ४७ Harness वटा ३ ३१,१७०           ३ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

५ ५७७ ४७ Carabineer Figure 

Eight 

वटा ३३ ६८,३१०           ३३ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

६ ५७८ ४७ Almunium Ladder वटा २ २४,४००           २ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

७ ५७९ ४७ Rubber Tube वटा ७ ९,९४०           ७ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

८ ५८० ४७ Resque Throw 

Bag 

वटा ९ ४९,०५०           ९ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

९ ५८१ ४७ Lifeline Rope वटा ५० १६,५००           ५० ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

१० ५८२ ४७ Rubber Boat Set वटा १ ५,२५,०००           १ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

११ ५८३ ४७ HV Pyanther 

Search Light 

वटा १० २२,५००           ५ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

१२ ५८४ ४७ Mega Phone वटा ४ १२,४००           २ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

१३ ५८५ ४७ Tow Chain मीटर १५० ३९,०००           १५० ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

१४ ५८६ ४७ Pulley वटा ४ १२,३२०           ४ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 
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१५ ५८८ ४७ Nylon Double 

braded Rope 

मीटर १७५ ५६,०००           १७५ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

१६ ५८९ ४७ Tarpolian वटा ६० ९१,५००           ५० ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

१७ ५९० ४७ Tarpolian वटा ६० ७३,५००           ५० ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

१८ ५९१ ४७ Tourchlight वटा १२ १८,०००           ६ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

१९ ५९२ ४७ Chargeable Head 

light Tourch 

वटा १२ १६,३२०           ७ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

२० ५९३ ४७ Strecher Heavy 

and folding 

वटा ८ ४६,०००           ८ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

२१ ५९४ ४७ Pick Axe with 

Handel 

वटा ११ ६,३८०           ११ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

२२ ५९५ ४७ Crow Bar वटा २० २८,४००           २० ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

२३ ५९६ ४७ Shovel with Metal 

Handel 

वटा १२ ४,६८०           १२ ० र्वपद ्व्यवस्थापन स्टोरमा रिकेो 

२४ ५७२ ४७ Dishhome Set थान २ ८,०००           २ ०   

२५ ५९९ ४७ र्सर्लङ फ्यान सेट २ ४,८००           २ ०   

२६ ५१८ ४७ र्स्टल दराि वटा १ २६,४९५           १ ०   

२७ ५०३ ४७ अर्िस टेबल र्मर्डयम वटा ६ १०१,६८०           ३ ०   

२८ ६१५ ४७ बक्स पलङ्ग वटा २ ३५,४००           २ ०   

२९ ६१५ ४७ बक्स पलङ्ग वटा २ ६५,०००           २ ०   

३० ६१६ ४७ र्कर्ेन यािक थान २ १२,५००           २ ०   

३१ ६१७ ४७ र्स्टल टुल वटा ४ ६,०११           २ ०   

३२ ५०४ ४७ अर्िस टेबल साधारण वटा २० २२५,७१५           १५ ०   

३३ ६१९ ४७ नेट ररभर्ल्भङ र्र्यर M वटा १५ १०५,०००           १५ ०   

३४ ६२० ४७ बुक केश वटा ५ ७५,०००           ५ ०   

३५ ५०२ ४७ अर्िस टेबल लािि वटा १ २०,०००           १ ०   

३६ ५०६ ४७ ररभर्ल्भङ र्र्यर वटा १ १५,०००           १ ०   

३७ ६२६ ४७ बोस र्र्यर Medium वटा ३ २२,५००           ३ ०   
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३८ ६२८ ४७ नेट बोस र्र्यर वटा १ १८,५००           १ ०   

३९ ६२५ ४७ अर्िस कुसी वटा ७ ५९,५००           ४६ ०   

४० ६३० ४७ एकीकृत कर संकलन 

प्रणाली 

थान १ ९९,०००           १ ०   

४१ ६३१ ४७ र्िन्सी तथा सम्पत्ती 

व्यवस्थापन प्रणाली 

थान १ १,५०,०००           १ ०   

४२ ६३२ ४७ LN2-Container थान १ ९८,०००           १ ० पशु सवेा शाखा 

४३ ५४४ ४७ Livpure Water 

Filter 

वटा २ २८,०००           २ ०   

४४ ६५८ ४७ Compresser थान २ १२,०००           २ ०   

४५ ६५९ ४७ Thermogun थान १९ ६६,५००           १९ ० िनस्वास््य शाखा मातित रिकेो 

४६ ६६१ ४७ Inverter 3.5kw/48v सेट १७ १७,१३,६०

० 

          १५ २ १० नं वडा कायािलय िलेको र ३ 

नं िुरीले छाना उडाउदा काम 

नलाग्ने भएको 

४७ ६६२ ४७ Digital Burette सेट १ १२८,०००           १ ० कृर्र् र्वकास शाखामा रिकेो 

४८ ६६३ ४७ BOTTOP 

Dispencer 

वटा १ १३२,०००           १ ० कृर्र् र्वकास शाखामा रिकेो 

४९ ६७४ ४७ स्टील बेञ्र्ी कुशन वटा १ ४,५००           २ ० िरायटार आयवुेद 

५० ६७५ ४७ सीसा दराि वटा २ १७८,५४०                 

५१ ६७५ ४७ सीसा दराि वटा १ १४,४५०           १ ० िरायटार आयवुेद 

५२ ६७६ ४७ खटेु्ट खाट वटा १ ४,५००           १ ० िरायटार आयवुेद 

५३ ६७७ ४७ ररभर्ल्भङ कुसी वटा २८ २७२,२६१           १ ० िरायटार आयवुेद 

५४ ६७८ ४७ कुशन मेर् वटा १ ५,०००           २ ० िरायटार आयवुेद 

५५ ६७९ ४७ काठको यािक वटा १ ८,५००           १ ० िरायटार आयवुेद 

५६ ६८२ ४७ HDEP 20 mm मीटर २१०० २,४४,१२५           २१०

० 

० स्टोर शाखमा रिकेो 

५७ ६८३ ४७ HDEP 25 mm मीटर २००० ३,३७,३६०           २००

० 

० स्टोर शाखमा रिकेो 

५८ ६८८ ४७ HDEP 110 mm मीटर ३३० ७,१९,५६१           १५० ० स्टोर शाखमा रिकेो 
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.७ 

५९ ७४३ ४७ Office file Rack वटा १५ १७१,३७९           १ ० पशु सवेा शाखामा रिकेो 

६० ७४४ ४७ BM कुसी वटा १ ८,५००           १ ० पशु सवेा शाखामा रिकेो 

६१ ७४७ ४७ Office Table 

Wooden 

वटा ७ १५०,२९०           १ ०   

६२ ७५२ ४७ Steel daraz थान २२ ३९६,९९३           १ ०   

६३ ७४८ ४७ Desktop i5 सेट ६ ४२०,०००           ४ २ वडा नं १० र ७ को १/१ वटा 

काम नलाग्न ेअवस्थामा रिकेो 

६४ ७४८ ४७ Desktop i5 सेट १० ६९९,९८०           १० ०   

६५ ७४९ ४७ Laptop i5 वटा १२ ७०४,७५०           १० ०   

६६ ७५४ ४७ Laptop i7 थान १ २२५,०००           १ ०   

६७ ७४८ ४७ Desktop i5 सेट १९ १,३१९,१५

१ 

          १३ ० 15 वटा र्वद्यालयिरुलाई 

िस्तान्तरण गररएको 

६८ ५३५ ४७ Hp Laser jet सेट ४ ६२,०००           २ २ ममित िुन नसक्ने अवस्थामा 

रिकेो 

६९ ५०२ ४७ अर्िस टेबल लािि वटा १ २९,५००           १ ०   

७० ५०२ ४७ अर्िस टेबल लािि वटा १ २४,५००                 

७१ ५०६ ४७ ररभर्ल्भङ र्र्यर वटा ३ ५३,४००           ८ ०   

७२ ५१२ ४७ सोिा सेट १ ४३,५००           १ ० प्र प्रशा अर्धकृतको कि 

७३ ५१२ ४७ सोिा िेन्सी सेट ३ १२७,१२५                 

७४ ५१२ ४७ सोिा रेर्क्िन सेट २ ८६,०००                 

७५ ५१२ ४७ सोिा रेर्क्िन 2 

Seater 

सेट ५ ५०,८५०                 

७६ ५१५ ४७ र्ट टेबल वटा २ १०,८००           १ ० प्र प्रशा अर्धकृतको कि 

७७ ५०३ ४७ अर्िस टेबल र्मर्डयम वटा १० १३६,३२०           ३ ०   

७८ ५०३ ४७ अर्िस टेबल र्मर्डयम वटा १० १११,४०३           ३ ०   

७९ ५१९ ४७ र्स्टल रयाक वटा ३ ४९,६९०           ३ ०   
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८० ५१८ ४७ र्स्टल दराि वटा ७ ११५,३९५           १ ०   

८१ ५५२ ४७ Haiwai Mobile सेट १ १३,७००           ० १ र्वर्िएको 

८२ ५५३ ४७ Wall Fan थान १४ ३६,७५०           १४ ०   

८३ ५३१ ४७ Lenovo Laptop थान १ ७२,०००           १ ०   

८४ ७५९ ४७ टोटल स्टेशन सेट सेट १ ३९८,८९०           ० १   

८५ ७५६ ४७ र्मर्न र्िपर वटा १ २,६४५,००           १ ०   

८६ ५२७ ४७ डेल ल्यापटप थान १ ७३,५००           १ ० सूर्ना प्रर्वर्ध शाखा 

८७ ७६० ४७ फ्याक्स मेर्सन वटा १ २०,४००           १ ०   

८८ ७५७ ४७ काठको राउण्ड टेवल थान १ १४,५००           १ ०   

८९ ७६६ ४७ मोटरसाइकल १५० 

पल्सर 

थान २१ ४,९३२,९०

० 

          २१ ०   

९० ७६७ ४७ मोटरसाइकल १५० 

यूर्नकनि 

थान १ २४२,९००           १ ०   

९१ ७६८ ४७ मोटरसाईकल १५० 

र्डस्कभर 

थान १ २३२,९००           १ ०   

९२ ७६८ ४७ मोटरसाईकल १५० 

र्डस्कभर 

थान ३ ०           ३ ० िले्भेटााँसबाट प्राप्त 

९३ ७७० ४७ मोटरसाईकल १५० 

एक्सआर 

थान १ ४८४,९००           १ ०   

९४ ७६९ ४७ स्कुटर १२५ र्सर्स थान २ ०           २ ० िले्भेटााँसबाट प्राप्त 

९५ ७९१ ४७ िेर्सर्ब ३४०६ वटा १ ४,४००,००

० 

          १ ०   

९६ ७९२ ४७ िेर्सर्ब २९४४ वटा १ २,२००,००

० 

          १ ० र्िससबाट प्राप्त 

९७ ७६१ ४७ स्कर्पियो िुल बडी थान १ ४,६५०,००

० 

          १ ०   

९८ ८२४ ४७ मर्िन्रा स्कर्पियो डबल 

क्याब 

थान १ ३,६४०,००

० 

          १ ०   

९९ ७६२ ४७ काठको र्मर्टङ टेबल वटा १ ३०,५००           १ ०   
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१०० ७६३ ४७ नक्सा राख्ने यािक 

(मेटल यािक) 

वटा १३ ३६४,१५९           १ ०   

१०१ ५४२ ४७ नक्सा टेबल वटा १ १७,५००           १ ०   

१०२ ५२२ ४७ सूर्ना पाटी वटा २८ ४८,०००           २ ०   

१०३ ५१५ ४७ ग्लास र्ट टेबल वटा २ २४,०००           २ ०   

१०४ ५३८ ४७ Canon 2004 N सेट १ १५,८२०           २ ०   

१०५ ५३८ ४७ Canon 3 in 1 

Printer 

सेट २० ६१३,०२५                 

१०६ ५३८ ४७ Brother Printer सेट २ ६०,८८५                 

१०७ ५३९ ४७ Canon IR 1024 सेट १ ९५,०००           १ ०   

१०८ ५४० ४७ Canon LBP 6230 थान १ २९,९४५           १ ०   

१०९ ५३७ ४७ Xerox 5024 थान २ ३५०,०००           २ ०   

११० ७७१ ४७ अग्नी र्नयन्िण उपकरण थान ५ ३५,७०८           ५ ० १ थान वडा नं ६ को कायािलयमा 

१११ ५५६ ४७ Projector Black सेट ० ०           १ ०   

११२ ५५७ ४७ Projector White थान १ ०           १ ० कृर्र् र्वकास शाखामा 

११३ ७७४ ४७ Projector NEC सेट १ ७२,०००           १ ०   

११४ ५५० ४७ Samsung Mobile 

A5 

थान १ २०,०००           १ ० नगर प्रमुख 

११५ ५५१ ४७ Samsung J7 सेट १ २६,५००           १ ० नगर उप प्रमुख 

११६ ५७३ ४७ Samsung 42 Inch 

Television 

थान १ ६०,०००           १ ० प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृत 

११७ ५४३ ४७ Samsung Tablet सेट ५ ०           १ ० नगर प्रमुख १, लेखा अर्धकृत १, 

MIS Section १ स्टोर २ 

(िले्भटेााँसबाट प्राप्त) 

११८ ७७६ ४७ Fridge थान २ ४२,०००           २ ०   

११९ ७७७ ४७ Epson Dot Printer वटा १६ ३७६,०००           ० १६   

१२० ७७८ ४७ र्ार खटेु्ट पलङ थान २ ९,८१०           २ ०   

१२१ ७७९ ४७ र्स्टल सोिा सेट ९ ११५,५००           ६ ०   
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१२२ ७८९ ४७ Miraz Television सेट २ ४८,२००           २ ० नगर उपप्रमुखको क्वाटर र लेखा 

अर्धकृत 

१२३ ७९० ४७ Television 32 inch सेट १ ३१,०००           १ ० नगर प्रमुखको क्वाटर 

१२४ १२४४ ४७ कपडा यािक  सेट १ २५,०००           १ ०   

१२५ १२४५ ४७ गलैर्ा वटा २ २४,०६०           २ ०   

१२६ १२४६ ४७ तीन खापाको दराि सेट १ ३५,०३०           १ ०   

१२७ १२४७ ४७ काठको ह्याङ्गर सेट १ ७,३४५           १ ०   

१२८ १२४८ ४७ िलामे डाईर्नङ सेट सेट १ १८,६४५           १ ०   

१२९ १२४९ ४७ पलङ बक्स र्कङ सेट १ ४८,८१६           १ ०   

१३० १२५० ४७ पलङ बक्स र्मर्डयम सेट १ २५,४२५           १ ०   

१३१ १२५१ ४७ र्कर्ेन यािक सेट १ १४,०००           १ ०   

१३२ १२५२ ४७ एसी २ टन सेट १ १५३,६८०           १ ०   

१३३ १२५३ ४७ र्िर्पएस सेट २ ८३,६२०           २ ०   

१३४ १२५४ ४७ एन्वीलेभल सेट २ ३५,०३०           २ ०   

१३५ १२५५ ४७ र्डर्िटल एल्टीर्मटर सेट २ १४,६९०           २ ०   

१३६ १२५६ ४७ ए आई रेफ्री सेट १ १३५,६००           १ ०   

१३७ १२५७ ४७ ए आई गन थान १ ३०,५१०           १ ०   

१३८ १२५८ ४७ मदर कन्टेनर थान १ २२०,३५०           १ ०   

१३९ १२५९ ४७ साउण्ड र्सस्टम सेट १ ८१,४००           १ ०   

१४० १२६० ४७ स्वधन बक्स वटा ३ ८१,६२०           ३ ०   

१४१ १२६१ ४७ र्शरोधारा टेबल वटा २ २७,१२०           २ ०   

१४२ १२६२ ४७ रकेट पम्प सेट १ २०,९०५           १ ०   

१४३ १२६३ ४७ काठको दराि सेट १ १५,३६८           १ ०   

१४४ १२६४ ४७ र्बरामी िााँर् टेबल सेट १ ९,४९२           १ ०   

१४५ १२६५ ४७ काठको बेञ्र्ी थान ४ १३,३९५           ४ ०   

१४६ १२६६ ४७ काठको मेर् थान १ ३,७८५           १ ०   
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१४७ १२६७ ४७ कुल बक्स थान १ ९,६०५           १ ०   

१४८ १२६८ ४७ माईक्रोस्कोप थान १ १०१,७००           १ ०   

१४९ १२६९ ४७ बर्डिो कास्टर सेट २ ६७,८००           २ ०   

१५० १२७० ४७ लाईट एक्िार्मन 

मोवाईल 

सेट १ १४,६९०           १ ०   

१५१ १२७१ ४७ एक्िार्मन वेड सेट १ ३०,५१०           १ ०   

१५२ १२७२ ४७ अर्क्सिन र्सर्लण्डर सेट १ ३०,५१०           १ ०   

१५३ १२७३ ४७ माईक्रोस्कोप सेट १ ४७,२५४           १ ०   

१५४ १२७४ ४७ िेन म्वाईस्र्र टेस्टर सेट १ ४४,१६२           १ ०   

१५५ १२७५ ४७ म्याग्नेर्टक र्स्टरर सेट १ २७,४७०           १ ०   

१५६ १२७६ ४७ र्प एर् र्मटर सेट १ १६,७४९           १ ०   

१५७ १२७७ ४७ र्व र्प एर्  सेट १ ३२,३५१           १ ०   

१५८ १२७८ ४७ प्रोिेक्टर लाईट सेट १ ३०,०००           १ ०   

१५९ १२७९ ४७ तौल मेर्सन सेट २ १६,१५०           २ ०   

१६० १२८० ४७ र्सलर मेर्सन वटा १ २,५००           १ ०   

१६१ १२८१ ४७ िार्िरी र्डभाइस वटा १ २०,०००           १ ०   

१६२ १२८२ ४७ र्ि र्प एस मेर्सन  सेट १ ५४,८०५           १ ०   

१६३ १२८३ ४७ क्यामारा सेट २ ६२,१५०           २ ०   

१६४ १२८४ ४७ एर् ओ २१/६० 

पर्ञ्र्ङ मेर्सन  

सेट ३ १३,५००           ३ ०   

१६५ १२८५ ४७ स्ट्याब्लर एर् ओ 

२३/४० 

सेट ३ ८,८५०           ३ ०   

१६६ १२८६ ४७ भ्याक्यूम र्क्लनर सेट १ २३,०००           १ ०   

१६७ १२८७ ४७ र्डर्िटल क्यामारा सेट १ २२,०००           १ ०   
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५.१ आगामी गन्िव्र्  

मेलम्ची नगरपाललका कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारको क्षेत्रमा प्रचरु संभावना बोकेको नगरपाललका हो । 
र्स नगरपाललका के्षत्र लभत्र उत्पादनशील कृद्धि र्ोग्र् भलूम, मनोरम पर्यटकीर् स्थलको प्रशस्ि सम्भावना रहेको 
छ । मलेम्ची नगरपाललकाले सलुलकोट, धौले, जचसापानी, गफुा चांख ुलगार्िका अन्र् स्थानहरुको पद्धहचान गरी 
पर्यटन प्रवियनको माध्र्मबाट नगरको आलथयक समदृ्धि प्राप्त गने लमर् ललएको छ । मलेम्ची नगरपाललकाले 
कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारलाई द्धवकासको मखु्र् चार खम्बे नीलिको रुपमा अंलगकार गरेको र सोही नीलि 
अनसुार नगर सभाले आगामी आ.व. २०७७/०७८ को नीलि िथा कार्यक्रम समेि स्वीकृि गरेको छ ।  
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