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नेपालको िंववधानको धारा ५७ मा भएको व्र्वस्था 
बमोशजम राज्र् शशिको बााँडफााँड िंघ, प्रदेश र स्थानीर् 
तहमा गररएको छ । नेपालको िंववधानको अनिूुची ८ 
मा उशल्लशखत एकल अलधकार िूची अन्तगयत स्थानीर् 
तहले गने कार्यहरु र स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, 

२०७४ मा व्र्वस्था गररएका काम, कतयव्र् र 
अलधकारको कार्ायन्वर्न गने क्रममा मेलम्ची 
नगरपाललकाबाट आ.व. २०७४÷०७५ देशख िम्पादन 
भएका प्रमखु कार्यहरुलाई िमावेश गरी लनर्लमत रुपमा 
प्रकाशन गररंदै आएको मेलम्ची नगरपाललकाको वावषयक 
प्रगती प्रलतवेदन आ.व. २०७७÷०७८ िम्म आइपगु्दा 
चौथो श्रृंखलाको रुपमा आइपगुेको छ । र्ि प्रकाशनमा 
नगरपाललकाबाट िम्पाददत मखु्र् मखु्र् कार्यहरुलाई 
िमावेश गररएको छ । र्ि प्रलतवेदनमा िमावेश 
गररएका िामाग्रीहरुबाट िम्पूणय नगरवािी, िरोकारवाला 
पक्ष र आम नागररकहरुमा नगरबाट भए गरेका 
कार्यहरुको तथ्र्गत र िही िूचना िम्प्रषेण हनेु ववश्वाि 
ललइएको छ ।  लमलत २०७८ िाल अिार १ गते र 
त्र्िपलछ मेलम्ची तथा ईन्रावती नदीमा आएको लभषण 
बाढीबाट ईन्रावती तथा मेलम्ची नदी तटीर् के्षत्रमा 
रहेका िावयजलनक िंरचना, नगरवािीका भौलतक िंरचना, 
जग्गा जलमन िमेत पूणय क्षलत परु्ायएको र्ि द:ुखद 
घडिमा समेत र्ो प्रकाशनलाई प्रलतवदेनको रुपमा तर्ार 
गनयको लालग िामाग्री तथा िूचना एवं िहर्ोग प्रदान गरी 
आ–आफ्नो तफय बाट महत्वपणूय र्ोगदान प¥ुर्ाउाँने मेलम्ची 
नगरपाललकाका नगर प्रमखुज्रू्, उपप्रमखुज्रू्, प्रमखु 
प्रशािकीर् अलधकृतज्रू्, वडा अध्र्क्षज्रू्हरु, शाखा 
प्रमखुहरु, वडा िशचवहरु र नगरपाललकाका िम्पणूय 
कमयचारीहरु प्रलत कृतज्ञता व्र्ि गदयछौं ।  
प्रलतवेदनमा िमावेश गररएका िूचना तथा तथ्र्ाङ्कहरु 
नीलत लनमायता, अध्र्र्नकताय र स्थानीर् िरकारिंग 
िरोकार राख्न े िबै व्र्शि तथा िंघ िंस्थाहरुलाई 
उपर्ोगी हनेुछ भने्न पूणय ववश्वाि गररएको छ । र्ि 
प्रलतवेदनलाई पाठक र िरोकारवालाहरुको िझुावको 
आधारमा अध्र्ावलधक गदै ललगने भएकोले िम्बध्द 
पक्षबाट रचनात्मक िझुावको अपेक्षा गदयछौं । 
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 शभुकामना मन्तव्य 
 

मेलम्ची नगरपाललकाबाट आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पादन भएका प्रमखु काययहरु, नगरपाललकाको आलथयक, सामाजिक, 

शैजिक, भौलतक पूवायधार र नगरको ववकास लनमायणको वस्तगुत अवस्था झल्कने गरी तयार पाररएको वावषयक प्रगलत प्रलतवेदनको 
चौथो अङ्क प्रकाशन गनय पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।  
 

स्थानीय तहको लनवायचन भएको चार वषय पूरा भई पाँचौं वषयमा प्रवेश गरेको छ  । यस अवलधमा नगरवासीहरुसंग गरेको 
बाचा र जिम्मेवारीले हामीलाई झन ्जिम्मेवारी र कतयव्यवोध गराएको छ । नगरमा प्राप्त भएको श्रोत र साधनलाई लमतव्ययी 
र पारदशी ढंगबाट पररचालन गरी नगरलाई सनु्दर र समदृ्ध बनाउँन प्रयत्नरत रहँदा रहँदै लमलत २०७८ साल असार १ गते 
र त्यसपलछ मेलम्ची र ईन्रावती नदीमा लनरन्तर रुपमा आएको लभषण बाढीबाट नगरपाललकाबाट लनमायण सम्पन्न गररएका र 
लनमायणालधन अवस्थामा रहेका मलेम्ची लसटी पाकय , मेलम्ची बस पाकय , फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्र भवन, सामवुहक कृवष खेती 
स्थल, आयवेुद औषधालय भवन, कृवष ववकास शाखा भवन, उद्योग ग्राम लगायतका संरचनाहरु पणूय रुपमा िलत भएका छन ्
भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको लगानीमा लनमायण गररएका पक्की मोटरेबल पलु,  झोलङु्ग ेपलु, कबर्य हल लगायतका 
भौलतक संरचनाहरु र मेलम्ची र ईन्रावती नदी वकनारमा रहेका नगरवासीका िग्गा, िलमन र घरमा समेत ठूलो िलत पगुेको 
छ ।बाढीबाट भएको िलतलाई न्यूलनकरण गरी बाँकी रहेका सावयिलनक संरचनाको संरिण, मलेम्ची बिार, तालामाराङ बिार 
लगायतका बिार िेत्रको संरिण र नगरवासीहरुको लनिी सम्पजिको संरिण गनयको लालग हामीले नदीलाई परुानो धारमा 
लैिनाको लालग हर प्रयत्न गरेका छौं । बाढीपीलर्त नगरवासीहरुलाई अल्पकालीन राहत व्यवस्थापन र आवास पनुलनयमाणका 
लालग लाभग्राही कायम गरी लसफाररस गने कायय गरेका छौं । बाढीबाट भएको यस द:ुखद पररजस्थलतमा हामीलाई असाध्यै 
वपर्ाबोध भएको छ ।  
 

यस अवलधमा नगर लभत्रका सर्कहरुको लनमायण तथा स्तरोन्नती, आधुलनक कृवष उपकरणहरुको ववतरण, नगरपाललका तथा वर्ा 
कायायलयका प्रशासलनक भवनहरुको लनमायण, नगर अस्पताल लनमायणको थालनी,  एक घर एक धारा खानेपानी लनमायणका साथ ै
लसंचाई,  जशिा, स्वास््य, कोलभर् १९ को व्यवस्थापन, खेलकुद, मवहला बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक लगायतका िेत्रमा 
कायय गररंदै आएको छ । यस काययले नगर लभत्रको ववकास लनमायण र िनताको जिवनस्तरमा केही हदसम्म पररवतयन भएको 
महशसु भएको छ । अब बाँकी रहेको हाम्रो काययकालमा िनताको गनुासो र आवश्यकतालाई बढी भन्दा बढी सम्बोधन गदै 
नगरको ववकास गने तफय  न ैकेजन्रत रहनेछौं ।  

अजघल्लो आ.व. देजख महामारीको रुपमा ववश्वभर फैललएको कोरोना भइरस (कोलभर्–१९) को करण स्वास््य संकटपूणय 
अवस्थामा गजु्रन पगु्यो । नगर लभत्रका सबै नागररकहरुको स्वास््यलाई मध्यनिर गदै कोरोना लबरामीहरुको उपचारको 
लालग आइशोलेशन वार्य लनमायण तथा क्वारेन्टाइन भवनहरुको व्यवस्थापन गनुयको साथै नगर लभत्रका नागररकहरुलाई कोलभर् 
ववरुद्धको खोप लगाउने अलभयानलाई नगरपाललका लभत्रका सबै स्वास््य संस्था माफय त प्रभावकारी बनाउँदै ललगएको छ ।  
 

अन्त्यमा, वावषयक प्रगती प्रलतवेदन तयार गनय सहयोग गने नगरपाललकाका सम्पूणय राष्ट्र सेवक कमयचारीहरुलाई ववशेष धन्यवाद 
ददन चाहन्छु ।  
           
       

         (र्म्बर बहादरु अयायल)  

                                                                   नगर प्रमखु 
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शभुकामना मन्तव्य 

 

मेलम्ची नगरपाललकाको िनप्रलतलनलधको रुपमा हामी लनवायजचत भएको चार वषय व्यलतत भई पाँचौं वषय प्रवेश गरेको यो अवसरमा 
यस नगरपाललकाले सम्पन्न गरेका मखु्य मखु्य ववकास लनमायणका काययहरुलाई ललवपवद्ध गरी वावषयक प्रगती प्रलतवेदनका रुपमा 
चौथो अङ्क प्रकाशन गनय पाउँदा मलाई धेरै खुशी लागेको छ ।  

स्थानीय तहको लनवायचन पश्चात मेलम्ची नगरपाललकाबाट सम्पादन हनुे काययहरुलाई पारदशी र लमतव्ययी बनाई स्थानीय 
िनतालाई न ैसवोपरी ठानी नगरपाललकाको काम कारवाहीहरु अगालर् बढाइएको छ । मलेम्ची नगरपाललकालाई जिल्लाकै 
समदृ्ध नगरपाललका लनमायण गन ेउद्देश्यले कृवष, पययटन, उद्योग र िलाधारलाई ववकासको चार खम्मे नीलतको रुपमा अंलगकार 
गरी अगालर् बढाइएको हो । सोही नीलत र मागयदशयनको पररलध लभत्र रही िनताको आवश्यकता अनसुारका ववकासका 
काययक्रमहरुलाई प्रथलमकतामा राखी कायय गररएको छ ।  

ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैललएको कोलभर्–१९ को नयाँ लभररयन्टले मानव िीवनको स्वास््य अवस्था र आलथयक 
ववकासलाई संकटपूणय अवस्थामा पयुायएको र यस संक्रमण ववरुद्धको रोकथाम र लनयन्त्रणको लालग आइशोलेसन वार्य, 
क्वारेन्टाइन लनमायण गरी कोलभर् १९ ववरुद्धका खोपहरु धेरै भन्दा धेरै िनताहरुलाई पयुायउँन प्रयाशरत छौं । कोरोना 
संक्रमणको बढ्दो संकटपूणय अवस्थाबाट यस आ.व.को मा समेत भौलतक पूवायधार लगायत अन्य ववकास लनमायणका काययहरुमा 
केही प्रलतकूल असर पयो ।  

२०७८ साल असार १ गते र त्यसपलछ लगातार मलेम्ची र ईन्रावती नदीमा आएको बाढी पवहरोबाट नदी तवटय िेत्रका 
सावयिलनक संरचना, व्यजिका लनिी सम्पजि घर, िग्गा िलमन लगायत हामीले लनमायण गरेका संरचनाहरु समेत पूणय रुपमा िलत 
भयो । यो हाम्रो काययकालको द:ुखद र कहालीलाग्दो घटना बन्न पगु्यो । यो ववपद्को घर्ीमा हामीले अल्पकाललन राहत 
व्यवस्थापन गनुयको साथै नगरवासीको िोजखमयिु घर िग्गा िलमन र बाँकी रहेका सावयिलनक संरचना संरिणका लालग 
नदीको बहाबलाई परुानो धारमा फकायउँन धेरै कसरत गयौं ।   
हामीलाई परेको यो ववपद्को बाबितु मेलम्ची नगरपाललकाले आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पादन गरेका प्रमखु काययहरुलाई 
संजिप्त रुपमा यस वावषयक प्रलतवेदनमा प्रस्ततु गरेको छ । यो प्रलतवेदनबाट सम्पूणय नगरवासी र इच्छुक अध्ययनकतायहरुले 
नगरको काम कारवाहीहरुलाई शकु्ष्म ढंगले अध्ययन गन ेअवसर प्राप्त गनुयहनुेछ भने यो प्रलतवेदन नगरको वस्त ुजस्थलतको 
बारेमा थप िानकारी प्राप्त गने एक सन्दभय सामाग्री हनुेछ । यस प्रलतवेदनमा नगरपाललका र अन्तगयत वर्ा कायायलयहरुबाट 
सम्पादन गरेका मखु्य मखु्य काययहरुलाई समेट्ने प्रयास गररएको छ ।  

अन्त्यमा, वावषयक प्रलतवेदन प्रकाशनको लालग अहोरात्र खट्नहुनुे कमयचारीहरुलाई ववशेष धन्यवाद ददन चाहन्छु । आगामी 
ददनमा नगरबाट भएका कमी कमिोरीहरुलाई सधुार गदै समदृ्ध नगरपाललका लनमायणको लालग रचनात्मक भूलमका लनवायह गरी 
आवश्यक सहयोग र सल्लाह प्रदान गनयको लालग सबै रािनैलतक दल र नगरवासीहरुमा पूणय अपेिा गदयछु ।                   

  

 
 

 (भगवती नेपाल)  

                                                                                        उपप्रमखु 
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शभुकामना मन्तव्य  

 
 

मेलम्ची नगरपाललकाले आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पादन गरेका महत्वपूणय काययहरुलाई समेटी वावषयक प्रगलत प्रलतवेदनको 
चौथो अङ्क प्रकाशन गनय पाउँदा मलाई धेरै खुशी लागेको छ ।  

मेलम्ची नगरपाललकाले स्थानीय िनताको िीवनमा प्रत्यि प्रभाव पाने काययक्रमहरुका साथसाथै नगरको भौलतक पूवायधार 
लनमायण र ददगो ववकास लनमायणका कामहरु गदै आइरहेको छ । संघीयताको ममय र भावना अनसुार ववकासका अनभूुलतहरु 
स्थानीय सरकारको तल्लो र कमिोर तहसम्म पगुोस ्र िनताका आविहरु स्थानीय सरकारसम्म पगुनु ्भने्न दृविकोणबाट 
नगरमा ववकास लनमायणका काययहरु सम्पादन गररएको छ । नगरपाललकाले तय गरेको कृवष, पययटन, उद्योग र िलाधारको 
मलु उदे्यश्यलाई आत्मसाथ गदै नगरको आवलधक नगर ववकास योिना अनरुुप नीलत तथा काययक्रम तिुयमा गरी कायायन्वयन 
गररंदै आएको छ । 

ववश्वव्यापी रुपमा फैललएको कोरोना भाइरस (कोलभर्–१९) संक्रमणले एकालतर आम मालनसको िनजिवनलाई अस्तव्यस्त र 
भयलभत पारेको छ भने लमलत २०७८ साल असार १ गते र त्यसपलछ लगातार ईन्रावती र मेलम्ची नदीमा आएको बाढीबाट 
नगर लभत्रका सावयिलनक संरचना तथा नगरवासीको घर, िग्गा िलमनमा अकल्पलनय िलत पयुायएको छ । यस ववषम ्पररजस्थतमा 
बाढीबाट पीलर्त व्यिीहरुको लालग हामीले अल्पकालीन राहत व्यवस्थापनका काययहरु गनुयको साथै बाढी प्रभाववत व्यजि 
तथा बिार िेत्रका घर बस्ती संरिणका गने हेतलेु नगरपाललका, सरुिा लनकाय, स्थानीय बालसन्दाहरु लगायतको सहयोग र 
समन्वयमा नदीको बहाबलाई आफ्नो परुानो धारमा फकायउन करोर्ौं लगानी गनुयको साथै धैरै कसरत गररएको कुरा िगिाहेर 
छ । यस घलर्मा आइपरेको लबपद्को बाबितु पलन आ.व. २०७७/०७८ मा नगरबाट सम्पादन गररएका काययहरुलाई 
समेटेर वावषयक प्रगती प्रलतवेदन लनमायण गने काययले अग्रता पाएको छ ।  

यस वावषयक प्रलतवेदनमा प्रस्ततु गररएका सूचना तथा त्याङ्कहरुले मलेम्ची नगरपाललकाको समग्र ववकास लनमायण र नगरबाट 
भए गरेका काम कारवाहीहरुको अवस्था कस्तो रह्यो भने्न बारेमा िानकारी प्रदान गरी सम्बजन्धत सरोकारवालाहरु समि 
सही सूचना सम्प्रेषण गनेछ भने्न अपेिा गदयछु ।  

अन्त्यमा, सरल र सबलेै बझु्ने शैलीमा सम्बजन्धत ववषयवस्तहुरुको संवहताबद्ध संयोिन गरी वावषयक प्रलतवेदन लनमायण र प्रकाशन 
गनयमा सहयोग गनुयहनुे नगरपाललकाका सम्पूणय कमयचारीहरुलाई हाददयक धन्यवाद ददन चाहन्छु ।  
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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) समेि थप गरी मेलम्ची नगरपाललकाको पनुयगठन भएको छ  । 
पनुयगठन पश्चाि र्स नगरपाललकामा हाल  १३ वटा वडाहरु रहेका छन ्। 

१५८.१७ वगय द्धक.मी. क्षेत्रफल 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 ्। नपेालको संद्धवधान, २०७२ ले ददएको अलधकार, स्थानीर् सरकार 
संचालन ऐन, २०७४ मा भएको व्र्वस्था िथा मेलम्ची नगरपाललकाबाट जारी गररएको ऐन, लनर्मावली,  
कार्यद्धवलध, लनदेजशका र मापदण्ड बमोजजम र्स नगरपाललकाले आफ्नो अलधकार क्षते्र लभत्रका 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 पवूयमा 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 क्षेत्र लभत्रका कृद्धि र्ोग्र् जलमनको पद्धहचान गरी केही क्षेत्रहरुलाई मकै जोन, कागिी पकेट, द्धकवी 
पकेट र जचर्ा पकेट क्षेत्रको रुपमा घोिर्ा गरी कार्यक्रम अजघ बढाइएको छ । मेलम्ची नगरपाललकाको 
पररचर् संजक्षप्त रुपमा देहार्का बुाँदाहरुको आधारमा गररएको छ :    

 

भाग–एक
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१.२.१  हावापानी, जलवार् ुिथा विाय    

भौगोललक द्धवद्धवधिाको कारर् नगरपाललकाको द्धवलभन्न क्षेत्रमा पाइने हावापानी फरक फरक प्रकारको रहेको 
छ । उचाईको वृद्धि साँगसाँगै जचसोको मात्रामा वृद्धि हुाँदै जाने हुाँदा र्हााँ िािो हावा बहने मेलम्ची नदी 
द्धकनारको क्षेत्र देजख बाहै्र मद्धहना जचसो हनुे भोटेचौर, हैबङु्ग, गफुा चांखु 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 । मेलम्ची नगरपाललका दजक्षर्पूवी 
मनसनु प्रभाद्धवि क्षेत्रमा पने हनुाले असार देजख भारसम्ममा प्रशस्ि पानी पदयछ । नगरका मखु्र् जलाधार 
क्षेत्रहरू न्रू्न चापीर् वार् ुहुाँदै जान ेहनुाले र्स क्षेत्रमा बढी विाय हनुे गदयछ । समि नगरमा बाद्धियक सरदर 
१६१५ लम. लल. सम्म बिाय हनुे गदयछ ।  

१.२.२  वन, वनस्पलि िथा वन्र्जन्िहुरू  

महाभारि क्षेत्र अन्िगयि पने मेलम्ची नगरपाललका जैद्धवक द्धवद्धवधिाले महत्वपूर्य मालनन्छ । र्स क्षेत्रमा पाइने 
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 
क्षेत्रमा जलडबटुीको प्रचरु संभावना रहेकोले केही स्थानीर् व्र्जिहरुले व्र्वसाद्धर्क रुपमा जलडबटुी खेिी गनय 
सक्ने संभावना रहेको छ भन ेकेही द्धकसानहरूले जलडबटुी खेिीको शरुूवाि गरेका छन ्। र्स क्षते्रमा 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 क्षेत्रमा पाइने मखु्र् जनावरहरूमा सालक, जचिवुा, बाघ, भाल,ु बाँदेल, दमु्सी, खरार्ो, स्र्ाल, रिवुा मगृ, 

बााँदर आदद छन ्भने 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  । 

१.२.३  लसंचाई 

र्स नगरपाललका क्षेत्रमा रहेको कूल ६१९३ हेक्टर खेिीर्ोग्र् जलमन मध्र्े आ.व. २०७७/०७८ सम्म 
३५८५ हेक्टर जलमन लसंजचि रहेको छ भन े अझै २६०८ हेक्टर जलमनमा लसंचाई पगु्न सकेको छैन। 
नगरपाललका लभत्रको नगरको लसंजचि क्षेत्रफल न्रू्न रहेकोले अलधकाशं कृद्धि उत्पादन विायको पानीमा लनभयर 
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रहनपुने अवस्था छ । पानीको उच्चिम ् उपर्ोग गनय थोपा लसंचाई, आकाशे लसंचाई िथा प्लाद्धिक पोखरी 
जस्िा सखु्खा क्षेत्रमा अपनाइन े लसंचाईका नर्ााँ प्रद्धवलधले नगरको कृद्धि उत्पादनमा लनकै सघाउ परु्ायएको छ 
।नगरपाललकाबाट नगर लभत्र रहेका खेिी र्ोग्र् जग्गा जलमनमा लसंचाईको उजचि व्र्वस्था गरर कृद्धि उपजको 
उत्पादनमा वृद्धि गनय सघाउ परु्ायइरहेको अवस्थामा लमलि २०७८ साल असार १ गिे र त्र्सपलछ  मेलम्ची र 
ईन्राविी नदीमा आएको लभिर् बाढीबाट मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ 
का कररव १८८२ रोपनी (९५ हेक्टर)  लसंजचि खेिीर्ोग्र् जग्गा जलमनमा पूर्य रुपमा क्षेलि पगेुको छ ।  

१.२.४ भािा, धमय, जािजािी िथा जाडपवय  

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

मेलम्ची नगरपाललका क्षेत्रलभत्र महत्वपूर्य धालमयक िथा पर्यटकीर् स्थलहरु रहेका छन ् । र्स क्षेत्रमा 
लत्रवेर्ीघाट, फट्केश्वर महादेव, ईन्रेश्वर महादेव, कोटदेवी, लसिलादेवी, धौलेश्वरी, कुण्डेश्वर, लसिेश्वर,  कृष्र् मजन्दर 
लगार्का अन्र् मठ मजन्दर र गमु्बाहरु रहेका छन ्। र्स नगरपाललका क्षते्रमा द्धवशेिगरी ब्राह्मम्मर् िथा 
क्षेत्री जािीले दशै, लिहार, मािालिथय औसंी, बिु जर्न्िी, गरुु पजुर्यमा, साउने 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 ् भन े ल्होसार, घेवा जस्िा पवय िथा ररलिररवाज िामाङ समदुार्ले  
मनाउाँछन ्। नेवार समदुार्ले ब्राह्मम्मर् समदुार्ले मनाउाँने अन्र् चाडपवयको अलवा लिहारको भाइद्धटकाको ददन 
म्ह पूजा समेि गदयछन ्। त्र्सैगरी माझी समदुार्मा आफ्नो द्धपिकृो सम्झनामा द्धपत्रा देखाउन े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 नै 
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 क्षेत्रमा पर्ायप्त मात्रामा बैद्धकङ सेवाको द्धवकास हनु 
सकेको छैन । नगरपाललका लभत्र सरकारी बैंकका रुपमा नपेाल बैंक लललमटेड र कृद्धि द्धवकास बैंक लल. 
सञ्चालनमा रहेका छन ्भन ेवाजर्ज्र् बैंङ्कका रुपमा लसलभल बैंक, लसन्ध ुद्धवकास बैंक, कुमरी बैंक र लजमम बैंक 
हाल संचालनमा रहेका छन ्भने द्धवजत्तर् संस्थाहरुमा लममी लघदु्धवत्त, आरम्भ लघदु्धवत्त, लडप्रोक्स लघदु्धवत्त, मानिुी 
लघदु्धवत्त, एन.एम.लब लघदु्धवत्त, सामदुाद्धर्क लघदु्धवत्त, मेरो माइक्रो फाइनान्स, ग्लोबल आइ एम ई लघदु्धवत्त, नेपाल 
लघ ुद्धवत्त र माहलुी लघ ुद्धवत्त लगार्िका द्धवजत्तर् संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन ्। त्र्सैगरी लबमा कम्पनी 
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िफय  ररलर्ाबल लबमा कम्पनी, लसद्धटजन लबमा कम्पनी, सनलाइफ इन्सरेुन्स, र्लुनर्न लाइफ इन्सरेुन्स, एजशर्न 
लाइफ इन्सरेुन्स, नेपाल लाइफ इन्सरेुन्स कम्पनीहरुले लबमा कम्पनीको रुपमा कार्य गरररहेका छन ्। बैंक 
िथा द्धवजत्तर् संस्था र लबमा कम्पनीहरु बजार क्षेत्रमा मात्र संचालन हनुे प्रवृजत्तको कारर् नगरका अन्र् दगुयम 
स्थानहरुमा द्धवजत्तर् संस्थाहरुको उपजस्थलि रहन सकेको छैन । र्सका अलवा मेलम्ची नगरपाललका लभत्र 
कार्यक्षेत्र बनाई दिाय भएका 107 वटा सहकारी संस्थाहरु मध्र् े हाल बचि िथा ऋर् सहरकारी संस्था, 
बहउुद्देश्र् सहकारी संस्था, कृद्धि सहकारी संस्था, दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मद्धहला सहकारी संस्था लगार्ि 
गरी जम्मा ६७ वटा सहकारी संस्थाहरु द्धक्रर्ाजशल अवस्थामा रहेका छन ्।   

१.२.६ कृद्धि, उद्योग, व्र्वसार् िथा पर्यटन  

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

नगरपाललका क्षेत्र 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 खुरा व्र्ापार, फलनयचर, माछा पालन, 

कुखुरापालन, 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 चाङखु, धौले डााँडा, ककनी आदद प्रमखु रुपमा रुपमा रहेका छन ्। र्स्िा पर्यटकीर् स्थलहरुले 
नगरको आलथयक द्धवकासमा थप टेवा पगु्न ेदेजखन्छ ।  

१.२.७ गैर सरकारी संस्था र समूहहरु 

नगरपाललका क्षेत्र लभत्र आ.व. २०७७/०७८ मा र्स नगरपाललका लभत्र द्धवलभन्न द्धकलसमका गैर सरकारी 
संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन । चाइल्ड नपेाल (द साल्भेन्सन नेपाल), माइिी नेपाल, टुकी संघ, मद्धहला 
आत्मलनभयिा केन्र, केएर नेपाल,  लस एस आर लस,  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, लसप्रेड, द्धटम नेपाल लगार्िका गैर सरकारी संस्थाहरु कार्यरि रहेका छन ् । उि 
संस्थाहरुले नगरपाललकाको समन्वर्मा पनुलनयमायर्, मद्धहला िथा बालबाललका, जशक्षा, स्वास््र्, कृद्धि, पोिर् 
लगािमा कार्यक्रमहरु संचालन गरेका छन ्। नगरपाललका क्षते्रलभत्रका वडास्िरमा द्धवलभन्न वाल क्लवहरु, 
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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, ईमेल 
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 ्। मेलम्ची नगरपाललका हुाँदै हेलम्ब,ु ईन्राविी र 
पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपाललकासम्म हेलम्ब ुर्ािार्ाि र आमा ह्योल्मो र्ािार्ाि सेवा संचालन हुाँदै आएकोमा 
लमलि २०७८ साल असार १ गिे मेलम्ची र ईन्राविी नदीमा आएको लभिर् बाढीबाट सडक र पक्की िथा 
झोलङेु्ग पलुका अलधकांश संरचनाहरुमा परू्य रुपमा क्षलि पगेुको हुाँदा मेलम्ची नगरपाललका लभत्रका वडा नं. ६, 

७, ८, ९, १०, ११ िथा हेलम्व ु गाउाँपाललका,  पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपाललका र ईन्राविी 
गाउाँपाललकासम्मको र्ािार्ाि संचालनमा कदठनाई उत्पनन ्भएको छ । द्धवलभन्न पाललकाहरुको प्रवेश िारको 
रुपमा रहेको र्स मेलम्ची बजारबाट साद्धवकका सडकहरुमा हाल र्ािार्ािका साधानहरु संचालन हनु सकेका 
छैनन ्। र्ािार्ाि संचालनका लालग नगरपाललकाले वैकजल्पक सडकहरु लनमायर् गरी र्ािार्ािका साधनहरु 
संचालनको व्र्वस्था गरेको छ ।  

१.२.१० खानेपानी, सरसफाई िथा फोहरमैला व्र्वस्थापन 

२०७२ साल वैशाख १२ गिे गएको द्धवनाशकारी भकूम्प पश्चाि नगर क्षेत्रका खानेपानीका महुानहरु सकु्न 
गएको र अन्र्त्र सरेको अवस्था छ । द्धवलभन्न महुानहरुबाट लनजस्कएको पानीलाई खानेपानीको मखु्र् स्रोिको 
रुपमा प्रर्ोग गररंदै आएको छ । ईन्राविी िथा मेलम्ची नदी द्धकनाराका बालसन्दाले उि खोलाको पानीलाई 
खानेपानी भन्दा पलन लगुाधनु ेर नहुाउने 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 खानपेानी लनमायर्को कार्य संचालन गदै आइरहेको छ ।  
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नगरपाललकाको धेरैजसो भभूाग िालमर् क्षते्रमा पने भएकोले उि क्षेत्रबाट उत्पादन हनुे फोहरमैलाको 
व्र्वस्थापन उपभोिा आफैले गने गरेका छन ् । मेलम्ची बजार क्षते्रमा उत्पादन िथा संकलन भएको 
फोहरमैलालाई मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि लधिालबेंसीमा अस्थार्ी ल्र्ान्डद्धफल्ड लनमायर् गरी 
व्र्वस्थापन गररदै आएकोमा लमलि २०७८ साल असार १ गिे मेलम्ची र ईन्राविी नदीमा आएको बाढीले 
नगरपाललकाबाट लनमायर् गररएको फोहोरमैला केन्र लगार्िका अन्र् भौलिक संरचनाहरु बगाई पूर्य रुपमा 
क्षलि परु्ायएको हुाँदा बजार क्षेत्रमा उत्पादन/संकलन हनु े फोहोरमैलाको उजचि व्र्वस्थापनको लालग 
नगरपाललका लभत्रको अन्र् उपर्िु स्थानमा अस्थार्ी ल्र्ान्डद्धफल्ड लनमायर्को लालग अध्र्र्न भैरहेको छ ।  

१.२.११ सामदुाद्धर्क िथा सस्थागि द्धवद्यालर् 

मेलम्ची नगरपाललका क्षते्र लभत्र सामदुाद्धर्क क्र्ाम्पस दईु वटा, सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर् बैसठी वटा, संस्थागि 
द्धवद्यालर् आठ वटा, सामदुाद्धर्क लसकाई केन्र चार वटा, समदुार्मा आधाररि बाल द्धवकास केन्र पचपन्न 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 क्षेत्रलभत्र 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 ३, 

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

धलुलखेल अस्पिाल आउटररच जक्ललनक १ र मेलम्ची अस्पिाल (लनजी) १ रहेका छन ् भन े मेलम्ची 
नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि डुाँडेबेसीमा १५ शैर्ाको मेलम्ची नगर अस्पिाल लनमायर्ालधन अवस्थामा 
रहेको छ । 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 क्षते्रमा कार्य गदै आएको छ :  

• स्थानीर् पूवायधार लनमायर्  

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

• सहकारी संस्थाहरुको काननू, नीलि लनमायर्, कार्ायन्वर्न र लनर्मन  

• स्थानीर् कर, सेवा शलु्क र दस्िरु सम्बन्धी कानून लनमायर्, लनर्मन िथा संकलन 
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• बजार अनगुमन, आधारभिू स्वास््र् र सरसफाई िथा स्थानीर् हाटबजारको व्र्वस्थापन 

• न्र्ाद्धर्क सम्पादन  

• द्धवपद् व्र्वस्थापन िथा जलाधार, वन्र्जन्ि,ु  नदीजन्र् पदाथय संकलन,  उत्खनन ्िथा लनर्मन । 

• सामाजजक सरुक्षा िथा गररबी लनवारर्  

• व्र्जिगि घटना दिाय   

• स्थानीर् अलभलेख संकलन िथा व्र्वस्थापन  

३. कानूनी क्षते्रालधकार  

नेपालको संद्धवधान र स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को अलधनमा रही मेलम्ची नगरसभा र नगर 
कार्यपाललकाबाट हालसम्म देहार् बमोजजमका ऐन, लनर्मावली िथा कार्यद्धवलधहरु स्वीकृि गररएको छ भन े
संघीर्, प्रदेश िथा नगरपाललकाबाट जारी गररएका अन्र् ऐन, कानूनको अलधनमा रही दैलनक कार्य संचालन 
गररएको छ ।  

क्र.सं. नगर सभा िथा कार्यपाललकाबाट स्वीकृि गररएका 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 जशक्षालाई व्र्वजस्थि गनय बनेको ऐन, २०७५ को दोश्रो 
संशोधन, २०७७ ऐन 

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

५ 
मेलम्ची नगरपाललकाको सहकारीको सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनकेो ऐन, २०७५ को 
प्रथम संसोधन, २०७५ 

ऐन 

६ 
मेलम्ची नगरपाललकाको सावयजलनक ललखि प्रमार्ीकरर् र प्रकाशन (कार्यद्धवलध) को 
सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ 

ऐन 

७ सावयजलनक नीजज साझेदारी सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

८ 
मेलम्ची नगरपाललकाको आलथयक कार्यद्धवलध लनर्लमि िथा व्र्वजस्थि गने बनेको ऐन, 

२०७५ 
ऐन 

९ मेलम्ची नगरपाललका व्र्वसार् दिाय ऐन, २०७५ ऐन 

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

११ 
द्धवपद जोजखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन र जलावार् ु उत्थानशील नगर लनमायर्को 
लालग बनेको ऐन, २०७५ 

ऐन 
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१२ एम एम रेलडर्ो संचालन िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ ऐन 

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

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

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

१६ 
मेलम्ची नगरपाललकाको वािावरर् िथा प्राकृलिक श्रोि संरक्षर् सम्बन्धमा ब्र्वस्था गनय 
बनेको ऐन,  २०७६ 

ऐन 

१७ मेलम्ची नगरपाललकाको स्वास््र् सरसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७६ ऐन 

१८ 
मेलम्ची नगरपाललकाको जशक्षालाई व्र्वजस्थि गने बनेको ऐन, २०७५ को दोश्रो 
संसोधन, २०७७ 

ऐन 

१९ मेलम्ची नगरपाललकाको संस्था दिाय ऐन, २०७६ ऐन 

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

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

२२ मेलम्ची नगरपाललकाको सहकारी लनर्मावली, २०७६ लनर्म 

२३ मेलम्ची नगरपाललका नगरसभा संचालन सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७४ कार्यद्धवलध 

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

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

२६ 
मेलम्ची नगरपाललकाको उपभोिा सलमलि गठन, पररचालन िथा व्र्वस्थापन  सम्बन्धी 
कार्यद्धवलध, २०७५ 

कार्यद्धवलध 

२७ टोल द्धवकास संस्था संचालन कार्यद्धवलध, २०७५ कार्यद्धवलध 

२८ अपाङ्गिा भएका व्र्जिको पररचर्पत्र द्धविरर् कार्यद्धवलध, २०७५ कार्यद्धवलध 

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

३० 
मेलम्ची नगरपाललकाको आन्िररक आर् संकलन (ठेक्का बन्दोबस्ि) सम्बन्धी कार्यद्धवलध, 

२०७५ 
कार्यद्धवलध 

३१ 
मेलम्ची नगरपाललका क्षते्रलभत्रका नदी, खोला, खोल्सीहरुबाट नदीजन्र् पदाथय उत्खनन, 

संकलन र उपर्ोग सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७६ 
कार्यद्धवलध 

३२ सावयजलनक जग्गा संरक्षर् िथा उपर्ोग सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७६ कार्यद्धवलध 

३३ मेलम्ची नगरपाललकाको संजक्षप्त वािावरर्ीर् अध्र्र्न िथा प्रारजम्भक वािावरर्ीर् 
परीक्षर् कार्यद्धवलध,  २०७७ कार्यद्धवलध 

  कार्यद्धवलध 
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३४ मानव बेचद्धवखन िथा ओसारपसार लनर्न्त्रर्को लालग नगरस्िरीर् सलमलि (गठन िथा 
पररचालन) कार्यद्धवलध, २०७७ 

कार्यद्धवलध 

३५ मेलम्ची नगरपाललकाको कमयचारी अवकाश कोि संचालन कार्यद्धवलध, २०७७ कार्यद्धवलध 

३६ आफ्नो गाउाँ आफैं  बनाउाँ द्धवशेि कार्यक्रम संचालन कार्यद्धवलध, २०७७ कार्यद्धवलध 

३७ करारमा प्राद्धवलधक कमयचारी भनाय गने सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७७ कार्यद्धवलध 

३८ बाल अलधकार संरक्षर् िथा सम्बियन सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७७ कार्यद्धवलध 

३९ अटो िथा इलेजक्िक ररक्सा संचालन कार्यद्धवलध, २०७७ कार्यद्धवलध 

४० अस्थार्ी प्रकृलिका जशक्षक िथा कमयचारी लनरू्जि सम्बन्धी कार्यद्धवलध, २०७७ कार्यद्धवलध 

४१ बाढीपीलडि राहि िथा पनुस्थायपना कोि संचालन कार्यद्धवलध, २०७८ कार्यद्धवलध 
४२ बाल संञ्जाल एवं बालक्लब गठन िथा संचालन सहजजकरर् लनदेजशका, २०७८ लनदेजशका 
४३ ममयि संभार द्धवशेि कोि संचालन लनदेजशका, २०७८ लनदेजशका 
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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, नेवार, दललि 

५ ब्राम्हर्, क्षेत्री, िामाङ, लामा, मगर, नेपाली, नेवार, कामी, साकी 
६ क्षेत्री, ब्राम्हर्, नेवार, दललि, िामाङ, लामा, मगर, घिी, साकी 

 

भाग–दईु
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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, नेवार, मगर, माझी, दनवुार, भजुेल, 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, नेवार, द्धवश्वकमाय, मगर, दनवुार 

१३ क्षेत्री, ब्राम्हर्, िामाङ, माझी, दनवुार, नेपाली, नेवार, 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, रेन्वोिाउट 
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 । 

६ धौलेश्वरी धौले धौलेश्वरी मजन्दर 

७ – सेल्ले पोखरे, द्धवचारीचौर गोल्मेश्वरी जशव मजन्दर, भपुेश्वर मजन्दर, 

काललका देवी मजन्दर, पञ्चकन्र्ा मजन्दर, 

सनु्दरी देवी मजन्दर, जलेपा देवी मजन्दर, 

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

८ – ककनी लभमसेन मजन्दर, लाफाप छोिेन मान े
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, गर्ेस्थान मजन्दर 
आदद ।  

१३ फट्केश्वर, गोल्मादेवी  ईन्राविी बगर, फट्केश्वर 
र कोटथोक 

फट्केश्वर मजन्दर, गोल्मादेवी मजन्दर, 

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 
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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   

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   
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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 

आधारभूि 
द्धवद्यालर् 

बाल द्धवकास 
केन्र 

माध्र्ालमक 
द्धवद्यालर् 

आधारभूि 
द्धवद्यालर् 

१ २ ४ ७ – – १ 

२ १ १ ३ – – – 

३ १ 2 २ – – – 

४ २ 5 ५ – १ – 

५ १ 3 २ – – – 

६ २ 4 ४ – – – 

७ १ 2 ३ – १ – 

८ १ 1 २ – १ – 

९ २ 4 ६  – – – 

१० १ 5 ६  – – – 

११ २ 4 4 ३ – १ 

१२ ३ 4 6 – १ – 

१३ २ 2 ५ – १ – 

जम्मा  २१ 41 5५ ३ ५ 2 

• समदुार्मा संचाललि बाल द्धवकास संख्र्ा : २ (वडा नं. १ मा १ वटा र वडा नं. ११ मा १ वटा )  
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(च) स्वास््र् संस्थाहरुको द्धववरर्  

वडा 
नं. 

अस्प
िाल 
(लनमाय
र्ालध
न)  

प्राथ
लमक 
स्वा
स््र् 
केन्र  

शहरी 
स्वा
स््र् 
केन्र  

बलथयङ्ग 
सेन्टर 

आर्वेु
द 
स्वा
स््र् 
संस्था 

अस्पिा
ल 

(लनजी)  

हेल्थ 
पोि/स्वा
स््र् 
इकाई 

पोललजक्ल
लनक 

(लनजी) 

मेलडक
ल 

(लनजी)  

डेन्टल
/आाँखा  

शहरी 
स्वास्थ
र् 

इकाई  

शहरी 
स्वास््र् 
केन्र 

अ
न्र्  

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 १ 

१० – – – – – – १ – – – – – – 

११ १ १ १ १ १ १ – १ ४ ४  १  

१२ – – १ – – – १ – २ – – – १ 

१३ – – – – – – १ – – – – – – 

जम्मा  १ १ ३ ६ २ १ १० १ ११ ४ २ २ ३ 
 

(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 
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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 भूपालजजि िा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 

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 
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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 
 

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 प्रेम बहादरु िामाङ  9818748419 

१२ छाप घले टोल द्धवकास संस्था टंक बहादरु िामाङ  9818255303 

१३ प्रज्ञा लमजश्रि टोल द्धवकास संस्था पौडेल स्र्ाङिान  9808290884 
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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 

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 
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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 

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 गर्ेशथान 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 
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(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 

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 

गर्ेश दलुाल  सजचव  

१२ १२ 
लमलन लामा  अध्र्क्ष 9851113374 

उत्तर कुमार लिवारी  सजचव 9843745274 

१३ १३ 
हरर बल्लभ घोरासैनी  अध्र्क्ष 9803008465 

प्रेम 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 गर्ेश लबक्रम लसलवाल ९८५१११५१६४ 
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(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 । 

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. २०७७/07८ सम्मको 

ठूला 
उद्योग 

साना 
उद्योग 

अन्र् 
व्र्वसार् 

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

१ – 9 98 – – 8 3 93 37 

२ – 1 44 – – 1 1 44 2 

३ – 3 68 – – 3 – 68 18 

४ – 7 58 – – 7 5 58 55 

५ – 2 31 – – 2 – 31 9 
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६ – 3 100 – – 2 1 80 29 

७ – 6 111 – – 6 – 111 41 

८ – 28 15 – – 10 14 १ १३ 

९ १ ७३ १३ १ – 2४ ८ 4 ६ 

१० 1 19 37 १ – 19 13 37 29 

११ – 225 389 – – 195 96 368 186 

१२ ४ 25 185 3 3 25 16 185 145 

१३ ६ 107 5 5 1 87 25 5 5 

जम्मा 12 508 1154 10 4 389 182 1085 575 
 

(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 
 

(ड) नगरपाललका लभत्र संचाललि क्रसरजन्र् ठूला उद्योगहरुको द्धववरर्   

क्र.सं. उद्योगको नाम ठेगाना संचालक  सम्पकय  नं. 
१ गंगा ईन्राविी क्रसर उद्योग मेलम्ची न.पा. वडा नं. १३ नद्धवन राउि  9851178118 
२ मेलम्ची फट्केश्वर ईन्राविी स्टोन 

प्रा.लल. 
मेलम्ची न.पा. वडा नं. १३ रद्धव शे्रष्ठ  9851155403 

३ मेलम्ची ए कोन क्रसर एलिगेट 
प्रा.लल. 

मेलम्ची नगरपाललका वडा 
नं. १३ 

मान बहादरु लामा  9851051683 

४ जाल्पा इन्रास्िक्चर क्रसर उद्योग 
प्रा.लल. 

मेलम्ची नगरपाललका वडा 
नं. १३ 

द्धकरर् थापा  9851081876 

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

रिन टार्ल/श्रीराम 
घोरासैनी  

9849512101 

६ पाल्चोकीमाई रोडा ढंुगा उद्योग 
प्रा.लल.  

मेलम्ची नगरपाललका वडा 
नं. १२ 

सजन्दप अिवाल  9843769434 

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

जशवराम शे्रष्ठ 9851031119 

८ रिमाला रोडा ढंुगा उद्योग  मेलम्ची नगरपाललका वडा नानीराम चौलागाई 9851008407 
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नं. १२ 

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

जशवाराम शे्रष्ठ 9851031119 

१० बज्र वालसङ्ग सेन्टर प्रा.लल. मेलम्ची नगरपाललका वडा 
नं. १२  

उपेन्र िामाङ 9803105656 

११ प्रलिद्धष्ठि लबजनेश प्रा.लल. (बालवुा 
प्रशोधन द्धफरद्धफरे)  

मेलम्ची नगरपाललका वडा 
नं. १३ 

ददपक घोरासैनी  9851008550 

 
 

ढ) नगरपाललका लभत्र संचाललि बैंक िथा द्धवजत्तर् संस्थाहरुको द्धववरर्   

क्र.सं. द्धवजत्तर् संस्थाको नाम ठेगाना शाखा प्रबन्धक सम्पकय  नं. 
१ नेपाल बैंक लललमटेड  मेलम्ची न.पा. ११ रोशन लिवारी  9851130377 
२ कृद्धि द्धवकास बैक लललमटेड  मेलम्ची न.पा. ११ ददवाकर प्रसाद गौिम 9849979316 
३ लसलभल बैंक लललमटेड  मेलम्ची न.पा. ११ सद्धवन ढकाल  9849155916 
४ लसन्ध ुद्धवकास बैंक लललमटेड  मेलम्ची न.पा. ११ लसिाराम दलुाल  9841162226 
५ लममी बैंक लललमटेड मेलम्ची न.पा. ११ राजेश लगरी  9851172993 
६ कुमारी बैंक लललमटेड मेलम्ची न.पा. ११ द्धवनोद भि शे्रष्ठ 9851007035 
७ लममी लघ ुद्धवत्त  मेलम्ची न.पा. १२ कद्धविा सवेुदी  9844186379 
८ आरम्भ चौिारी लघ ुद्धवत्त  मेलम्ची न.पा. १२ परुुिोत्तम आचार्य 9843015164 
९ लडप्रोक्स लघ ुद्धवत्त  मेलम्ची न.पा. ११ अशोक अर्ायल  9862546113 
१० मानिुी लघ ुद्धवत्त  मेलम्ची न.पा. ११ लबमला शे्रष्ठ 9841989147 
११ एन.एम.बी लघ ुद्धवत्त  मेलम्ची न.पा. ११ कुमार वाग्ले  9856009140 
१२ सामदुाद्धर्क लघ ुद्धवत्त  मेलम्ची न.पा. ११   
१३ मेरो माइक्रो फाइनान्स  मेलम्ची न.पा. १२ सजुन प्र्ाकुरेल 9801847104 
१४ ग्लोबल आइ एम ई लघ ुद्धवत्त  मेलम्ची न.पा. ११ सदुदप रार्माझी  9802334520 
१५ नेपाल सेवा लघ ुद्धवत्त  मेलम्ची न.पा. ११ पजुा पाजख्रन  9823326169 
१६ माहलुी लघ ुद्धवत्त  मेलम्ची न.पा. ६ पहल लब.क. 9860523012 

 

र्) नगरपाललका लभत्र कार्यक्षते्र भएका लबमा कम्पनीहरुको द्धववरर्   

क्र.सं. द्धवजत्तर् संस्थाको नाम ठेगाना प्रबन्धक सम्पकय  नं. 
१ ररलार्बल लबमा क्मपनी  मेलम्ची न.पा. ११ बलराम लालमछाने  9851273161 
२ लसद्धटजन लबमा कम्पनी  मेलम्ची न.पा. ११ द्धवकेश शे्रष्ठ  9851211359 
३ सनलाइफ इन्सरेुन्स  मेलम्ची न.पा. ११ शम्भ ुचौलागाईं 9841334671 
४ र्लुनर्न लाइफ इन्सरेुन्स  मेलम्ची न.पा. ११ कुमार दलुाल  9843185606 
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५ एलसर्न लाइफ इन्सरेुन्स  मेलम्ची न.पा. ११ श्रीलाल िामाङ  9801169811 
६ नेपाल लाइफ इन्सरेुन्स  मेलम्ची न.पा. ११ दलधराम नेपाल  9851165968 
७ ररलार्न्स लाइफ इन्सरेुन्स  मेलम्ची न.पा. ११ जजिेन्र शे्रष्ठ 9843758283 

 
 

ि) जजल्ला जस्थि सरकारी कार्ायलर्हरुको सम्पकय  नं.   

क्र.सं. कार्ायलर्को नाम  ठेगाना सम्पकय  नं. 
१ जजल्ला अदालि  चौिारा  ०११–६२०१०१ 
२ जजल्ला प्रशासन कार्ायलर् चौिारा ०११–६२०१०६/९८५१२५७७७७ 

३ गोरख बक्स गर्  चौिारा ०११–६२००९४ 

४ जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्  चौिारा ०११–६२००८८ 

५ सशस्त्र प्रहरी बल, हे.क्वा.नं. १६ गर् लामोसााँघ ु ०११–४९५०२७ 

६ राद्धिर् अनसुन्धान जजल्ला कार्ायलर् चौिारा ०११–६२००९९ 

७ जजल्ला समन्वर् सलमलिको कार्ायलर् चौिारा ०११–६२०१०२ 

८ सरकारी वद्धकल कार्ायलर्  चौिारा ०११–६२०१२१ 

९ जजल्ला जनस्वास््र् कार्ायलर्  चौिारा ०११–६२००९२ 

१० जजल्ला पूवायधार कार्ायलर् चौिारा ०११–६२०३३८ 

११ कोि िथा लेखा लनर्न्त्रक कार्ायलर् चौिारा ०११–६२०३९० 

१२ लडलभजन वन कार्ायलर्  चौिारा ०११–६२०१४६ 

१३ जशक्षा द्धवकास िथा समन्वर् इकाई चौिारा ०११–६२०११७ 

१४ खानेपानी िथा सरसफाई लडलभजन कार्ायलर् चौिारा ०११–६२०१४९ 

१५ िािोपानी भन्सार कार्ायलर्   ०१९–४८०१३१ 

१६ पनुलनयमायर् प्रालधकरर्, जजल्ला आर्ोजना 
कार्ायलर् 

चौिारा ०११–६२०२६८ 

१७ अध्र्ागमन कार्ायलर्  ०११–४८०१९६ 

१८ मालपोि कार्ायल  चौिारा ०११–६२०४७४ 

१९ प्रधानमन्त्री कृद्धि आधलुनद्धककरर् पररर्ोजना  चौिारा ०११–६२०१२५ 

२० भू िथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् चौिारा ०११–६२०१२४ 

२१ घरेल ुिथा साना उद्योग द्धवकास कार्ायलर् चौिारा ०११–६२०१२९ 

२२ जजल्ला लनवायचन कार्ायलर्  चौिारा ०११–६२००७४ 

२३ नापी कार्ायलर्  चौिारा ०११–६२०१२८ 

२४ जजल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र  चौिारा ०११–६२०१४३ 

२५ जजल्ला हलुाक कार्ायलर् चौिारा ०११–६२०११६ 

२६ नेपाल द्धवद्यिु प्रालधकरर् द्धविरर् शाखा लामोसााँघ ु ०११–४८२१३९ 

२७ नेपाल द्धवद्यिु प्रालधकरर्  चौिारा ०११–६२०१४१ 
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२८ नेपाल टेललकम  चौिारा ०११–६२००११ 

२९ जजल्ला कारागार  चौिारा ०११–६२०११० 

३० आलबुाली द्धवकास केन्र  लनगाले  ०११–६८५६१६ 

३१ जलश्रोि िथा लसंचाई द्धवकास कार्ायलर् चौिारा ०११–६२०४२५ 

३२ जजल्ला आर्ोजना कार्ायन्वर्न इकाई  चौिारा ०११–६२०३३४ 

३३ मेलम्ची खानेपानी आर्ोजना  मेलम्ची  ०११–४०१०६४ 

३४ कृद्धि द्धवकास बैंक लल. चौिारा ०११–६२०१३७ 

३५ नेपाल बैंक लल. चौिारा ०११–६२०१०५ 
३६ जनिा बैंक लल. चौिारा ०११–६२०४०६ 

३७ लममी बैंक लल. चौिारा ०११–६२०४०४ 

३८ एन लस लस बैंक लल. चौिारा ०११–६२०४०१ 

३९ लसन्ध ुद्धवकास बैंक लल. चौिारा ०११–६२०४११ 

४० मेगा बैंक लल. चौिारा ०११–६२०४१३ 

४१ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  चौिारा ०११–६२०१३४ 

४२ खाद्य िथा पोिर् सधुार आर्ोजना  चौिारा ०११–४२००८६ 

४३ जजल्ला आर्ोजना कार्ायन्वर्न इकाई (जशक्षा)  चौिारा ०११–६२०२३८ 

४४ मानव अलधकार (इन्सेक प्रलिलनलध नािी बाब ु
लधिाल)  

चौिारा 9841989640 

४५ नेपाल पत्रकार महासंघ चौिारा ०११–६२०११४ 

४६ लडलभजन सडक कार्ायलर्  चररकोट, दोलखा  ९८५२०३७१२३ 

४७ चौिारा सााँगाचोकगढी न.पा. चौिारा  ०११–६२०४७७ 

४८ मेलम्ची नगरपाललका  मेलम्ची  ०११–४०११४२/०११–४०१०८९ 
४९ बाह्रद्धवसे नगरपाललका  बाह्रद्धवसे  ०११–४८९०२१/०११–४८९००३ 
५० हेलम्ब ुगाउाँपाललका  हेलम्ब ु  
५१ पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपाललका  थाङपालधाप ०१–६२२७२०१ 
५२ ईन्राविी गाउाँपाललका  नवलपरु   
५३ जगुल गाउाँपाललका  बराम्ची  ०११–691054/०११–691056 
५४ बलेफी गाउाँपाललका  बलेफी  ०११–४00536 
५५ सनुकोसी गाउाँपाललका  पाङ्िटेार ०११–४८२२०५ 
५६ लत्रपरुासनु्दरी गाउाँपाललका  द्धपस्कर  ०१–6201663/०१–6201662 
५७ ललसंखुपाखर गाउाँपाललका  अत्तरपरु  ०११–691118 
५८ भोटेकोसी गाउाँपाललका  फुजल्पङकट्टी  ०११–४८००१५/०११–४८००३४ 
५९ नेपाल द्धवद्यिु प्रालधकरर्  मेलम्ची  ०११–४०१०४० 
६० सव लडलभजन वन कार्ायलर्  मेलम्ची  9851137182 
६१ ईलाका प्रहरी कार्ायलर्  मेलम्ची  9851282899, 9851286899 
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६२ सशस्त्र प्रहरी बल लसमा स.ुबे.क्र्ाम मेलम्ची  9741463686 

६३ मेलम्ची खानेपानी कार्ायलर्  मेलम्ची  9851126245 
६४ कालीजंग गर्/गलु्म मेलम्ची  ०११–४०१०६७ 
६५ प्राथलमक स्वास््र् केन्र मेलम्ची  ०११–४०१०५६ 

 

थ) जजल्लामा संचाललि सामदुाद्धर्क रेलडर्ो िथा एफ.एम सम्बन्धी द्धववरर्    

क्र.सं. रेलडर्ोको नाम  अध्र्क्ष/स्टेसन म्र्ानेजर सम्पकय  नं. 
१ रेलडर्ो लसन्ध ु१०२.८ मेगाहजय रत्न शे्रष्ठ  9841273218 
२ रेलडर्ो मेलम्ची १०७.२ मेगाहजय डम्बर रलसक भारिी  ९८५१०३२८७७ 

३ रेलडर्ो सनुकोसी १०५.६ मेगाहजय र्ज्ञ दगाल  9841510981 

४ रेलडर्ो हेलम्ब ु८९.६ मेगाहजय नेजम्लङ लामा  9751007653 

५ रेलडर्ो लोकद्धप्रर् प्लानेट ८९.१ मेगाहजय नेत्र बस्नेि  9851104540 

६ रेलडर्ो नेत्रज्र्ोिी १०६.६ मेगाहजय सन्िोिी बस्नेि  9851244843 
७ रेलडर्ो लमसन १०५.३ मेगाहजय सन्िोि लसग्देल  ९८४३३१३९९२ 
८ लसन्ध ुएफ.एम. १०२.८ मेगाहजय कल्पना शे्रष्ठ ९८४३५२२३६४ 

 

द) जजल्ला जस्थि गैसस/संघ सम्बन्धी द्धववरर्    

क्र.सं. दलको नाम  अध्र्क्ष/प्रलिलनलध सम्पकय  नं. 
१ नेपाल पत्रकार महासंघ  जीवन शे्रष्ठ  9851229494 
२ गैर सरकारी संस्था महासंघ  गोद्धवन्द सापकोटा   9851097174 

३ लसन्धपुाल्चोक उद्योग वाजर्ज्र् संघ होम बहादरु बस्नेि (राजकुमार)  ९८५१०९२९७१ 

४ लनमायर् व्र्वसार्ी संघ  छत्र बहादरु िामाङ  9851018870 

 
 

ध) एम्बलेुन्स सम्बन्धी द्धववरर्    

क्र.सं. चालकको नाम  सम्पकय  व्र्जि सम्पकय  नं. 
१ मेलम्ची प्रालथमक स्वास््र् केन्र एम्बलेुन्स  लममर् माझी  ९८४३३९११८२ 
२ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी एम्बलेुन्स  लबजर् चाललसे   9869161315 

३ नेशनल हाइड्रो एम्बलेुन्स  सरुज भजेुल  ९८४३५३०२४६ 

४ द्धपप्ले एम्बलेुन्स  राजन राउि  ९७४१२६९०६९ 

५ मेलम्ची नगरपाललका  सन्िोि दलुाल  9845765581 
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२.२ मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि रहेका सडक/र्ोजनाहरुको एद्धककृि 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. 
२०७७/०७८ 

को 

आ.व. 
२०७७/०७८ 
सम्मको जम्मा 

मेलम्ची र 
ईन्राविी नदीमा 
आएको बाढीबाट 
भएको क्षलिको 

अवस्था  
१ नर्ााँ ट्र्र्ाक द्धक.लम. ३६.१५ 16.62 ६.2 58.97 – 
२ सोललङ्ग  द्धक.लम. १४.५७४ 2.15 1.52 18.244 ३०० लम. पूर्य 

क्षलि 
३ िाभेल द्धक.लम. ५४.३६६ २1.12 25.24 100.726 – 
४ आर.लस.लस./द्धप.लस.लस. द्धक.लम. ०.३२६ 0.257 0.520 1.1०3 २६० मी पूर्य 

क्षलि 
५ कालोपते्र  द्धक.लम. १.०४ 0.339 – 1.379 – 
६ ग्र्ालबन  घ.लम. २५१२ 5558.५ 4148 12218.5 – 
७ मेजशनरी वाल  घ.लम. २४७.५ 2255.5 2928.2 5431.2 – 
८ सामदुाद्धर्क भवन 

लनमायर्/ममयि 
वटा  २१ 23 32 76 – 

९ अस्थार्ी वडा कार्ायलर् 
भवन  

वटा ३ – – 3 – 

१० स्थार्ी वडा कार्ायलर् 
भवन सम्पन्न  

वटा  – 3 – 3 – 

११ स्थार्ी वडा कार्ायलर् 
भवन लनमायर्ालधन  

वटा  – – ३ 3 – 

१२ स्वास््र् चौकी भवन  वटा ३ 2 ४ 9 – 
 १३ दाहसंस्कार भवन  वटा १० 15 10 35 २ वटा पूर्य क्षलि 
 १४ माने  वटा ४ 3 10 १7 – 
१५ मजन्दर लनमायर्/ममयि वटा २ 12 ५ 19 – 
१६ सावयजलनक शौचालर् 

लनमायर्  
वटा  १ 5 6 १२ – 

१७  गमु्बा लनमायर्/ममयि वटा  – 2 ३ ५ – 
१८ प्रलिक्षालर्/द्धवश्रामस्थल  वटा  3 15 4 २२ १ वटा पूर्य क्षलि  
१९  छात्रावास वटा  – १ – १ – 
२० झलुङु्गे पलु  वटा  १ 1 १ ३ – 
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२१ नगरपाललका भवन  वटा   – १ – १ – 
२२ जचललङ्ग भ्र्ाट (दगु्ध 

जचस्र्ाउने)  
वटा  – १ १ २ – 

२३ जचललङ्ग भ्र्ाट (दगु्ध 
जचस्र्ाउने) लनमायर्ालधन 

वटा  – – २ २ – 

२४ फोहरमैला व्र्वस्थापन 
केन्र  

वटा  – १ – १ पूर्य क्षलि  

२५  खेलकुद मैदान  वटा  – ३ – 3 – 
२६ खेलकुद मैदान 

लनमायर्ालधन  
वटा  – – ३ 3 – 

२७ कोशेली घर लनमायर् वटा  – – १ १ आंजशक क्षलि 
२८ मेलम्ची लसटी पाकय  

लनमायर्ालधन 
वटा  – – १ १ पूर्य क्षलि  

२९ लमनी पाकय  लनमायर्  वटा  – – १ १ – 
३० लमनी पाकय  लनमायर्ालधन वटा  – – २ २ – 
३१ जलवार् ुपाकय  

लनमायर्ालधन 
वटा  – – १ १ – 

३२ बस पाकय  लनमायर्ालधन  वटा  – – १ १ पूर्य क्षलि  
३३ गोदाम घर लनमायर्ालधन  वटा  – – १ १ – 
३४ द्धवद्यालर् भवन लनमायर् वटा  – – २ २ – 
३५ नगर अस्पिाल 

लनमायर्ालधन 
वटा  – – १ १ – 

३६ आर्वेुद औिधालर् 
भवन लनमायर्ालधन 

वटा  – – १ १ पूर्य क्षलि  

 

२.३ नगर सभा सम्पन्न   

“मेलम्ची नगर सम्मदृ्धिको आधार : कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधार” भन्ने मूल लमर्का साथ मेलम्ची 
नगरपाललकाको सािौं र आठौं नगरसभा क्रमश: लमलि २०७७ असार ९ गिे र २०७८ साल माघ २९ 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 १७ करोड ७७ लाख ११ हजार ८ 
सर् रुपरै्ााँको संशोलधि वाद्धियक बजेट स्वीकृि गररर्ो ।  

उि नगरसभा माफय ि मेलम्ची 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 ।  
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आठौं नगरसभाको उदघाटन गनुयहुाँदै नगरप्रमखुज्रू् िथा अन्र् उपजस्थि नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

 

 

 

 

 

 

 

कोलभड आइसोलेसन संचालनको लालग होटल प्रदान गने दािाहरुलाई सम्मान गररंदै 

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  

५ स्व. द्धवष्र् ु प्रसाद सवेुदीको मेलम्ची न.पा. ७ १–८–०–० ७ नं. वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
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नाममा लनजका छोराहरुबाट 
६ श्री ललला नाथ सवेुदी  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 स्व. भलगरथ सापकोटाको 
नाममा लनजका छोरा श्री 
सदुशयन सापकोटा  

मेलम्ची न.पा. ११ ०–६–०–० नगरपाललका भवन लनमायर् 

18 स्व. भलगरथ सापकोटाको 
नाममा लनजका छोरा श्री राज 
कुमार सापकोटा  

मेलम्ची न.पा. ११ ०–६–०–० नगरपाललका भवन लनमायर् 

19 स्व. भवुानी प्रसाद 
सापकोटाको नाममा लनजका 
छोरा श्री राम प्रसाद 
सापकोटा  

मेलम्ची न.पा. ११ ०–६–०–० नगरपाललका भवन लनमायर् 

20 स्व. भवुानी प्रसाद 
सापकोटाको नाममा लनजका 
छोरा श्री कुमार प्रसाद 
सापकोटा  

मेलम्ची न.पा. ११ ०–६–०–० नगरपाललका भवन लनमायर् 

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

22 श्री द्धवष्र् ुबहादरु सापकोटा  मेलम्ची न.पा. ११ ०–५–०–० नगरपाललका भवन लनमायर् 

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

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

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

26 श्री िोर्ानाथ दलुाल  मेलम्ची न.पा. ११ १–१५–३–० नगरस्िरीर् अस्पिाल लनमायर्  
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27 श्री पणु्र् प्रसाद दलुाल  मेलम्ची न.पा. ११ १–४–०–३ नगर अस्पिाल लनमायर्  

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

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

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

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

32 श्री सकुुमान िामाङ र 
सकुुमाइ िामाङ  

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

33 श्री परू्य बहादरु िामाङ र सनु 
बहादरु िामाङ  

मेलम्ची न.पा. ६ ०–१–१–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  

34 श्री गबुय िामाङ  मेलम्ची न.पा. ६ ०–५–१–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
35 श्री आइिे िामाङ  मेलम्ची न.पा. ६ ०–५–२–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
36 श्री कादा िामाङ  मेलम्ची न.पा. ६ ०–६–३–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
37 श्री हकय लसं िामाङ  मेलम्ची न.पा. ६ ०–६–०–२ वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
38 श्री सकुुमाई िामाङ मेलम्ची न.पा. ६ ०–८–०–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
39 श्री कोिे िामाङ  मेलम्ची न.पा. ६ ०–५–२–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
40 श्री इन्र बहादरु लबि  मेलम्ची न.पा. ९ ०–८–०–० वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्  
41 श्री कृष्र् कुमारी आचार्य  मेलम्ची न.पा.१० ०–८–०–० स्वास््र् चौकी भवन लनमायर्  
42 श्री जरेुलीमाई ललमनी  मेलम्ची न.पा.१२ ०–६–०–० स्वास््र् चौकी भवन लनमायर्  
43 श्री राम बहादरु गरुुङ  मेलम्ची न.पा. ३ ४–०–०–० नगर अस्पिाल भवन लनमायर् 

44 श्री जठु बहादरु माझी  मेलम्ची न.पा. १० ०–४–०–० खोप िथा गाउाँघर जक्ललनक भवन 
लनमायर् 

जम्मा ३२–२–०–०  
 

(ख) मेलम्ची नगरपाललकाले खररद गरेको जग्गाको द्धववरर्  

क्र.सं
. 

जग्गा ददने 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   
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२.५ पूवायधार द्धवकास शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु  

२.५.१  खानपेानी लनमायर् 

लमलि २०७२ साल वैशाख १२ गिे गएको द्धवनाशकारी भकूम्प पश्चाि खानपेानीको महुान िथा श्रोिहरु सकु्न 
गई नगरपाललकाका केही वडाहरुमा खानेपानीको गजम्भर समस्र्ा उत्पन्न हनु गएकाले मेलम्ची नगरपाललका र 
अन्र् संघ संस्थाको साझेदारीमा मेलम्ची नगरपाललका अन्िरगिका द्धवलभन्न वडाहरुमा एक घर एक धारा 
कार्यक्रम अन्िरगि खानेपानी आर्ोजनाहरु लनमायर् सम्पन्न भएका छन ् भन े केही आर्ोजनाहरु लनमायर्ालधन 
अवस्थामा रहेका छन ्। मेलम्ची नगरपाललका लभत्रका द्धवलभन्न वडाहरुमा आ.व. २०७७/०७८ मा जम्मा 
एघार वटा ससाना खानेपानी र्ोजनाहरु ममयि संभार गरी खानपेानी र्ोजना संचालन गररएको छ साथै आ.व. 
२०७७/०७८ सम्म संचालन भएका मखु्र् मखु्र् खानपेानी आर्ोजनाहरुलाई देहार् अनसुार प्रस्ििु गररएको    

छ ।  

(क)  नगरपाललकाबाट संचालन गररएका मखु्र् ठूला खानेपानी आर्ोजनाको द्धववरर् (एक घर एक धारा)  

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम वडा नं. जम्मा लागि लालभन्वि घरधरुी 
(धारा संख्र्ा)  

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 खानपेानी 
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 चााँखु डब्ल्र्ाङ 
खानेपानी आर्ोजना  

९  300 लनमायर्ालधन 
अवस्थामा 
रहेको(प्रदेश सरकार) 

७ लसन्धकुोट खानेपानी 
आर्ोजना जस्कम नं. २ 

५ १००००००० १३४ लनमार्य सम्पन्न 

८ ढुङ्गेछाप खानेपानी आर्ोजना  ५ १९००००० २९ लनमायर् कार्य सम्पन्न  
९ िल्लो पाराङटोल खानेपानी ६ ७००००० १९ लनमायर् कार्य सम्पन्न  
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आर्ोजना  
१० भञ्ज्र्ाङ खानेपानी आर्ोजना  १२ ७००००० ७६ FRC र पाइपलाईन 

द्धवस्िारगरी लनमायर्को 
चरर्मा रहेको ।  

११ ठूलीधारा अम्बोटे खानपेानी 
आर्ोजना  

१० ५००००० १८ लनमायर्ालधन 
अवस्थामा रहेको । 

जम्मा   १२६०  
  

(ख)  संघ, प्रदेश सरकार/न.पा िथा द्धवलभन्न संघ/संस्थाको साझेदारीमा आ.व. २०७७/०७८ सम्म लनमायर् 
भएका खानपेानी आर्ोजनाको द्धववरर् :   

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 

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 न.पा.  १० ८ ३ 
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२० वडा कार्ायलर् खा.पा. लनमायर्  मेलम्ची नपा १० – – 

२१ बनछेउ खानेपानी आर्ोजना  मेलम्ची नपा  ३ ५ ४ 

२२ क्र्ामनुे महुान खानेपानी र्ोजना  मेलम्ची न.पा.  १० ७० २४ 
२३ पैरावारी पैरापारी खानेपानी र्ोजना  मेलम्ची न.पा.  १० ५० १६ 

जम्मा २०४१ १५६६ 
लनमायर्ाधीन र्ोजनाहरु   

१ भञ्ज्र्ाङ्ग खा.पा. (लनमायर्को चरर्मा 
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 चांखु खानेपानी र्ोजना (४ वटा 
सावयजलनक धारा सद्धहि लनमायर्को चरर्मा 
रहेको) 

बागमिी प्रदेश सरकार ९ ३५१ ३५५ 

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 खानपेानी आर्ोजना (लनमायर् 
सम्पन्न )  

बागमिी प्रदेश सरकार  १२ १०० ११० 

८ ढकालखहरे खानेपानी आर्ोजना (लनमायर् 
सम्पन्न )  

मेलम्ची नगरपाललका  १२ १०० १०५ 

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

मेलम्ची नगरपाललका  १२ 150 150 

जम्मा   1904 1943 
 

(ग)  नगरपाललकाबाट आ.व. २०७७/०७८ सम्म खानेपानी धारा लनमायर्को द्धववरर् : 

र्ोजना द्धववरर् आ.व. 
२०७४/०७५ 

आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

आ.व. 
२०७७/०७८ 

जम्मा 

लनमायर् सम्पन्न 
भएका खानेपानी 
धारा  

२० ३० १५९ ७०६ ९१५ 
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लनमायर्ालधन 
खानेपानी धारा  

४४६ १०५३ १०५३ 586 ३१३८ 

 

(घ)  नगरपाललकाको सम्न्वर्मा संघ/प्रदेश/संघ/संस्थाबाट आ.व. २०७७/०७८ सम्म लनमायर् भएका 
खानेपानी धारा लनमायर्को द्धववरर् : 

र्ोजना द्धववरर् आ.व. 
२०७४/०७५ 

आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

आ.व. 
२०७७/०७८ 

जम्मा 

लनमायर् सम्पन्न भएका 
खानेपानी धारा 

३४५ ६७० ५०० – १५१५ 

लनमायर्ालधन अवस्थामा 
रहेका खानेपानी धारा 

– १२२३ १२२३ १२२३ १२२३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

न.पा ६ र ५ मा लनमायर् सम्पन्न भएका खानेपानी ट्ाङ्की  

 

 

 

 

 

 

 

मेनपा ५ र १० मा लनमायर् सम्पन्न खानेपानी धारा र एफ आर सी लसस्टम  
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२.५.२  बसपाकय  लनमायर्  

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि मेलम्ची बजार र मेलम्ची न.पा. वडा नं. १० जोड्न े 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 क्षेत्रफलको बसपाकय  लनमायर्ालधन अवस्थामा रहेकोमा 
लि २०७८ साल असार १ गिे मेलम्ची र ईन्राविी नदीमा आएको लभिर् बाढीबाट उि बसपाकय  पूर्य 
रुपमा क्षलि भई बसपाकय का सम्पूर्य भौलिक संरचनाहरु नदीले बगाएको छ ।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

बाढी पूवय मेलम्ची नगरपाललकाको लनमायर्ालधन बसपाकय  

 
बाढी पश्चाि लनमायर्ालधन मेलम्ची बसपाकय को अवस्था  
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२.५.३  झोलङु्ग ेपलु लनमायर्  

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १२ र १ जोड्ने लसन्धखुोला नदीमा  आ.व. २०७७/०७८ मा ४२ लाख 
कूल लागिमा ८० लमटर लम्बाई भएको झोलङु्गे पलु नमायर् गने कार्य सम्पन्न गररएको छ । उि झोलङु्ग े
पलु लनमायर् पश्चाि वडा नं. १, २, ५ र १२ का स्थानीर् व्र्जिहरुलाई आविजावि गनय सहज भएको छ ।  
साथै उि पलु लनमायर् पश्चाि त्र्स भेगका कररव १५०० मालनसहरु लाभाजन्वि हनुेछन ्।  

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १२ र १ जोड्ने अमलेडााँडा जस्थि झोलङु्गे पलु 

२.५.४  सडक ढलान   

आ.व.२०७७/०७८ मा बोलपत्र प्रद्धक्रर्ाबाट मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १ जस्थि महलभर भञ्ज्र्ाङ्ग खाल्डे 
सडकमा १२० लमटर लम्बाई, मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ६ जस्थि नपेान ेपञ्चकन्र्ा सडकमा ६० लमटर 
लम्बाई, मेनपा १३ जस्थि फट्केश्वर ठााँटी सडकमा ११० लमटर र मेनपा वडा नं. १० जस्थि रामपरुमा ४२ 
लमटर लम्बाई, मेनपा ११ जस्थि मेलम्ची परुानो बाजरमा ११८ लमटर आरलसलस सडक ढलान गने कार्य 
सम्पन्न गररएको छ ।चाल ुआ.व. मा लनमायर् गररएका सडक ढलान मध्र्े मेलम्ची परुानो बजारको ढलान 
लमलि २०७८ साल असार १ र त्र्सपलछ मेलम्ची िथा ईन्राविी नदीमा आएको बाढीबाट परू्य रुपमा क्षलि 
पगेुको छ ।  

 
 

 

 

 

 

 

मेनपा वडा नं. ११ स्वागिम टोल र वडा नं. ६ को नेपान ेपञचकन्र्ा सडक ढलान 
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२.५.५  जलवार् ुपाकय  लनमायर्   

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ९ गफुाडााँडामा मेलम्ची नगरपाललका र प्रदेश सरकारको आलथयक सहर्ोगमा 
जलवार् ुपाकय मा जाने प्रवेश िार र प्रवेश िार देजख मालथ स्ट्ाचसुम्म ढुङ्गा छाप्न ेकार्य सम्पन्न गररएको छ 
। उि जलवार् ुपाकय  २०७८ कालियक मसान्िसम्म लनमायर् कार्य सक्ने लमर् राजखएको छ ।    

 

मेनपा ९ जस्थि लनमायर्ालधन गफुा डााँडा जलवार् ुपाकय  

२.५.६ आ.व. २०७७/०७८ मा स्िरोन्निी गररएका सडकहरुको द्धववरर्   

आ.व. २०७७/०७८ 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 १३ २५० लम. लम्बाई सद्धहिको सोललङ, ११० लमटर सडक 

ढलान गने कार्य सम्पन्न ।  
२ फट्केश्वर भञ्ज्र्ाङ्ग सडक मेनपा १३ ३१२ घ.लम. िाभेल,  १२४.२ घ.लम. मेजशनरी वाल 

लनमायर्, १०४ घ.लम. ग्र्ालबन वाल लनमायर् गररएको ।  
३ महलभर खाल्डे भञ्ज्र्ाङ्ग सडक  मेनपा १ ८२१.५ घ.लम. ग्र्ालबन वाल लनमायर्, ९६४.९९ घ.लम. 

मेजशनरी वाल र २३० लम. िाभेल राख्ने कार्य सम्पन्न ।  
४ पाटीगाउाँ लसन्धखुोला सडक   मेनपा १ २२२ घ.लम. मेजशनरी वाल लनमायर् गररएको ।   
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५ नगर चक्रपथ सडक मेनपा ८ र 
७ 

मेनपा वडा नं. ८ मा ३ द्धक.मी. नर्ााँ िर्ाक लनमायर् र 
१२० घ.लम. मेजशनरी वाल लनमायर् र वडा नं. ७ जस्थि 
भटार खण्डमा सडक चौडा िथा स्िरोन्निीको कार्य 
सम्पन्न ।   

६ लसन्धखुोला लगराञ्चौर सडक स्िरोन्निी मेनपा १२ जजर्य अवस्थामा रहेको सडकलाई कजवे लनमायर् गरी 
स्िरोन्निी गने कार्य सम्पन्न गररएको ।     

७ नेपाने पञ्चकन्र्ा मानेभञ्ज्र्ाङ्ग सडक 
स्िरोन्निी फेज िीन  

मेनपा ६ ६० लम. आर.लस.लस. ढलान, १८१.५ घ.लम. ग्र्ालबन 
जाली र १०१८ घ.लम. मेजशनरी वाल लनमायर्को कार्य 
सम्पन्न ।  

८ नेपाने पञ्चकन्र्ा मानेभञ्ज्र्ाङ्ग सडक 
स्िरोन्निी फेज चार  

मेनपा ६ ६०० लम. पक्की नाली लनमायर्, ८४ घ.लम. मेजशनरी वाल 
लनमायर्, ३४९.५ घ.लम. ग्र्ालबन र २ वटा कजवे लनमायर् 
भई सडक लनमायर् कार्य जारी रहेको ।  

९ नगरपाललका भवन पररसर पूवायधार 
लनमायर्  

मेनपा ११ नगरपाललका भवनको पररसमा ९०० घ.लम. मेजशनरी 
वाल लनमायर्, ७०० वगय लमटर ढुङ्गा छाप्ने कार्य, १२० 
लम. कम्पाउण्ड लनमायर्,  एक वटा शौचालर् लनमायर् गने 
कार्य सम्पन्न गररएको ।  

१० मेलम्ची ज्र्ालमरे सडक  मेनपा ९  ५४० लम. प्लम नाली लनमायर्,  ४२० घ.लम. ग्र्ालबन 
वाल,  ३६० घ.लम. प्लम वाल लनमायर् र ४०० लम. 
िाभेल राख्ने कार्य गररएको ।   

११ दाउचेि क्र्ौरेनी सडक  मेनपा ८  १ द्धक.लम. िाभेल, ४० घ.लम. प्लम वाल लनमायर्, ४ 
द्धक.लम. माटे नाली लनमायर्  र सडकको िेड सधुार कार्य 
गररएको ।   

१२ क्र्ौरेनी वडा कार्ायलर् हुाँदै लाभगाउाँ 
सडक  

मेनपा ८ ५१०.४५ लम. पक्की नाला लनमायर्,  ५० घ.लम. ग्र्ालबन 
वाल लनमायर् गररएको ।  

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची न.पा.बाट लनमायर् गररएको सडक िथा नालीको अनगुमन गररंदै  
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मेलम्ची न.पा.बाट लनमायर् गररएको सडक िथा पक्की नाली  

 

 

 

 

 

 

 

 

२.५.७ मेलम्ची लसटी पाकय  लनमायर्  

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १० जस्थि लसम्ला बगर क्षेत्रमा सावयजलनक जग्गालाई संरक्षर् गरी पर्यटन िथा 
धालमयक प्रवियन गने उद्देश्र्ले मेलम्ची नगरपाललकाबाट आ.व. २०७३/७४ देजख बहवुद्धियर् र्ोजनाको रुपमा 
धालमयक मजन्दर लनमायर्, ईन्राविी नदी लनर्न्त्रर्, सडक लनमायर्का साथै मेलम्ची लसटी पाकय  लनमायर् कार्यको 
थालनी गरर उि पाकय मा पानीको फोहोरा,  आरामस्थल, मलु गेट लनमायर्, पानी ट्ाङ्की लनमायर्, हेललकप्टर 
ल्र्ाजन्डङस्थल लनमायर् र आर.लस.लस. ढलान बाटो लनमायर् गरी पाकय को लनमायर् कार्य अजन्िम चरर्मा पगेुको 
अवस्थामा लमलि २०७८ साल असार १ गिे मेलम्ची र ईन्राविी नदीमा आएको लभिर् बाढीबाट उि 
पाकय को लनमायर्ालधन सम्पूर्य भौलिक संरचना परू्य रुपमा क्षलि भई हाल बगरको रुपमा पररर्ि भएको छ । 
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बाढी आउन ुअजघको लनमायर्ालधन मेलम्ची लसटी पाकय  

बाढी पलछको मेलम्ची लसटी पाकय को अवस्था 

२.५.८ 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 गरी सडक लनमायर्को थालनी 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, मेलम्ची 
नगरपाललका वडा नं. १० को जशिलादेवी देजख जशखरपरुसम्मको २३०० लम. सडकको नर्ााँ िर्ाक लनमायर्  
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गने कार्य र आ.व. २०७७/०७८ मा मेनपा वडा नं. ८ मा ३ द्धक.मी. नर्ााँ िर्ाक लनमायर् र १२० घ.लम. 
मेजशनरी वाल लनमायर् र वडा नं. ७ जस्थि भटार खण्डमा सडक चौडा िथा स्िरोन्निीको कार्य सम्पन्न गररएको 
छ । हालसम्म नगर चक्रपथ खण्डमा ७६ द्धक.लम. सडक लनमायर् कार्य सम्पन्न गररएको छ ।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

मेनपा वडा नं. ७ जस्थि लनमायर्ालधन नगर चक्रपथ सडक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेनपा वडा नं. ८ जस्थि लनमायर्ालधन नगर चक्रपथ सडक 



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

 

43 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

२.६ र्ोजना शाखाबाट आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न भएका र्ोजना िथा प्रगिी 

२.६.१ वडागि र्ोजना िथा प्रगिी 

वडा नं १ 

लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु.  

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी  रकम रु. 
भौलिक उपलब्धी 

१ 
“आफ्नो गाउाँ आफैं  बनाऔ”ं 

द्धविेश कार्यक्रम 
1028000 ११०९४६९   ६८७७१६ 

३ वटा सामदुाद्धर्क  भवन द्धफलनलसङ, २९.७ घ.लम. वाल, 

मजन्दर लनमायर्(४ द्धपल्लर लड द्धप लस र डलान) र 
खानेपालन ईन्टेक लनमायर् कार्य भएको । 

२ 
भोटेचौर खानेपानी ममयि संभार 
र्ोजना 

300000     ३००००० पाईप खररद  र द्धविरर् 

३ भोटेचौर सडक स्िरोन्निी र्ोजना 1500000       

१८ वटा शाखा बाटो ममयि, ११३.५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन 
बक्स, ६०० को १२ वटा र ३०० को ६ वटा हर्मु 
पाईप, २३.८ घ.लम. सोललङ । 

३.१ 
बस्िी नं. १ र २ सडक 
स्िरोन्निी 

५०००००       

३.२ 
बस्िी नं. ३ र ४ सडक 
स्िरोन्निी 

500000 556486 88055 ४७६४७८ 

३.३ 
बस्िी नं. ५ र ६ सडक 
स्िरोन्निी 

500000 555567 88055 500000 

४ 
भोटेचौर लसंचाई र्ोजना 
(साझेदारी) 

500000 ५५६२३३ ८८०५५ ५००००० ९ वटा कुलो ममयि 
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 वडा नं २ 

लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु.  

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 

रु. 
अजन्िम द्धवल 
रकम रु 

भौलिक उपलब्धी 

1 अचयले कुलो लनमायर् १५०००० १६७७०६ 26416 १५०००० ११.४८ घ.लम. वाल र Rock Cutting कार्य भएको 

2 
ओख्रनीचौर लसरानटोल बाटो 
लनमायर् 

२००००० २३००८३ 35222 २००००० 
  ९०० को २ र ६०० को २ वटा ह्यमु पाईप र ८.५ 

घ.लम. ग्र्ाद्धवन बक्स, १९ घ.लम. सोललङ्ग गररएको 

3 
काव्राकोबोट सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर् 

४००००० ४५०८२५ 70444 ४००००० सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् भएको 

4 जाल्पादेवी मा द्धव पद्धहरो लनर्न्त्रर् २००००० २२२२९५ ३५२२२ 118321 
१५० खुट्कीला लसद्धढ लनमायर् र १.९ घ.लम. वाल लगाउने 
कार्य भएको 

5 लनवगुाउाँ मलु कुलो लनमायर् २००००० २२४४१४ ३५२२२ २००००० 
२९ लम आ.लस.लस कुलो लनमायर्, ९.९ घ.लम. वाल  लगाईएको 
र  ३०० को २ वटा ह्यमु पाईप राजखएको 

6 
लनवगुाउाँ सरु्लछाप मोटरबाटो 
लनमायर् 

३०००००     300000    

7 
पछुारटोल हदैु स्र्ाङिानटोल 
मोटरबाटो लनमायर् 

२००००० २०८११७ २०७७७ २००००० 
२४.५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन बक्स , १८.९ घ.लम. सोललङ र ३३ 
घ.लम.िाबेलको कार्य भएको 

8 पधेंराखााँद मोटरबाटो लनमायर् १००००० ११३०८४ १७६११ ७०६७२ 
६०० को २ वटा ह्यमु पाईप र New Track Cutting कार्य 
भएको 

9 बेशी मोटर बाटो लनमायर् ५५०००० 611447 96861 ५५०००० 
३४.४१ घ.लम. वाल, २७.९ घ.लम. सोललङ र ४३.४ 
घ.लम.िाबेल, ३१ लम . आ.लस.लस कुलो लनमायर् 

10 
भडेरेखोला लनवगुााँउ खानेपानी 
लनमायर् 

२००००० २३७२५ ३५२२२ 200000 १ आ.लस.लस.खानपेालन ट्ाद्धङ्क लनमायर्, १ वटा ईन्टेक लनमायर् 
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लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु.  

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 

रु. 
अजन्िम द्धवल 
रकम रु 

भौलिक उपलब्धी 

11 माझटोल खानपेानी लनमायर् १००००० १११७२२ १७६११ ८६४४७ 
२ वटा ईन्टेक लनमायर् र ६३ mm को PN10Pipe १५० लम 
द्धवस्िार गररएको 

12 जशक्षा सम्बजन्धि व्र्वस्थापन १०००००     100000   

 

वडा नं ३ 

लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 
रकम रु. 

अजन्िम 
द्धवल रकम 

रु. 

भौलिक उपलब्धी 

1 
कृद्धि िथा पशपुालन प्रवियन 
ए.आइ.एस एलिकल्चसय फमय 

322000 ३५८०७४ ३५७७७ 322000 
२० *२० द्धफटको जस्िाको छाना भएको बाख्रा राख्न ेभवन 
लनमायर् 

2 
काउले दोभान डााँडाथोक वडा 
कार्ायलर् मोटरबाटो ममयि 

400000 ४४४७०४ 44444 ३९५५२२ 
९६ ३.लम. जालल राजखएको,३४.५० लम. लम्बाई र औसि ३ 
लम. चौडाईको   सोललङ्ग गरी मोटरबाटो ममयि गररएको 

3 कोरोना िथा अन्र् भैपरी 500000         

  

मानेथोक िारेटोल मोटरबाटो  २००००० २२२७६४ २२२२२ 192218 
 सोललङ्ग १०१ लम. (लम्बाई ) र १.६ घ.लम. मेसनरी वालको 
कार्य भएको 

श्री हैबङु माध्र्ालमक द्धवद्यालर् २०००००         

कोरोना रोकथाम १०००००         

4 िालमर् सडक सरसफाई 500000 588340 55555 433156 
जम्मा ५९०० घ.लम. माटो कद्धटङ गरी सबै बाटोहरु सफा 
गररएको 
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लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 
रकम रु. 

अजन्िम 
द्धवल रकम 

रु. 

भौलिक उपलब्धी 

5 
बोब्राङ जचसापानी पर्यटकीर् पैदल 
मागय 

500000 ५५६४९४ ५५५५५ ४९९४२० २६६ लम लम्बाई र १.५ लम चौडाईको लसलड  लनमायर् गररएको 

6 सडक सौर्य बत्ती जडान 500000       कार्य भईरहेको 

7 
सोलिखोला हैवङु पाद्धटभन्ज्र्ाङ 
मोटरबाटो 1000000         

 

 वडा नं.:  ४ 

लस.नं. र्ोजनाको नाम  
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदा
न रकम 
रु. 

अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

1 
कोरोना महामारी रोकथाम िथा 
द्धवपद् व्र्वस्थापन 

1200000         

१.१  लडद्धह लसरानरोड टेक सडक खण्ड ४००००० ४४४५२७   ४००००० 
१५०० लम. लम्बाई र औसि ३.५ लम. चौडाईको सद्धहिको 
नर्ााँ सडक खन्ने कार्य भएको 

१.२  राउि गााँउ खानेपानी  १५००००       कार्य भईरहेको 
 १.३ थकनी वडा कार्ायलर् घेरवार १४००००       कार्य भईरहेको 

 १.४ 
साद्धवक वडा नं. १ देजख ९ सम्म 
सडक ममयि िथा नपगु थप रकम 

३०००००       कार्य भईरहेको 

2 
िालमर् सडक ममयि िथा सफा 
साद्धवक वडा नं १ देखी ९ सम्म 

1200000         
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लस.नं. र्ोजनाको नाम  
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदा
न रकम 
रु. 

अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

2.1 
िालमर् सडक ममयि िथा सफा 
साद्धवक वडा नं १ देखी ९ सम्म 

1000000 959247 95888 807997 ११००० घ.लम. माटो कद्धटङ गरी सडक सफा गरेको 

2.2 
अमले–लडद्धह सडक ममयि िथा 
लनमायर् 

200000       कार्य भईरहेको 

3 
च्र्ाङ्कलचौर खेलकुद मैदान 
शौचालर् लनमायर् 

272000 ३०५९२६ 30222 २७२००० 
१३ द्धफट*५द्धफ६को RCC स्लाव भएको दईु कोठे शौचालर् 
लनमायर् 

4 पाल्चेन स्वास््र् भवन िथा लनमायर् 500000 ५५६६२१.९८ ५५५५५ ४०३२६० 
४६द्धफट*३४ द्धफटको पााँच कोठे भवनको कुखुरे जालल िथा 
डण्डी राजख ममयि गररएको 

5 मरुवा फााँट कृद्धि लसंचाइ 150000       कार्य भईरहेको 

6 
लसन्ध ुसरुुङ- गैह्रीटोल डााँडा कटेरी 
बढुीचौर पाल्चेन सडक स्िरोन्निी 

500000 ५५५९१५.८७ ५५५५५ ५००००० 
२१ घ.लम.को मेसनरी वाल िथा हाडय रक कद्धटङ कार्य 
भएको 

 

वडा नं.: ५ 

लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदा
न रु. 

अजन्िम 
द्धवल रकम 

रु. 

भौलिक उपलजब्ध 

1 
अधेरीखोला नाकेडााँडा रर्ाले द्धपपलबोट 
लसंचाई 

२००००० २२३४८२ २२२२२ 200000 
१३५.०६ घ.लम. कुलो सोहोने र २५.७२ घ.लम. सखु्खा 
वाल लगाउने कार्य भएको 

2 
कुाँ डारा गैरो सालबोटे खहरे सडक 
स्िरन्नोिी 

३००००० 333432 33333 300000 
१२ घ.लम. ग्र्ाद्धवन, ४८ घ.लम. िावेल, ७१५.09 घ.लम. 
बाटो सफा गने र ८६८.१९ बाटो खन्ने कार्य भएको 
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लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदा
न रु. 

अजन्िम 
द्धवल रकम 

रु. 

भौलिक उपलजब्ध 

3 कोटदेवी मजन्दर लनमायर् (क्रमागि) ५००००० ५५५८८१ ५५८८१   लनमायर्ालधन 

4 
कोरोना भाईरस (कोलभड-१९) रोकथाम 
िथा उपचार 

५०००००         

४.१ धसेुनीखोला पाजख्रनटोल माझीगााँउ लसंचाई ३००००० ३३३३८२ ३३३८२ 300000 लसंचाई कुलो लनमायर् भएको 

5 
खकय चौर जेष्ठ नागररक ददवा सेवा मैत्री 
भवन 

५००००० ५५७४४५ ५५५५५   लनमायर्ालधन 

6 
ज्वाङक्षुव छ्योिेन (द्धवश्व शाजन्ि स्िपुा) 
छ्योिेन पसायङगाङ लनमायर् 

५००००० ५५६७३५ ५५५५५ 500000 
३.६८ घ.लम. PCC, ७.७ घ.लम. RCC, २१.३४ घ.लम. 
ढुङ्गाको वाल लगाउने कार्य भएको 

७ 
ददर्ाले खोला महरा लडल गोलखाल्डा 
लसंचाई 

२००००० 222713 २२२२२ 
१८००९

८ 

४" को पाईप ६ लम. र ३" को पाईप ४५३.८५ लम. 
द्धवस्िार 

८ भदौरे मलु कुलो लनमायर् िथा ममयि २००००० २२५०२४ २२२२२ 200000 लसंचाई कुलो लनमायर् भएको 

९ मझखोला गैराबारी लसचाइ र्ोजना १०५००० ११६८४९ ११६६६ 105000 
३" को २३० लम. पाईप द्धवच्छ्याईएको र ०.४४ घ.लम. 
सोललङ्ग गररएको 

१० 
वडा कार्ायलर् र वडालभत्रका सम्पूर्य 
सडक ममयि र्ोजना 

५००००० 558775 55555 500000 ७७३८.८८ घ.लम. बाटो सफा गरेको 

११ सेिी देवी मजन्दर लनमायर् (ढुङ्गेछाप) १००००० ११६५६५ १११११ 100000 
२.१४ घ.लम. RCC र ४.३६ घ.लम. ईट्टाको वाल लगाई 
मजन्दर लनमायर् 

 

 



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

 

49 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

वडा नं.:  ६  

लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 

रु. 
अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

1 
एद्धककृि बस्िी उपल्लो गाउाँ सामदुाद्धर्क 
भवन ममयि (अधरुो र्ोजना) 

२००००० २२२२७६ २२२२२ २००००० 
२.९० वगय लम. झ्र्ाल, ४.६२ वगय लम. ढोका र ५ वगय 
लम. रङ्ग लगाउने कार्य भएको 

2 कोरोना संक्रमर् रोकथाम िथा लनर्न्त्रर् ३३४०००         

3 कोलेचौर मजन्दर प्रलिक्षालर् लनमायर् २००००० २२२४५५ २२२२२ १९०८९८ 
 ४८१.२३ के.जज. ब्ल्र्ाक पाईप, ५५२.६ वगय लम. जस्िा 
प्रर्ोग गररएको २९१ घ.लम. PCC कार्य भएको 

4 चााँपाबोट सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् ५००००० ५५७५१३   ५००००० 
११८.२७ के.जज. रर-वार र १६.४६ घ.लम. RCC कार्य 
भएको  

5 
िालामाराङ कोलेचौर चााँपाबोट वडा 
कार्ायलर्सम्म मोटर बाटो स्िरोन्निी 

१००००००         

5.1 
वडा नं.६ लभत्रका िालमर् सडक ममयि 
संभार 

५००००० ५५७९४३ ५०००० ५००००० 
३०८.२४ घ.लम. पद्धहरो फालेको, ७२४५ बाटो सफा 
गरेको 

5.2 
ढंुगाना बेसी मानेभञ्ज्र्ाङ मोटरबाटो 
स्िरोन्निी 

५००००० ५५६७६७ ५५५५५ ४९१६२० 
१२४.७२ घ.लम. सोललङ्ग कार्य र ३६.५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन 
कार्य भएको । 

६ 
नहुार खोला चाललसे गाउाँ मोटर बाटो 
स्िरोन्िी 

२००००० 223973 22222 194189   

७ 
बिासे डााँडाटोल गैरी टोल मोटर बटो 
स्िरोन्निी 

२००००० २२३७१७ २०००० २००००० ५१.५० घ.लम. ग्र्ाद्धवन कार्य भएको । 

८ मााँझगाउाँ सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् ५००००० 557678 55555 500000 
१००१.३४ के.जज. रर-वार, ३.६८ घ.लम. PCC, १०.१ 
घ.लम. RCC  र १०.५९ घ.लम. ईट्टाको वाल लगाउने 
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लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 

रु. 
अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

कार्य भएको । 

९ 
लामाटोल भमुेस्थान, िारेटोल खानेपानी 
लनमायर् 

५००००० ५७१५७५ ५५५५५ ५००००० 

 ७ घ.लम. को १ फेरोलसमेन्ट ट्ांकी, ४०mm को ३८० 

लम. पाईप, ३२mm को ५० लम. पाईप, ५०mm को ८० 
लम. पाईप, २५mm को १४० लम. पाईप द्धवस्िार 
गररएको। 

 

वडा नं.: ७ 

लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 

रु. 
अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

1 
काफलगैरी लभमसेन मजन्दर पखायल 
लनमायर् 

३००००० 333437 333437 300000 लसडी सोललङ्ग, PCC, RCC र मेलसनरी वालको कार्य भएको । 

2 
कोरोना संक्रमर् रोकथाम िथा 
लनर्न्त्रर् 

५०००००         

२.१ 
माकुरुम्टा पोखरे खानेपानी महुान 
ट्ााँकी लनमायर् िथा पाईप खररद 

२००००० २२२२२२ २२२२२ 200000 
२०mm को ४०० लम. पाईप, ३२mm को ५ लम. पाईप 
द्धवछ्याईएको , ९.२१ घ.लम. मेलसनरी  वाल,सोललङ्ग, PCC, 

प्लािर र पलनङको कार्य गरी  ट्ााँकी लनमायर् गररएको 

3 
गैराथोक मजन्दर ममयि िथा पाटी 
लनमायर् 

४००००० ४४८०१२ ४८०१२ ४००००० 

७.६७ घ.लम. ईट्टाको वाल, १२.२८ वगय लम. फमाय र ६४३ 
घ.लम. मेलसनरी वाल लगाउने कार्य भई मजन्दर ममयि कार्य 
भएको  
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लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 

रु. 
अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

4 
िामीर् सडक मोटर बाटो 
स्िरोन्निी 

५५१००० 768358 75043 608685 बाटो सफा गने कार्य भएको 

5 
च्र्ानडााँडा बरको बोट खानपेानी 
ट्ाङ्की लनमायर् िथा ममयि 

१५०००० 166889 16666 146560 
२५mm को १८० लम. पाईप लाईन द्धवस्िार र ७.४९ घ.लम. 
मेसनरी वालको कार्य भई ट्ांकी  ममयि कार्य भएको  

6 छाप माने लनमायर् ६००००० 706969 67969 600000 RCC छानो र Wall  लगाउने कार्य भई माने लनमायर् 

7 बालङु्गे सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् ६००००० 709793 70793 561000 जस्िाको छानो भएको भवन लनमायर् भएको 

8  बालवुा माने लनमायर् ३००००० 335155 35155 300000 

 ६.७० घ.लम. ईट्टाको वाल, ५३.५३ के.जी. रेनफोसयमेन्ट, 

३५.६४ वगय लम. फमाय, १९.६९ वगय लम. प्लास्टर, ७६८ 
घ.लम. द्धप.लस.लस. र १५६ ३.लम. सोललङ्गको कार्य भई माने 
लनमायर् भएको 

9 
सेल्ले राम्चे घलेटोल मोटरबाटो 
स्िरोन्निी 

३५०००० 390737.22 38888 350000 
२२२ घ.लम. िाबेल, १८ घ.लम. सोललङ्ग र १४४ घ.लम. नाली 
बनाउने कार्य भएको 

10 
सेल्ले लसिीटोल खानेपानी ट्ाङ्की 
लनमायर् 

१००००० 111111 11111 100000 
२५mm को २३० लम. र ३२mm को १२५ लम. पाईपलाईन 
द्धवस्िार र ५ घ.लम. मेसनरी वालको कार्य भएको 

11 
स्वास््र् चौकी वडा कार्ायलर् मोटर 
बाटो ग्र्ालबन र्ोजना 

२००००० 222569 222222 200000 
६.२ घ.लम. ग्र्ाद्धवनमा ढुङ्गा द्धफललङ्ग, ४.५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन 
कार्य र ३ घ.लम. मेलसनरी वालको कार्य भएको 
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वडा नं.: ८ 

लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि अनमुान 

रु. 

जनश्रमदान 
रकम रु. 

अजन्िम 
द्धवल रकम 

रु. 
भौलिक उपलब्धी 

1 कोरोना सक्रमर् िथा लबपद् व्र्वस्थापन 300000         

१.१ काप्रे टोल ठूलो धारा खानेपानी ममयि  200000       लनमायर्ालधन  

१.2 लाकुरी डााँडा सामदुमद्धर्क भवनको छाना लनमायर् 70000       लनमायर्ालधन   

२ दाउचेि रामपरुडााँडा मोटर बाटो िाभेल 255000 283604 28333 192799 २०० लम. िावेल भएको 
३ वडा कार्ायलर् पक्की भवन लनमायर् 2000000       लनमायर्ालधन   

४ वडाका द्धवलभन्न र्ोजनाहरु ममयि िथा अन्र् कार्यक्रमको लालग 500000         

४.१ जलवाईदेवी मा.द्धव. पखायल संरक्षर् २२०००       लनमायर्ालधन    

४.2 
दाउचेि क्र्ौरानी-लाभगाउाँ मोटरबाटो िथा द्धवलभन्न कजवेहरु सफा 
िथा ममयि 

७४०००       लनमायर्ालधन    

 

वडा नं.: ९ 

लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

१ 
कााँडादेवी मजन्दर 
लनमायर् 

200000 २२२३४५ २२३४५ २००००० 

४ घ.लम. माटो खन्ने , १.३३  घ.लम. सोललङ्ग, ०.६७ PCC, १४.२३  

घ.लम. ढुङ्गा गारो, ३.५२ घ.लम. RCC, १३२.८८ के.जज. डजण्ड र 
0.08  घ.लम. काठको कार्य भइ मजन्दर लनमायर् ।  

२ 
स्वास््र्चौकी 
मेजशनरी वाल 

200000 ३३६७६३ ३६७६३ २९६६४१ 
३.९५ घ.लम. माटो खन्ने , ३८ घ.लम. माटो भने कार्य, ३.१८ घ.लम. 
सोललङ्ग, १.९१ घ.लम. PCC, ३३.९५ घ.लम. ढुङ्गा गारो लगाउने कार्य 
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लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

लनमायर् भएको ।  

३ 
खड्काथोक लसंचाई 
र्ोजना 

150000 16666 १६६६६ 150000 

६.४८ घ.लम. माटो खन्ने , 3.07 घ.लम. सोललङ्ग, ०.5 घ.लम. PCC, 

७.१४  घ.लम. ढुङ्गा गारो, ४.३६ घ.लम. RCC र २२७.०६ के.जज. 
डजण्ड, १०.३५ वगय लम.फमाय को कार्य भई लसंचाई कुलो लनमायर् । 

४ 
काफ्लेखोला फााँट 
लसंचाई 

100000 १११३९९ ११३९९ १००००० 

७.२ घ.लम. माटो खन्ने , १.८९ घ.लम. ६.४३  घ.लम. सोललङ्ग, 

095घ.लम. PCC, ३.९२ घ.लम. ढुङ्गा गारो, १५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन कार्य 
भएको । 

५ 

गोल्मास्थान द्धकन्नर 
परुी मोड सडक 
ढलान 

1000000 1118646 १११७३३ 1000000 

२३९.७५ घ.लम. माटो खन्ने , ३९.3  घ.लम. माटो भने कार्य, ४५.३१ 
घ.लम. सोललङ्ग, ४.४२  घ.लम. PCC, ५१.५३ घ.लम.  ढुङ्गा गारो, २१.८  

घ.लम. RCC, १०१०.४ के.जज. डजण्ड, ९.९१ वगय लम. फमाय र १९.२५ 
घ.लम. पलम्व  को कार्य भएको । 

६ 
थापा गाउाँ लसंचाई 
र्ोजना 

250000 278335.64 २७७७७ २५०००० 

२१.२५ घ.लम. माटो खन्ने , ९०० माटो भने कार्य, ६.४३ सोललङ्ग, 

0.32 PCC, २.६५ घ.लम. ढुङ्गा गारो, ८.५ घ.लम. RCC र ४५२.६५ 
के.जज. डजण्ड, १३.७ वगय लम.फमाय, HDPE Pipe १६८.८ के.जज.को कार्य 
भएको । 

९ 
पैर्ा मोटरबाटो 
ममयि 

100000 १११७१८.४५ 111111 100000 
२४.८९ घ.लम. माटो खन्ने कार्य र ३९.८९ घ.लम. सोललङ्ग गने कार्य 
गररएको 

१० 

पाजख्रनटोल 

मगरगाउाँ 
मोटरबाटो ममयि 

200000 223850 22222 200000 
२९४ घ.लम. माटो खन्ने कार्य र ७३.४२ घ.लम. सोललङ्ग गने कार्य 
गररएको 

११ 
बडा भरको 
मोटरबाटो दशै 

700000 826569 ८१०६९ ६१०१६० ९९७४.६८ घ.लम. माटो खन्ने कार्य 
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लस.नं. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

अगाडी सफा गन े

१२ 

बहरको बोट 
खानीचौंर सडक 
सफा 

200000 223930 22222 200000 
४७६.१५ घ.लम. माटो खन्ने कार्य र ७०.४९ घ.लम. सोललङ्ग गने 
कार्य गररएको 

१३ 
भैरमटोल डााँडागाउाँ 
मोटरबाटो लनमायर् 

100000 ११२६१८ १११११ १००००० 
२४.१५ घ.लम. माटो खन्ने कार्य र ४४.२२ घ.लम. सोललङ्ग गने कार्य 
गररएको 

१४ 
रर्ाले धलेु 
खानेपानी लनमायर् 

300000 364307 44807 270355  १० घ.लम. को ट्ााँकी लनमायर् िथा Pipe Line द्धवस्िार 

 

वडा नं.:१०    

लस. न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

1 
कोरोना संक्रमर् रोकथाम 
लनर्न्त्रर् र द्धवपद् व्र्वस्थापन 
कार्यक्रम 

६०००००         

1.1 
पद्धहरा वारी पद्धहरा पारी खानपेानी 
ममयि 

२००००० २२३१९० २२२२२ २०००००  
परुानो खानेपानी ममयि गरी १६ वटा सावयजलनक धारा 
संचालन भएको 

1.2 लसस्ने चप्लेटी खानेपानी ममयि १७५००० १९७५४७ १६३६२५ १६८०९२ 
परुानो खानेपानी ईन्टेक लनमायर् िथा पाईप लाईन द्धवस्िार 
गरी १४ वटा सावयजलनक धारा संचालन 

1.3 थरी दाहाल टोल पद्धहरो लनर्न्त्रर् १५०००० १६७५५७ १६६६६ १५०००० ८६ घ.लम. ग्र्ाद्धवन कार्य भएको 
1.4 माझी गााँउ भमुेस्थान खानेपानी  ७५०००       लनमायर्ालधन 
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लस. न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

2 खलडका देवी मजन्दर लनमायर् १५०००० १७१६१८ ३६६६६ १५००००  

 १.९४ घ.लम. Stone Soiling, १.७६ घ.लम. PCC, 

३२७.३३ के.जज. कालो पाईप, ७.३४ वगय लम. जस्िा र 
9.6  घ.लम. मेलसनरी वालको काम भएको 

3 
जचसापानी खोला महुान काभ्रफेााँट 
लसंचाई कुलो ममयि 

१५०००० 172379 16666 150000 
 ०.६७ घ.लम. Stone Soiling , ०.३४ घ.लम. PCC, 

३५९.२२ के.जज. HDPE पाईप  र ०.६७ घ.लम. मेलसनरी 
वालको कार्य भएको 

4 
जचसापानी लप्से फेद महुान 
काफ्ले खोला फााँट लसंचाई कुलो 
लनमायर् 

२०००००     २०००००   

5 वडा कार्ायलर् व्र्वस्थापन १५००००         

6 वडा नं. १० खानेपानी ममयि ५००००० ५५७५८६ ५५५५५ ४२७९१५ 
स-साना खानेपानीको महुान ममयि गरी RVT हरु बनाई 
सावयजलनक धाराहरु संचालन गरेको ।  

7 वडा नं. १० मोटर बाटो ममयि १३४४०००     ६७२०२०   

8 शहरे बेसी बगर लसचाइ कुलो २००००० 244028 44028 200000 
२.3 घ.लम. सोललङ्ग, PCC १.०८ घ.लम., ८.४२ घ.लम. RCC 

भएको 

9 द्धहरादेवी आ.द्धव. घेराबार लनमायर् २००००० 222689 २२२२२ २००००० 

०.७८ घ.लम. सोललङ्ग, ०.७८ घ.लम. PCC, २८४.६६ 
के.जज. एन्गल र ३३३.१० वगय लम. िारको घेरावार 
गररएको 

10 सेलि देवी मजन्दर लनमायर्(जुाँडी) १५०००० १६६९६० १६६६६ १५०००० 

५.01 घ.लम. मेलसनरी वाल, २.७ सखु्खा वाल , ३.३८ 
घ.लम. सोललङ्ग, 1.13 घ.लम. PCC कार्य  र २२.६९ वगय लम. 
जस्िाको छानो लगाई मजन्दर लनमायर् 
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वडा नं.:११      

लस.न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदा
न  रु. 

अजन्िम द्धवल 
भिुानी रु. 

भौलिक उपलब्धी 

1 आरुखकय  मोटरबाटो स्िरोन्निी 150000 166932 16666 140250 
 ८४ लम. सोललङ्ग, १२ घ.लम. ग्र्ाद्धवनको कार्य भई 

मोटर बाटो स्िरोन्निी भएको 
2 आरुखकय  सामदुाद्धर्क भवन (अधरुो) 186000 207873 20666 186000 २ कोठे सामदुाद्धर्क भवनको  अधरुो काम परुा भएको 

3 
कटुञ्जे लसंपानी काजत्तके धसेुनीचौर मोटर 
बाटो स्िरोन्निी 

200000 २२२३९२ २२२२२ १८९७१७ २०६३ घ.लम. माटो खन्ने  कार्य 

४ 
धसेुनीचौर सामदुाद्धर्क खोप केन्र भवन 
लनमायर् 

300000 ३७०५३२ ३३३३३ ३००००० 
२ कोठे सामदुाद्धर्क भवनको ६ वटा द्धपलर उठाउने 
कार्य भएको 

5 छोिेन गमु्बा लसंद्धढ  लनमायर् 100000 १११९७९ १११११ ९२७३७ 

२.१७ घ.लम. PCC, ४.०५ घ.लम. सोललङ्ग २१७ 
के.जज.  डण्डी  र ४५.५७ वगय लम. जस्िा  प्रर्ोग भई 
प्रलिक्षालर् लनमायर् भएको 

6 ठााँटी मोटरबाटो स्िरोन्निी 250000 277868 27777 250000 
५६.५१ घ.लम. मेसीनरी वाल , १.५० घ.लम. सखु्खा 
वाल लगाउने कार्य भएको 

7 दलुालटोल कटुञ्जे सामदुाद्धर्क भवन (अधरुो) 300000 ३३३६५१ ३३३३३ २९८७५३ 

७.३० घ.लम. PCC for RCC, ९८६.४४ के.जज. डण्डी 
प्रर्ोग र लब्रज मेलसनरी वालको कार्य भइ भवन 
लनमायर् भएको 

8 दोभानटार बगैंचा लसंढी लनमायर् 200000 224105 24105 200000 १३२ वटा खुजट्कला भएको लसद्धढ लनमायर्  

9 नहुार खोला लसमखेि टार लसंचाई कुलो 200000 223930 २२२२२ 194989 
३२ घ.लम. जालल, ३.१५ घ.लम. मेलसनरी वालको 
प्रर्ोग भई कुलो लनमायर् भएको 

१० प्रलिक्षालर् लनमायर् 200000     १२१८६० बाद्धढबाट क्षलि भएको 
11 लबपद व्र्वस्थापन िथा सडक ममयि संभार 800000         
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लस.न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदा
न  रु. 

अजन्िम द्धवल 
भिुानी रु. 

भौलिक उपलब्धी 

११.
१ 

वडाका र्ािार्ाि सञ्चालन गनय सद्धकने सडक 
ममयि 

600000 667251 ६७२५१ 600000  ८३१३ घ.लम. माटो खन्ने कार्य भएको 

११.
2 

लबपद व्र्वस्थापन िथा सडक ममयि संभार 200000 223090 23090 २००००० 

२११३.७५ घ.लम. पद्धहरो फाल्ने, ८५.९० के.जज. 
पोलललथन पाईप र १२.४८ घ.लम. िावेलको कार्य 
भएको 

१४ मेलम्ची डडुवा सडक नाली िथा सोललङ  ७५६२१० ७५५५५ ६४३३४१ 

२८.०९ घ.लम सोललङ्ग, १५.३९ घ.लम. कंद्धक्रट , 

७.२६ घ.लम. मेलसनरी वाल र ४०.०२ घ.लम. 
पलम्प कंद्धक्रटको कार्य भएको  

१६ मेलम्ची बजार सधुार एंव सरसफाई 250000  - -  250000 -  

17 मालथल्लो भटमास सडक स्िरोन्निी 200000 222222 22222 200000 ३०६६१ घ.लम. माटो खन्ने कार्य भएको 
 

वडा नं.: १२      

लस.न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

अजन्िम 
द्धवल 

भिुानी रु. 
भौलिक उपलब्धी 

1 
थाक्ले मानेभन्ज्र्ाङ च्र्ानडााँडा 
मोटरबाटो 

 391180 ४११८०  350000 
१३८.२९ घ.लम. सोललङ्ग, १८९.४५ घ.लम. माटो खन्ने कार्य 
भएको  

2 भन्ज्र्ाङ खानपेानी 400000 ४३८९०२ ४३९०२ २५२८९४ 
पानी  ट्ााँकीबाट पानी द्धविरर् गनयको लालग पाईप खररद 
गरी द्धवच्छ्याईएको 

3 
मानेटोल सामदुाद्धर्क भवन, 

लगरानचौर 
९००००० 1216189 316189 900000 सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् भएको 
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लस.न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

अजन्िम 
द्धवल 

भिुानी रु. 
भौलिक उपलब्धी 

4 सेराफााँट लसंचाई कुलो ममयि १५०००० 168891 16666 150000 
२६१ के.जज. पाईप खररद, १०२ के.जज. डजण्ड र ६.५० 
घ.लम. मेलसनरी वालको कार्य भएको 

5 साना पूवायधार, सडक िथा खानेपानी ६७६००० 752264 ७५१११ ६७६००० १०३४३ घ.लम. माटो खन्ने कार्य भएको 
6 लगरान्चौर ललफ्ट खानेपानी ममयि ५०००००  -  - -  पानी िान्ने पम्प खररद गरेको 

 

वडा नं.: १३   

लस. न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 

रकम रु. 

स्वीकृि 

लागि 
अनमुान रु. 

जनश्रमदा
न रु. 

अजन्िम द्धवल 
भिुानी रु. 

भौलिक उपलब्धी 

1 ठााँटी लिनथरेटोल कलेजे कृद्धि सडक ७२५०००  ८०५७३५ 
८०५५६

  
५८९१४१ 

१३.२६ घ.लम. मेलसनरी वाल, ७४३२.२८ घ.लम. 
माटो खन्ने कार्य भएको 

२ 

वडा नं. १३ लभत्रका सडक संरक्षर् 
िथा कोरोना संक्रमर् र द्धवपद् 
व्र्वस्थापन 

१५०००००         

२.1 वडा कार्ायलर् भञ्ज्र्ाङ सडक सधुार ५५०००० ६१३७९२ 61111 550000 ३३५८.८० घ.लम. माटो खन्ने कार्य भएको 

२.2 
लसिवुा बगर गैराली टोल खानेपानी 
ममयि सधुार 

२००००० २२२९०२ २२२२२ 200000 
१० घ.लम.को ट्ााँकी बनाइएको र २१.६० 
के.जज. पाईप खररद गररएको 

२.3 
हाजत्तगौंडा फेदीरुम्दे सडक ममयि 
सधुार 

२००००० २२२४९० २२२२२ २००००० सडक ममयि सधुार कार्य भएको 

२.4 ठाटी पब्लीक स्कुल सडक ममयि २००००० २१०५११ 22222 २००००० ३० घ.लम. जाली , ११५३ घ.लम. माटो खन्ने कार्य 
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लस. न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 

रकम रु. 

स्वीकृि 

लागि 
अनमुान रु. 

जनश्रमदा
न रु. 

अजन्िम द्धवल 
भिुानी रु. 

भौलिक उपलब्धी 

सधुार भएको 

२.5 खनेचौर िि शौचालर् लनमायर् ३५०००० ३८९०९४ ३८८८८ ३५०००० िि शौचालर् लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको 
 

२.६.२ नगरपाललकाको आन्िररक र्ोजनाहरुको प्रगलि द्धववरर् 

लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

१ 
२ नं. वडा कार्ायलर् 

घेराबार  
२ २०००००० २२२२७०२ २२२२२२     लनमायर् कार्य भईरहेको 

२ 

केउरानी  स्वास््र् 
इकाइ घेराबार 
लनमायर् 

८ २०००००० २२२७९०० २२७९०० 
११९६९
८३ 

  लनमायर् कार्य भईरहेको 

  
द्धवद्धवध सावयजालनक 

लनमायर् 
  3600000           

१ 
बकुुने टोल बस्िी 
मोटरबाटो स्िरोन्निी 

10 १०००००० 1121496 ९३५०००   १०००००० 

१५३.3  घ.लम. कद्धटङ्ग ,११९.67 घ.लम. Stone 

Soiling, ६.३३ घ.लम. PCC , ५२.८२ घ.लम. मेलसनरी 
वाल र २२.५ लम. ह्यमु पाईपको कार्य भएको  

२ 
अम्बोटे मोटरबाटो 
ममयि 

10 ५००००० 555591 55591   500000 
२४.५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन, ८.४ घ.लम. सोललङ्ग र 
१२०.5 घ.लम. Retaining Wall र १२.६ घ.लम. 
Stone Soiling को कार्य गरी बाटो ममयि 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

३ 
िालामाराङ प्रहरी 
चौकी लनमायर् 

६ ५००००० ५५५६४६ 55555   ५००००० 

३४४.०८  वगय लम. प्लािर ,९४.१८ के.जज. लिल र 
११.४ घ.लम. ढुङ्गाको गारो लगाउन ेकार्य भई प्रहरी 
चौकी लनमायर् 

४ 

वडा नं. ११ 
खेलमैदानको 
स्िरउन्निी 

११         ४९३५५७५   

५ 

धौले मजन्दर जान े
पर्यटद्धकर् सडक 
लनमायर् 

५         ३२८६८९   

६ 
सांङ्खोला फड्के पलु 
मगर गााँउ 

९ ३४५००० ३८४५९४ ३९५९४   ३४५००० 

६.४९ घ.लम. माटो खन्न े , ९०० माटो भन े
कार्य, १०.७३ घ.लम. सोललङ्ग, ०.८२ घ.लम. 
PCC, १५.२६ घ.लम. ढुङ्गा गारो, १२.३२ घ.लम. 
RCC, ५१७.६१ के.जज. डजण्ड र ६ वगय लम. 
फमायको कार्य भएको 

  
६०/४०  साझेदारी 
र्ोजना 

  ४००००००           

१ 
स्वागिम टोल ढल 
ब्र्वस्थापन 

११ १०९६००० 1096624 ४३८६५०   १०९६६२४ 
४६  घ.लम. RCC, २३८१ के.जी. डण्डी, २ घ.लम. 
मेसीनरी वालको कार्य गरी बाटो ममयि गररएको  

२ 
गैराटोल मोटरबाटो 
स्िरोन्निी 

१ ४००००० ६६६८४७ २६६६७०   ५०४९४८ ४५ लम*३.५लम. RCC ढलान गरी नाली बनेको 

३ मैिेखोला टाउके १ २००००० ३३३९०६ १३३३३३   २७३२३४ ४ वटा ईन्टेक र ३८० लम. HDPE पाईप सद्धहिको 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

लसंचाई आर्ोजना लसंचाई कुलो लनमायर् 

४ 
सेलि देद्धव मजन्दर 
लनमायर् 

१ ५००००० ८३३३५२ ३३३३३३     लनमायर्ालधन 

५ 
पलु बजार ढल िथा 
सडक लनमायर् 

११ 1842596 3181549 1228397   २७०९०९१ बाद्धढले बगाएको 

६ 

द्धवन्दवालसनी मजन्दर 
भवन र अन्र् भौलिक 
संरचना लनमायर् 

१२ ४५०००० ४५०००० ३००२५०   ३००२५० 
५४.१६ घ.लम. वाल, ४७.३० वगय लम. जस्िा र 
३२५ के.जज. डजण्ड प्रर्ोग भई मजन्दर लनमायर् भएको 

  
द्धवपद व्र्वस्थापन 
कोि 

              

१ 

जलेश्वरी द्धवद्यालर् 
संरक्षर्/पद्धहरो 
लनर्न्त्रर् (पाटी गााँउ) 

1 १०००००० 1111891 176111     
२१० घ.लम. ग्र्ाद्धवन बक्स र १८.९ घ.लम. वालको 
कार्य भएको 

२ 

जजरो द्धकलो सोिा 
खोला सडक िथा 
बस्िी संरक्षर् 

2 1000000 1111752 176111   1000000 
१०१ घ.लम. वाल र ४२ घ.लम. ग्र्ाद्धवन बक्सको 
कार्य भएको 

३ 
पौडेल गााँउ खलिवडा 
गााँउ पद्धहरो लनर्न्त्रर्  

5 1000000 1111776 111111     काम भईरहेको 

४ 
महादेव स्थान कैदले 
सोललथमु्का लसंचाई 

5 १०००००० 1111227 111111   १०००००० 
२१० घ.लम. ग्र्ाद्धवन कार्य र २०४० लम. कुलो 
सोहोने कार्य भएको  
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

कुलो ममयि  

५ 
खहरे खोला गैरी गाउाँ 
सडक संरक्षर् 

5 २००००० २२२३८३ २२२२२   २००००० 
४९ घ.लम. ग्र्ाद्धवन कार्य, ६५. लम. नाली र ७७ लम. 
बाटो सफा गरेको 

६ 
नवुारखोला घाट 
संरक्षर् 

6 २०००००       200000   

७ 
बिासे खेल मैदान 
पद्धहरो लनर्न्त्रर्  

6 600000 667431 66666   600000 
७७.८५  घ.लम. ग्र्ाद्धवनको जग खने्न र १६१ घ.लम. 
ग्र्ाद्धवन भने कार्य भएको 

८ 

पद्धहरोले जोजखममा 
रहेको छाप  पानी 
ट्ांकी संरक्षर् 

7 ७००००० 796938 77770   ७००००० १० घ.लम. फेरो लसमेन्ट ट्ांक लनमायर् भएको 

९ 
जलवाईदेवी मा.द्धव. 
भवन संरक्षर्  

8 ७००००० 777728 77728     लनमायर् कार्य भईरहेको 

१० 

रिकाली आ.द्धव. 
खड्काथोक भवन 
संरक्षर् 

9 1500000 1668436 168436   १५००००० 

१३६.33 घ.लम. माटो खने्न कार्य , २५.३८ घ.लम. 
माटो भने, १२० घ.लम. माटो बोक्ने कार्य, ६.९५ 
घ.लम. सोललङ्ग कार्य , 3.89  घ.लम. PCC , १३०.३३ 
घ.लम. पलम्व वाल ढुङ्गाको गारो २९.२६ घ.लम., 
१४४.१५ के.जज. डण्डी प्रर्ोग र  २.०६ घ.लम. RCC 

कार्य भएको 

११ 
लसमखेि काफ्ले खोला 
बस्िी खानेपानी ममयि  

10 ७००००० 778668 77777   612808 
इन्टेक, RVT लनमायर् गरी पाइप लाईन द्धवछ्याई 
घरघरमा खानेपानी द्धविरर् भएको 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

१२ 
शहरेखोला  खेि कुलो 
पद्धहरो लनर्न्त्रर् 

10 1000000 1151320 151320   ९०१८४५ 

०.६०  घ.लम. सोललङ्ग, ०.५३ घ.लम. लसमेन्ट कंद्धक्रट, 

२४९ घ.लम. ग्र्ाद्धवन , २९८.03  के.जज. HDPE 

पाईप र  ३ घ.लम. मेलसनरी वालको कार्य भएको 

१३ 

शहरेखोला क्र्ामनु े
महुान खानपेानी 
संरक्षर् 

10 ४२१००० 585317 85317   ४२१००० 
परुानो खानेपानी ममयि गरी २४ वटा सावयजलनक 
धारमा पानी संचालन भएको 

१४ 

जचसापानी लप्सेफेदी 
महुान काफ्लेखोला 
फााँट लसंचाई कुलो 
ममयि 

10 १०००००० 1347336 133333   १०००००० 
५.३ सोललङ्ग, २.६५ लसमेन्ट कजन्क्रट, ५६.४८ घ.लम. 
पलम्व वाल र  १५५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन कार्य भएको 

१५ 

मेलम्ची डडुवा सडक 
खण्ड लबसौना पद्धहरो 
लनर्न्त्रर्  

11 2000000           

१६ 
जागेश्वरी खानपेानी 
संरक्षर् 

11 ५००००० 601902 55555   ५००००० 
एक घर एक धारा संचालनमा रहेको खानेपानीलाई 
महुानबाट इन्टेक िथा पाइप लाईन ममयि 

१७ जकेखोला कुलो ममयि  12 २००००० २२४७०७ २४७०७   २००००० 
 ७ घ.लम. मेलसनरर वाल, ४९८ k.g. पोललथन पाईप 

प्रर्ोग भएको 

१८ अमले कुलो ममयि 13 २००००० २२२५६९ २२२२२   २००००० 
४ घ.लम. सोललङ्ग गने कार्य, ८८.२० के.जज. पाईप 
खररद, ५.९ घ.लम. मेलसनरी वालको कार्य 

१९ मलु कुलो ममयि 13 1000000 1111847 111111   १०००००० 

७८.६ घ.लम. मेलसनरी वाल, २७ घ.लम. सोललङ्ग, 

१२०० के.जज. डण्डी पर्ोग गरी १२१ लम. RCC 

कुलो लनमायर् गरेको 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

२० 
भन्ज्र्ाङ बजस्ि 

संरक्षर् 
13 1000000 1029973 94973   1000000 २५६ घ.लम. जाली भरेको 

२१ 
साि कन्र्ा मा.द्धव. 
पद्धहरो लनर्न्त्रर् 

9 1000000 १११४०१३ ११४०१३   ९२४७१५ 
२४ घ.लम. माटो खने्न कार्य , ८४ घ.लम. माटो भने र 
२६५.५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन  कार्य भएको 

२२ 
डोटेलथोक सडक 
सधुार 

13 700000   77777   700000 ४६ लम. RCC सडक ढलान  गररएको 

२३ 

द्धवद्यालर् खेल 
मैदानमा भल 
ब्र्वस्थापन 

५ ७००००० ७७८१९९ ७७७७७     काम भईरहेको 

२४ बाह्रलबसे बस्िी संरिार् १२ १५०००० १७११९४ १६६६६   १५०००० 
२१ घ.लम. मेलसनरी वाल, ५.२५ घ.लम.माटो खने्न 
कार्य र १.५८ घ.लम. PCC कार्य भएको 

२५ 
मजवुा सामदुदर्क 
भवन संरक्षर् 

३ २००००० २२४२२२ २२२२२   १५९३५६ ४१ घ.लम. ग्र्ाद्धवन वक्सको कार्य भएको 

२६ 
उगेन क्षेखोललयङ गमु्बा 
ममयि 

८ ५९०००० ११३४१६१ १३४१६१   ५९०००० DPC सम्मको कार्य भएको 

२७ लसंचाई कुलो ममयि १० ३००००० ३३३९८६ ३३९८६   ३००००० 

१.४५ घ.लम. सोललङ्ग,1.08  घ.लम. PCC, ६३४.३ 
के.जज. HDPE पाईप र  ६.६५ घ.लम. मेलसनरी वालको 
कार्य भएको 

२८ 

जशिलादेवी सााँधखोला 
सडकको ररजाल 
सापकोटा टोल 

१० ५००००० ५५७९६७ ५७९६७   ५००००० 
६.७४ घ.लम. सोललङ्ग,४.२१ घ.लम. PCC, 58.06 
घ.लम. मेलसनरी वालको कार्य भएको 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

संरक्षर् 

२९ 
धानाय लसंचाई िथा 
पद्धहरो लनर्न्त्रर् 

७ ३००००० ३३३३७७ ३३३७७   २६५६४७ 
103 लम. RCC र 20 वटा खुजड्कला भएको लसलड 
लनमायर् 

३० 

वडा न.१ कार्ायलर् 
पछालडको खोल्सी 
लनर्न्त्रर् 

१ ७००००० ७८०३५२ १२३२७७   ६३९५७२ 
१२५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन बक्स, २०.५ घ.लम. वाल र 
२१.७ घ. लम. िाबेल कार्य भएको 

३१ 

रिकाली आधारभूि 
द्धवद्यालर् संरक्षर् िथा 
घेरावार 

९ ५००००० ५६३७१८ ६३६५४   ५००००० 

५८.६५ घ.लम. माटो खने्न कार्य , ५.६७ घ.लम. 
सोललङ्ग कार्य , ३.८४ घ.लम. PCC , ५७.82 घ.लम. 
ढुङ्गाको गारो  लगाउने कार्य भएको 

३२ 
एक्ले वेशी लसंचाई 
कुलो ममयि 

१२ ३००००० ३३३७०९ ३३३३३   २२७२०५ १३६ लम. कच्ची कुलो लनमायर् १४४ पोललथन पाईप 

३३ 

कृष्र् खनाल 
लगार्िको घर गोठ 
िथा लमल संरक्षर् 

१० २००००० २२५०४९ २५०४९   २००००० 
२.६३ घ.लम.सोललङ्ग, १.३१ घ.लम. PCC र २३ घ.लम. 
मेलसनरी वालको कार्य गररएको 

३४ 
सनुखानी शहरी 
स्वास््र् केन्र 

९ ५००००० ५६१२०५ ६१२०५   ३७१९८९ 
२२.८ घ.लम. माटो खने्न कार्य ,१०८ घ.लम. ग्र्ाद्धवन 
कार्य भएको कार्य भएको 

३५ 
वोक्सेखोला भजुङु्गे खेि 
लसंचाई 

१ ३००००० ३३८१३० ५२८३३   ३००००० लसंचाई कुलो लनमायर् 

३६ 
ङ्ग्रू्र थेगक्षोग हेसाल 
द्धकल्गूङ ललङ( 

५ ५००००० ५५६७४२ ५५५५५     लनमायर्ालधन 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

जम्दार) गमु्बा लनमायर् 

  ममयि संभार कोि               

१ 

खड्काथोक डब्ल्र्ाङ 
पात्ले सडक खण्ड 
ममयि 

९ ५००००० ५६३७८६ ६३७८६   ५००००० 

७९.२७ घ.लम. माटो खन्ने कार्य ,१४.२५ 
घ.लम. ढुङ्गाको गारो, ०.८४ घ.लम. PCC र 
१३९.८८ घ.लम. सोललङ्ग गने कार्य गररएको 

२ 

देउराली डााँडा देजख 
जशखरपरु मोटरबाटो 
ममयि 

10 १०००००० १११३८०९ ११११११ 546565   लनमायर्ालधन 

३ 
िालामाराङ सडक 
स्िरउन्निी 

६ १४८३७६३ १४८३७६३     ७६६८८९ सडक स्िरोन्निी भएको 

४ 
लगरानचौर रोड कज्वे 
मेन्टेनेन्स 

१२ १४०९०२० १३४९३१६     ८३९६८० सडक ममयि कार्य भएको 

५ 
राम्चेडााँडााँ सडक 
स्िरोन्निी 

          ४७४९१७ सडक स्िरोन्निी भएको 

  मागमा आधाररि    
2000000

0 
          

१ 
िल्लो पराङटोल 
खानेपानी लनमायर् 

६ ८००००० 889317 88888   800000 
इन्टेक, RVT धाराहरु लनमायर् गरी पाईप लाईन 
द्धवच्छ्याई एक घर एक धारा अन्िगयि १६  वटा धारा 
संचालन भएको 

२ 
रोक्काटोल मोटरबाटो 
स्िरोन्निी 

१ २०००००० 2224906 224905   १७९९४०७ ग्र्ाद्धवन, जाली िथा बाटो चौडा गने कार्य भएको 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

३ 

गोल्मास्थान 

काफ्लेखोला 
अाँधेरीखोला हुाँदै 
दललि बस्िी जोड्ने 
मोटरबाटो  

९ ७००००० 777819 77777   ७००००० 

३८० घ.लम. माटो खन्ने , ३९.३ घ.लम. माटो 
भने कार्य, ११३.३१ घ.लम. सोललङ्ग, ४.४२ PCC, 

४.५३ घ.लम. ढुङ्गा गारो, ४०.५ ग्र्ाद्धवनको कार्य 
भएको 

४ 

भोटेचौर माने डााँडा 
फुस्रो माटो सडक 
स्िरोन्निी 

१ १०००००० 119755 111111   ८८८७५७ ग्र्ाद्धवन र मेलसनरी वालको कार्य भएको 

५ 
छाप सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर् 

७ ६००००० 667555 66666   ५२५७७८ २ कोठे सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् 

७ 
हेलम्ब ु राजमागय नाली 
लनकास लनमायर् 

६ ७००००० ७७८६६८ ७७७७७   602868 पक्की नाली लनमायर् भई बाद्धढले क्षलि गरेको 

८ 

इन्रेश्वरवरी दोभानमा 
सामदु्धहक मसानघाट 
लनमायर् 

११ १५००००० १६६६६६६ १६६६६६   1158510 लनमायर्को क्रममा बाद्धढले बगाएको  

९ 
लगरानचौर खानेपानी 
ममयि  

१२ १०००००० ८९१७०६ ८८८८८   ८००००० इन्टेक िथा पाइप लाईन ममयि गरेको 

१० 

मद्धकय नीडााँडा 
सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर् 

९ १०००००० १११८७३९ ११८७३९ 
९१६६६

२ 
  लनमायर्ालधन 

१२ पोखरे भन्ज्र्ाङ्ग ७ १०००००० ११११४३८ १११४३८     लनमायर्ालधन 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर् 

१३ 

सोिीखोला घाट 
लनमायर् िथा 
ब्र्वस्थापन 

३ १०००००० ११२०६५६ १२०६५६     काम भईरहेको 

१४ 

खडका घर हुाँदै 
सल्लेनी घारी 
मोटरबाटो डब्ल्र्ाङ्ग 
मोटरबाटो 

९ २००००० २२५७५९ २२२२२   २००००० 
३२८५.८८ घ.लम. माटो खन्ने कार्य कार्य 
गररएको 

१५ 
कलमयखोला आर.लस.लस. 
ढलान 

९ ५००००० ५५७७३४ ५५५५५   ५००००० 

२४.२९ घ.लम. माटो खन्ने , १८.२२ घ.लम. 
सोललङ्ग, १.०१ घ.लम. PCC, १३.५८ घ.लम.  ढुङ्गा 
गारो, २१.६ RCC, ८९२.८ डण्डीको कार्य भएको 

१६ लाभगााँउ मसाने पाटी ८ २००००० २२२२९१ २२२२२   १६३२९२ 

ब्ल्र्ाक पाईप १६९.५८ के.जी., जस्िा ५८.७७ वगय 
लम., ३.४० घ.लम. मेलसनरी वाल , पाईप १६ mm, 

२०० लम. इट्टा लसमेन्टको वाल लगाईएको 

१७ 

इन्राविी मद्धहला 
द्धवकास बचि िथा 
ऋर् सहकारी संस्था 
कार्ायलर् व्र्वस्थापन 

११ १००००० १११७१४ १११११   १००००० 
५.१२ घ.लम. ईट्टा लाउने कार्य, डण्डी २६ के.जज. र 
७१.७६ वगय लम. मा रंग लगाउने कार्य भएको 

१८ 
अाँधेरीखेला ढुङ्गधेारा 
लनमायर् 

५ २००००० २२२४२८ २२४२८   २००००० सावयजलनक धारा लनमायर् गरी व्र्वजस्थि गरेको 



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

 

69 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

१९ 

लसमपाखा जचहान 
डााँडामा घाट 
व्र्वस्थापन 

१० ३००००० ३३८४७९ २२२२२   २८८२४७ 
१.८ घ.लम.सोललङ्ग , १० के.जज. कालो पाईप 0.96 

घ.लम. PCC, ९.७४ घ.लम. RCC को कार्य भएको  

२० 

लगरान्चौर सामदुाद्धर्क 
पसु्िकालर् िथा स्रोि 
केन्रको आगनमा 
द्धवछ्याउने िथा 
घेरावार 

१२ ५००००० ५६३३९९ ५६०१४   ५००००० 
२० घ.लम. सोललङ्ग, ११ घ.लम. PCC, १२५ वगय लम. 
ढुङ्गा छाप्ने काम भएको   

२१ 

द्धवचारीचौरी 
जर्बागेश्वर जान े
मोटरबाटो िाभेल  

७ ३००००० ३३३८१२ ३३८१२   ३००००० 
२०६.९३ घ.लम. िावेल , नालीको काम ३८.७० 
घ.लम. र ३.06 घ.लम. सखु्खा वालको कार्य भएको  

२२ 

काप्रेपाल्चेन 

सामदुाद्धर्क भवन 
लनमायर् 

४ ४००००० ४४७५०१ ४४४४४   ३९९०७४ 
२७'*१२' को ढुङ्गा माटो जोडाईको जस्िाको छानो 
भएको सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् 

२३ 

भोटेचौर खेल मैदान 
(कद्धटङ्ग नाली 
ग्र्ाद्धवन) 

१ ५००००० 557256 ८८०५५   ४१३३१७ ११५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन बक्स र सडक लनमायर् 

२४ 

जचलाउने खोला 
देद्धवस्थान जचसापानी 
मोटरबाटो  

३ ३००००० ३३४४९४ ३३३३३   २०५६७५ 
९०.२० लम. सोललङ्ग कार्य र २० घ.लम. ग्र्ाद्धवन 
लगाउने कार्य भएको 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

२५ डााँडा गााँउ डुडे सडक ९ २००००० २२३०५९ २३०५९   १७३००० 
१४.४ घ.लम. माटो खन्ने कार्य र ५२ घ.लम. 
सोललङ्ग गने कार्य गररएको 

२६ 

अाँधेरी खोलाको महुान 
हुाँदै अम्बोटे टोलसम्म 
खानेपानी र्ोजना 

१० ५००००० ५५५६३६ १६३७७   ४२८२४० 
RVT लनमायर् िथा पाईपलाईन ममयि गरी एक घर एक 
धारा अन्िगयि १८ वटा धारा संचालन भएको 

२७ 

गफुाली माने देजख 
पजुारी टफल हुाँदै 
साि कन्र्ा मा.द्धव. 
जोड्ने कृद्धि सडक 

९ ५००००० ५५६५८८ ५५५५५   ३७१९४३ 

५४२.७६ घ.लम. माटो खन्ने कार्य, ६८ घ.लम. 
ग्र्ाद्धवन र ४५.९३ घ.लम. सोललङ्ग गने कार्य 
गररएको 

२८ 
बाल सधुार मा.द्धव 
घेराबार 

७ ६००००० 670124 66666   ५९५६६४ 

२९.५ घ.लम. मेलसनरी वाल, २४४.२५ लम. िार 
जाली र ब्ल्र्ाक पाईप ५१२.२८ के.जज. र  लिलको 
कार्य भएको 

२९ 
काजत्तके सामदुाद्धर्क 
भवन ढलान 

८ ५००००० ५५५७४२ ५५७४२   ४५९३२६ 
ढलान सोललङ्ग PCC र  ईट्टाको वाल लगाउने कार्य 
भएको 

३० 
फटे्ट दनवुार बेसी 
फााँट लसंचाई कुलो 

६ ३०००००       २८५५२३ बाद्धढले बगाएको 

             
जशक्षर् लसकाइ 
व्र्वस्थापन अनदुान 

              

१ 
काललका  आधारभूि 
द्धवद्यालर् भवन ममयि 

५ १५००००० १६६९८६७ १६६६६६     

३.६६ घ.लम. RCC, १९७.५६ लम. झ्र्ाल लनमायर्, 

४०२.४१ वगय लम. प्लािर गने, ३८.३६ घ.लम. 
ईट्टाको गारो लाउने र ३८९.४ घ.लम. मा रङ्ग 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

लगाउने कार्य भएको 

  कृद्धि द्धवकास कोि                

१ फलाम ेलसंचाई कुलो ९ ५५०००० ६१३४६५ ६३४६५   550000 

३८.१ घ.लम. माटो खन्ने , २६.६७ घ.लम. माटो 
भने कार्य, ३३.१२ घ.लम. सोललङ्ग, १.४९ घ.लम. 
PCC, २८.९६ घ.लम. ढुङ्गा गारो र  ८५१.४८ 
के.जज. HDPE पाईप  को कार्य भएको  

२ 

क्र्ामनुे महुान माझ 
कुलोबाट शाखा कुलो 
ममयि 

१० १००००० ११३५३५ १११११   १००००० 
१८.42 घ.लम. मेलसनरी वाल र 100 लम. HDPE 

पाईप  को कार्य भएको  

३ 
बाटुले दह लसंचाई 
कुलो ममयि 

११ २००००० २२३७२५ २२२२२   185290 
३४.५० लम. RCC कुलो लनमायर्, ७ घ.लम. मेलसनरी 
वाल लगाईको 

४ 
टार सेरा सम्म ल्र्ाई 
रहेको कुलो ममयि 

११ २००००० २२३४३३ २३४३३   २००००० 
२० घ.लम. मेसीनरी वाल र ३.४० घ.लम. सोललङ्ग 
गरी कुलो लनमायर् गररएको 

५ 
ठूलो खेि बाटो एंव 
लसंचाई कुलो  

६ ३००००० ३३३५७२ ३३३३३   ३००००० ८५ घ.लम. RCC कुलो लनमायर् 

६ 
जघाय सानो कुलो 
लसंचाई  

१ ५००००० ५५६३०१ ८८०५५   ५००००० 
३६ लम आ.लस.लस कुलो लनमायर्,  १०.६ घ.लम. ग्र्ाद्धवन 
बक्स र ५००लम. नर्ााँ कुलो लनमायर् 

७ 
द्धपप्ले नागडोल लसंचाई 
कुलो 

११ २००००० २२३५३७ २२२२२   २००००० 
13 लम. RCC कुलो लनमायर्, मेलसनरी वाल ९.८६ 
घ.लम. 

८ छहरे लसंचाई कुलो ११ २००००० २२३०७७ २२२२२   १९६८५९ १०७ के.जज. पाईप खररद, ५२ लम. RCC कुलो लनमायर् 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

९ 
नाम्के रर्ाले लसंचाई 
कुलो लनमायर् 

७ ३००००० ३३३९७६ ३३९७६    ८०.4  लम. RCC कुलो लनमायर् र ६.९५ लम. मेलसनरी 
वाल लगाउने कार्य भएको 

१० 
कान्ले लसंचाई कुलो 
लनमायर् 

११ २००००० २२२६७६ २२२२२   १९९२९४ 
७७९.०३ घ.लम. माटो खने्न कार्य, र १५.१७ घ.लम. 
मेलसनरी वालको कार्य भएको 

११ 
चाललसे ओडार लसंचाई 
कुलो लनमायर् 

८ ५००००० ५५५६४८ ५५६४८   ४७७२०२ 
१३७ लम. RCC  र मेलसनरी वालको कार्य भई लसंचाई 
कुलो लनमायर्  

१२ 

खरानेखोला थापा 
काकी मर्ल डााँडा 
लसंचाई र्ोजना 

९ ५००००० ५५५५५५ 55555   ५००००० 

२९.६४ घ.लम. माटो खन्ने , ९०० घ.लम. माटो 
भने कार्य, ९.२७ घ.लम.सोललङ्ग,  ३.५१ घ.लम 
PCC, ३३.२४ घ.लम. ढुङ्गाको गारो, ७.५८ RCC 

र ४३८.७५ के.जज. डजण्ड, १५.४३ वगय 
लम.फमाय, २४ घ.लम. ग्र्ाद्धवनको कार्य भएको 

१३ 
चाललसेखोला दोभान 
लसंचाई कुलो लनमायर् 

७ ३००००० ३३३८०० ३३३३३३   ३००००० RCC कुलो लनमायर् भएको 

१४ 
सल्लेखोला वासल्ले 
द्धपप्लेखेि लसंचाई 

  ४००००० ४४७१४९ ४४४४४   ४००००० 

२१.५३ घ.लम. माटो खन्ने , ११.२ घ.लम. 
सोललङ्ग, २.४८ घ.लम. PCC, ८.५२ घ.लम. RCC  र 
२६.४९ घ.लम. ढुङ्गा गारो लगाउने कार्य भएको 

१५ 
अाँधेरीखोला स्वाङ्वा 
टोल थापागााँउ लसंचाई 

  ४००००० ४४५०५७ ४५०५७   ४००००० 

४२३.६७ घ.लम. माटो खन्ने , २.५९घ.लम. 
सोललङ्ग, १.५४ घ.लम. PCC र १५.४९ घ.लम. 
ढुङ्गा गारो लगाउने कार्य भएको 

१६ 
लामासोिी खगोले 
लसंचाई कुलो 

२ ३००००० ३३३४९१     ३००००० 12 लम. को RCC कुलो लनमायर् 
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

१७ 

खाल्टेखोला लिनिले 
अमलेखेि लसंचाई 
(रािामाटा) 

९ २००००० २२५५०६ २५५०६   २००००० 

८.१६ घ.लम. माटो खन्ने , २.६१ घ.लम. सोललङ्ग, 

१.३१ घ.लम. PCC, ५१.५३ घ.लम. ढुङ्गा गारो, 
२.02 घ.लम. RCC र ७२.१९ के.जज. डजण्ड, 

3.84 वगय लम.फमाय,  १८.2 घ.लम. पलम्वको 
कार्य भएको 

१८ ठूलो कुलो लसंचाई १ 1000000 1112555 ११११११   ७२९१४६  RCC कुलो लनमायर् िथा मलसनरी वालको कार्य भएको 

१९ 
माझ ठााँटी कुलो 
ममयि 

१२ ९५०००० १०५६४८३ १०५५५   ७३६०६२  RCC कुलो लनमायर् 

२० 

िालामाराङ फलफूल 
पकेट क्षेत्र लसंचाई 
र्ोजना 

६ 
१०००००

० 
१११२६६२     ८८२३८३   

२१ 

बााँझोरुम्टा समु्नीरुम्टा 
खेि लसंचाई कुलो 
लनमायर् 

७ २००००० २२२९०४     १८९७०० 
७४.२ लम. RCC कुलो लनमायर्, रड ४९५.८६ के.जज. 
र फमाय १०.६० घ.लम. पर्ोग भएको 

२२ 

शहरे गौडे दोभान 
लसरान लसंचाई कुलो 
ममयि 

१० ५००००० ५५५७२३ ५५५५६   ५००००० 

2.7 घ.लम. Stone Soiling, १.३७ PCC, १.१६ घ.लम. 
RCC र ५८३.४६ के.जज. HDPE पाईप,14.33  

घ.लम. मेलसनरी वाल  र ३१.५० घ.लम. ग्र्ाद्धवनको 
काम भएको 

२३ नेपाने लसंचाई कुलो १३ ४०००००         लनमायर्ालधन 

२४ छुलाङ लसंचाई कुलो  ८ ५००००० ५५५५९२ ५५५९२   ५००००० ५७.६ लम. RCC कुलो लनमायर् 

  रू्वा िथा खेलकुद               
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

१ खेलकुद मैदान ममयि ७ ७००००० ७७७८०९ ७७७७७     ८९.५ घ.लम. ग्र्ाद्धवनको कार्य भएको ( काम हदैु) 
२ बाहनुेपाटी खेलमैदान १२ ४००००० ४४५०१८     ४००००० ३ कोठे शौचालर् लनमायर् 

  पर्यटन पवियन कोि               

१ छोिेन माने लनमायर् ६ २०००००० २२२३८२२ २२२२२२ 1139875   लनमायर्ालधन 

२ 

जजरो द्धकलो देजख धौले 
मजन्दर सम्म स्िर 
उन्निी 

५ ७००००० 777802 ७७८०२     लनमायर्ालधन 

३ 

सलुलकोट िल्लो घ्र्ाङ 
मालथललो घ्र्ाङ 
सडक लनमायर् 

५ २००००० २२२२९८ २२२९८   २००००० 
२७९४.३४ घ.लम. नर्ााँ िर्ाक खने्न र २३५.५८ 
घ.लम. नाली खने्न कार्य भई सडक लनमायर् 

४ 

पर्यटद्धकर् स्थल 
जशखरपरुमा चौिारो 
िथा प्रलिक्षालर् 
लनमायर् 

१० ३००००० ३३३६७२ ३३३३३   ३००००० 
३.७३  घ.लम. सोललङ्ग, 2.04  PCC र ३४.४९ 
घ.लम. मेलसनरी वालको कार्य भई प्रलिक्षालर् लनमायर् 

  अल्र्ा जशियक               

१ 
काललका चेिना 
मा.द्धव. खानेपानी  

12 ४९०००० 547194 54444   ४९०००० 

द्धवद्यालर् खानेपानी लनमायर् अन्िगयि २ वटा RVT 

लनमायर् िथा पाईप लाईन द्धवच्र्ाई खानेपानी 
सञ्चालनमा भएको 

२ 
िेसे मा.द्धव. छात्राबास 
लनमायर् 

6 २०००००० 2356341 356341 678485     

३ रेलडर्ो मेलम्ची भवन 11 १२००००० 1334197 २१२१९७   १२०००००  टार्ल मावयल िथा रंगरोगन भएको  
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

लनमायर् (अधरुो) 
४ नगर चक्र पथ 10 ४००००००       १०३८२५७ ग्र्ाद्धवन र िावेलको कार्य भएको 

५ 
थानकुने सावयजलनक 
शौचालर् लनमायर् 

४ ७५००००       १४६२४२ 2  कोठे शौचालर् लनमायर् 

६ 
द्धपप्ले मसुरेु बााँसखकय  
ओख्रनेी मोटरबाटो 

४ ७०००००       ६६०९०७ 
६० घ.लम. ग्र्ाद्धवन जाली र ४६ घ.लम सोललङ्गको 
कार्य भएको 

७ 
कोटदेवी मजन्दर 
लनमायर् 

५ ५०००००       २९७२४० 
द्धपत्तल पािा, टाईल र टुडालको कार्य भई मजन्दर 
लनमायर् 

८ लसन्धकुोट खानेपानी  ५ ४००००००     
१३९२०
६० 

१९८५९०० 

इन्टेक, RVT, FRC धारा लनमायर् िथा पाइपलाईन 
द्धवस्िार भई एक घर एक धारा कार्यक्रम अनसुार 

खानेपानी सञ्चालन 

९ 
स्वास््र्चौकी भवन 
लनमायर् 

८ १००००००       ९४६२९७   

१० 

साि कन्र्ा मा.द्धव. 
पद्धहरो ईलसलड कक्षा 
कोठा व्र्वस्थापन 

९ २०००००       २०००००   

११ 
जशखरपरु जचललङ 
भ्र्ाट लनमायर् 

१० १०५००००       १०५००००   

१२ 
शहरी स्वास््र् केन्र 
मेलम्ची -११ लनमायर् 

११ ५०००००       ५०००००   

१३ लसन्धखुोला लगरान्चौर १२ ३५०००००       १४९१६६   
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लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम 
भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

सडक स्िरोन्निी 

१४ 

नाम्डोललङ साङ्ग गमु्बा 
, मेलम्ची-१२ 
लगरान्चौर गमु्बा 

१२ १००००००       ६५८४५   

१५ 
सामदु्धहक कृद्धिखेलि 
साझेदारी कार्यक्रम 

१३ ३००००००       १७२१३३६ 
िरकारी  संकलन केन्र, ४४० थान जाली भरेको र 
१८८१८ घ.लम. जाली भरेको 

१६ 
सावयजलनक शौचालर् 
वडा नं. ३ 

३ १००००००       १०५५२४७ २२'*१०' को २ कोठे RCC शौचालर् लनमायर् 

१७ 
नगरपाललका हेलम्व ु
रोड 

११         ३५३३२२ सडक ममयि कार्य भएको 

१८ कोशेली घर  १२ ५०००००       ४५४२१३ कोशेली घर लनमायर् भएको 
 

२.६.३ आ.व. २०७७/०७८ मा संघीर् सरकारबाट द्धवलनर्ोजजि र्ोजनाहरुको प्रगलि द्धववरर् 

लस. न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. वडा नं. 

स्वीकृि 
लागि अनमुान 

रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु. 

भौलिक 
उपलब्धी 

1 साझा सदु्धवधा केन्र लनमायर् ५००००० ७ 555660 ५५६६०   ५००००० 

२ वटा आरन, 

२वटा शौचालर् 
र सेफ्टी ट्ांक 
लनमायर् भएको 
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लस. न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

वडा नं. 
स्वीकृि 

लागि अनमुान 
रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु. 

भौलिक 
उपलब्धी 

  स्वास््र् क्षते्र सधुार कार्यक्रम ३००००००             

१ 
केउरानी स्वास््र् इकाई िला थप िथा 
फलनयचर खररद  

2000000 8           

१.१ केउरानी स्वास््र् इकाई िला थप १६३५०००   1819461 184461 92323292   
लनमायर् कार्य 
भईरहेको 

१.२ फलनयचर खररद  ३६५०००             

2 लनवगुााँउ स्वास््र् इकाई िला थप १०००००० २ ११३९३२३ १७६१११   ८२०३५७ 
२ कोठा को 
भवन लनमायर् 

  द्धवद्यालर्  पूवायधार लनमायर्               

१ भूमेश्वरी आधारभूि द्धवद्यालर् शौचालर् लनमायर् ७००००० ५ ८६१३५० १८५२१५   ७००००० 
शौचालर् 
लनमायर्  

6 
बालसधुार माध्र्लमक द्धवद्यालर् वास सद्धहिको 
शौचालर् लनमायर्  

७००००० ७ ८३७८९४ १३७८९४   ७००००० 
वास सद्धहिको 
शौचालर् लनमायर्  

७ 
काललका आधारभूि द्धवद्यालर् वास सद्धहिको 
शौचालर् लनमायर् 

७००००० ५ ७७७७८१ ७७७८१   1500000 

वास सद्धहिको 
शौचालर् 
लनमायर् भएको 

  झोलङु्गे पलु क्षते्रगि कार्यक्रम               

१ अमलेडााँडा झोलङु्गे पलु लनमायर् २५००००० 
1 र 
१२ 

२५२१३६० ६४००४९ ७०७०६१ १२४६६२२ 

झोलङु्गे पलु 
लनमायर् कार्य 
सम्पन्न भएको 

  रािपलि शैजक्षक सधुार कार्यक्रम               
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लस. न. र्ोजनाको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

वडा नं. 
स्वीकृि 

लागि अनमुान 
रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु. 

भौलिक 
उपलब्धी 

१ बिासे मा.द्धव. कक्षा कोठा लनमायर् ३६००००० ६   ४०३४६८   ३६०००००   

२ बालसधुार मा.द्धव. कक्षाकोठा लनमायर्  १८००००० ७   २२८९३२   १८०००००   

 

२.६.४ आ.व. २०७७/०७८ मा बागमिी प्रदेशबाट द्धवलनर्ोजजि (उ.स.बाट संञ्चाललि)  र्ोजनाहरुको प्रगलि द्धववरर् 

लस.नं. र्ोजनाको नाम 

स्वीकृि 
लागि अनमुान 

रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग द्धवल 

भिुानी रकम 
रु 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु. 

भौलिक उपलब्धी 

१ 
चाललसे खोला लसमफााँट 
मााँझटार लसंचाई आर्ोजना 

१३३७२२६ १३७२२६   ९१४३५४ पक्की नाली लनमायर्   

२ 
ढुङ्गेछाप खानपेानी 
आर्ोजना  

२१३४३३४ 214334   १६३३१४१ 
२९ वटा धारा, ३ वटा RVT, ४ वटा FRC , ४ वटा ईन्टेक 
लनमायर् र पाईपलाईन द्धवस्िारको गररएको  

३ 
दोभानटार सहरेखेि सडक, 

मेलम्ची ६६७६१३ ६६६६६  ५४९३५७ ११२ घ.लम. ग्र्ाद्धवन, ४६.९२ सोललङ्ग कार्य भएको 

४ 
महालभरभञ्ज्र्ाङ्ग खाल्डे 
सडक स्िरोन्निी 

२२२२६६२ २२२२२२  १५८९८५७ १२४२.५२ घ.लम. िावेल र २०.४८ घ.लम सोललङ्ग गररएको 

५ 

मद्धहला िथा बालबाललका 
संरक्षर् गहृ (सेफ हाउस) 
भवन लनमायर्, मेलम्ची-११, 

लसन्धपाल्चोक 

2783317   1049583 726480 
७६५ वगय लम. पलनङ , १६ लम. रेललङ, ७० वगय लम. मावयल, 

२८ .२६ वगय लम.UPVC , ६४ वगय लम. ढ्ङ्ङ्गा छाप्ने कार्य भई 
सेफ हाउस संचालनमा आएको । 

६ लसम्पानीचौर-जचलाउनेडााँडा- १२२८६९३ १२२२२२   ९०६१७५ ७८ घ.लम. जाली,१०५ घ.लम. सोललङ्ग र १०५ घ.लम. िावेल 
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लस.नं. र्ोजनाको नाम 

स्वीकृि 
लागि अनमुान 

रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग द्धवल 

भिुानी रकम 
रु 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु. 

भौलिक उपलब्धी 

लसम्लेवेशी कृद्धि सडक, 

मेलम्ची 
कार्य भएको ।  

 

२.६.५ आ.व. २०७७/०७८ मा स्थानीर् पूवायधार द्धवकास साझेदारी कार्यक्रम िफय  छनौट भएका कार्यक्रमहरु (लसन्धपुाल्चोक लन.क्ष.ेनं.२) 

लस.नं. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं. 

द्धवलनर्ोजजि 

रु.   
 लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 

रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

१ 
मेलम्ची नगर र्वुा क्लब भवन िथा 
खेलकुद पूवायधार 

11 २०००००० २२२४३८४ 224384       

२ िपलुी सामदुाद्धर्क भवन  ६ १०००००० 1111191 111111   ९५१७०३ 

 १.७ टन डण्डी र २०.२३ 
घ.लम. RCC २०.२३ घ.लम. RCC 

कार्य कार्य भएको 

३ 
मेलम्ची नगर पूवायधार द्धवशेि 
कार्यक्रम 

  ४३२००००           

3.१ 
केउररनी खेलकुद िाउण्ड 
,मे.न.पा.,८ 

८ १०००००० १११२८१८ ११२८१८   457705 
िाउण्ड सम्र्ाउने र  ग्र्ाद्धवन 
कार्य भएको 

४ 
मसार माझीखेि जजमले कुलो 
लनमायर् 

१२ १०००००० १११८४५६ ११११११   १९२३८९२ लसंचाई कुलो लनमायर् 
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लस.नं. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं. 

द्धवलनर्ोजजि 

रु.   
 लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 

रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

५ डब्ल्र्ाङ सामदुाद्धर्क भवन ९ १०००००० 1111535 १७६५३५   ९८५२१५ 

२४४.१९ घ.लम. माटो खन्ने , 

१२.४८ माटो भने, ८.७३ घ.लम. 
सोललङ्ग, ४.३६ घ.लम. PCC, 

९.२३ घ.लम. ढुङ्गा गारो, १५.७२ 
RCC र १७०३.९६ के.जज. 
डजण्ड, १०६.६१ वगय लम.फमाय, 
५.४५ घ.लम. ईट्टाको गारो  र 
०.१७ घ.लम. काठको को कार्य 
भई  भवन लनमायर् 

 जम्मा   ९३२००००           

प्रदेश पूवायधार द्धवकास साझेदारी कार्यक्रम िफय को छनौट भएका कार्यक्रमहरु ( लसन्धपुाल्चोक प्रदेश लन.क्षे.नं. २(१)) 

1 
पर्यटकीर् गोल्मादेवी मजन्दर अधरुो 
लनमायर् सम्पन्न 

९ १०००००० १११२७५४ ११२७५४   १०००००० 

२२.२२ घ.लम. माटो खन्ने , 

७.२१ घ.लम. सोललङ्ग, ९.५४ 
घ.लम. PCC, ८६.१५ घ.लम.  ढुङ्गा 
गारो, ९० वगय लम. घेराबार र 
९३.७५ वगय लम. ढुङ्गा छाप्न े 

कार्य भइ मजन्दर लनमायर् 

२ 
संसारीडांडा फलामे जशखरपरु 
मोटरबाटो 

१० २०००००० 2346020 346020   २०००००० 

१५०० लम. बाटो चौडा, ६०.५ 
घ.लम. ग्र्ाद्धवन कार्य िथा १२७ 
लम. सोललङ्गको कार्य भएको 
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लस.नं. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं. 

द्धवलनर्ोजजि 

रु.   
 लागि 

अनमुान रु. 
जनश्रमदान 

रु. 

रलनङ्ग 
द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

  जम्मा   ४५०००००           

प्रदेश पूवायधार द्धवकास साझेदारी कार्यक्रम िफय को छनौट भएका कार्यक्रमहरु ( लसन्धपुाल्चोक प्रदेश लन.क्षे.नं. २(२)) 

1 
श्री जचसापानी डांडाखेि १५ नं. 
मोटरबाटो स्िरउन्निी १ २०००००० 2347110 222222   

1923
892 

१८ घ.लम. Massonary  Wall, ६१५ 
लम. िावेललङ, १२ ठााँउमा पोलललथन 
पाईप क्रलसङ्ग र १२५ घ.लम. ग्र्ाद्धवन 
कार्य भउको 

2 क्रू्रेनी,लििे, खाल्डेखोला मोटरबाटो ८ २०००००० 2326492 335492 927865 
८८८३
६८ 

कद्धटङ्ग र मेसीनरी वालको कार्य भएको 

3 अचयले देवी मजन्दर २ १०००००० 1123880 123880   
9622
05 

चनुा सकुी प्रर्ोग गरी १०/१० ft को 
मजन्दर लनमायर् 

4 
प्रज्ञा आधारभूि द्धवद्यालर् खेल 
मैदान,कम्पाउण्ड वाल लनमायर् 

७ १७३०००० 2030717 196917 
११७१५
२९ 

५२४९
६२ 

ग्र्ाद्धवन र मेलसनरी  वालको कार्य भएको  

5 
सलुलकोट िल्लो घ्र्ाङ सामदुाद्धर्क 
भवन लनमायर् 

५ १०००००० ११११३६९ ११११११   
67971

6 
सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् भएको 

6 
बाटोघर, पाजख्रनटोल सामदुाद्धर्क 
भवन 

११ १०००००० 1111761 111111   
8673
43 

सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् भएको 

  जम्मा   ८७३००००           
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२.६.६ क्रसर प्रभाद्धवि क्षते्रको लालग क्षलिपूलिय बापिको र्ोजना (आ.व.०७७/७८) 

लस. न. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं. 

द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु. 

भौलिक उपलब्धी 

1 च्र्ानडााँडा सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् १२ ९५०००० 1055946 105555 ९५०००० सामदुाद्धर्क भवन लनमायर् 

2 
अमलेडााँडा मोटरबाटो र च्र्ानपाटी 
लनमायर् 

१२ ५००००० ५५६१३८ ५५५५५ ५००००० 
च्र्ानेपाटी लनमायर् भएको र च्र्ानेपाटी जान े
मोटरबाटो लनमायर् 

3 सडक स्िरोन्निी र्ोजना १२ ५००००० 556332 55555 498445 २१०० घ.लम. माटो खन्ने कार्य भएको 

4 लसन्धखुोला च्र्ानेपाटी लनमायर् १२ ३००००० ३४२२१६ ३३३३३ ३००००० २ वटा च्र्ानेपाटी लनमायर् भएको 

5 ढकालखहरे च्र्ानेपाटी लनमायर् १२ ३००००० ३५६१०३ 56103 300000 २ वटा च्र्ानेपाटी लनमायर् भएको 

6 डुम्र ेमलु कुलो ममयि संभार १३ ५००००० 555727 ५५५५५ 500000 
२७.९५ घ.लम. मेलसनरी वाल, ५.६७ घ.लम. 
सोललङ्ग, ६२६ के.जज. डण्डी र ७ घ.लम. 
PCC कार्य गरी कुलो बनाउने कार्य 

7 फटकजशला खानेपानी आर्ोजना १३ 
२५००००

० 
      

३३०० लम. २०mm र २५mm को पाईप 
खररद गररएको 

8 नेपालथोक फटकेश्वर सडक १३ ८००००० 889025 88888 ८००००० ६४ लम. RCC ढलान कार्य भएको 

9 भञ्ज्र्ाङ चण्डेनी ठााँटी सडक १३ ५००००० 555744 555744 500000 
२८.५०  घ.लम. जाली र ५६५२ घ.लम. 
माटो खन्ने कार्य भएको 
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२.६.७ क्रसर प्रभाद्धवि क्षते्रको लालग क्षलिपूलिय बापिको र्ोजना (आ.व.०७७/७८) 

लस. न. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं. 

द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

अजन्िम 
द्धवल भिुानी 
रकम रु. 

भौलिक उपलब्धी 

1 
नगर चक्रपथको बाघमारा खोलामा 
कल्भटय/कजवे लनमायर् 

१० ८५०००० 944444 94444 1010000 

३१.२८ घ.लम. सोललङ्ग, २३.१० घ.लम. 
PCC, १०.०५ घ.लम. RCC, ७.५ लम. ह्यमु 
पाईप र  २३.९१ घ.लम. मेलसनरी वालको 
कार्य भएको 

2 भन्ज्र्ाङ्ग खानेपानी र्ोजना थप रकम १२ ३९५००० ४४६१०० ४४४४४ ३५५०६६ 
७ वटा FRC लनमायर् गरी धाराहरुको पाईप 
लाईन द्धवस्िार गररएको 

3 ठााँटी ढोडेनी सडक लनमायर् १२ २००००० २२४४८६ २२२२२ १७५७८० १९८२ घ.लम. माटो खन्ने कार्य भएको 

4 साना खानेपानी र्ोजना ममयि १२ ३०००००       पानी िान्ने पम्प खररद 

5 डंुडेखोला नेपाने लसंचाई कुलो ममयि १२ ८०००० ९२६३४ ८८८८ ८०००० 
८ घ.लम. जालल  र २२ घ.लम. माटो खन्न े
कार्य भएको 

6 पञ्चमखुी महादेव मजन्दर लनमायर् १३ ६५००००       लनमायर्ालधन 

7 चवुाको बोट भोटडााँडा सडक १३ ३०००००       लनमायर्ालधन 

8 दंगालथोक भोट ठूलो खोला सडक १३ 
२९५०००
० 

        

9 चण्डेनी कोटडााँडा सडक १३ ३००००० ३३३९१४ ३३९१४ १२४८२२ सडक ममयि संभार गररएको 
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२.६.८ आ.व. २०७७/०७८ मा न.पा.बाट आफ्नो गााँउ आफै बनााँउ कार्यक्रम अन्िगयिका द्धवलनर्ोजजि र्ोजनाहरु            

लस. न. र्ोजनाको नाम वडा नं. 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि 
लागि 

अनमुान रु. 

जनश्रमदान 
रु. 

रलनङ्ग द्धवल 

भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी 
रकम रु 

भौलिक उपलब्धी 

१ 
पाद्धटचौर खेलमैदान 
लनमायर् 

५ ९००००० १२८५७३२ ३८५७३२ 722712  - लनमायर् कार्य हुाँदै 

२ 
ककेरा बस्िी चौिारी 
लनमायर् 

११ १५०००० २१४६९२ ६४२८५   १५०००० मेलसनरी वाल लगाई चौिारो लनमायर् 

३ 
मेलम्चीटार द्धपपलबोट 
चौिारी लनमायर् 

११ १५०००० २१४३४४ ६४२८५   १५०००० 

मेलसनरी वाल लगाई चौिारो लनमायर् 
एंव द्धवश्राम स्थलको लालग 
फलामको बेन्च राजखएको 

४ 
कृष्र् मजन्दर द्धवसौना 
लसलड लनमायर् 

११ ६००००० ८६१०२८ २५७१४२   ४५४२२४ 
PPC गरी रेललङ सद्धहिको लसडी 
लनमायर् 

५ 
आफ्नो गााँउ आफै बनाउाँ 
लबशेि कार्यक्रम 

२ ९००००० १३३२७४२ ३८५७१४   ६९०४०७ 

चौिारी लनमायर्, ४८.६५ घ.लम. 
सोललङ,  १ वटा ईन्टेक , ६५ घ.लम. 
वाल र १७२.७ घ.लम.िाबेलको 
कार्य भएको 

६ 
आफ्नो गााँउ आफै बनाउाँ 
लबशेि कार्यक्रम 

१ १४००००० १९६२८८२ ५८८५९५   
१३१०७२

९ 

खानेपालन ईन्टेक लनमायर् (RCC 

Tank), ९२० वटा लसद्धढ, ४ वटा 
घाटेपाद्धट लनमायर् 

७ 

भारिीथोक भूपेश्वर मजन्दर 
गोरेटो बाटो लसंठलोचौर 
चौिारी लनमायर् 

७ ९००००० १२८७४२० ३८५७१४ ४३३४०२   लनमायर् कार्य हुाँदै 
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२.६.९ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्िगयिका र्ोजना (आ.व.०७७/७८) 

लस. न. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं. 

द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु. 

भौलिक उपलब्धी 

1 
पाटी गाउ मानेडाडा रोक्का टोल सडक 
ममयि  

१ ६७२१०० ६७३१२७ ६७२१०० 
२०८६.५० घ.लम. माटो खन्ने कार्य र ४४.८० 
घ.लम सोललङ्ग गररएको 

2 भोटेचौर खेल मैदान ममयि  १ 823800 859927 823800 

४२ घ.लम ग्र्ाद्धवन जालल राजखएको, कद्धटङ र 
द्धफललङ कार्य गरर खेल मैदान ममयि कार्य 
भएको 

3 
िपचलुी पर्यटक क्षेत्र पोखरी लनमायर् र 
लसडी लनमायर्  

२ ८३९२६० ८३४५५८ ८३९२६० 
पोखरी र लसलड लनमायर् ( १६६.५४ घ.लम. 
सोललङ्ग कार्य भएको) 

4 
पसल टोल देजख माझ टोल हदैु जशवपरुी 
धाप जाने गोरेटो बाटो लनमायर् (सालबक 
हैबुंग -४ ) 

३ ८३४२६० ८३७४८४ ८३४२६० लसलड लनमायर् कार्य भएको 

5 

थानकुने लभरखकय  पात्ले,द्धपप्ले ,मसुरेु, 

ओख्रनेीचौर वडा कार्ायलर् गोरेटो बाटो 
ममयि 

४ ८३४२६० ८३८८४१ ७२३५२० लसलड लनमायर् कार्य भएको 

6 
कोटेदेवी मजन्दरबाट लभमसेनस्थान 
स्कूलसम्म सोललङ 

५ ८३४२६० ८३९२३४ ४०७२६७ 
११५.९९ घ.लम. सोललङ्ग गररएको र ३२२.०२ 
घ.लम. माटो खन्ने कार्य भएको 

7 
चपाबोट चौिारी िथा वडा न. ६ गोरेटो 
बाटो ममयि  

६ ८२३८०० ८२६६६० ८२३८०० चौिारी िथा लसलड लनमायर् कार्य भएको 

8 
लनग्लेनी खोला मान े भन्र्ांग भोटेबेसी 
लसचाई कुलो ममयि  

६ ६७२१०० ६८०५४१ ६७२१०० कच्चा नालल खन्ने  सोहने कार्य भएको 
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लस. न. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं. 

द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु. 

भौलिक उपलब्धी 

9 
दबुाचौर बागबानी कृद्धि फमय जग्गा बाजो 
खन्ने बटुा झाडी फाडने  

७ ६७२१०० ६७२४१२ ६७२१०० कृद्धि फमयको लालग जग्गा िर्ार गररएको 

10 
गैराथोक नेवारटोल सेल्ले मोटर बाटो 
स्िरउन्नलि र्ोजना  ७ ८२३८०० ८४१६१४ ८२३८०० 

३६ घ.लम. जालल भने, ५२ घ.लम. सोललङ्ग गने र 
२७.७६ घ.लम. मेसनरी वाल लगाउने कार्य 
भएको 

11  क्र्ौरेनी-लाभगाउ मोटरबाटो ममयि  ८ ८२३८०० ८२९७८२ ८२३८०० 

४६.८० घ.लम. सोललङ्ग गने, १८० लम. पद्धहरो 
फाल्ने र १५०० लम. बाटो िडे लमलाउने कार्य 
भएको 

12 दाउचेि- क्र्ौरेनी मोटरबाटो ममयि  ८ ६७२१०० 684404 672100 
४0.८० घ.लम. सोललङ्ग गने, ३८० लम. पद्धहरो 
फाल्ने र ३५० लम. बाटो िडे लमलाउने कार्य 
भएको 

13 
सल्ले खोला गोल्मास्थान र काफ्ले फाट 
लसचाई कुलो ममयि  

९ ७७२१०० ७७३९२१ ७७२१०० 
६२ लम.पक्की नालल र २९.५५ लम. सखु्खा गारो 
लगाईएको 

14 
ककनी देजख नौललंगेश्वर मजन्दर सम्मको 
पर्यटद्धकर् गोरेटो बाटो लसडी ममयि   

९ ७२३८०० 724719 ७२३८०० 
२०८५.९५ घ.लम. माटो खन्न े कार्य र लसलड 
लनमायर् कार्य भएको 

15 रामपरु ठाडो गोरेटो बाटो ममयि  १० ६७२१०० ६९३२८५ ६७२१०० लसलड लनमायर् कार्य भएको 

16 
सााँध खोला-जशखरपरु खण्ड (नगर चक्रपथ 
)मोटर बाटो सोललंग िथा ममयि  

१० १५१७२०० १५८४१३८ १५१७२०० 
४७६ घ.लम. सोललङ्ग गने, माटो खने्न र ह्यमु 
पाईपको कार्य भएको 

17 मेलम्ची डडुवा मोटरबाटो ममयि  ११ ६७२१०० ६७२४०७ ६७२१०० सडक सरसफाईको कार्य भएको 
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लस. न. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं. 

द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

स्वीकृि लागि 

अनमुान रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु. 

भौलिक उपलब्धी 

18 
मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ 
अन्िगयिका सडकहरु ममयि कार्य  

११ ८२३८०० ८२९३४४ ८२३८०० 
१४७४.४८ घ.लम. घ.लम. कच्चा नालल खन्ने र 
सोहोने कार्य भएको 

19 आपचौर माजझगाउ ठाडो बाटो लसडी लनमायर् १२ ८३४२६० ८३७४८४ ५४८२३८ 
९५८.०५ घ.लम. माटो खन्ने र ४७.१७ घ.लम. 
सोललङ्ग गरेको 

 

२.६.१० द्धवपद ब्र्वस्थापन कोिबाट राहि स्वरुप प्राद्धवलधक प्रलिवेदनको आधारमा भिुानी ददएको द्धववरर् (आ.व.०७७/७८) 

लस. नं. लाभान्वीि ब्र्िीको नाम  वडा नं. सम्झौिा लमलि 
द्धवल भिुानी लमलि र रकम रु. 

लमलि रकम रु. 
1 नेत्र बहादरु िामाङ ९ ०७७/०८/०५ ०७७/०९/२६ 36198।95 

2 प्रेम बहादरु बस्नेि ९ ०७७/०९/१२ ०७७/१०/०४ 15894।82 

3 राम चन्र नेपाली ७ ०७७/०९/०९ ०७७/१०/०५ ४०००० 

4 गर्ेश चौलागाई २ ०७७/०९/०९ ०७७/१०/१९ ४०००० 

5 बिु िामाङ ८ ०७७/०९/२३ ०७७/१०/२८ 39556।69 

6 रामे लामा ५ ०७७/०८/२९ ०७७/११/११ 27849।13 

7 कृष्र् प्रसाद भट्टराई ११ ०७७/०९/१४ ०७७/११/१९ ४०००० 

8 राजन दलुाल र गोद्धवन्द दलुाल ११ ०७७/०९/१५ ०७७/११/२० ४०००० 

9 रामचन्र दलुाल २ ०७७/०९/१० ०७७/१२/०२ ४०००० 

10 देवनारार्र् चापागाई ११ ०७७/१०/०५ ०७७/१२/०२ ४०००० 
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लस. नं. लाभान्वीि ब्र्िीको नाम  वडा नं. सम्झौिा लमलि 
द्धवल भिुानी लमलि र रकम रु. 

लमलि रकम रु. 
11 लिलक प्रसाद चापागाई ११ ०७७/०९/१५ ०७७/१२/०२ ४०००० 

12 सरु्य प्रसाद चापागाई ११ ०७७/०९/२६ ०७७/१२/०२ ४०००० 

13 टुङ्कनाथ दलुाल २ ०७७/०९/१० ०७७/१२/०२ ४०००० 

14 गोमा कुमारी चौलागाई २ ०७७/१०/०३ ०७७/१२/०४ ३४००० 

15 सान ुघलान १० ०७७/१०/१५ ०७७/१२/०९ ४०००० 

16 धन लामा ६ ०७७/११/२० ०७७/१२/११ ३९०६५।२८ 

17 होमनाथ चौलागाई १ ०७७/०९/२७ ०७७/१२/१७ ३९६५२।८० 

18 अजम्बका खनाल १० ०७७/०८/०७ ०७७/१२/१७ ४०००० 

19 ज्ञान बहादरु खनाल १० ०७७/१०/०७ ०७७/१२/१७ ४०००० 

20 शंकर खनाल १० ०७७/१०/०७ ०७७/१२/१७ ४०००० 

21 सम्झना आचार्य ढुङ्गाना ६ ०७७/१०/२५ ०७७/१२/२४ 35431।92 

22 लिथय िामाङ ११ ०७७/१०/२५ ०७७/१२/२९ ४०००० 

23 सोमान िामाङ ९ ०७७/११/०२ ०७७/१२/३१ ४०००० 

24 चन्र प्रसाद घोरासैनी १३ ०७७/११/२६ ०७८/०१/०६ ४०००० 

25 गोपाल द्धव.क. ५ ०७७/१०/०१ ०७८/०१/१४ ४०००० 

26 जखल बहादरु देउजा ९ ०७७/११/२० ०७८/०१/१६ ४०००० 

27 नन्द प्रसाद र शम्भ ुप्रसाद १ ०७७/१०/१० ०७८/०१/१६ ३२६००।०९ 

२८ लसिाराम चौलागाई ५ ०७७/१२/०१ ०७८/०१/१८ ४०००० 

२९ जझल्के िामाङ १० ०७७/०९/३० ०७८/०२/११ ४०००० 
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लस. नं. लाभान्वीि ब्र्िीको नाम  वडा नं. सम्झौिा लमलि 
द्धवल भिुानी लमलि र रकम रु. 

लमलि रकम रु. 
३० द्धवदरु परुी ९ ०७७/११/०५ ०७८/०२/३० ४०००० 

३१ धन बहादरु लगरी ९ ०७७/१२/०५ ०७८/०२/३० ४०००० 

३२ हमुमान शे्रष्ठ १२ ०७७/१२/०५ ०७८/०२/३० ४०००० 

३३ प्रेम प्रसाद खलिवडा २ ०७८/०१/२१ ०७८/०३/०९ ४०००० 

३४ केदार नेपाली २ ०७८/०१/१९ ०७८/०३/०९ ४०००० 

३५ पूर्य िामाङ ७ ०७७/११/१२ ०७८/०३/१० ४०००० 

३६ अमिृ िामाङ ६ ०७८/०१/१२ ०७८/०३/१५ ४०००० 

३७ क्षेत्र बहादरु कामी ३ ०७८/०२/१५ ०७८/०३/१७ ४०००० 

३८ रद्धवन दलुाल ४ ०७८/०३/०४ ०७८/०३/२० ४०००० 

३९ बेल बहादरु लबि ९ ०७८/०१/०५ ०७८/०३/२० ४०००० 

४० जजि बहादरु गरुुङ्ग ३ ०७८/०३/०३ ०७८/०३/२३ ९३५०० 

४१ चोक बहादरु चाललसे ३ ०७७/११/२५ ०७८/०३/२५ ४०००० 

४२ मान बहादरु खत्री १ ०७७/०९/२० ०७८/०३/२८ १३००४ 

४३ इरमान िामाङ ६ ०७८/०३/२० ०७८/०३/२८ ४०००० 

४४ िडानन्द लालमछाने १३ ०७८/०३/०५ ०७८/०३/२० ५५६०५ 
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२.६.११ आ.व. २०७७/०७८ मा टेण्डर िथा लसलकोटेसन माफय ि संचालन भएका र्ोजनाहरुको प्रगलि द्धववरर् 

लस.नं. लनमायर् कार्यको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

ईस्टीमेट 
रकम रु. 
(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

कबोल रकम 
रु. (मू.अ.कर 

सद्धहि) 

 रलनङ द्धवल 
भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु.(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

भौलिक उपलब्धी कैद्धफर्ि 

1 
Construction Works of Gufa 
Chamkhu Road. 

19986000 19143790 10690009 9708304 491808 

कज्वे लनमायर्, ग्र्ाद्धवन, नाली र 
बाटोको चौडाई बढाउन ेकार्य 
भएको 

 

2 
Construction of Nepane 
Phanchkanya Manebhanjang 
Road Phase 3 

19966000 19150664 9451277 7674227 497532 

60 लम. RCC RCC road, 181.5 

घ.लम. ग्र्ाद्धवन जालल र 1018 
घ.लम. Massonary  Wall को 
कार्य भएको  

 

3 
Construction of Mahabhir 
Bhayajang Khalde Road 

19990000 19149610 9689699 3854121 3419590 

821.5  घ.लम. ग्र्ाद्धवन वाल, 

964.99 घ.लम. Massonary  

Wall र 230 घ.लम. िावेललङ 
कर्य भएको 

 

4 
Construction of Sindhukot 
Drinking Water Supply. 

10000000 9512528 6154832 2574522 3872461 

134 धारा जडान हनुे गरी पाइप 
लाइन द्धवस्िार, 5 वटा इन्टेक, 5 
वटा कलेक्सन च्र्ाम्बर, 8  वटा 
FRC र 2 वटा RBT लनमायर् गरी 
एक घर एक धारा सम्पन्न 

  

5 
Construction of Chalise Khola 
Simphat Majhatar Irrigation 
Project 

2500000 2393228 1144120   1158933 
337 m Canal लनमायर्, टेवा पखायल, 

साइड कद्धटङको कार्य भएको 
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लस.नं. लनमायर् कार्यको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

ईस्टीमेट 
रकम रु. 
(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

कबोल रकम 
रु. (मू.अ.कर 

सद्धहि) 

 रलनङ द्धवल 
भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु.(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

भौलिक उपलब्धी कैद्धफर्ि 

6 
Upgrading Works of Maitar 
Simbhanjyang,Dhakalthok. 

4000000 3830126 2048647   2292055 

654.19  घ.लम. Earthwork, 

86.20 घ.लम. ग्र्ाद्धवन, 67.29 
घ.लम. Masonry Wall र 
566.46 घ.लम. िावेललङ र 
6.1 घ.लम. PCC कार्य भएको 

  

7 
Ward Office to Badare Road 
Rehabilitaion,Ward No.10 

4000000 3832559 1949943 842461 959571 

Masonry Wall, Stone Soling, RCC 

Hume Pipe , Culvert, Gravel  को 
कार्य भई मोटरबाटो स्िरोन्निी भएको 

 

8 
Construction of Mane 
Bhanjyang Batase 
Okhrenichaur Road 

4000000 3830026 1990607 488451 1436401 

147 लम. सोललङ्ग, 1500 लम. 
बाटो चौडा र 345 घ.लम. 
ग्र्ाद्धवन र 75 घ.लम. 
Masonry Wall को कार्य 
भएको 

  

9 
Construction of Bhadhare 
Dhuseni Road. 

4000000 3830092 1934325   1896986 

नाली खन्ने ढुङ्गाको पखायल 
लगाउने र ग्र्ाद्धवन भने कार्य 
भएको 

  

10 
Dhuseni Road Rehabilitation 
Work.Ward No.11 

4000000 3832559 2020711 1115987   

654.19 घ.लम. Earthwork, 88 
घ.लम. ग्र्ाद्धवन, 50.60 घ.लम. 
Masonry Wall र 123 घ.लम. 
सोललङ्ग कार्य भएको 

  

11 
Construction of Melamchi 
Talamarang Road 
Maintenance. 

1483763 1483763 766889   766889 
540 घ.मी िाभेल द्धवच्र्ाइएको,66 
घ.लम. ग्र्ाद्धवन भरेको, नाली सफा 
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लस.नं. लनमायर् कार्यको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

ईस्टीमेट 
रकम रु. 
(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

कबोल रकम 
रु. (मू.अ.कर 

सद्धहि) 

 रलनङ द्धवल 
भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु.(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

भौलिक उपलब्धी कैद्धफर्ि 

गने काम गरेको 

12 
Construction of Melamchi 
Daduwa Sadak Nali Tatha 
Soling. 

1500000 1436703 768368   757504 

310  घ.लम. Stone Soling, 16*4 

m Causeway RCC को कार्य 
भएको 

  

13 
Construction of Dhusenichaur 
Dhaule Sadak Nirman Tatha 
Stharunati 

4000000 3831757 2209256 998590 1009184 

801.50  घ.लम. Earthwork, 

11 घ.लम. ग्र्ाद्धवन, 10.03 
घ.लम. Masonry Wall र 
306.13 घ.लम. सोललङ्ग,118.77 
के.जज. डजण्ड, 112.43 घ.लम. 
पलम्ब कजन्क्रट र 22.84 
घ.लम. PCC कार्य भएको 

  

14 
Construction of Panchamukhi 
Mahadev Mandir,Thati 
Pandherachaur Sadak. 

3500000 3349909 2029228   2204334 
120 लम. पक्की सडक र नाली 
बनेको 

  

15 
Construction of Kaprekhola 
Wada Karyalaya-Labgaun 
Pakkinala Nirman 

3545460 3441747 1680879   1703840 
नाली लनमायर् र ग्र्ाद्धवन भने 
कार्य भएको 

  

16 
Construction of Thakle 
Manebhanjyang Chiyandanda 
Motor Bato. 

1600000 1532311 975807   1197598 
नाली,ग्र्ाद्धवन र सोललङ्गको 
कार्य भएको 
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लस.नं. लनमायर् कार्यको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

ईस्टीमेट 
रकम रु. 
(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

कबोल रकम 
रु. (मू.अ.कर 

सद्धहि) 

 रलनङ द्धवल 
भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु.(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

भौलिक उपलब्धी कैद्धफर्ि 

17 
Geran Chaur Road Causeway 
Maintenance Ward no.12. 

1409020 1349316 774276   839680 
ग्र्ाद्धवन वाल, पलम्प कङ्क्रीट 
वाल लनमायर् भएको  

भेररएसन 

आदेशबाट  

रु.65404.4 
थप भएको 

18 
Motor Bato Marmat Ward 
No.10 

1344000 1287695 764004  - 672020 
ग्र्ाद्धवन, सोललङ्ग  र िडे कद्धटङ 
को कार्य भएको 

  

19 
Bhotechaur Mane Danda 
Road 

2000000 1914666 1156010  - 1031396 

म्र्ासीनरी वाल, ग्र्ाद्धवन वाल, 

सोललङ्ग र कजवेको कार्य 
भएको 

  

20 
Sotikhola Kalika Saran 
Bidhyalaya samma ko sadak 
pakki nala nirman 

5000000 4787685 2492683  - 2175447 

पााँच ठााँउमा Hume Pipe 

culvert, 260 घ.लम. ग्र्ाद्धवन 
वाल र 295 लम. पक्की नाली 
लनमायर् 

  

21 
Construction of Talamarang 
Bazar Mane Bhanjyang 
Dhuseni Road 

4000000 3830297 1985958 1507050 1360177 

 240 लम. िावेललङ,  488 

घ.लम.  ग्र्ाद्धवन जाली र 204 
लम. सोललङ्गको कार्य भएको 

  

22 
Construction of Nibugaun 
Suyalchhap Sadak 

4300000 4115377 1994082  - 2235347 

नौ ठााँउमा catch pit, 458 
घ.लम. ग्र्ाद्धवन जाली र 78 
घ.लम. Massonary  Wall 

लगाउने कार्य भएको 

  

23 
Construction of ward No. 8 
office Building 

5000000 14773508 14773508 3250445 -  लनमायर्ालधन   
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लस.नं. लनमायर् कार्यको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

ईस्टीमेट 
रकम रु. 
(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

कबोल रकम 
रु. (मू.अ.कर 

सद्धहि) 

 रलनङ द्धवल 
भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु.(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

भौलिक उपलब्धी कैद्धफर्ि 

24 
Construction of ward No.10 
office Building 

5000000 19628393 12714303 3806749  - 
दोस्रो िला सम्मको ढलान 
सम्पन्न 

  

25 
Construction of ward No.13  
office Building 

5000000 22554030 13552563 2207356  - 
दोस्रो िला सम्मको द्धपल्लर 
उठाउने कार्य सम्पन्न 

  

26 
Rehabilition of Nagar 
Chakrapath sadak  

5000000 4999394 2294129   2272439 
नाली लनमायर् र बाटोको 
चौडाई बढाउने कार्य भएको 

  

27 
Construction of Melamchi 
Primary Hospital Building 

36400000 
27566094

0 
159185718 9641171   लनमायर्ालधन  

28 
Construction of Gufa 
Chamkhu Road (Phase II) 

- 9299684 4742566 3864671   लनमायर्ालधन   

29 
Sahari Swasthe Kendra 
Geranchaur Ward No.-12 

2500000 4938901 2635961   1925213 

चार कोठे पक्की स्वास््र् 
प्लास्टर सम्मको कार्य सम्पन्न 
भएको 

 प्रदेशबाट 
द्धवलनर्ोजजि 
भई 
न.पा.बाट 
रकम थप 

30 
Construction of Godam Ghar 
Melamchi-11 

2000000 2951308 2096055   1635499 

चार कोठे पक्की भवनको 
पद्धहलो िल्लाकोकार्य सम्पन्न 
भएको 

 प्रदेशबाट 
द्धवलनर्ोजजि 
भई 
न.पा.बाट 
रकम थप 
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लस.नं. लनमायर् कार्यको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

ईस्टीमेट 
रकम रु. 
(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

कबोल रकम 
रु. (मू.अ.कर 

सद्धहि) 

 रलनङ द्धवल 
भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु.(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

भौलिक उपलब्धी कैद्धफर्ि 

31 
Simpanichaur Chilaune 
Danda-Simlebesi Krishi 
Sadak, Melamchi -11 

2000000 1998032 1000862   859193 
मेसीनरी वाल, कद्धटङ्ग र 
सोललङ्गको कार्य भएको 

  

32 
Construction of Nepane 
Phanchkanya  Road Phase IV 

  10538774 5736329 3073622   

600  लम. पक्की नाली लनमायर्, 

84 घ.लम. Massonary  

Wall,349.5 घ.लम. ग्र्ाद्धवन र 
कजवे लनमायर् कार्य भएको  

  

33 
Construction of Mahabhir  
Khalde Road Phase II 

  10306660 5357906 1221964   
222 घ.लम. Massonary  Wall 

लगाउने कार्य भएको 
  

34 
Phatkeshwor Bhanjyang 
Sadak Maintenance 

5593936 5593936 2783885 2353246   

924  घ.लम. काटो खन्ने कार्य, 
8.85 घ.लम. सोललङ्ग, 128.86 
घ.लम. Massonary  Wall, 

139.50 घ.लम. ग्र्ाद्धवन र 
420.83 घ.लम. िावेल कार्य 
भएको 

  

35 
Dauchet Kyaurani Motorbato 
Maintenance 

4474249 4474249 2333465 1599935   कार्य भईरहेको   

36 
Melamchi daduwa khanda 
bisauna pahiro niyantran 

2000000 1767172 1368115     कार्य भईरहेको   

37 
Dovantar Saharekhet sadak 
nirman 

2000000 1999945 1104418   1078866 

95.61 घ.लम. माटो कद्धटङ, 

132.16 घ.लम. सोललङ, 42.50 
घ.लम. ग्र्ाद्धवन र 92.92 
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लस.नं. लनमायर् कार्यको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

ईस्टीमेट 
रकम रु. 
(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

कबोल रकम 
रु. (मू.अ.कर 

सद्धहि) 

 रलनङ द्धवल 
भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु.(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

भौलिक उपलब्धी कैद्धफर्ि 

घ.लम. पलम्ब कजन्क्रटको 
कार्य भएको 

38 
Construction of Dadaha Khola 
Bhirkhet Amble Seutari 
Khahare Sinchai  Musure -4 

2000000 1999445 1399645 333710   
360  लम. RCC लसंचाई कुलो 
लनमायर् 

  

39 
Healthpost and School 
Building Protection 

5000000 6197056 3195659     कार्य भईरहेको   

40 
Gufa Tourism Park 
Development Works 

4000000 6004785 3911242 1246397   कार्य भईरहेको   

41 
Landslide Protection Works 
at Piple Bazar,Melamchi-4 

5000000 4998595 2849364 1864249   
629  घ.लम. ग्र्ाद्धवन जाली, 5 
लम. ह्यमु पाईप राजखएको 

  

42 
Landslide Protection Works 
at Syantan Tole and 
Dahapokhari,Melamchi-3 

4200000 4171263 2557753 1516348   
441  घ.लम. ग्र्ाद्धवन जालीको 
कार्य भएको 

  

43 Procurement of Gabion Box   3407612 3274740  -  -     

45 
Construction of Bankaryalaya 
Helambu Sadak Black Top 

15000000 62320713 35573497 -   - काम सरुुवाि भएको   

 46 
Supply and Delivery of 
Gabion Box and HDPE Pipe 

2500000 3408982 1539587  - 1539587 पाईप खररद   

47 
Graveling and Maintenance 
of Bahunepati-Sanjeltar-
badare-Wada Karyalaya Road 

  4072445 1995480  - -      
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लस.नं. लनमायर् कार्यको नाम 
द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु. 

ईस्टीमेट 
रकम रु. 
(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

कबोल रकम 
रु. (मू.अ.कर 

सद्धहि) 

 रलनङ द्धवल 
भिुानी 
रकम रु. 

अजन्िम द्धवल 

भिुानी रकम 
रु.(मू.अ.कर 
सद्धहि) 

भौलिक उपलब्धी कैद्धफर्ि 

48 
Graveling and Maintenance 
of Dhuseni Manebhanjyang 
Talamarang Road 

  3557299 1764828 -  -      

 

२.६.१२ ठेक्काबाट कार्ायन्वर्न भएका क्रमागि र्ोजनाहरु 

लस.नं. लनमायर् कार्यको नाम 
लागि 

अनमुान रु. 
कबोल रकम 
मू.अ.कर सद्धहि 

हालसम्म 
भिुानी भएको 

रकम 

भौलिक उपलब्धी कैद्धफर्ि 

1 
Construction works of ward -2 office 
building Bhotechaur 

34318100 19194636 23378545 

साढे लिन िलाको भवन लनमायर् सम्पन्न र 
भवनमा जाने रर्ाम्प सद्धहिको पक्की बाटो 
लनमायर् सम्पन्न 

complete 

2 
Upgrading works of Nepane 
Panchakanya Manebhyanjang Sadak 
Phase I 

19998058 10029436 9130431 
ढलान सडक लनमायर्, मेसनरी वाल डे्रन र 
कल्भटयको कार्य भएको complete 

3 
Upgrading  work of Phatkeshwor - 
Phantherachaur- thanti Road (CH 
7+804 to CH +200 Km) 

19999768 11680335 11056560 

पलम्प, ग्र्ाद्धवन, मेलसनरी वाल, RCC 

कजवे, PCC कजवे, बाटो चौडा, RCC 

ढलान र सोललङ्गको कार्य भएको 
incomplete 

4 

Construction of Infrastructure works ( 
Road, Boundary wall, Masonry Wall, 
Flooring etc) at Melamchi Muncipality 
office Building Premises 

39079398 22288135 5063685 कार्य भइरहेको incomplete 

5 
Construction of ward 5 office building  
at Sindhukot 

25335504 18419028 7555840 लनमायर्ालधन incomplete 
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लस.नं. लनमायर् कार्यको नाम 
लागि 

अनमुान रु. 
कबोल रकम 
मू.अ.कर सद्धहि 

हालसम्म 
भिुानी भएको 

रकम 

भौलिक उपलब्धी कैद्धफर्ि 

6 
Construction of Solid Waste 
Management Plant  

19999860 13408598 7555840   complete 

7 
Construction Of Ward No 1 office 
Building 

19432497 14084061 16088419 
दईु िल्लाको भवन लनमायर् सम्पन्न 2616440 

VAO Amount  

8 Construction of Koshali Ghar 4798920 4502605 4233091 
दईु िल्ले कोशेली घर लनमायर् कार्य सम्पन्न 
भएको complete 

9 
Construction of Nepane Panchakanya 
Manebhanjyang Road Phase II 

16854663 10472086 7658862 

510 घ.लम. Gabion, 33.75 घ.लम. Stone 

Masonry, 247.53 घ.लम. Gravel Sub base, 

247.53 घ.लम. Base material र 144 घ.लम.  
Side drain Wall को कार्य भएको   

complete 

10 
Construction of Melamchi Bus Park 
Phase II 

19052588 13044104 12970282 

पक्की नाली, मेसनरी वाल, मेसनरी वाल, प्लम्प 
कंद्धक्रट, ररभर िेलनङ, प्रलिक्षालर् लनमायर्, वाक 
वे िावेललङ, रर्ाम्प ढलान कार्य भएको 

complete 

11 Upgrading Works of Dhuseni Road 4030299 2726001 2519832 
पक्की नाली, िाभेल, मेसनरी वाल, ग्र्ाद्धवनको 
कार्य भएको complete 

12 
Upgrading works of Talamarang 
Kolechaur Manebhanjyang Road 

3040364 2034385 2081205 
पक्की नाली, मेसनरी वाल, ग्र्ाद्धवनको कार्य 
भएको complete 

13 Melamchi City Park 35459639 28576660 7562127 बाद्धढले बगाएको   

14 Phataksila Water Supply (Phase IV) 18795064 12109374 6337644 
468  वटा धारा, 60 वटा FRC, 8 घ.लम. 
को Ferrocement Tank लनमायर् भएको 

complete 
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२.७ भवन, पनुलनयमायर्, वन वािावरर् िथा द्धवपद् व्र्वस्थापन कार्य  

२.७.१  नगरपाललका िथा वडा कार्ायलर्को प्रशासलनक भवन लनमायर् 

आ.व. २०७७/०७८ मा मेलम्ची नगरपाललकाको प्रशासलनक भवन लनमायर्को कार्य सम्पन्न गरी भवन पररसर 
लनमायर्को कार्य अजन्िम चरर्मा पगेुको छ । त्र्सैगरी मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयिका वडा नं. १, वडा नं. २ 
को वडा कार्ायलर् भवन लनमायर्को कार्य आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न गररएको छ भन ेवडा नं. ५, १० र 
१३ को वडा कार्ायलर्का प्रशासलनक भवनहरु र वडा नं. १, ६ र ८ का स्वास््र् चौकी भवनहरु हाल 
लनमायर्ालधन अवस्थामा रहेका छन ्।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची नगरपाललकाको प्रशासलनक भवन                  वडा नं. १ को वडा कार्ायलर् भवन 

 

 

 

 

 

 

 

    वडा नं. २ को वडा कार्ायलर् भवन            वडा नं. ५ को लनमायर्ालधन वडा कार्ायलर् भवन 
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 वडा नं. ८ को लनमायर्ालधन वडा कार्ायलर् भवन            वडा नं. १३ जस्थि लनमायर्ालधन वडा कार्ायलर् भवन 

 

  वडा नं. १० को लनमायर्ालधन वडा कार्ायलर् भवन              मेनपा ६ जस्थि स्वास््र् चौकी भवन  

मेनपा २ जस्थि लनमायर्ालधन स्वास््र् इकाई भवन                 मेनपा ८ जस्थि लनमायर्ालधन स्वास््र् चौकी भवन  
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२.७.२  बाढीबाट क्षलि भएका भवन िथा भौलिक संरचनाहरु   

स्थानीर् पूवायधार साझेदारी द्धवकास कार्यक्रमको आलथयक सहर्ोगमा मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ मा लनमायर् 
भएको मनमोहन स्मलृि भवन, मेलम्ची नगरपाललकाको कृद्धि शाखा भवन, लनमायर्ालधन आर्वेुद भवन, फोहोरमैला 
व्र्वस्थापन केन्र, खेलकुद मैदान, कभडय हल, मोटरेवल पक्की पलु, झोलङु्गे पलु, शवदाह गहृ, द्धक्रर्ापतु्री भवन, मेनपा 
वडा नं. १० जस्थि मेलम्ची लसटी पाकय , मेनपा वडा नं. १२ जस्थि नसयरी स्थापना स्थल, मेनपा वडा नं. १३ जस्थि 
सामदु्धहक कृद्धि खेिी स्थल लगार्िका भौलिक संरचनाहरु लमलि २०७८ साल असार १ गिे र त्र्सपलछ मेलम्ची 
र ईन्राविी नदीमा आएको बाढीबाट पूर्य रुपमा क्षलि भएको छ ।  जसलाई देहार् अनसुार प्रस्ििु गररएको छ 
।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची नगरपाललकाबाट बाढी पूवय लनमायर् गररएका भौलिक संरचनाहरु 
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मेलम्ची नगरपाललकाबाट लनमायर् गररएका भौलिक संरचनाहरुको बाढी पलछको अवस्था 
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२.७.३ पनुयलनमायर्संग सम्बन्धी कार्यहरु  

लमलि २०७२ साल वैशाख १२ गिे गएको द्धवनाशकारी भकूम्पबाट मेलम्ची नगरपाललकाका कूल १२५६४ 
घरधरुीहरु पूर्य रुपमा क्षलि भएका लथए भन े र्स नगरपाललका लभत्रका जम्मा 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 
भने नक्सा स्वीकृि गराई बन्ने आर.लस.लस. घरहरुको हकमा भन े२५% राजस्व छुटमा स्थार्ी आवास लनमायर्को 
अनमुलि प्रदान गररएको छ । र्स नगरपाललकालभत्र २०७८ साल असार मसान्िसम्म जम्मा १३८४६ 
भकूम्पपीलडि लाभिाहीहरु मध्र्े 10657 (७६.९७ प्रलिशि) 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 
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(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 

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 
 

२.७.४  एद्धककृि बस्िी लनमायर्  

लमलि 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 नपेाल, केर्र नपेाल, 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, धमुयस सनु्िली ६५ लनमायर् सम्पन्न  
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मेनपा १२, लगरान्चौर   फाउण्डेशन  
२ नमूना माझीगाउाँ एद्धककृि बस्िी थाई नेपाली संघ ४६ लनमायर् सम्पन्न 

३ सामदुाद्धर्क पनुलनयमायर् पर्यटन 
प्रवियन पररर्ोजना मेनपा १२, 

लगरान्चौर, 

मेलम्ची नगरपाललका र 
लिलगंगा ग्लोबल रेण्स ्

१३५ लनमायर्को कार्य सम्पन्न  

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

चौधरी फाउण्डेशन ७२ भवन लनमायर्को कार्य 
सम्पन्न 

५ स्थार्ी पनुलनयमायर् िथा पनुयवास 
सलमलि (जरार्ोटार एद्धककृि 
बस्िी), मेनपा ११, मेलम्ची  

मेलम्ची नगरपाललका, 
राद्धिर् पनुलनयमायर् 
प्रालधकरर्  

६२ लनमायर् कार्य सम्पन्न  

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 १५ घरधरुीको लनमायर् 
कार्य सम्पन्न । 

१० िालामाराङ लसग्देल टोल 
एद्धककृि बस्िी, मेनपा ६, 

िालामाराङ 

स्थानीर् समदुार् १८ लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको 

११ माझीगाउाँ एद्धककृि बस्िी, मेनपा 
१०, सञ्जेलटार ।  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  २८ लनमायर् कार्य सम्पन्न ।   

 

२.७.५  आ.व. २०७७/०७८ 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. २०७७/ 
०७८ को 

आ.व. 
२०७७/ 

०७८ सम्मको 
१ नक्सा दिाय   1445 74 51 1570 
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२ प्रथम चरर् इजाजि 
प्राप्त 

792 93 35 920 

३ दोश्रो चरर् इजाजि 
प्राप्त 

507 64 39 610 

४ लनमायर् सम्पन्न  59 71 80 210 
 

(ख)  लोडलबर्ररङ भवन  

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

आ.व. २०७६/ 
०७७ को 

आ.व. २०७७/ 
०७८ को 

आ.व. 
२०७७/ 

०७८ सम्मको 
१ नक्सा दिाय   313 5 – 318 

२ प्रथम चरर् इजाजि 
प्राप्त 

249 5 – 254 

३ दोश्रो चरर् इजाजि 
प्राप्त 

203 13 – 216 

४ लनमायर् सम्पन्न  – 8 – 8 
 

२.७.६ द्धवपद् व्र्वस्थापन   

मेलम्ची नगरपाललकाबाट आ.व. २०७७/७८ मा बाढी पद्धहरो िथा भकू्षर्बाट जोजखमर्िु बस्िी िथा घर संरक्षर् 
गनयको लालग नगर लभत्रका नागररकहरुलाई आलथयक सहर्ोग प्रदान गनुयको साथै पद्धहरो रोकथाम िथा लनर्न्त्रर्का 
लालग िारजाली द्धविरर् गररएको छ । लमलि २०७८ साल असार १ गिे र त्र्सपलछ ईन्राविी िथा मेलम्ची 
नदीमा आएको बाढीबाट र्स नगरपाललकाले ठूलो द्धवपद्को सामना गनुयपरेको छ । मेलम्ची नगरपाललका क्षेत्र 
लभत्र मेलम्ची र ईन्राविी नदी कररडोरमा रहेका पक्की मोटरेबल पलु, झोलङु्गे पलु, सावयजलनक भवन िथा 
संरचनाहरु, व्र्जिका लनजी घर, जग्गा जलमन लगार्िका अन्र् भौलिक सम्पजत्तमा ठूलो क्षलि भएको छ ।र्स 
द्धवपदबाट भएको क्षलिलाई देहार् अनसुार प्रस्ििु गररएको छ ।  

(क) मेलम्ची र ईन्राविी नदीमा आएको बाढीबाट क्षलि भएका सावयजलनक संरचनाहरुको द्धववरर्   

क्र.सं. क्षलि भएको सावयजलनक संरचनाको द्धववरर् संख्र्ा क्षलिको अवस्था 
१ मोटरेवल पक्की पलु  २ वटा  पूर्य क्षलि  

२ झोलङु्गे पलु  ४ वटा  १ पूर्य क्षलि ३ आंजशक क्षलि  

३ सडक (हेलम्ब ु राजमागय देजख 
िालामाराङसम्मका द्धवलभन्न खण्ड)  

 आंजशक क्षलि  
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४ सडक (मेलम्ची देजख पााँचपोखरी थाङपाल गापा 
जोड्ने सडकका द्धवलभन्न खण्ड)  

 आंजशक क्षलि  

५ िेसे माध्र्लमक द्धवद्यालर् भवन   आंजशक क्षलि  

६ फोहोरमैला व्र्वस्थापन केन्र  १ वटा  पूर्य क्षलि  

७ लनमायर्ालधन मेलम्ची लसटी पाकय   १ वटा  पूर्य क्षलि  

८ मनमोहन स्मृलि भवन  १ वटा  पूर्य क्षलि  

९ लनमायर्ालधन उद्योग िाम  १ वटा  पूर्य क्षलि  

१० लनमायर्ालधन बहउुद्देश्र् कबडय हल  १ वटा  पूर्य क्षलि  

११ सवदाह गहृ  २ वटा  पूर्य क्षलि  

१२ मेलम्ची खेलकुद मैदान  १ वटा  पूर्य क्षलि  

१३ कृद्धि शाखा भवन  १ वटा  पूर्य क्षलि  
१४ कोशेली घर  १ वटा  आंजशक क्षलि  
१५ लनमायर्ालधन आर्वेुद भवन १ वटा  पूर्य क्षलि  
१६ लनमायर्ालधन मेलम्ची बसपाकय   १ वटा  पूर्य क्षलि  
१७ द्धक्रर्ापतु्री भवन  १ वटा  पूर्य क्षलि  
१८  प्रलिक्षालर्  २ वटा  पूर्य क्षलि  
१९ मेलम्ची खानपेानी भवन िस  ४ वटा  पूर्य क्षलि  
२० रेलडर्ो मेलम्ची भवन  १ वटा  पूर्य क्षलि  
२१ सामदु्धहक कृद्धि खेिी स्थल, फटकजशला  १ वटा  पूर्य क्षलि  

 

(ख) लनजी संम्पजत्त/संरचना, व्र्वसार् र पश ुचौपार्हरुको द्धववरर्   

क्र.सं. लनजी आवासीर् घर (संख्र्ा) व्र्वसर्ाहरु (संख्र्ा) पश/ुचौपार्ा/मत्स्र् (संख्र्ा) 
पूर्य क्षलि आंजशक क्षलि पूर्य क्षलि आंजशक क्षलि पश ुपूर्य क्षलि पंछी/मत्स्र् 

पूर्य क्षलि 

१ १८९ ७८ 113 30 172 43900 
 

(ग) क्षलि भएका जग्गा जलमनहरुको द्धववरर्   

क्र.सं. जग्गाको द्धववरर् (रोपनी) जम्मा क्षलि भएको जग्गा 
(रोपनी) व्र्जिगि सावयजलनक/ऐलानी 

१ १८८२ १२०० ३०८२ 
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(घ) क्षलि भएका संरचना, जग्गा जलमन, पशपंुछीहरुको अनमुालनि मूल्र्ाङ्कन द्धववरर्   

क्र.सं. द्धववरर् जम्मा मूल्र्ाङ्कन रु. 
१ सावयजलनक संरचना १ अवय ४७ करोड  

२ लनजी घर संरचना 54 अवय ९६ करोड ५ लाख ५८ हजार  

३ पश/ुपंछी िथा चौपार्ा १ करोड २० लाख  

जम्मा ५६ अवय ४४ करोड २५ लाख ५८ हजार  
 

२.७.६.१  द्धवपद् व्र्वस्थापनमा नगरपाललकाबाट गररएका कार्यहरु   

❑ बाढीको पूवय सूचना ददई समर्मा नै सरुजक्षि स्थानमा स्थानान्िरर् गराई मानवीर् क्षलि हनुबाट 
बचाइएको।  

❑ बाढीबाट द्धवस्थाद्धपि मेलम्ची बजारका कररव ७० घर पररवार सद्धहि कररव ५०० जना मालनसहरुलाई 
ईन्रेश्वरी मा.द्धव.को भवन र मेलम्ची जस्थि सैलनक व्र्ारेकमा खानपान र बसोवासको व्र्वस्थापन 
गररएको।  

❑ बाढीको कारर् घर लभत्र थलुनएर जोजखम अवस्थामा रहेका ४ जना व्र्जिहरुको नपेाली सेनाको 
हेललकप्टरबाट उद्दार गररएको ।  

❑  बाढीपीलडिहरुलाई ित्काल खाद्यान्न िथा अन्र् आवश्र्क खाद्य सामािी द्धविरर् गररएको । 

❑ द्धवलभन्न संघ/संस्था िथा व्र्जिहरुबाट प्राप्त भएको राहि सामािीहरुको एकिार प्रर्ालीबाट अलभलेख 
राखी द्धविरर् कार्य गररएको ।  

❑  बाढीपीलडिहरुको स्वास््र् सरुक्षा र अन्र् सहर्ोगी संघ/संस्थाहरुको समन्वर्को लालग सहार्िा कक्ष र 
स्वास््र् कक्ष स्थापना गरी कार्य गररएको ।  

❑ द्धवपद् व्र्वस्थापनको लालग नगर स्िरीर् जलवार् ुअनकुुलन िथा द्धवपद् व्र्वस्थापन सलमलि, अल्पकाललन 
व्र्वस्थापन िथा पनुस्थायपना सलमलि, संघ/संस्था समन्वर् िथा लनदेशक सलमलि, द्धवपद् जोजखम न्रू्लनकरर् 
उप सलमलि लगार्िका सलमलिहरु गठन गरी पररचालन गररएको ।  

❑ खोलाको कटानलाई कम गराई क्षलि न्रू्लनकरर्का लालग खोलामा ८ वटा स्काभेटर प्रर्ोग गरी खोला 
द्धकनारमा ढुङ्गा थपुाने, ग्र्ालबनबक्स हाल्न े र नदीलाई परुान ै धारबाट फकायउन लगािार २ मद्धहनासम्म 
कार्य गररएको ।  



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

 

109 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

❑  ित्कालै क्षलिको प्रारजम्भक द्धववरर् संकलन गरी राहि िथा अस्थार्ी पनुवायसको लालग व्र्वस्था 
गररएको।  

❑  बाढीपीलडिहरुको लालग दाल, चामल, ननु, िेल, भााँडाकुाँ डा, ओड्ने ओछ्याउने, ग्र्ााँस चलु्हो लगार्िका 
एकसरो सामिीहरु द्धविरर् गररएको । 

❑  १ मद्धहनासम्मको रासन पानीको लालग CSRC/Care Nepal नामक संस्थाको सहर्ोगमा भौचर प्रर्ालीबाट 
पोद्धिलो खाद्यान्न द्धविरर् गररएको । 

❑ वृि, सतु्केरी, गभयविी र बाल बाललकाहरुको लालग द्धवशेि राहि प्र्ाकेज द्धविरर् गररएको ।  

❑ बाढीबाट क्षलि भएको खानेपानी सचुारु गनयको लालग ५००० लम. खानेपानी पाइप खररद गरी द्धविरर् 
गररएको ।   

❑  नदी लनर्न्त्रर् र बजार संरक्षर्का लालग २००० थान ग्र्ाद्धवन खररद गरी द्धविरर् गररएको ।  

❑ नगरपाललकाबाट पूर्य घर क्षलि भएका घर पररवारलाई रु. २५०००।–, आंजशक क्षलि भएका घर 
पररवारलाई रु. २०,०००।–, व्र्वसार् परू्य क्षलि भएकालाई रु. १५०००।– र व्र्वसार् आंजशक क्षलि 
भएकालाई रु. १००००।– गरी हालसम्म २६३ जनालाई रु. ५७,३०,०००।– नगद द्धविरर् गररएको।  

❑ राहि, पनुस्थायपना र नदी लनर्न्त्रर्का लालग असार मसान्िसम्म रु. १ करोड ७१ लाख ६ हजार ४ सर् 
५८ रुपरै्ााँ खचय गररएको ।  

❑ बाढीको पूवय सूचना प्रर्ालीको लालग मेलम्ची, िालामाराङ र बाहनुेपाटीमा साइरन जडान गररएको ।  

❑ बाढीको अध्र्र्न गरी भावी र्ोजना सद्धहि प्रलिवेदन िर्ार गनय इलसमोडका क्षेलत्रर् कार्यक्रम संर्ोजक 
डा.अरुर् भि शे्रष्ठको संर्ोजकत्वमा सम्बजन्धि क्षेत्रका द्धवज्ञहरु सजम्मललि कार्यदल गठन गरी द्धवपद् 
व्र्वस्थापनको कार्य प्रारम्भ गररएको । 

❑ प्रधानमन्त्री कार्ायलर्, मखु्र् मन्त्रीको कार्ायलर्, बागमिी प्रदेश भौलिक पूवायधार मन्त्रालर्, भौलिक र्ोजना 
मन्त्रालर्लाई बाढी र क्षलिका बारेमा द्धवलभन्न समर्मा पत्राचार एवं ध्र्ानाकशयर् गराइएको ।  

❑ असार १ र त्र्सपलछको बाढीले क्षलििस्ि लनजी आवासको लाभिाही कार्म गरी आवास पनुलनयमायर्का 
लालग राद्धिर् द्धवपद् प्रालधकरर्मा िोद्धकएको ढााँचामा अनसूुची भरी पठाइएको ।  
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द्धवपद् व्र्वस्थापनमा गररएका कार्यको झलकहरु 

             ,                                          :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची बाढीपीलडिहरुलाई खाना िथा स्वास््र् परीक्षर्  
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नगर प्रमखु िथा उपप्रमखुज्रू्हरुबाट राहि द्धविरर् गररंदै 
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मेलम्चीमा जडान गररएको साइरन िथा नदीको बहाब पररवियन गररंदै 
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मेलम्ची बजार संरक्षर् िथा नदी लनर्न्त्रर्का लालग ग्र्ाद्धवन बक्स राख्न ेकार्य गररंदै 

२.७.७ फोहरमैला व्र्वस्थापन  

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि रहेको मेलम्ची क्षेत्रबाट उत्पादन/संकलन हनुे फोहरमैलाहरुको उजचि व्र्वस्थापन 
गरी नगरलाई सनु्दर र सफा राख्न ेउद्देश्र् अनसुार मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि लधिाल बेंसी नजजकै 
रहेको बगर क्षेत्रमा 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 पगु्न ेपहुाँच मागय लनमायर् गररएकोमा लमलि २०७८ साल असार १ गिे र त्र्सपलछ मेलम्ची िथा 
ईन्राविी नदीमा आएको बाढीबाट उि फोहोरमैला व्र्वस्थापन केन्र पूर्य रुपमा क्षलि पगेुको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

बाढी अजघ र बाढी पलछको फोहोरमैला व्र्वस्थापन गहृ 
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२.७.८ 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 भमेुस्थान 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 

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 भमेुस्थान 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 
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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 
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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 मेलम्चीका संचारकमीको संर्िु अनगुमन टोलीबाट मेलम्ची नगरपाललकाको मेलम्ची 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 ।साथै व्र्वसार्ीहरुबाट लबक्री गररने वस्िकुो मूल्र्को 
बारेमा उपभोिाहरुलाई ससूुजचि गराउने उिेश्र्ले नगरपाललका लभत्रका सबै खाद्य पसलहरुमा लनशलु्क मूल्र् सचुी 
सद्धहिको फ्लेक्स द्धविरर्को कार्य गररर्ो ।   
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बजार अनगुमन टोलीबाट मूल्र् सूची द्धविरर् र लमलि गजु्रकेा अखाद्य वस्िहुरु नि गररंदै 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

बजार अनगुमन टोलीबाट खाद्य पसलको अनगुमन र सचेलिकरर् गररंदै 
 

2.8.२ करदािा जशक्षा कार्यक्रम सम्पन्न  

 

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 मेलम्ची 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 
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र राजस्व संकलन सम्बन्धी छलफल िथा अन्िरद्धक्रर्ा कार्यक्रम संचालन गनय आवश्र्क देजखएकोले मेलम्ची 
नगरपाललकाको आर्ोजनामा लमलि २०७७ साल माघ १५ गिे वडा नं. ६, ९, १०,११, १२ र १३ का 
कारदािाहरुको लालग मेलम्ची कल्िर र बाहनुेपाटी कल्िर, लमलि २०७७ चैत्र १२ गिे वडा नं. १, २, ३,४ र ५ 
का करदािाहरुको लालग भोटेचौर कल्िर, त्र्सैगरी वडा नं. ७ र ८ का करदािाहरुको लालग दबुाचौर कल्िरमा 
करदािा जशक्षा कार्यक्रम संचालन गररर्ो । उि कार्यक्रममा वडामा सम्पजत्त कर, व्र्वसार् कर र आलथयक 
वियको शरुुमा कर लिने ३९ जना उत्कृि करदािाहरुलाई नगर प्रमखु डम्बर बहादरु अर्ायल िथा उपप्रमखु 
भगविी नेपालबाट सम्मान समेि गररर्ो । छलफल िथा अन्िरद्धक्रर्ा कार्यक्रममा आन्िररक राजस्व कार्ायलर्, 

धलुलखेलका प्रमखु कर अलधकृि कमल बहादरु राजलवट लगार्ि अन्र् कर अलधकृिबाट राजस्वको द्धवद्यमान 
अवस्था, भ्र्ाट, प्र्ान दिाय गने र सोको लालग भएका कानूनी व्र्वस्थाको बारेमा प्रस्ििुीकरर् गनुयभएको लथर्ो ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

करदािा जशक्षा कार्यक्रमका सहभागी िथा सम्मानीि भएका उत्कृि करदािाहरु 

 
 
 
 
 
 
 

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि वडाबाट परुस्कृि हनुे करदािाहरुको द्धववरर्  
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वडा 
नं. 

द्धववरर् करदािाको नाम कर जशियक 
कर लिरेको 
रकम रु. 

कर लिरेको लमलि  

६ 

वडाको पद्धहलो करदािा  र्ोग बहादरु अर्ायल  मालपोि  २५ २०७७।४।५  

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  

टंकनाथ लसग्देल  
मालपोि/सम्पत्ती 
कर  

२८९० २०७७।६।९ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

द्धवरमान िामाङ  व्र्वसार् कर  ५००० २०७७।६।२० 

९ 

वडाको पद्धहलो करदािा  चन्र बहादरु घले  
मालपोि/सम्पत्ती 
कर  

८१९ २०७७।४।१ 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  

देव कुमारी भण्डारी  
मालपोि/सम्पत्ती 
कर  

३६३० २०७७।६।१५ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

आइिमान िामाङ  व्र्वसार् कर  ८००० २०७७।५।२४ 

१० 

वडाको पद्धहलो करदािा  र्ज्ञ बहादरु पराजलुी  मालपोि  १११।९४ २०७७।४।१ 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  

स्व.बदु्धि प्रसाद ररजाल  
मालपोि/सम्पत्ती 
कर  

४८३० २०७७।५।१६ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

राम बहादरु मगर  व्र्वसार् कर  ५००० २०७७।८।५ 

११ 

वडाको पद्धहलो करदािा  सकु बहादरु िामाङ  व्र्वसार् कर  ५०० २०७७।४।२ 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  भि बहादरु काकी  

मालपोि/सम्पत्ती 
कर  

३९६० २०७७।६।८ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

श्री सन्िोिी आर्ल 
स्टोसय  

व्र्वसार् कर  १८७५० २०७७।९।७ 

१२ 

वडाको पद्धहलो करदािा  कृष्र् शे्रष्ठ मालपोि  २१० २०७७।४।२  

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  

उलमयला नेपाल  
मालपोि/सम्पत्ती 
कर  

२८८० २०७७।६।३० 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

नारार्र्लाल शे्रष्ठ  व्र्वसार् कर  १६८७५ २०७७।६।९ 

१३ वडाको पद्धहलो करदािा  िारा बहादरु दनवुार  लसफाररस  ४०० २०७७।४।४  



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

 

120 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  मधसुदुन आचार्य  

मालपोि/सम्पत्ती 
कर  

२८८० २०७७।५।२९ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

जशवराम दंगाल  व्र्वसार् कर  ७००० २०७७।६।२७ 

१ 

वडाको पद्धहलो करदािा  हेमलाल चौलागाईं मालपोि  ७००।८२ २०७७।४।१ 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  

बिुे िामाङ 
मालपोि र सम्पजत्त 
कर 

५२०० २०७७।११।२१ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

खम्बलसं िामाङ  व्र्वसार् कर  ६५०० २०७७।८।३० 

२ 

वडाको पद्धहलो करदािा  कुमार चौलागाईं जन्म दिाय प्रलिललद्धप १०० २०७७।४।६ 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  लमुडी खलिवडा  

मालपोि र सम्पजत्त 
कर 

४०७० २०७७।५।१५ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

जजर लामा िामाङ  व्र्वसार् कर  ९८०० २०७७।८।११ 

३ 

वडाको पद्धहलो करदािा  द्धववेक िामाङ  व्र्वसार् कर  २३०० २०७७।४।२ 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  

कान्छी िामाङ  
मालपोि र सम्पजत्त 
कर 

१०५० २०७७।६।११ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

लगिा गरुुङ  व्र्वसार् कर  ३१०० २०७७।९।२२ 

४ 

वडाको पद्धहलो करदािा  स्व.मालाङगाई िामाङ  
मालपोि र सम्पजत्त 
कर 

६३० २०७७।४।३ 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  

स्व. चन्र बहादरु 
िामाङ  

मालपोि र सम्पजत्त 
कर 

४०१० २०७७।७।१८ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  ददपा चौलागाईं जघलमरे व्र्वसार् कर  ३००० २०७७।८।३ 

५ 

वडाको पद्धहलो करदािा  श्र्ाम बहादरु रोक्का  मालपोि  १८९ २०७७।४।९ 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  

कृष्र् बहादरु खड्का  
मालपोि र सम्पजत्त 
कर 

५५९० २०७७।११।१७ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

लसिा चौलागाईं व्र्वसार् कर  ३००० २०७७।९।१० 
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७ 

वडाको पद्धहलो करदािा  द्धटकालाल शे्रष्ठ  सम्पजत्त कर  १८० २०७७ऽ४।१ 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  थपयन स्र्ाङबो  

मालपोि र सम्पजत्त 
कर 

३१११ २०७७।६।३० 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

ददपा शे्रष्ठ व्र्वसार् कर  ३२५० २०७७।६।२१ 

८ 

वडाको पद्धहलो करदािा  बलराम लगरी  मालपोि  ९६७।५० २०७७।४।५ 

वडामा सबैभन्दा बढी मालपोि 
र सम्पत्ती कर लिने करदािा  

सूर्यमान दोङ  
मालपोि र सम्पजत्त 
कर 

२५३० २०७७।५।५ 

वडामा सबैभन्दा बढी व्र्वसार् 
कर लिने करदािा  

लमलन लगरी  व्र्वसार् कर  ६००० २०७७।४।१५ 

 
 

 

2.8.३ सावयजलनक जग्गा संरक्षर्  
 

मेलम्ची नगरपाललकाले नगरपाललका लभत्र रहेका सावयजलनक जग्गाहरुको संरक्षर् गरी उि सावयजलनक जग्गामा 
सामदु्धहक कृद्धि खेिी कार्यक्रम संचालन गनुयका साथै ईन्राविी नदी द्धकनार क्षते्रका जग्गाहरुबाट बहाल लबटौरी 
शलु्क संकलन गरररहेको छ। र्स नगरपाललकाले हालसम्म देहार् अनसुार ५८० रोपनी ५ आना सावयजलनक 
जग्गा छ्ट्ट्टर्ाई संरक्षर् गररएकोमा लमलि २०७८ साल असार १ गिे र त्र्सपछी मेलम्ची र ईन्राविी नदीमा 
आएको लभिर् बढीबाट गैरा बगर क्षेत्र, लसम्ला बगर क्षेत्र, बगैचा क्षते्र, बाहनुेपाटी क्षते्र लगार्ि सामदु्धहक कृद्धि 
खेिी संचालन गररएको स्थानसम्मका सावयजलनक जग्गाहरु परू्य रुपमा बगरमा पररर्ि भएका छन ् भने उि 
जग्गाहरुमा नगरपाललकाबाट लनमायर् गररएका भौलिक संरचनाहरु समेि पूर्य रुपमा क्षलि भएका छन ्।  

नगरपाललकाबाट छुट्ट्ाएको सावयजलनक जग्गाको द्धववरर् 

 

क्र.सं. सावयजलनक जग्गा रहेको स्थान ठेगाना क्षेत्रफल 
१ लसम्ला बगर क्षेत्र मेलम्ची न.पा. ११ ७४ रोपनी ८ आना  
२ गैरा बगर क्षेत्र  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 क्षेत्र  
मेलम्ची न.पा. १२ र 
१३ 

३६१ रोपनी १३ आना  

५ बाहनुेपाटी बजार मनुीको बगर क्षेत्र  मेलम्ची न.पा. १२ ६० रोपनी  
कूल जम्मा  ५८० रोपनी ५ आना  
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2.8.४ ढुङ्गा, लगटी, बावलुाको आन्िररक आर् ठेक्का बन्दोबस्ि कार्य 
 

मेलम्ची नगरपाललकाको ईन्राविी िथा मेलम्ची नदी क्षते्रबाट आ.व. २०७७/०७८ को लालग ढंुगा, लगटी 
बालवुाको लबक्री कार्य माफय ि आन्िररक राजस्व संकलन गनय कूल रु. २० करोड ५० लाख रुपैर्ााँमा बोलपत्र 
सूचना प्रकाशन गररएकोमा काठमाडौं महानगरपाललका वडा नं १०, बानेश्वर, काठमाडौं जस्थि लिनद्धपप्ले लनमायर् 
सेवाले उि कार्यको लालग रु. २४ करोड ९५ लाख ५७ हजार ५ सर् १४ रुपैर्ााँमा बोलपत्र पेश गरी लमलि 
२०७८ साउन १ गिे देजख २०७९ असार मसान्िसम्मको लालग ठेक्का सम्झौिा गरेको छ । ढुङ्गा, लगटी 
बालवुाको लबक्रीबाट प्राप्त हनुे आन्िररक आम्दानीबाट नगरको पूवायधार द्धवकासमा थप सहर्ोग पगेुको छ ।  
 

 

२.९ जशक्षा, र्वुा िथा खेलकुद शाखाबाट सम्पादन भएका प्रमखु कार्यहरु 

  

२.९.१ द्धवद्यालर् भौलिक पूवायधार लनमायर् 

वास सद्धहिको शौचालर् लनमायर्को लालग श्री काललका आधारभिू द्धवद्यालर् मेनपा ५ मसुरेु, श्री भमेुश्वरी आद्धव 
मेनपा ५, श्री िेसे माद्धव मेनपा ६ र श्री बालसधुार माद्धव¸ मेनपा ७¸ दवुाचौरमा प्रलि द्धवद्यालर् रु ७,००,००० ( 
अक्षेरुपी साि लाख मात्र) लनकासा गररएकोमा शौचालर् लनमायर् कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । श्री िेसे माध्र्लमक 
द्धवद्यालर् मेनपा ६, िालामाराङमा लनमायर् गररएको छात्रावास संचालनका लालग आवश्र्क फलनयचर लगार्िका 
सामिी खरीदका लालग रु ६,१६,०००  (छ लाख सोह्र हजार मात्र) लनकासा भएकोमा खरीद कार्य सम्मन्न 
भएको छ। साथै रािपलि शैजक्षक सधुार कार्यक्रम अन्िरगि श्री बिासे माद्धव¸ मेनपा ६ मा ४ कोठे द्धवद्यालर् 
भवन िथा श्री बालसधुार माद्धव¸ मेनपा ७ मा २ कोठे भवन लनमायर्का लालग रकम लनकासा भै लनमायर् कार्य जारी 
रहेको छ ।  
 

२.९.२ द्धवद्यालर्मा कार्ायन्वर्न भएका द्धवलभन्न कार्यक्रमहरुुः 
मेलम्ची नगरपाललका लभत्र संचाललि द्धवलभन्न सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्हरुमा िपलसल बमोजजमका कार्यक्रमका लालग 
रकम लनकासा भै कार्यसम्पन्न भइसकेको छ। 

िपलसल 

 (क) सशिय अनदुान िफय  :  

लस नं वडा नं द्धवद्यालर्को नाम कार्यक्रमको नाम 

लनकासा 
गररएको रकम 

१ १ श्री सेलिकादेवी माद्धव आइलसटी ल्र्ाव ६,५०,००० 

२ २ श्री जालपादेवी माद्धव पसु्िकालर् ६,५०,००० 

३ ३ श्री हैवङुमहादेवस्थान माद्धव द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६,५०,००० 
४ ४ श्री कृष्र् माद्धव द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६,५०,००० 
५ ५ श्री लसन्धपुरुानागाउाँ माद्धव आइलसटी ल्र्ाव ३,२५,००० 
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लस नं वडा नं द्धवद्यालर्को नाम कार्यक्रमको नाम 

लनकासा 
गररएको रकम 

६ ६ श्री िेसे माद्धव पसु्िकालर् ६,५०,००० 
७ ८ श्री जलवाइयदेवी माद्धव द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६,५०,००० 
८ १२ श्री महाकाली माद्धव द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६,५०,००० 
९ १२ श्री काललकादेवी माद्धव द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६,५०,००० 
१० १३ श्री काललकाचेिना माद्धव द्धवज्ञान प्रर्ोगशाला ६,५०,००० 
११ १३ श्री फटकजशला माद्धव आइलसटी ल्र्ाव ३,२५,००० 
१२ ६ श्री बिासे माद्धव उत्कृि द्धवद्यालर् ३,२५,००० 

१३ ५ श्री लसन्धपुरुानागाउाँ माद्धव कार्यसम्पादनामा आधाररि अनदुान ५०,००० 

१४ ६ श्री िेसे माद्धव कार्यसम्पादनामा आधाररि अनदुान ५०,००० 

१५ १० श्री लसिलादेवी मा.द्धव. कार्यसम्पादनामा आधाररि अनदुान ५०,००० 

१६ १३ श्री काललकाचेिना मा.द्धव. कार्यसम्पादनामा आधाररि अनदुान ५०,००० 

१७ १ श्री सेलिकादेवी मा.द्धव. गजर्ि, द्धवज्ञान, अंिजेी टुलद्धकट खरीद ५०,००० 

१८ ७ श्री बालसधुार माद्धव गजर्ि, द्धवज्ञान, अंिजेी टुलद्धकट खरीद ५०,००० 

१९ ९ श्री सािकन्र्ा माद्धव गजर्ि, द्धवज्ञान, अंिजेी टुलद्धकट खरीद ५०,००० 

२० १३ श्री फटकजशला मा.द्धव. गजर्ि, द्धवज्ञान, अंिजेी टुलद्धकट खरीद ५०,००० 

    

   (ख) रािपलि शैजक्षक सधुार कार्यक्रम :  

 

लस नं वडा नं द्धवद्यालर्को नाम कार्यक्रमको नाम 

लनकासा 
गररएको रकम 

१ २ श्री जालपादेवी माद्धव कम्प्र्टुर ल्र्ाव स्थापना १३,००,००० 

२ ५ श्री लसन्धपुरुानागाउाँ माद्धव जशक्षामा नद्धवन प्रद्धवलध प्रवयिन  ६,५०,००० 

३ ६ श्री िेसे माद्धव लसकाइय सामिी/उपलजब्ध अलभवृद्धि ६,५०,००० 
४ ७ श्री ज्र्ोलिभज्र्ाङ माद्धव जशक्षामा नद्धवन प्रद्धवलध प्रवयिन  ६,५०,००० 
५ ८ श्री जलवाइयदेवी माद्धव जशक्षामा नद्धवन प्रद्धवलध प्रवयिन  ६,५०,००० 
६ ९ श्री जनिा माद्धव लसकाइय सामिी/उपलजब्ध अलभवृद्धि ६,५०,००० 
७ ९ श्री सािकन्र्ा माद्धव लसकाइय सामिी उपलजब्ध अलभवृद्धि ६,५०,००० 
८ १३ श्री फटकजशला माद्धव कम्प्र्टुर ल्र्ाव स्थापना ६,५०,००० 

 

   (ग) नगरपाललकाको आन्िररक श्रोि िफय : 
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लस नं वडा नं द्धवद्यालर्को नाम कार्यक्रमको नाम 

लनकासा 
गररएको रकम 

१ २ श्री जालपादेवी माद्धव फलनयचर खरीद १,६५,००० 

२ ५ श्री लसन्धपुरुानागाउाँ माद्धव वाद्यवादन सामािी खरीद १,००,००० 

३ ६ श्री िेसे माद्धव छात्रावास व्र्वस्थापन ६,१६,००० 
४ ११ श्री महाद्धवर वालद्धवकास केन्र वालद्धवकास केन्र व्र्वस्थापन ५०,००० 
५ ११ श्री भैरबीदेवी आ.द्धव. भवन ममयि संभार १,००,००० 
६ १२ श्री काललकादेवी मा.द्धव. फलनयचर खरीद १,००,००० 
७ १३ श्री काललकाचेिना मा.द्धव. फलनयचर खरीद १,००,००० 
८ १३ श्री फटकजशला माद्धव भवन ममयि संभार १,००,००० 

 

(घ) लसकाइ सदुृद्धढकरर्का लालग प्रोत्साहन अनदुान द्धविरर्ुः 
 

मेलम्ची नगरपाललकामा संचाललि सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्हरु मध्र् ेउत्कृि लसकाइ उपलजव्ध भएको आधारभिू िह 
उलिर्य परीक्षा (कक्षा ८)  २०७७ मा उत्कृि नलिजा हालसल गने सफल श्री बिासे माध्र्लमक द्धवद्यालर्, मेनपा 
६, िालामाराङलाई रु. २,००,०००।– (अक्षरेुपी  दईु लाख मात्र) प्रोत्साहन अनदुान उपलब्ध गराइर्ो ।  

   (ङ) अलिररि द्धक्रर्ाकलाप संचालन िथा व्र्वस्थापन: 

नगरपाललका लभत्र संचाललि द्धवद्यालर्का द्धवद्याथीहरु सहभागी गराई चाल ु आ.व.मा लनवन्ध प्रलिर्ोलगिा, 
विृत्वकला प्रलिर्ोलगिा लगार्ि अन्र् द्धवलभन्न प्रलिर्ोलगिाहरु संचालन गररएको छ । 

 

जचत्रकला प्रलिर्ोलगिामा उत्कृि द्धवद्याथीलाई नगर प्रमखुज्रू्बाट परुस्कार िथा प्रमार्पत्र द्धविरर् गररंदै 
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(च) द्धवद्यालर्हरुको अनगुमन िथा लनररक्षर् : 

शैजक्षक गरु्स्िर वृद्धि गनयका लालग नगरपाललका लभत्र संचालनमा रहेका द्धवद्यालर्हरुको लनर्लमि रुपमा लनरीक्षर् 
िथा अनगुमन गने गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

(छ) द्धवद्यालर्मा ददवा खाजा व्र्वस्थापन : 

नगरमा संचाललि सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्मा बालद्धवकास देजख कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि सबै द्धवद्याथीहरुको लालग 
ददवा खाजा व्र्वस्थापनको लालग रकम लनकासा गरी ददवा खाजा व्र्वस्थापन गने कार्य सम्पन्न गररएको छ । 

(ज) सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्मा स्र्ानीटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन : 

सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्मा अध्र्र्नरि द्धकशोरीहरुको लालग मद्धहनावारी हुाँदा प्रर्ोग गने स्र्ालनटरी प्र्ाड द्धविरर् 
गररएको छ, जसबाट सबै सामदुाद्धर्क द्धवद्यालर्हरुमा अध्र्र्न गने छात्राहरु लाभाजन्वि भएका छन ्। 

(झ) द्धवद्यालर्मा जशक्षक व्र्वस्थापन : 

Teach for Nepal को सहकार्य िथा नगरपाललकाको आलथयक सहर्ोगमा िपलसलका द्धवद्यालर्हरुमा माध्र्लमक 
िहमा अंिजेी, गजर्ि िथा द्धवज्ञान द्धविर्का १४ जना प्रज्ञाथी जशक्षक व्र्वस्थापन गररएको छ ।  

क्रम संख्र्ा वडा नं. प्रज्ञाथी जशक्षक व्र्वस्थापन गररएका द्धवद्यालर्हरु 

१ ४ श्री ठुलोथकनी माद्धव 

२ ६ श्री बिासे माद्धव 
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३ ६ श्री िेसे आद्धव 

४ १० श्री जशिलादेवी माद्धव 

५ ११ श्री इन्रेश्वरी माद्धव 

६ १२ श्री महाकाली माद्धव 

७ १३ श्री काललकाचेिना माद्धव 
 

(ञ) अन्र् शैजक्षक कार्यहरु : 

➢ उच्च माध्र्लमक िहमा शनु्र् दरवन्दीमा लामो समर्देजख संचालनमा रहेको श्री िेसे माद्धवलाइय उच्च 
माध्र्लमक िहमा एक जना जशक्षक व्र्वस्थापनका लालग रकम उपलब्ध गराइएको ।  

 

➢ हालसम्म बाल द्धवकास केन्र संचालन नभएका २९ द्धवद्यालर्हरुमा नगरपाललकाको आन्िररक श्रोिबाट 
खचय व्र्होने गरी बाल द्धवकास केन्र संचालनको लनर्यर् भइय बालद्धवकास सहजकिाय लनर्जुिको प्रकृर्ामा 
रहेको र वालद्धवकास केन्र व्र्वस्थापनको लालग प्रलि द्धवद्यालर् रु ५०,०००/− लनकासा गररएको ।  
 

➢ द्धवद्यालर्मा परुाना पसु्िाका जशक्षकहरु द्धवस्थापन गरी नर्ााँ पसु्िाका जशक्षकहरु लभत्राउनका लालग लाग ु
गररएको Golden Hand Shake कार्यक्रम माफय ि द्धवलभन्न द्धवद्यालर्मा कार्यरि १ जना लनमाद्धव िहका र 
४ जना प्राथलमक िहका जशक्षकहरुले स्वेजच्छक अवकास ललन ुभएको छ ।  
 

➢ २०७८ सालबाट बैशाख मद्धहना देजख लागू हनु ेगरी द्धवद्यालर्मा कार्यरि वालद्धवकास सहजकिाय, द्धवद्यालर् 
सहार्क र द्धवद्यालर् सहर्ोगीलाइय मालसक रु २००० प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको  छ ।   
 

➢ संघीर् िथा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइएको एकमषु्ठ जशक्षर् लसकाइ अनदुानबाट िलव, भत्ता 
उपलब्ध हनुेगरी माध्र्लमक िहमा द्धवद्यालर्को आवश्र्किाको आधारमा १५ जना अंिजेी, गजर्ि िथा 
द्धवज्ञान द्धविर्का जशक्षक व्र्वस्थापन गररएको छ । 

(ट) शैजक्षक ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन : 

द्धवद्यालर्हरुको शैजक्षक ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापनको लालग िाललम संचालन िथा आवश्र्क सहजजकरर् गरी शैजक्षक 
ि्र्ांक व्र्वस्थापन गररएको छ । 

(ठ) बहकुक्षा बहसु्िर (MGML) कार्यक्रमको द्धवस्िारुः 

र्स आलथयक विय देजख जमयन नेपाल सहर्ोग संघको प्राद्धवलधक सहर्ोग र र्स नगरपाललकाको आलथयक सहर्ोगमा 
िपलसलका द्धवद्यालर्हरुमा बहकुक्षा बहसु्िर (MGML) कार्यक्रम द्धवस्िार गररएको छ ।  
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क्र.सं. वडा नंम्वर MGML कार्यक्रम द्धवस्िार गररएका द्धवद्यालर्हरु 

१ २ श्री लनवुाँगाउाँ आद्धव 

२ ९ श्री पञ्चकन्र्ा आद्धव 

३ १० श्री द्धवद्धप स्मलृि आद्धव 

४ १० श्री द्धहरादेवी आद्धव 

५ १३ श्री पजब्लक आद्धव 

६ १३ श्री चण्डेश्वरी आद्धव 

 

(ड) नगरस्िरीर् रािपलि रलनङ जशल्ड प्रलिर्ोलगिा संचालन िथा व्र्वस्थापनुः 

नगरमा संचाललि माध्र्लमक द्धवद्यालर्का द्धवद्याथीहरु सहभागी हनुे गरी िेश्रो मेलम्ची नगर स्िरीर् रािपलि रलनङ 
जशल्ड प्रलिर्ोलगि लमलि २०७८ बैशाख ३ देजख ५ गिेसम्म संचालन िथा व्र्वस्थापन गररएको लथर्ो । उि 
प्रलिर्ोलगिामा २० वटा सामदुाद्धर्क माध्र्लमक द्धवद्यालर् र १ वटा संस्थागि द्धवद्यालर्का ७६० जना द्धवद्याथीहरु 
सहभागी भएका लथए । उि प्रलिर्ोलगिामा श्री इन्रेश्वरी माद्धव मेनपा ११, लसन्धपुाल्चोकले रलनङ जशल्ड जजत्न 
सफल भएको लथर्ो भन ेउि प्रलिर्ोलगिामा सहभागीहरु मध्र्े चौथो स्थानसम्म पदक प्राप्त गने द्धवद्यालर् र पदक 
प्राप्तीको द्धववरर् िपलसल अनसुार रहेको छ ।  

पदक िाललका 
क्र.सं. द्धवद्यालर्को नाम स्वर्य रजि कास्र् जम्मा 
१ श्री इन्रेश्वरी माद्धव 1७ ७ ३ २७ 

२ श्री बालसधुार माद्धव ६ ६ ४ १६ 

३ श्री प्रगिी अंिजेी माद्धव ५ ५ ६ १६ 

४ श्री जशिलादेवी माद्धव ३ ४ ४ ११ 
 

त्र्सैगरी, लमलि २०७८ बैशाख १० देजख १२ गिेसम्म मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ मा संचालन भएको 
लसन्धपुाल्चोक जजल्लास्िरीर् सािौं रािपलि रलनङ लसल्ड प्रलिर्ोलगिामा र्स नगरपाललका अन्िरगिका 
द्धवद्यालर्हरुमा अध्र्र्नरि द्धवद्याथीहरुले भाग ललइय मेलम्ची नगरपाललकालाइय दोश्रो स्थानको रुपमा जजि 
हााँलसल गराउन सफल भएका लथए ।  
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रािपलि रलनङ लसल्ड प्रलिर्ोलगिामा द्धवजेिाहरुलाई नगर प्रमखु िथा उपप्रमखुज्रू्बाट प्रमार्पत्र िथा िफी द्धविरर् गररंदै   

 

 

 

 

२.१०  सामाजजक सरुक्षा िथा पजञ्जकरर्  

रािपलि रलनङ लसल्ड प्रलिर्ोलगिका द्धवजेिाहरुलाई नगर प्रमखु िथा उपप्रमखुज्रू्बाट परुस्कार द्धविरर् गररंदै 

२.१० सामाजजक सरुक्षा    

२.१०.१ व्र्जिगि घटना दिाय   

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 मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयिका सबै वडा सजचव र सहार्कहरुको लालग अलभमखुीकरर् 
कार्यक्रम सम्पन्न गररर्ो । त्र्सैगरी नगरपाललका लभत्रका सम्पूर्य व्र्जिगि घटना दिायलाई एम आइ र्स 
प्रर्ालीमा आवि गराउने उद्देश्र्ले आ.व. २०७७/७८ मा मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १० बाट घटना दिाय 
जशद्धवर संचालन गरी उि वडाका २८५ जना व्र्जिहरुको एम आइ र्स प्रर्ालीमा सूजचकृि गने कार्य सम्पन्न 
गररएको छ भने कोलभड–१९ को दोश्रो भेररर्न्टका करर् अन्र् वडामा घटना दिाय जशद्धवर संचालन गनय कदठनाई 
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उत्पनन ्भएको छ । चाल ुआ.व.मा मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयिका १३ वटै वडाको व्र्जिगि घटना दिाय 
द्धकिाबको अलभलेखमा रहेका ४१०५८ वटा घटना दिाय द्धववरर्लाई लाई लडजजटाइजेसन गने कार्य सम्पन्न 
गररएको छ ।  

 

 

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १० मा संचालन गररएको घटना दिाय जशद्धवर 

२.१०.२ सामाजजक सरुक्षा कार्यक्रम  

मेलम्ची नगरपाललकाले आ.व. २०७७/०७८ मा सम्बजन्धि वडा कार्ायलर् माफय ि सामाजजक सरुक्षा भत्ता देहार् 
बमोजजम उपलब्ध गराएको छ ।  

• ७० विय पूरा गरेका ज्र्ेष्ठ नागररकहरुलाई ज्र्षे्ठ नागररक भत्ता मालसक 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 भार मसान्ि लभत्र 
सम्बजन्धि वडा कार्ायलर्हरुमा सम्पकय  गरी अलनवार्य रुपमा लगि नद्धवकरर् गनुयपने व्र्वस्था रहेको छ। 
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२.१०.३ आ.व. ०७७/७८ मा द्धविरर् गररएको सामाजजक सरुक्षा भत्ताको द्धववरर्   

(क) प्रथम चौमालसक (श्रावर्–कालियक) 

 

वडा 
नं. 

जेष्ठ नागररक 
भत्ता(७०बिय मालथ) 

जेष्ठ नागररक भत्ता 
(दललि) 

जेष्ठ नागररक एकल 
मद्धहला 

द्धवधवा (आलथयक 
सहार्िा) 

क बगय ख बगय (आलथयक 
सहार्िा) 

दललि बालबाललका जम्मा 
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(ख) दोश्रो चौमालसक (मंलसर–फाल्गरु् ) 

 

वडा 
नं. 

जेष्ठ नागररक 
भत्ता(७०बियमालथ) 

जेष्ठ नागररक भत्ता 
(दललि) 

जेष्ठ नागररक एकल 
मद्धहला 

द्धवधवा (आलथयक 
सहार्िा) 

क बगय 
ख बगय (आलथयक 

सहार्िा) 
दललि बालबाललका जम्मा 
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(ग) दोश्रो चौमालसक (चैत्र–असार ) 
 

 

 

 

 

 

वडा 
नं. 

जेष्ठ नागररक 
भत्ता(७०बियमालथ) 

जेष्ठ नागररक भत्ता 
(दललि) 

जेष्ठ नागररक एकल 
मद्धहला 

द्धवधवा (आलथयक 
सहार्िा) 

क बगय 
ख बगय (आलथयक 

सहार्िा) 
दललि बालबाललका जम्मा 
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२.१०.४ २०७७ वैशाख देजख २०७७ चैत्र मसान्िसम्मको अनलाइन प्रर्ालीबाट गररएको 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 43 47 90 9 14 23 21 0 0 0 134 

२ 22 24 46 7 6 13 17 0 0 0 76 

३ 33 35 68 1 8 9 18 1 0 0 96 

४ 7 8 15 0 1 1 5 0 0 0 21 

५ 22 19 41 1 1 2 0 0 0 0 43 

६ 56 51 107 8 11 19 17 1 0 1 145 

७ 45 54 99 5 3 8 31 0 0 1 139 

८ 17 37 54 8 11 19 21 1 0 1 96 

९ 50 53 103 8 6 14 25 0 0 1 143 

१० 64 63 127 2 6 8 10 1 1 1 147 

११ 26 37 63 6 11 17 12 1 0 0 94 

१२ 35 36 71 0 0 0 1 0 0 0 72 

१३ 77 79 156 15 13 28 38 2 0 0 224 

जम्मा  497 543 1040 79 91 161 216 7 1 5 1430 

 

२.११ मद्धहला िथा बालबाललका सम्बन्धी कार्यहरु  

 

२.११.१ मद्धहला, बालबाललका िथा सामाजजक समावेजशकरर् शाखाबाट आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पादन 
भएका कार्यहरु  

क्र.सं. कार्यक्रम लाभाजन्वि संख्र्ा 

१. बालद्धवबाह न्रू्लनकरर्का लालग जनप्रलिलनलधहरु िथा द्धवद्यालर्का जशक्षकहरुलाई 
अलभमजुखकरर् िथा सन्देशमलुक फ्लेक्स द्धविरर् कार्यक्रम  

१२० 

२. नगरस्िरीर् जेष्ठ नागरीक संजालको बैठक  ३० 
३. ९१ विय  वा सो भन्दा मालथका ज्र्ेष्ठ नागररकहरुलाई सम्मान कार्यक्रम ६३ 

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

४०० 

५. नगरपाललका र मद्धहलाहरुको समहु/ सलमलि / सहकारी संस्था लबच चौमालसक प्रगिी 
प्रलिवेदन सम्बन्धी अन्िरद्धक्रर्ा  कार्यक्रम 

९० 

६. अपाङ्गिा ददवसमा अन्िरद्धक्रर्ा  कार्यक्रम १५० 
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७. लैद्धङ्गक द्धहंसा द्धवरुिको  १६ ददने अलभर्ानमा द्धवलभन्न कार्यक्रम सञ्चालन २१० 
८. नगरस्िरीर् एकल मद्धहला सञ्जालसंग अन्िरद्धक्रर्ा कार्यक्रम  १५ 

९. माध्र्लमक िह (९-१२) स्िरीर् लनवन्ध प्रलिर्ोलगिा, उत्कृि लनबन्धलाई परुस्कार 
लबिरर् 

२६ 

1०. द्धहंसा द्धपलडि मद्धहलाहरुलाई न्र्ानो कपडा द्धविरर् १५ 

११. नगरस्िरीर् अपाङ्गिा समन्वर् सलमलिको बैठक सम्पन्न ३५ 
१२. नगरपाललका लभत्रका १३ वटा वडामा रहेका अगवुा द्धवद्यालर्हरुमा गनुासो िथा 

सझुाव पेद्धटका हस्िान्िरर् 
१३ 

१३. बालमैत्री स्थानीर् िह सम्बन्धी २ ददने अलभमजुखकरर्  ६० 

१४. वैदेजशक रोजगारीवाट फकीएका मद्धहलालाई सीप पद्धहचानका लालग अन्िरद्धक्रर्ा 
कार्यक्रम 

२० 

१५. मेलम्ची नगरपाललका वडा न. १० जशखरपरुमा २ वटा मद्धहला समहु सलमिी गठन 
िथा अनजुशक्षर् कार्यक्रम सम्पन्न 

९१ 

१६. अपाङ्गहरुलाई सीप द्धवकासका लालग ३ ददने बाख्रा पालन िाललम ४० 

१७. अपाङ्गहरुलाई जजद्धवकोपाजयनका लालग अनदुान द्धविरर् १५ 

१८. व्र्बसार् बृदिका लालग वडा न. ११ का एक जना एकल मद्धहलालाई िरकारी 
खेलिका लालग अनदुान द्धविरर् 

१ 

१९. मेलम्ची नगरपाललका वडा न.९ को द्धहंसा द्धपलडि एक जना मद्धहलालाई बाख्रा 
पालनका लालग अनदुान रकम द्धविरर् 

१ 

२०. बाब ुआमा द्धवद्धहन बालबाललकाहरुलाई जशक्षा,स्वास््र् र पोिर्को सलुनजश्चििाको लालग 
भत्ता द्धविरर् 

१५ 

२१. समदुार्मा आधाररि पनुयस्थापना कार्यक्रम (CBR)  अन्िरगि अपाङ्गहरुलाई २ ददने 
िाललम र मौरीको घार द्धविरर्  

४० 

२२. दललि लजक्षि द्धवलभन्न कार्यक्रमहरु संञ्चालन १२० 

२३. जनजालि लजक्षि द्धवलभन्न कार्यक्रमहरु संञ्चालन ६० 

२४. बालबाललका जस्थिी पत्र िर्ारीका लालग वडा न.५,७ र ८ मा घरधरुी सवेक्षर् 
सम्पन्न 

३०० 

२५. सबै वडाका मद्धहला,बालबाललका िथा अपाङ्ग भएका व्र्जिहरुको ि्र्ाङ्क संकलन सचुक अनसुारको 
ि्र्ाङ्क संकलन गरी 
मन्त्रालर् पठाइएको   
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मद्धहला बालबाललका िथा सामाजजक समावेजशकरर् शाखाबाट सञ्चाललि द्धवलभन्न कार्यक्रमका िजस्वरहरु 

 
 
 
 

   

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची न.पा. उपप्रमखुज्रू्बाट ज्र्ेष्ठ नागररकलाई न्र्ानो कपडा र पौद्धिक आहार द्धविरर् गररंदै 
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छलफल िथा अन्िरद्धक्रर्ा कार्यक्रमका सहभागीहरु 

२.११.२ ज्रे्ष्ठ नागररकहरुलाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न  

 

मेलम्ची नगरपाललका लभत्रका १३ वटै वडाहरुमा बसोबास गने ९१ बिय र सो भन्दा मालथ उमेर समहुका 
जेष्ठ नागरीकहरुलाई घरघरमा गएर ब्लङ्केट र हललयक्स सद्धहिको पौद्धिक आहार प्रादन गरी नगर लभत्रका ६३ 
जना ज्र्ेष्ठ नागररकहरुलाई सम्मान गने कार्य गररएको छ । उि कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपाललका नगर 
प्रमखु श्री डम्बर बहादरु अर्ायल, उपप्रमखु श्री भगविी नेपाल, नगरस्िरीर् जेष्ठ नागरीक सञ्जालका अध्र्क्ष श्री 
एकादत्त लधिालको सहभालगिामा रहेको लथर्ो । 

 

२.११.३ बालमैत्री वडा घोिर्ाको लालग द्धवलभन्न कार्यक्रमहरु संचालन 
 

मेलम्ची नगरपाललकाका जनप्रलिलनधीहरु र कमयचारीहरुलाई बालमैत्री स्थानीर् शासन सम्बन्धी २ ददने 
अलभमजुखकरर् कार्यक्रम सम्पन्न गररनकुो साथै मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ५, ७ र ८ लाई कार्यपाललकाको 
लनर्यर् बमोजजम बालमैत्री वडा घोिर्ा गनयको लालग सम्बजन्धि वडाहरुसंग पूवय िर्ारी बैठक सम्पन्न गररएको 
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छ भन े वडा जस्थलिपत्र िर्ारी गनयका लालग १६ जना ि्र्ाङ्क संकलकहरुलाई अलभमजुखकरर् कार्यक्रममा  
सहभागी गराई हाल वडाको ि्र्ाङ्क संकलन गरी जस्थलि पत्र लनमायर्को कार्य अजन्िम चरर्मा रहेको छ ।  

 
 

२.११.४ लैद्धङ्गक द्धहंसा सम्बन्धी १६ ददने अलभर्ान   

 

मेलम्ची नगरपाललकाको आर्ोजनामा नोबेम्बर २५ देजख लडसेम्बर १० सम्मको अवलधमा १६ ददने लैद्धङ्गक 
द्धहंसा सम्बन्धी अलभर्ानको शरुुवाि गरी उि अलभर्ान सम्पन्न गररएको छ ।मेलम्ची नगरपाललका नगर 
प्रमखु श्री डम्बर बहादरु अर्ायल, नगर उपप्रमखु श्री भगविी नेपाल लगार्ि जनप्रलिलनलधहरु र कमयचारीहरुले 
सेिो ररवन लगाएर उि अलभर्ानको शरुुवाि गनुयभएको लथर्ो । र्स अद्धवधमा माध्र्लमक िह (९-१२) 
स्िरीर् लनवन्ध प्रलिर्ोलगिा सञ्चालन गरी उत्कृि चार जना द्धवद्याथीलाई परुस्कृि गररर्ो भन े उपप्रमखु श्री 
भगविी नेपालले १५ जना द्धहंसा प्रभाद्धवि मद्धहलाहरुलाई न्र्ानो कपडा द्धविरर् गनुयभर्ो । मेलम्ची 
नगरपाललकाका १३ वटै वडाहरुमा रहेका अगवुा द्धवद्यालर्हरुमा गनुासो िथा सझुाव पेद्धटका स्थापना गररर्ो 
। मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि इन्रेश्वरी माध्र्लमक द्धवद्यालर्मा रहेका अपाङ्ग 
बालबाललकाहरुलाई हललयक्स र खाजा खचय द्धविरर् गनुयको साथै मद्धहला आत्मलनरभरिाय केन्रमा रहेका प्रभाद्धवि 
मद्धहला िथा बालबाललकाहरुलाई न्र्ानो कपडा िथा फलफुल द्धविरर् कार्य गररर्ो ।  
 

२.११.५ ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर्पत्र द्धविरर् 

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयिको मद्धहला बालबाललका िथा सामाजजक समावेजशकरर् शाखाबाट आ.व. 
२०७७/७८ 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. 
२०७७/०७८ मा 

आ.व. २०७७/०७८ 
को कूल जम्मा 

१ 
मद्धहला 4 3 ० 7 

परुुि 10 10 ३ 2३ 

२ 
मद्धहला 1 – २ ३ 

परुुि 5 – १ ६ 

३ 
मद्धहला 2 1 १ ४ 

परुुि 1 1 १ ३ 

४ 
मद्धहला 2 – २ ४ 

परुुि 6 2 ५ १३ 
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५ 
मद्धहला 2 3 २ ७ 

परुुि 45 3 ३ ५१ 

६ 
मद्धहला 40 29 १ ७० 

परुुि 45 20 ० 65 

७ 
मद्धहला – 1 ० 1 

परुुि 1 – ० 1 

८ 
मद्धहला 4 1 ० 5 

परुुि 4 1 ० 5 

९ 
मद्धहला 4 – १ ५ 

परुुि 4 1 ० 5 

१० 
मद्धहला 8 3 १ 1२ 

परुुि 17 5 ० 22 

११ 
मद्धहला 15 12 ३ ३० 

परुुि 13 10 ३ 2६ 

१२ 
मद्धहला 10 3 २ 1५ 

परुुि 8 7 ३ 1८ 

१३ 
मद्धहला 4 10 २ 1६ 

परुुि 5 15 १ 2१ 

जम्मा 260 141 ३७ ४३८ 
२.११.६ अपाङ्गिा पररचर्पत्र द्धविरर्  

मद्धहला बालबाललका िथा सामाजजक समावेजशकरर् शाखाबाट आ.व. २०७७/७८ सम्म नगरपाललका लभत्रका 
अपाङ्गिा भएका व्र्जिहरुलाई देहार् बमोजजम अपाङ्ग पररचर् पत्र द्धविरर् कार्य सम्पन्न गररएको छ । 

िपलसल 

वगय ललङ्ग 
आ.व. २०७५/ 

०७६ सम्म 
आ.व. २०७६/ 

०७७ मा 
आ.व. २०७७/ 

०७८ मा 
आ.व. २०७७/ 

०७८ सम्म जम्मा 

क 
मद्धहला 11 9 ८ 28 
परुुि 11 26 ९ ४६ 

ख 
मद्धहला 13 32 १५ ६० 
परुुि 23 34 १४ ७१ 

ग मद्धहला 11 20 ७ ३८ 
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परुुि 16 22 १० ४८ 

घ 
मद्धहला 5 11 ० १६ 
परुुि 12 10 ५ २७ 

जम्मा  102 16४ 68 ३३४ 
 

२.१२ स्वास््र् शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु  

२.१२.१ आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पादन भएका कार्यक्रम र प्रगलि  
 

क्र.स 
स्वास््र् कार्यक्रम प्राप्त बजेट खचय रकम प्रगलि  

१ प्राथलमक स्वास््र् सेवा ४३७००००० ३८९०४००० 
कमयचारी िलब भत्ता लगार्ि चाल ु
खचय  भिुानी ।  

२ 
एद्धककृि मद्धहला स्वास््र् 
कार्यक्रम 

३४००००० 2582000 

 मद्धहला स्वास््र् सेवा ददवस, मद्धहला 
स्वास््र् जशद्धवर, आमा समूहको वैठक 

लगार्िका कार्यक्रम सम्पन्न ।  

४ 
एद्धककृि बाल स्वास््र् िथा 
बाल पोिर् कार्यक्रम 

1000000 275520 

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

५ 
महामारी  िथा रोग 
लनर्न्त्रर् कार्यक्रम 

50000 50000 

आइशोलेसन िथा क्वारेन्टइन लनमायर्, 

कोलभड १९ द्धवरुिको खोप अलभर्ान 
संचालन ।    

६ 
अपांगिा रोकथाम िथा 
कुष्ठरोग लनर्न्त्रर् कार्यक्रम 

100000 100000 कार्यक्रम संचालन गनय नसद्धकएको   

७ 
अस्पिाल लनमायर् सधुार िथा 
व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली 300000 300000 

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

८ 
राद्धिर्  स्वास््र् लसक्षा 
सूचना िथा संचार केन्र  

15000 15000 
 रेलडर्ो माफय ि सूचना प्रशारर् 
गररएको ।  

९ उपचारात्मक  सेवा केन्र 9500000 9500000  औिलध िथा उपकरर् खररद  

१० क्षर्रोग  लनर्न्त्रर् 287000 285000 
 क्षर्रोग लनर्न्त्रर्को लालग चौमालसक 
वैठक खचय ।  

११ 
नरलसंग िथा सामाजजक 
सरुक्षा सेवा कार्यक्रम 

1200000 1200000 
 सतु्केरी पोिर् भत्ता िथा र्ािार्ाि 
खचय र प्रोत्साहन रकम द्धविरर् ।  
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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 

२ हाल सम्म जम्मा बसेका संख्र्ा  – –   – 24 41 65 

३ 

 होम 
आइसोलेशन िथा 
क्वारेन्टाइनमा 
रहेका 

मेलम्ची लभत्र  –  – –  53 64 117 

मेलम्ची बाद्धहर  –  – –   –  –  – 

          

पररक्षर् िथा उपचारको द्धववरर् मद्धहला परुुि जम्मा 
१ हाल सम्म जम्मा RT-PCR पररक्षर् गरेका संख्र्ा 308 517 825 

२ 
हाल सम्म नगरपाललका लभत्र जम्मा COVID- 19 positive 

संख्र्ा 135 220 355 

३ 

जजल्ला बाद्धहर लनदान भएका positive संख्र्ा  5 7 12 

एजन्टजजन पररक्षबाट Positive संख्र्ा ८८ 113 201 
लनजी संस्थाबाट आएको positive संख्र्ा 8 5 13 
कुल जम्मा Positive संख्र्ा 236 345 581 

४ हाल सम्म संक्रलमि मध्र्े लनको भै घर फकय नकेो संख्र्ा  176  276  452 

५ हाल सम्म मतृ्र् ुहनुेको संख्र्ा  2  2  4 

६ हाल रहेका सद्धक्रर् संख्र्ा  58  67  125 
 

२.१२.३ कोलभड १९ रोकथाम िथा लनर्न्त्रर्मा भएका कार्य प्रगलि  

द्धवश्व महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाइरस (कोलभड–१९) को दोश्रो भरेरर्न्टको कारर् द्धवश्व जगि नै 
आिद्धङ्कि बलनरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्िो देश पलन अछुिो रहन सकेको छैन । कोलभड १९ को 
संक्रमर्बाट स्थानीर् मालनसहरुको जीवन रक्षाको लालग र्स नगरपाललकाबाट कोलभड १९ रोकथाम िथा 
लनर्न्त्रर्का लालग महत्वपूर्य कार्यहरु समपन्न गररएको छ । आ.व. २०७७/०७८ मा कोरोना संक्रमर् िथा 
रोकथाम गनयको लालग नगरपाललकाबाट देहार् अनसुारको कार्यहरु गररर्ो ।  



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

 

141 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

 

मेलम्ची नगरपाललकामा कोलभड १९ को खोप अलभर्ानको शरुुवाि गररंदै 

(क) होजल्डङ सेन्टर स्थापना 

मेलम्ची नगरपाललका लगार्ि र्स क्षते्रका स्थानीर् जनिाहरुमा द्धवश्व महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना 
भाइरसको थप संक्रमर् फैललन नददनको ललग मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १३ जस्थि फटकेश्वमा होजल्डङ 
सेन्टर स्थापना गररर्ो । होजल्डङ सेन्टर 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 लनर्न्त्रर् कार्यमा केही सहजिा 
भएको छ  ।   

 

मेनपा वडा नं. १३ फटकेश्वरमा रहेको होजल्डङ सेन्टर 
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 (ख)  आइशोलेसन लनमायर्  

कोलभड १९ बाट संक्रलमि मालनसहरुको उचार गरी कोरोना संक्रमर् रोकथाम िथा लनर्न्त्रर् गनयको लालग 
मेलम्ची नगरपाललकाले मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ जस्थि मेलम्ची प्राथलमक स्वास्थर् केन्र र मेलम्ची 
नगरपाललका वडा नं. १२ जस्थि धलुलखेल आउटररच अस्पिालमा १० बेडको आइशोलेसन वाडय लनमायर् गरी 
कोरोना संक्रलमि मालनसहरुको उपचार  गररर्ो । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

मेलम्ची न.पा. वडा नं. १२ जस्थि आइशोलेसन भवन 

 (ग)  दीघयरोगीहरुलाई औिलध द्धविरर्  

लमलि २०७८ साल असार १ गिे र त्र्सपलछ मेलम्ची र ईन्राविी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभाद्धवि 
दीघयरोगीहरुको लालग फेर्रमेड र मद्धहला आत्म लनभयरिा केन्रको सहर्ोगमा एक मद्धहनासम्म पगु्न े मटुु, 

मधमेुह, बाथ, द्धकड्नी, प्रेसरको लगार्ि द्धवलभन्न प्रकारका दीघयरोगका औिलधहरु द्धविरर् गनुयका साथै 
नगरपाललका िथा द्धवलभन्न सघ/संस्थाबाट  लनशलु्क रुपमा प्राप्त भएका द्धवलभन्न प्रकारका औिलध र औिलधजन्र् 
सामािीहरु द्धविरर् गने कार्य गररएको छ ।  

 

 

दीघयरोगीहरुलाई औिलध द्धविरर् िथा स्वास््र् जशद्धवर संचालन गररंदै 
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(घ)  स्वास््र् चौकी भवन िथा शहरी स्वास््र् केन्र भवन लनमायर् 

आ.व २०७७/०७८ मा मेलम्ची नगरपाललका लभत्रका वडा नं. २, ५, ६, ८, ९ र १२ मा गरी जम्मा ६ वटा 
स्वास््र् चौकी भवनको लनमायर् िथा स्िरोन्निी कार्य गररएको छ । त्र्सैगरी मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. 
१२ लगरान्चौरमा शहरी स्वास््र् केन्र भवनको लनमायर् कार्य अजन्िम चरर्मा पगेुको छ ।  
 

(ङ)  मेलम्ची अस्पिाल लनमायर् िथा अन्र् कार्य  

मेलम्ची नगरपाललकाबाट आ.व. २०७७/०७८ मा १५ शैर्ाको मेलम्ची अस्पिाल लनमायर्को थालनी 
गररनकुो साथै देहार् बमोजजमका कार्यहरु सम्पन्न गररएको छ ।  

 

➢ मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ११ डुाँडेखोलामा १५ शैर्ाको अस्पिाल लनमायर्को कार्य थालनी 
गररएको छ भन े मेलम्ची नगरपाललकाको सद्धक्रर्िामा मेलम्ची प्राथलमक स्वास््र् केन्रमा CEONC 

(अपरेशन सद्धहिको प्रशिुी सेवा) संचालनको लालग प्रद्धक्रर्ा अगालड बढाइएको छ । 

➢ धलुलखेल अस्पिालको सहकार्यमा मेलम्ची प्राथलमक स्वास््र् केन्रमा दन्ि सेवा, स्त्री रोग, मटुु रोग र 
मानलसक रोगको द्धवशेिज्ञ सेवा शरुुवािको प्रद्धक्रर्ामा रहेको छ ।  

➢ लिलगंगा आाँखा अस्पिाल र नगरपाललकाको सहकार्यमा आाँखा सेवा केन्र स्थापना गररएको छ ।  

➢ कोलभड–१९ को संक्रमर् रोकथाम िथा लनर्न्त्रर् गनयको लालग आइशोलेसन, होजल्डङ सेन्टर लनमायर् 
गरी नगर लभत्रका संक्रलमि व्र्जिहरुको उपचार गररएको छ ।  
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हाल सम्म मेलम्ची नगरपाललकाको वडा अनसुारको कोलभड-१९ को अवस्था 

लस.न 
मेलम्ची 

नगरपाललका 

जम्मा संक्रलमि  लनको भई लडस्चाजय भएका मतृ्र् ुहनुेको संख्र्ा हाल उपचारमा रहेका 

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

१ वडा १ 7 24 31 4 21 25 0 0 0 3 3 6 

२ वडा २ 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

३ वडा ३ 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0 0 0 

४ वडा ४ 5 2 7 4 2 6 0 0 0 1 0 1 

५ वडा ५ 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0 0 0 

६ वडा ६ 19 36 55 19 31 51 0 0 0 0 5 5 

७ वडा ७ 4 4 8 4 4 8 0 0 0 0 0 0 

८ वडा ८ 9 23 32 9 21 30 0 1 1 0 1 1 

९ वडा ९ 15 35 50 11 25 36 0 0  4 10 14 

१० वडा १० 18 30 48 4 7 11 1 0 1 13 23 36 

११ वडा ११ 88 109 117 59 88 147 0 1 1 29 20 49 

१२ वडा १२ 56 56 112 42 48 90 1 0 1 13 8 21 

१३ वडा १३ 8 13 21 5 7 12 0 0 0 3 6 9 

जम्मा  236 345 581 168 266 435 2 २ ४ 66 77 143 
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मेलम्ची  नगरपाललका लभत्रका १८ विय भन्दा मालथका नागररकहरुलाई कोलभड-१९ द्धवरुि  
लगाइएको पद्धहलो खोपको अवस्था  

लस.न स्वास््र् संस्थाको द्धववरर्  

खोप प्राप्त संख्र्ा   

मद्धहला परुुि जम्मा 

१ भोटेचौर स्वास््र् चौकी, मेनपा १  395 308 623 

२ हैबङु स्वास््र् चौकी, मेनपा ३ 315 354 669 

३ थकनी स्वास््र् चौकी, मेनपा ४  210 145 357 

४ लसन्धकुोट स्वास््र् चौकी, मेनपा ५  629 528 1157 

५ िालामाराङ स्वास््र् चौकी, मेनपा ६  490 360 850 

६ दबुाचौर स्वास््र् चौकी, मेनपा ७ 633 588 1221 

७ ज्र्ालमरे स्वास््र् चौकी, मेनपा ९ 601 457 1058 

८ जशखरपरु स्वास््र् चौकी, मेनपा १० 558 381 939 

९ मेलम्ची प्राथलमक स्वास््र् चौकी, मेनपा ११  273 260 533 

१० बााँसवारी स्वास््र् चौकी, मेनपा १२ 645 587 1232 

११ फटकजशला स्वास््र् चौकी, मेनपा १३  423 343 766 

जम्मा  5092 4311 9405 
 

र्स नगरपाललका लभत्र कोलभलसल, भेरोलसल, जेजन्सन, एक्स्िाजेलनका लगार्िका कोलभड १९ द्धवरुिको परू्य खोप 
नगर लभत्रका ५५३१ जना व्र्जिहरुलाई लगाउने कार्य गररएको छ भने बाँकी रहेका अन्र् व्र्जिहरुलाई 
उि खोप लगाउने कार्य भैरहेको छ ।   

२.१२.4 आ.व. २०७७/०७८ 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 4347 4221 6132 6078 113 104 

१०–१९ 5596 4391 8295 6314 87 72 

२०–५९ 17639 13543 35555 20823 333 374 
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६० विय मालथ 4663 4000 7867 6586 113 110 

 

कार्य क्षते्र लभत्र पने लनकार् प्रलिवेदन गनुयपने संख्र्ा प्रलिवेदन गरेका संख्र्ा सेवा प्राप्त गरेका 
सेवािाही 

गाउाँघर जक्ललनक  392 278 4563 

खोप जक्ललनक 465 459 5706 

खोप सेसन  437 461 

मद्धहला स्वास््र् स्वरं्सेद्धवका  1146 1097 33447 

(ख)  खोप सेवा  

क्र.सं. खोप सेवाको द्धकलसम 
खोप पाएका 

बच्चाहरुको संख्र्ा 
प्राप्त भएको 

खोप 

खचय भएको 
खोप 

१ लब.लस.जज 472 4345 4027 

२ लड.द्धप.द्धट/हेप. लब िेश्रो 804 4110 3356 

३ पोललर्ो िेश्रो 804 4160 3582 

४ द्धप.लस.लभ.िेश्रो 751 3830 2859 

५ एफ.आइ.द्धप.लभ.दोश्रो  823 3315 2661 

६ दादरुा रुबेला दोश्रो  638 4547 3606 

७ जे.इ  693 2580 1790 

८ एक विय उमेर पलछ खोपको िेश्रो 
मात्रा परुा गरेका  

15   

९ द्धट.लड. पद्धहलो  380 2012 1626 

१० द्धट.लड. दोश्रो  292 

११ द्धट.लड. दोश्रो प्लस  261 
 

(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 

1746 19 8 861 597 677 505 477 592 511 4559  

दोश्रो 
भेट  

3490 15 23 – – – – – – – – – 

 



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

 

147 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

(घ)  सरुजक्षि माितृ्व   

गभयविी सेवा 

द्धववरर् २० विय मलुन २० विय मालथ   

पद्धहलो पटक गभय 
जााँच 

126 851   

चौथो मद्धहनामा गभय 
जााँच 

107 590   

प्रोटोकल अनसुार 
४ पटक गभय जााँच 

48 572   

प्रसलुि सेवा 

द्धववरर् स्वास््र् संस्था घर लसफ्र्ाली लब्रज 

दक्ष प्रसलुि कमी 33२ 1 331 7 

अन्र् स्वास््र् 
कमी 

7 0 0 0 

सामान्र् 331 – – ७ 
 

(ङ)  पररवार लनर्ोजन    

द्धववरर् 
नर्ााँ प्रर्ोगकिाय हाल 

अपनाइरहेका 
सेवामा लनर्लमि 

नभएका 
साधन द्धविरर् 
पररमार् २० विय मलुन २० विय मालथ 

कण्डम   34789 

द्धपल्स  15 222 2072 389 1822 

लडपो  51 608 12732 1426 4169 

आर्लुसलड 3 12 2373 5 26 

इम्प्लान्ट  1 297 14293 226 550 
 

(च)  गाउाँघर जक्ललनक  

क्र.सं. द्धववरर् संख्र्ा 
१ प्राथलमक उपचार 3261 

२ िौल अनगुमन 580 

३ गभय जााँच गरेका मद्धहला 62 

४ सतु्केरी जााँच गरेका मद्धहला 13 

५ जकुाका औिलध खाएका मद्धहला 14 

६ ६ मद्धहनासम्म स्िनपान मात्र गराइएको बच्चा 182 

७ ६ मद्धहना पलछ ठोस आहार शरुु गरेका  बच्चा 195 
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८ आइरन चक्की द्धविरर् गररएका गभयविी िथा सतु्केरी 200 
९ लभटालमन ए प्राप्त गरेका सतु्केरी मद्धहला 7 
१० पररवार लनर्ोजन साधन प्रर्ोग गने मद्धहला 820 
११ आमा समूहको वैठकमा भाग ललएका  364 
१२ उपचारमा लनर्लमि नभएकाको खोजपट्िाल गरेको  –     

(छ)  क्षर्रोग द्धवरामी उपचार द्धववरर्   

क्र.सं. द्धववरर् दिाय संख्र्ा उपचार प्राप्त गरेका  

१ फोक्सोको द्धटलब (लब.लस.)  7 7 

२ फोक्सोको द्धटलब (लस.लड) – – 

३ एक्स्िा पल्मोनरी लब.लस./लस.लड. 5 5 
 

(ज)  बद्धहरङ्गमा आएका लबरामीहरुको उपचार द्धववरर्    

क्र.सं. द्धववरर् मद्धहला परुुि जम्मा 
१ हााँडे 37 27 64 

२ र्दु्धटआइ 621 294 915 

३ एल आर द्धट आइ 1882 1557 3439 

४ र् ुआर द्धट आइ 1479 1152 2631 

५ िल्लो पेट दखु्न े 788 313 1101 

६ टाइफाइड द्धफबर 471 505 976 

७ भाइरल इन्फ्लनु्जा 541 361 902 

८ ग्र्ाद्धिक 2226 1625 3851 

९ आउाँ 300 191 491 

१० झाडा पखाला 880 708 1588 

११ जकुा 697 493 1190 

१२ रि अल्पिा/ पोलललनउरोप्र्ाथी 80 27 107 
१३ मधमेुह 64 85 149 
१४ छाला रोग 3684 2969 6653 
१५ दााँि िथा मखु रोग 915 606 1521 
16 आाँखा रोग 561 406 967 
17 टजन्सल 1148 766 1914 
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१८ कान 444 1104 1548 
१९ दम 727 587 1314 
२० प्रेसर 270 274 544 
२१ चोटपटक/भााँजचएको 2451 3349 5800 
२२ बाथ रोग 579 534 1113 

 

 

प्रगिी समीक्षा र कोलभड िथा लनर्लमि खोप कार्यक्रम संचालन गररंदै 

(झ)  पोिमाटयम सेवा  :  

मेलम्ची नगरपाललका लभत्र द्धवलभन्न कारर्बाट अकालमा मतृ्र् ुभई र्स नगरपाललका अन्िगयि मेलम्ची प्राथलमक 
स्वास््र् केन्रबाट आ.व. २०७७/०७८ मा ५४ जना परुुि र २१ जना मद्धहला गरी जम्मा ७५ जना 
व्र्जिहरुको पोिमाटयम गररएको छ । 

  

(ञ)  गभयपिन सेवा  :  

आ.व. २०७७/०७८ मा मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि मेलम्ची प्राथलमक स्वास््र् केन्रबाट गभय राख्न 
अलनच्छुक ६० जना मद्धहलाहरुलाई सरुजक्षि गभयपिन सेवा प्रदान गररएको छ । 

 

२.१२.5 राद्धिर् आरोग्र् ददवस िथा धनवन्िरी जर्न्िी सम्पन्न 

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि आर्वेुद शाखावाट आ·व· २०७७/७८ को वाद्धियक कार्यक्रम अनसुार लमलि 
२०७७ साल कालियक २८ गिे मेलम्ची नगरपाललकाका उपप्रमखु श्री भगविी नेपालज्रू्को प्रमखु 
आलि्र्िामा राद्धिर् आरोग्र् ददवस िथा धनवन्िरी जर्न्िी द्धवलभन्न कार्यक्रम गरी सम्पन्न गररर्ो l उि 
कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपाललकाका प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि कुमार प्रसाद कोइराला लगार्ि अन्र् 
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कमयचारीहरु र द्धवलभन्न व्र्जिहरुको उपजस्थलि रहेको लथर्ो। धन्वन्िरीलाई  आर्वेुदका प्रवियक 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, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि लगार्ि अन्र् कमयचारीहरु धनवन्िरी ददवस मनाउाँदै 

२.१२.6 द्धवद्यालर् आर्वेुद िथा र्ोग जशक्षा कार्यक्रम सम्पन्न  

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि आर्वेुद शाखावाट आ.व. २०७७/७८ को वाद्धियक कार्यक्रम अनसुार 
जरार्ोटार आर्वेुद औिधालर् र थकनी आर्वेुद औिधालर्बाट मेलम्ची नगरपाललका लभत्रका देहार् 
अनसुारका द्धवद्यालर्हरुमा द्धवद्यालर् आर्वेुद िथा र्ोग जशक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गररएको छ । आर्वेुद 
नेपालको मौललक जचद्धकत्सा पिलिक भएकोले उि जचद्धकत्साको प्रचार प्रसार िथा स्थालनर् स्िरमा पाइन े
जलडवटुीहरुको प्रर्ोग, महत्व र संरक्षर्, औिधालर्ले प्रदान गने सेवा र र्ोग जशक्षाको महत्वको बारेमा 
द्धवद्यालर्का जशक्षक िथा द्धवद्याथीहरूलाई जानकारी गराइर्ो। 
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िपलसल 

क्र.सं. कार्यक्रम गररएको द्धवद्यालर् कार्यक्रम सम्पन्न लमलि लाभाजन्वि 
संख्र्ा 

१ श्री ईन्रेश्वरी  माध्र्लमक द्धवधालर्, मेनपा ११  २०७७ फगनु १० र ११ 

३२१ 

२ श्री मेलम्ची कम्र्लुनटी माध्र्लमक द्धवद्यालर्, मेनपा ११ २०७७ फागनु १३ र १४ 

३ श्री समिा जशक्षा लनकेिन माध्र्लमक द्धवद्यालर्, मेनपा ११ २०७७ चैत्र २ र ३  

४ श्री िेसे माध्र्लमक द्धवद्यालर्, मेनपा ६  २०७७ चैत्र ४ र ५  

५ श्री जाल्पा देवी माध्र्लमक द्धवद्यालर्, मेनपा १२ २०७७ चैत्र २२ र २३ 

६ श्री लसन्धपुरुानागाउाँ माध्र्लमक द्धवद्याल द्धवधालर्, मेनपा ५  २०७७ फागनु २५ 

३२४ 

७ श्री ठूलो थकनी माध्र्लमक द्धवद्यालर्, मेनपा ४ २०७७ चैत्र २  

८ श्री थानाभञ्ज्र्ाङ आधारभिू द्धवद्यालर्,मेनपा ४ २०७७ चैत्र ३ 

९ श्री जालपा देवी माध्र्लमक द्धवद्यालर्, मेनपा २ २०७७ चैत्र ९ 

१० श्री कृष्र् माध्र्लमक द्धवद्यालर्, मेनपा ४  २०७७ चैत्र १० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्धवद्यालर् आर्वेुद िथा र्ोग जशक्षा कार्यक्रममा सहभागी द्धवद्यालर्का द्धवद्याथीहरु 

२.१२.7 आर्वेुद गाउ ं घर/शहरी जक्ललनक नसने रोग व्र्वस्थापन िथा उपचार सेवा 
मेलम्ची नगरपाललका आर्वेुद शाखावाट आ·व· २०७७/७८  को वाद्धियक कार्यक्रम अनसुार जरार्ोटार  

आर्वेुद औिधालर्वाट  मेलम्ची नगरपाललका वडा नं ६ िालामारााङ जस्थि श्री िेसे माध्र्लमक द्धवद्यालर्मा 
लनशलु्क आर्वेुद गाउ ं घर/शहरी जक्ललनक नसने रोग व्र्वस्थापन िधा उपचार सेवा लमलि २०७७ साल पौि 
१ गिे देजख शभुारम्भ भई प्रत्र्ेक मद्धहनाको दईु पटक संचालन हदैु आईरहेको छ । साथै थकनी आर्वेुद 



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

 

152 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

औिधालर्िारा मे.न.पा. वडा नं २ जैसीगाउ ं  जस्थि जालपादेवी माध्र्लमक द्धवधालर्मा समेि उि सेवा संचालन 
गररएको छ। र्स सेवाबाट आ·व· २०७७/७८ मा जम्मा ७२३ जना सेवािाहीहरु लाभाजन्वि भएका छन ्l  

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्वेुद उपचार सेवा प्रदान गररंदै 

२.१२.8 औिलध खररद 

मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि आर्वेुद शाखावाट र्स आ·व· मा  अलभपलिकर चरु्य, आमल्की चरु्य, लत्रफला 
चरु्य, लत्रकुट चरु्य, शिावरी चरु्य, लसिोपलादी चरु्य,दशमलु चरु्य, गडु्ची चरु्य, र्ोगराज गगु्गलु, लवर्भाष्कर चरु्य, 
पंचसकार चरु्य,  खददरादी वटी,  महानारार्र् िेल लगार्ि ४५ थरीका आर्वेुद औिधजाहरु रु. 
२४,१०,९६५/९०  मा खररद गरी  मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि रहेका जरार्ाोटार आर्वेुद औिधालर् र 
थकनी आर्वेुद औिधालर् माफय ि सेवािाहीहरुलाई द्धविरर् गररर्ो।  

२.१२.९ जेष्ठ नागररकका लालग स्वास््र् सेवा प्रवियन कार्यक्रम  

आधारभिु स्वास््र् सेवालाई सशि बनाउनका लालग गाउाँघरमा भएका जेष्ठ नागररकहरुको स्वास््र् संरक्षर् 
िथा संवधयनको लालग लनर्लमि रुपमा नगरपाललका अन्िगयिका आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरुवाट जााँच िथा 
रसार्नका औिलधहरु द्धविरर् गररएको छ । २०७८ साल आिाढ मसान्िसम्म जरार्ोटार आर्वेुद औिधालर् 
र थकनी आर्वेुद औिधालर्बाट ३१५ जना जेष्ठ नागररकहरुलाई लनर्लमि रुपमा शारीररक जााँच गरी 
पन्चकमय र रसार्नका औिलधहरु द्धविरर् गररर्ो ।     

२.१२.१० स्िनपार्ी आमालाई मािजृशश ुसरुक्षाथय दगु्धवधयक जलडवटुी जन्र् औिलध द्धविरर् कार्यक्रम 

मािजृशश ु स्वास््र् र स्िनपानको महत्व वझुाउन, आमा र बच्चाको स्वास््र् सधुार गनय िथा कुपोिर्जन्र् 
रोगवाट बचाउन, सतु्केरी मद्धहलाको पर्ायप्त दाधु वढाउनको लालग लनर्लमि रुपमा आर्वेुदन औिलधहहरुको 
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द्धविरर् िथा आर्वेुदन सेवा प्रदान गररएको छ । २०७८ साल आिाढ मसान्िसम्म  जरार्टार आर्वेुद 
औिधालर् र थकनी आर्वेुद औिधालर्बाट ८३ जना स्िनपार्ी आमाहरुलाई दगु्धवधयक औिधजा द्धविरर् 
गरी आमा र बच्चाको स्वास््र्मा सधुार गररनकुो साथै कुपोिर्जन्र् रोगहरुको रोकथाम गने कार्य गररएको 
छ ।    

२.१२.११ पन्चकमय / पूवयकमय स्नेहन स्वेदन र जशरोधारा कार्यक्रम  

पन्चकमय अन्िगयि पूवयकमयमा स्नेहन अथायि ्माललश गररन्छ । स्नेहनवाट शरीरका छाला नरम र चजम्कला 
हनु्छन साथै स्वेदन कमयवाट शरीरमा रहेका द्धविादी दोिहरुको नाश हनु्छ र जशरोधारावाट शारीररक दोि, 
माजन्सक दोि र िनावलाई कम गनुयको साथै मनलाई शाजन्ि ददन्छ । २०७८ साल आिाढ मसान्िसम्म 
जरार्टार आर्वेुद औिधालर् र थकनी आर्वेुद औिधालर्वाट स्वेदन कमयवाट ८५ जना र जशरोधारा 
कमयवाट ३१ जना गरी जम्मा ११६ जना सेवािाहीहरुलाई सेवा प्रदान गररएको छ ।     

२.१२.१२ आर्वेुद औिधालर्हरुवाट उपचार गररएका द्धवरामीहरुको द्धववरर् 

२०७७ साल श्रावर् देजख २०७८ आिाढमसान्ि सम्म आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरुवाट ३५२८ जना 
द्धवरामीहरुको स्वास््र् जााँच गररनकुो साथै आर्वेुद औिधजाहरु 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 
१८३८ ५२० २३५८ ९४७ १३६३ २३१० 

(ख) थकनी आर्वेुद औिधालर्    

रोग समूह अनसुारको द्धवरामी ि्र्ाङ्क उमेर र ललंग अनसुारको द्धवरामी ि्र्ाङ्क 

नर्ााँ लबरामी परुानो लबरामी जम्मा परुुि मद्धहला जम्मा 
९७६ १९४ ११७० ५७६ ५९४ ११७० 

 

 

२.१२.१३ नर्ााँ  भेररर्न्टको  कोलभड – १९ र आर्वेुद स्वास््र् सेवा  

द्धवश्वका द्धवलभन्न मलुक सद्धहि नेपालमा पलन कोलभड -१९ नर्ााँ भेररर्न्टको संक्रमर् महामारीको रुपमा 
फैललरहेको छ । उि संक्रमर् रोकथाम िथा लनर्न्त्रर्को लालग शरीरमा रोग प्रलिरोधात्मक क्षमिा वढाउन े
गरु् भएका िपजशल वमोजजमका आर्वेुददक औिधजाहरु लनर्लमि रुपमा क्वारेन्टाईन, आईसोलेसन िथा होम 
आईसोलेसनहरुमा द्धविरर् गने कार्य गररएको छ । २०७८ साल आिाढ मसान्िसम्म कोलभड १९ बाट 
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संक्रमर् भएका १६० जना सेवािाहीहरुलाई अश्वगन्धा चरु्य, र्द्धिमध ु चरु्य, गडूुची चरु्य, लत्रकाुट चरु्य 
लगार्िका औिलधहरु द्धविरर् गररर्ो ।  

२.१३ पश ुसेवा शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु  

२.१३.१ पश ुउपचार सेवा कार्यक्रम M 
मेलम्ची नगरपाललका पश ुसेवा शाखाले आ.व.२०७७÷०७८ मा मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयिका वडा नं. 
१ देजख १३ नं. वडाहरुमा रहेका पशहुरुलाई पश ुसेवा शाखा, मेलम्ची र एद्धककृि सेवा केन्र, द्धपप्लेबाट लनुः 
शलु्क रुपमा मेलडकल उपचार, माईनर सजजयकल उपचार, गाईनोकोलोजजकल उपचार र परजजद्धव लनर्न्त्रर्का 
लालग िपलसल बमोजजमको संख्र्ामा उपचार सेवा प्रदान गररएको छ।   

िपलसल  
क्र.स. कार्यक्रमको द्धववरर् इकाई हाल सम्मको प्रगलि कैद्धफर्ि 

१ मेलडकल उपचार सेवा वटा ५१७६   

२ माइनर सजजयकल उपचार सेवा वटा १९०   

३ गाइनोकोलोजजकल उपचार  वटा १४०   

४ परजजवी लनर्न्त्रर् वटा ८८८३   

५ पश ुबन्ध्र्ाकरर् वटा ३४१   

६ गोबर पररक्षर् वटा १६६   

७ कुखुरा उपचार सेवा वटा ३२०७३   

८ पोिमाटयम पररक्षर् वटा ६२   

 

२.१३.२ खोप कार्यक्रम M 
बाख्राहरुमा महामारीको रुपमा लाग्ने द्धप=द्धप=आर=रोग लबरुि बाख्रालाई सरुजक्षि राख्नका लालग भेटेररनरी 
अस्पिाल िथा पश ुसेवा द्धवज्ञ केन्र दोलखाको सहर्ोगमा मेलम्ची नगरपाललका वडा नं ५, ६, ७, ९, १०, 
११ र १२ मा रहेका ९००० वटा बाख्राहरुलाई द्धप=द्धप=आर=रोग लबरुि खोप लगाइएको छ ।   
 

२.१३.३  बोर्र बोका सहर्ोग कार्यक्रम M 
मेलम्ची नगरपाललकाले आ.ब. २०७७÷०७* मा बाख्रापालक कृिकहरुलाई उन्नि जािको बाख्रापालनमा 
उत्प्रेररि गरर नगर क्षेत्र लभत्र बाख्राको नश्ल सधुार गदै खसी बोकाको मास ुउत्पादन वृद्धि गने उिेश्र्का साथ 
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नगरपाललकाका द्धवलभन्न वडाहरुका िपलसलमा उल्लेजखि पशपुालन फमय लाई ४ वटा प्रजननका लालग उन्नि 
जािको बोका खररदमा ५० प्रलिशि अनदुान ददईएको छ। 

िपलसल 
क्र.स
. 

छनौट भएको 
प्रस्िावकको नाम 

ठेगाना सम्पकय  नं. फामयको नाम 

 १. झलक प्रसाद सवेुदी मेलम्ची–१ ९८५११५९५६७ लसन्ध ुमजल्टप्रपोज कम्पनी प्रा.लल. 
 २. लडल्ली प्रसाद खलिवडा मेलम्ची–२ ९८४९५०७१५५ काब्राबोट बाख्रा पालन 
 ३. द्धकरर् गरुुङ मेलम्ची–३ ९८४३८४९१३४ हैबङु नमनुा कृद्धि फमय 
 ४. लबजर् िामाङ्ग मेलम्ची–४ ९८६९०७८८४४ मंगोल कृद्धि फमय प्रा.लल. 

 

२.१३.४ बंगरुको पाठापाठी लबिरर् कार्यक्रम M 

मेलम्ची नगरपाललकाले आ.ब. २०७७÷०७* मा 
बंगरुपालक कृिकहरुलाई बंगरुपालनमा उत्प्रेररि गरर नगर 
क्षेत्र लभत्रको मास ु उत्पादन वृद्धि गने उिशे्र्का साथ 
नगरपाललकाका द्धवलभन्न वडाहरुका िपलसलमा उल्लेजखि 
पशपुालन फमय िथा बंगरुपालक कृिकहरुलाई २० वटा 
प्रजननका लालग उन्नि जािको बंगरुको पाठापाठी 
शिप्रलिशि अनदुानमा द्धविरर् गररएको छ। 
 

 

िपलसल  
क्र.स. छनौट भएका प्रस्िावकको नाम ठेगाना सम्पकय  नं. बंगरुको 

पाठा/पाठी संख्र्ा 
१. लबनोद अर्ायल मेलम्ची–३ ९८५११०३०३६ १ 

२. जर्मान िामाङ मेलम्ची–३ ९८५११९४३९८ १ 

३. राजेश अर्ायल (लसन्धबेुशी कृद्धि पश ु
िथा अगायलनक फमय) 

मेलम्ची–४ ९८५१०७९२९८ १ 

४. गर्ेश द्धव.क. मेलम्ची–५ ९८४३०५५५९५ १ 

५. लमठु्ठ सनुार  मेलम्ची–६ ९८२३४३३७९३ १ 
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६. वदु्धि बहादरु सनुार मेलम्ची–६ ९८१८८६५५८८ १ 

७. अजुयन शे्रष्ठ (द्धवर िावारी पशपंुक्षी 
पालन फमय ) 

मेलम्ची–७ ९८१८०६२२४७ १ 

८. रामचन्र दमाईं मेलम्ची–७ ९८०३७९१८०४ १ 

९. लबना लब.क. मेलम्ची–७ ९८०३९९२७६९ १ 

१०. अजुयन नेपाली मेलम्ची–७ ९८१३७१६६१९ १ 

११. लसंगमान दमाई मेलम्ची–७ ९८०३५८०२६२ १ 

१२. लबर बहादरु साकी मेलम्ची–१०   १ 

१३. डम्बर बहादरु कामी मेलम्ची–१० ९७४१७३८४३४ १ 

१४. संलगिा माझी ं मेलम्ची–१० ९८०८३९३८९५ १ 

१५. बालबर िामाङ्ग (नमनुा बंगरुपालन 
उधोग ) 

मेलम्ची–११ ९८०८१२६६५४ १ 

१६. लबमला माझी मेलम्ची–१२ ९८२३४२१४२५ १ 

१७. सान्नानी माझी मेलम्ची–१२ ९८६१०५९३९३ १ 

१८. लममी माझी मेलम्ची–१२ ९८१८९७०९३९ १ 

१९. अञ्जना माझी मेलम्ची–१२ ९८४८७४८९८२ १ 

२०. गोकुल माझी ं मेलम्ची–१३ ९८१८६७१२०५ १ 
 

 

२.१३.५ पाडी हकुायउने कार्यक्रमुः 
मेलम्ची नगरपाललकाले आ.ब. २०७७÷०७* मा उन्नि नश्लमा भैसीको संख्र्ा वृिी गरी नगर क्षेत्र लभत्रको 
दगु्ध उत्पादन वृद्धि गने उिेश्र्का साथ 
नगरपाललकाका द्धवलभन्न वडाहरुका िपलसलमा 
उल्लेजखि कृिकहरुलाई ८५ वटा उन्नि 
नश्लको पाडी खररदमा प्रलि पाडी रु १० 
हजारका दरले अनदुानमा द्धविरर् गररएको 
छ। 
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िपलसल 
 

क्र.स. लाभिाही कृिकको नाम,थर ठेगाना सम्पकय  नं. पाडी संख्र्ा कैद्धफर्ि 

१ सनु्िली दनवुार मेलम्ची–११ ९८४०९१५५५६ १ वटा   

२ होम बहादरु घले मेलम्ची–७ ९८१८५९३८७७ १ वटा   

३ समुन मंगरािी मेलम्ची–११ ९८१००७३६५५ १ वटा   

४ गोपाल घले मेलम्ची–७ ९८०३५७९०९९ १ वटा   

५ जखट कुमारी ढंुगाना मेलम्ची–७ ९८०३१०८२७९ १ वटा   

६ द्धटकालाल शे्रष्ठ मेलम्ची–७ ९८२३७५५३६३ १ वटा   

७ रामचन्र दलुाल मेलम्ची–११ ९८६०५३८६८२ १ वटा   

८ कमला दनवुार मेलम्ची–१० ९८१३९७४६५७ १ वटा   

९ ससुन शे्रष्ठ मेलम्ची–७ ९८१३८८८७२९ १ वटा   

१० शेर बहादरु नेवार मेलम्ची–७ ९८१३६४७५६५ १ वटा   

११ मनमार्ा शे्रष्ठ मेलम्ची–७ ९८१३२०८८२१ १ वटा   

१२ राममार्ा दनवुार मेलम्ची–१० ९८४३५७२०८८ १ वटा   

१३ द्धवकास शे्रष्ठ मेलम्ची–७ ९८४३६४९००० १ वटा   

१४ द्धवसाल नेवार मेलम्ची–७ ९८०३५०७०८७ १ वटा   

१५ द्धहराकाजी शे्रष्ठ मेलम्ची–७ ९८१३२०८८२१ १ वटा   

१६ सोलभि अलधकारी मेलम्ची–१० ९८६०६३६०४० १ वटा   

१७ होम बहादरु साकी मेलम्ची–११ ९८०८७९१५०१ १ वटा   

१८ नर बहादरु साकी मेलम्ची–११ ९८०३४१५४२२ १ वटा   

१९ नानी बहादरु शे्रष्ठ मेलम्ची–७   १ वटा   

२० द्धहरालाल िामाङ्ग मेलम्ची–१२ ९८६१०५१०८५ १ वटा   

२१ रेशम बहादरु िामाङ्ग मेलम्ची–१२ ९८६०२६३२६२ १ वटा   

२२ रामजी प्रसाद ढकाल मेलम्ची–१२ ९८६०९६८७३६ १ वटा   

२३ दगुाय लाल शे्रष्ठ मेलम्ची–७ ९८१३३००८१५ १ वटा   

२४ लनल कुमारी परुी मेलम्ची–७ ९८६१५२४१०६ १ वटा   

२५ कृष्र् बहादरु द्धवि मेलम्ची–९ ९८४३५२८९१६ १ वटा   
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क्र.स. लाभिाही कृिकको नाम,थर ठेगाना सम्पकय  नं. पाडी संख्र्ा कैद्धफर्ि 

२६ जचन बहादरु िामाङ्ग मेलम्ची–९ ९८४३२२७८०८ १ वटा   

२७ बर्ान बहादरु िामाङ्ग मेलम्ची–११ ९८०३६९३३३० १ वटा   

२८ कुल कुमारी काकी मेलम्ची–१० ९८२३२५३५४५ १ वटा   

२९ कल्पना गजमेर मेलम्ची–१० ९८१८१२७०५८ १ वटा   

३० दगुाय देवी पौडेल मेलम्ची–७ ९८०८०९०७३७ १ वटा   

३१ रामशरर् काकी मेलम्ची–१० ९८४१५८९५६४ १ वटा   

३२ कृष्र्लाल  शे्रष्ठ मेलम्ची–७ ९८१८२९००७३ १ वटा   

३३ कुमार अर्ायल मेलम्ची–६ ९८६१०९१३३१ १ वटा   

३४ मोिी बहादरु थापा मेलम्ची–६ ९८१३७०३७७५ १ वटा   

३५ वदु्धि बहादरु खड्का मेलम्ची–६ ९८६९०२०९०७ १ वटा   

३६ दगाय कुमारी शे्रष्ठ मेलम्ची–७ ९८१८९७७५४५ १ वटा   

३७ गोमा देउजा  मेलम्ची–६ ९८६०८२०६६९ १ वटा   

३८ लिलक बहादरु थापा मेलम्ची–६ ९८४०२९७२३९ १ वटा   

३९ बालकुमारी कमायचार्य मेलम्ची–७ ९८०३८११४१५ १ वटा   

४० जजप बहादरु साकी मेलम्ची–११ ९८१३९७४६७५ १ वटा   

४१ सदुशयन सवेुदी मेलम्ची–७ ९८४८७५६२१० १ वटा   

४२ लनल बहादरु अर्ायल मेलम्ची–६ ९८४३२८८८२३ १ वटा   

४३ कोद्धपला माजझ मेलम्ची–१० ९८४०५००५१३ १ वटा   

४४ अजुयन बहादरु काकी मेलम्ची–९ ९८१०३०४५५० १ वटा   

४५ रलमला माजझ मेलम्ची–१० ९८१३९७८२२३ १ वटा   

४६ िलु बहादरु घले मेलम्ची–७ ९८१८४११६८६ १ वटा   

४७ मोहन गरुुङ्ग मेलम्ची–३ ९८६४६७६६७१ १ वटा   

४८ श्रीकृष्र् लधमाल मेलम्ची–१ ९८५११८३१३९ १ वटा   

४९ चमेली ररजाल मेलम्ची–१० ९८१३५७४४५३ १ वटा   

५० माधव चौलागाई मेलम्ची–१ ९८६११३७२०७ १ वटा   

५१ राज कुमार चौलागाई मेलम्ची–१ ९८४०४६१५७७ १ वटा   
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क्र.स. लाभिाही कृिकको नाम,थर ठेगाना सम्पकय  नं. पाडी संख्र्ा कैद्धफर्ि 

५२ राजन प्रसाद चौलागाई मेलम्ची–१ ९८६०९८५४१० १ वटा   

५३ कृष्र् प्रसाद लिवारी मेलम्ची–१२ ९८४९८६४६४६ १ वटा   

५४ जचन्िामनुी लधमाल मेलम्ची–१ ९८४०७०८४५५ १ वटा   

५५ द्धवष्र् ुबहादरु राउि मेलम्ची–४ ९८४९३८११०३ १ वटा   

५६ डाल कुमारी अर्ायल मेलम्ची–३ ९८५११०३०३६ १ वटा   

५७ मनुा द्धवश्वकमाय मेलम्ची–३ ९८०३३९६९६४ १ वटा   

५८ सोम बहादरु द्धवश्वकमाय मेलम्ची–५ ९८६१०१३४२० १ वटा   

५९ श्र्ाम बहादरु रोका मेलम्ची–५ ९८६०७४६१९० १ वटा   

६० द्धवकुल रोका मेलम्ची–५ ९८६६६६६३३० १ वटा   

६१ गोकुल रोका मेलम्ची–५ ९८४९३५२७१६ १ वटा   

६२ लभमसेन राउि मेलम्ची–३ ९८४८७५६२११ १ वटा   

६३ जजिमान िामाङ्ग मेलम्ची–६ ९८६०३७१७९४ १ वटा   

६४ राम बहादरु कामी मेलम्ची–३ ९८१८९३४८४१ १ वटा   

६५ लसिा िामाङ्ग मेलम्ची–६ ९८४०५६६२७७ १ वटा   

६६ जसपाल लसं िामाङ्ग मेलम्ची–६ ९८४३९६४५३९ १ वटा   

६७ लनमयला बजगाई मेलम्ची–२ ९७४१२३१८३५ १ वटा   

६८ रामचन्र ढकाल मेलम्ची–१२ ९८६०३३७९२० १ वटा   

६९ चन्र बहादरु िामाङ्ग मेलम्ची–२ ९८१३६३६०४५ १ वटा   

७० प्रेम बहादरु रोका मेलम्ची–५ ९८४३८२६०१५ १ वटा   

७१ लाल ुदनवुार  मेलम्ची–११ ९८२८०१५६९४ १ वटा   

७२ ददपेश राज खनाल मेलम्ची–४ ९८६८१३४३५१ १ वटा   

७३ कृष्र् बहादरु काकी मेलम्ची–१ ९८६३६४५६७३ १ वटा   

७४ फुलमार्ा िामाङ्ग मेलम्ची–३ ९८०८३७३५६४ १ वटा   

७५ लललामार्ा सनुार मेलम्ची–३ ९८२३२५२२८४ १ वटा   

७६ चक्रपार्ी चौलागाई मेलम्ची–१ ९८४८३३३२७७ १ वटा   

७७ पावयिी सापकोटा मेलम्ची–११ ९८४३३५८८४३ १ वटा   



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

 

160 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

क्र.स. लाभिाही कृिकको नाम,थर ठेगाना सम्पकय  नं. पाडी संख्र्ा कैद्धफर्ि 

७८ अकल बहादरु िामाङ्ग मेलम्ची–१ ९८६१५१५१८५ १ वटा   

७९ इन्र बहादरु खड्का मेलम्ची–६ ९८०८७६७६६३ १ वटा   

८० राज कुमार नेपाली मेलम्ची–७ ९८०८३१००६० १ वटा   

८१ वेदनाथ लगरी मेलम्ची–९ ९८०३३०५५४१ १ वटा   

८२ अद्धवनास स्र्ाङिान मेलम्ची–१२ ९८०३१०७०८८ १ वटा   

८३ सलुनिा लामा िामाङ्ग मेलम्ची–१२ ९८४८७४८९३९ १ वटा   

८४ पेन्टे िामाङ्ग मेलम्ची–१२ ९८१००४६२१९ १ वटा   

८५ वदर स्र्ाङिान मेलम्ची–१२ ९८१८३३१९५७ १ वटा   

 

२.१३.६ पश ुआहार सतु्केरी प्रोत्साहन खचय कार्यक्रमM 
मेलम्ची नगरपाललकाले आ.व. २०७७÷०७* मा 
पशपुालनमा कृिकहरुको आकियर् बढाउाँदै पश ुपोिर्को 
स्िर सधुार गरेर नगर क्षेत्र लभत्रको दधुाल ु पशहुरुको 
उत्पादन वृद्धि गने उिेश्र्का साथ नगरपाललकाका द्धवलभन्न 
वडाहरुका िपलसलमा उल्लेजखि संख्र्ामा कृिकहरुलाई 
पश ुसतु्केरी भएको खण्डमा प्रलि गाई रु ७ सर् र प्रलि 
भैसी रु १ हजारका दरले पश ुआहार सतु्केरी प्रोत्साहन 
रकम द्धविरर् गररएको छ।  
 

िपलसल 

वडा नं 
पश ु

रकम 
गाई भैसी जम्मा 

१ ६० ६७ १२७ १०९००० 

२ ११ ३३ ४४ ४०७०० 

३ ३ १३ १६ १५१०० 

४ ४ २५ २९ २७८०० 

५ ९ ६५ ७४ ७१३०० 
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६ ३ ३४ ३७ ३६१०० 

७ ३ ३४ ३७ ३६१०० 

८ १ १४ १५ १४७०० 

९ ३ ६२ ६५ ६४१०० 

१० १० ९४ १०४ १०१०० 

११ ३४ १७१ २०५ १९४८०० 

१२ १९ ४० ५९ ५३३०० 

१३ ४१ ४८ ८९ ७६७०० 

जम्मा रकम २०१ ७०० ९०१ ८४०७०० 

 

२.१३.७ पश ुलबमा कार्यक्रम अन्िगयि कृिकले बेहोने द्धप्रलमर्म रकमको ५० प्रलिशि अनदुान कार्यक्रमM 
   मेलम्ची नगरपाललकाले आ.ब. २०७७÷०७८ मा पश ु लबमामा कृिकहरुको पहुाँच वृद्धि गरर नगर क्षेत्र 
लभत्रको ठुला 
पशपुालनमा कृिकको 
लगानी सरुजक्षि गने 
उिेश्र्का साथ 
नगरपाललकाका द्धवलभन्न 
वडाहरुका िपलसलमा 
उल्लेजखि संख्र्ामा 
कृिकहरुलाई पश ु लबमा 
गरे बापि कृिकले 
ब्र्होने द्धप्रलमर्म रकमको 
५० प्रलिशि अनदुान रकम द्धविरर् गररएको छ।  

िपलसल 

वडा 
पशकुो द्धकलसम 

रकम गाई भैसी जम्मा 
१ 

७१ १३० २०१ १२५२१६ 

२ 

२५ १०२ १२७ ७९९३८ 
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वडा 
पशकुो द्धकलसम 

रकम गाई भैसी जम्मा 
३ 

२ १६ १८ ११६८५ 

४ 
२ २९ ३१ २३०८३ 

५ 
६ ७६ ८२ ६१३१३ 

६ 
५ ४७ ५२ ३३८०४ 

७ 
० ४१ ४१ १९६१३ 

८ 
० १६ १६ ९२५० 

९ 
६ १८ २५ १३२१९ 

१० 
९ ७५ ८४ ४९४११ 

११ 
३३ २३० २६३ १८४५४९ 

१२ 
१९ ५५ ७४ ४६०६० 

१३ 
४४ ७५ ११९ ७१०७३ 

जम्मा २२२ ९१० ११३२ ७२८३१४ 

  
 

२.१३.८ बिे घााँसको द्धवउ द्धवरुवा द्धविरर् कार्यक्रमुः  
मेलम्ची नगरपाललका पश ु सेवा शाखाको 
आ.ब.२०७७÷०७८ को बाद्धियक स्वीकृि 
कार्यक्रम अनसुार नगर क्षेत्र लभत्र रहेका 
पशपुालक कृिकहरुमा पोद्धिलो कोिे िथा 
अकोिे उन्नि जािको घााँसको पहुाँच बढाउनका 
सपुर नेद्धपर्र,सेटाररर्ा, मोलाटो, पास्पलम, 
मोलासेस,ग्वाटेमाला, भटमासे र मेन्दोला गरर 
६२१०० घााँसका सेट्स िथा द्धवरुवा द्धविरर् 
कार्यक्रम संचालन गररएको छ ।  
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२.१३.९ बाख्राको साना ब्र्वसाद्धर्क कृद्धि उत्पादन केन्र पकेट लबकास कार्यक्रमुः 

प्रधानमन्त्री कृद्धि आधलुनद्धककरर् आर्ोजना मेलम्ची नगरपाललका अन्िगयि बाख्राको साना ब्र्वसाद्धर्क कृद्धि 
उत्पादन केन्र पकेट लबकास कार्यक्रम 
मा मेलम्ची नगरपाललका वडा नं ३ 
जस्थि श्री मनुाल सामदुाद्धर्क कृद्धि 
सहकारी संस्था लललमटेड माफय ि पकेट 
कार्यक्रम संचालन गररएको छ । पकेट 
कार्यक्रममा पश ु स्वास््र् अवस्थामा 
सधुार ल्र्ाउन पश ु स्वास््र् जशद्धवर 
संचालन, बाख्राहरुको पोिर् अवस्था 
सधुार ल्र्ाउन र उत्पादन लागि घटाउनका लालग घााँस आवश्र्क पने भएकाले उन्नि जािको पोद्धिला घााँस 
स्थालनर् स्िरमा नै उपलव्ध गराउनका लालग घााँस नसयरी स्थापना र बाख्राको नश्ल सधुार गरर उत्पादन वृद्धि 
गनयका लालग उन्नि जािको बोर्र जािको बोका खररद गररएको छ। 

२.१३.१० नश्ल सधुारका लालग कृलत्रम गभायधान कार्यक्रम M 

मेलम्ची नगरपाललका पश ुसेवा शाखाको आ.ब.२०७७÷०७८ को बाद्धियक स्वीकृि कार्यक्रम अनसुार कृलत्रम 
गभायधान कार्यक्रम र िरल नाइिोजन खररद िथा ढुवानी कार्यक्रममा कृलत्रम गभायधानका लालग आवश्र्क पने 
िरल नाईिोजन लनर्लमि रुपमा खररद िथा ढुवानी गररएको छ । जसबाट मेलम्ची नगरपाललका क्षेत्र लभत्र 
िपलसलमा उल्लेजखि संख्र्ामा कृलत्रम गभायधान गररएको छ । साथै कृलत्रम गभायधान कार्यका लालग आवश्र्क 
ए=आई=गन ६ वटा र ए=आई= रेद्धर ५ वटा खररद गररएको छ ।    

िपलसल  
लस.नं. कार्यक्रमको द्धववरर् इकाई बाद्धियक लमर् बाद्धियक प्रगलि कैद्धफर्ि 

 

१. कृलत्रम गभायधान     

 

 गाई वटा    ४५८   
 

 भैलस वटा    १६७   
 

 बाख्रा वटा    ९  
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२.१३.११ मेलम्ची नगरपाललका लभत्रका कृलिम गभायधानकिायको लबवरर् M 

क्र.स. नाम, थर ठेगाना सम्पकय  नं. कैद्धफर्ि 

१ उपेन्र पजण्डि मेलम्ची न.पा– ११ ९८४३७२९४९९  

२ चेि प्रसाद घोरासैनी मेलम्ची न.पा– १३ ९८६०१४५४८५   

३ ददपक थापा मेलम्ची न.पा– ०१ ९८४९९४१२२७   

४ राज ुदंगाल मेलम्ची न.पा– ११ ९८५११८९१२५   

५ हररशरर् चौलागाई मेलम्ची न.पा– ०१ ९८६०३६२४४१   

 

२.१३.१२ मेलम्ची नगरपाललका क्षते्रलभत्र रहेका दगु्ध संकलन केन्र िथा दगु्ध जचस्र्ान केन्रहरुको 
लबवरर् M 

क्र.स. दगु्ध जचस्र्ान संकलन केन्रको 
नाम 

ठेगाना  सम्पकय  ब्र्जिको 
नाम, थर 

सम्पकय  नं. 
जचस्र्ाउने 
मेलसनको 
क्षमिा 

दधु संकलन द्धववरर् 

दैलनक 
औिि 
(ललटर) 

बाद्धियक औिि 
(ललटर) 

१ 
श्री सूर्यमखुी साना द्धकसान कृद्धि 
सहकारी संस्था लललमटेड 

मेलम्ची–१ 
लमत्रलाल 

चौलागाई 
९८५११०३२८७ ३००० 

३२०० 
११६८००० 

२ 
भोटेचौर दगु्ध डेरी िथा संकलन 
केन्र  

मेलम्ची–१ 
परुुिोत्तम  

चौलागाई 
९८६९१८६२२९ १५०० १२०० 

४३८००० 

३ 
श्री लसन्धुवेशी वहउुिेश्र्ीर् 
सहकारी संस्था लललमटेड 

मेलम्ची–५ 
श्र्ाममर्ी  
चौलागाई 

९८५११३६३४० १५०० 
७०० 

२५५५०० 

४ 
श्री पोखरे भन्ज्र्ाङ साना द्धकसान 
कृद्धि सहकारी संस्था लललमटेड 

मेलम्ची–७ लबजर् कृष्र् शे्रष्ठ ९८४३४४३१३९ १००० 
० 

० 

५ 
श्री लबष्र्लुममी कृद्धि सहकारी 
संस्था लललमटेड 

मेलम्ची–८ कोमल लगरी ९८०८१८०४१३ १००० १०० 
३६५०० 

६ लसन्धु लमलन डेरी उधोग मेलम्ची–११ 
शरर् प्रसाद  

चाललसे 
९८५११८१३६१ ४००० 

२५०० 
९१२५०० 

७ इन्र दगु्ध डेरी उधोग मेलम्ची–११ इन्रमर्ी दाहाल ९८१३४७२६३८ २००० १००० ३६५००० 

८ इन्राविी दगु्ध डेरी उधोग मेलम्ची–११ लभम प्रसाद दलुाल ९८५११८५०४५ ३२०० २००० ७३०००० 

९ 
श्री जरार्टार साना द्धकसान कृद्धि 
सहकारी संस्था लललमटेड 

मेलम्ची–११ 
नन्द प्रसाद 
चाललसे 

९८५११८७३५६ ३००० 
१३०० 

४७४५०० 

१० श्री बााँसबारी सामदुाद्धर्क कृद्धि मेलम्ची–१२ राममर्ी भट्टराई ९८६९२३४४३० ३००० १५०० ५४७५०० 
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क्र.स. दगु्ध जचस्र्ान संकलन केन्रको 
नाम 

ठेगाना  सम्पकय  ब्र्जिको 
नाम, थर 

सम्पकय  नं. 
जचस्र्ाउने 
मेलसनको 
क्षमिा 

दधु संकलन द्धववरर् 

दैलनक 
औिि 
(ललटर) 

बाद्धियक औिि 
(ललटर) 

सहकारी संस्था लललमटेड 

११ जशव शजि दगु्ध संकलन उधोग मेलम्ची–१२ 
 ेद   प्रस द 
घो  सै ी ९८५११५६७८० २००० ५०० 

१८२५०० 

१२ 
श्री कुण्डेश्वर कृद्धि िथा पशपुन्छी 
फमय 

मेलम्ची–१२ 
र मेलम्ची–१  

लबकास ध्लान 
िामाङ 

९८४६६६१९९९ १००० 

६५० 

२३७२५० 

१२   मेलम्ची–१३ ददननाथ घोरासैनी ९८०८७१०१६७   २०० ७३००० 

१३   मेलम्ची–१३ श्र्ाम घोरासैनी ९८२३०१९८११   २०० ७३००० 

१४   मेलम्ची–१३ माधव ढंुगाना ९८०८४६७०९३   ७० २५५५० 

१५   मेलम्ची–१३ उिब गरुागाई ९८१३५५२३९०   १०० ३६५०० 

१६   मेलम्ची–१३ जर्राम दंगाल     १२० ४३८०० 

१७     
खुरा बजारमा 
खपि 

   
१२०० 

४३८००० 

  जम्मा लनर्ायि  १६५४० ६०३७१०० 
 

२.१३.१३ मेलम्ची नगरपाललका क्षते्र लभत्र संचालनमा रहेका पशपंुक्षीजन्र् औिलध पसलहरुको लबवरर् M 

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. हेलम्ब ुएिो सेन्टर मेलम्ची न.पा.–६, लस.पा. राज ुदंगाल ९८५११८९१२५ 
५. दवुाचौर एिोभेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–७, लस.पा. केशरीनाथ भारलि ९८०३४९०९८३ 
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, नवराज दलुाल ९८१३२५१८७८ 
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क्र.स. फमयको नाम ठेगाना सम्पकय  ब्र्जि सम्पकय  नं. 
लस.पा. 

१०. न्रू् पााँचपोखरी एिोभेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–११, 

लस.पा. 
माधव प्रसाद आचार्य ९८४३२५०२१८ 

११. मञ्जुश्री भेट फमाय मेलम्ची न.पा.–११, 

लस.पा. 
मन्ज ुपजण्डि ९८४३७२९४९९ 

१२. लसन्ध ुभेट फमाय मेलम्ची न.पा.–११, 

लस.पा. 
राजन लगरी ९८०८३८०८५३ 

१३. मेलम्ची नोबेल एिो भेट सेन्टर मेलम्ची न.पा.–११, 

लस.पा. 
सदुदप लधिाल ९८५१२०२८७८ 

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 

 

 

मेलम्ची नपा वडा नं. १२ र वडा नं. १० जस्थि पशपुालन फमय 
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नगरपाललकाको सहर्ोगमा वडा नं. १२ को व्र्वसाद्धर्क पशपुालन फमयमा गोबर िथा द्धपसाब व्र्वस्थापन 
२.१४ कृद्धि द्धवकास शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु  

२.१४.१ आ.व २०७७/०७८ जस्वकृि कृद्धि द्धवकास कार्यक्रम :   

क्र.स कार्यक्रमको नाम इकाइ पररमार् 

जस्वकृि  

बजेट रु. 
हजारमा 

 पुाँजीगि िफय     

१ 
कृद्धि र्ाजन्त्रकरर् (४० प्रलिशि  मल्टीक्रप थे्रसर (धान कोदो गहुाँ झान)े, ५० 
प्रलिशि अनदुानमा स्प्रेर्र लगार्िका अन्र् औजार उपकरर् द्धविरर् ) 

पटक मा.अ 800 

२ लसंचाई सहर्ोग कार्यक्रम संख्र्ा मा.अ 2000 

३ माटो पररक्षर् ल्र्ाब संचालन िथा व्र्वस्थापन पटक 6 100 

 जम्मा   2900 

 चाल ुिफय     

१ 
मागमा आधाररि कार्यक्रम ( ७५ प्रलिशि अनदुानमा िरकारी फलफूल खद्यान्न 
उत्पादनको लागी आवश्र्क समािी अनदुानमा लबिरर् ) 

संख्र्ा 
/पटक 

मा.अ 3000 

२ 

बालल द्धवकास कार्यक्रम (खाध्र्ान बाललहरुमा आत्मलनभयर कार्यक्रम )७५ प्रलिशि 
अनदुानमा मूल लबउ िथा प्र्ाकेजजङ, लेबललङ, प्रशोधन र उन्नि लबउमा(बिे िथा 
चैिे धान, मकै, गह ुकोदो ) ५० प्रलिशि अनदुानमा द्धविरर् गने 

मे.ट मा.अ 1500 

३ 
माटो सधुार कार्यक्रम (जशद्धवर संचालन, ७५ प्रलिशि अनदुानमा शमुम खाध्र् ित्व 
िथ कृद्धि चनु द्धविरर् ) 

मे.ट 4 300 
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४ 
कृद्धि प्रद्धवलध द्धवस्िार िथा क्षमिा बृद्धि कार्यक्रम (कृद्धि प्रालबलधक,कृिक, कृिक 
समूह कृद्धि सहकारी सदस्र्हरुलाइ िाललम िथा गोद्धष्ठ आर्ोजना गने) 

पटक 22 500 

५ 
बालल लबद्धवलधकरर् कार्यक्रम (मौरी ,च्र्ाउ, उदर्मान फलफूलमा ७५ प्रलिशि 

अनदुानमा कार्यक्रम सञ्चालन गनें) 
पटक मा.अ 1000 

६ िाललम िथा पदयशन फामय स्थापना पटक 13 650 

७ नसयरी स्थापना (जचर्ा, फलफुल, िरकारी आदी) संख्र्ा 2 1000 

८ बालीसंरक्षर् कार्यक्रम पटक मा.अ 1000 

९ 
व्र्वसाद्धर्क बगैचा स्थापना िथा सदुृद्धढकरर् ( परुाना ब्र्वसाद्धर्क बगैचामा सहर्ोग 
िथा नर्ााँ व्र्वसाद्धर्क बगैचा स्थापना) कार्यक्रम 

पटक मा.अ 2000 

१० 
व्र्वसाद्धर्क ब्लक स्िरीर् कार्यक्रम संचालन (बास्मिी िथा मलसना धान प्रवद्र्धन 
लसन्धखुोला कररडोर) 

पटक 1 500 

११ लबलबध (कार्ायलर् सञ्चालन, ममयि, अन्र् खचय) पटक 12 500 

१२ कार्यक्रम भ्रमर् िथा अनगुमन पटक 30 150 

१३ कृद्धि द्धवकास कोि पटक 1 5000 

 चाल ुिफय को जम्मा   17100 

 कुल जम्मा   20000 

 

 

२.१४.२ आ.व २०७७/०७८ मा सम्पादन गररएका कार्यक्रमहरु :  

 

र्ोजना/कार्यक्रमको 
द्धववरर् 

द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु 

जम्मा 
खचय 
भएको 
बजेट रु. 

संख्र्ा/इ
काई 

लाभाजन्व
ि 

जनसंख्र्ा 
मखु्र् उपलब्धी 

कृद्धि र्ाजन्त्रकरर् (४० 
प्रलिशि अनदुान मल्टी 
क्रप थे्रसर (धान, कोदो, 
गहुाँ झाने), ५० प्रलिशि 
अनदुानमा स्प्रेर्र 
लगार्िका अन्र् औजार 
उपकरर् द्धविरर् ) 

800 788 

170 
स्प्रेर्र 

१९ वटा 
मजल्ि 

क्रप थे्रसर 

189 

1 कृिकको मागको आधारमा ५० प्रलिशि 
अनदुानमा १७० थान न्र्ाफ स्र्ाक स्प्रेर्र सरुजक्षि 
पद्धहरहन सद्धहि द्धविरर् गरीएको  जसबाट 
बाललनाललमा देखा पन े रोग द्धकरा लनर्न्त्रर्मा आइ 
बालल नाललको उत्पादनमा बृद्धि आउनेछ साथै  ४० 
प्रलिशि अनदुानमा १९ वटा मजल्िक्रप थे्रसर द्धविरर् 
गरीएको जसबाट कृद्धि क्षेत्रमा देखापरेको कृद्धि 
मजदरु समस्र्ा समाधान हनु साथै बालल उत्पादन 
लागि घट्नेछ । 

लसंचाई सहर्ोग 2000 882 २ पटक 250 (1) मेलम्ची नगरपाललका  वडा न १२ र ६ मा 
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र्ोजना/कार्यक्रमको 
द्धववरर् 

द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु 

जम्मा 
खचय 
भएको 
बजेट रु. 

संख्र्ा/इ
काई 

लाभाजन्व
ि 

जनसंख्र्ा 
मखु्र् उपलब्धी 

कार्यक्रम दईु वटा लसचाइ कुलो ममयि गररएको र र्सबाट 
कररव ४५० रोपनी क्षेत्रफलमा लसचाइ सदु्धवधा 
पगेुको छ ।  

माटो पररक्षर् ल्र्ाब 
संचालन िथा 
व्र्वस्थापन ।  

100 76 लनरन्िर 280 

(1) कृिकहरुले शाखामा ल्र्ाएको माटोको नमनुा 
परीक्षर् गरी माटोको स्वस्थिा प्रमार् पत्र प्रदान 
गररएको छ । जसबाट माटोको अवस्था बारे 
जानकारी भई माटो सधुार भइ बाललनाललको 
उत्पादनमा बृद्धि हनुेछ। 

मागमा आधाररि 
कार्यक्रम ( ७५ 
प्रलिशि अनदुानमा 
िरकारी र खद्यान्न 
उत्पादनको लालग 
आवश्र्क समािी 
अनदुानमा लबिरर् ।  

3000 2854 ७ पटक 850 

(1) कृिकको मागको आधारमा कृिकहरुको लालग 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्लग लमक्स २८० के.जज, 

प्लाद्धिक िे ५०० थान ३ रोल इन्सेक नेट, १९२ 
वटा प्लाद्धिक टनेल ,१२४ थान थोपा लसचाइ सेट, 

६० रोल मल्चीङ प्लाद्धिक, ३७.५ के.जज प्र्ाजको 
वीउ, ५०० के.जज अदवुाको वीउ, ९५० के.जज 
अदवुाको वीउ, िथा द्धवलभन्न हाइलब्रड िथा उन्नि 
िरकारीको वीउ द्धविरर् गररएको छ । जसबाट 
मैसमी िथा बैमौसमी िरकारी र मसलाबालीको 
उत्पादन िथा उत्पादकत्व बृद्धि हनुेछ ।  

बाली द्धवकास कार्यक्रम 
(खाद्यान्न बाललहरुमा 
आत्मलनभयर कार्यक्रम) 
७५ प्रलिशि अनदुानमा 
मूल लबउ िथा 
प्र्ाकेजजङ, लेबललङ, 

प्रशोधन र उन्नि 
लबउमा (बिे िथा चैिे 
धान, मकै, गह ु कोदो) 
५० प्रलिशि अनदुानमा 
द्धविरर् ।  

1500 1351 7 पटक 1880 

(1) लबलभन्न सहकारी समूह िथा कृद्धि फमयको 
सहकार्यमा ५० प्रलिशि अनदुानमा गह ु५८०० के 
जज, धानको उन्नि वीउ ४३४० के.जी द्धविरर् 
गरीएको छ । जसबाट वीउ प्रलिस्थापन दरमा बृद्धि 
भइ खाद्यान्नको उत्पादनमा बृद्धि हनुेछ । 

(२) ७५ प्रलिशि अनदुानमा मकै रामपरु कम्पोजजट 
६५ के.जज र धानको खुमल ४ को ५00 के.जी र 
खुमल १० ७० के.जज द्धविरर् गरीएको जसबाट 
कररब ४००० के.जज मकै र ३०००० के.जी 
धानको प्रमाजर्ि वीउ उत्पादन हनुेछ । 

(३) ७५ प्रलिशि अनदुानमा बोरा लसलाउने मेलसन 
िथा लडजजद्धटल िराज ु द्धविरर् गररएको छ । 
जसबाट उत्पादन गररएको धानको वीउ 
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र्ोजना/कार्यक्रमको 
द्धववरर् 

द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु 

जम्मा 
खचय 
भएको 
बजेट रु. 

संख्र्ा/इ
काई 

लाभाजन्व
ि 

जनसंख्र्ा 
मखु्र् उपलब्धी 

बजारीकरर्को लालग सहज भएको छ। 

(4) सि प्रलिशि अनदुानमा ३ िहको हमेद्धटङ ब्र्ाग 
द्धविरर् गरlएको छ । जसबाट वीउ भण्डारर्मा 
लाग्ने रोग द्धकरा लनर्न्त्रर्मा आउने छ । 

माटो सधुार कार्यक्रम 
(जशद्धवर संचालन, ७५ 
प्रलिशि अनदुानमा 
शमुम खाध्र् ित्व िथ 
कृद्धि चनु द्धविरर् ) 

300 192 २ पटक 95 

(1) कृद्धि सहकारीको सहकार्यमा माटो परीक्षर् 
जशद्धवरर सञ्चालन गररएको छ । माटो परीक्षर्को 
ररपोटको आधारमा ७५ प्रलिशि अनदुानमा कृद्धि चनु 
द्धविरर् गररएको र कृद्धि चनुको प्रर्ोगले माटोको 
अजम्लर्पनामा सधुार आइ बाललनाललको उत्पादमा 
बृद्धि आउनेछ। 

कृद्धि प्रद्धवलध द्धवस्िार 
िथा क्षमिा बृद्धि 
कार्यक्रम (कृद्धि 
प्रालबलधक,कृिक, कृिक 
समूह कृद्धि सहकारी 
सदस्र्हरुलाइ िाललम 
िथा गोद्धष्ठ आर्ोजना ) 

500 411 5 पटक २२५ 

(1) चाल ुआ.व.मा लमलनद्धटलर ममिय सम्बजन्ध िाललम 
सञ्चालन गररर्ो । जसमा ५० जना सहभागी रहेका 
लथए । र्स िाललमबाट कृिकहरुले लमलनद्धटल ममयि 
सम्बन्धी सामान्र् ममयिको कार्य गनय सक्षम भएका 
छन। 

(2) कृिकहरुको समस्र्ाको आधारमा ९ पटक 
स्थलगि घमु्िी िाललम सम्पन गररएको छ। जसबाट 
कृिकहरुको ज्ञान लसप िथा अबधारर्मा बृद्धि भएको 
छ र कृिकहरुको समस्र्ाको समाधान भएको छ। 

(3) अगवुा कृिकहरु संग २ पटक गोद्धष्ठ सञ्चालन 
गरlएको छ । जसबाट कृिकहरुको समस्र्ा 
जानकारी भइ समस्र्ा समाधानमा भएको  । 

बालल लबद्धवलधकरर् 
कार्यक्रम (मौरी ,च्र्ाउ, 

उदर्मान फलफूलमा 
७५ प्रलिशि अनदुानमा 
कार्यक्रम सञ्चालन ) 

1000 907 3 पटक 85 

(1) ७५ प्रलिशि अनदुानमा मौरी खालL घार १०८ 
र अन्र् मौरी पालन उपकरर् (पन्जा, घार स्टेन्ड, 
मौरी टोद्धप, मौरी समाते्न झोला, आधार चाका)  द्धविरर् 
गररएको जसले गदाय मौरी िथा मह उत्पादमा बृद्धि 
आउनेछ। 

(2) ७५ प्रलिशि अनदुानमा कन्र्े च्र्ाउको वीउ 

द्धविरर् गररएको । 
िाललम िथा प्रदयशन 
फामय स्थापना 

650 488 8 पटक 8 
(1) मेलम्ची न.पा. वडा नं ४, ५, ७, ८, ९, 
१०,११ र १२ मा कृद्धि सम्बन्धी िाललम संचालन 
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र्ोजना/कार्यक्रमको 
द्धववरर् 

द्धवलनर्ोजजि 
रकम रु 

जम्मा 
खचय 
भएको 
बजेट रु. 

संख्र्ा/इ
काई 

लाभाजन्व
ि 

जनसंख्र्ा 
मखु्र् उपलब्धी 

गररनकुा साथै प्रदशयन फमय स्थापना गररर्ो ।  

नसयरी स्थापना (जचर्ा, 
फलफुल, िरकारी आदी) 

1000 00 १ पटक  

(१) बााँसबारी सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल. 
संग सम्झौिा गरी नसयरी स्थापना गररएकोमा मेलम्ची 
िथा इन्राविी खोलामा आएको बाद्धढबाट उि नसयरी 
पूर्य क्षलि भएको । 

बालीसंरक्षर् कार्यक्रम 
फौजी सलह इत्र्ादद 

1000 834 ८ पटक 3800 

(१) द्धवलभन्न बाललनालीमा देखापरेको समस्र्ाको 
आधारमा द्धवलभन्न रोग िथा द्धकरा लनर्न्त्रर् लालग 
लबलभन्न लबिादद ल्रू्र ७५ प्रलिशि अनदुानमा द्धविरर् 

गरlएको छ । जसबाट लबलभन्न बाललनाललमा रोग 
द्धकरा लनर्न्त्रर् भई बाललको उत्पादन बृद्धि भएको । 

व्र्वसाद्धर्क बगैचा 
स्थापना िथा 
सदुृद्धढकरर् (परुाना 
ब्र्वसाद्धर्क बगैचामा 
सहर्ोग िथा नर्ााँ 
व्र्वसाद्धर्क बगैचा 
स्थापना) कार्यक्रम 

2000 1952 ३ पटक 325 

(1)  ७५ प्रलिशि अनदुानमा लजप्स िथा ओखरको 
द्धविरर् गररएको जसबाट ११ हेक्टर जलमनमा 
ओखर िथा लजप्स खेिी लबस्िार भएको छ । 

(2) ७५ प्रलिशि अनदुानमा लनलोिथुो, चनु, लसकेचर, 

पलुनयङ स, पोटेबल स्प्रेर्र, फल द्धटप्ने भर्ायङ द्धविरर् 
गररएको  । 

(3)  ७५ प्रलिशि अनदुानमा कागिी सनु्िला जनुार 
द्धविरर् गररएको छ । जसबाट परुानो फलफूल 
बगैचा काटछााँट िथा व्र्वस्थापन भई फलफूलको 
उत्पादनमा बृद्धि हनुेछ । साथै नर्ााँ फलफूलको 
क्षेत्र द्धवस्िार भएको छ । 

व्र्वसाद्धर्क ब्लक 
स्िरीर् कार्यक्रम 
संचालन (बास्मिी िथा 
मलसना धान प्रवद्र्धन 
लसन्धखुोला कररडोर) 

500 459 १ पटक 125 

(1) सि प्रलिशि अनदुानमा माटो परीक्षर् गरी 
परीक्षर्को ररपोटको आधारमा कृद्धि चनु र शमुम 
खाध्र्ित्व द्धविरर् गररएको । जसबाट माटोको 
द्धप.एच मा सधुार भई धानको उत्पादनमा बृद्धि भएको 
छ ।  

कृद्धि द्धवकास कोि 5000 5000 १ पटक 29 
२९ जना लाभिाही छनोट गरी द्धवलभन्न कृद्धि िथा 
पश ुद्धवकास कार्यक्रम सञ्चालन गररएको ।    
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२.१४.३  चाललस प्रलिशि अनदुानमा मजल्िक्रप थे्रसर प्राप्त गने सहकारीको द्धववरर् : 
 

क्र. सं. सहकारीको नाम ठेगाना 
१ धलियका सामूदार्ीक कृद्धि सहकी संस्था लल. मे.न.पा ५ 

२ िेसे्र सामदुार्ीक कृद्धि सहकारी संस्था लल. मे.न.पा ६ 

३ लाम्हेन्दो कृिक समूह मे.न.पा ६ 

५ िेसे्र सामदुार्ीक कृद्धि सहकारी संस्था लल. मे.न.पा ६ 

४ लबष्र्लुजमम कृद्धि सहकारी संस्था लल मे.न.पा ८ 

८ लबष्र्लुजमम कृद्धि सहकारी संस्था लल मे.न.पा ८ 

९ ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. मे.न.पा ९ 

१० ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. मे.न.पा ९ 

११ लबि च्र्ाउ नसयरी कृद्धि िथा पश ुफमय मे.न.पा ९ 

१२ ददद्धपका कृद्धि िथा पश ुफमय मे.न.पा १० 

१३ द्धवहालन सामदुार्ीक कृिक समूह मे.न.पा १० 

१४ रािोघाम साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल मे.न.पा १० 

१५ अलैजच कृिक समूह मे.न.पा १० 

१६ जरार्टार साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. मे.न.पा ११ 

१७ मेलम्ची गंगा जमनुा कृद्धि िथा पश ुफमय मे.न.पा ११ 

१८ आरुखकय  कृद्धि िथा पशपंुजक्ष फमय मे.न.पा ११ 

१९ बााँसबारी सामदुार्ीक कृद्धि सहकारी संस्था लल. मे.न.पा १२ 
 

२.१४.४  कृद्धि द्धवकास कोिबाट अनदुान प्राप्त गने लाभिाहीको द्धववरर् : 

 

क्र.सं. फमयको नाम सम्पकय  व्र्जि ठेगाना 
१ जशवपरुी बहउुदेश्र्ीर् कृद्धि फमय गोद्धप कृष्र्  खलिवडा मे.न.पा २ 

२ दवुाचौर नमनुा कृद्धि फमय रोद्धहिमान  दोङ  मे.न.पा. ७ 

३ र्लुनक पशपुालन  जशरोमजर्  ढकाल  मे.न.पा. १२ 

४ थाक्ले च्र्ान डााँडा कृद्धि िथा फलफूल  ब्र्वसार्ीक फमय काल ुिामाङ  मे.न.पा. १२ 

५ गर्ेशस्थान पशपुजन्छ िथा अगायलनक कृद्धि फमय राज ुकुमार नेपाल  मे.न.पा. १२ 

६ परमान लसं कृद्धि फमय परमान लसं िामाङ  मे.न.पा. ३ 

७ अजुयन  कृद्धि िथा पशपंुक्षी फमय अजुयन लगरी मे.न.पा ८ 

८ ससम्   ी  ृषि  शु          ु ु       फर्म गोखाय  िामाङ मे.न.पा १२ 

९ बथलादेवी कृद्धि िथा पशपुालन फमय शंकर राउि मे.न.पा १० 

१० हररर्ाली  कृिक समूह देवेन्र  गरुुङ मे.न.पा ३ 

११ जरार्ोटारा  साना कृद्धि सहकारी संस्था लल. जशव प्रसाद  भट्टाराइ मे.न.पा ११ 
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क्र.सं. फमयको नाम सम्पकय  व्र्जि ठेगाना 
१२ लमसन कृद्धि िथा पशपंुजक्ष व्र्वसार् कृष्र्  प्रसाद दलुाल  मे.न.पा ११ 

१३ बााँसबारी  सामदुार्ीक कृद्धि सहकारी संस्था लल सोम राज घ्लान मे.न.पा १२ 

१४ अन्नपरु्य अगायलनक कृद्धि कम्पलन प्रा.लल सनु्दर  प्रसाद चौलागाइ मे.न.पा १ 

१५ लममी शंकर कृद्धि पशपंुजक्ष िथा बनजन्र् उद्योग पारस  घौरासैलन  मे.न.पा १३ 

१६ डब्ल्र्ाङ देवी अगायलनक कृद्धि िथा पशपुालन फमय हेम बहादरु  िामाङ मे.न.पा ९ 

१७ कोलेचौर कृद्धि िथा पश ुफमय ददललप राज  देउजा मे.न.पा ६ 

१८ लसन्ध ुमजल्ट प्रपोज कम्पलन प्रा.लल झलक प्रसाद  सवेुदद मे.न.पा १ 

१९ कुमार बगरुफामय कुमार  सनुार मे.न.पा ३ 

२० भौटेचौर  एलिकल्चर अगायलनक लभलेज प्रा.लल ददनेश  कुमार लसग्देल मे.न.पा १ 

२१ हैबङु लसन्ध ुद्धहमालर्न एलिकल्चर अगायलनक लभलेज प्रा लल कुमार  बन्जरा मे.न.पा ३ 

२२ झाप ुकृद्धि िथा पशपंुक्षी  फमय सम्झना  लगरी मे.न.पा ९ 

२३ फटकजशला  नमनुा एस एण्ड लड कृद्धि िथा पश ुफमय सन्िोि  दंगाल मे.न.पा १३ 

२४ ढुङगानाबेजश  कृद्धि िथा पश ुफमय समुन  ढुङगाना मे.न.पा ६ 

२५ कुण्डेश्वर  कृद्धि िथा पशपुालन फमय द्धवसाल  घ्लान िामाङ मे.न.पा १२ 

२६ मेलम्ची  अगायलनक कृद्धि िथा पश ुफमय राम बहादरु  गरुुङ मे.न.पा ९ 

२७ इन्राविी  पशपुालन फमय फलडन्र  प्रसाद दाहाल मे.न.पा १० 

२८ बसनु्धरा  कृद्धि िथा बहउुदेश्र्ीर् फमय राजन  प्रसाद चाललसे मे.न.पा ११ 

२९ रार्माझी  फलफूल नसयरी िथा कृद्धि फमय कृष्र् जंग  रार्माझी मे.न.पा ५ 
 

२.१४.५  नवीकरर् भएका कृिक समूहहरुको द्धववरर् :  
 

क्र. 
सं. समूहको नाम गठन लमलि ठेगाना सम्पकय  पदालधकारी सम्पकय  नं 

१ अलैची कृिक समूह २०७२।८।१ मे.न.पा १०  रामकृष्र् कटुवाल ९८६०६३६५५७ 

२ धौलेश्वरी आमा कृिक समूह २०७३।६।१ मे.न.पा  ४  बल वहादरु िामाङ ९८०८८७५४६६ 

३ लमलनचोक कृिक समूह २०७३।५।११ मे.न.पा ९  बसदेुव कटुवाल ९८०८६३६८४९ 

४ नवोददि लमजश्रि कृिक समूह २०६४।३।१२ मे.न.पा १२  जशव प्रसाद ढकाल ९८४३५६४५२४ 

५ धौलेश्वरी कृिक समूह २०७४।८।७ मे.न.पा ५  अशोक कुमार खडका ९८४३३३२३८३ 

६ भमुेश्वरी कृिक समूह २०७३।२।४ मे.न.पा ५  पाल्िेन लामा ९८६०७४६४७५ 

७ 
सनुखानीटोल लमजश्रि कृिक 
समूह 

२०७३।६।२९ मे.न.पा ४  गंगा िामाङ ९८४३५२५६६८ 

८ सेलिदेवी मद्धहला कृिक समूह २०७२।५।१८ मे.न.पा १०  सेलिमार्ा बस्नेि ९८१८०३५२६१ 

९ पारीजाि लमश्रीि कृिक समूह २०६४।३।१३ मे.न.पा १२  रालधका ढकाल ९८६४३९२०५० 

१० कोद्धपला कृिक समूह २०७१।११।१७ मे.न.पा ६  सलुनिा खनाल ९८६०५७०९८४ 
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११ लाललगरुााँस कृिक समूह २०७४।११।१४ मे.न.पा ४  शलमयला काकी ९८४०५९०८९० 

१२ गर्ेशस्थान कृिक समहु २०७४।८।७ मे.न.पा १२  द्धवष्र् ुप्र नेपाल ९८६१६०९२६० 

१३ नवजशखर र्वुा कृिक समहु २०७३।५।२८ मे.न.पा १०   लललानाथ दाहाल ९८०८७८८५७८ 

१४ ईन्राविी लमजश्रि कृिक समहु २०६४।५।२६ मे.न.पा १०  ओम ब खनाल  

१५ जशन्ध ुलगरान्चौर कृिक समहु २०७२।८।२० मे.न.पा १२  कृष्र् प्र लिवारी ९८४९८६४६४६ 

१६ मााँ सरस्विी कृिक समहु २०७४।१०।१४ मे.न.पा ४  अजस्मरा सापकोटा ९८०३०४८६९५ 

१७ भमुेस्थान कृिक समहु ७०७३।६।२० मे.न.पा ६  ददपेन्र गोले ९८४९८९६०७६ 

१८ ल्र्ामेन कृिक समहु २०७३।९।१ मे.न.पा १०  चेि व सापकोटा ९८५११९७००१ 

१९ पन्चकन्र्ा कृिक समहु २०७४।११।१३ मे.न.पा ४  जजरमान िामाङ ९८१०१६२७७५ 

२० मनकामना कृिक समहु २०७३।५।२१ मे.न.पा ४  ददल व िामाङ ९८४३४४६१२६ 

२१ हररर्ाली कृिक समहु २०७३।६।१० मे.न.पा ३  देवेन्र गरुुङ ९८६११३७२१३ 

२२ लाम्हेन्दो कृद्धि कृिक समूह २०७३।६।२० मे.न.पा.६  ज्र्ाम बहादरु िामाङ ९८५११५९९४० 

२३ मद्धहला जागरर् कृिा समूह २०७३।६।७ मे.न.पा ११  शलमयला सापकोटा ९८१३८३८१२८ 

२४ 
जशजयनजशल मद्धहला कृिक 
समूह २०७३।६।१ मे.न.पा ८  सम्झना लगरी ९८०३८८०७५९ 

२५ फुलकोद्धपला कृिक समूह २०७३।८।२० मे.न.पा ८  कान्छामान िामाङ ९८१३५६२४२७ 
 

२.१४.६ कृद्धि द्धवकास शाखामा दिाय भएका कृिक समूहहरुको द्धववरर् : 

 

क्र. 
सं. 

समूहको नाम गठन लमलि ठेगाना पदालधकारीको नाम सम्पकय  नं 

१ इन्राविी कृिक समूह २०७५।८।५ मे.न.पा ११  जखल कुमारी भट्टराइ ९८४३३९१७७२ 

२ माझीगााँउ लमद्धहनेिी कृिक समूह २०७५।७।२ मे.न.पा ५  छत्र कुमार रार् ९८६०४१७२२३ 

३ जशखरपरु प्रगलि कृिक समूह २०७५।८।५ मे.न.पा १०  राजकुमार पजण्डि ९८०१९०७३२३ 

४ 
द्धकनरेदेद्धव स्वाबलम्बन कृिक 
समूह 

२०७५।८।१७ मे.न.पा १  श्रीराम लधमाल ९८६६८२२४९७ 

५ गौरीडााँडा कृिक समूह २०७५।८।१६ मे.न.पा ९  र्वुराज खडका ९८६१७३४२४६ 

६ बगैंचा कृिक समहृ २०७५।८।१८ मे.न.पा १२  रामकृष्र् लधिाल ९८६००९७७९९ 

७ नमनुा मद्धहला कृिक समूह २०७५।७।१८ मे.न.पा १० संगीिा माझी  ९८६१३१८५२५ 

८ चण्डेश्वरी कृिक समूह २०७५।५।१६ मे.न.पा १२  गोकुल प्रसाद ढकाल ९८४१९०१०८३ 

९ द्धवहालन सामदुार्ीक कृिक समहु २०७५।७।२ मे.न.पा १०  रामकृष्र्  दनवुार ९८४३४२९५७२ 

१० असल कृिक समूह २०७५।७।८ मे.न.पा १०  डम्बर बहादरु खनाल ९८४११३८६२८ 

११ अलैची िथा िरकारी कृिक समूह २०७५।८।१० मे.न.पा ११  काल ुिामाङ ९८४३२२७५४९ 

१२ लमलन आमा कृिक समूह २०७५।८।८ मे.न.पा १३  शजुशला आचार्य ९८४३७४६९९५ 

१३ स्वास््र् आमा कृिक समूह २०७४।१०।२१ मे.न.पा, १३  आरिी दनवुार ९८०८४४२०४०७ 
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क्र. 
सं. 

समूहको नाम गठन लमलि ठेगाना पदालधकारीको नाम सम्पकय  नं 

१४ जचसापालन कृिक समूह २०७५।८।१३ मे.न.पा, १०  डम्बर बहादरु कामी ९८१८७११३९३ 

१५ 
थाक्ले एद्धककृि नमनुा कृिक 
समूह 

२०७५।४।२७ मे.न.पा, १२  शेर बहादरु िामाङ ९८६५९९१६३१ 

१६ नवनागरर् कृिक समूह २०७५।८।१३ मे.न.पा, ५  थन बहादरु िामाङ ९८६१३००३१० 

१७ ढुङगेछाप कृिक समूह २०७५।७।४ मे.न.पा, ५  केशव रोक्का ९८६०११९४७० 

१८ नर्ााँ गााँउ कृिक समूह २०७५।७।१ मे.न.पा, १०  ज्ञानकुमारी अलधकारी ९८१३५५२१८५ 

१९ नारार्र् महादेव कृिक समूह २०७५।८।१० मे.न.पा, ४  मनोज िामाङ ९८४१७१७१४७ 

२० लाल द्धहरा कृिक समूह २०७५।८।५ मे.न.पा., १२  लगिा लिवारी ९८६००६६१२३ 

२१ लफेली भमुी कृिक समूह २०७५।८।१८ मे.न.पा., ४  फूलमार्ा िामाङ ९८१८७०१४८४ 

२२ द्धपिाम्बर कृिक समूह २०७५।८।१७ मे.न.पा., १२  अद्धवनास लिवारी ९८५१०५४४९० 

२३ सलुलकोट कृिक समूह २०७५।८।२० मे.न.पा., ५  लमकमार िामाङ ९८१००३६५०० 

२४ बहउुदेश्र् मद्धहला कृिक समूह २०७४।२।३ मे.न.पा., ११  ददलकुमारी दलुाल ९८४३६३०७८५ 

२५ नारार्र्टार कफी कृिक समूह २०७५।८।५ मे.न.पा., १२  कृष्र् प्रसाद नेपाल ९८४९८४०८७४ 

२६ नवनागरर् मद्धहला कृिक समूह २०७५।८।२८ मे.न.पा.,१२  गोमा कुमारी ढकाल ९८४९१४५३७७ 

२७ सनुौलो भलबष्र् कृिक समूह २०७५।११।१२ मे.न.पा, १२  सजुािा चौलागाइ ९८६२२८०२७४ 

२८ 
क्र्ामनुे महुान माझकुलो कृिक 
समूह 

२०७५।८।१५ मे.न.पा., १०  सद्धविा काकी ढकाल ९८२३१८८३६२ 

२९ असमरेु कृिक समूह २०७३।११।१० मे.न.पा., ११  लसिा पाण्डे ९८४३०२४१७१ 

३० 
गोदावरी लबउ उत्पादक मद्धहला 
कृिक समूह 

२०७६।१।१७ मे.न.पा., ११  चन्रमार्ा दनवुार ९८२३२८९८४३ 

३१ कमयठजशल लमहला कृिक समूह २०७१।१।२ मे.न.पा., ६   अजम्बका बस्नेि ९८०८६६०५२९ 

३२ लालपुािे लमहला कृिक समूह २०७६।१।२४ मे.न.पा., ११  सजुजिा ढुङगाना ९८४३२९४५३६ 

३३ लगराञ्चौर एद्धककृि कृिक समूह २०७६।५।१५ मे.न.पा १२  जक्षलिज िामाङ ९८५११६०४२ 

३४ लसन्ध ुलगराञ्चौर कृिक समूह २०७६।९।२५ मे.न.पा १२  कृष्र् प्रसाद लिवारी ९८४९८६४६४६ 
 

२.१४.७ कृद्धि द्धवकास शाखामा सूजचकृि भएका कृद्धि फमयको द्धववरर् :  

 

क्र. सं. कृद्धि फमयको नाम ठेगाना सम्पकय  व्र्जि सम्पकय  नं 

१ जशव सेलि कृद्धि फमय मे न पा १०  प्रकाश वस्नेि ९८६०६१८९०७ 

२ द्धववेक पशपंुक्षी िथा कृद्धि फमय मे न पा १०  द्धटका व रावल ९८१००६५५९ 

३ जशिलादेद्धव कृद्धि व्र्वसार् मे न पा १०  शकर शे्रष्ठ ९८६०५२५४५२ 

४ लसन्ध ुभ्र्ाली पशपुालन िथा कृद्धि फमय मे न पा ५  घनश्र्ाम खलिवडा ९८६६८०४६१६ 

५ पााँचपोखरी पोजल्ि िथा कृद्धि फमय मे न पा ९  देवराज िामाङ ९८१३५६३९८५ 
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क्र. सं. कृद्धि फमयको नाम ठेगाना सम्पकय  व्र्जि सम्पकय  नं 

६ ज्वालादेवी पश ुिथा कृद्धि फमय मे न पा १०  ईन्रमार्ा दनवुार ९८२३२८९७३७ 

७ सम्झना कृद्धि फमय मे न पा १२  कृष्र्ा प्रसाद ढकाल ९८४९४७०७०२ 

८ पाल्चोकीमाई पशपुालन िथा कृद्धि फमय मेन पा ११  उत्तम व खड्का ९८०८३०७२७९ 

९ अन्नपरु्य अगा्यलनक कृद्धि कम्पलन प्रा ली मे न पा १  वलराम चौलागाई ९८४९४०८११४ 

१० रार्माझी फलफूल नसयरी िथा कृद्धि फमय मे न पा ५  कृष्र् जङग रार्माझी ९८६०८२१५२७ 

११ अजजि कृद्धि फमय मे न पा ३  परुुिोिम खलिवडा ९८६१८५३६७२ 

१२ भोटेचौर कृद्धि िथा पश ुअनसुन्धान केन्र मे न पा १  कुल प्रसाद चौलागाई ९८५१११९०९७ 

१३ िामाङ पशपुालन िथा कृद्धि फमय मे न पा १२  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  द्धवष्र् ुप्रसाद ढकाल ९८४१४८९३०४ 

१६ जगेलधारा कृद्धि िथा पशपुालन पमय मे न पा १  जजिेन्र िामाङ ९८१८०३२४३४ 

१७ जशवपरुी एिीकल्चर प्रा.ली मे.न.पा ३  जशव नारार्र् गरुुङ ९८५११४४९९६ 

१८ भोटेचौर एिकल्चर अगा्यलनक लभलेज मे.न.पा १  ददनेश कुमार लसग्देल  

१९ 
न्रू्रेघारी  िरकारीखेलि कृद्धि िथा 
पशपुालन फमय 

मे.न.पा १२  र्सोधा लिवारी ९८४०७८१३४८ 

२० मेलम्ची गंगा जमनुा कृद्धि िथा पश ुफमय मे.न.पा  ११  लमन बहादरु देउजा ९८५११५०७९४ 

२१ 
लजमम शंकर कृद्धि पशपुजन्छ िथा बन 
जन्र् उद्योग 

मे.न.पा १३  पारस घौरासैलन ९८४९०३३६९१ 

२२ जाल्पादेद्धव अगा्यलनक कृद्धिय फमय मे.न.पा १  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 

३५ प्रगिीजशल कृद्धि फमय मे.न.पा ९ ललला बहादरु िामाङ ९८६०३७५५८० 
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क्र. सं. कृद्धि फमयको नाम ठेगाना सम्पकय  व्र्जि सम्पकय  नं 

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 ९८४१९५६८८६ 

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 खुदनाथ 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) 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 िाउट  प्रोडक्शन मे.न.पा  ३ िलु कुमार राई ९८४१००९७३६ 

५० हैबङु कृद्धि फमय प्रा.लल मे.न.पा ३ महेश चौलागाई ९८५१२१४४१५ 
 

२.१४.८ संजघर् सरकारबाट द्धवजत्तर् हस्िान्िरर् अन्निगयि प्राप्त ससिय कार्यक्रम को प्रगलि द्धववरर्  
 

(क) समदुार् व्र्वजस्थि लसंजचि कृद्धि क्षते्र आर्ोजना अलिररि सहर्ोग कार्यक्रम (CMISP-AF) 
 

मेलम्ची नगरपाललकाको आ.व २०७७/०७८ को वाद्धियक जस्वकृि ससयि कार्यक्रम अन्िगयि समदुार् व्र्वजस्थि लसंजचि 
कृद्धि क्षेत्र आर्ोजना अलिररि सहर्ोग कार्यक्रम (CMISP-AF) मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १० जस्थि क्र्ामनुेमहुान 
माझकुलो लसचाइ उपआर्ोजना क्षेत्रमा सञ्चालन गररर्ो । उि कार्यक्रम अन्िगयि काउली र बोडी बालीमा २ वटा 
कृिक पाठशाल सञ्चालन गररएको लथर्ो, जसमा ५० जना कृिकहरुको सहभालगिा रहेको लथर्ो भने कृिकहरुलाई खुमल 
४ जािको उन्नि लबउ द्धकट द्धविरर् गररर्ो । कृिकको मागमा आधाररि कार्यक्रम अनसुार १७ थान लमलनद्धटलर, १ 
थान मजल्िक्रप थे्रसर, १ थान प्लाद्धिक टनेल द्धविरर् गररएको लथर्ो । कृद्धि सामािी प्राप्त गने कृिकहरुको द्धववरर् 
देहार् अनसुार रहेको छ । 

िपलसल 

क्र .स  कृिकको नाम थर ठेगाना सामािीको द्धववरर् परजामार् 

१ रुपेन्र ढकाल मेनपा १० मजल्ि क्रप थे्रसर १ 
२ नारार्र् दाहाल मेनपा १० लमलनद्धटलर (द्धहले चक्का सद्धहि) १ 
३ चेि बहादरु सापकोटा मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
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२.१४.९ प्रधानमन्त्री कृद्धि आधलुनद्धककरर् पररर्ोजना (PMAMP)  
 

प्रधानमन्त्री कृद्धि आधलुनद्धककरर् पररर्ोजना अन्िगयि साना कृद्धि व्र्वसार् प्रबियन केन्र पकेट द्धवकास कार्यक्रम संचालन 
गनयका लालग िपलसलका सहकारी सस्थाहरु छनोट गरी लनम्न बालीमा पकेट द्धवकास कार्यक्रम सञ्चालन गररएको छ । 

क्र. 
सं. 

समूह/सहकारी फमयको नाम ठेगाना बालीको द्धकलसम क्षेत्र 

१ 
ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि सहकारी 
संस्था लल. 

मे.न.पा ९ द्धकद्धव 
मे.न.पा ९, धलु्ले पात्ले र 
भण्डारीटोल 

2 लबष्र्लुममी कृद्धि सहकारी संस्था लल. मे.न.पा ८ िरकारी 
मे.न.पा ८,  माझगााँउ, माझघर 
झाप,ु गोरखनाथ टोल र 
घटे्टखोला 

3 
लसिेश्वरी साना कृद्धि सहकारी संस्था 
लल. 

मे.न.पा ४ सनु्िला मे.न.पा ४, सानो मसुरेु 

4 
िेसे्र सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था 
लल. 

मे.न.पा ६ 
अलमलो जािको 
फलफूल 

मे.न.पा ६ चााँपाबोट, भमुेस्थान र 
आचार्यको बारी 

5 
दबुाचौर सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी 
संस्था लल. 

मे.न.पा ७ मकै िथा कोदो 
जोलि भन्ज्र्ाङ,डााँडाखोर,गैराथोक, 
भारिीथोक, सनुखालन सरलथोक 
र पोखर 

५ लबष्र् ुखडका मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि( १ 
४ कुल बहादरु खडका मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
८ चन्र बहादरु खडका मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
९ अजम्बका बस्नेि मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
१० द्धवर बहादरु लमजार मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
११ इन्र प्रसाद दाहाल मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
१२ सद्धविा काकय ाी ढकाल मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
१३ सोम बहादरु कामाी मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
१२ राम कुमार दाहाल मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
१३ लललानाथ दाहाल मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
१४ कुमार आचार्य मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
१५ पोि प्रसाद दाहाल मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
१६ लोक बहादरु अलधकारी मेनपा १० लमलनद्धटलर )चक्का सद्धहिद्धहले (  १ 
१७ अजुयन अलधकारी मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
१८ चन्र केशर दाहाल मेनपा १० लमलनद्धटलर )द्धहले चक्का सद्धहि(  १ 
१९ मैना दाहाल ढकाल मेनपा १० प्लाद्धिक टनेल १ 
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• मेलम्ची नगरपाललका, कृद्धि द्धवकास शाखा र ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. को साझेदारीमा 
मेलम्ची नगरपाललका वडा नं ९ धलेु पात्ले र भण्डारीटोलमा द्धकद्धव पकेट सञ्चालन गररएको छ र उि पकेट 
क्षेत्रमा २५०० द्धकद्धवको द्धवरुवा रोपर् गररनकुो साथै ३०० द्धपलर लनमायर् गरी द्धकद्धवको लालग थाक्रा लनमायर् 
गररएको छ ।  
 

• मेलम्ची नगरपाललका, कृद्धि द्धवकास शाखा र लबष्र्लुममी कृद्धि सहकारी संस्था लल. को साझेदारीमा मेलम्ची 
नगरपाललका वडा नं ८ क्र्ौरानीमा िरकारी पकेट सञ्चालन गररनकुो साथै १६ वटा फलामको रेम सद्धहिको 
प्लाद्धिक घर लनमायर् र  ८ वटा बााँसको प्लाद्धिक घर लनमायर् गररएको छ ।   
 

• मेलम्ची नगरपाललका, कृद्धि द्धवकास शाखा र लसिशे्वरी साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. मे.न.पा ४ 
थकनीको साझेदारीमा मे.न.पा ४ सानो मसुरेुमा सनु्िला पकेट सञ्चालन गररनकुो साथै करीब ८० रोपनी 
क्षेत्रफलमा लगाइएको सनु्िलाको बगैचामा कााँटछााँट गरी लनलो िथुो िथा चनुको बोडो लमक्सचर र बोडो पेि 
बनाइ प्रर्ोग गररएको छ। कृिकहरुलाई लसकेचर, पलुनयङ स , फलद्धटप्ने भर्ायङ, लडजजंटल िराज,ु पोटेबल स्प्रेर्र, 

शमुम खाध्र् ित्व द्धविरर् गररएको र थप १२० रोपनीमा जग्गामा पोलल व्र्ागको सनु्िलाको द्धवरुवा रोपर् 
गररएको छ । 
 

• मेलम्ची नगरपाललका, कृद्धि द्धवकास शाखा र िेसे सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल. म.ेन.पा ६ को 
साझेदारीमा मे.न.पा ६  चााँपाबोट, भमुेस्थान र आचार्यको बारीमा अलमलोजािको फलफूल पकेट सञ्चालन 
गररएको छ । जसमा सनु्िला र कागिी जािको द्धवरुवा रोपर् गररएको जसबाट करीव ३०० रोपनी 
क्षेत्रफलमा अलमलोजािको फलफूलको क्षेत्र द्धवस्िार गररएको छ । 
 

• मेलम्ची नगरपाललका, कृद्धि द्धवकास शाखा र दवुाचौर सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल. मे.न.पा ७ 
दवुाचौरको साझेदारीमा मेनपा ७ जस्थि दबुाचौरमा मकै िथा कोदो पकेट सञ्चालन गररएको छ ।  उि पकेट 
क्षेत्रमा नगरपाललकाबाट ६ वटा लमलनद्धटलर ४ वटा मजल्िक्रप थे्रसर १ वटा मकै छोडाउने मेलसन १ वटा 
ज्र्ाप लसडर, १५० के.जज रामपरु कम्पोजजट मकैको उन्नि वीउ द्धविरर् गनुयका साथै उि पकेट क्षेत्रमा ५ 
वटा मकैको उत्पादन प्रदशयन सञ्चालन गररर्ो । उि क्षेत्रमा दईु वटा नेपाली हाइलब्रड र एक वटा लबदेजश 
हाइलब्रड जािको मकैको बीउ परीक्षर् गरीएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

नगर प्रमखुज्रू्बाट ५० प्रलिशि अनदुानमा मजल्िक्रप थे्रसर सानो र ठुलो द्धविरर् गररंदै  
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बीउ द्धवजन प्रोगशाला हैटोडाको प्रालबलधक टोलीबाट खुमल ४ धानको खडाबाली लनररीक्षर् र बालल कटानी गररंदै 

  

                                मेनपा ११ जस्थि कृद्धि िाललम िथा प्रदशयनी फमय 

 

कृिकहरुलाई ७५ प्रलिशि अनदुानमा द्धविरर् गररएको फलफूलको द्धवरुवा 
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मेनपा ७ र ४ मा प्रधानमन्त्री कृद्धि आधलुनद्धककरर् पररर्ोजना अन्निगयि मकैको उत्पादन प्रदशयन र सनु्िला कााँटछााँट  

 

 

मेनपा १० जस्थि समदुार् व्र्वजस्थि लसजचंि कृद्धि क्षेत्र उपआर्ोजना मा सञ्चाललि कृद्धि द्धक्रर्ाकलापहरु 
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मेनपा १२ जस्थि ढकालथोक र लगराञ्चौर मा लनमायर् गररएको प्लाद्धिक घर र मजल्चङ 

 

 फलफूल िथा लमलनद्धटलर ममयि सम्बजन्ध िाललमका सहभागीहरु 

 

कृिकहरुलाई माटो परीक्षर् जशद्धवर िथा कृद्धि चनु द्धविरर् गररंदै 
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 ७५ प्रलिशि अनदुानमा द्धविरर् गररएको प्र्ाजको वीउ र द्धकद्धवको कााँटछााँट सम्बन्धी िाललका सहभागीहरु 

७५ प्रलिशि अनदुानमा द्धविरर् गररएको खुमल ४ धानको उन्नि िथा मूल बीउ  

 

र्े    २   ४      ध       र् ै ो  ीउ उत्  द   ेत्र 
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र्े    १२ र्  अ ुद  र्  ष        ए ो प्  षि  घ र्       ी  े ी  दै  ृि    

२.१५ सहकारी शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु  

लडलभजन सहकारी कार्ायलर्, काभ्रपेलाञ् चोकबाट हस्िान्िरर् भई आएका र र्स कार्ायलर्मा दिाय भएका 
सहकारी संस्थाहरुको द्धववरर् देहार् अनसुार रहेको छ ।  

 

(क) द्धविर्गि सहकारी संस्थाको वडागि द्धववरर् 

 

वडा 
नं. 

साना 
द्धकसान 

कृद्धि दगु्ध बहउुद्दे
जश्र्र् 

बचि 
िथा ऋर् 

मद्धहला 
बचि िथा 
ऋर् 

फलफुल 
िथा िरकारी 
उत्पादन 

कफी उपभो
िा 

कबलुलर्ि 
वन 

जम्मा 

१ १ २ १ १ ४ १ – – – – १० 

२ – – ३ – १ – – – – – 4 

३ – १ १ – १ १ – – – – 4 

४ १ १ १ – १ – – – १ – 5 

५ – १ ४ १ २ १ – – १ – 10 

६ – ४ – – २ – – १ – १ 8 

७ १ २ – – १ – – – – – 4 

८ – १ – – – – – – १ – 2 

९ १ – १ – १ १ – – – – 4 

१० १ ६ ४ २ २ १ – १ – – 17 

११ – ६ ३ १ ४ २ –  १ – 17 

१२ २ ६ ५ – ४ १ १ – १ – 20 

१३ – ४ ३ – २ २ १ – – – 12 

जम्मा ७ ३४ २६ ५ २५ १० २ २ ५ १ 117 
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(ख) राद्धिर् सहकारी ददवस सम्पन्न  
 

मेलम्ची नगरपाललका लभत्र कार्य क्षते्र भएका सहकारी संस्थाका संचालक, व्र्वस्थापक, सदस्र् िथा अन्र् 
सरोकारवाला व्र्जिहरुको उपजस्थलिमा लमलि २०७७ साल चैत्र २० गिे एक कार्यक्रमका बीच ६४ औ ं
राद्धिर् सहकारी ददवस सम्पन्न गररर्ो । उि कार्यक्रममा जशक्षा र आलथयक द्धवकासमा सहकारी क्षेत्रले खेल्न े
भलुमकाको द्धविर्मा छलफल िथा अन्िरद्धक्रर्ा गररनकुो साथै सहकारी संस्था दिाय िथा सहकारी संस्थाले 
पालना गनुयपने ऐन, कानूनका द्धविर्मा समेि जानकारी गराइर्ो ।   

 

सहकारी सम्बन्धी अन्िद्धक्रय र्ा कार्यक्रममा सहभागीहरु 

(ग) नगरपाललका लभत्रका सद्धक्रर् रही द्धववरर् अद्यावलधक गने सहकारी संस्थाहरुको द्धववरर्  
 

क्र.
सं. 

सहकारीको नाम वडा नं. द्धकलसम 
सहकारीको 
अवस्था 

१ श्री िपचलुी सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल. १ कृद्धि  सद्धक्रर् 

२ श्री लसन्ध ुकृद्धिसधुार वहउुद्देजश्र्र् सहकारी संस्था लल.  १ बहउुद्देश्र्ीर्  सद्धक्रर् 

३ श्री पािाल गफुा कृद्धि सहकारी संस्था लल. १ कृद्धि सद्धक्रर् 

४ श्री ओजख्रनी वचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. १ बचि िथा ऋर्  सद्धक्रर् 

५ श्री जनसेवा बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. १ बचि िथा ऋर्  सद्धक्रर् 

६ जागिृ मद्धहला बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. १ बचि िथा ऋर्  सद्धक्रर् 

७ श्री सरु्यमखुी साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. १ कृद्धि/साना द्धकसान सद्धक्रर् 

८ श्री लसन्धपुाल्चोक वचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. १ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 
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क्र.
सं. 

सहकारीको नाम वडा नं. द्धकलसम 
सहकारीको 
अवस्था 

९ लसन्धेश् वर दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था ली. २ दगु्ध सद्धक्रर् 

१० जशवपरुी बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. २ बचि िथा ऋर्  सद्धक्रर् 

११ िालमर् कृिक बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. २ बचि िथा ऋर्  सद्धक्रर् 

१२ श्री मनकामना दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था लल. २ दगु्ध सद्धक्रर् 

१३ श्री मनुाल सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल. ३ कृद्धि सद्धक्रर् 

१४ हैबङु मद्धहला वचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ३ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

१५ श्री लसद्देश् वरी साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. ४ कृद्धि/साना द्धकसान सद्धक्रर् 

१६ शेरङ ज्र्ो कृद्धि सहकारी संस्था लल. ४ कृद्धि सद्धक्रर् 

१७ लसन्धदुदप बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ४ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

१८ लसद्देश् वरी कफी सहकारी संस्था लल. ५ कफी सद्धक्रर् 

१९ धिीका सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल. ५ कृद्धि सद्धक्रर् 

२० लसन्धबेुसी बहउुद्देश्र्ीर् सहकारी संस्था लल. ५ बहउुद्देश्र्ीर् सद्धक्रर् 

२१ लसन्धकुोट मद्धहला बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ५ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

२२ 

श्री लसन्ध ुकल्र्ार्कारी बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था 
लल. 

५ बचि िथा ऋर् 
सद्धक्रर् 

२३ श्री उपर्ोगी बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ६ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

२४ श्री िेसे सामूदाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल. ६ कृद्धि सद्धक्रर् 

२५ पञ् चकन्र्ा कफी सहकारी संस्था लल. ६ कफी सद्धक्रर् 

२६ घटे्टखोला कृद्धि कबलुलर्िी वन सहकारी संस्था लल. ६ वन/अन्र् सद्धक्रर् 

२७ अमरापरुी कृद्धि सहकारी संस्था लल. ७ कृद्धि सद्धक्रर् 

२८ श्री दवुाचौर सामदुाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल. ७ कृद्धि सद्धक्रर् 

२९ पोखरे भञ् ज् र्ाङ्ग सानाद्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. ७ कृद्धि/साना द्धकसान सद्धक्रर् 

३० िेरमाने बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ७ बचि िथा ऋर्  सद्धक्रर् 

३१ दवुाचौर उपभोिा सहकारी संस्था लललमटेड ८ उपभोिा सद्धक्रर् 

३२ द्धवष्र् ुलक्षमी कृद्धि सहकारी संस्था लल ८ कृद्धि सद्धक्रर् 
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क्र.
सं. 

सहकारीको नाम वडा नं. द्धकलसम 
सहकारीको 
अवस्था 

३३ काललका बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ९ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

३४ श्री ज्र्ालमरे साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. ९ कृद्धि/साना द्धकसान सद्धक्रर् 

३५ सृजना मद्धहला द्धवकास बचि िथा ऋर् स.सं.लल. ९ मद्धहला सद्धक्रर् 

३६ काफ्ले खोला कृद्धि सहकारी संस्था लल. ९ कृद्धि सद्धक्रर् 

३७ रािोघाम सानाद्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. १० कृद्धि/साना द्धकसान सद्धक्रर् 

३८ श्री जशखर माि ृजशश ुबचि िथा ऋर् सहकारी संस्था  १० बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

३९ श्री कोटाचौर दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था लल. १० दगु्ध सद्धक्रर् 

४० श्री खलडकादेवी कृद्धि सहकारी संस्था लल. १० कृद्धि सद्धक्रर् 

४१ श्री माजझगांउ बहउुद्देजश्र्र् सहकारी संस्था लल. १० बहउुद्देश्र्ीर् सद्धक्रर् 

४२ नमनुा मद्धहला द्धवकाश बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था  १० बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

४३ बाथलादेवी उपभोिा स.सं.लल. १० उपभोिा सद्धक्रर् 

४४ सेवक कृद्धि सहकारी संस्था लल. ११ कृद्धि सद्धक्रर् 

४५ सरोकार वचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ११ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

४६ 

इन्राविी मद्धहला द्धवकाश वचि िथा ऋर् सहकारी 
संस्था लललमटेड 

११ 
बचि िथा ऋर् 

सद्धक्रर् 

४७ शभु कामना बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ११ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

४८ ददगोकृद्धिद्धवकास कृद्धि सहकारी संस्था लल. ११ कृद्धि सद्धक्रर् 

४९ चन्राविी मद्धहला बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ११ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

५० श्री भमुेश् वरी दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था लल. ११ दगु्ध सद्धक्रर् 

५१ झलु्केघाम वचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ११ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

५२ सभुद्धव बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. ११ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

५३ श्री गौरीश् वर चन्र दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था लल. ११ दगु्ध सद्धक्रर् 

५४ श्री शभुारम्भ बहउुद्देजश्र्र् सहकारी संस्था लल. ११ बहउुद्देश्र्ीर् सद्धक्रर् 

५५ श्री जरार्टार साना द्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. ११ कृद्धि/साना द्धकसान सद्धक्रर् 

५६ सलमक्षा कृद्धि सहकारी संस्था लल. १२ कृद्धि  सद्धक्रर् 
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क्र.
सं. 

सहकारीको नाम वडा नं. द्धकलसम 
सहकारीको 
अवस्था 

५७ नमनुा मद्धहला बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. १२ बचि िथा ऋर्  सद्धक्रर् 

५८ श्री पंचकन्र्ा बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. १२ बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

५९ पलबत्र कृद्धि सहकारी संस्था लल. १२  कृद्धि सद्धक्रर् 

६० श्री आधलुनक कृद्धि सहकारी संस्था लल. १२ कृद्धि सद्धक्रर् 

६१ वााँसवारी सामूदाद्धर्क कृद्धि सहकारी संस्था लल. १२ कृद्धि सद्धक्रर् 

६२ श्री शवुर्य सानाद्धकसान कृद्धि सहकारी संस्था लल. १२ कृद्धि/साना द्धकसान  सद्धक्रर् 

६३ आकियर् कृद्धि सहकारी संस्था लल. 13 कृद्धि  सद्धक्रर् 

६४ 

श्री लाली गरुााँस मद्धहला लबकास बचि िथा ऋर् 
स.सं.लल. 

13 
बचि िथा ऋर् 

सद्धक्रर् 

६५ लसम्ले कृद्धि सहकारी संस्था लल. 13 कृद्धि सद्धक्रर् 

६६ श्री लसजयनजशल बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. 13 बचि िथा ऋर् सद्धक्रर् 

६७ श्री फट्केश् वर बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था लल. 13 बचि िथा ऋर्  सद्धक्रर् 
 

२.१६ द्धवद्धवध कार्यहरु   

२.१६.१ राजश्व सफट्वेर्र िाललम 

लमलि २०७७ साउन २१ देजख २५ गिेसम्म वडा सजचव, वडामा कार्यरि कार्ायलर् सहर्ोगी , राजश्व शाखा, 
पजञ्जकरर् शाखाका कमयचारीहरुलाई Basic ICT, कर संकलन प्रर्ालल र अनलाईन घटना दिाय सम्बन्धी िाललम 
संचालन गररएको छ भन े उि िाललममा दिाय, चलानी िथा प्रमार्पत्र लसफाररस सफ्टवेर्र, कर संकलन 
प्रर्ाली, ई-हाजजरी, न्र्ाद्धर्क व्र्वस्थापन प्रर्ाली, पूवायधार व्र्वस्थापन प्रर्ाली, कृद्धि कार्यक्रम व्र्वस्थापन प्रर्ाली, 
जजन्सी व्र्वस्थापन प्रर्ाली, हजस्पटल लबललङ्ग व्र्वस्थापन प्रर्ाली, गपु्र एस.एम.एस लगार्ि केन्र सरकारले 
अलनवार्य गरेका प्रर्ालीहरुको द्धविर्मा जानकारी गराइर्ो।उि िाललममा सूचना प्रद्धवलध अलधकृि अपयना शे्रष्ठ 
र राजस्व शाखा प्रमखु राजेन्र दलुाल, एम आइ र्स अपरेटर माधव दलुाल र लगिा चौलागाईले सहजीकरर् 
गनुय भएको लथर्ो ।  
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सफ्टवेर्र प्रर्ाली संचालन िाललम कार्यक्रममा सहभागीहरु वडा सजचव िथा कमयचारीहरु 

२.१६.२ लसलस क्र्ामेरा जडान  

मेलम्ची नगरपाललकाको प्रशासलनक भवन पररसरमा चाल ुआ.व.मा २१ वटा लस.लस.द्धटलभ क्र्ामरा जडान गरर 
संचालनमा ल्र्ाइएको छ भन ेनगरपाललका लभत्रका सबै शाखाहरुमा  IP Based  टेललफोन प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको 
छ ।  

 

लसलस क्र्ामेराका फुटेजहरु 

 



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

 

190 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

२.१६.३ ि्र्ाङ्क संकलन   

मेलम्ची नगरपाललकाले आ.व. २०७७/०७८ मा नगरपाललका अन्िगयिका सबै वडाहरुमा गररब घरपररवार 
पद्धहचान िथा पररचर्पत्र द्धविरर् कार्यक्रमको लालग घरधरुी सवेक्षर् गनय गर्कहरु खट्टाई गररब घरपररवारको 
ि्र्ाङ्क संकलन कार्य सम्पन्न गरेको छ । 

२.१६.४ न्र्ाद्धर्क कार्यको सम्पादन 

आ.व. २०७७/०७८ मा न्र्ाद्धर्क सलमलिमा दिाय भएका उजरुी र न्र्ाद्धर्क सलमलिबाट फैसला भएका 
मिुाहरुको द्धववरर् देहार् बमोजजम रहेका छ  ।  

िपलसल 

क्र.सं. मिुाको प्रकार 

आ.व. २०७५/०७६  
सम्म 

आ.व. २०७६/०७७ मा 
आ.व. २०७७/०७८ मा आ.व. 

२०७७/०७८ 
सम्मको जम्मा 

दिाय 
भएका 

फैसला 
भएका 

फैस
ला 
हुाँन 
बााँकी  

दिाय 
भएका  

फैसला भएका 
(आ.व. 

२०७५/०७
६ को समेि) 

फैसला 
हुाँन 
बााँकी 

दिाय 
भए
का  

फैसला 
भएका 
(आ.व. 

२०७६/०
७७ को 
समेि) 

फैस
ला 
हुाँन 
बााँकी 

दिाय 
भएका 

फैस
ला 
भए
का 

१ बाटो सम्बन्धी 2 1 १ 5 ४ 1 ३ ४ – १० १० 

२ जग्गा सम्बन्धी ३ – ३ ३ १ 2 २ ४ – ८ ८ 

३ अशबण्डा 
सम्बन्धी 

१ – १ ४ ४ – – – – ५ ५ 

४ लेनदेन सम्बन्धी 3 1 2 11 ७ ४ ५ ८ १ 1९ 1८ 

५ 

ज्र्ाला 
मजदरुी/िलब 
सम्बन्धी 

1 – 1 3 २ 1 

 

१ 
 

– 
 

२ ५ 3 

६ 
सााँध लसमाना 
सम्बन्धी 

2 – 2 2 २ – 
 

१ 
 

१ 
 

– ५ ५ 

७ 
घरेल ु द्धहंसा 
सम्बन्धी 

1 1 – 2 2 – 
 

– 
 

– 
 

– 3 3 

८ 
बााँध, पैनी कुलो 
वा पानी घाटको – – – 4 4 – 

 
 

४ 

 
 

२ 

 
 

२ 
८ ६ 
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बााँडफााँड 
सम्बन्धी 

९ 

अन्र् व्र्जिको 
सम्पजत्तमा असर 
परु्ायएको 
सम्बन्धी 

– – – 1 – १ 

 
 

३ 

 
 

३ 

 
 

१ ४ ३ 

१० 

पलि/ पजत्नको 
सम्बन्ध 
सम्बन्धी 

1 1 – 2 1 १ 

 

४ 
 
 

५ 

 

– ७ ७ 

११ 
जजउाँनी अंश 
सम्बन्धी – – – 1 1 – 

 

– 
 

– 
 

– 1 1 

१२ 
पालन पोिर् 
सम्बन्धी 1 – 1 2 १ 1 

 

१ 
 

२ 
 

– ४ ४ 

१३ कुटद्धपट 
सम्बन्धी 

1 – 1 2 २ – 
 

– 
 

– 
 

– 3 3 

१४ 
गाली बेइज्जिी 
सम्बन्धी 

2 1 1 2 १ 1 
 

२ 
 

३ 
 

– ६ ६ 

१४ 
क्षलिपूलिय 
सम्बन्धी 

– – – 1 1 – 
 

– 
 

– 
 

– 1 1 

१५ अन्र्  – – – – – – ४ ३ १ ४ ३ 
जम्मा १८ ५ १३ ४५ ३३ १२ ३० ३५ ७ ९३ ८६ 

 

(क) मेलम्ची नगरपाललकाको न्र्ाद्धर्क सलमलिमा सूचीकृि भएका वडागि मेललमलापकिायहरुको द्धववरर्  

क्र.  
सं 

वडा नं. नाम थर सम्पकय  नं. क्र.  सं वडा नं. नाम थर सम्पकय  नं. 

१ १ रुपा चौलागाई ९८६०४५००६४ २५ ८ अरुर् िामाङ ९८६५१२५०६६ 

२ १ लाल बहादरु िामाङ ९८६१५५१३२४ २६ ८ अलमका लगरी ९८६१४८७२३५ 

३ १ द्धवनोद चौलागाई ९८५१०९३५३० २७ ८ देवकी लगरी ९८०३२२३४७६ 

४ १ देव कुमारी चौलागाई ९८६१७५३४२५ २८ ८ डन्डुल दोङ िामाङ ९८६१५१५३८४ 

५ २ हकय  बहादरु िामाङ ९८४९५१६४५१ २९ ९ बासदेुव कटुवाल ९८०८६३६८४९ 

६ २ कुमार चौलागाई ९८४३७५८७९७ ३० १० कुमार दाहाल ९८६०१८४६३१ 

७ २ अरुर् लामा ९८६९६०२९०७ ३१ १० अमर सापकोटा ९८५१०९९०४५ 



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

 

192 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

क्र.  
सं 

वडा नं. नाम थर सम्पकय  नं. क्र.  सं वडा नं. नाम थर सम्पकय  नं. 

८ २ लमन प्रसाद खलिवडा ९८४३०८५२१८ ३२ १० द्धहरा बहादरु िामाङ ९८४३८९७२१० 

९ ३ द्धवजर् िामाङ ९८४३४४६९७९ ३३ १० भोलानाथ आचार्य ९८६०१४५३५६ 

१० ३ राजकुमार गरुुङ ९८६३४४०१८४ ३४ ११ कल्पना चाललसे ९८४३६५९८३२ 

११ ४ सोनाम (लमलन) िामाङ ९८६७८१७३६० ३५ ११ द्धवष्र् ुप्र.दलुाल ९८४०७१७००९ 

१२ ४ वसन्िी िामाङ ९८१८४९३८६७ ३६ ११ रुर प्रसाद दलुाल ९८४३७८०८२१ 

१३ ४ फूलमार्ा िामाङ ९८१३७००५३८ ३७ ११ सररिा दलुाल ९८४३१८७५९३ 

१४ ५ केशव रोका ९८४१५०३४९५ ३८ ११ अजम्बका डोटेल ९८४९५९९९२० 

१५ ५ कृष्र् प्रसाद लइुटेल ९८६११४३६४८ ३९ ११ ज्ञान प्रसाद सापकोटा ९८४१४६०८०४ 

१६ ५ पद्धविा रोकार् ९८६२७१२५५८ ४० ११ हरर प्रसाद लधिाल ९८४९९९०१७९ 

१७ ५ लममर् लसग्देल ९८४९९४६७४३ ४१ १२ जशव प्रसाद नेपाल ९८४९७२७२३८ 

१८ ५ केशव पौडेल ९८४३८४७९८५ ४२ १२ सान ुमैर्ााँ भट्टराई ९८४३४७२८७८ 

१९ ६ दगुाय के.सी. ९८४११६३०३३ ४३ १२ जचरञ्जीद्धव पराजलुी ९८४१५३०९६१ 

२० ६ द्धवन्र बहादरु िामाङ ९८४३७४१५८५ ४४ १२ गर्ेश ढकाल ९७५१०४५०१२ 

२१ ७ सोमार िामाङ ९८०८१८३२५५ ४५ १३ हरेराम राजभण्डारी ९८४००२२५८४ 

२२ ७ प्रेम बहादरु िामाङ ९८२३०७६०९८ ४६ १३ रालधका चौलागाई ९८६९२२५९८२ 

२३ ७ संलगिा नेपाली ९८६१२०६४०४ ४७ १३ लसिा मार्ा िामाङ ९८१३४१८४७५ 

२४ ७ आसामान िामाङ ९८०८१९९२१७  
    

 

(ख) मेलम्ची नगरपाललकाको वडागि न्र्ाद्धर्क सम्पकय  व्र्जिहरुको द्धववरर्  

क्र.सं. नाम थर वडा नं. सम्पकय  नम्बर 
१ साद्धवलत्र काकी १ ९८६१४५२४८४ 
२ नगेन्र प्रसाद खलिवडा २ ९८४३१५३३७२ 

३ कुल बहादरु राउि ४ ९८६०६५४६६६ 

४ द्धवष्र्हुरी चौलागाई ५ ९८४३११९३७७ 

५ सरु्य बहादरु िामाङ ६ ९८१३३०५४४५ 

६ रेशम कुमारी भारिी ७ ९८०८४९४४०९ 
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७ कामीलामा िामाङ ८ ९८०८२६१८५७ 

८ सवुास खड्का ९ ९८१३९८८९४८ 
९ कौजशला नेपाली १० ९८१८३८८२४९ 
१० द्धटकादत्त लधिाल ११ ९८४३७५९०५९ 
११ लबन्दा ढकाल १२ ९८४३६०९६६६ 
१२ अजुयन घोरासैनी १३ ९८५११८०३७२ 
 

(ग) अलभमखुीकरर् कार्यक्रम सम्पन्न 

मेलम्ची नगरपाललका न्र्ाद्धर्क सलमलिको आर्ोजनामा लमलि 2077 चैत्र 13 र 14 गिे न्र्ाद्धर्क सम्पकय  
व्र्जिहरु र वडा मेललमलाप संर्ोजकलाई लजक्षि गरी न्र्ाद्धर्क कार्य सम्पादन सम्बन्धी दईु ददने 
अलभमखुीकरर् कार्यक्रम सम्पन्न गररएको छ। त्र्सैगरी लमलि 2078 साल वैशाख 5 देजख ७ गिेसम्म 3 
वटा क्लिरमा न्र्ाद्धर्क सम्पकय  व्र्जिहरु र नगरपाललका लभत्रका सबै सूचीकृि मेललमलापकिायहरुलाई 
न्र्ाद्धर्क कार्य सम्पादन सम्बजन्ध अन्िरद्धक्रर्ा िथा प्रजशक्षर् कार्यक्रम सम्पन्न गररर्ो । 

 
न्र्ाद्धर्क कार्यसम्पादन सम्बन्धी अलभमखुीकरर् कार्यक्रममा सहभागीहरु 

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 भन्न ेबजुझन्छ  । श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर्बाट 
राद्धिर् अलभर्ानको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरुु भई र्स नगरपाद्धकलामा समेि लाग ुभएको दईु 
विय पूरा भएको छ ।  
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प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्िगयिका रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्य ि्र्ाकंलाई एद्धककृि गने उद्देश्र्ले प्रत्र्के 
स्थालनर् िहले ि्र्ाङ्क प्रद्धवद्धि गनय रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीको लनमायर् भएकोले आ.व. २०७७/७८ 
मा बेरोजगार व्र्जिहरुको द्धववरर् पूर्य र प्रमाजर्ि भएका आवेदन संकलन गरी जम्मा ९७४ बेरोजगार 
ब्र्जिहरुलाई रोजगार व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीमा प्रलबजस्ट गररएको गने कार्य गररएको छ |  रोजगार सेवा 
केन्रबाट आ.व.२०७७/७८ मा श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर्बाट माग भर् बमोजजम र्स 
नगरपाललका अन्िगयि वडाहरुबाट प्राप्त भएका १९ वटा र्ोजनाहरु छनौट गरर कामका लालग पाररश्रलमकमा 
आधाररि र्वुारुपी कार्यक्रम सम्पन्न गररएको छ । र्स कार्यक्रमका द्धवलभन्न र्ोजनाहरुबाट २६० जना 
बेरोजगार व्र्जिहरुले रोजगार प्राप्त गरेका छन ्। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मेलम्ची न.पा. वडा नं. ३ र मेनपा ६ मा लनमायर् गररएको लसढी िथा चौिारी 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची न.पा. वडा नं. १० र मेनपा ९ मा लनमायर् गररएको सोललङ िथा आर.लस.लस.डे्रन   
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२.१६.६  लघ ुउद्यम द्धवकास कार्यक्रम    

घरेल ुिथा लघ ुउद्यमको माध्र्मबाट गररव िथा न्रू्न आर् भएका व्र्जिहरुको आलथयक अवस्था वृद्धि गरी 
थप आर्आजयनमा मद्दि परु्ायउन ेउद्देश्र्ले र्स मेलम्ची नगरपाललकाको आर्ोजनामा गररवी लनवारर्को लालग 
लघ ुउद्यम द्धवकास कार्यक्रम संचालन गररएको छ । कोलभड १९ को संक्रमर्को बाबजिु लघ ुउद्यम द्धवकास 
कार्यक्रमबाट र्स आ.व. मा देहार् अनसुारका कार्यहरु सम्पन्न गररएका छन ्।  

 

➢ मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ७ दबुाचौरमा सझा सदु्धवधा केन्रको स्थापना गररएको छ। 
 

➢ गररवी लनवारर्को लालग लघ ुउद्यम द्धवकास कार्यक्रममा भइरहेका िथा उद्यम गरररहेका उद्यमीको 
आवश्र्िा पद्धहचान गरर मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ५ जस्थि लसन्धकुोटमा ३३ जना 
व्र्जिहरुलाई छालाबाट बन्ने सामािी उत्पादन िाललम संचालन गररएको छ ।  

 

➢ मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ७ दवुाचौरमा १८ जना िरकारी िथा कृद्धिका उद्यमीलाई ड्रम, पाइप, 
िरकारीको बीउलबजन लगार्िका सामािीहरु द्धविरर् गररर्ो ।  

  

➢ साझा सदु्धवधा केन्र दवुाचौरमा िरकारी खेिी र आरन संचालन गने उद्यमी िर्ार गररएको छ ।  
 

➢ लघ ुउद्यम द्धवकास कार्यक्रमबाट संचालन गररएको च्र्ाउ, स्र्ालनटरी प्र्ाड ,चरुा ,गलैचा िथा ढाका 
व्र्वसार्को झलकहरु  

 

मेलम्ची नगरपाललका वडा नं.११ जस्थि धसेुनीचौरमा मा संचाललि च्र्ाउ खेिी 
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मेलम्ची न.पा. वडा नं. ११ र मलेम्ची न.पा. वडा नं. १२ मा संचाललि स्र्ालनटरी प्र्ाड र गलैंचा बनुाई िाललममा सहभागीहरु 

 

मेलम्ची न.पा. वडा नं. १२ का लघ ुउद्ममीहरुबाट िर्ार पाररएको चरुा िथा ढाका 

२.१६.७  भलगनी सम्बन्ध   

मेलम्ची नगरपाललकाले इटालीको रोबेरोटो नगरपाललकासंग भलगनी सम्बन्ध कार्म गरेकोमा पनु: काठमाडौं 
महानगरपाललकासंग २०७७ साल पौि २१ गिे भलगनी सम्बन्ध कार्म गरेको छ ।मेलम्ची नगरपाललकाले 
हालसम्म रोबेरोटो नगरपाललका र काठमाडौं महानगरपाललका गरी दईु वटा पाललकाहरुसंग भलगनी सम्बन्ध 
कार्म गरेको छ । भलगनी सम्बन्ध पश्चाि काठमाडौं महानगरपाललका र मेलम्ची नगरपाललकाका नगर प्रमखु 
बीच एक समझदारी पत्रमा हस्िाक्षर गरी र्स नगरपाललकाको मेलम्ची लसटी पाकय  लनमायर् गनयको लालग 
काठमाडौं महानगरपाललकाबाट रु. १ करोड ५० लाख अनदुान सहर्ोग प्राप्त भएको छ ।  
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भलगनी सम्बन्ध घोिर्ा–पत्र िथा समझदारी पत्रमा हस्िाक्षर गनुयहदैु दबैु पाललकाका प्रमखुज्रू्हरु 
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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 मेलम्ची नगरपाललकाको नगर सभाले 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 २  १ 
१ स्थार्ी ,१ 

करार 

१५ 
मद्धहला द्धवकास 
अलधकृि 

प्रशासन अलधकृिस्िर छैठौं १  १   

१६ 
एम.आइ.एस. 
इजन्जलनर्र 

ईजञ्जलनर्ररङ्ग अलधकृिस्िर छैठौं १ १   करार 

१७ रोजगार संर्ोजक द्धवद्धवध अलधकृिस्िर छैठौं १  १   

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 २ 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   काजमा रहेको  

२४ प्राद्धवलधक सहार्क कृद्धि सहार्कस्िर पााँचौं २ १ १   

२५ प्रशासन सहार्क  प्रशासन सहार्कस्िर पााँचौं २० १० १० 
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 
कार्यरि 

२८ 
प्राद्धवलधक सहार्क 
रोजगार 

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 २ २     

३८ प्रशासन सहार्क  प्रशासन सहार्कस्िर चौंथो २१ १४ ७ 
१० स्थार्ी,  ५ 

करार 

३९ द्धफल्ड सहार्क द्धवद्धवध सहार्कस्िर चौंथो १ १   करार 

४० खा.पा.स.टे प्राद्धवलधक सहार्कस्िर चौंथो १ २   
१ स्थार्ी काज, १  

अस्थार्ी 

४१ अ.सव.इजन्जलनर्र ईजञ्जलनर्ररङ्ग सहार्कस्िर चौंथो १३ ८ ६ 
५ स्थार्ी,  ३ 

करार 

४२ 
नार्व प्राद्धवलधक 
सहार्क 

भेटेनरी सहार्कस्िर चौंथो ३ ३   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 २  २ करार  

४६ माली   िह द्धवद्धहन १ १    

४७ हलकुा सवारी चालक   िह द्धवद्धहन ३ ३    

४८ डोजर अपरेटर   िह द्धवद्धहन १ १   करार 

४९ सरसफाइकमी   िह द्धवद्धहन १ १  करार 

५० द्धिपर चालक   िह द्धवद्धहन १ १   करार 

५१ कार्ायलर् सहर्ोगी प्रशासन िह द्धवद्धहन २१ २१   
९ स्थार्ी,  १२ 

करार  

५२ औिलध कुटुवा  आर्वेुद िह द्धवद्धहन १   १   

५३ नगर प्रहरी जवान सरुक्षा   ४   ४   

५४ नगर प्रहरी हवल्दार सरुक्षा   १   १   

५५ 
सहार्क नगर प्रहरी 
लनररक्षक 

सरुक्षा   १   १   

जम्मा      १४४ १०१ ४३   
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४.१ नगरपाललकाको राजस्व संकलनको अवस्था  

मेलम्ची नगरपाललका र अन्िगयिका वडा कार्ायलर्बाट आ.व. २०७७/०७८ 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  २१15367.35 

२ बहाल कर  1945652.97 

३ सेवा शलु्क  4556798.15 

४ दस्िरु  2300079.75 

५ द्धवज्ञापन कर  142000 

६ व्र्वसार् कर  8726740.50 

७ भूलमकर/मालपोि 2461501.53 

८ दण्ड जररवाना  1428869.78 

९ बहाल लबटौरी  6942850 

१० प्राकृलिक श्रोि साधन (ढंुगा, लगटी, बालवुा लबक्री ) 188071958 

११ सडक ममयि संभार शलु्क संकलन  350000 

१२ वािावरर् शलु्क  400000 

१३ प्रभाद्धवि क्षेत्र द्धवकास िथा वािावरर्ीर् शलु्क संकलन 215000 

१४ मालपोि रजजिेशन   5389357 
जम्मा 225046175.03 

बागमिी प्रदेश, आन्िररक मालमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् (ढंुगा, लगटी, बालवुा 
राजस्व बााँडफााँड द्धफिाय ४०%) 

(75135542.76) 

बागमिी प्रदेश, आन्िररक मालमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् (द्धवज्ञापन कर 
बााँडफााँड द्धफिाय ४०%)  

(56800) 

अमानिबाट संकलन गररएको रकम रु. २०२६१५५ को मू.अ.कर दाजखला  (233097.48) 

जम्मा बााँडफााँड (७५४२५४४०.२४) 
आ.व. २०७७/०७८ को र्थाथय आन्िररक आम्दानी  १४९६२०७३४.७९ 

 

भाग–चार
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४.२ आ.व. २०७६/०७७ को एद्धककृि आर् व्र्र् द्धववरर्  
 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, लिन्धुपाल्चोक 

कार्ायलर्को कोड : ८०३२७४०२३०० 

 

Budget appropriation in accordance with program / project 

 

रु. 

हजारमा 

रु. हजारमा 

लि.नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा   

८०३२७४०२१०१ मेलम्ची नगरपाललका 

१ गोदामघर लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ 

राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - 

नगद २ पटक ० २०,०० २०,०० ४०,००   

२ द्यौले पर्यटन स्थलमा बहुउद्देश्र्ीर् ताललम भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद २ पटक ० ५०,०० ५०,०० १,००,००   

३ पोखरे भञ्ज्र्ाङ्ग िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ४,४० ० ० ४,४०   

४ मलकय नी डााँडा िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ८५ ० ० ८५   

५ िडा नं. १० को कार्ायलर् लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ िमानीकरण अनुदान ४ पटक ४०,०० २०,०० २०,०० ८०,००   

६ िडा नं. १० को िडा कार्ायलर् लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ० ० ११,०० ११,००   

७ िडा नं. १२ को कार्ायलर् भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश िरकार  - 

नगद ३ पटक ४८,७५ ४८,७५ ४८,७५ १,४६,२५   

८ िडा नं. १३ को कार्ायलर् लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ िमानीकरण अनुदान ५ पटक ४४,०० ४४,०० २२,०० १,१०,००   

९ िडा नं. १३ को िडा कार्ायलर् लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ० ० ११,०० ११,००   

१० िडा नं. ३ को कार्ायलर् भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ िमानीकरण अनुदान ५ पटक ३०,२० ६०,४० ६०,४० १,५१,००   

११ िडा नं. ५ को िडा कार्ायलर् लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद २ पटक ३५,०५ ३५,०५ ० ७०,१०   

१२ िडा नं. ८ को कार्ायलर् लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ िमानीकरण अनुदान ५ पटक १४,०० १४,०० २८,८९ ५६,८९   
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१३ िडा नं. ८ को कार्ायलर् लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश िरकार  - 

नगद ५ पटक १४,०० १४,०० ३०,११ ५८,११   

१४ िडा नं. ८ को िडा  कार्ायलर् लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ११,०० ० ० ११,००   

१५ शहरी स्िास््र् केन्र लनमायण लगरान्चौर भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ६,६५ ० ० ६,६५   

१६ केउरानी स्िास््र् एकाई घेराबार भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११३ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ८,०५ ० ० ८,०५   

१७ अमले लडलह िडक ममयत तथा लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक २,०० ० ० २,००   

१८ ओखे्रनी चौर धौले धुिेनीचौर िडक मेलम्ची र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ३०,०० ३०,०० ४०,०० १,००,००   

१९ ओखे्रनी चौर धौले धुिेनीचौर िडक मेलम्ची र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िाग्मती प्रदेश - नगद अनुदान २ पटक ३०,०० ३०,०० ४०,०० १,००,००   

२० गुफा चाङ्खु िडक लनमायण फेज २ र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ० ० ९,२५ ९,२५   

२१ गोल्माथान गुाँफा चााँखु िडक मेलम्ची-९ र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िाग्मती प्रदेश - नगद अनुदान २ पटक ३०,०० ३०,०० ४०,०० १,००,००   

२२ गोल्माथान गुाँफा चााँखु िडक मेलम्ची-९ र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक ऋण - नगद ऋण २ पटक ३०,०० ३०,०० ४०,०० १,००,००   

२३ देउराली डााँडा देलख लशखरपुर बाटो ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ४,५५ ० ० ४,५५   

२४ देउराली िाठ्ठी फााँठ कृलर् िडक तथा मोटरबाटो लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ४,०० ० ० ४,००   

२५ दंगालथोक भोटडााँडा ठूलो खोला िडक िडा नं १३ र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद २ पटक १४,७५ १४,७५ ० २९,५०   

२६ दाउचेत केउरानी मोटरबाटो ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १ पटक ७,७० ० ० ७,७०   
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कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक 
जम्मा 

  

८०३२७४०२२०१ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.१ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२ पटक १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ आलथयक लिकाि िहकारी २२५२२ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ गोटा ० १,०० ० १,००   

३ कोलभड १९ तथा अन्र् महामारी रोग लनर्न्त्रण स्िास््र् २२५२२ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १० गोटा ४० ८० ८० २,००   

४ िामालजक लिकाि लैंलगक िमानता तथा िामालजक िमािेशीकरण २२५२२ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ गोटा ० ० १,०० १,००   

५ भोटेचौर िडक स्तरोन्नती र्ोजना र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ गोटा ० १६,९७ ० १६,९७   

६ भोटेचौर िाना लिंचाइ र्ोजना जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ गोटा ० ० ७,०० ७,००   

७ भोटेचौर खानेपानी र्ोजना खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ गोटा ० ० ५,०० ५,००   

८ आफ्नो गाउाँ आफै बनाऔ ंलिशेर् कार्यक्रम र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १३ गोटा ४,०० ४,०० ५,०० १३,००   

९ भोटेचौर लशक्षा तथा स्िस््र् िरिफाइ र्ोजना लैंलगक िमानता तथा िामालजक िमािेशीकरण ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ गोटा ० ० ५,०० ५,००   

१० िडक तथा िाबयजलनक िंपत्तीको ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १० गोटा १,६० १,६० ८० ४,००   

कुल जम्मा ७,२० २५,५७ २५,८० ५८,५७   
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रु. हजारमा 

लि.नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा   

८०३२७४०२२०२ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.२ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२ पटक १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ आथायक लिकाि कृर्ी पशु लघु उध्दम िहकारी २२५२२ िमानीकरण अनुदान १० पटक २० ४० ४० १,००   

३ पाताल गुफा िहकारी िंस्था व्र्िस्थापन िहकारी २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० १,०० १,००   

४ िडा स्तरीर् डकुमेन्ट व्र्िस्थापन पर्यटन २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० १,०० १,००   

५ स्िास््र् तथा कोलभड 19 तथा अन्र् महामारी रोग लनर्न्त्रण स्िास््र् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १० पटक ४० ८० ८० २,००   

६ िामालजक लिकाि खेलकुद िांस्कृलतक लशक्षा िालिाललका 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ िमानीकरण अनुदान १० पटक ४० ४० २० १,००   

७ होलजर्ारी ताललम िडा स्तरीर् 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० १,२५ १,२५   

८ घाट लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० ४,२५ ४,२५   

९ प्रलतक्षालर् लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० ३,०० ३,००   

१० िस्ती नं. २ लिलड लनमायण खकायधारा तेश्रो िाटो लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० ५,०० ५,००   

११ िस्ती नं. ३ थुम्काटोल र्रापैछे पधेराखाद िडक ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० ५,०० ५,००   

१२ िस्ती नं. ४ िुर्लछाप मलन्दर िामुदालर्क भिन लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० ५,०० ५,००   

१३ 

िस्ती नं. ५ ओखे्रनीखोला स्र्ाङतान टोल मोटरिाटो लनमायण लिलड 

लनमायण खकायधारा तेश्रो िाटो लनमायण थुम्का र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० ९,०० ९,००   

१४ िस्ती नं. ६ खानेपानी लनमायण िडा स्तरीर् र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० २,०० २,००   

१५ िस्ती नं.१ लिलड लनमायण तेश्रोिाटो थला थुम्का र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० ५,०० ५,००   

१६ लशक्षा िंिन्धी अन्र् व्र्स्थापन लशक्षा ३११५९ िमानीकरण अनुदान १० पटक ० ० २,७५ २,७५   

१७ िडक तथा िाबयजलनक िंपत्तीको ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० ४,०० ४,००   

कुल जम्मा २,२० २,८० ५०,८५ ५५,८५   
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कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र खचय शीर्यक स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा   

८०३२७४०२२०३ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.३ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२ पटक १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ काललकादेिी मलन्दर ममयत िम्पदा पूिायधार ३१११३ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

३ गुरुङगााँउ िामुदालर्क भिन ममयत िम्पदा पूिायधार ३१११३ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

४ काउलेदोभान मानमुन्रेटोल मोटरिाटो ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

५ ग्रलमण िडक िरिफाइ र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ३,०० ० ० ३,००   

६ मझुिा धााँप पैदल मागय लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

७ लोकेश्वर ध्दारेटोल पुच्छारटोल मोटरबाटो ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

८ िोब्राङ लचिापानी पैदल मागय लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ५,०० ५,००   

९ लकतपाय लिंचाइ कुलो ममयत जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

१० हङ्लेफााँट लिंचाइ कुलो ममयत जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

११ डाडााँथोक नर्ााँ बस्ती लामाटोल खानेपानी ममयत खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

१२ पुच्छारटोल खानेपानी ममयत खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,५० १,५०   

१३ एि आर एि एलग्रकल्चिय फमय कृलर् ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० २,४७ ० २,४७   

१४ गुरुङ एलग्रकल्चिय फमय कृलर् ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० १,५० ० १,५०   

१५ तल्लो दहपोखरी लचहानपाटी लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

१६ दहपोखरी खेलमैदान लनमायण रु्िा तथा खेलकुद ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,०० १,००   

१७ लबन्द ुटोल एलककृत बस्ती लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ५,०० ५,००   

१८ भुमेस्थान मलन्दर लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० १,५० ० १,५०   

१९ िुगाभा अगायलनक कृर्ी फमय कृलर् ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,०० १,००   

२० लिन्ध ुमेलम्ची एग्रो फमय कृलर् ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० १,०० ० १,००   

कुल जम्मा ४,२० ७,६७ ४५,७० ५७,५७   
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जम्मा   

८०३२७४०२२०४ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.४ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत ३,६०   

२ कोरोना महामारी रोकथाम तथा लिपद ्व्र्िस्थापन स्िास््र् २२५२२ िमालनकरण अनुदान १,७५   

३ थकनी स्िास््र्चौकी अनुदान स्िास््र् २२५२२ िमालनकरण अनुदान १,७५   

४ ओखे्रनी िुनखानी मोटरबाटो िोललङ ग्राभेल र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमालनकरण अनुदान २,००   

५ लचिोपानी लिमलबोट ओखे्रनीचौर मोटरबाटो लनमायण तथा ममयत िंभार र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमालनकरण अनुदान ५,००   

६ देउराली आरु्िेद मोटरबाटो ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमालनकरण अनुदान १,७५   

७ िालिक िडा नं १ देखी िडा नं ९ िम्मको मोटरबाटो ममयत िंभार र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमालनकरण अनुदान ९,८३   

८ खहरे खोला खहरे खेत लिंचाई कुलो जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमालनकरण अनुदान १,७५   

९ लिन्धुखोला बािुकी खेत लिंचाई कुलो ममयत जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमालनकरण अनुदान १,७५   

१० लचलाउने खानेपानी ममयत िालिक िडा नं ६ खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िमालनकरण अनुदान १,७५   

११ िाल्मे खानेपानी लनमायण तथा ममयत खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िमालनकरण अनुदान १,००   

१२ उलेनी लचहान घाट लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,७५   

१३ काप्रेपाल्चनय लचहान घाट लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,७५   

१४ खनाल पशुपालन तथा कृलर् फमय कृलर् ३११५९ िमालनकरण अनुदान ७५   

१५ चण्डेश्वरी मोटरबाटो पलहरो लनर्न्त्रण ग्र्ालिन िाल लनमायण तथा ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमालनकरण अनुदान २,००   

१६ लडही िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,७५   

१७ द्यौलेश्वरी आधारभुत लिद्यालर् िालिक थकनी ५ घेराबार भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान ५,००   

१८ लनंगाले लचहानघाट लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,७५   

१९ लनंगाले पात्ले िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,७५   

२० बिेरी लथङटोल िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,००   

२१ बिेरी ब्लोनटोल िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,७५   

२२ बााँिखकय  खानेपानी ममयत िालिक िडा नं ७ खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,७५   

२३ लप्िेडाडााँ लचहानपाटी लनमायण िालिक थकनी-६ भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,७५   

२४ शे्रष्ठ पशुपालन तथा कृलर् फमय कृलर् ३११५९ िमालनकरण अनुदान ७५   

२५ िामुदालर्क भिन लनमायण िालिक िडा नं ४ डाडााँ कटेरी भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,५०   

२६ िामुदालर्क भिन लनमायण िालिक िडा नं ४२ मुिुरे भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमालनकरण अनुदान १,७५   

कुल जम्मा ५८,६८   
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लिलनर्ोजन 

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा 

८०३२७४०२२०५ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.५ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२ पटक १,२० १,२० १,२० ३,६० 

२ िडा लभत्रको िााँस्कृलतक िंरक्षण कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० १० १० 

३ 

बालबाललका, मलहला ,अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक 

कार्यक्रम िामालजक िुरक्षा तथा िंरक्षण २७११२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० १,०० ० १,०० 

४ खकय  चौर बहुिााँस्कृलतक िामुदालर्क भिन भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ िमानीकरण अनुदान ४ पटक २,०० २,०० ४,०० ८,०० 

५ हेल्थपोष्ट व्र्िस्थापन िहर्ोग कार्यक्रम भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११३ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,०० 

६ कुकेल गाउाँ मोटरबाटो र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० १,०० ० १,०० 

७ खहरेखोला भदौरे चौर मोटर बाटो र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक १,०० १,०० ० २,०० 

८ 

गोल्फुले टोल मन्डनखोररर्ा तारेलभर िडक 

लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक १,७५ ० १,७५ ३,५० 

९ ्र्ोलत पािाङ टोल मोटरबाटो र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,०० 

१० पाखा खेत गुठी कृलर् िडक र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ५० ५० ५० १,५० 

११ बााँझापाटा बोगटी टोल मोटरबाटो र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक १,०० ० १,०० २,०० 

१२ िडा लभत्रको िडक िफाई र्ोजना र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान ३ पटक २,०० २,०० २,०० ६,०० 

१३ अधेरी खोला पाखाखेत खुम्ले लिचाई जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ५० ५० ५० १,५० 

१४ लदर्ाले गोल खाल्डा लिचााँई र्ोजना जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान २ पटक २,०० ० ० २,०० 

१५ लदर्ालेखोला कटरबोट देउराली लिचााँई जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० २,०० ० २,०० 

१६ पात्ले पधेरा धारा लनमायण र्ोजना खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ५० ५० ५० १,५० 

१७ तोरीस्िारा लपपलबोट पालख्रनटोल  िडक र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,०० 

१८ देिीस्थान जेष्ठ नागररक धारा शौचालर् लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,०० 

१९ भदौरे खेल मैदान लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान ४ पटक १,२५ २,५० १,२५ ५,०० 

२० िेतीदेिी मलन्दर लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० १,०० १,०० 

२१ िुललकोट च्र्ानेपाटी लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान २ पटक १,०० ० १,०० २,०० 

२२ िोललथुम्का बरकोबोट लिमलबोट िडक र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ४,०० ० ४,०० 

कुल जम्मा १५,७० २२,२० १८,८० ५६,७० 
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लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालि

क 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालि

क जम्मा   

८०३२७४०२२०६ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.६ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२ पटक १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ 

िामालजक लिकाि(खेलकुद, िााँस्कृलतक, लशक्षा, 

बालबाललका तथा ललक्षत िमुह) रु्िा तथा खेलकुद २२५२२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० २,५० २,५० ५,००   

३ आलथयक लिकाि(कृलर् ,पशु ,लघु उद्यम) कृलर् २२५२९ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

४ स्िास््र् तथा कोलभड-१९ र अन्र् महामारी रोमा लनर्न्त्रण स्िास््र् २२७११ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

५ कोलेचौर िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ िमानीकरण अनुदान २ पटक २,५० ० २,५० ५,००   

६ तल्लो गाउाँ िामुदालर्क भिन ममयत भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११३ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

७ कार्ायलर् व्र्िस्थापन कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक ३११२३ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १६ १६ १६ ४८   

८ िडक तथा िाियजालनक िम्पलत ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ४,०० ४,०० ० ८,००   

९ बतािे गैरीगाउाँ लिाँचाई कुलो ममयत जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० १,०० १,००   

१० लामाटोल भुमेस्थान र्द्ारेटोल खानेपानी र्ोजना खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० २,०० २,०० ४,००   

११ उपल्लो गाउाँ एलककृत बस्ती लिकाि भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ५,०० ० ५,००   

१२ बतािे (तपुली) िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान २ पटक २,५० २,५० ० ५,००   

१३ 

बतािे डााँडा, उपलेलो गाउाँ, लाकुरीबोट चााँपबोट र नुहार 

खोला प्रलतक्षालर् लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान ४ गोटा १,०० १,०० २,०० ४,००   

१४ भुमेस्थान र बतािे च्र्ानेपाटी लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

१५ िुर्ोदर् आधारभुत लिद्यालर् घेराबार भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० २,०० ० २,००   

१६ माझगाउाँ िामुदालर्क भिन ममयत भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११६१ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

कुल जम्मा १५,३६ २५,३६ १६,३६ ५७,०८   
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रु. हजारमा 

लि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र खचय शीर्यक स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक 
जम्मा   

८०३२७४०२२०७ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.७ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद १२ पटक १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ आलथयक लिकाि कृलर् पशु लघु उर्द्म िहकारी २२५२२ िमानीकरण अनुदान १० गोटा २० ४० ४० १,००   

३ स्िास््र् तथा कोलभड 19 तथा अन्र् महामारी रोग लनर्न्त्रण स्िास््र् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

४ नाम्के रर्ाले लिंचाइ कुलो लनमायण जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

५ ग्रलमण िडक मोटर िाटो स्तरोन्नती र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ९,१४ ९,१४   

६ गैराथोक दललत िस्ती िामुदालर्क भिन िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

७ छाप खेलकुद मैदान लनमायण रु्िा तथा खेलकुद ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

८ ताप्रािा मोटरबाटो स्तरउन्नती र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

९ धानाय माने लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

१० लबचारी चाैैर िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

११ मझुिा पलहरो लनर्न्त्रण खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,५० १,५०   

१२ लुप्राङ मिाने पाटी लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,५० २,५०   

१३ िडा कार्ायलर् मोटर िाटो पखायल र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,५० २,५०   

१४ िुलुङ्गे लिंचाइ कुलो लनमायण जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

१५ िंुगुरे मिानेपाटी तथा बाटो लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ N/A ० ० ५,०० ५,००   

१६ िडक तथा िाबयजलनक िंपत्तीको ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

१७ िुनखानी िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

१८ िामालजक लिकाि खेलकुद िांस्कृलतक लशक्षा िालिाललका लैंलगक िमानता तथा िामालजक िमािेशीकरण ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,०० १,००   

कुल जम्मा १,४० १,६० ५५,२४ ५८,२४   
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रु. हजारमा 

लि.नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र खचय शीर्यक स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा   

८०३२७४०२२०८ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.८ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२ पटक १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ आलथयक लिकाि िहकारी २२५२२ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० १,०० १,००   

३ िडाको अन्र् लिलिध कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १० पटक ० ० ४,१२ ४,१२   

४ 

स्िास््र् तथा कोलभड 19 तथा अन्र् 

महामारी रोग लनर्न्त्रण स्िास््र् २२५२२ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १० पटक ८० ८० ४० २,००   

५ िामालजक लिकाि 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० १,०० १,००   

६ ताप्रािा मोटरबाटो स्तरउन्नती र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० २,०० २,००   

७ भैंि ेमोटरबाटो स्तरउन्ती र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० ४,०० ४,००   

८ िडक तथा िाबयजलनक िंपत्तीको ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १० पटक १,६० १,६० ८० ४,००   

९ चालीिे िल्ले लिंचाइ जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० ५,०० ५,००   

१० चालीिे लिमफााँट लिंचाइ जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० ५,०० ५,००   

११ रन्जन ेलिंचाइ जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० ३,०० ३,००   

१२ लबन्दबािीनी मलन्दर लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० २,०० २,००   

१३ लमजार टोल िामुदालर्क भिन िम्पदा पूिायधार ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० ४,०० ४,००   

१४ लाकुरीडााँडा िामुदालर्क भिन िम्पदा पूिायधार ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० ४,०० ४,००   

१५ लाभगााँउ िामुदालर्क भिन िम्पदा पूिायधार ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० ८,०० ८,००   

१६ स्कुल छेउ लिचाइ जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० २,०० २,००   

१७ िहरे मिाने पाटी िम्पदा पूिायधार ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ पटक ० ० २,०० २,००   

कुल जम्मा ३,६० ३,६० ४९,५२ ५६,७२   

 

 

 

 



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

 

214 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

लि.नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र खचय शीर्यक स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा   

८०३२७४०२२०९ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.९ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२ पटक १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ काैेलभड १९ तथा अन्र् महामारी रोग लनर्न्त्रण स्िास््र् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,०० १,००   

३ जनता मा लि कार्ायलर् व्र्िस्थापन लशक्षा २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

४ 

पात्ले िामुदालर्क भिन र पााँचपाण्डि कार्ायलर् 

व्र्िस्थापन 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,०० १,००   

५ लघु उर्द्मलशलता ताललम कार्यक्रम िहकारी २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,०० १,००   

६ िडा स्तरीर् भललिल प्रलतर्ोलगता रु्िा तथा खेलकुद २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,५० १,५०   

७ स्िरं्िेलिका तथा गभयिती मलहला र्ातार्ात खचय स्िास््र् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,०० १,००   

८ गुण्डा खोल्िी फड्के पुल लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,०० १,००   

९ गोल्माथान खड्काथोक िडकखणड ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

१० लडलामुनी िडक लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

११ िडा स्तरीर् खेलकुद मैदान लनमायण गोल्माथान जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,०० १,००   

१२ िााँिपाटे चाललिेफााँट लिंचाइ गाैैरीगाउ जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

१३ लिंचाइ कुलो लनमायण खड्काथोक जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

१४ धुले रर्ल ेखानेपानी लनमायण खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

१५ अाँधेरीखोला लिंपानी लिंचाइ कुलो ममयत जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

१६ खाल्टेखोला रातामाटा लिंचाइ कुलो ममयत जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,५० ४,५०   

१७ गुफा पाउनाघर लनमायण द्वारेटोल िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,५० १,५०   

१८ डब्ल्र्ाङ थापागााँउ िामुदालर्क भिन लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

१९ िडा स्तरीर् खेलकुद मैदान लनमायण गोल्माथान रु्िा तथा खेलकुद ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

२० िडाभरको दशै अगाडी िडक िफा तथा ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ७,४२ ७,४२   

२१ िडक ममयत तथा लिपद व्र्िस्थापन र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,५० ३,५०   

२२ िाउनेमुल लकररर्ा घर लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,०० १,००   

२३ होकर ठाडोखोला आर.लि.लि.ढलान र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

कुल जम्मा १,२० १,२० ५७,६२ ६०,०२   
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लि.नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र खचय शीर्यक स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा   

८०३२७४०२२१० मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.१० 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२ पटक १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ आर्आजयन काकय क्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ िमानीकरण अनुदान १० गोटा १,०० २,०० २,०० ५,००   

३ भुमेस्थान आ.लि.कक्षा कोठा व्र्िस्थापन शैलक्षक गुणस्तर िुधार लशक्षा २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १,६९ १,६९   

४ मलहला स्िरं्िेिीक प्रोत्िाहन कार्यक्रम स्िास््र् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १० गोटा ० ० १,०० १,००   

५ स्िास््र् तथा कोलभड १९ िलहत लिपद व्र्िस्थापन कार्यक्रम स्िास््र् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १० गोटा ० ० ३,०० ३,००   

६ िामालजक लिकाि खेलकुद िांस्कृलतक लशक्षा िालिाललका 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ िमानीकरण अनुदान १० गोटा ० ० १,०० १,००   

७ लिंचाइ कुलो ममयत जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ९,०० ९,००   

८ खानेपानी ममयत खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ९,०० ९,००   

९ नगरकोटी खोलल्ि पलहरो लनर्न्त्रण र मन्िारे िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ५,०० ५,००   

१० भैरिीदेिी मलन्दर लनमायण फलामे र तामाङ लचहानघाट व्र्िस्थापन फलामे िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० ५,०० ५,००   

११ मोटरिाटो बाटो ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ६,०० ६,००   

१२ लशखरपुर स्िास््र् चाैैकी जग्गा व्र्ािस्थान स्िास््र् ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ५,०० ५,००   

१३ िडक तथा िाबयजलनक िंपत्तीको ममयत र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ४,०० ४,००   

१४ िेती देिी मलन्दर लनमायण र मन्िारे डााँडा लिखरपुर लिडी लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ० ०   

कुल जम्मा २,२० ३,२० ५२,८९ ५८,२९   

 

 

 

 

 

 



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

 

216 वाद्धियक प्रगलि प्रलिवेदन २०७७/०७८  

 
 

रु. हजारमा 

लि.नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा   

८०३२७४०२२११ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.११ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ 

आन्तररक श्रोत - 

नगद १२ गोटा १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ चापाबोट िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ िमानीकरण अनुदान २ पटक १,०० ० १,०० २,००   

३ दलुाल टोल िामुदालर्क भिन लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

४ िामुदालर्क खोप केन्र लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३१११२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,२५ १,२५ २,५०   

५ जनजागृलत मा लि व्र्िस्थापन िुधार लशक्षा ३११२३ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

६ आरुखकय  लधतालटोल िडक स्तरोन्नती र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

७ खानीगाउाँ गुरुङ्गटोल िडक स्तरोन्नती र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,७५ १,७५ ३,५०   

८ नुहारखोला कटुञ्जजे मोटरबाटो स्तरोन्नती र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० २,५० २,५० ५,००   

९ पुरानागाउाँ  जागेश्वरी कृलर् िडक स्तरोन्नती र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

१० बालाचौर च्र्ानघाट माझटोल मोटरबाटो स्तरोन्नती र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

११ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं. ११ अन्तगयतका लिलभन्न िडकहरु 

ममयत िम्भार र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान ४ पटक २,०० २,०० ४,०० ८,००   

१२ रर्ाले कान्ले किािे मोटरबाटो स्तरोन्नती र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

१३ कृलर् तथा बााँदर बनेल रोकथाम कृलर् ३११५७ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

१४ आरुखकय  दललत बलस्त लिडी लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ५० ५० ५० १,५०   

१५ आलथयक लिकाि कृलर् /पशु /लघु उद्यम कृलर् ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० १,०० ० १,००   

१६ कालत्तके धुिेनीचौर गौरीश्वर महादेि मलन्दर िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० २,५० २,५० ५,००   

१७ नुहारडााँडा/लिमडााँडा/लधताल गाउाँ एलककृत िस्ती लिकाि लनमायण भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० २,११ २,११   

१८ मेलम्ची बजार जागेश्वर मलन्दर लिलड लनमायण लडलपआर र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ५० ५० ५० १,५०   

१९ लिलिध िाियजालनक लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान ५ पटक १,०० २,०० २,०० ५,००   

२० लशिमलन्दर ित्तल िुधार िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

२१ स्िास््र् तथा कोलभड-१९ र अन्र् महामारी रोग लनर्न्त्रण स्िास््र् ३११५९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

२२ 

िामालजक लिकाि ,खेलकुद ,िााँस्कृलतक ,लशक्षा ,बालबाललका 

तथा ललक्षत िमूह रु्िा तथा खेलकुद ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० १,०० १,००   

कुल जम्मा ८,२० २४,२० २९,३१ ६१,७१   
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कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र खचय शीर्यक स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा   

८०३२७४०२२१२ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.१२ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री 

कार्ायलर् िञ्जचालन तथा 

प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२ गोटा १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ थाक्ले स्र्ाङ्तान टोल िामुदालर्क भिन लनमायण 

भिन, आिाि तथा िहरी 

लिकाि ३११११ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ३,०० ३,०० ३,०० ९,००   

३ गणेशस्थान मोटरबाटो लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक २,५० ० २,५० ५,००   

४ िडाँ नं. १२ को िडक स्तरोन्नती र्ोजना र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ४,०० ४,०० ८,००   

५ चाललिे खानेपानी लनमायण र्ोजना खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िमानीकरण अनुदान २ पटक १,३० ० १,३० २,६०   

६ लपपल चौर खानेपानी र्ोजना 

भिन, आिाि तथा िहरी 

लिकाि ३११५६ िमानीकरण अनुदान ३ पटक २,०० २,०० २,०० ६,००   

७ च्र्ानडााँडा मोटरबाटो लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ५,०० ० ० ५,००   

८ तल्लो ढकालथोक खानेपानी र्ोजना खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५९ िमानीकरण अनुदान ४ पटक १,२५ १,२५ २,५० ५,००   

९ बाटो हेरालु तथा लिपद ्र्ोजना र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ३,०० ० ० ३,००   

१० भञ्ज्र्ाङ आधारभुत लिद्यालर् घेराबार 

भिन, आिाि तथा िहरी 

लिकाि ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० २,०० २,००   

११ महाकाली मलन्दर ितल  लनमायण र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १०,०० ० १०,००   

कुल जम्मा १९,२५ २१,४५ १८,५० ५९,२०   
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कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
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लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा   

८०३२७४०२२१३ मेलम्ची नगरपाललकािडा नं.१३ 

१ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १२ गोटा १,२० १,२० १,२० ३,६०   

२ रालम्जको धारा खानेपानी ममयत खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

३ िडा नं. १३ लभत्रका िडक िुधार र्ातर्ात पूिायधार ३११५६ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १५,०० १५,००   

४ कालमटोल मलन्दर लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

५ ठुलोगाउ च्र्ानेपाटी लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

६ दमै गााँउ मलन्दर लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

७ नेपाल डीही लकरीर्ापुत्री घर लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

८ नेपालथोक च्र्ानेपाटी लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

९ पधेराचाैैर लिपाघाट िडक िुधार र्ातर्ात पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० १०,०० १०,००   

१० भन््र्ाङ च्र्ानेपाटी लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,०० २,००   

११ िरेटार च्र्ानेपाटी लनमायण िम्पदा पूिायधार ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० ५,०० ५,००   

१२ 

लिपद व्र्िस्थापन नथा कोलभड १९ लनर्न्त्रण तथा 

माहामारी रोग स्िास््र् ३११५९ िमानीकरण अनुदान १० गोटा २,४० २,४० १,२० ६,००   

१३ िालघारी खानेपानी लनमायण खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५९ िमानीकरण अनुदान १ गोटा ० ० २,१५ २,१५   

कुल जम्मा ३,६० ३,६० ५०,५५ ५७,७५   
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लि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक 
जम्मा   

८०३२७४०२३०२ मेलम्ची नगरपाललका - स्िास््र् 

१ एकीकृत िेिा केन्र तलब भत्ता पोर्ाक खचय अन्र् िंचालन खचय स्िास््र् २११११ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ६,०० ६,०० ८,०० २०,००   

२ PHC Night Duty गरे बापत भत्ता ई हालजरी को ररपोटयको आधारमा मात्र स्िास््र् २११३९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ४,४७ ४,४७ ५,९६ १४,९०   

३ PHC पोस्टमाटयम स्िास््र् २११३९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा २५ २५ ३४ ८५   

४ 

PHC लबशेर् चाड मा काम गरे बापत भत्ता  ई हालजरी को ररपोटयको 

आधारमा मात्र स्िास््र् २११३९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा १२ १२ १६ ४०   

५ PHC िाबयजलनक लबदा ई हालजरी को ररपोटयको आधारमा मात्र स्िास््र् २११३९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ९६ ९६ १,२८ ३,२१   

६ जोलखम भत्ता स्िास््र् २११३९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० १,१५ १,१५   

७ आरु्िेद कार्ायलर्का लालग कम्प्रु्टर खररद स्िास््र् २२३११ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० १,३० १,३०   

८ 

कार्ायलर् िंचालन खचय (लबजुली ,इन्टरनेट,िंचार,ममयत,स्टेिनरी,िंक्रमण 

रोकथाम ) स्िास््र् २२३११ राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीर् - नगद १० गोटा ५,७६ ५,७६ ७,६८ १९,२०   

९ 

E-LMIS SOFTWERE िम्बलन्ध स्िास््र्कमी लाई ताललम 

(नगरपाललका मा ) स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० ५,०० ५,००   

१० PHC  Ceonc िेिा िंचालन स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० २०,०० २०,००   

११ RUSG िेिा लिस्तार तथा  USG GEL खररद स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा १,५० १,५० २,०० ५,००   

१२ अनुगमन स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ४५ ४५ ६० १,५०   

१३ अधयबालर्यक बालर्यक िलमक्षा स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद २ गोटा ० १,०० १,०० २,००   

१४ आरु्िेद जेष्ठ नागररकका लालग स्िास््र् ििेा प्रिधयन कार्यक्रम स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० १,०० १,००   

१५ आरु्िेद लनशुल्क आरु्िेद स्िास््र् लशलिर कार्यक्रम स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ६० ६० ८० २,००   

१६ आरु्िेद पन्चकमय / पिूयकमय स्नेहन, स्िेदन र लशरोधारा कार्यक्रम स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० १,०० १,००   

१७ आरु्िेद मेलडकलऔजार खररद स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० १,०० १,००   

१८ आरु्िेद र्ोग लशक्षा तथा र्ोग अभ्र्ाि कार्यक्रम स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० ५० ५०   

१९ आरु्िेद स्िस्थ जीिन कार्यक्रम स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० ५० ५०   

२० औिलध तथा औिलध जन्र् िमान  ढुिानी स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ९० ९० १,२० ३,००   

२१ खोप ढुिानी स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा १,५० १,५० २,०० ५,००   

२२ गाउघर लक्ललनक तथा खोप िेिा िंचालन र्ातार्ात खचय स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीर् - नगद १० गोटा १,०५ १,०५ १,४० ३,५१   

२३ लगरान्चौर िहरी स्िास््र् केन्र स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा २,२५ २,२५ ३,०० ७,५०   

२४ थप हुने बलथयङ्ग िेन्टर ब्र्बस्थापन स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० ५,०० ५,००   
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२५ प्रिुती पुरुर् िमूह गठन तथा िाशु बुहारी िम्बन्ध िुधार कार्यक्रम स्िास््र् २२५२२ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १० गोटा ५८ ५८ ७८ १,९५   

२६ पाठेघर खस्ने रोग तथा जांच लशलबर स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० ३,०० ३,००   

२७ भोटेचौर िहरी स्िास््र् केन्र स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा २,२५ २,२५ ३,०० ७,५०   

२८ म.ििा.स्िरं्.िेलिका मालिक बैठक स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ६० ६० ८० २,००   

२९ म.ििा.स्िरं्.िेलिका मालिक र्ातार्ात खचय स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा १,७८ १,७८ २,३७ ५,९४   

३० 

म.स्िा.स्िरं्.िेलिका ल ेआफ्नो िडा को ANCजाच ,Delivary िंस्थामा र 

PNCलाई स्िास््र् िंस्था मा पठाएको प्रलत केश ५०० देने स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीर् - नगद १० गोटा ५७ ५७ ७७ १,९२   

३१ 

म.स्िा.स्िरं्.िेलिका ल ेआफ्नो िडा को ANCजाच ,Delivary िंस्थामा र 

PNCलाई स्िास््र् िंस्था मा पठाएको प्रलत केश ५०० देने स्िास््र् २२५२२ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १० गोटा ९० ९० १,२० ३,०२   

३२ म.ििा.स्िरं्.िेलिका िम्मानजनक लबदाई स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० २,०० २,००   

३३ म.ििा.स्िरं्.िेलिका स्िास््र् लबमा स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा १,०३ १,०३ १,३८ ३,४६   

३४ म.ििा.स्िरं्.िेलिका हरुलाई आधारभूत ताललम स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा १,५० १,५० २,०० ५,००   

३५ मालिक बैठक िंचालन खचय स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा १,३५ १,३५ १,८० ४,५०   

३६ माहामारी रोकथाम तथा लनर्न्त्रण कार्यक्रम(Covid) स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा १,५० १,५० २,०० ५,००   

३७ रेलबज खोप ढुिानी स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १२ गोटा २० २० २० ६०   

३८ ररङ्ग प्रेिरी ताललम स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ४५ ४५ ६० १,५०   

३९ लशललकन ररंग पे्रिरी खररद स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० ५० ५०   

४० िुत्केरी अम्बुलेन्ि एकतफी िेिा तथा जलटलता लिफाररश मा पे्रर्ण िेिा  स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १५० गोटा ३,०० ३,०० ३,०० ९,००   

४१ 

िुत्केरी गराएको केि बेि को आधारमा प्रलत केि स्िास््र्कमी लाई 

४००िरिफाईकमी २०० का दर ले स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा २७ २७ ३६ ९०   

४२ िुत्केरी पोर्ण भत्ता स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ३,६० ३,६० ४,८० १२,००   

४३ स्िास््र् िंस्थामा लप्रन्टर १६ ,ल्र्ापटप ३ तथा D frzee ११खररद कार्यक्रम स्िास््र् २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ६,०० ६,०० ८,०० २०,००   

४४ िस्थागत अनुदान स्िास््र् २५३१५ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० १,७० १,७०   

४५ आरु्िेद अत्र्ािश्र्क आरु्िेद और्धी खररद स्िास््र् २७२१३ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० ३,९० ३,९०   

४६ आरु्िेद प्राथलमक उपचारका और्लध खररद स्िास््र् २७२१३ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० १,०० १,००   

४७ 

आरु्िेद स्तनपार्ी आमालाई मातृ लशशु िुरक्षाथय दगु्ध िधयक जलडबुटीजन्र् 

और्लध लबतरण िम्िलन्ध कार्यक्रम स्िास््र् २७२१३ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १ गोटा ० ० १,०० १,००   

४८ और्लध तथा उपकरण खररद स्िास््र् २७२१३ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा १६,७५ १६,७५ २२,३४ ५५,८६   

४९ और्लध तथा उपकरण खररद स्िास््र् २७२१३ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १० गोटा ७,२४ ७,२४ ९,६५ २४,१४   

५० आरु्िेद घरभाडा स्िास््र् २८१४२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० गोटा ५४ ५४ ७२ १,८०   

कुल जम्मा ७५,९७ ७६,९७ १,५०,७९ ३,०३,७५   
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लि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र खचय शीर्यक स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक 
जम्मा   

८०३२७४०२३०१ मेलम्ची नगरपाललका - लशक्षा 

१ 

HELP NEPAL को िहकार्यमा हेल्प िाथी लशक्षकहरुलाइय लनिायह भत्ता र 

िो िम्िन्धी खचय (१० जना १३ मलहनाका लालग, एक जना अनुगमनकताय 

िमेत) लशक्षा २११११ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १३० पटक ५,७५ ४,६० ४,६० १४,९५   

२ 

Teach for Nepal को िहकार्यमा उपलब्ध प्रज्ञाथीहरुलाइय लनिायह भत्ता 

(१० जना १३ मलहनाका लालग) लशक्षा २११११ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १२४ पटक ६,८० ६,८० ७,४८ २१,०८   

३ बाल लिकाि िहजकताय र लिद्यालर् कमयचारीको पाररश्रलमक र पोशाक भत्ता लशक्षा २११११ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० पटक ६४,०० ४८,०० ४८,०० १,६०,००   

४ नगरको शैलक्षक क्र्ालेण्डर लनमायण, छपाइय तथा लितरण लशक्षा २२३१५ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १५० पटक ० ० १,५० १,५०   

५ बाल लिकाि केन्र व्र्िस्थापन खचय लशक्षा २२३१९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ३० पटक ३,०० ३,०० ३,०० ९,००   

६ ललडर माध्र्लमक लिद्यालर्हरुका लालग व्र्िस्थापन तथा िंचार खचय लशक्षा २२३१९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १३ पटक १,०० १,०० १,२५ ३,२५   

७ नगरस्तरीर् शैलक्षक र्ोजना, लिद्यालर्हरुको लडजीटल प्रोफाइल लशक्षा २२४१२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद २ पटक ० ४,०० ४,०० ८,००   

८ बाललिकाि िहजकतायका लालग ताललम लशक्षा २२५१२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद २ पटक ० ४,०० ४,०० ८,००   

९ 

लिद्यालर् व्र्िस्थापन िलमलतका पदालधकारीहरुका लालग क्षमता बृलर्द् 

कार्यक्रम लशक्षा २२५१२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १३ पटक ८० ८० १,०० २,६०   

१० स्काउट िम्िन्धी क्षमता लिकाि ताललम तथा पररचालन लशक्षा २२५१२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ३ पटक ५० ५० ५० १,५०   

११ 

स्थानीर् आिश्र्कता अनुिारको पाठ्र्क्रम लनमायण, पाठ्र्क्रम कार्ायन्िर्न 

िम्िन्धी क्षमता लिकाि ताललम लशक्षा २२५१२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ३ पटक ३,०० ३,०० ३,०० ९,००   

१२ लिद्यालर्हरुको लडजीटल प्रोफाइल तर्ारी लशक्षा २२५२१ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद २ पटक ० २,५० २,५० ५,००   

१३ आधारभूत तह (कक्षा ८) को मूल तथा गे्रडस्तर िलृर्द् परीक्षा िंचालन खचय लशक्षा २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ३ पटक २,०० २,०० २,०० ६,००   

१४ 

नगरप्रमुख शैलक्षक गुणस्तर िुधार कार्यक्रम ( लशक्षक, लिद्यालर् कमयचारी 

तथा शाखाका कमयचारीहरुको पेशागत लिकाि ताललम) लशक्षा २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ३ पटक ५,०० ५,०० ५,०० १५,००   

१५ 

नगरप्रमुख शैलक्षक गुणस्तर िुधार कार्यक्रम (काठमाण्डौं 

लिश्वलिद्यालर्िंगको िहकार्यमा STEAM लिर्र्का ताललम) लशक्षा २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद २ पटक ० ३,५० ३,५० ७,००   

१६ लशक्षकहरुका लालग गोल्डेन ह्याण्डिेक लशक्षा २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ३ पटक २,५० २,५० २,५० ७,५०   

१७ 

लिकाइय उपलब्धीका आधारमा नगरका उत्कृष्ट लिद्याथी, लशक्षक, 

लिद्यालर्लाइय नगद पुरस्कार तथा िम्मान, िेिा लनितृ लशक्षकहरुको िम्मान लशक्षा २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   
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तथा कार्यक्रम व्र्िस्थापन खचय 

१८ 

नगर लशक्षा िलमलत लगार्त अन्र् िलमलत, उपिलमलतहरुका लालग बैठक 

भत्ता, खाना, खाजा खचय लशक्षा २२५२९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद २० पटक १,२० १,२० १,६० ४,००   

१९ 

नगरप्रमुख शैलक्षक गुणस्तर िुधार कार्यक्रम (बहुकक्षा बहुभार्ा लशक्षण 

(MGML) व्र्िस्थापन) लशक्षा २२५२९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० पटक ४,२० ५,६० ४,२० १४,००   

२० 

नगरप्रमुख शैलक्षक गुणस्तर िुधार कार्यक्रम(लशक्षण लिकाइय अनुभि 

आदानप्रदान कार्यक्रम कक्षा कोठा अिलोकन, शैलक्षक भ्रमण आलद) लशक्षा २२५२९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

२१ 

नगरस्तरीर् राष्ट्रपलत रलनङ्ग लिल्ड प्रलतर्ोलगता िंचालन खचय तथा 

लजल्लास्तरीर् प्रलतर्ोलगतामा िहभालगता िमेत लशक्षा २२५२९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० पटक ३,०० ३,०० ४,०० १०,००   

२२ 

शाखा िंचालन खचय (लशक्षक छनौट खचय, दैलनक भ्रमण भत्ता, िंचार खचय 

आलद) लशक्षा २२५२९ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १२ पटक १,२० १,२० २,४० ४,८०   

२३ लिद्याथी प्रलतर्ोलगता लशक्षा २२७११ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ३ पटक १,२५ १,२५ १,२५ ३,७५   

२४ 

लिद्यालर्हरुको िंरु्क्त अनुगमन, अनुगमनका लालग ििारी िाधन भाडा, 

इयन्धन लगार्त लशक्षा २२७११ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० पटक ६० ६० ८० २,००   

२५ 

नगरप्रमुख शैलक्षक गुणस्तर िुधार कार्यक्रम (लिद्यालर्हरुका लालग कम्रु्टर 

तथा लप्रन्टर खरीद) लशक्षा २५३११ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ५ पटक १,०० २,०० २,०० ५,००   

२६ 

नगरप्रमुख शैलक्षक गुणस्तर िुधार कार्यक्रम (लिद्यालर्हरुका लालग शैलक्षक 

िामाग्री, डेस्क, बेन्च आलद िहर्ोग) लशक्षा २५३११ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

२७ लशक्षण लिकाइय अनुदान लशक्षा २५३११ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० पटक ५,४२ ५,४२ ७,२२ १८,०७   

२८ 

लिलिध खेलकुद प्रलतर्ोलगता िंचालनका लालग अनुदान तथा 

लिद्यालर्हरुका लालग खेलकुद िामाग्री लशक्षा २५३१५ राजस्ि बााँडफााँड - िंघीर् िरकार - नगद १० पटक १५,०० १५,०० २०,०० ५०,००   

कुल जम्मा १,३०,२२ १,२९,४७ १,४०,३० ४,००,००   
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लि.नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन 

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा 

८०३२७४०२३०३ मेलम्ची नगरपाललका - कृलर् 

१ लबलबध (कार्ायलर् िञ्जचालन, ममयत, अन्र् खचय) कृलर् २२३११ िमानीकरण अनुदान ५ पटक २,०० २,०० १,०० ५,०० 

२ मेलम्ची नगरपाललकाको कृलर् तथा पशपुन्छी लिकाि रणलनलत तर्ार तथा प्रकाशन कृलर् २२३१५ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ५,०० ५,०० १०,०० 

३ 

कृलर् प्रलिलध लिस्तार तथा क्षमता बृलर्द् कार्यक्रम (७ लदने लमलनलटलर ममयत िम्बलन्ध ताललम 

िञ्जचालन तथा िहभालगको लागी लमलनलटलर ममयत िम्बलन्ध टुल बक्ि लितरण ) कृलर् २२५१२ िमानीकरण अनुदान ५ पटक ५० १,०० १,०० २,५० 

४ कृलर् प्रलिलध लिस्तार तथा क्षमता बृलर्द् कार्यक्रम (अगुिा कृर्कहरुिंग गोलष्ठ िञ्जचालन गने) कृलर् २२५१२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ५० ५० १,०० 

५ कृलर् प्रलिलध लिस्तार तथा क्षमता बृलर्द् कार्यक्रम (घुलम्त स्थलगत ताललम िञ्जचालन गने) कृलर् २२५१२ िमानीकरण अनुदान ४ पटक ५० ५० १,०० २,०० 

६ 

कृलर् प्रलिलध लिस्तार तथा क्षमता बृलर्द् कार्यक्रम( रािार्लनक मल लबके्रता हरुिंग गोलष्ठ िञ्जचालन 

गने) कृलर् २२५१२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ५० ५० १,०० 

७ कृलर् र्ालन्त्रकरण  कार्यक्रम (50 प्रलतशत अनुदानमा ब्र्ालर स्पे्रर्र लितरण गने ) कृलर् २२५२१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ८५ ० ८५ १,७० 

८ 

कृलर् व्र्ििार् प्रबयधन कार्यक्रम(५० प्रलतशत लागत िाझेदारीमा फलमाको फे्रम थोपा मलल्चङ 

इनिेकनेट िलहतको प्लालष्टक टनेल लनमायण गने ) कृलर् २२५२१ िमानीकरण अनुदान १० पटक १७,७० १७,७० २३,६० ५९,०० 

९ कृलर् व्र्ििार् प्रबयधन कार्यक्रम(७५ प्रलतशत अनुदानमा प्लालष्टक टनेल लितरण गने ) कृलर् २२५२१ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,०० 

१० 

कृलर् व्र्ििार् प्रबयधन कार्यक्रम(७५ प्रलतशत अनुदानमा हाइलब्रड तथा उन्नत तरकारीको िीउ 

लितरण गने ) कृलर् २२५२१ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,०० 

११ फलफूल लिकाि कार्यक्रम( ७५ प्रलतशत अनुदानमा लनलोतुथो र चुन लितरण गने ) कृलर् २२५२१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,०० 

१२ बालल लिकाि कार्यक्रम (पोटेबल म्इस्चर लमटर खररद) कृलर् २२५२१ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ७० ० ७० 

१३ माटो परीक्षण प्रर्ोगशालाको लालग िामाग्री तथा केलमकल खररद गने (ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२१ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० २,०० ० २,०० 

१४ माटो िुधार कार्यक्रम ित प्रलतशत (अनुदानमा कृलर् चुन लितरण गने ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२१ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,८५ १,८५ ३,७० 

१५ कृलर् र्ालन्त्रकरण  कार्यक्रम (५० प्रलतशत अनुदानमा ्र्ाप लिडर लितरण गने) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ६० ० ० ६० 

१६ 

च्र्ाउ लिशेर् कार्यक्रम(च्र्ाउ उत्पादन िामाग्री (मैन, L D  प्लालष्टक तथा अन्र् िामाग्री लितरण 

गने) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ५० ५० १,०० 

१७ च्र्ाउ लिशेर् कार्यक्रम(च्र्ाउको िीउ (लिताके र कन्र्े) लितरण गने ) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान २ पटक १,०० १,०० ० २,०० 
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१८ पकेट लिकाि कार्यक्रमको लागी लनरन्तरता कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,०० 

१९ 

फलफूल लिकाि कार्यक्रम (मेलम्ची न.पा िडा नं ७ मा रहेको िरकारी  कृर्ी फामयको जग्गामा 

फलफूल खेती गने ) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ५० ५० ० १,०० 

२० बालल लिकाि कार्यक्रम (५० प्रलतशत अनुदानमा गहुाँको उन्नत लिउ लितरण गने ) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,०० 

२१ बालल लिकाि कार्यक्रम( ५० प्रलतशत अनुदानमा मकैको उन्नत िीउ लितरण गने ) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,०० 

२२ बालल लिकाि कार्यक्रम( बाललको उत्पादकत्ि लनधायरण ) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १० १० १० ३० 

२३ बालीिंरक्षण कार्यक्रम (७५ प्रलतशत अनुदानमा लबर्ादीहरु लितरण गने ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ३,०० ३,०० ३,०० ९,०० 

२४ 

बािमलत, मलिना धान तथा रैथाने बालल प्रिधयन कार्यक्रम(माटो परीक्षण गरी लनशुल्क कृलर् चुन 

लितरण गने ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान ५ पटक २,२० २,२० १,१० ५,५० 

२५ 

बािमलत, मलिना धान तथा रैथाने बालल प्रिधयन कार्यक्रम(ितप्रलतशत अनुदानमा शुक्ष्म खाध्र् तत्ि 

लििरण ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ७० ७० १,४० 

२६ मिला िाली प्रबधयन कार्यक्रम(७५ प्रलतशत अनुदानमा प्र्ाजको िीउ लितरण गने ) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० १,०० ० १,०० 

२७ माटो िुधार कार्यक्रम (७५ प्रलतशत अनुदानमा शुक्ष्म खाध्र् तत्ि लितरण गने ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ५० ५० १,०० 

२८ माटो िुधार कार्यक्रम (माटो परीक्षण लशलिर िञ्जचालन गने ) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १० १० १० ३० 

२९ रु्िा ललक्षत कार्यक्रम कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १० पटक ३,०० ३,०० ४,०० १०,०० 

३० लिउमा आत्मलनभयर कार्यक्रम( ७५ प्रलतशत अनुदानमा धानको मूल लिउ लितरण गने ) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० २५ २५ ५० 

३१ लिउमा आत्मलनभयर कार्यक्रम(७५ प्रलतशत अनुदानमा बोरा लिलाउने मेलिन लितरण गने) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० १५ ० १५ 

३२ लिउमा आत्मलनभयर कार्यक्रम(७५ प्रलतशत अनुदानमा मकैको मूल िीउ लितरण गने ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ३० ० ३० 

३३ लिउमा आत्मलनभयर कार्यक्रम(ित प्रलतशत अनुदानमा हमेलटङ ब्र्ाग लितरण गने  ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२२ िमानीकरण अनुदान ४ पटक २५ २५ ५० १,०० 

३४ फलफूल लिकाि कार्यक्रम (७५ प्रलतशत अनुदानमा लहउदे तथा बर्े फलफूलको लिरुिा लबतरण गने  कृलर् २२५२९ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ५० ५० ५० १,५० 

३५ बालल लिकाि कार्यक्रम (५० प्रलतशत अनुदानमा धानको उन्नत िीउ  लितरण गने ) कृलर् २२५२९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० २,०० २,०० ४,०० 

३६ लिउमा आत्मलनभयर कार्यक्रम (िीउ ग्रेलडङ तथा प्रशोधन मेलिन लितरण गने ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ८५ ७० १,५५ 

३७ लिउमा आत्मलनभयर कार्यक्रम (ित स्रलतशत अनुदानमा लबर्ालद तथा ल्रू्र लितरण गने ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ० ५० ५० 

३८ लिउमा आत्मलनभयर कार्यक्रम(७५ प्रलतशत अनुदानमा गहुको मूल िीउ लितरण गने ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ५० ० ५० १,०० 

३९ लिउमा आत्मलनभयर कार्यक्रम(ित प्रलतशत अनुदानमा शुक्ष्म खाध्र् तत्ि लितरण गने ढुिालन िलहत) कृलर् २२५२९ िमानीकरण अनुदान २ पटक ५० ५० ० १,०० 

४० कार्यक्रम भ्रमण तथा अनुगमन कृलर् २२६११ िमानीकरण अनुदान १० पटक १,०५ १,०५ १,४० ३,५० 
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४१ कृलर् र्ालन्त्रकरण  कार्यक्रम( 50 प्रलतशत अनुदानमा न्र्ाफ स्र्ाक स्पे्रर्र लितरण गने ) कृलर् २२७११ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ८५ ८५ १,७० 

४२ 

फलफूल लिकाि कार्यक्रम (७५ प्रलतशत अनुदानमा प्रोलटन बेट, खलनज तेल / अन्र् लबर्ालद लितरण 

गने ) कृलर् २२७११ िमानीकरण अनुदान २ पटक ५० ५० ० १,०० 

४३ 

फलफूल लिकाि कार्यक्रम (७५ प्रलतशत अनुदानमा लिकेचर पुलनयङ ि फल लटप्ने भर्ायङ लगार्तका 

उपकरण लितरण गने ) कृलर् २२७११ िमानीकरण अनुदान २ पटक २५ २५ ० ५० 

४४ बालीिंरक्षण कार्यक्रम (ित प्रलतशत अनुदान मा लबलभन्न ल्रू्र तथा पािो लितरण गने ) कृलर् २२७११ िमानीकरण अनुदान २ पटक ५० ५० ० १,०० 

४५ बािमलत, मलिना धान तथा रैथाने बालल प्रिधयन कार्यक्रम (बाललको उत्पादकत्ि लनधायरण  गने ) कृलर् २२७११ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० १० १० 

४६ मिला िाली प्रबधयन कार्यक्रम(७५ प्रलतशत अनुदानमा अदिुाको िीउ लितरण गने ) कृलर् २२७११ िमानीकरण अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,०० 

४७ मिला िाली प्रबधयन कार्यक्रम(७५ प्रलतशत अनुदानमा बेिारको िीउ लितरण गने ) कृलर् २२७११ िमानीकरण अनुदान १ पटक १,०० ० ० १,०० 

४८ 

लिउमा आत्मलनभयर कार्यक्रम(प्रधानमलन्त्र कृलर् आधुलनलककरण परीर्ोजना आर्ोजना कार्ायन्िर्न 

इकाई चौताराको  लागत िाझेदारीमा गोदाम घर तथा प्रशोधन मेलिन लनमायण) कृलर् २२७११ िमानीकरण अनुदान १० पटक २,४० २,४० ३,२० ८,०० 

४९ लिउमा आत्मलनभयर कार्यक्रम(ित प्रलतशत अनुदानमा बोरा तथा ट्र्ाग छपाइ गने ढुिालन िलहत) कृलर् २२७११ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० ५० ५० १,०० 

कुल जम्मा ४४,५० ६२,२० ६३,३० १,७०,००   
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 लि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन 

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक 
जम्मा 

८०३२७४०२१०३ मेलम्ची नगरपाललका पश ु

१ नार्ि पशु स्िास््र्÷िेिा प्रालिलधक तलि भत्ता, महंगी भत्ता, पोर्ाक खचय (३ जना ) पशुपन्छी लिकाि २११११ िमानीकरण अनुदान १० पटक ३,४० २,५५ २,५५ ८,५० 

२ पशु िेिा शाखाका लालग ल्र्ापटप र एलककृत िेिा केन्रका लालग कम्प्रू्टर, लप्रन्टर खररद पशुपन्छी लिकाि २२३११ िमानीकरण अनुदान २ पटक १,२५ ० १,२५ २,५० 

३ गाई भैिीपालन िम्िलन्ध ताललम पशुपन्छी लिकाि २२५१२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० १,५० ० १,५० 

४ घााँि तथा घााँिेबाली उत्पादन ताललम पशुपन्छी लिकाि २२५१२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० १,५० ० १,५० 

५ बाख्रापालन ताललम (अपाङ्ग र मलहला ललक्षत) पशुपन्छी लिकाि २२५१२ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० १,५० ० १,५० 

६ गाई, भै ाँिी, बाख्रा, बंगुर व्र्ििार् प्रिर्द्यन कार्यक्रम (गोठ खोर िुधार) पशुपन्छी लिकाि २२५२२ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ५,०० ५,०० ५,०० १५,०० 

७ िामुदालर्क तथा छाडा कुकुर बन्ध्र्ाकरण लशलिर िंचालन पशुपन्छी लिकाि २२५२२ िमानीकरण अनुदान ३ पटक २,०० २,०० २,०० ६,०० 

८ बंगुरको पाठापाठी लबतरण कार्यक्रम (ढुिानी िलहत) पशुपन्छी लिकाि २२५२९ िमानीकरण अनुदान १० पटक १,२७ १,२७ १,७० ४,२५ 

९ दैलनक भ्रमण खचय तथा कार्यक्रम अनुगमन पशुपन्छी लिकाि २२६११ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ५० ५० ५० १,५० 

१० ७५ प्रलतशत अनुदानमा बर्े तथा बहुबलर्यर् घााँिको लिउ लिरुिा लितरण कार्यक्रम पशुपन्छी लिकाि २२७११ िमानीकरण अनुदान १ पटक ० ० २,०० २,०० 

११ कार्ायलर् िंचालन खचय (स्टेशनरी, छपाई, इन्धन, ममयत, ईन्टरनेट, िंचार तथा लिलिध) पशुपन्छी लिकाि २२७११ िमानीकरण अनुदान २ पटक १,०० ० १,०० २,०० 

१२ मेलम्ची नगरपाललकाको कृलर् तथा पशपुन्छी लिकाि रणलनलत तर्ार तथा प्रकाशन पशुपन्छी लिकाि २२७११ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० २,५० २,५० ५,०० 

१३ ह्याचरी मेलिनमा ५० प्रलतशत अनुदान िहर्ोग कार्यक्रम पशुपन्छी लिकाि २२७११ िमानीकरण अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,०० 

१४ पशु लिमा कार्यक्रम पशुपन्छी लिकाि २७११२ िमानीकरण अनुदान १० पटक ६,०० ६,०० ८,०० २०,०० 

१५ पशु िुत्केरी प्रोत्िाहन कार्यक्रम पशुपन्छी लिकाि २७११२ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ५,०० ५,०० ५,०० १५,०० 

१६ खोप कार्यक्रम िञ्जचालन पशुपन्छी लिकाि २७२१३ िमानीकरण अनुदान ३ पटक २,०० २,०० २,०० ६,०० 

१७ पशु उपचारका लालग और्धी खररद कार्यक्रम पशुपन्छी लिकाि २७२१३ िमानीकरण अनुदान ३ पटक ४,०० ४,०० ४,०० १२,०० 

कुल जम्मा ३१,४२ ३६,३२ ३८,५० १,०६,२५ 
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लि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप के्षत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन   

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक 
जम्मा   

८०३२७४०२१०५ मेलम्ची नगरपाललका मलहला तथा बालबाललका 

१ अपाङ्गता पररचर् पत्र, लनिेदन तथा रलजष्टर छपाइ 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२३१५ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

२ अपाङ्गता िीप लिकाि ताललम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५१२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

३ मलहला िहकारीहरुलाई िहकारी  लशक्षा ताललम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५१२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक २,०० २,०० २,०० ६,००   

४ व्र्ििालर्क िमुह लिकाि ताललम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५१२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० ० १,०० १,००   

५ िमुह गठन ,िलमलत गठन, अनुलशक्षण कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५१२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० १,०० ० १,००   

६ 

िहकारी व्र्िस्थापन लेखापालन COPOMIS लगार्त िफ्टिर्र 

िम्बलन्ध  ताललम िहकारी २२५१२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० २,५० ० २,५०   

७ अपाङ्ग िहार्क िामाग्री लितरण 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ५ पटक १,०० १,०० ३,०० ५,००   

८ अपाङ्गता लदिि 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० १,०० ० १,००   

९ अपाङ्गता पररचर् पत्र लितरण गनय िमन्िर् िलमलतको बैठक 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

१० आर्ोलडन मलहना मनाउने कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ४ पटक ५० १,०० ५० २,००   

११ एकल मलहला लजलिकोपाजयन कार्यक्रम( अनुदान) 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

१२ घरेलु तथा लैङ्लगक लहंिा लिरुर्द् कार्यक्रम (िडा स्तरमा) 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १३ गोटा ० ३,२५ ० ३,२५   

१३ ्र्ेष्ठ नागररक तथा िरोकारिाला बीच अन्तरलक्रर्ा कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० १,०० ० १,००   

१४ ्र्ेष्ठ नागररक िंजाल बैठक तथा अन्तरलक्रर्ा 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक ५० ५० ५० १,५०   

१५ ्र्ेष्ठ नागररक िम्मान 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,००   

१६ लदििीर् ( बाललदिि, बालश्रम लिरुर्द्को लदिि लगार्त ) लैंलगक िमानता तथा िामालजक २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश २ पटक २,०० २,०० ० ४,००   
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िमािेशीकरण िरकार  - नगद 

१७ 

लदििीर् कार्यक्रम – १६ लदने अलभर्ान, मलहला लदिि, मानि 

बेचलबखन लिरुर्द्को लदिि 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ गोटा १,०० १,०० १,०० ३,००   

१८ नगर स्तर एकल मलहला िन्जाल बैठक तथा अन्तरलक्रर्ा 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ गोटा ५० ५० ५० १,५०   

१९ 

नगर स्तरीर् मलहला िमुह, िलमलत र िहकारी िंस्था बीच चौमालिक 

अन्तरलक्रर्ा 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ४ पटक ५० ५० १,०० २,००   

२० नगरस्तर अपाङ्गता िंजाल िमन्िर् बैठक 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक ५० ५० ५० १,५०   

२१ 

बाललििाह लिरुर्द् बालबाललका र अलभभािक बीच अन्तरलक्रर्ा 

कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

२२ मागमा आधाररत जनजाती ललक्षत कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक ५,०० ५,०० ५,०० १५,००   

२३ मागमा आधाररत दललत ललक्षत कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १० पटक २,०० ४,०० ४,०० १०,००   

२४ मानि बेचलबखन तथा ओिार-पिार लनर्न्त्रण अलभर्ान तथा िहर्ोग 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ४ पटक १,२५ २,५० १,२५ ५,००   

२५ िहकारी िलमलत गठन तथा बैठक व्र्िस्थापन िहकारी २२५२२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद २ पटक ० २५ २५ ५०   

२६ अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कन 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२९ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० ० १,०० १,००   

२७ 

प्रभालित छात्रािृलत (HIV,कोरोना,अनाथ,अिहार्,मानि िेचलिखन 

प्रभालित) 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२९ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ४ पटक ५० १,०० ५० २,००   

२८ पररचर् पत्र लितरण अलभर्ान 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२९ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद २ पटक ० १,०० १,०० २,००   

२९ बाल अलधकार िलमती बैठक 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२९ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक ५० ५० ५० १,५०   

३० 

बालमैत्री िडा लनमायणका लालग लिलभन्न कार्यक्रम िञ्जचालन तथा 

घोर्णा कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२९ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ५ पटक २,०० २,०० ६,०० १०,००   

३१ िडा तथा नगर स्तरमा बाल क्लि गठन तथा पुनगयठन 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२९ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १० पटक १,२० १,२० १,६० ४,००   

३२ 

िहकारी लदिशमा िहकारी िम्मान तथा एलककरण प्रोत्िाहन 

कार्यक्रम िहकारी २२५२९ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद २ पटक ० ७० ७० १,४०   

३३ िहकारी शाखाको कार्यक्रम कमयचारी लिकाि ताललम िहकारी २२५२९ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० ० २० २०   
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३४ एकल मलहला व्र्ििालर्क िमुह लिकाि ताललम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२७११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ४ पटक ५० १,०० ५० २,००   

३५ ्र्ेष्ठ नागररक लदिि 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२७११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० ० १,०० १,००   

३६ बाल कोर् 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२७११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० ० २,०० २,००   

३७ बालमैत्री लगत लनमायण 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२७११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० ० १,०० १,००   

३८ 

िैदेलशक रोजगारबाट फलकय एका मलहलाहरु लाई  अन्तरलक्रर्ा तथा 

जीलिकोपाजयन अनुदान 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२७११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद २ गोटा ० १,०० १,०० २,००   

३९ लिलिध 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२७११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ५ पटक ४१ ८२ ८२ २,०५   

४० िहकारी अनुगमन लनरीक्षण र प्रलतिेदन िहकारी २२७११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद २० पटक ६० ६० ८० २,००   

४१ िहकारी एलककरण गोष्ठी िहकारी २२७११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० १,०० ० १,००   

४२ िहकारी िंस्थाको व्र्िस्थापन प्रमुखहरुको भेला िहकारी २२७११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद १ पटक ० ० ५० ५०   

४३ िामुदालर्क िंस्था िञ्जचालन व्र्िस्थापन तथा त्र्ाङ्क व्र्िस्थापन िहकारी २२७११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद २ पटक ० ९५ ९५ १,९०   

४४ लजलिकोपाजयनको लालग िहर्ोग अनुदान 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २५२११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ४ पटक १,०० २,०० १,०० ४,००   

४५ मनोिामालजक िहर्ोग केन्र िंचालन 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २५२११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक ९० ९० ९० २,७०   

४६ 

ललक्षत बगय अन्तरगत मागमा आधाररत (मलहला, अपाङ्गता, 

बालबाललका, जेष्ठ नागररक िमेत) कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २५२११ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ४ पटक १,०० १,०० २,०० ४,००   

४७ व्र्ििार् बृलर्द् अनुदान 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २५२२१ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ गोटा १,०० १,०० १,०० ३,००   

४८ बाल उद्यान लनमायण 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २५३१५ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ३ पटक ३,०० ३,०० ३,०० ९,००   

४९ बाल क्लिमा खेलकुद िामाग्री लितरण 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २५३१५ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ४ पटक ५० ५० १,०० २,००   

५० आपतकाललन राहत उद्दार िहर्ोग तथा पुन: स्थापना कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २७२१२ 

राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 

िरकार  - नगद ४ पटक १,२५ १,२५ २,५० ५,००   

कुल जम्मा ३५,११ ५६,९२ ५७,९७ १,५०,००   
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लि.नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन 

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा 

८०३२७४०२५११  िंघीर् िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शितय अनुदान) 

१ 

आधारभूत तहका स्िीकृत दरिन्दीका लशक्षक, राहत अनुदान लशक्षकका 

लालग  तलब भत्ता अनुदान (लिशेर् लशक्षा पररर्द अन्तरगतका 

लशक्षक/कमयचारीहरु िमेत) लशक्षा २११११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ५,८९,६० ४,४२,२० ४,४२,२० १४,७४,०० 
 

२ 

आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंगे्रजी,गलणत र लिज्ञान लिर्र्मा लशक्षण 

िहर्ोग अनुदान लशक्षा २११११ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १ पटक ० ० ९२ ९२ 

३ 

आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंगे्रजी,गलणत र लिज्ञान लिर्र्मा लशक्षण 

िहर्ोग अनुदान लशक्षा २११११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ५,०४ ३,७८ ३,७८ १२,६२ 

४ आरु्िेद और्धालर्को तलब, भत्ता, िंचालन खचय तथा कार्यक्रम बजेट स्िास््र् २११११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक २६,४० १९,८० १९,८० ६६,०० 

५ 

एम. आइय. एि. अपरेटर र  लफल्ड िहार्क पाररश्रलमक, चाडपिय खतय तथा 

पोशाक खचय 

त्र्ांक 

प्रणाली २११११ 

आई लड ए - िोधभनाय हुने 

ऋण (बैदेलशक) १० पटक ३,१४ २,३५ २,३५ ७,८६ 

६ कृलर् तथा पशु िेिाका एक गााँउ एक प्रालिलधकहरुको तलि भत्ता कृलर् २११११ नेपाल िरकार - नगद अनुदा १० पटक २,८० २,१० २,१० ७,०० 

७ 

प्रारलम्भक बाल लिकाि  िहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा लिद्यालर् 

कमयचारी व्र्बस्थापन अनुदान लशक्षा २११११ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १ पटक ० ९,२५ ० ९,२५ 

८ 

प्रारलम्भक बाल लिकाि  िहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा लिद्यालर् 

कमयचारी व्र्बस्थापन अनुदान लशक्षा २११११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ५०,८६ ३८,१४ ३८,१४ १,२७,१५ 

९ प्रालिलधक िहार्कको तलि 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २११११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक १,४६ १,१० १,१० ३,६७ 

१० 

माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रजी,गलणत र लिज्ञान लिर्र्मा लशक्षण 

िहर्ोग अनुदान लशक्षा २११११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक १०,८६ १०,८६ १४,४९ ३६,२३ 

११ 

माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रजी,गलणत र लिज्ञान लिर्र्मा लशक्षण 

िहर्ोग अनुदान लशक्षा २११११ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १ पटक ० ० २,६४ २,६४ 

१२ 

माध्र्लमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका लशक्षक, राहत अनुदान लशक्षक  लालग 

तलब भत्ता अनुदान (लिशेर् लशक्षा पररर्द अन्तरगतका 

लशक्षक/कमयचारी,प्रालिलधक धारका प्रलशक्षक िमेत) लशक्षा २११११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक १,८२,८० ० २,७४,२० ४,५७,०० 

१३ रोजगार िंर्ोजकको तलि 

िामालजक 

िुरक्षा तथा २११११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक १,८७ १,४० १,४० ४,६८ 
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िंरक्षण 

१४ रोजगार िहार्कको तलब 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २११११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक १,४६ १,१० १,१० ३,६७ 

१५ 

स्थानीर् तहका स्िास््र् चौकी, प्रा.स्िा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत 

कमयचारीहरुको तलि, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक लगार्त 

प्रशािलनक खचय िमेत स्िास््र् २११११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक १,७४,८० १,३१,१० १,३१,१० ४,३७,०० 

१६ प्रालिलधक िहार्कको पोिाक 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २११२१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ० १० १० 

१७ रोजगार िंर्ोजकको पोिाक 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २११२१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ० १० १० 

१८ रोजगार िहार्कको पोशाक भत्ता 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २११२१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ० १० १० 

१९ तोलकएका  लिद्याथीको लदिा खाजाका लालग  लिद्यालर्लाई अनुदान लशक्षा २११२२ नेपाल िरकार - नगद अनुदा १० पटक ४२,६५ ५६,८७ ४२,६५ १,४२,१८ 

२० तोलकएका  लिद्याथीको लदिा खाजाका लालग  लिद्यालर्लाई अनुदान लशक्षा २११२२ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १० पटक ३,०९ ३,०९ ४,१३ १०,३३ 

२१ प्रालिलधक िहार्कको स्थानीर् भत्ता 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २११३१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ५ ४ ४ १४ 

२२ रोजगार िंर्ोजकको स्थानीर् भत्ता 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २११३१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ५ ५ ६ १७ 

२३ रोजगार िहार्को स्थानीर् भत्ता 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २११३१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ४ ४ ५ १४ 

२४ गुनािो िुनुिाई अलधकारी गररबी लनिारण २११३९ नेपाल िरकार - नगद अनुदा २ पटक ० ५० ५० १,०० 

२५ लकिान िूचीकरण कार्यक्रम कृलर् २१२१९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ३,०० ० ३,०० 

२६ एम. आइय. एि. अपरेटर र लफल्ड िहार्को लालग िञ्जचार खचय त्र्ांक २२११२ आई लड ए - िोधभनाय हुने १० पटक ३ २ २ ८ 
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प्रणाली ऋण (बैदेलशक) 

२७ मिलन्द िामान खररद (िेिा केन्र िञ्जचालानाथय) 

त्र्ांक 

प्रणाली २२३११ 

आई लड ए - िोधभनाय हुने 

ऋण (बैदेलशक) ३ पटक ६० ६० ६० १,८० 

२८ रोजगार िेिा केन्रको िञ्जचालन (अनुगमन, िञ्जचार, स्टेशनरी, ममयत,अन्र्) 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २२३११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ५ पटक ४१ ८२ ८२ २,०५ 

२९ पशु आहारा लमिन कार्यक्रम कृलर् २२३१२ नेपाल िरकार - नगद अनुदा २ पटक २,०० ० २,०० ४,०० 

३० 

िाियजलनक लिद्यालर्का  लिद्याथीहरुका लालग लनशुल्क पाठ्र्पुस्तक 

अनुदान लशक्षा २२३१३ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ० ५८,१९ ५८,१९ 

३१ 

िाियजलनक लिद्यालर्का  लिद्याथीहरुका लालग लनशुल्क पाठ्र्पुस्तक 

अनुदान लशक्षा २२३१३ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १ पटक ० ४,२३ ० ४,२३ 

३२ िञ्जचार िामाग्री प्रिारण तथा छपाइय (िञ्जचार र पाँहुच अलभर्ान िञ्जचालान) 

त्र्ांक 

प्रणाली २२३१५ 

आई लड ए - िोधभनाय हुने 

ऋण (बैदेलशक) २ पटक ० १,४० १,४० २,८० 

३३ 

स्िास््र् िंस्थामा  आकलस्मक अिस्थामा औिलध एिं ल्र्ाब िामाग्री 

ढुिानी, रेकलडयङ तथा ररपोलटयङका लालग फमय फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी,  

ई-लट.लब रलजस्टर अध्र्ािलधक,  लिश्व क्षर्रोग लदिि िम्बन्धी कार्यक्रम स्िास््र् २२३१५ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ० ३५ ३५ 

३४ कामका लालग पाररश्रलमक अनुदान 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २२४१३ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ० १९,०५ १९,०५ 

३५ कामका लालग पाररश्रलमक अनुदान (रु्िा रुप) 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २२४१३ 

आई लड ए - िोधभनाय हुने 

ऋण (बैदेलशक) १ पटक ० ० ३८,०० ३८,०० 

३६ कामका लालग पाररश्रलमक अनुदान (रु्िा रुप) 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २२४१३ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ० १३ १३ 

३७ 

गररबी लनिारणका लालग लघु उद्यम लिकाि कार्यक्रम िंचालन लनदेलशका, 

२०७७ बमोलजम लघु उद्यम लिकाि मोडेलमा नर्ााँ लघु उद्यमी लिजयना गने उद्योग २२४१३ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ९,०४ ६,७८ ६,७८ २२,६० 

३८ लिलबआईएमएनलिआई Onsite कोलचंङ्ग र िमता तथा पहुाँच कार्यक्रम स्िास््र् २२५११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान २ पटक ० १,०० १,०० २,०० 

३९ अन्तरायलष्ट्रर् रु्िा लदिि िमारोह 

रु्िा तथा 

खेलकुद २२५१२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ गोटा ० ५० ० ५० 
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४० 

कोलभड १९ लगार्त लिलभन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, लनर्न्त्रण 

तथा लनगरानीका लालग िरोकारिाला िाँगको अन्तरलक्रर्ा तथा RRT, 

स्िास््र्कमी पररचालन स्िास््र् २२५१२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ५० ० ५० 

४१ 

कोलभड १९ लिरुर्द् खोप अलभर्ान िंचालन ब्र्िस्थापन खचय -

पाललकास्तररर् िलमक्षा तथा र्ोजना र पाललका तथा स्िास््र् िस्था स्तररर् 

िुपररिेक्षण_ स्िास््र् २२५१२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान २ पटक १,३० ० १,३० २,६१ 

४२ रु्िाक्लि गठन तथा नमुना रु्िा िंिद अभ्र्ाि (गाउाँ/नगरिभा) 

रु्िा तथा 

खेलकुद २२५१२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,०० 

४३ 

लिभागले उपलव्ध गराएको ताललम खाका बमोलजम घटना दताय तथा 

िामालजक िुरक्षा िम्बन्धमा नपा/गापा, िडा कार्ायलर्का कमयचारीहरुको 

लालग ताललम तथा जनप्रलतलनलधहरुलाई अलभमुलखकरण कार्यक्रम िञ्जचालन 

त्र्ांक 

प्रणाली २२५१२ 

आई लड ए - िोधभनाय हुने 

ऋण (बैदेलशक) १० पटक १,०२ १,०२ १,३६ ३,४२ 

४४ 

स्थलगत अनुलशक्षण गरर स्िास््र्कलमयहरूको क्षमता अलभिलृध्द एिं 

त्र्ांङकको गुणस्तर िुलनलित,  क्षर्रोगका कार्यक्रमको अधय बालर्यक 

िलमक्षा तथा उपचार नलतजाको कोहटय लिशे्लर्ण स्िास््र् २२५१२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ पटक ३० ३० ३० ९० 

४५ 

GPE को िहर्ोगमा कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न पररलस्थलतमा लिकाइ 

िहजीकरणका लालग शैलक्षक कार्यक्रम लशक्षा २२५२२ 

लज.लप.ई. - िोधभनाय अनुदान 

(बैदेलशक) १ गोटा ० ० २,०० २,०० 

४६ एक शैलक्षक िंस्था एक उद्यम कार्यक्रम (माध्र्लमक लिद्यालर्) 

रु्िा तथा 

खेलकुद २२५२२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ पटक १,७५ १,७५ १,७५ ५,२५ 

४७ 

कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न पररलस्थलतमा लिकाइ िहजीकरणका लालग 

शैलक्षक कार्यक्रम लशक्षा २२५२२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ४,६६ ० ० ४,६६ 

४८ 

कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न पररलस्थलतमा लिकाइ िहजीकरणका लालग 

शैलक्षक कार्यक्रम लशक्षा २२५२२ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १ पटक ० ३४ ० ३४ 

४९ पोपण लिशेर् (स्िास््र्) क्षेत्रका कार्यक्रम िञ्जचालन 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २२५२२ 

रु्रोलपर्न रु्लनर्न - नगद 

अनुदान (बैदेलशक) ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,०० 

५० 

पोर्ण िुधारको लालग लिपन्न िमूदार्का मलहला िमूह िा िहकारीहरूलाई 

लिपन्न िदस्र्हरूको आर्आजयन िुधार कार्यक्रमको गनय अनुदान 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २२५२२ 

रु्रोलपर्न रु्लनर्न - नगद 

अनुदान (बैदेलशक) ३ पटक २,०० २,०० २,०० ६,०० 

५१ 

पोर्ण िंिेदनशील (खानेपानी तथा िरिफाइ, कृलर्, पशुिेिा, मलहला तथा 

बालबाललका, लशक्षा र शािकीर् प्रिन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू िञ्जचानल) 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण २२५२२ 

रु्रोलपर्न रु्लनर्न - नगद 

अनुदान (बैदेलशक) ३ पटक ६,०० ६,०० ६,०० १८,०० 

५२ 

रालष्ट्रर् मलहला स्िास््र् स्िरं्िेलिका  कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्िाहन, 

र्ातार्ात खचय, िालर्यक िलमक्षा गोष्ठी र लदिि मनाउने खचय िमेत) स्िास््र् २२५२२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ पटक ६,०० ६,०० ६,०० १८,०० 
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५३ 

शैलक्षक पहुाँच िुलनलितता, अनौपचाररक तथा िैकलल्पक लशक्षा कार्यक्रम 

(परम्परागत लिद्यालर्, िैकलल्पक लिद्यालर्, िाक्षरता र लनरन्तर लशक्षाका 

कार्यक्रम िमेत) लशक्षा २२५२२ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १ पटक ० ० ५४ ५४ 

५४ 

अन्र् लिलिध खचय-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs 

for increased social accountability 

त्र्ांक 

प्रणाली २२५२९ 

आई लड ए - िोधभनाय हुने 

ऋण (बैदेलशक) २ गोटा ६२ ० ६२ १,२५ 

५५ ईलपडेलमर्ोलोजी ररपोलटयङ कृलर् २२५२९ नेपाल िरकार - नगद अनुदा १ पटक ० ० ६ ६ 

५६ पररिार लनर्ोजन लकशोर लकशोरी तथा प्रजनन् स्िास््र् कार्यक्रम स्िास््र् २२५२९ नेपाल िरकार - नगद अनुदा २ पटक ० ३,२० ३,२० ६,४० 

५७ 

पाललका स्तरमा ै  टाई यफाइड खोप अलभर्ान िंचालन तथा लनर्लमत 

खोपमा टाई यफाइड खोप शुरुिातको िाथै लनर्लमत खोप िुदढीकरण र 

िरिफाई प्रबर्धनको लालग पाललका र िडा खोप िमन्िर् िलमती र 

िरोकारिालाहरुको अलभमुलखकरण  बैठक १ लदन स्िास््र् २२५२९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान २ पटक १,४० ० १,४० २,८१ 

५८ 

पाललका स्तरमा स्िास््र् िंस्थाहरुको मालिक बैठक, डाटा भेररलफकेशन एिं 

गुणस्तर िुधार िाथै चौमालिक एिं बालर्यक िलमक्षा स्िास््र् २२५२९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,०० 

५९ 

पाललकास्तरमा खोप र िरिफाई प्रिर्धन कार्यक्रमको िलमक्षा, िूक्ष्मर्ोजना 

अध्र्ािलधक र पाललका खोप िमन्िर् िलमलतको अलभमुलखकरण िमेत 

पाललका स्तरमा २ लदन, िडा खोप िमन्िर् िलमलतको स्िास््र् िंस्था, िडा 

ितरमा अलभमुलखकरण १ लदन तथा पूणय खोप िुलनितताको लागी घरधुरी 

िर स्िास््र् २२५२९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक १,०३ १,०३ १,३७ ३,४४ 

६० पोर्ण कार्यक्रम स्िास््र् २२५२९ नेपाल िरकार - नगद अनुदा ३ पटक १,२७ १,२७ १,२७ ३,८१ 

६१ 

मलहला, बालबाललका, अपाङ्गता भएका व्र्लक्त, ्रे्ष्ठ नागररक र र्ौलनक 

तथा लैंलगक अल्पिंख्र्क का त्र्ाङ्क िंकलन र अधािलधक गन े

लैंलगक 

िमानता तथा 

िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान २ पटक ० ५० ५० १,०० 

६२ 

मातृ तथा निलशशु कार्यक्रम अन्तगयत आमा िुरक्षा, गभयिती उत्प्रेरणा िेिा, 

न्र्ानो झोला र लनशुल्क गभयपतन कार्यक्रम स्िास््र् २२५२९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ७,९४ ७,९४ १०,५९ २६,४९ 

६३ रु्िा उद्यमशीलता प्रबर्द्यन कार्यक्रम 

रु्िा तथा 

खेलकुद २२५२९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ पटक २५ २५ २५ ७५ 

६४ रु्िा प्रलतभा प्रबधयन तथा िम्मान कार्यक्रम 

रु्िा तथा 

खेलकुद २२५२९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ० ५० ५० 

६५ राष्ट्रपलत रलनङ्ग लिल्ड प्रलतर्ोलगता (स्थानीर् तहस्तरीर्) 

रु्िा तथा 

खेलकुद २२५२९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ० १,०० १,०० 

६६ लिद्यालर् स्िास््र् लशक्षा/आमा िमुह तथा मलहला स्िास््र् स्िास््र् २२५२९ नेपाल िरकार - नगद २ पटक ० ५० ५० १,०० 
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स्िरं्िेलिकाहरूका लालग िामालजक व्र्िहार पररितयन कार्यक्रम अनुदान 

६७ 

लिलभन्न िरुिारोग, निने रोग, जुनोलटक, मानलिक स्िास््र् िम्बलन्ध 

अन्तरलक्रर्ा कार्यक्रम तथा लदििहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्महत्र्ा रोकथाम लदिि, मानलिक स्िास््र् 

लदिि, अल्जाईमर लदिि, रेलबज लदिि, लिश्व औलो लदिि) मनाउने स्िास््र् २२५२९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान २ पटक ० ६५ ६५ १,३० 

६८ 

शैलक्षक पहुाँच िुलनलितता, अनौपचाररक तथा िैकलल्पक लशक्षा कार्यक्रम 

(परम्परागत लिद्यालर्, िैकलल्पक लिद्यालर्, िाक्षरता र लनरन्तर लशक्षाका 

कार्यक्रम िमेत) लशक्षा २२५२९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ७,४६ ० ७,४६ 

६९ 

स्थानीर् तहका कमयचारी र जनप्रलतलनलधहरुको लालग अनुगमन तथा 

मुल्र्ाकन खचय 

त्र्ांक 

प्रणाली २२६११ 

आई लड ए - िोधभनाय हुने 

ऋण (बैदेलशक) १३ पटक ३२ ३२ ४० १,०४ 

७० 

एम. आइय. एि. अपरेटर र लफल्ड िहार्क देलनक भ्रमण भत्ता तथा र्ातार्त 

खचय 

त्र्ांक 

प्रणाली २२६१२ 

आई लड ए - िोधभनाय हुने 

ऋण (बैदेलशक) १० पटक ४६ ४६ ६२ १,५६ 

७१ अन्र् लिलिध खचय-Periodic meeting costs of LGPCC 

त्र्ांक 

प्रणाली २२७११ 

आई लड ए - िोधभनाय हुने 

ऋण (बैदेलशक) १ गोटा ० ० २३ २३ 

७२ 

उपचारात्मक िेिा अन्तगयतका कार्यक्रमहरु ( ,आधारभूत स्िास््र् ििेा केन्र 

(स्िास््र् चौकी ) / आधारभूत अस्पतालको न्रु्नतम िेिा मापदण्ड 

कार्यक्रम िंचालन तथा िुलरलधकरण र आाँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख 

स्िास््र् िम्िलन्ध अलभमुखीकरण तथा लबद्यालर् स्क्रीलनंग कार स्िास््र् २२७११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान २ पटक ० २,५० २,५० ५,०० 

७३ कृलत्रम गभायधान लमिन कार्यक्रम कृलर् २२७११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ७५ ७५ १,०० २,५० 

७४ कृलर्, पशुपन्छी तथा मत्स्र् त्र्ाकं अध्र्ािलधक कार्यक्रम कृलर् २२७११ नेपाल िरकार - नगद अनुदा १ पटक ० १,०० ० १,०० 

७५ 

पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बडय फ्ल,ु AMR, लिलष्टिकोलिि, 

टक्िोप्ला्मोलिि आलद लिलभन्न िरुिारोग िम्बलन्ध रोकथाम तथा 

लनर्न्त्रणका लालग िचेतना कार्यक्रम स्िास््र् २२७११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० २० ० २० 

७६ खार्न आलु उत्पादन कार्यक्रम कृलर् २५१११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ पटक १०,०० १०,०० १०,०० ३०,०० 

७७ 

गररबी लनिारणका लालग लघु उद्यम लिकाि कार्यक्रम िंचालन लनदेलशका, 

२०७७ बमोलजम उद्यमीको स्तरोन्नती (आिश्र्कता पलहचानका आधारमा 

पुनतायजगी र एडभान्ि िीप लिकाि ताललम कार्यक्रम) उद्योग २५११२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ पटक २,०० २,०० २,०० ६,०० 

७८ 

िम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्ि र बजार प्रलतस्पधाय बृलर्द् गनयका लालग 

कलम्तमा ५ जनाको िमुहमा प्रलबलध हस्तान्तरण उद्योग २५२१२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान २ पटक ० ७० ७० १,४० 

७९ प्रलत लिद्याथी  लागतका आधारमा लशक्षण लिकाइ  िामग्री एिम् कक्षा ८ को  लशक्षा २५३११ एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय १ पटक ० ० ३,२० ३,२० 
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परीक्षा व्र्िस्थापन अनुदान अनुदान (बैदेलशक) 

 

८० 

प्रलत लिद्याथी  लागतका आधारमा लशक्षण लिकाइ  िामग्री एिम् कक्षा ८ को  

परीक्षा व्र्िस्थापन अनुदान लशक्षा २५३११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक १३,२१ १७,६२ १३,२१ ४४,०६ 

८१ लिद्यालर् िञ्जचालन तथा व्र्िस्थापन अनुदान लशक्षा २५३११ नेपाल िरकार - नगद अनुदा १० पटक १५,१५ १५,१५ २०,२० ५०,५० 

८२ 

लिद्यालर्मा शैलक्षक गुणस्तर िुदृढीकरण  एिम् कार्यिम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्िाहन अनुदान लशक्षा २५३११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक २१,९५ २१,९५ २९,२७ ७३,१९ 

८३ 

लिद्यालर्मा शैलक्षक गुणस्तर िुदृढीकरण  एिम् कार्यिम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्िाहन अनुदान लशक्षा २५३११ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १ पटक ० ० ५,३२ ५,३२ 

८४ िामुदालर्क लिद्यालर्का छात्राहरुलाई लनशुल्क स्र्ालनटरी प्र्ाड ब्र्िस्थापन लशक्षा २५३११ नेपाल िरकार - नगद अनुदा २ पटक ० १३,२६ १३,२६ २६,५३ 

८५ िामुदालर्क लिद्यालर्का छात्राहरुलाई लनशुल्क स्र्ालनटरी प्र्ाड ब्र्िस्थापन लशक्षा २५३११ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १ पटक ० ० १,९३ १,९३ 

८६ लिद्यालर् िञ्जचालन तथा व्र्िस्थापन अनुदान लशक्षा २५३१२ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १ पटक ० ३,६७ ० ३,६७ 

८७ 

क्षर्रोगका जोलखम िमुह तथा स्िास्थ िेिाको पहुच कम भएका िमुदार्मा 

िकृर् क्षर्रोग खोजपडताल कार्यक्रम, घरपररिारका िदस्र्हरूको िम्पकय  

पररक्षण, िमुदार्मा क्षर्रोगका लिरामीहरूको खोजपडतालका लालग क्षभता 

अलभिलृर्द् तथा  पररचालन । स्िास््र् २७११२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ पटक ० ० १,७५ १,७५ 

८८ 

िाियजलनक लिद्यालर्मा अध्र्र्नरत लिद्याथीहरुका लालग छात्रबृलत्त 

(आिािीर् तथा गैरआिािीर्) लशक्षा २७२११ 

एि.एि. लड. लप. - िोधभनाय 

अनुदान (बैदेलशक) १ पटक १,६३ ० ० १,६३ 

८९ 

िाियजलनक लिद्यालर्मा अध्र्र्नरत लिद्याथीहरुका लालग छात्रबृलत्त 

(आिािीर् तथा गैरआिािीर्) लशक्षा २७२११ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ७,५६ ७,५६ १०,०९ २५,२३ 

९० आधारभूत तथा आकलस्मक स्िास््र् िेिाको लालग और्लध खररद स्िास््र् २७२१३ नेपाल िरकार - नगद अनुदा १ गोटा ० ० १५,०० १५,०० 

९१ मातृ तथा निलशशु कार्यक्रम स्िास््र् २७२१९ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १० पटक ५,२३ ५,२३ ६,९७ १७,४४ 

९२ 

िुरलक्षत नागररक आिाि कार्यक्रम :- बागमती प्रदेशको लिन्धुपाल्चोक 

लजल्ला क्षेत्र नं. २ अन्तगयत मेलम्ची नगरपाललका - ४० िटा 

भिन, आिाि 

तथा िहरी 

लिकाि ३११११ आन्तररक ऋण - नगद ऋण २ गोटा ५,०० ० ५,०० १०,०० 

९३ पशुपन्छी बजार प्रिर्द्यनका लालग लचललङ्ग िेन्टर स्थापना कृलर् ३११२२ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान २ पटक ० १५,२२ १५,२२ ३०,४४ 
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९४ मेलशनरी आजार तथा फलनयचर ममयत िम्भार (िेिा केन्र िञ्जचालानाथय) 

त्र्ांक 

प्रणाली ३११२३ 

आई लड ए - िोधभनाय हुने 

ऋण (बैदेलशक) ३ पटक ३२ ३२ ३२ ९६ 

९५ 

रोजगार िेिा केन्रको िुदृलढकरण (कम्प्रू्टर, फलनयचर लफक्चिय, क्र्ामरा, 

अन्र् लिदु्यतीर् उपकरण) 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण ३११२३ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ गोटा ० ० २,०० २,०० 

९६ 

आ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृलर् तफय का िाना व्र्ििालर्क कृलर् 

उत्पादन केन्र (पकेट) लिकाि कार्यक्रम लनरन्तरता कृलर् ३११३१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ गोटा ४,०० ४,०० ४,०० १२,०० 

९७ 

आ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको िाना व्र्ििालर्क कृलर् 

उत्पादन केन्र (पकेट) लिकाि कार्यक्रम लनरन्तरता कृलर् ३११३१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान १ गोटा ० ० ७,०० ७,०० 

९८ फलफूल दशक लिरुिा रोपण कार्यक्रम कृलर् ३११३१ नेपाल िरकार - नगद अनुदf २ पटक ० २,५० २,५० ५,०० 

९९ 

बाख्राको िाना व्र्ििालर्क कृलर् उत्पादन केन्र (पकेट) लिकाि कार्यक्रम 

िञ्जचालन कृलर् ३११३१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ पटक ५,०० ५,०० ५,०० १५,०० 

१०० 

मकै बालीको िाना व्र्ििालर्क कृलर् उत्पादन केन्र (पकेट) लिकाि 

कार्यक्रम िञ्जचालन कृलर् ३११३१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान ३ पटक ४,०० ४,०० ४,०० १२,०० 

१०१ स्िास््र् िूचना िाथै आइ एम रू् िुदृढीकरण कार्यक्रम स्िास््र् ३११३४ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ गोटा २,०० ० ० २,०० 

१०२ 

शहरे खोला झो.पु., खहरे लामोिोती खोला  झो.पु,अमाले लिन्धु खोला 

झो.पु. , मेलम्ची नगरपाललका, लिन्धुपाल्चोक 

र्ातर्ात 

पूिायधार ३११५१ आन्तररक ऋण - नगद ऋण २ गोटा ० १४,५० १४,५० २९,०० 

१०३ 

निीकरणीर् ऊजाय प्रिलध जडान (िार्ोग्र्ााँि/लिदु्यतीर् चुलो/िुधाररएको 

चुलो/िौर्य ऊजाय) उजाय ३११५३ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १ गोटा ० ० ८,०० ८,०० 

१०४ 

पोर्ण िुधारका लालग लिद्यालर्मा खानेपानी तथा िरिफाइ र्ोजना लनमायण 

िा ममयत िम्भार 

िामालजक 

िुरक्षा तथा 

िंरक्षण ३११५६ 

रु्रोलपर्न रु्लनर्न - नगद 

अनुदान (बैदेलशक) २ पटक ० ४,०० ४,०० ८,०० 

१०५ गुफाडााँडा जलिारु् पाकय  पर्यटन स्थल मेलम्ची न.पा. लिन्धुपाल्चोक पर्यटन ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण २ पटक ० ८,५० ८,५० १७,०० 

१०६ कोल्डरुम/पोटेिल कोल्ड च्र्ाम्िर लनमायण (लागत िाझेदारी 5० प्रलतशत ) कृलर् ३१२२१ 

नेपाल िरकार - नगद 

अनुदान २ पटक ० ५,५० ५,५० ११,०० 

८०३२७४०२५१२  िंघीर् िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (लिर्ेश अनुदान) 

१०७ िडा नं ५ मा एक घर एक धारा अन्तगयत खानेपानी आर्ोजना 

खानेपानी तथा 

िरिफाई  ३११५६ आन्तररक ऋण - नगद ऋण २ पटक ० २१,०० २१,०० ४२,०० 

कुल जम्मा १२,४६,२९ ९,७२,८४ १४,०१,८५ ३६,२१,०० 
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रु. हजारमा 

लि.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको 

नाम 
उप क्षेत्र 

खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन 

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक 
जम्मा 

८०३२७४०२१०६ मेलम्ची नगरपालका लिलिध कोर् 

१ बाल िंरक्षण कोर् 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीर् - नगद १ पटक ० ० १५,०० १५,०० 

२ लैङ्लगक लहंिा लनिारण कोर् 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२७११ राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीर् - नगद १ पटक ० ० २,०० २,०० 

३ 

लिद्यालर् भौलतक पूिायधार ममयत िंभार 

कोर् लशक्षा २५३११ राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीर् - नगद १ पटक ० १०,०० ० १०,०० 

४ कमयचारी कल्र्ाणकारी कोर् कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २७११२ राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश िरकार  - नगद १ पटक ० २०,०० ० २०,०० 

५ नगर प्रमुख छात्रितृ्ती कोर् लशक्षा २७२११ राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीर् - नगद १ पटक ० ० १५,०० १५,०० 

६ 

मेलम्ची बाढी लपलडत राहत तथा 

पुनस्थापना लिपद व्र्िस्थापन २७२१२ राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीर् - नगद १० पटक १,३५,०० १,३५,०० १,८०,०० ४,५०,०० 

७ लिपद व्र्िस्थापन कोर् कार्ायलर् िञ्जचालन तथा प्रशािलनक २७२१२ राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश िरकार  - नगद १० पटक ९०,०० ९०,०० १,२०,०० ३,००,०० 

८ दहत्तर बहत्तरको राजश्व प्रदेश लफताय जलश्रोत तथा लिंचाई २८२११ राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीर् - नगद १ पटक ० ० ९,९८,२३ ९,९८,२३ 

९ लिज्ञापन करको राजश्व प्रदेश लफताय िालण्र् २८२११ राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीर् - नगद १ पटक ० ० ५३ ५३ 
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रु. हजारमा 

लि.नं

. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत 

ल

क्ष 
इकाई 

लिलनर्ोजन 

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालि

क 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा 

८०३२७४०२५२१ प्रदेश िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शितय अनुदान) 

१ माने भञ्ज्र्ाङ्ग धुिेनीचौर िडक मेलम्ची र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ िाग्मती प्रदेश - नगद अनुदान ४ गोटा १०,०० १०,०० २०,०० ४०,०० 

२ टार छरुिा लिाँचाई र्ोजना िडा नं.६ जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िाग्मती प्रदेश - नगद अनुदान ३ पटक १०,०० १०,०० १०,०० ३०,०० 

३ भटार खोला िंुगुरे लिचाई र्ोजना िडा नं ८ जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ िाग्मती प्रदेश - नगद अनुदान ४ गोटा १०,०० १०,०० २०,०० ४०,०० 

४ 

कालेचौर मारली चोक कामीटोल खानेपानी र्ोजना 

मेलम्ची भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५६ िाग्मती प्रदेश - नगद अनुदान ४ पटक १०,०० १०,०० २०,०० ४०,०० 

५ बतािे पाराङ टोल खानेपानी खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ िाग्मती प्रदेश - नगद अनुदान ३ पटक १७,०० १७,०० १७,०० ५१,०० 

६ 

गुफा डााँडा जलिारु् अनुकूलनको लालग लड.लप.आर. 

अनुिारको पूिायधार लनमायण मेलम्ची-९,लिन्धुपाल्चोक िम्पदा पूिायधार ३११५९ िाग्मती प्रदेश - नगद अनुदान ३ पटक ४,०० ४,०० ४,०० १२,०० 

७ मेलम्ची तरकारी िंकलन केन्र मेलम्ची नगरपाललका कृलर् ३११५९ िाग्मती प्रदेश - नगद अनुदान ४ गोटा ५,०० ५,०० १०,०० २०,०० 

कुल जम्मा ६६,०० ६६,०० १,०१,०० २,३३,०० 
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रु. हजारमा 

लि.नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/लक्रर्ाकलापको नाम उप क्षेत्र 
खचय 

शीर्यक 
स्रोत लक्ष इकाई 

लिलनर्ोजन 

प्रथम 

चौमालिक 

दोश्रो 

चौमालिक 

तेस्रो 

चौमालिक जम्मा 

८०३२७४०२५२१ प्रदेश िरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शितय अनुदान) 

१ एक लिद्यालर् एक निय कार्यक्रम लनरन्तरता िंचालन स्िास््र् २११११ प्रदेश शशतय ३ पटक ५,२५ ५,२५ ५,२५ १५,७५ 

२ 

माध्र्ालमक तहमा शुन्र् दरबलन्द भएका िामुदालर्क लिद्यालर्मा 

अंगे्रजी/गलणत/लिज्ञान लशक्षकको लालग लशक्षण िहर्ोग अनुदान लशक्षा २११११ प्रदेश शशतय १० गोटा ९,८८ ७,४१ ७,४१ २४,७० 

३ शहरी स्िास््र् केन्र िञ्जचालन अनुदान स्िास््र् २११११ प्रदेश शशतय १० गोटा १,६० १,२० १,२० ४,०० 

४ मलहला स्िास््र् स्िर्मिेलिकाहरुको  लालग िंचार खचय स्िास््र् २२११२ प्रदेश शशतय १ गोटा ० ० २,४७ २,४७ 

५ बालमैत्री स्थानीर् तह घोर्णा प्रोत्िाहन कार्यक्रम 

लैंलगक िमानता तथा िामालजक 

िमािेशीकरण २२५२२ प्रदेश शशतय ३ गोटा ५० ५० ५० १,५० 

६ 

न्रु्नतम िेिा मापदण्ड िुधारका लालगस्िास््र्  िंस्थालाई शशतय 

अनुदान स्िास््र् २६४१३ प्रदेश शशतय ११ गोटा ० ० ५,५० ५,५० 

७ 

अपाङ्गता भएका व्र्लक्तहरुका लालग िमुदार्मा पुनस्थायपना िहर्ोग 

कार्यक्रम िामालजक िुरक्षा तथा िंरक्षण २७२१९ प्रदेश शशतय ३ पटक १,०० १,०० १,०० ३,०० 

८ बाबुआमा लिलहन बालबाललका िंरक्षण कार्यक्रम िामालजक िुरक्षा तथा िंरक्षण २७२१९ प्रदेश शशतय ३ गोटा २,०० २,०० २,०० ६,०० 

९ माने भञ्ज्र्ाङ्ग धुिेनीचौर िडक मेलम्ची र्ातर्ात पूिायधार ३११५१ प्रदेश शशतय ४ गोटा १०,०० १०,०० २०,०० ४०,०० 

१० टार छरुिा लिाँचाई र्ोजना िडा नं.६ जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ प्रदेश शशतय ३ पटक १०,०० १०,०० १०,०० ३०,०० 

११ भटार खोला िंुगुरे लिचाई र्ोजना िडा नं ८ जलश्रोत तथा लिंचाई ३११५५ प्रदेश शशतय ४ गोटा १०,०० १०,०० २०,०० ४०,०० 

१२ कालेचौर मारली चोक कामीटोल खानेपानी र्ोजना मेलम्ची भिन, आिाि तथा िहरी लिकाि ३११५६ प्रदेश शशतय ४ पटक १०,०० १०,०० २०,०० ४०,०० 

१३ बतािे पाराङ टोल खानेपानी खानेपानी तथा िरिफाई  ३११५६ प्रदेश शशतय ३ पटक १७,०० १७,०० १७,०० ५१,०० 

१४ 

गुफा डााँडा जलिारु् अनुकूलनको लालग लड.लप.आर.अनुिारको 

पूिायधार लनमायण मेलम्ची-९,लिन्धुपाल्चोक िम्पदा पूिायधार ३११५९ प्रदेश शशतय ३ पटक ४,०० ४,०० ४,०० १२,०० 
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५.१ आगामी गन्िव्र्  

मेलम्ची नगरपाललका कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारको क्षते्रमा प्रचरु संभावना बोकेको नगरपाललका हो । 
र्स नगरपाललका क्षेत्र लभत्र उत्पादनशील कृद्धि र्ोग्र् भलूम, मनोरम पर्यटकीर् स्थलको प्रशस्ि सम्भावना रहेको 
छ । मेलम्ची नगरपाललकाले पर्यटकीर् क्षेत्र सलुलकोट, धौले, जचसापानी, गफुा चांखु, िपचलुी लगार्िका अन्र् 
स्थानहरुको पद्धहचान गरी पर्यटन प्रवियनको माध्र्मबाट नगरको आलथयक समदृ्धि प्राप्त गने लमर् ललएको छ । 
मेलम्ची नगरपाललकाले कृद्धि, पर्यटन, उद्योग र जलाधारलाई द्धवकासको मखु्र् चार खम्बे नीलिको रुपमा 
अंलगकार गरेको र सोही नीलि अनसुार नगर सभाले आगामी आ.व. २०७८/०७९ को नीलि िथा कार्यक्रम 
समेि स्वीकृि गरेको छ । लमलि २०७८ साल असार १ गिे र त्र्सपलछ मेलम्ची िथा ईन्राविी नदीमा 
आएको लभिर् बाढीबाट मेलम्ची नगरपाललका क्षेत्रको मेलम्ची र ईन्राविी कररडोर क्षेत्रका भौलिक िथा 
सावयजलनक संरचना, लनजी घर, व्र्वसार्, खेिीर्ोग्र् जग्गा जलमन र पश ुपंलछहरुमा समेि पूर्य िथा आंजशक क्षलि 
भएको छ ।पक्की मोटर पलु िथा झोलङु्ग ेपलुहरु बगाएको छ । र्स द्धवपद्को समर्मा र्ी सबै संरचनाहरुको 
पनुलनयमायर् गरी र्ािार्ािलाई सहज बनाउाँने र पूर्य रुपमा क्षलि भएका घर, जग्गा जलमनको पनुस्थायपना िथा 
पनुलनयमायर् र द्धवपद् व्र्वस्थापनको कार्य गरी जन जीवनलाई सहज बनाउाँन ुनगरपाललकाको पद्धहलो गन्िव्र् र 
कियव्र् हनुेछ ।   
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