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मेलम्ची नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

वार्षयक सलमक्षा कार्यक्रम 
जन-स्वास््र् शाखा 



खण्ड १ पररचर् 



नगरपाललकाको नकसाांकन 



आ.व. २०७८/०७९ को लक्षक्षत जनसांख्र्ाको
र्ववरण 

Population
ExpLive
Births

Pop00to1
1Months

Pop00to2
3Months

Pop00to5
9Months

Pop10to1
9Years

MalePop1
0to19Year
s

FemalePo
p10to19Y
ears

WRA15to
49Years

MWRA15
to49Years

Expected 
Pregnanc
y

Pop60plu
sYears

41387 576 562 1125 2932 7182 3620 3563 10709 7730 668 6080
1 2637 35 36 71 186 444 220 223 671 484 41 387
2 1210 18 16 33 85 214 109 104 315 227 20 178
3 2065 28 28 56 146 357 178 179 541 390 33 304
4 2656 35 36 72 188 427 205 223 669 483 40 390
5 2368 32 32 64 168 392 196 196 589 425 36 348
6 2707 38 37 74 191 468 233 235 706 510 43 397
7 3943 55 54 107 280 691 351 341 1023 739 65 579
8 1811 26 24 49 129 329 169 160 481 347 30 266
9 4273 59 58 116 303 743 376 367 1103 797 69 628

10 3203 46 43 87 227 574 290 283 852 615 53 471
11 6024 84 82 164 427 1044 530 514 1547 1117 97 884
12 4843 68 66 132 343 848 422 426 1280 924 79 711
13 3647 52 49 99 258 650 340 310 932 673 61 535



स्वास््र् सांस्थाहरुको र्ववरण 
• १० स्वास््र् चौकी 
• १ नगर अस्पताल 
• २ स्वास््र् इकाई 
• ४ शहरी स्वास््र् केन्द्र
• १ एकककृत सेवा केन्द्र 
जम्मा १८ स्वास््र् सांस्था 



खण्ड २ सेवागत प्रगतत र्ववरण 



खोप कार्यक्रम( पूणय खोप पाएका बच्चाहरुको 
सांख्र्ा र प्रततशत )  
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बब.लस.जी. खोपको कभरेज प्रततशत( १ वषय 
मुतनका बालबाललका हरुमा ) 
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बब.लस.जी. खोप देखख दादरुा खोपको ड्रप 
आउट प्रततशत 
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पररवार तनर्ोजन कार्यक्रम( Contraceptive 
Prevalence Rate)
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पोषण कार्यक्रम ( वदृ्धि अनुगमनको लाधग 
दताय भएका बालबाललकाको प्रततशत ( ०-२३ 
महहना )
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पोषण कार्यक्रम ( वदृ्धि अनुगमनको औषत 
भेट ( २-२३ महहना )
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Average number of visits among children aged 0-23 months registered for growth monitoringᵃ
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बहहरांग उपचार सेन्द्टर( OTP) मा दताय गरेका 
कुपोषणका केस 
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बहहरांग सेवा( नर्ााँ र्वरामीको प्रततशत ) लक्षक्षत 
जनसांख्र्ाको आिारमा  
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महहला स्वास््र् स्वर्ां सेर्वकाले मालसक सेवा 
पुर्ायएका सेवाग्राहीहरु ( औषत प्रतत 
म.स्वा.स्व.से)
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गाउाँघर ककल्ननक र खोप ककल्ननकबाट सेवा 
सेवा पाएका औषत सेवाग्राहीहरू 
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आमा सुरक्षा कार्यक्रम( सांस्थागत प्रसुती 
प्रततशत)
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आमा सुरक्षा कार्यक्रम(सांस्थागत प्रसुती सांख्र्ा 
)
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प्रथम पटक गभयजााँच गरका र प्रोटोकल 
अनुसार ४ पटक गभयजााँच गरेका गभयवतीको 
प्रततशत  
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प्रोटोकल अनुसार ३ पटक सुत्केरी जााँच गरेका 
सुत्केरीको प्रततशत 
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आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका मुख्र्
कार्यहरु 
• मेलम्ची प्राथलमक स्वास््र् केन्द्रलाई १५ बेडको  नगर अस्पतालमा 
स्तरोन्द्नतत

• मेलम्ची नगर अस्पताल अन्द्तगयत अल्कसजन प्लान्द्टको स्थापना 
• मेलम्ची नगर अस्पतालमा अपे्रशन सहहतको जहटल  सुत्केरी हुने 
व्र्वस्था ( CEONC Site) स्थापना

• २ वटा एम्बुलेन्द्स र १ शव बाहन खररद तथा हस्तान्द्तरण 
• धगरान्द्चौर तथा भोटेचौर शहरी स्वास््र् केन्द्र तनमायण तथा  सांचालन 
• बााँसबारी स्वास््र् चौकीको पल्कक भवन उद्घाटन तथा सांचालन 
• कोलभड-१९ को सम्भार्वत तेश्रो लहरको रोकथामका लाधग वडा न.१३ 
ल्स्थत फट्केश्वरमा हेनप डसे्क सांचालन  



आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका मुख्र्
कार्यहरु 
• कोलभड-१९ र्वरुद्िको खोप र्वलभन्द्न चरणमा र्वलभन्द्न उमेर समूहलाइ 
लक्षक्षत गरर सांचालन 

• ५ देखख १५ वषय सम्मका बालबाललका हरुलाई हदइने टाइफाइड खोप अलभर्ान 
सांचालन

• ३१ जना महहला स्वास््र् स्वर्ां सेर्वकाहरुलाई १० हदने  आिारभूत ताललम 
दईु ब्र्ाच गरर  सांचलान 

• स्वास््र्कमीहरुलाई आपूततय व्र्वस्थापन सम्बल्न्द्ि ३ हदने e-LMIS ताललम 
सांचालन 

• एक र्विालर् एक नसय कार्यक्रम तनरन्द्तर सांचालन 
• ४ जना महहला स्वास््र् स्वर्ां सेर्वकाहरुको सम्मानजनक र्वदाई 
• स्वास््र् सांस्थाहरुको लाधग डसे्कटप कम्पुटर र र्प्रन्द्टर खररद तथा 
हस्तान्द्तरण 



आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका मुख्र्
कार्यहरु 
• स्वास््र् सांस्थाहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको क्षमता वदृ्धिको लाधग 
स्वास््र् कार्ायलर्साँगको समन्द्वर्मा र्वलभन्द्न ताललममा सहभागी हुने 
व्र्वस्था लमलाईएको 



िन्द्र्वाद



नमस्कार
(जयराम घोरासैनी)

जजन्सी तथा आन्तररक व्यवस्थापन शाखा ्रममखख

मेलम्ची नगरपाजलका कायाालय



गत आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा यस शाखाबाट 

सम्पार्ित मुख्य मुख्य कायिहरु :

१.आ.व. ०७७/०७८ को जजन्सी जनरीक्षण

२.आ.व. ०७८/०७९ को वाजषाक खररद योजना जनमााण

३.आ.व. ०७६/०७७ को लेखापरीक्षण 

४.स्वीकृत बजेटको पररजिमा रही कायाालयको आवश्यकता तथा माग 

बमोजजमका खररद तथा छपाईको काया

५.सफ्टवेयर ्रमणाली मार्ा त जजन्सी सामाग्रीको आम्दानी तथा खचा/जनकासा/

हस्तान्तरण र घरजग्गा/सम्पत्तीको अजिलेख व्यवस्थापन गनक काया

६. खररद इकाई मार्ा त जनयमानखसार गनखापनक कायहरु



७. सवारी सािनको जनयजमत ममात संिार, सवारी नजवकरण, बीमा, इन्िन 

लगायतको व्यवस्थापकीय काया

८. एम्बखलेन्स तथा शवबहान खररद तथा हस्तान्तरणको काया

९. जवजिन्न बैठक तथा सिाको व्यवस्थापनको काया

१०. सामखदाजयक जवद्यालयहरुलाई जजन्सी तथा लेखा व्यवस्थापनको 

ताजलम ्रमदान

११. मेजशनरी तथा जवद्यखजतय सामाग्रीहरुको आवश्यकता तथा श्रोत 

बमोजजम ममात संिारको काया 

१२. वडा नं १, २ र ५ को वडा कायाालय व्यवस्थापन

१३. जगराञ्चौर शहरी स्वास््य केन्र र बजथाङ सेन्टर सजहतको शहरी 

स्वास््य केन्र िोटेचौरको ममात संिार तथा व्यवस्थापन गरी संचालनमा 

ल्याइएको ।



यसको अलावा:...............................................

१. जविायन सजमजतको सदस्य सजचवको पदमा रही जवजिन्न ऐन तथा काननू 

जनमााणको काया

२. द्धन्द पीजडत समस्या समािान स्थानीय सजमजतको सदस्य सजचवको 

रुपमा रही सो सम्बन्िी काया

३. समय समयमा नगरपाजलका तथा मातहतका कायाालयहरुको जजन्सी 

जनरीक्षण तथा अनखगमनको काया

३. कायाालयले जवजिन्न समयमा जदएको जवजिन्न जजम्मेवारी तथा काया

िन्यवाद !



नमस्कार ।
सुधिन राज बुढाथोकी

शिक्षा अधिकृत,मेलम्ची नगरपाशलका, शसन्िुपाल्चोक
मोबाइल नम्बरः ९८४९०००२३७

Email: sudhinrajbc@gmail.com
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१) विद्यालयमा दििा खाजा व्यिस्थापन: 

सामुदाययक विद्यालयमा बालविकास देखि कक्षा ५ सम्मका
विद्याथीहरुका लाधग ददिा िाजा व्यिस्थापनका लाधग रकम
वियनयोजन भएकोमा यस नगरपाशलका अन्तगतत बालविकास देखि कक्षा
५ सम्म अध्ययन गने सबै विद्याथीका लाधग ददिा िाजा व्यिस्थापन
गनत रु ११४३२०००/ (अक्षेरेवप रु एक करोड चौि लाि बविस हजार)

िचत भएको छ ।

क) िंनिय िशतष अनुिानबाट 
िञ्र्ासलत महत्िपूणष 

कायषक्रमहरु





ददिा िाजा व्यिस्थापन 
गदै गरेको तस्स्िर




२) िामुिानयक विद्यालयका छात्राहरुलाई 

ननशलु्क स्याननटरी प्याड व्यिस्थापन:

सामुदाययक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुका लाधग यनिलु्क
स्यायनटरी प्याड व्यिस्थापनका लाधग बजेट वियनयोजन भएकोमा यस
आधथतक िर्तमा नगरपाशलका अन्तगततका सामुदाययक विद्यालयमा
अध्ययनरत सबै छात्राहरुका लाधग यनिलु्क स्यायनटरी प्याड
व्यिस्थापनका लाधग रु २१०९०००/ (एक्काइस लाि नौ हजार मात्र) िचत
गररएको छ ।

क्रमिः





३) िामुिानयक विद्यालयका विद्याथीहरुका लागग ननशुल्क पाठ्यपुस्तक 
अनुिान:

सामुदाययक विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत यनिुल्क
पाठ्यपुस्तक अनुदानका लाधग बजेट वियनयोजन भएकोमा यस आधथतक िर्तमा
यस नगरपाशलका अन्तगततका सामुदाययक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत
विद्याथीहरुका लाधग यनिुल्क पाठ्यपुस्तक व्यिस्थापनका लाधग रु ५०६५०००/
(अक्षेरेवप रु पचास लाि पैसठ्ठी हजार) िचत गररएको छ ।

क्रमि: 





४) राष्ट्रपनत शैक्षिक िधुार कायषक्रम:

राष्ट्रपयत िैक्षक्षक सुिार कायतक्रम अन्तगतत नगरपाशलकामा सञ्चाशलत
६ िटा माध्यशमक विद्यालयहरुमा प्रयत विद्यालय रु ६५००००/ का
दरले रकम यनकासा/िचत भई सूचना प्रविधि प्रयोगिाला स्थापना
गररएको छ । जसका लाधग जम्मा रु ३९०००००/ (अक्षेरेवप रु उन्चाशलस
लाि मात्र) िचत गररएको छ ।

क्रमि: 





श्री कृष्ट्ण माविको पुस्तकालय





५) विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर िुदृदिकरण:

विद्यालयमा िैक्षक्षक गणुस्तर सुदृदढकरण अन्तगतत विविि कायतक्रम सञ्चालनका लाधग
प्रयत विद्यालय रु ६५००००/ का दरले जम्मा रकम ३९०००००/ (उन्चाशलस लाि मात्र)

यनकासा/िचत गररएकोमा सो रकमबाट चार िटा माध्यशमक विद्यालयमा पुस्तकालय
व्यिस्थापन, एउटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगिाला र अको एउटा विद्यालयमा
आइशसटी ल्याि स्थापनाको कायत सम्पन्न भएको छ ।

क्रमिः





श्री काशलका माविको विज्ञान 
प्रयोगिाला



६) सशिण सिकाइ अनुिान:

नगरपाशलका अन्तगतत न्यून शिक्षक दरिन्दी भएका
विद्यालयहरुमा अंगे्रजी, गखणत, विज्ञान विर्यको शिक्षक
व्यिस्थापनका लाधग रकम वियनयोजन भएकोमा सो रकमबाट
मावि तहमा ८ िटा र यनमावि तहमा ४ िटा शिक्षक
व्यिस्थापन गररएको छ । जसका लाधग रु ४१३५०००/ (अक्षेरेवप
रु एकचाशलस लाि पैयतस हजार) िचत गररएको छ ।

क्रमिः





७) छात्रिवृि कायषक्रम:

नगरपाशलका अन्तगततका सामुदाययक विद्यालयमा अध्ययनरत
छात्रा, दशलत, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका लगायतका
विद्याथीहरुका लाधग आिासीय तथा गैर आिासीय छात्रिवृिका
लाधग बजेट वियनयोजन भएकोमा यस आधथतक िर्तमा रु २५३००००/
(अक्षेरेवप रु पच्चीस लाि तीस हजार मात्र) िचत गररएको छ ।

क्रमि:





८) नमूना युिा नगर िभा अभ्याि कायषक्रम:

रास्ष्ट्रय युिा पररर्दबाट नमूना युिा नगरसभा अभ्यास कायतक्रमका लाधग रु
३०००००/ (अक्षेरेवप रु तीन लाि मात्र) वियनयोजन भएकोमा शमयत २०७९/०३
२७ गतेदेखि ३० गतेसम्म १३ िटै िडाका १६ देखि २४ िर्त उमेर समूहका २४
जना युिाहरुलाई प्रशिक्षक्षत गरी नमूना युिा नगर सभा समेत सञ्चालन
गररएको छ । नमूना युिा नगर सभा अभ्यास कायतक्रमको अन््यमा मेलम्ची
नगरपाशलका िडा नं ११ का रविन तामाङको अध्यक्षतामा नगर स्तरीय युिा
क्लि समेत गठन गररएको धथयो ।

क्रमि:





नमूना युिा नगर सभा अभ्यासक 
कायतक्रमको समापन पश्चात 

सहभागीहरुको सामूदहक तस्स्िर




१) सशिण सिकाइ अनुिान: 

बागमती प्रदेि सरकारबाट शिक्षण शसकाइ अनुदानका लाधग रु
२४७००००/ (चौबीस लाि सिरी हजार मात्र) वियनयोजन
भएकोमा सो रकमबाट माध्यशमक तहमा िून्य दरिन्दी भएको
पााँचिटा विद्यालयमा अंगे्रजी/गखणत/विज्ञान विर्यको शिक्षक
व्यस्थापन गररएको छ ।

ि) बागमती प्रदेिबाट 
सञ्चाशलत कायतक्रम




१) बालविकाि िहजकताषको तासलम िञ्र्ालन:

शिक्षाको आिारशिलाको रुपमा रहेको बाल विकास शिक्षाको गुणस्तरीयता
अशभिदृ्धिका लाधग प्रमुि स्जम्मेिार व्यस्क्त बालविकास सहजकतात हुन ् ।
बालविकास सहजकतातको क्षमता विकास भएमा मात्रै बालविकास शिक्षाको
गुणस्तरीयता अशभिदृ्धि हुने कुरालाई मध्यनजर गरी यस आधथतक िर्तमा
बालविकास सहजकतातको लाधग दईु समुहमा गरी ४५ जना बालविकास
सहजकतातलाई १० कायतददने ताशलम कायतिाला सञ्चालन गररएको धथयो ।

ग) नगरपाशलकाको आन्तररक स्रोतबाट 
सञ्चाशलत कायतक्रमहरु





बालविकास सहजकतातको
ताशलम सम्बन्िी तस्स्िरहरु



२) विद्यालय लेखा व्यिस्थापन िम्बन्धी
तासलम िञ्र्ालन: 

विद्यालयको लेिा व्यिस्थापन कायत प्रभािकारी नहुाँदा विद्यालय सुिासन
कायम हुन नसकेको कुरालाई मध्यनजर गरी विद्यालयको लेिा
व्यिस्थापनका स्जम्मेिार व्यस्क्त माध्यशमक विद्यालयका सहायक
कमतचारी तथा आिारभूत विद्यालयका प्रिानाध्यापकलाई पााँच ददने ताशलम
कायतिाला दईु समूहमा सञ्चालन गररएको धथयो । जसबाट नगरपाशलकामा
सञ्चाशलत सबै (६२ िटा) सामुदाययक विद्यालय लाभास्न्ित भएका छन ् ।

क्रमि:



३) नगर स्तरीय आधारभूत तह उिीणष परीिा (किा ८)
िञ्र्ालन तथा व्यिस्थापन: 

िैक्षक्षक सत्र २०७८ को आिारभतू तह उिीणत परीक्षा (कक्षा ८) शमयत
२०७९/०१/०२ गतेदेखि २०७९/०१/११ गतेसम्म सञ्चालन गररएको धथयो ।
परीक्षामा २८ िटा सामदुाययक र ३ िटा ससं्थागत गरी जम्मा ३१ िटा
विद्यालयका ८१२ जना विद्याथीहरु सहभागी भएका धथए । परीक्षा
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्िी सम्पूणत कायत शिक्षा, युिा तथा
िेलकुद िािाबाट गररएको धथयो ।

क्रमि: 





आिारभतू तह उिीणत परीक्षाको 
उिरपुस्स्तका परीक्षण गदै परीक्षकहरु



४) विद्यालयको भौनतक व्यिस्थापन
नगरपाशलका अन्तगतत सञ्चाशलत विद्यालयमा िकै्षक्षक
सामग्री, फयनतचर तथा कम्प्यटुर तथा वप्रन्टर िररद
तथा व्यिस्थापनका लाधग ९२९०००/ (अक्षेरेवप रु नौ
लाि २९ हजार मात्र) िचत गररएको छ । जसबाट
विद्यालयमा फयनतचर व्यिस्थापन, कम्प्यटुर तथा
वप्रन्टर िररद तथा व्यिस्थापनको कायत गररएको छ ।

क्रमि:





नगरपाशलकाको पहलमा बाढीबाट संरक्षण 
गररएको तेसे मावि




५) सशिण सिकाइ अनुिान

नगरपाशलका अन्तगतत उच्च माध्यशमक तहमा िून्य
दरिन्दी भएका तेसे माविमा दईु जना शिक्षक, जनता
माविमा एक जना शिक्षक र CTEVT अन्तगतत
बाली विज्ञान विर्यको डडप्लोमा तहको पढाई हुने
जालपादेिी मावि बाहुनीपाटीको लाधग एक जना
प्रशिक्षक यनयुस्क्तको लाधग जम्मा रु २४७७०००/
(अक्षेरेवप रु चौविस लाि सतहिर हजार मात्र)
विद्यालयको िातामा यनकासा गरी शिक्षक
व्यिस्थापन गररएको ।

क्रमि:




६) िंििंस्थाको िहकायषमा सशिक व्यिस्थापन

िैक्षक्षक सत्र २०७८ मा नगरपाशलका अन्तगतत सञ्चाशलत
सामुदाययक विद्यालयहरुमा शिक्षक संख्या कम भई
पठनपाठनमा असहजता भएको कुरालाई मनन ् गरी
आिारभूत तहमा Help Nepal साँग सहकायत गरी ९ जना
साथी शिक्षक व्यिस्थापन र माध्यशमक तहमा Teach
for Nepal साँगको सहकायतमा १० जना प्रज्ञाथी शिक्षक
व्यिस्थापन गररएको धथयो ।जसका लाधग यस आधथतक
िर्त २०७८/०७९ मा २४२३०००/ (अक्षेरेवप रु चौविस लाि
तेइस हजार मात्र) िचत गररएको छ ।

क्रमि:





दटच फर नेपालसाँग विविि िैक्षक्षक 
गयतविधिको बारेमा बैठक 

बतासे माविमा 



७) बालविकाि िहजकताष र विद्यालय
कमषर्ारीको पाररश्रसमक व्यििस्थापन

एक विद्यालय एक बाल विकास केन्रको अििारणालाई संस्थागत गदै
नगरपाशलकाबाट २९ िटा बालविकास केन्र स्थापना गरी सञ्चालनमा
ल्याइएको छ भने संघीय सरकारको श्रोतबाट तलिभिा व्यिस्थापन
हुने गरी यनयुस्क्त गररएका ३९ जना बालविकास सहजकतात र ९१ जना
विद्यालय कमतचारीको तलिभिा िदृ्धि गररए न्यूनतम िेतन कायम
गररएकोमा सोका लाधग आधथतक िर्त २०७८/०७९ मा १२५९७०००/ (एक
करोड पच्चीस लाि सन्तानव्िे हजार मात्र) िचत गररएको छ ।

क्रमि:





८) अस्थायी प्रकृनतका सशिक, बालविकाि िहजकताष तथा 
कमषर्ारीको ननयुजतत व्यिस्थापन

नगरपाशलकाको अस्थायी प्रकृयतका शिक्षक तथा कमतचारी यनयसु्क्त
सम्बन्िी कायतविधि बमोस्जम तपशसल अनुसार शिक्षक तथा कमतचारी
यनयुस्क्त गररएको छ ।
तपशसल

क्रमि:

सि नं तह ननयुजतत गररएका सशिक/कमषर्ारी िंख्या
१ मावि १० जना
२ यनमावि ८ जना
३ प्रावि १६ जना
४ बालविकास 

सहजकतात
२ जना

५ विद्यालय 
कमतचारी

४ जना

कुल जम्मा ४० जना




८) प्रधानाध्यापकहरुको शैक्षिक अिलोकन भ्रमण 

िञ्र्ालन
अन्य विद्यालयहरुको िैक्षक्षक अिलोकन भ्रमणबाट
विद्यालयहरुले िैक्षक्षक अिलोकन गरेका विद्यालयहरुका
असर अभ्यासहरु आफ्नो विद्यालयमा लागू गरी िैक्षक्षक
गणुस्तर अशभिदृ्धि गनत सक्ने भएकोले यस आधथतक िर्त
२०७८/०७९ मा नगरपाशलका अन्तगततका २६ िटा सामदुाययक
विद्यालयका प्रिानाध्यापकहरुले दोलिा र रामेछापका
विशभन्न विद्यालयहरुको िैक्षक्षक अिलोकन भ्रमण गनुत भएको
धथयो ।

क्रमि:





प्रिानाध्यापकहरुको िैक्षक्षक अिलोकन 
भ्रमणका क्रममा शलइएका तस्स्िरहरु





९) विद्यालयहरुमा MGML कायषक्रम विस्तार
न्यून शिक्षक दरिन्दी तथा विद्याथी सखं्या पयन न्यून भएका
विद्यालयहरुमा जमतन नेपाल सहयोग सघंको आधथतक
साझदेारी र विकासका लाधग एकताको
व्यिस्थापककय/प्राविधिक सहयोगमा नगरपाशलका अन्तगततका
थप ६ िटा विद्यालयहरुमा MGML कायतक्रम विस्तार
गररएको छ ।

क्रमि: 





MGML कायतक्रम सम्बन्िी तस्स्िरहरु





१०) विद्यालयहरुको अनुगमन तथा ननरीिण
समय समयमा विद्यालयका विशभन्न
िैक्षक्षक गयतविधिहरुको िािाका कमतचारी
तथा अन्य संयुक्त अनुगमन टोलीबाट
अनुगमन तथा यनरीक्षण गने गररएको छ ।

क्रमि:





विद्यालय अनुगमन तथा यनरीक्षणका 
क्रममा शलइएका तस्स्िरहरु





विद्यालय अनुगमन तथा यनरीक्षणमा नगर 
प्रमुि, प्रमुि प्रिासकीय अधिकृत, प्रमुि शिक्षा 

अधिकृत लगायत




 शिक्षक तथा कमतचारीहरुलाई लामो अिधिको ताशलम

सञ्चालन गदात विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या आउनु
।

 ताशलम सहस्जकरणमा बाह्य वििेर्ज्ञ आमन्त्रण गदात
आधथतक व्यिस्थापनमा समस्या हुनु ।

िािाका कमतचारीहरु दैयनक प्रिासयनक कायतमै बढी व्यस्त
हुाँदा अन्य कायतक्रमहरु सञ्चालनमा पयातप्त समय नहुनु ।

िािामा पयातप्त मात्रामा कमतचारी नहुाँदा सञ्चाशलत
कायतक्रमहरुको प्रभािकारी अनुगमन गनत नसककनु ।

कायतक्रम कायातन्ियनका 
समस्याहरु




 भौगोशलक विकटता एिम ्विद्यालयको ठूलो सखं्या भएका 

कारण विद्याथीहरुको नगर स्तरीय प्रयतयोधगता्मक 
कायतक्रम सञ्चालनमा कदठनाई ।

 बाढीको कारण िेलकुद मदैानहरु तहसनहस हुाँदा नगर
स्तरीय राष्ट्रपयत रयनङशिल्ड प्रयतयोधगता लगायतका अन्य
िेलकुद प्रयतयोधगता सञ्चालन गनत नसककनु ।

 विद्यालय सखं्याका आिारमा सयंघय सरकारबाट न्यून
शिक्षक दरिन्दी उपलव्ि भएका कारण नगरपाशलकाबाट
वियनयोजन भएको रकमको ठूलो अिं शिक्षक तथा
कमतचारीहरुको तलिभिामै िचात हुनु ।

क्रमि:




 विद्यालयमा यनयमानुसार शिक्षक दरिन्दी व्यिस्थापन 

गररनुपने ।
 ताशलम सञ्चालन गदात स्थानीय स्तरम ैउपलव्ि

व्यस्क्तहरुबाटै ताशलमको सहस्जकरणको व्यिस्था
शमलाउनुपने ।

िािाको कायत चापको कारण विद्यालय अनुगमन तथा 
यनरीक्षणको कायत आिायततरुपमा हुन नसकेकोले विद्यालय 
अनुगमन तथा यनरीक्षणको लाधग थप जनिस्क्त 
व्यिस्थापन गनुतपने ।

नगर  स्तरीय राष्ट्रपयत रयनङ्ग शिल्ड प्रयतयोधगता 
लगायत अन्य िेलकुद प्रयतयोधगता सञ्चालनका लाधग 
िेलकुद मदैानको व्यिस्था गररनुपने ।

समािानका उपायहरु





नगरपाशलकाको िैक्षक्षक उन्नयनका लाधग शिक्षा
क्षेत्रमा क्रमि: बजेट बढाउदै लानुपने ।

युिा लक्षक्षत कायतक्रमका लाधग समेत बजेट
वियनयोजन गररनुपने ।

नगरपाशलकामा सञ्चाशलत विद्यालयको
सञ्चालनमा एकरुपता ल्याउन सामुदाययक
विद्यालयको न्यूनतम मापदण्ड बनाई
कायातन्ियनमा ल्याउनुपने ।

क्रमि:





केही सल्लाह सुझाि 
तथा पषृ्ट्ठपोर्ण धथयो 
कक?

िैयततापूितक 
सुयनददनुभएकोमा िन्यिाद









 सामाजिक सरुक्षा नयााँ दर्ाा
 सामाजिक सरुक्षा लगर् कट्टा
 लगर् कट्टा भएका लाभग्राहीहरुको लगर् कायम (यदद 
वडाबाट ससफाररस आई उपयकु्त भएमा) 

 सामाजिक सरुक्षा नवीकरण
 सामाजिक सरुक्षा भत्ता सनकासा 
 समयमा Forward Feed सनकाल्ने र बैँकलाई Reverse 

Feed गना पहल 
 Online पञ्जीकरण र सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी प्राववसधक 
र्था सैद्धाजन्र्क सहिीकरण 



१. सामाजिक सरुक्षा भत्ता ववर्रणलाई ब्यबजथथर् गना बैंक र्था
ववत्तीय संथथा माफा र् ववर्रणको काया लाई सनरन्र्रर्ा
ददएको छ ।

२. सामाजिक सरुक्षा भत्ता ववर्रणमा देजिएका
समथयाहरूलाई समाधान गना सहिीकरण गरी सहिर्ा
प्रदान गररएको छ।



 ३. राज्यको नीसर् अनरुुप आ.व. २०७८।७९ देिी मेलम्ची

नगरपासलकाको सबै वडामा सबै व्यजक्तगर् घटना दर्ााको

कायालाई पूणा रुपमा असनवाया Online प्रणालीमा सञ्चालन

गररएको छ।

क्रमश................



४. मेलम्ची नगरपासलकाका वडामा रहेका परुाना घटना दर्ाा वकर्ाबलाई 

सडजिटाइिेशन गररएको छ । सो  Digitization मा रहेका Data कसरी 

हेने सो को प्राववसधक िानकारी सबै वडाहरुलाई ददइसकेको छ । 

Digitization मा रहेका Data हरुको Excel File वडामा पत्राचार 

गररएको छ । 

क्रमश................



संजक्षप्त िानकारी

 पवहलो तै्रमाससकमा १५८ िनाको नयााँ थर ६९ िनाको लगर् कट्टा गररएको छ ।

 दोश्रो तै्रमाससकमा ७९ िनाको नयााँ थप र ७२ िनाको लगर्कट्टा गररएको छ ।

 रे्श्रो तै्रमाससकमा ९७ िनाको नयााँ थप र ७० िनाको लगर्कट्टा गररएको छ ।

 चौथो तै्रमाससकमा १७१ िनाको नयााँ थप र ५४ िनाको लगर्कट्टा गररएको छ ।

क्रमश................



क्रमश................



व्यजक्तगर् घटना दर्ााको संजक्षप्त प्रसर्वेदन
जिल्ला : ससन्धपुाल्चोक गा.पा/न.पा. : मेलम्ची दर्ाा समसर् देजि : २०७८-०४-०१ दर्ाा समसर् सम्म : २०७९-०३-३२

वडा नं.

िन्म मतृ्यु सम्बन्ध
सबच्छेद वववाह बसाई सरी 

आएको बसाई सरी िान े
िम्मा

परुूष मवहला िम्मा परुूष मवहला िम्मा िम्मा िम्मा दर्ाा 
संख्या

सदथयको
संख्या

दर्ाा 
संख्या

सदथयको 
संख्या

१ १०१ ९१ १९२ १५ ३९ ५४ २ १०८ २ ३ ६ २० ३६४

२ ५० ४४ ९४ १२ १८ ३० ६८ १ १ ५ ३५ १९८

३ ५८ ७३ १३१ १८ १९ ३७ २ ८० २ २० २५२

४ ८४ ८२ १६६ २० २२ ४२ ३ ९३ ३०४

५ ६३ ६६ १२९ २१ ९ ३० १ ७४ ३ ७ ४ २३ २४१
६ ११९ ८३ २०२ २० २० ४० १ ५२ १ ८ १ ४ २९७
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पहिलो त्रमैासिक दोस्रो त्रमैासिक तेस्रो त्रमैासिक चौँथो त्रमैासिक

कायम 
िंङ्ख्या रकम

वितरण 
गरेको 
िंङ्ख्या

वितरण 
गरेको 
रकम

कायम 
िंङ्ख्या रकम

वितरण 
गरेको 
िंङ्ख्या

वितरण 
गरेको 
रकम

कायम 
िंङ्ख्या रकम

वितरण 
गरेको 
िंङ्ख्या

वितरण 
गरेको 
रकम

कायम 
िंङ्ख्या रकम

वितरण 
गरेको 
िंङ्ख्या

वितरण 
गरेको 
रकम

अन्य 
जेष्ठ 
नागररक
भत्ता 2393

28335
096.94 2375

28156
951 2384

28457
806.66 2383

28441
538 2407

28478
268.68 1982

23399
198 2464

28877
810.71 309

36140
65

जेष्ठ 
नागररक
भत्ता 
(दसलत) 158

12528
60 155

12289
20 163

12777
17.24 163

12777
17 158

12369
00 133

10427
20 175

13306
00.65 13 93100

जेष्ठ 
नागररक
एकल 
महिला 662

52154
28.75 649

51116
89 670

53155
97.24 668

53076
17 699

55237
19.31 555

43958
79 706

55971
38.75 83

64904
0

विधिा 906
71740
20 885

70003
80 910

72352
00 905

72006
20 876

68850
88.96 700

54912
48 884

70119
31.61 99

77689
2

पूणण 
अपाङ्खग
ता भत्ता 145

17302
44.19 140

16757
30 147

17436
30 146

17316
60 149

17835
30 120

14364
00 153

18194
40 9

10773
0

अतत 
अशक्त 
अपाङ्खग
ता भत्ता 232

14692
12.39 227

14322
72 238

15044
96 238

15044
96 240

15146
95.72 190

11954
96 242

15385
44 27

17236
8

दसलत 
बालबासल
का 428

65098
4.72 415

62919
5 416

63732
3.15 414

63413
1 422

63825
2.04 328

50133
9 420

64064
5.46 43 63624

जम्मा 4924
45827
846.99 4846

45235
137 4928

46171
770.29 4917

46097
779 4951

46060
454.71 4008

37462
280 5044

46816
111.18 583

54768
19







सामाजिक सरुक्षा र्था घटना दर्ाा जशववरमा सम्पाददर् 
कायाहरु

 व्यजक्तगर् घटना दर्ाा
 सामाजिक सरुक्षा दर्ाा 
 गनुासो दर्ाा 
 रािश्व सम्बन्धी िानकारी
 वडा र्था नगरपासलकाबाट प्रवाह हनुे सेवा र सेवाको लासग 
आवश्यक कागिार् र्था प्रवक्रयाको बारेमा िानकारी













 आगामी लक्ष्य र्था कायाक्रम
 बैंवकङ्ग प्रणालीबाट सामाजिक सरुक्षा भत्तालाई सनरन्र्रर्ा ददइनेछ ।
 Online घटना दर्ाा प्रणालीलाई सनरन्र्रर्ा ददइनेछ ।
 व्यजक्तगर् घटना दर्ाा र्था सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी िनचेर्ना कायाक्रम 

सञ्चालन गररनेछ ।
 पूणा अपाङ्गर्ा र बैँक साँग उपजथथर् हनु नसक्ने लाभग्राहीहरुको सामाजिक 

सरुक्षा भत्ताको भकु्तानी जशववर वडा र्था बैँकसाँग समन्वय गरेर सञ्चालन 
गररनेछ ।

 सामाजिक सरुक्षा नयााँ दर्ाा,नवीकरण,लगर्कट्टाको कायालाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चालन गररनेछ ।

 सामाजिक सरुक्षा भत्ता नसलने व्यजक्तलाई सम्मान गररनेछ ।

 धन्यवाद  
!
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जन्म दर्ता
क्र.स. महिना महिला पुरुष जम्मा कैहियत

१. श्रावन ७ जना ७ जना १४ जना

२ भद्रा ६ जना १० जना १६ जना

३. आश्विन ४ जना ४ जान ८ जना

४. काश्वतिक १० जना ९ जना १९ जना

५. मङ्श्विर २ जना २ जना ४ जना

६. पौष १० जना ७ जना १७ जना

७. माघ २ जना १ जना ३ जना

८. फालु्गन ५ जना २ जना ७ जना

९ चैत्र ७ जना ५ जना १२ जना

१०. बैशाक २ जना १ पुरुष ३ जना

११. जेष्ठ १४ जना ८ जना २२ जना

१२. अिार ४ जना २ जना ६ जाना

जम्मा ७४ ५८ १३२



विितह दर्ता
क्र.स. महिना जम्मा कैहियत

१. श्रावन ६ जोडी

२ भद्रा ५ जोडी

३. आश्विन ४ जोडी

४. काश्वतिक ७ जोडी

५. मङ्श्विर ५ जोडी

६. पौष ११ जोडी

७. माघ ४ जोडी

८. फालु्गन ४ जोडी

९ चैत्र १९ जोडी

१०. बैशाक ३ जोडी

११. जेष्ठ ८ जोडी

१२. अिार ४ जोडी

जम्मा ८०



मतृ्यु दर्ता
क्र.स. महिना महिला पुरुष जम्मा कैहियत

१. श्रावन ३ जना १ जना ४ जना

२ भद्रा २ जना १ जना ३ जना

३. आश्विन २ जना १ जान ३ जना

४. काश्वतिक ३ जना ४ जना ७ जना

५. मङ्श्विर १ जना २ जना ४ जना

६. पौष २ जना ३ जना ५ जना

७. माघ ३ जना २ जना ५ जना

८. फालु्गन - - -

९ चैत्र २ जना - २ जना

१०. बैशाक १ जना १ पुरुष २ जना

११. जेष्ठ - ३ जना ३ जना

१२. अिार - - -

जम्मा १९ १८ ३७



बसतईसरतई दर्ता
क्र.स. महिना महिला पुरुष जम्मा कैहियत

१. असार २०७९ २ जना १ जना ३ जनत

२. माघ २०७९ ७ जना १० जना १७ जान



सम्बन्धविच्छेद दर्ता
क्र.स. महिना महिला पुरुष जम्मा कैफियत
१. असतर

२०७९
२ जनत १ जनत ३ जनत

२. मतघ
२०७९८

७ जनत १० जनत १७ जतन



वाश्वषिक आम्दानी श्वववरण

२०७८/०७९

२०७८ िाउन देखि २०७९ अिार िम्म

क्र.स. महिना हििरण आम्दानी कैहियत 

१. श्रावन आम्दानी ३८,८४०.०० 

२. भद्रा आम्दानी १,००,९५५.३०

३. आश्विन आम्दानी ८१,३०५.१०

४. काश्वतिक आम्दानी ४२,२८५.५०

५. मङ्श्विर आम्दानी ३८,५७९.०० 

६. पौष आम्दानी ३२,१३२.०० 

७. माघ आम्दानी ३०,६२५.०० 

८. फालु्गन आम्दानी २०,०००.००

९. चैत्र आम्दानी ५८,९८४.००

१०. बैशाक आम्दानी २२,०२०.०० 

११. जेष्ठ आम्दानी ५९,०५१.५०

१२. अिार आम्दानी ३८,२३१.००

जम्मा ५,६३,००८.४ 



>  नगरपाललकाबाट सन्चाललत योजनािरु:
१.गुरुङ गाउ धाप सडक ननमााण ममात 

=रु.५,००,०००.०० 
२.दिपोखरी चचस्सपानी सडक ममात 

=रु.२,००,०००.०० 
३.दिपोखरी सामुदानयक भवन व्यवस्थापान 

=रु.५,००,०००.०० 
४.एफककृत वस्ती स्याङ्दाङटोल खानेपानन ननमााण 
=रु.५,००,०००.०० 



> पे्रदेश पुवााधार ववकास कायाालयबाट 
सन्चाललत योजनािरु:
१.सोती खोला िैबुङ पाहटभान््याङ मोटर 
बाटो स्तरउन्ननत =रु.२५,००,०००.०० 
२.साघुको मुख साठी लोमसोती मरुवा िाट 
िुदै खड्के बेसी मोटर बाटो ममात 
३.काफ्ले खोला काफ्ले डाडा मरुवा कृवष 
सडक ममात 



> यस कायाालयमा दताा तथा चलानी भएको लसिाररसिरु :
१.दताा : ३१ 
२.चलानी : १३१७ 
# नाता प्रमाणणत : १२४ 
# अन्य लसिाररस : ११९३ 
नागररकता लसिाररस :१८४ 
१.नयााँ : १४४ जना 
२.प्रनतललवप: ४० जना 
> यस वडा कायाालयमा दताा भएको व्यवसायिरु :

१.कृवष िामा : १७ वटा 
२.फकराना पसल  :३ वटा 
३ .ननमााण व्यवसाय :२ वटा 



> यस वडा कायाालयमा दताा 
भएको व्यवसायिरु :
१.कृवष िामा : १७ वटा 
२.फकराना पसल  :३ वटा 
३ .ननमााण व्यवसाय :२ वटा 



> गाउाँ  सामुदानयक सलमनतबाट आ.ब. ०७८/०७९ मा 
संचाललत योजना :
१.वडा कायाालय वालुवा डाडा मोटर बाटो ममात 
=रु.७,००,०००.०० 
२.घटटे डाडा तल्लो दिपोखरी मोटर बाटो ममात ननमााण 
=रु.६,००,०००.०० 
३.लाम टोल खानेपानन ममात  =रु.३,००,०००.०० 
४.िैबुङ मादेवस्थान मा.वव खानेपानन ममात 
=रु.२,७०,०००.०० 
५.सौया सडक ववि जडान =रु.५,५०,०००.००
६.खलु खोला डाडा थोक लसचंाई कुलो ननमााण
=रु.२,३०,०००.०० 
७.बाग भैरब मन्न्दर ननमााण =रु.१,००,०००.०० 
८.दलुाल टोल नतललटोल खानेपानन ननमााण =३,००,०००.०० 



िाल सम्म यस वडा कायाालयमा रिेको सामन्जक सरुक्षा भिा प्राप्त 
गने लाभग्रािीिरु:
(जेष्ठ नागररक /एकल महिला /ववधवा /अपाङ्ग /दललत बालबाललका 
)जम्मा = २७५ जान 
आ.ब. ०७८/०७९ मा नयााँ नाम दताा जम्मा=        जना 
यस वडा कायाालयबाट आ. ब. ०७८/०७९ मा गाई/भसैी ववमा तथा 
सतु्केरी खचा बापत ववत्रण गररएको रकम :
सतु्केरी खचा बापत  : रु.२९,४००.०० 
ववमाको ५०% रकम बापत : रु.६५९३८.०० 

यस वडा कायाालयमा आ.ब.०७८/०७९ मा  (पुरोना)वडा कायासलमनतको 
जम्मा बसको बैठक सखं्या :२७ 
यस वडा कायाालयमा आ.ब.०७८/०७९ मा  नव ननवााचचत वडा
कायासलमनतको जम्मा बसको बैठक सखं्या : ६
कायाक्रमिरु : २०७८मङ्लसर २३ गाते लङै्चगक हिसंा बबरुद्धको १६ 
हदने अलभयान अन्तरगत अन्तरफक्रया कायाक्रम ,
२०७८ जेष्ठ २८ गते ववश्व बालश्रम हदवसको अवसरमा ववरुद्धको 
वक्ततृ्वकला कायाक्रम ,



नयताँ ३ नं िडत कतयतालय भिन 
ससलतन्यतस 



िडत नं ३ को रमणीय दृश्य



बक्तर्त्िकलत प्रतर्योगिर्त



बोब्रतङ गिसतपतनी पयाटकीय पदैल मतिा 
तनमताण 



मतनेथोक द्ितरेटोल मो.ित.-



हंिेलफताँट ससाँितई कुलो तनमताण



कृवष तथा पशुपालन प्रवन्धन ए आर एस 
अचग्रकल्चसा िमा ननमााण



खल ुखोलत बनछेउ ससाँितई कुलो
ममार् प्रधतनमक्न्ि स्िरोजितर 

कतयाक्रम 



एकीकृर् बस्र्ी स्यतङ्र्तन टोल
खतनेपतनी योजनत



सुझावको 
अपेक्षा सहित

wGoafb



d]nDrL gu/kflnsf

j8f g+=$,ysgL

l;Gw'kfNrf]s

afudtL k|b]z

aflif{s k|ltj]bg

@)&*÷@)&(



hGd btf{

qm=;= dlxgf Dlxnf k'?if hDdf s}lkmot

!= >fj0f * hgf & hgf !% hgf

@= Effb| @ hgf # hgf % hgf

#= cflZjg # hgf @ hgf % hgf

$= sflt{s ^ hgf ( hgf !% hgf

%= d+l;/ & hgf % hgf !@ hgf

^= Kff}if !) hgf @ hgf !@ hgf

&= Df3 !) hgf @ hgf !@ hgf

*= kmfNu'g ^ hgf & hgf !# hgf

(= r}q @! hgf !* hgf #(hgf



!)= a}zfv !! hgf ( hgf @) hgf

!!= h]i7 ^ hgf % hgf !! hgf

!@= c;f/ ) hgf # hgf # hgf

hDdf () hgf &@ hgf !^@ hgf



d[To' btf{

qm=;= dlxgf dlxnf k'?if hDdf s}lkmot

!= >fj0f % hgf % hgf !) hgf

@= Effb| ! hgf @ hgf # hgf

#= cflZjg ) hgf @ hgf @ hgf

$= sflt{s @ hgf $ hgf ^ hgf

%= d+l;/ ! hgf % hgf ^ hgf

^= Kff}if @ hgf ) hgf @ hgf

&= Df3 ! hgf ! hgf @ hgf

*= kmfNu'g ! hgf % hgf ^ hgf

(= r}q !# hgf ! hgf !$ hgf



!)= a}zfv ) hgf ! hgf @ hgf

!! h]i7 ) hgf @ hgf ^ hgf

!@ c;f/ ) hgf ! hgf ^ hgf

hDdf @^ hgf @( hgf %% hgf



ljjfx btf{

qm=;= dlxgf hDdf

!= >fj0f $ Hf]f8L

@= Effb| # Hf]f8L

#= cflZjg ! Hf]f8L

$= sflt{s % Hf]f8L

%= d+l;/ !! Hf]f8L

^= Kff}if * Hf]f8L

&= Dff3 # Hf]f8L

*= kmfNu'g * Hf]f8L



!)= a}zfv !% Hf]f8L

(= r}q #! Hf]f8L

!!= h]i7 # Hf]f8L

!@= c;f/ # Hf]f8L

hDdf (% Hf]f8L



a;fFO;/fO btf{

qm=;= dlxgf hDdf

!= >fj0f b]vL c;f/ d;fGt ;Dd )

hDdf )



;DaGw laR5]b btf{

qm=;= dlxgf hDdf

!= >fj0f b]vL c;f/ d;fGt ;Dd # hf]8L

hDdf # hf]8L



gful/stf l;kmf/L;

qm=;= dlxgf ;+Vof s}lkmot

!, >fj0f !# hgf

@, Effb| !* hgf

#= cflZjg !# hgf

$= sflt{s @^ hgf

%= d+l;/ @@ hgf

^=
Kff}if

@% hgf

&= Dff3 * Hfgf

*= kmfNu'g !# hgf

(= r}q @) hgf

!)= a}zfv !$ hgf



!!= h]i7 !& hgf

!@= c;f/ @@ hgf

hDdf @!! hgf



Gfful/stf k|ltlnkL l;kmf/L;

qm=;= dlxgf ;+Vof s}lkmot

!= >fj0f * j6f

@= Effb| $ j6f

#= cflZjg # j6f

$= sflt{s $ j6f

%= d+l;/ % j6f 

^=
Kff}if

* j6f

&= Dff3 $ j6f

*= kmfNu'g * j6f

(= r}q @^ j6f

!)= a}zfv !# j6f



!!= h]i7 ( j6f

!@= c;f/ % j6f

hDdf (& j6f



Joj;fo gljs/0f btf{

qm=;= dlxgf Joj;fosf] ls;Ld ;+Vof s}lkmot

!= >fj0f  b]lv

c;f/ 

;a} #$ j6f

hDdf #$ j6f



Joj;fo btf{

qm=;= dlxgf Joj;fosf] 

ls;Ld

;+Vof s}lkmot

!= >fj0f  b]lv

c;f/ 

;a} !! j6f

hDdf !! j6f



l;Kfmfl/; rnfgL tyf kq btf{

• l;Kfmfl/;  ;+Vof Ö*)! J6f

• kq btf{ Ö @!( j6f



cf=j @)&*÷)&( sf] cfDbfgL ljj/0f

qm=;= dlxgf ljj/0f cfDbfgL s}lkmot

!= >fj0f b]lv

c;f/ d;fGt

;Dd

E'fld tyf dfnkf]ts/ ?=!,^*,*$#=%)

@= >fj0f b]lv

c;f/ d;fGt

;Dd

Aoj;fo s/                     ?= $%,**&=%)

#= >fj0f b]lv

c;f/ d;fGt

;Dd

;Dklt s/ ?=!,*(,*))



$= >fj0f b]lv

c;f/ 

d;fGt ;Dd

cGo ;]jf z'Ns ?=$&,###

%= >fj0f b]lv

c;f/ 

d;fGt ;Dd

Gfftf k|dfl0ft b:t'/ ?= !$,@))

^= >fj0f b]lv

c;f/ 

d;fGt ;Dd

AolStut 36gf btf{ 

b:t'/

?= $&,*))

&= >fj0f b]lv

c;f/ 

d;fGt ;Dd

Jofj;fo /lhi6|\];g 

b:t'/

?= !%,%))



*= >fj0f b]lv

c;f/ d;fGt

;Dd

Jofj;fo s/ ?=%#,(()=%)

(= >fj0f b]lv

c;f/ d;fGt

;Dd

Jflif{s cfo >|f]t

k|dfl0ft

?= !@,$(&

!)= >fj0f b]lv

c;f/ d;fGt

;Dd

l;kmf/l; b:t'/ ?!,)*,!%)

!!= >fj0f b]lv

c;f/ d;fGt

;Dd

3/hUuf axfn s/ ?=!^,)))



!@= >fj0f b]lv

c;f/ d;fGt

;Dd

Hl8a'6L saf8L / 

lhjhGt'  s/

?=!@,())

hDdf ^,(@,@%&



sfof{Gjog ePsf of]hgfx?

आ∙व २०७८/०७९ को योजना तथा काययक्रम
s| ;+ of]hgfsf] gfd ah]6 ?∙ s}lkmot

1 af;vs{ vfg]kfgL dd{t ;flas j8f g+ & 200000

2 a;]/L Anf]g6f]n ;fd'bflos ejg lgdf{0f 200000

3 a;]/L ly+u6f]n ;fd'bflos ejg lgdf{0f 150000

4 lgufn] lrofFg3f6 lgdf{0f 200000

5 vx/] vf]nf vx/] v]t l;+rfO{ s'nf] 200000

6 l;Gw'vf]nf af;'sL v]t l;+rfO{ s'nf] 200000

7 l8xL ;fd'bflos ejg lgdf{0f 200000

8
rG8]Zj/L df]6/af6f] klx/f] lgoGq0f Uofljg jfn lgdf{0f 

tyf dd{t
200000



9 lrlKnङ cfwf/e't ljwfno klx/f] lgoGq0f 700000

10 v/]6]3f/L ;fgf]d';'/] lr;f]kfgL ;8s dd{t of]hgf 300000

11 wf}n]Zj/L cf lj 3]/faf/ 500000

12 ;fNd] vfg]kfgL lgdf{0f tyf dd{t 100000

13 lrnfpg] vfg]kfgL dd{t ;flas j8f g+ ^ 200000

14 kf6L eGHofङ 7'nf] eGHofङ kfNr]g ;8s 1500000

15 sfk|]kfNr]g lrxfg3f6 lgdf{0f 200000

16 ;fd'bflos ejg lgdf{0f ;flas j8f g+ $ 8f8f s6]/L 150000

17
lr;f]kfgL l;dnaf]6 cf]v|]gLrf}/ df]6/af6f] lgdf{0f tyf dd{t 

;+ef/
558000

18 nK;]8f8f lrxfgkf6L lgdf{0f ;flas ysgL ^ 200000

19 l;Gw'vf]nf af;'sL v]t l;+rfO{ s'nf] 200000

20 pn{]gL lrxfg3f6 df]6/af6f] lgdf{0f tyf 3]8]/L vfg{] 200000

21 l8xL ;8s dd{t tyf lgdf{0f 200000



22 lrlKnङ lrofg3f6 lgdf{0f tyf dd{t 100000

23 lrlKnङ cfwf/e't ljwfno klx/f] lgoGq0f 170000

24
धौले चिहानघाट खानेपानन ननमायण तथा 

ममयत 200000

25

थाना भन्ज्याङ आ बि खानेपानन ननमायण 
तथा ममयत 150000

26 ठुलो थकनी मा बि ट्रस भवन ममयत 170000

कृषि अनुदान तर्य

27 कपोिन कृषि तथा नमुना पशपुन्जछी र्मय 300000

28 कापे्र िाख्रा र्मय 300000

29 कापे्र पुच्छर िाख्रा र्मय 600000



sfof{Gjog gePsf of]hgfx?

qm= ;= of]hgfsf] gfd hDdf nfut

१ अमले नयााँ िस्ती खानेपानन ननमायण तथा ममयत 100000



कार्ाान्वर्न भएका  र्ोजनाहरुको
तस्बिरहरु



kz' ljdf tyf kz';'Ts]/L cfxf/

qm= ;= kz'sf] k|sf/ ;+Vof /sd

ljdf ul/Psf] kz'

!= e};L ljdf %$ j6f ?=&$,#*(

@= ufO{ ljdf $ j6f ?=!,())

hDdf %* j6f ?=&^,@*(

;'Ts]/L ePsf kz'x?

!= e};L  ;'Ts]/L $* j6f ?= $*,)))

@= ufO{ ;'Ts]/L $ j6f ?= @,*))

hDdf %@ j6f ?= %),*))



;fdflhs ;'/Iff eTtf ljj/0f

qm=;= ljj/0f ;+Vof

!, ;fdflhs ;'/Iff eQf vfO{kfO{ cfPsf] d[tsx?sf] nfut

s§

^ hgf

@, ;fdflhs ;'/Iff eQf gofF yk k]z ul/Psf] !* hgf

#= ;fdflhs ;'/Iff eTtf vfO{kfO cfPsf]

!= h]i7 gful/s eTtf

@= Psn dlxnf lawjf

#= h]i7 gful/s Psn dlxnf

$= k'0f{ ckf+u

%= clt czSt ckf+u

!#$ hgf

%* hgf

^@ hgf

!^ hgf

!# hgf

hDdf @*# hgf



wGoafb
tof/ kg]{ r]s ug]{

lbn axfb'/ tfdfª ;+hLj tfdfª

j8f ;lra j8f cwIo



आ.ब. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगती 
प्रततवेदन 

१० श्रावण २०७९ 
मेलम्ची नगरपाललका ७ नं. वडा कार्ाालर्, 

दवुाचौर, सिन्धपुाल्चोक

प्रस्तोतााः ईश्वरी प्रिाद सतमल्ल्िना (वडा िल्चव) 



राजस्व प्रततवेदन
मालपोत, सम्पतत कर र नगदी

(श्रावण-आषाढ महिना)
• श्रावणः रु. १,१६,०८१।५०
• भाद्रः रु. १,०३,६५८।५०
• आश्ववनः रु. १,०७,६९८।९०
• काततिकः रु. ३४,५६४।००
• मंलसरः रु. ६३,६८५।००
• पौषः रु. ७७,७४७।००

अर्िवार्षिक जम्माः रु. ५,०३,४३४।९०     



राजस्व प्रततवेदन
मालपोत, सम्पतत कर र नगदी

(श्रावण-आषाढ महिना)
• माघः रु. ४६,९१६।००
• फाल्गुणः रु. ७८,८१९।८२
• चैत्रः रु. ९१,१३०।००
• बैशाखः रु. ५२,९१६।००
• जेष्ठः रु. ६२,६३७।००
• आषाढः रु. ६१,०४८।००
वार्षिक जम्माः रु. ८,९६,९०१।७२



व्यश्ततगत घटना दताि र्ववरण

क्र.
स.

व्यक्तिगि घटना पुरुष महि
ला

जम्मा ३५ हिन 
भित्र

१ जन्मििाा ११९ ७५ १९४ ३६

२ मतृ्यु ििाा १९ २९ ४८ २५
३ वििाि ििाा ९८ ६
४ बसाईसराई ४ २

५ सम्बन्ध विच्छेि ििाा ५ ३

जम्मा ३४९ ७२



उद्योग/व्यवसाय सम्बन्र्ी र्ववरण
• जम्मा दतािः १२२
• यो आ.ब. सम्म नर्वकरण भएकोः ६८
• नर्वकरण िुन बााँक ः ५०
• बन्द व्यवसायः ४
• महिलाको नाममा रिेको व्यवसाय संखयाः ३४
• िाल संचाललत उद्योग तथा व्यवसायः ११८



नागररकता लसफाररस
• यो आ.ब. मा लसफाररस जम्माः ४१२
• नयााँ लसफाररसः २६३
• प्रततललर्प लसफाररसः १४९



सामाश्जक सुरक्षा भत्ता
• लगत कट्टा लसफाररस संखयाः१४
• नयााँ नाम लसफाररस संखयाः ३०
• यो आ.ब.मा नर्वकरण भएका लाभग्रािी संखयाः ३९७
• जेष्ठ नागररक भत्ता अन्यः १९८
• जेष्ठ नागररक भत्ता दललतः ११
• जेष्ठ नागररक एकलः ४९
• र्वर्वाः ६९
• पूणि अपाङ्गता भत्ताः ४
• अतत अशतत अपाङ्गता भत्ताः २४
• दललत बालबाललकाः ४२



दताि तथा चलानी
• दतािः ११७९ 
• चलानीः१२९५
• वडा सलमततको बैठक ५० पटक 



र्वकास आयोजना
१ ग्रालमण सडक मोटर बाटो स्तरोन्नती 9,14,000 भुततानी 

भईसकेको
२ सुनखानी सामुदातयक भवन तनमािण 4,00,000 भुततानी 

भईसकेको
३ ताप्रासा मोटर बाटो स्तरान्ती 3,00,000 भुततानी 

भईसकेको
४ र्वचारीचौरी सामुदातयक भवन तनमािण 4,00,000 भुततानी 

भईसकेको
५ वडा कायािलय मोटर बाटो पखािल तनमािण 2,50,000 भुततानी 

भईसकेको
६ र्ानाि माने तनमािण 4,00,000 सम्झौता भएको काम 

नभएको
७ सुाँगुरे मसाने पाटी तथा बाटो तनमािण 5,00,000 भुततानी 

भईसकेको
८ गैराथोक दललत बस्ती सामुदातयक भवन 

तनमािण 4,00,000 सम्झौता नभएको
९ लुप्राङ मसाने पाटी तनमािण 2,50,000 भुततानी 

भईसकेको
१० नाम्के रयाले लसाँचाई कुलो तनमािण 3,00,000 भुततानी 

भईसकेको
११ छाप खेलकुद तनमािण 2,00,000 भुततानी 

भईसकेको



र्वकास आयोजना
क्र.स. आयोजना/काया

क्रमको नाम
बजेट (रु.) संचालनको

अबस्था
कैफियि

१२ बुलुङ्गे लसाँचाई कुलो 
तनमािण 2,00,000 भुततानी भईसकेको

१३ छाप सामुदातयक
भवन तल्ला थप 8,00,000 भुततानी भईसकेको

१४ बालसुर्ार मा र्व
भवन तनमािण 15,00,000 भुततानी भईसकेको

१५ सेल्ले काफलगैरी 
सडक स्तरोन्ती 5,00,000 भुततानी भईसकेको

१६ पोखरेखानेपानी
ट्याङक  तनमािण 3,00,000 भुततानी भईसकेको

१७ बालुवा मसाने पाटी 
तनमािण 3,00,000 भुततानी भईसकेको

१८ ज्योती भन्ज्याङ आ 
र्व भवन संरक्षण 4,00,000 भुततानी भईसकेको

१९ वडा कायािलय मोटर 
बाटो पखािल तनमािण 

तथा मोटर बाटो 
स्तरोन्ती

9,00,000 भुततानी भईसकेको



र्वकास आयोजना
क्र.स. आयोजना/काया

क्रमको नाम
बजेट (रु.) संचालनको

अबस्था
कैफियि

२० नेवारटोल गोरेटो
बाटो लसाँडी तनमािण 3,50,000 भुततानी भईसकेको

२१ टोल बस्ती बजार
सरसफाई जनचेतना

डश्स्बन खररद
2,27,000 भुततानी भईसकेको

२२ दललत बश्स्त 
सामुदातयक भवन

ममित तथा गैराथोक 
नेवारटोल सेल्ले

मोटरबाटो 
स्तरोन्नती

2,95,000 भुततानी भईसकेको

२३ अचिले खेत पहिरो 
तनयन्त्रण 1,50,000 भुततानी भईसकेको

२४ दवुाचौर स्वास््य
चौक  घेराबार 1,00,000 भुततानी भईसकेको

२५ सामुदातयक भवन
तनमािण मे न पा ७ 5,00,000 भुततानी भईसकेको



र्वलभन्न संघ संस्थाका गततर्वधर्
• शान्ती फाउण्डशेनबाट अतत र्वपन्न १५ घर 

पररवारकालाई २१ िजार बराबरको बाख्रापाठा र्वतरण
• एक महिने डल /खेलौना ताललम सम्पन्न
• सेवक नेपालबाट खानेपानी स्वच्छता सम्बन्र्ी

जनचतेनामलुक कायिक्रम
• महिला आत्म तनभिरता केन्द्रव्दारा वडा स्तरीय बाल 

अधर्कार सलमतत शसश्ततकरण कायिक्रम संचालन
• लमत्र प्रततष्ठान व्दारा मेलम्ची ७ श्स्थत गोल्मेववर र्ाम 

तनमािणका लाधग र्वलभन्न कायिक्रम संचालन
• बाल मतै्री वडा बनाउनका लाधग र्वलभन्न समयमा 

र्वलभन्न पक्षसाँग सचुक पुरा गनिका तनलमत्त छलफल 
भेला गोष्ठी संचालन



वडा लभत्रका अन्य गततर्वधर् सकं्षेपमा
(फोटो सहित)

• बजारक्षेत्रका व्यवसायीिरुलाई फोिोर मैला 
व्यवस्थापनका लाधग डश्स्वन र्वतरण



छाप सामुदातयक भवन तल्ला थप



र्वचारीचौर सामुदातयक भवन
तनमािण



पशु पालक कृषकिरुमा जनचतेनामलुक 
गोष्ठी



पोखरे भञ्जज्याङ सिकारी ससं्था लल. को 
दोस्रो तल्लाको ढलान



बालश्रम र्वरुद्र्को हदवसको अवसरमा 
आयोश्जत बतततृ्वकला कायिक्रम



बाल सजंालबाट आयोश्जत वडा स्तरीय 
अततररतत कायिक्रम



वडा कायािलय पखािल तनमािण



ज्योती भञ्जज्याङ आर्व भवन
संरक्षण



अचिले खेत पहिरो तनयन्त्रण



बालुवा मसाने पाटी तनमािण



र्यितापूविक सुन्नु भएकोमा
र्न्यवाद ।

• केिी श्जज्ञासा ????????



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

* g+= j8f sfof{no

Sof}/fgL, d]nDrL

sf]

cf=j= )&*.&( sf] 

jflif{s k|ult k|ltj]bg



36gf btf{ tkm{

d k' hDdf

hGd btf{ $$ $% *(

d[To' btf{ & !@ !(

ljjfx btf{ ^& hf]8L

a;fO{ ;/L 

uPsf]

$ kl/jf/

;DaGw ljR5]b & hf]8L



/fhZj ;+sng tkm{

?= %,^@,%$$.*!

cIf?kL kfFr nfv a};7\7L xhf/ kfFr ;o 

rf}jfln; / k};f Psf;L dfq

Joj;fo btf{ * -cf7_ j6f



 gofF nfeu|fxLx?sf] ;dod} btf{ ug]{ u/]sf],

 d[To' ePsf nfeu|fxLx?sf] ;"rgf kfPsf] ;dod}

nut s§f ug]{ u/]sf],

 cf=j= )&(.*) sf] nflu gjLs/0fsf] sfo{ z'?

e};s]sf] .

;fdflhs ;'/Iff tkm{ 



of]hgf tkm{

qm=;++= of]hgfx?sf] ljj/0f ljlgof]lht ah]6

! tfk|f;f df]6/af6f] :t/f]GgtL ?= @ nfv

@ /Ghg] l;+rfO{ ?= # nfv

# laGbafl;gL dlGb/ lgdf{0f ?= @ nfv

$ ;x/] d;fg] kf6L ?= @ nfv

% sfdL la;f}gf aDaf]vf]/ df]6/af6f] :t/f]gGtL ?= # nfv

^ Hofld8fF8f nfeufpF ;8s dd{t ?= % nfv

& j8f sfof{no ;+/If0f ?= % nfv

* dfemufpF n'k|fª df]6/af6f] :t/f]GgtL ?= # nfv

( emfk' 6f]n vfg]kfgL of]hgf ?= # nfv

!) ldhf/ 6f]n ;fd'bflos ejg ?= % nfv



of]hgf tkm{

qm=;++= of]hgfx?sf] ljj/0f ljlgof]lht ah]6

!! rfln;] l;dkmfF6 l;+rfO{ ?= !) nfv

!@ e}+;] df]6/af6f] :t/f]GgtL ?= ^ nfv -@ nfv cfˆgf] 

ufpF cfkm} agfpF

sfo{qmdaf6 yk ul/Psf]_

!# lkKn] l;+rfO{ ?= @ nfv

!$ v/fg] vf]nf :s'n 5]p l;+rfO{ ?= % nfv

!% pu]{g If] vf]ln{ª u'Daf lgdf{0f ?= !) nfv

!^ pu]{g bf]ª\u 5\of]lnª u'Daf ?= * nfv

cfˆgf ] ufpF cfkm} agfpF sfo{qmd cGt/ut ?= !# nfv (* xhf/

!& 3'DgL dfg] lgdf{0f ?= # nfv (* xhf/

!* af6f] 3/ ;'h{ 6f]n df]6/af6f] :t/f]GgtL ?= # nfv



;DkGg x'g afFsL of]hgf tkm{

 nfeufpF ;fd'bflos ;/f]sf/ ;ldlt z]/jfn lgdf{0f

z'? gePsf of]hgf tkm{

qm=;++= of]hgfx?sf] ljj/0f ljlgof]lht 

ah]6

s}lkmot

! nfs'/L8fF8f ;fd'bflos ejg ?= % nfv

@ afn pBfg kfs{ lgdf{0f ?= % nfv cfˆgf] ufpF cfkm} 

agfpF sfo{qmd 

cGt/ut

# sfk|] vf]nf cr{n] l;+rfO{ ?= !) nfv

$ emfk' vf]nf tNnf] l;+rfO{ s'nf] lgdf{0f ?= !) nfv



of]hgf tkm{

 kfl/>ldsdf cfwfl/t ;fd'bflos of]hgf -k|wfgdGqL

/f]huf/_ sfo{qmd cGt/ut a+uf/] snrf}/ uf]/]6f] af6f]

dd{t sfo{ ;DkGg .



n}lËs lx+;f lj?4

ldlt @)&*.)*.@# ut] n}+lËs lx+;f lj?4 æ3/}af6 z'? u/f}+,

dlxnf lx+;f cGTo u/f}+Æ eGg] /fli6«o gf/fsf ;fy n}+lËs lx+;f

;DaGwL gf6s k|b{zg ;DkGg







ldlt @)&(.)@.@( ut] >L hnjfO{ b]jL df=lj= sf] ;dGjo /

j8f sfof{nosf] cfof]hgfdf afn>d d'Qm j8f agfpg

ljBfyL{sf] e"ldsf ljifodf jSt[Tjsnf k|ltof]lutf ;DkGg







ldlt @)&(.)@.)( ut] :yfgLo txsf] lgjf{rgaf6 ljhoL

x'g' ePsf gjlgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] :jfut sfo{qmd







s]xL lh1f;f eP =======

w}o{tfk"j{s >j0f u/L lbg' ePsf]df

;a}nfO{ xflb{s wGojfb !!



नमस्ते

१३ नं वडा कार्ाालर्
मेलम्ची नगरपाललका 





ldlt 2078÷04÷01 b]lv ldlt 2079÷03÷32 ;Dd

d]nDrL gu/kflnsf j*f g+= 13 df ePsf JolQmut

#^gf btf{ tklzn cg';f/ /x]sf % .

tklzn

hGd— 247 hgf .

d[To'— 56 hgf .

ljjfx— 126 hf]*L .

a;fO{;/fO{— 12 kl/jf/ -uPsf]_

;DaGw ljR%]b btf{— 4 hf]*L

50Ü kz'ladf jfkt ljt/0f ul/Psf] cg'bfg /sd ? !,@#,)@$

kz ‘ ;'Ts]/L k|f]T;fxg sfo{qmd cGt{ut ljt/0f ul/Psf] /sd ? 

!,)@,%)) 



वडा न.ं १३ लित्रका सडक सुधार
• बजेट :-१००००००
• कार्ा सम्पन्न
• काम :-वडा लित्रका सबै बाटो सफा गरेको



बरेटार क्रिर्ापुत्री िवन ननमााण
• बजेट :-३०००००
• कार्ा सम्पन्न
• काम :- तामांग सामुदानर्को लागग क्रिर्ापुत्री िवन  ननमााण



राम्जी धारा खानेपानी 
ममात

• बजेट :-३०००००
• कार्ा सम्पन्न
• काम :-लसडी ,Masonry wall ननमााण



कामिटोल िन्दिर नििााण
• बजेट :-२०००००
• कार्ा सम्पन्न:-
• काम :- मन्न्दर ननमााण



ठूलोगााँउ च्र्ानेपाटी ननमााण
• बजेट :-२०००००
• कार्ा सम्पन्न
• काम :- truss ननमााण,लास जलाउने चम्को ननमााण



ििै गााँउ िन्दिर नििााण
• बजेट :-२०००००
• कार्ा सम्पन्न 
• काम :- Truss कोमन्न्दर ननमााण



िेपाल डीही ककररयापुत्री घर नििााण
• बजेट :-२०००००
• कार्ा सम्पन्न:-
• काम :- Truss कोमन्न्दर ननमााण



िेपालथोक च्यािेपाटी नििााण
• बजेट :-२०००००
• कार्ा सम्पन्न

• काम :- Truss को च्र्ानेपाटी ननमााण



पधेराचौर मिपाघाट िडक िुधार
• बजेट :-१००००००
• कार्ा सम्पन्न
• काम :- बाटो RCC ढलान



भद्याङ च्यािेपाटी नििााण
• बजेट :-२०००००
• कार्ा सम्पन्न
• काम :- truss ननमााण,लास जलाउने चम्को ननमााण



िाथथल्लो जके बस्ती िंरक्षण
• बजेट :-२०००००
• कार्ा सम्पन्न
• काम :- घर संरक्षण masonry wall



जके िेपालथोक भद्याङ िडक नििााण
• बजेट :-७०००००
• कार्ा सम्पन्न
• काम :- बाटो RCC ढलान



फटकमिला िा वि िडक िधुार
• बजेट :-५०००००
• कार्ा सम्पन्न:-
• काम :- school जाने बाटो PCC ढलान



राधाकृष्ण िन्दिर डोटेलथोक
 बजेट :-५०००००
 कार्ा सम्पन्न
 काम :- मन्न्दर ननमााण



ठुलोखोला एक्लेपाटा मिचंाई कुलो नििााण
• बजेट :-५०००००
• कार्ा सम्पन्न:-
• काम :- Stone masonry wall,RCC Drain



लप्िेखोला खािेपािी ििात
 बजेट :-२०००००
 कार्ा सम्पन्न
 काम :- खानेपानी मुहान टर्ांकी संरक्षण



टार डााँडा मिचंाई टयांकी नििााण
 बजेट :-२०००००
 कार्ा सम्पन्न
 काम :- खानेपानी मुहान टर्ांकी संरक्षण



जकेखोला बााँध भई फटकेश्िरबेिी मिचंाई
 बजेट :-२०००००
 कार्ा सम्पन्न
 काम :- खानेपानी मुहान टर्ांकी संरक्षण



चामलिेगरैा खरीबाटै कुलो नििााण
• बजेट :-५०००००
• कार्ा सम्पन्न
• काम :- RCC drain,ह्र्ूम पाईप हालेको



िेपाल थोक तािाङ च्यािेपाटी फटकमिला
• बजेट :-५०००००
• कार्ा सम्पन्न
• काम :- RCC लास जलाउने ठाउाँ  चम्को



दंगाल थोक िोट डााँडा
सडक स्तरउन्नती





ििाई टोल बन्स्त िंरक्षण ठेक्का



काललका चेतना मा बब
बजेट :-५०००००
कार्ा सम्पन्न 
काम :- Stone masonry wall,िन्ककएको िवन ममात ,drain 

ननमााण



काललका चेतना मा बब



धन्र्वाद !



झपेन्द्रराज खरेल 

(प्रशासकीय अधिकृत )







क्र. स. काययक्रमको नाम काययक्रम सञ्चालन भएको वडा 

१ वडा बाल सञ्जाल र नगर बाल 

संजाल गठन तथा पनुगगठन 

मेलम्ची नगरपाललका 

२ बालमैत्री गीत लनमागण मेलम्ची नगरपाललका 

३ वडा बाल क्लवमा खलेकुद

साम्रगी लवतरण

मेलम्ची नगरपाललकाका सबै वडाहरुमा

४ बाल लदवस मनाइएको मेलम्ची नगरपाललका 

५ स्तनपान कक्ष लनमागण मेललम्च नगरपाललका वडा न. ५,७ र ८ का वडा 

कार्ागलर्,;सामदुालर्क लवद्यालर् र स्वास््र् संस्थामा



क्र स काययक्रमको नाम काययक्रम सञ्चालन भएको वडा

६ बालमैत्री सम्बन्धी होलडगङ बोड लनमागण 

तथा व्र्बस्थापन

मेललम्च नगरपाललका वडा न. ५,७ र ८ का 

वडा कार्ागलर्,;सामदुालर्क लवद्यालर्  र 

स्वास््र् संस्थामा रालखएको

७ बाललबबाह न्र्लूनकरण सम्बन्धी

बालबाललका र अलििावकबीच 

अन्तरलिर्ा

मेललम्च नगरपाललका वडा न. ५,७ र ८ मा

८ बालमैत्री स्थानीर् शासन सम्बन्धी 

अलिमलुखकरण

मेलम्ची नगरपाललका 

९ बाल सञ्जाललाइ ३ लदने क्षमता अलिवलृि

ताललम 

मेलम्ची नगरपाललका 



ि स कार्गिमको नाम कार्गिम सञ्चालन िएको वडा 

१० जनप्रलतलनधी र बालबाललकाहरुलाई 

बालमैत्री नगर अध्र्न अवलोकन 

िम्रण

कार्गपाललका सदस्र् ,मेलम्ची नगरपाललका वडा 

न ५,७ र ८ का वडा सदस्र् बाल संजालका 

अध्र्क्षहरु

११ बाब ुआमा लवलहन 

बालबाललकाहरुलाई ित्ता रकम 

लवतरण

मेलम्ची नगरपाललका  (२५ जनालाई प्रदशेबाट र 

५ जनालाई कोषको रकमबाट  गरी जम्मा ३० 

जनालाई प्रलत व्र्लि २००० का दरले मालसक)

१२ असहार् तथा बाबआुमा लवलहन 

बालबाललकाहरुलाई खाद्यान्न लवतरण

मेलम्ची नगरपाललका १,६,७,११ र १२ (३८ 

जना)

१३ बालश्रम लवरुद्वको लदवस सम्पन्न मेलम्ची नगरपाललका 

१४ मेलम्ची नगरपाललका वडा न. ५ बाल 

उद्यान लनमागणको काम िईरहकेो 

मेलम्ची नगरपाललका ५



ि स कार्गिमको नाम कार्गिम सञ्चालन िएको वडा

१ अपाङ्ता सञ्जाल लनमागण मेलम्ची नगरपाललका

२ ससु्त मनलस्थलत िएका अपाङ्गताहरुलाई अन्तरलिर्ा

कार्गिम सञ्चालन तथा लडलननटी लकट लवतरण

मेलम्ची नगरपाललका

३ अपाङ्गता िएका व्र्लिहरुलाई बाख्रा पालन ताललम 

सञ्चालन

मेलम्ची नगरपाललका

४ अपाङ्गता िएका २६ जना व्र्लक्िहरुलाई १५ हजारका दरले 

बाख्रा पालन अनदुान लवतरण

प्रत्र्ेक वडाका २/२ जनालाई

५ अपाङ्गता सहार्क सामग्री लवतरण मेलम्ची नगरपाललका

६ CBR अन्तगगत मौरीपालन ताललम सञ्चालन मेलम्ची नगरपाललका

७ अपाङ्गता िएका १५ जनालाई कलि खलेतको लालग पाइप र 

ड्रम लवतरण

मेलम्ची नगरपाललका  ५ र ६



ि. स. कार्गिमको नाम कार्गिम सञ्चालन िएको वडा 

१ जेष्ठ नागरीक सम्मान मेलम्ची नगरपाललका वडा न. १,२,६,७,१०,११  

(१३० जना ब्लर्ांकेट, टचगलाइट, लबस्कुट  र २०० 

जनालाई लौरी र हललगक्स)



ि. स. कार्गिमको नाम कार्गिम सञ्चालन िएको वडा 

१ मलहला सहकारीहरुलाइ सहकारी लशक्षा ताललम मेलम्ची नगरपाललका

२ समहु सलमलत गठन तथा अनलुशक्षण कार्गिम मेलम्ची नगरपाललका वडा न.१३

३ २६ जना एकल मलहलाहरुलाइ रु १५ हजारका दरले

अनदुान लवतरण

मेलम्ची नगरपाललका

४ आर्ोलडन मलहना मनाउने कार्गिम सञ्चालन मेलम्ची नगरपाललका ११ न

बाहके सबै

५ नगरस्तरीर् मलहला ,समहु ,सलमलत र सहकारी संस्था

बीच चौमालसक अन्तरलिर्ा कार्गिम सञ्चालन

मेलम्ची नगरपाललका



ि स कार्गिमको नाम कार्गिम सञ्चालन िएको वडा

६ लैङ्लगक तथा घरेल ुलहसंा सम्बन्धी वडा 

स्तरीर् कार्गिम सञ्चालन

मेलम्ची नगरपाललका

सबै वडामा सञ्चालन

७ ११ जना मलहलाहरुलाई बाख्रा पालन अनदुान 

लवतरण

मेलम्ची नगरपाललका

वडा न.१०

८ नारी लदवस सम्पन्न मेलम्ची नगरपाललका

९ मलहला सम्बन्धी लवलिन्न लदवसहरु  सम्पन्न मेलम्ची नगरपाललका



ि स कार्गिमको नाम कार्गिम सञ्चालन िएको वडा

१ सीपमलूक आर् आजगन सहर्ोग

(बाख्रा लवतरण, कल र लक मेलशन, आरन 

सधुार सामाग्री: आगो िुनने मेलशन र 

वेललडङ्ग मेलशन)

मेलम्ची नगरपाललका

२ दललत हक अलधकार सम्बन्धी अलिमखुीकरण 

कार्गिम

मेलम्ची नगरपाललका (तीन क्लस्टरमा)

















आयरेु्वद सेर्वा काययक्रमको      
र्वार्षयक प्रगति प्रतिरे्वदन

आ.र्व.२०७८/७९

प्रस्ििु किाय :                                                                        
भरि राय

र्वररष्ठ कर्र्वराज तनरीक्षक 
अतिकृि सािौ                                                              

मेलम्ची नगरपातलका तसन्िपुा्चोक



रार्िय आरोग्य ददर्वस िथा िनर्वन्िरी जयन्िी संपन्न

 मेलम्ची नगरपातलका अन्िगयि आयरेु्वद शाखार्वाट आ·र्व·
२०७८/७९ को र्वार्षयक काययक्रम अनसुार तमति २०७८
साल कातियक १६ गिे मंगलर्वारका ददन मेलम्ची
नगरपातलकाका मेयर श्री डम्र्वर र्वहादरु अयायल ज्यूको
प्रमखु आतिथ्यिामा रार्िय आरोग्य ददर्वस िथा िनर्वन्िरी
जयन्िी र्र्वतभन्न काययक्रमका साथ् सम्पन्न भयो l काययक्रममा
मेलम्ची नगरपातलकाका कमयचारीहरु लगायि र्र्वतभन्न
महानभुार्वहरुको उपस्स्थति रहेको तथयो।साथै सो काययक्रम
थकनी आयरेु्वद औषिालयले पतन सम्पन गयो l



मेयर श्री डम्र्वर र्वहादरु अयायलज्यदु्वारा आयरेु्वदका ईष्ट देर्विा िन्र्वन्िरीको पूजा गनुय हदैु 



र्र्वद्यालय आयरेु्वद िथा योग स्शक्षा 
काययक्रम संपन्न :

मेलम्ची नगरपातलका अन्िगयि आयरेु्वद शाखार्वाट आ.र्व.
२०७८/७९ को र्वार्षयक काययक्रम अनसुार जरायटार
आयरेु्वद औषिालयले मेलम्ची नगरपातलका र्वडा नं ११
मेलम्ची स्स्थि श्री ईन्रेश्वरी माध्यतमक र्र्विालयमा तमति
२०७८ साल पषु २५ र २६ गिे, र्वडा न.११ मेलम्ची
स्स्थि मेलम्ची कम्यतुनटी माध्यतमक र्र्विालयमा पषु २७
र २८ गिे, र्वडा न.११ मेलम्ची स्स्थि समिा स्शक्षा
तनकेिन माध्यतमक र्र्वद्यालयमा पषु २९ र ३० गिे,



र्वडा न. १२ र्वाहनेुपाटी स्स्थि जा्पादेर्र्व माध्यतमक
र्र्विालयमा फागनु ४ र ५ गिे र र्वडा न. ६ िालामारङ
स्स्थि श्री िेसे माध्यतमक र्र्वद्यालयमा फागनु ११ र १२
गिे र्र्वद्यालय आयरेु्वद िथा योग स्शक्षा काययक्रम संपन्न
गररयो। जसर्वाट र्र्वद्यालयका २७० जना र्र्विाथीहरुले
आयरेु्वद िथा योग स्शक्षा प्राप्त गरेका तथए। त्यसै गरी
थकनी आयरेु्वद औषिालयले मेलम्ची नगरपातलका र्वडा न.
४ पाटीभन्ज्यांग स्स्थि श्री ठूलो थकनी माध्यतमक
र्र्विालयमा मस्ससर ९ गिे, र्वडा न. ४ बसेरी स्स्थि श्री
थाना भन्ज्यांग आिारभिु र्र्विालयमा मस्ससर १९ गिे, र्वडा
न. ५ ओखरेनी चौर स्स्थि श्री िौलेश्वरी आिारभिू
र्र्विालयमा मस्ससर २१, र्वडा नं ५ तसन्िकुोट स्स्थि, श्री
तसन्िपुरुानागाउँ माध्यतमक र्र्विालयमा मस्ससर २९ गिे,



र्वडा न. ४ छपेली स्स्थि श्री कृष्ण माध्यतमक
र्र्विालयमा पषु ९ गिे र र्वडा न. २ जैसीगाउँ स्स्थि
श्री जा्पादेर्वी माध्यतमक र्र्विालयमा पषु २२ गिे उक्त
काययक्रम संपन्न गरेका तथए l जसमा र्र्विालयका ३५७
जना र्र्विाथी भाई र्वर्हनीहरुले आयरेु्वद िथा योग स्शक्षा
प्राप्त गरेका तथए l आयरेु्वद नेपालको मौतलक स्चर्कत्सा
पद्धति भएकोले उक्त स्चर्कत्साको प्रचार प्रसार िथा
स्थातनय स्िरमा पाइने जतडर्वटुीहरुको प्रयोग, महत्र्व र
संरक्षण औषिालयले प्रदान गने सेर्वा र योग स्शक्षाको
महत्र्व र्वारे र्र्वद्यालय स्शक्षक िथा र्र्वद्याथीहरूलाई
जानकारी गराइयो।







आयरेु्वद गाउँघर/शहरी स्ललतनक नसने रोग 
व्यर्वस्थापन िथा उपचार सेर्वा

 मेलम्ची नगरपातलका आयरेु्वद शाखार्वाट आ·र्व· २०७८
/ ७९ को र्वार्षयक काययक्रम अनसुार जरायटार आयरेु्वद
औषिालयर्वाट मेलम्ची नगरपातलका र्वडा नं ६
िालामारङ स्स्थि श्री िेसे माध्यतमक र्र्वद्यालयमा
तनशु् क आयरेु्वद गाउँघर / शहरी स्ललतनक नसने रोग
व्यर्वस्थापन िथा उपचार सेर्वा



तमति २०७८ साल कातियक २ गिे मंगलर्वारका ददन
देस्ख शभुारम्भ भई प्रत्येक मर्हनाको दईु पटक संचालन
हदैु आईरहेको छ । जसर्वाट १७४ जना परुुष र २३७
जना मर्हला गरर जम्मा ४११ जना सेर्वाग्राहीहरुले सेर्वा
प्राप्त गरेका तथए l साथै मे.न.पा. र्वडा नं २ जैसीगाउँ स्स्थि
जा्पादेर्वी माध्यतमक र्र्विालयमा समेि सो सेर्वा थकनी
आयरेु्वद औषिालयद्वारा संचातलि छ । जसर्वाट १०७
जना परुुष र १३६ जना मर्हला गरर २४३ जनाले सेर्वा
प्राप्त गरेका तथए l यस सेर्वाबाट आ·र्व· २०७८/७९ मा
जम्मा ६५४ जना लाभास्न्र्वि भएका तथए l





औषिी खररद
 मेलम्ची नगरपातलका अन्िगयि आयरेु्वद शाखार्वाट आ.र्व.
२०७८/७९ मा अर्र्वपतिकर चणुय, र्वालामिृ तसरप,
चन्रप्रभार्वटी, आम्की चणुय, तिफला चणुय, तिकटु चणुय,
शिार्वरी चणुय, तसिोपलादी चणुय, दशमलु चणुय, गडूुची चणुय,
योगराज गगु्गलु, लर्वणभाष्कर चणुय, पंचसकार चणुय,
खददरादी र्वटी, महानारायण िेल र जात्यादी िेल लगायि
४४ थरीका आयरेु्वद औषिीहरु रु २१,८१,६४८/- को
खररद भई मेलम्ची नगरपातलका अन्िगयि रहेका जरायटार
आयरेु्वद औषिालय र थकनी आयरेु्वद औषिालयर्वाट
तनयतमि रुपमा र्र्वरामी जाँच गरी औषिी र्र्विरण गररयो।



जेष्ठ नागररकका लातग स्र्वास्थ्य सेर्वा प्रर्वियन काययक्रम 
आिारभिु स्र्वास्थ्य सेर्वालाई सशक्त र्वनाउनका लातग
गाउँघरमा भएका जेष्ठ नागररकहरुको स्र्वास्थ्य संरक्षण िथा
संर्वियनको लातग तनयतमि रुपमा आयरेु्वदका स्र्वास्थ्य
संस्थाहरु िथा मेलम्ची नगरपातलका र्वडा न.४ थानकुनेर्वाट
जेष्ठ नागररकहरुको स्र्वास्थ्य जाचँ िथा रसायनका
औषिीहरु र्र्विरण भई रहेको छ l जस अनसुार आ.र्व.
२०७८/७९ को २०७९ साल आषाढ मसान्िसम्म सम्म
जरायटार आयरेु्वद औषिालय र थकनी आयरेु्वद
औषिालयर्वाट परुुष २१५जना र मर्हला २२९ जना गरर
जम्मा ४४४ जना जेष्ठ नागररकहरुलाई तनयतमि रुपमा
शारीररक जाँच गरी पन्चकमय र रसायनका औषिीहरु
र्र्विरण गररयो l





स्िनपायी आमालाई मािसृ्शश ुसरुक्षाथय दगु्िर्वियक 
जतडर्वटुी जन्य औषिी र्र्विरण काययक्रम

मािसृ्शशु स्र्वास्थ्य र स्िनपानको महत्र्व र्वझुाउन, आमा
र र्वच्चाको स्र्वास्थ्य सिुार गनय िथा कुपोषणजन्य
रोगर्वाट र्वचाउन, सतु्केरी मर्हलाको पयायप्त दूि
र्वढाउनको लातग तनयतमि रुपमा सेर्वा प्रर्वाह भई रहेको
छ l जस अनसुार आ.र्व.२०७८/७९ को २०७९
साल आषाढ मसान्िसम्म जरायटार आयरेु्वद
औषिालय र थकनी आयरेु्वद औषिालयर्वाट १०४
जना स्िनपायी आमाहरुलाई दगु्िर्वियक औषिी र्र्विरण
गरी आमा र र्वच्चाको स्र्वास्थ्यमा सिुार हनुकुो साथै
कुपोषणजन्य रोगहरुको रोकथाम हनेु छन् l





पन्चकमय / पूर्वयकमय स्नेहन स्रे्वदन र स्शरोिारा काययक्रम 

 पन्चकमय अन्िगयि पूर्वयकमयमा स्नेहन अथायि् मातलश
गररन्छ l स्नेहनर्वाट शरीरका छाला नरम र चस्म्कला
हनु्छन l स्रे्वदन कमयर्वाट शरीरमा रहेका र्र्वषादी
दोषहरुको नाश हनु्छन l स्शरोिारार्वाट शारीररक दोष,
मास्न्सक दोष र िनार्वलाई कम गनुयको साथै मनलाई
शास्न्ि ददन्छ l जस अनसुार आ.र्व.२०७८/७९ को
२०७९ साल आषाढ मसान्िसम्म आयरेु्वदका
संस्थाहरुर्वाट स्रे्वदन कमयर्वाट २४ जना र स्शरोिारा
कमयर्वाट ५ जना गरी जम्मा २९ जना सेर्वाग्राहीहरुलाई
सेर्वा प्रदान गररयो l





स्थानीय जनिालाई जतडर्वटुी पररचयात्मक 
काययक्रम 

हाम्रा घर र्वररपरी रहेका जतडर्वटुीहरुको र्वारेमा ज्ञान
हातसल गरर संरक्षण र सम्र्वद्धयन गने उदेश्यले मेलम्ची
नगरपातलका र्वडा न.४ मा तमति २०७९ साल जेष्ठ २५
गिेका ददन जतडर्वटुी पररचयात्मक काययक्रम संचालन
गररयो l उक्त काययक्रमर्वाट ८३ जना स्थानीय जनिाले
जतडर्वटुीको पर्हचान एरं्व प्रयोगको र्वारेमा ज्ञान हातसल
गरेका तथए l





तनशु् क आयरेु्वद स्र्वास्थ्य स्शर्र्वर 

मेलम्ची नगरपातलकाद्वारा संचातलि एकीकृि घमु्िी
स्शर्र्वर मेलम्ची नगरपातलका र्वडा न. १ भोटेचौर
स्स्थि शहरी स्र्वास्थ्य केन्रमा तमति २०७९ साल
आषाढ २४ गिेका ददन संचालन हुँदा आयरेु्वद सेर्वा
िफय परुुष ४६ जना, मर्हला ६३ जना, र्वालक ३
जना र र्वातलका २ जना गरर जम्मा ११६ जनालाई
स्र्वास्थ्य जाँच गरर औषिी र्र्विरण गररयो l





 आयरेु्वद औषिालयहरुर्वाट उपचार गररएका 
र्र्वरामीहरुको र्र्वर्वरण

आ·र्व· २०७८/७९ को २०७८ साल श्रार्वण देस्ख
२०७९ आषाढ मसान्िसम्म आयरेु्वद स्र्वास्थ्य
संस्थाहरुर्वाट ३६५४ जना र्र्वरामीहरुको स्र्वास्थ्य जाँच
िथा औषिी र्र्विरण गररयो।



नयॉ र्र्वरामी परुानो र्र्वरामी जम्मा
२००२ ४३५ २४३७

क जरायटार आयरेु्वद औषिालय
रोग समूह अनसुारको र्र्वरामी िथ्याङ्क

उमेर र तलंग अनसुारको र्र्वरामी िथ्याङ्क

पूरूष मर्हला जम्मा
१०५८ १३७९ २४३७



नयॉ र्र्वरामी परुानो र्र्वरामी जम्मा
९७६ २४१ १२१७

पूरूष मर्हला जम्मा
५६५ ६५२ १२१७

(ख) थकनी आयरेु्वद औषिालय
रोग समहु अनसुारको र्र्वरामी िथ्याङ्क                       



िन्यर्वाद !



बहुके्षत्रीय पोषण योजना
मेलम्ची नगरपाललका 



चौमालिक प्रतिवेदन
(१)पररचय: लिन्धुपाल्चोक जजल्लाको १२स्थातनय िहमध्ये मेलम्ची 
नगरपाललकामा आर्थिक बषि २०७७-२०७८ देखी बहुक्षेत्रीय पोषण 
योजना कायिक्रम कायािन्वयनमा आएको छ|गि आ.ब मा ९वटा 
वडाहरुमा यो कायिक्रम लाग ुर्थयो भने हाल १३ वटा बडाहरुमा 
पोषण कायिक्रम िञ्चालन भएको छ|

महहला ककशोरर िथा बालबाललकाको पोषण अवस्थामा िधुार 
ल्याउन लशक्षा,स्वास्थय,खानेपातन,िरिफाइ,कृषी,पशु,महहला 
बालबाललका जस्िा शाखाहरु िँग िहकायि गरर यो कायिक्रम अति 
बढेको छ|मेलम्ची नगरपाललकाले महहला ककशोरर बालबाललकाको 
स्वास्थयकर आतनबातन खानपपन िरिफाइ र कुपोषणको
अवस्थामा िधुार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ|



यि कायिक्रमलाइ पुरा गराउन ितंिय मालमला िथा िामान्य 
प्रशािन मन्त्रालय Unicef युरोपपयन युतनयन, पोषण िथा खाध 
िरुक्षा नेपालको आर्थिक एंवम प्राबबर्धक िहयोगमा मेलम्ची 
नगरपाललकाको िहजजकरणमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कायिक्रम 
िञ्चालनमा रहेको छ|



• (६)बहुके्षत्रीय पोषण योजनाका कक्रयाकलापहरुको िम्रग 
जस्थति(िम्पन्न भएको,कामहरु)

• नगरपाललका स्िरीय पोषण िथा खाध िुरक्षा तनदेशक 
िलमति बैठक ३ पटक िञ्चाललि

• शाखा प्रमुख बबच बैठक 
• स्थातनय स्िरका ककशोररहरुलाइ प्याड बनाउने ३ हदने 

िाललम जिमा ३ वटा बबद्यालयका २५ जना ककशोररहरुको 
िहभार्गिा र्थयो|उतनहरुलाइ प्याड बनाउनका लागी  
आवश्यक पने िामनहरु जस्िै:कैर्च,कपडा,बटम,कफिाहरु 
बबिरण गररयो|







मेलम्ची नगरपाललकाका १३वटा वडाहरुमा महहला 
स्वयमिेपवकाको िमन्वयमा पोलिलो खाना 
प्रदिशतन गररयो|जिमा २७५ जनाको िहभार्गिा 
र्थयो त्यिमध्ये िुनौला हजार हदनका आमा२४३ 
Fchv १५ जना पुरुष १७जना िकक्रय िहभार्गिा 
र्थयो|



पोलिलो खाना प्रदिशतन





वडा नम्बर ६िालामाराङ र ११मेलम्चीका १८ 
जना महहला स्वास््य स्वंयमिेपवकाहरुलाइ 
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पोषण िम्बजन्ध
अन्िरकक्रयात्मक िथा अलभमुखखकरण कायिक्रम 
िम्पन्न गररयो|जस्मा  महहला स्वास््य
स्वंयमिेपवकाहरुको िकक्रय िहभार्गिा र्थयो|



महहला स्वास््य स्वंयमिेबबकालाइ पोषण 
िम्बजन्ध अन्िरकक्रयात्मक कायिक्रम 





• मेलम्ची नगरपाललकाका १३ वटा वडाका लिपन्न 
सनुौला ८/८जना आमाहरुलाइ खानेपालन
सदु्धिकरणका लालग १५ ललटरको द्धिल्टर 
लितरण गररयो| जसमा परुुष ११ जना र मद्धहला 
९५ जनाको सहभालगता लियो|





• मेलम्ची नगरपाललकाका १३ वटा वडाका लिपन्न 
सनुौला १०००दिने आमाहरुलाइ पोषणयकु्त स्रोत 
मालनने सखरख्डा लहरा लितरण गररएको 
छ|जस्मा सनुौला आमाहरु२३०जना रहेका छन 
अन्य ७० जना 





• हाि धुने ब्यवहार पररबििन वडा नं१० 
लशखरपुरमा िम्पन्न गररयो| उक्ि कायिक्रममा 
महहला स्वंयमिेपवका १०००हदने आमाहरुको 
िहभार्गिा र्थयो|जस्मा महहला १८जना िथा 
पुरुष ८ जनाको िहभार्गि र्थयो|







• पोषण िुधारका लार्ग बबपन्न िमुदायका 
महहला िमुह श्री नमुना महहला कृषक िमुहका 
िदस्यलाइ आयआजिन िुधारका लार्ग 
६२५०००|-बाख्ररापालनका लार्ग अनुदान प्रदान 
गररयो|जस्मा िुनौला आमाहरु ६जना िहभार्ग 
हुनुहुन्छ|



ब्यविाहहक योजना बनाउदै



तनमािण गररयको खोर





• मेलम्ची नगरपाललका १३ वटा वडाहरुमा
कायिरि महहला स्वास्थय स्वंयमिेबबका िथा 
otcिञ्चालन स्वास््यकमीहरुले म्वाक नाप 
िथा पोषण िम्बजन्ध परामशि गरेबापि ५००|-
बराबरको उत्पे्ररणा खचि प्रदान गरीएको छ| 
जस्मा महहला स्वास्थय स्वंयमिेबबका ९९जना 
िथा otcिञ्चालन स्वास््यकमीहरु ११ जना 
हुनुहुन्छ  









िुनौला हजार हदनका आमाहरुलाइ कृपषि िामार्ि 
ड्रम पाईप टनेल प्लाजटटक बबिरण जिमध्ये
महहला ४२ जना षुरुष ८ जनाको िहभार्गिा
र्थयो|



कृपषि िामार्ि बबिरण



• त्रधध



िरकारी उत्पादनमा जोड हददै ककिान



खोर िथा ब्राखा पालन अनुगमन 



अनुगमन



• १३ वटा वडाका ९५० जना िुनौला हजार हदने 
आमाहरुलाई दश थररका िरकारी बबउ बबिरण 
कायिक्रम िम्पन्न भएको छ जिमा िुनौला 
आमाहरु ८७० जना पुरुष ४० जना र अन्य ४० 
जनाको िहभार्गिा रहेको छ|



िरकारी बबउ बबिरण







बबिरण गरीएको िरकारी 



टनेलमा लगाईएको काउलल



• १३ वटा वडामा िरेलु हहिा तनवारण िथा
िुनौला हजार हदनका आमा र बच्चाको
स्याहारमा पररवारका भुलमका बबषयका दम्पति 
िथा िािु बुहारी अन्िकक्रि या कायिक्रम िम्पन्न 
भएको छ| जिमध्ये िुनौला आमा १५७ जना 
िािु ४३ जना र्श्रमान ३५जना र अन्य 
िहभागीहरु ३८ जनाको िहभार्गिा र्थयो



अन्िरकक्रया कायिक्रम







• १३ वटा वडामा पोषण िथा खाध्य िुरक्षा
िलमतिको बैठक िम्पन्न भएको छ|जिमा
१९९जनाको िहभार्गिा र्थयो|







र्श्र लिन्धु पुराना मा.बब बबधालयमा खानेपातन 
िुधार िथा चपपि तनमािण कायि िम्पन्न चरणमा 
पुगेको छ| उक्ि बबधालयमा छात्र



तनमािण कायि 





तनमािण गरीएको धारा



• स्िनपान कक्ष स्थापना ३ ठाउमा नगरपाललका 
स्िरीय पोषण िलमति बैठक २ पटक शाखा
प्रमुख बबच बैठक आमा िमुहको बैठकमा गभि 
जाच खानपान कुपोषण िम्बजन्ध परामशि 
जस्िा कामहरु िम्पन्न भएका छन|्



िम्पन्न कामहरु 
• पोलिलो खाना बबिरण -१६२५००
• पोपण िामार्ि ढुवातन-५०००
• पोषण खानपान िरिफाई िथा हजार हदनको
महत्व बारे अलभमुखखकरण-९६०००

• नगरपाललका स्िरीय पोषण िलमति बैठक -
३०००० 



आ.व. 2078/79 को सहकारी शाखाको
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सोम बहादरु थोकर
मेलम्ची नगरपाललका, मेलम्ची, लसन्धपुा्चोक 



मेलम्ची नगरपललकाको क्षेत्र लित्र रहेका 
सहकारी संस्थाहरुको र्ववरण 

सहकारी र्ववरण(सहकारी शाखामा रहेको फाइल अनुसार)

क्र.सं.

वडा साना किसान 
सहिारी

िृषि 
सहिारी

दगु्ध 
सहिारी

बहुउद्देश्यी
य सहिारी

बचत तथा 
ऋण सहिारी

महहला बचत
तथा ऋण 
सहिारी

फलफूल तथा 
तरिारी 
उत्पादन 
सहिारी

िकफ 
सहिारी

उपभोक्ता
सहिारी

िवुललयत
वन 
सहिारी

जम्मा िैकफयत

1 1 नं. वडा 1 2 1 1 4 1 10
2 2 नं. वडा 3 1 4
3 3 नं. वडा 1 1 1 1 4
4 4 नं. वडा 2 1 1 1 5

5
5 नं. वडा 1 3 1 2 2

1
1 12

6 6 नं. वडा 3 2 1 1 7
7 7 नं. वडा 1 2 1 4

8
8 नं. वडा 1

1
1 2

9 9 नं. वडा 1 1 1 1 4
10 10 नं. वडा 6 4 2 2 1 1 16
11 11 नं. वडा 1 5 3 1 4 2 1 17
12 12 नं. वडा 8 5 4 2 1 1 21
13 13 नं. वडा 4 3 2 2 1 12

जम्मा 4 35 25 5 25 12 2 3 5 1 117



गरीवी लनवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित 
सामदुार्द्िक संस्थाको र्द्ववरणक्र.सं. सामदुार्द्िक संस्थाको नाम वस्तीको नाम

के
नसं्स्थाको अध्िक्षको नाम थर सम्पकि  नं. मर्द्हला परुुष आि आर्िन घमु्म्तकोष सासको साझेदारी

1 बम्र्न टोल बम्र्न टोल नौसबु्बा तामाङ 9866285830 10 6 343900 292315 32479
2 भैरब नाथ लबसौना गोकृष्ण ब. खड्का 9862242826 16 15 336270 285830 31759
3 भमेुस्थान दोबरेतोले छवारे टोल नौशंरक दोरे् 9808087274 12 8 229435 195020 21669
4 लबहानी रामपरु भमुािा दनवुार 9843429562 19 7 291560 247826 27536
5 चेतनशील पर्द्हरावारी भलुम्मम काकी 9851088516 18 7 277740 236079 26231
6 गोरख नाथ थापाटोल गोलनर बहादरु तामाङ 9808779931 19 15 273940 232849 25872
7 र्द्हम म्शखर चामाखु पललला ब.तामाङ 9860345580 21 5 312640 265744 29527
8 क्िाउले ठाना गफुावलत डााँडा गाउ नौलाल लसं तामाङ 9860817859 14 14 353310 300314 33368
9 लाललगरुास चंखु पमान ब. तामाङ 9860434002 21 10 462840 393414 43713

10 नौललङे्गश्वर डााँडागाउाँ गफुा नौम्र्त ब.तामाङ 9813550307 16 12 314780 267563 29729
11 पैरावारी सरृ्नशील पैरावारी भ ुरत्न कुमारी काकी 9861857355 21 9 301410 256199 28467
12 पञ्चकन्ि लसर्द्प स्िाम्वे टोल पलभम ब. घले 9860345580 13 10 284840 242114 26902
13 पांचपाण्डप मगर गाउ नौकान्छी मगर 9808247890 16 16 289140 245769 27308
14 प्रगलतशील थरी टोल भरुुपा अलधकारी 9849071646 20 15 285300 242505 26945
15 सातकन्िा डब््िाङ डब््िाङ गोहेम तामाङ 9808738328 16 12 333160 283186 31465
16 सेती देवी पात्ले गोरेन ुतामाङ 9810332843 8 6 194940 165699 18411
17 लसकारी देवी माझी गाउाँ भ ुलनरर् माझी 9861652883 22 14 305930 260041 28893
18 टालसदेले मलुखकि मलुखकि नौकान्छी शेपाि 9808221650 17 15 322830 274406 30490
19 लतनकन्िा धलेु रिाले धलेु ररिाले गोराम ब. घले 9808572075 21 16 440620 374527 41614

र्म्मा 320 212 5954585 5061400 562378

म्र््लााःलसन्धपुा्चोक स्थानीि तहाः मेलम्ची न.पा.



सहकारी ससं्था दिाि, एकीकरण र 
र्वतनयम संशोधन सम्बन्धी

क्र.सं. र्द्ववरण परेको लनवेदन कािि  सम्पन्न बााँकी कैर्द्फित

1 एकीकरण 1 0 1 लबत्तीि 
कोरोबारको
लनष्कषि बााँकी

2 र्द्वलनिम 
संशोधन

5 5 0 सम्पन्न 

3 निााँ दताि 2 0 2 बााँकी

4 एकीकरणका 
लालग प्रदेशमा 
लसफाररस

2 2 0 सम्पन्न



सहकारी अनुगमन िथा तनरीक्षणबाट 
प्राप्ि संक्षक्षप्ि र्ववरण सम्बन्धी



;xsf/Lsf] gfd

7]ufgf

वडा नं. सदस्य 
सखं्या

kl5Nnf] 

cf=j=sf]] 

ljj/0f ?=

sd{rf/L 

;Vof

hDdf dlxnf hDdf z]o/ art C0f dlxnf k'?if hDdf

1
श्री दवुाचौर 
सामुदातयक कृर्ष
स.सं.लल.-वडा नं.7

7 11 906 492100 255734 6642369 1 1 2

2 श्री र्वष्णुलक्ष्मी कृर्ष 
स.सं.लल.-वडा नं.8 8 7 597 2030800 6029326 9080985 1 1 2

3
जरायटार साना 
ककसान कृर्ष 
स.सं.लल.-

11 11 1013 1964500 1967860846065832 1 4 5

4
श्री वासबारी 
सामुदातयक कृर्ष स 
स लल

12 9 901 1275200 7571262 14304311 2 3 5

5 लसन्ध ुलमलन दगु्ध
उत्पादक सहकारी 11 9 121 65000 0 209709 0 3 3

6 समीक्षा कृर्ष सहकारी 
बासबारी 12 11 332 6586100 2194547 7500000 2 1 3



7
लसन्ध ु
दीप बचि 
िथा ऋण 
सहकारी

4 11 1518 6788400 4247236139771901 3 3 6

8
लसद्धेश्व
रर साना
ककसान 
कृर्ष 
सहकारी

4 9 300 257800 843792 597797 1 1

9
पािालगु
फा कृर्ष
सहकारी 
सं.

2 9 170 450000 120000 570000 1 0 1

10
लसन्ध ु
कृर्ष 
सधुार बहु
उद्देश्यीय 
सहकारी

1 9 1227 4833000 1976619846689534 2 4 6

11
िपचलुी 
सामदुातय
क कृर्ष 
सहकारी

1 11 941 1371300 6156848 10201900 1 1 2

12

जागिृ 
महहला 
बचि 
िथा ऋण 
सहकारी 
संस्था 
लल.

1 13 500 515900 4325504 4144561 1 0 1



13 ऋण 
सहकारी

1 11 134 565500 140000 621908 0 1 1

14
िूमेश्वरी
कृर्ष 
सहकारी

11 33 33 33000 0 33000 0 0 0

15
श्री सूयिमुखी
साना 
ककसान 
कृर्ष 
सहकारी स.

1 11 2723 12501500 810567
64

158267
460 5 8 13

16
मुनाल 
सामुदातयक 
कृर्ष 
सहकारी

3 11 440 419800 323297
2

599944
3 2 0 2

17
श्री शरेाङ 
कृर्ष 
सहकारी 
संस्था

4 7 635 1336000 463161
0

640000
0 1 1 2

18
पोखरे 
िन््याङ
कृर्ष 
सहकारी 
सं.लल.

7 9 857 1070500 701994
8

775000
0 1 2 3



19
चन्राविी 
महहला 
बचि िथा 
ऋण स स 
लल

11 11 110 66500 901075 1125940 1 0 1

20
लशखरपुर 
बहुउद्देश्यी
य स स 
लल

10 9 178 413700 2687324 3219401 1 0 1

21
झुल्कै घाम 
बचि िथा 
ऋण

11 15 1898 14344500 34696447 49606888 4 2 6

22
लसन्धकुोट 
महहला 
बचि ऋण 
सहकारर 
सं.लल.

5 11 402 4100100 4744485 5867828 1 0 1

23
शुिकामना
बचि िथा 
ऋण 
सहकारी 
सं.

11 9 3034 13195880 65189926 79549770 6 2 8

24

्यालमरे
साना 
ककसान 
कृर्ष 
सहकारर 
सं.लल.

9 15 691 1635000 2489384 7120783 1 1 2

25

लसन्ध ु
कल्याणका
री बचि 
िथा ऋण 
सहकारी 
संस्था

5 7 158 298800 1569600 2137840 0 1 1

जम्मा 279 19819 135884880 317773715 513479160 38 40 78



गैर सरकारी संघ संस्थाको र्ववरण
क्र. स.ं N G O /IN G O  को नाम पररयोजनाको नाम अवधध लागि कैकफयि

1िरङ्धग महहला अधधकार प्रलशक्षण केन्र हामी सगं ैछौ s e p  2021 देखख N 0v  
2021

675000

2सामदुातयक र्वकास िथा बािावरण 
सरंक्षण मञ्च

स्वास््य र सामाजजक सरुक्षण 
अपाङ्गिा िएका महहला िथा 
बालबाललकाहरुको  पहुुँजका लाधग 
सहजीकरण 

2078/10/04 गि ेदेखख

3सेवक नेपाल आशा पररयोजना 8/10/2078 1000000

4वािावरण िथा कृर्ष नीति अनसुन्धान 
प्रसार एवम ्र्वकास केन्र

गररवी तनवारण र खाद्य सरुक्षा
लक्षीि हदगो जलचक्र अनकुुलन कृर्ष 
प्रर्वधध सहयोग पररयोजना

A p ril 2021-M a rc h  
2022

1933960

5सामदुातयक आत्मातनििर सेवा केन्र U rge n t R e s pon s e  
A ga in s t C ov id  ta rg e tin g  
la n d le s s  a n d  
v o lu n e ra b le  fa c ilitie s

12 J u ly  2021 - 31 
J u ly  2021

1650000

6

महहला आत्मा तनििरिा केन्र महहला, बालबाललका, बालश्रम, र्वपद् 
र सामाजजक सरुक्षाको क्षेत्रमा

33800000

7
यथु इन्नोिेसन ल्याब र्वपद् जोखखम न्यनूीकरण यवुा 

नेितृ्व फेलोलशप कायिक्रम 2078



8
मानव अधधकार िथा सामाजजक रुपान्िरण 
अलियान

साईन इमान्दाररिा, सदाचाररिा र 
समानिाका लाधग र्वद्याथीको पहल

A p ril 2021 - D e c  
2021 30599517.3

9
द साल्िेसन लमसन ग्रलमण सहिाधगिा र आत्मातनििरिाको लाधग 

सहजीकरण
F e b  2018 -F e b  
2021 41460000

10
शहरी वािावरण व्यवस्थापन समाज 
पररयोजना 5/28/2078

11
ग्रलमण स्वास््य र लशक्षा सेवा गठुी सम्पकि  
कायािलय

12
ग्रालमण लशक्षा िथा वािावरण र्वकास केन्र मेलम्ची जलवाय ुपररवििन

2022-2024 7226082

13
समहृदका लाधग  कायि ससं्था खानेपानी पहुुँच िथा कृर्ष सधुार आयोजना

14
राजष्िय आहदवासी जनजािी महहला महास्घ 

2021-2011 945000

15
बािावरण िथा जनस्वास््य स्स्था C o v id  19 N e pa l R e s pon s e  

P ro je c t

J u ly  2021 -
N ov2021 11700000

16
र्वश्व समाबेशी साहसी ससं्था कफमेल लीडरशीप एकेडमेी 25श्रावण2069 देखख 

श्रावण 25 2078 20780257

17
अपाङ्ग बाल अस्पािाल िथा पनुस्थापन 
केन्र 

बालबाललकाहरुको लाधग पनुस्थापनाका 
वलाधग पहल पररयोजना

F e b  2022 -D e c  
2023 6055390

18
जनस्वास््य सरोकार िष्ट C om m un ity  A pp ro a c h  to  E n d  

ob s te tr ic  F is tu la  in  N e pa l

1 M a y  2021 -
A p ril 2022 3375662.73

19
नेपाल नगरपाललका सघं S tre n g th e n in g  D is a s te r 

R e s ilie n c e  o f G ov e rnm e n t In  
N e pa l

M a rc h  2022 -J u ly  
2022

20
वीवीपी पररवार सामदुातयक प्रजनन स्वास््य सेवा िथा 

महहलाहरुको सहिाधगिामा खाद्य सरुक्षा 
आय िथा पोषण जस्थतिमा सधुार आ. व. 2079/80 2168178.5

21
सब -डडलिजन  वन कायािलय मेलम्ची वन िथा वािावरण क्षेत्रको सरंक्षण र 

व्यवस्थापन आ. व. 2079/80 4100000

22
R E E D  -N e pa l S tre n g th e n in g  C lim a te   In  

M e la m c h iN e pa l सन 2022-सन2024 12609000

जम्मा 180078047.5



आ.व.2079/80 मा संचाललि पररयोजना
क्र. 
सं. N G O /IN G O  को नाम पररयोजनाको नाम अवधध लागि

1सेवक नेपाल आशा पररयोजना 8/10/2078 1000000
2महहला आत्मा तनििरिा केन्र महहला, बालबाललका, 

बालश्रम, र्वपद् र 
सामाजजक सरुक्षाको 
के्षत्रमा 33800000

3ग्रालमण लशक्षा िथा वािावरण र्वकास 
केन्र 

मेलम्ची जलवाय ु
पररवििन 2022-2024 7226082

4अपाङ्ग बाल अस्पािाल िथा 
पनुस्थापन केन्र 

बालबाललकाहरुको
लाधग पनुस्थापनाका 
वलाधग पहल 
पररयोजना

F e b  2022 -D e c  
2023 6055390

5वीवीपी पररवार सामदुातयक प्रजनन 
स्वास््य सेवा िथा 
महहलाहरुको 
सहिाधगिामा खाद्य
सरुक्षा आय िथा 
पोषण जस्थतिमा सधुार आ. व. 2079/80 2168178.5

6R E E D  -N e pa l S tre n g th e n in g  
C lim a te   In  
M e la m c h iN e pa

l सन 2022-सन2024 12609000
जम्मा 62858650.5



सहकारी अनुगमनको क्रममा वडा न.ं १



सहकारी अनुगमनको क्रममा वडा नं. ३



सहकारी अनुगमनको क्रममा वडा नं. ९



COPOMIS संचालन र प्रयोग सम्बन्धी
आधारििू िाललम  वडागि रुपमा



सहकारी ससं्थामा कोष व्यवस्थापन र 
एकीकरण सम्बन्धी प्रलशक्षण वडा नं ७ 



सहकारी ससं्थामा कोष व्यवस्थापन र 
एणकीकरण सम्बन्धी प्रलशक्षण वडा नं१२





गरीवी लनवारण कोषधारा प्रवर्द्धित सामदुार्द्िक
संस्थाहरुलाई सहकारी संस्थामा र्द्वकास गनिका
लालग र्द्वद्यममान कानूनी व्िवस्था सम्बन्धी
प्रम्शक्षण वडा नं ९ र १०





हिला शुल्क बापि आ.रा.का.मा 
बुझाउनुपने रकम



कुन ैजजज्ञासा, सझुाव
???



धन्यबाद



“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

मेलम्ची नगरपाद्धलका

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा
बागमती प्रदेश, नेपाल

मेलम्ची, द्धसन्धुपाल्चोक

आद्धथयक बिय २०७८/०७९ को बाद्धियक प्रगद्धत 

सद्धमक्षा

२०७९ श्रावण १०
मेलम्ची नगरपाद्धलकाको सभाहल, मेलम्ची

पशु सेवा शाखा

मेलम्ची नगरपाद्धलका



कार्यक्रमको नामः पश ुउपचार सेवा कार्यक्रम 

स्वीकृत बजेटः रु.१२ लाख

संचालन हुने 

द्धक्रर्ाकलापः

पशु उपचार (मेडिकल उपचार सेवा, गाईनोकोलोडिकल उपचार सेवा, माइनर

सडियकल उपचार सेवा, परडिवी डनर्न्त्रण र कुखरुा उपचार सेवा )

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः पशु स्वास््र् तथा उपचारको पह ुँच बढाउने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः
औषधी खररद गरर पशु सेवा शाखा मलेम्ची र एडककृत सेवा केन्त्र डपप्ले मार्य त

डनिःशलु्क रुपमा उपचार सेवा प्रदान गरररहकेो छ ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न । 

जम्मा खचय रकमः रु.११८५०००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

आद्धथयक बिय २०७८/०७९ मा सम्पाद्धदत कार्यहुः



द्धस.नं. कार्यक्रमको द्धववरण इकाई हाल सम्मको प्रगद्धत

१ मेडिकल उपचार सेवा वटा ८०२०

२ माइनर सडियकल उपचार वटा ३६६

३ गाइनोकोलोडिकल उपचार वटा ३९२

४ परडिडव डनर्न्त्रण वटा १२६४३

५ पश ुबन्त््र्ाकरण वटा २७१

६ कुखरुाको पोष्टमाटयम वटा ८१

७ गोबर पररक्षण वटा २१५

८ कुखरुा उपचार सेवा वटा ३४९००

९ कृडरम गभायधान

गाई वटा ६७१

भैडस वटा २२८

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

पश ुउपचार सेवाको प्रगडत डववरणिः



कार्यक्रमको नामः खोप कार्यक्रम संचालन 

स्वीकृत बजेटः रु.६ लाख

संचालन हुने 

द्धक्रर्ाकलापः
खोप कार्यक्रम संचालन ।

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः पशवुस्तहुरुको रोग रोकथाम गराउने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः खोप सामाग्री खररद गरर डनिःशलु्क रुपमा खोप सेवा प्रदान गने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न । 

जम्मा खचय रकमः रु.३५५०००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”



कार्यक्रमको नामः पश ुसतु्केरी प्रोत्साहन कार्यक्रम

स्वीकृत बजेटः रु.१५ लाख

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः पशु सतु्केरी प्रोत्साहन रकम डबतरण

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः
पशपुालक कृषकहरुलाई पशपुालनमा प्रोत्साहनमा गदै ुँ पशु आहारमा पोषण

सधुार गने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः
कृषकले आवश्र्क कागिात सडहत डनवेदन विा कार्ायलर्मा डदएमा

सतु्केरी खचय रकम भै ुँसी, गाई क्रमश रु.१०००, ७०० पाउनेछन ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः डनर्डमत रुपमा कृषकहरुले पश ुसतु्केरी प्रोत्साहन रकम डलएका छन  । 

जम्मा खचय रकमः रु.११८८४१०।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”



मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

COW Buufalo Total

1 98 149 247 217600

2 26 78 104 96200

3 2 28 30 29400

4 4 51 55 53800

5 11 96 107 103700

6 6 36 42 40200

7 2 14 16 15400

8 2 34 36 35400

9 4 35 39 37800

10 8 78 86 83600

11 38 163 201 189600

12 55 88 143 126500

13 45 71 116 102500

Total Amount 301 921 1222 1131700

Ward No.

ANIMALS

Amount



कार्यक्रमको नामः पश ुडबमामा कृषकले ब्र्होने रकमको ५० प्रडतशत अनदुान कार्यक्रम

स्वीकृत बजेटः रु.२० लाख  

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः पशु डबमा डप्रडमर्ममा कृषकले ब्र्होने रकममा ५० प्रडतशत रकम डबतरण

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः
पशपुालक कृषकहरुलाई पशडुबमामा प्रोत्साहन गने र पशु डबमाको पह ुँच

बढाउने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः
कृषकले आवश्र्क कागिात सडहत डनवेदन विा कार्ायलर्मा डदएमा

कृषकले ब्र्होने रकममा ५० प्रडतशत रकम पाउनेछन ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः
डनर्डमत रुपमा कृषकहरुले पश ुडबमा डप्रडमर्मको ५० प्रडतशत रकम डलएका 

छन  । 

जम्मा खचय रकमः रु.१३२८८००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”



मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

COW Buufalo Total

1 71 139 210 164240

2 24 87 111 106039

3 4 56 60 65438

4 4 62 66 77466.5

5 9 112 121 102025

6 6 37 43 27415

7 8 102 110 71905

8 5 48 53 25900

9 6 55 61 33628

10 12 76 88 52200

11 56 236 292 240242

12 81 141 222 140766

13 52 132 184 123024

Total Amount 338 1283 1621 1230289

ANIMALS
Ward No. Amount



कार्यक्रमको नामः गाई, भै ुँसी, बाख्रा, बंगरु व्र्वसार् प्रवर्द्यन कार्यक्रम (गोठ खोर सधुार)

स्वीकृत बजेटः रु. १५ लाख

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः गोठ खोर सधुार

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः
ब्र्वसाडर्क पशपुालनमा र्वुाहरुको आकषयण बढाउने र स्वच्छ पशिुन्त्र् पदाथय

उत्पादन गराउने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः

३० डदने प्रस्ताव आव्हानको सचूना प्रकाशन गरर दताय ह न आएका प्रस्तावनाको

प्राडवडधक सडमडत मार्य त स्थलगत डनररक्षण गरर छनौट सडमडत मार्य त प्रस्तावना

छनौट गराई सम्झौता गरी कार्ायदशे डदने र कार्यसम्पन्त्न पश्चात भकु्तानी गने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः १३ वटा सम्पन्त्न । 

जम्मा खचय रकमः रु.१२०००००/-

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”



मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

क्र.स. प्रस्तावकको नाम फममको नाम ठेगाना सम्पकम  नं के्षत्र कैफफयत

१ जितेन्द्र तामाङ िगेिलधारा कृफि तथा पशपुालन फमम मेलम्ची-१ 9818032434 गाई/भैसी सम्पन्न
२ सोम प्रसाद खततवडा कृतना कृफि तथा पशपंुक्षी फमम मेलम्ची-२ ९८६०३९०२०० बाख्रा नभएको
३ कृष्ण बहादरु नपेाली कृष्ण कृफि तथा पशपंुक्षी फमम मेलम्ची-५ 9818741970 गाई/भैसी सम्पन्न
४ नते्रलाल शे्रष्ठ श्री तभमसेन थान काफलगैरी पशपुालन फमम मेलम्ची-७ ९८१३२३७४५६ गाई/भैसी सम्पन्न
५ तनल कुमारी परुी दगुाम फवकास पशपुालन तथा कृफि फमम मेलम्ची-७ 9861524106 गाई/भैसी सम्पन्न
६ बच्चरुाम परुी पावमती कृफि तथा पशपंुक्षी फमम मेलम्ची-८ 9741517651 गाई/भैसी सम्पन्न
७ अरुणध्वि काकी हररयाली एफककृत कृफि फमम मेलम्ची-१० 9808905898 बाख्रा सम्पन्न
८ मंगले तामाङ डडवुा पशपुालन फमम मेलम्ची-११ ९८४३५४५४४२ गाई/भैसी सम्पन्न
९ ियराम नपेाल श्री जचलाउन ेपशपुन्द्छी तथा कृफि फमम मेलम्ची-१२ 9851110560 गाई/भैसी सम्पन्न
१० जचत्र बहादरु तामाङ आयिुा कृफि तथा पशपंुक्षी फमम मेलम्ची-१२ 9860821791 गाई/भैसी सम्पन्न
११ अफवरल तामाङ धनशे्वरी पशपुालन फमम मेलम्ची-१२ ९८४३५५८४१५ गाई/भैसी सम्पन्न
१२ खदुनाथ घोरासैनी सरगम कृफि तथा पशपंुक्षी फमम मेलम्ची-१३ ९८०८३२३८३२ गाई/भैसी सम्पन्न
१३ सवुास माझी गंगा िमनुा वंगरु फमम मेलम्ची-१3 9818478141 बंगरु सम्पन्न
१४ कृष्ण प्रसाद दलुाल श्री कृष्ण पशपंुक्षी तथा कृफि फमम मेलम्ची-११ ९८४८७५१०५० गाई/भैसी नभएको
१५ फवश्वलाल तगरी कांडादेवी पश ुतथा पोल्ट्री फमम मेलम्ची-९ 9810151854 बाख्रा सम्पन्न



कार्यक्रमको नामः ह्याचरी मेडसनमा ५० प्रडतशत अनदुान सहर्ोग कार्यक्रम

स्वीकृत बजेटः रु. २ लाख

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः ह्याचरी मेडसन खररदमा ५० प्रडतशत अनदुान

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः नगर क्षेर डभर नै ह्याचरी संचालन गराई स्वस्थ चल्ला उत्पादन गने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः

३० डदने प्रस्ताव आव्हानको सचूना प्रकाशन गरर दताय ह न आएका प्रस्तावनाको

प्राडवडधक सडमडत मार्य त स्थलगत डनररक्षण गरर छनौट सडमडत मार्य त प्रस्तावना

छनौट गराई सम्झौता गरी कार्ायदशे डदने र कार्यसम्पन्त्न पश्चात भकु्तानी गने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न भईसकेको । 

जम्मा खचय रकमः रु.२०००००/-

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

आद्धथयक बिय २०७८/०७९ मा हालसम्म सम्पाद्धदत कार्यहुः



मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

क्र.स. प्रस्तावकको नाम फममको नाम ठेगाना सम्पकम  नं कैफफयत

१ झलक प्रसाद सवेुदी तसन्द्ध ुमजल्ट्िप्रपोि कम्पनी तलतमिेड मेलम्ची-१ ९८५११५९५६७
२ तगता गरुुङ नमनुा एफककृत पशपुन्द्छी तथा कृफि फमम मेलम्ची-३ ९८६०१४९८६९



कार्यक्रमको नामः बंगरुको पाठापाठी डवतरण कार्यक्रम 

स्वीकृत बजेटः रु.४ लाख २५ हिार

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः उन्त्नत िातको बंगरुको पाठापाठी सहर्ोग

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः उन्त्नत िातको डबर तथा भनुी मार्य त नश्ल सधुार गरर मासु उत्पादन वडृर्द् गने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः

आवेदन मागको सचुना खलुाई दताय ह न आएका आवेदनमा स्थलगत डनररक्षण गरर

लाभग्राही छनौट गने र छनौटमा परेका लाभग्राही कृषकलाई बंगरुको पाठापाठी

सहर्ोग गररएको ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न । 

जम्मा खचय रकमः रु.३८५०००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

आद्धथयक बिय २०७८/०७९ मा हालसम्म सम्पाद्धदत कार्यहुः



कार्यक्रमको नामः ७५ प्रडतशत अनदुानमा बष ेतथा बह बडषयर् घाुँसको डवउ डवरुवा डवतरण कार्यक्रम

स्वीकृत बजेटः रु.२ लाख

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः ७५ प्रडतशत अनदुानमा उन्त्नत िातको घाुँसको डबउ डबरुवा डवतरण गने ।

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः
उन्त्नत िातको घाुँसको डबउ डवरुवा मार्य त पोडषला घाुँस उत्पादन गने र उत्पादन

लागत घटाउने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः

७५ प्रडतशत लागत साझदेारीको आवेदन मागको सचुना खलुाई दताय ह न आएका

आवेदकलाई छनौट गने र छनौटमा परेका लाभग्राही कृषकलाई घाुँसका डवउ

डवरुवा डवतरण गने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न। 

जम्मा खचय रकमः रु.२०००००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

आद्धथयक बिय २०७८/०७९ मा हालसम्म सम्पाद्धदत कार्यहुः



कार्यक्रमको नामः बाख्रापालन ताडलम (अपाङ ग र मडहला लडक्षत)

स्वीकृत बजेटः रु.१ लाख ५० हिार

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः बाख्रापालन ताडलम संचालन गने ।

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः
अपाङ ग र मडहला लाई लडक्षत गरर डिडवकोपाियन तथा ब्र्वसाडर्कताका लाडग

बाख्रापालन सम्वन्त्धी आधारभतु ज्ञान डसप प्रदान गने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः सहभाडग छनौट गरर ताडलम संचालन गररने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न

जम्मा खचय रकमः रु.१३६८३२।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

आद्धथयक बिय २०७८/०७९ मा हालसम्म सम्पाद्धदत कार्यहुः



कार्यक्रमको नामः गाई भैसीपालन सम्वडन्त्ध ताडलम

स्वीकृत बजेटः रु.१ लाख ५० हिार

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः गाईभैसीपालन ताडलम संचालन गने ।

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः
गाईभैसीपालनलाई ब्र्वसाडर्करण का लाडग गाईभैसीपालन सम्वन्त्धी ज्ञान डसप

प्रदान गने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः सहभाडग छनौट गरर ताडलम संचालन गररने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न

जम्मा खचय रकमः रु.१३५०००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

आद्धथयक बिय २०७८/०७९ मा हालसम्म सम्पाद्धदत कार्यहुः



कार्यक्रमको नामः घाुँस तथा घाुँसेबाली उत्पादन ताडलम

स्वीकृत बजेटः रु.१ लाख ५० हिार

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः घाुँस तथा घाुँसेबाली उत्पादन ताडलम संचालन गने ।

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः गाईभैसी बाख्रापालनलाई आवश्र्क घाुँस उत्पादन सम्वन्त्धी ज्ञान डसप प्रदान गने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः सहभाडग छनौट गरर ताडलम संचालन गररने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न

जम्मा खचय रकमः रु.१३५०००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

आद्धथयक बिय २०७८/०७९ मा हालसम्म सम्पाद्धदत कार्यहुः



कार्यक्रमको नामः मेलम्ची नगरपाडलकाको कृडष तथा पशपुन्त्छी डवकास रणडनडत तर्ार तथा प्रकाशन

स्वीकृत बजेटः रु.५ लाख

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः कृडष तथा पशपुन्त्छी डवकास रणडनडत तर्ार तथा प्रकाशन । 

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः
रणडनडतक र्ोिना तर्ार गरर कृडष तथा पशपुन्त्छी क्षेरको डवकास र कार्यक्रमको

मागयदशयन रुपमा तर्ार गने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः सफ्टवेर्र तर्ार गरर िाटा संकलन गने र डवज्ञ टोली मार्य त रणडनडत तर्ार गने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न। 

जम्मा खचय रकमः रु.५०००००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

आद्धथयक बिय २०७८/०७९ मा हालसम्म सम्पाद्धदत कार्यहुः



कार्यक्रमको नामः सामदुाडर्क तथा छािा कुकुर बन्त््र्ाकरण डशडवर संचालन

स्वीकृत बजेटः रु.६ लाख/रु.२ लाख थप

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः सामदुाडर्क तथा छािा कुकुर बन्त््र्ाकरण डशडवर 

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः
सामदुाडर्क तथा छािा कुकुर बन्त््र्ाकरण गरर छािा कुकुरको संख्र्ा न्त्र्डूनकरण

गने र रेडवि रोग न्त्र्डूनकरण गने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः सम्वन्त्धी क्षेरमा काम गने संस्था सुँग सम्झौता गरर डशडवर संचालन गने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न/ ४०७ वटा सामदुाडर्क कुकुरहरुलाई बन्त््र्ाकरण गररएको छ। 

जम्मा खचय रकमः रु.८०००००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

आद्धथयक बिय २०७८/०७९ मा हालसम्म सम्पाद्धदत कार्यहुः



कार्यक्रमको नामः
२.७.१५.१३४ आ.ब. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको साना ब्र्वसाडर्क कृडष उत्पादन 

केन्त्र (पकेट) डवकास कार्यक्रम डनरन्त्तरता

स्वीकृत बजेटः रु.७ लाख

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः बाख्राको पकेट डवकास कार्यक्रम 

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः बाख्राको पकेट स्थापना गरर उत्पादन वरृ्द्ी गराउने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. विा नं ३ भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः

१५ डदने प्रस्ताव आव्हानको सचूना प्रकाशन गरर दताय ह न आएका प्रस्तावनाको प्राडवडधक सडमडत

मार्य त स्थलगत डनररक्षण गरर छनौट सडमडत मार्य त प्रस्तावना छनौट गराई सम्झौता गरी कार्ायदशे

डदने र कार्यसम्पन्त्न पश्चात भकु्तानी गने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः कार्य सम्पन्त्न नभएको । 

जम्मा खचय रकमः रु.००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

प्रधानमन्त्री कृडष आधडुनडककरण पररर्ोिनािः शशतय अनदुान



कार्यक्रमको नामः
२.७.१५.१५५ बाख्राको साना ब्र्वसाडर्क कृडष उत्पादन केन्त्र (पकेट) डवकास कार्यक्रम 

सञ्चालन                                           

स्वीकृत बजेटः रु.१५ लाख

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः बाख्राको पकेट डवकास कार्यक्रम 

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः बाख्राको पकेट स्थापना गरर उत्पादन वरृ्द्ी गराउने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भरर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः

१५ डदने प्रस्ताव आव्हानको सचूना प्रकाशन गरर दताय ह न आएका प्रस्तावनाको प्राडवडधक सडमडत

मार्य त स्थलगत डनररक्षण गरर छनौट सडमडत मार्य त प्रस्तावना छनौट गराई सम्झौता गरी कार्ायदशे

डदने र कार्यसम्पन्त्न पश्चात भकु्तानी गने ।

हाल सम्मको प्रगद्धतः
३० वटा खोर सधुार, १५ वटा िमनुापारी िातको बोका डवतरण, बाख्रापालन ताडलम, पश ु

स्वास््र् डशडवर र घाुँसका डवरुवा डवतरण कार्य सम्पन्त्न ।

जम्मा खचय रकमः रु.१०८५८८३।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

प्रधानमन्त्री कृडष आधडुनडककरण पररर्ोिनािः शशतय अनदुान



कार्यक्रमको नामः २.७.१८.३९ इडपिेडमर्ोलोिी ररपोडटयङ

स्वीकृत बजेटः रु ६ हिार

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः इडपिेडमर्ोलोिी ररपोडटयङ

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः प्रत्रे्क मडहनाको इडपिेडमर्ोलोिी ररपोडटयङ प्रेषण गने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः

संचालन प्रद्धक्रर्ाः

प्रत्रे्क मडहनाको इडपिेडमर्ोलोिी ररपोडटयङ तर्ार गरर पशपुन्त्छी रोग अन्त्वेषण तथा डनर्न्त्रण 

महाशाखा, भेटेररनरी इडपिेडमर्ोलोडिकल शाखा

डरपरेुश्वर र भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा डवज्ञ केन्त्र, दोलखा मा प्रेषण गने । 

हाल सम्मको प्रगद्धतः हाल सम्म १२ वटा ररपोटय प्रेषण गररएको । 

जम्मा खचय रकमः रु.६०००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

पश ुसेवा डवभागिः शशतय अनदुान



कार्यक्रमको नामः २.७.१८.४0 कृडरम गभायधान डमसन कार्यक्रम 

स्वीकृत बजेटः रु २ लाख ५० हिार

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः कृडरम गभायधानका लाडग तरल नाइट्रोिन खररद तथा ढुवानी गने । 

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः उन्त्नत नश्लको प्रर्ोग बाट गाई भै ुँसीको नश्ल सधुार गने गरर उत्पादन वडृर्द् गने ।

संचालन हुने के्षत्रहहुः मेलम्ची न.पा. भर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः कृडरम गभायधानकताय मार्य त कृ.ग. गराउने । 

हाल सम्मको प्रगद्धतः हाल सम्म ६७१ वटा गाई र २२८ वटा भै ुँसीमा कृ.ग. भएको । 

जम्मा खचय रकमः रु.२४९७५०।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

पश ुसेवा डवभागिः शशतय अनदुान



कार्यक्रमको नामः २.७.१८.4१ पश ुआहारा डमसन कार्यक्रम 

स्वीकृत बजेटः रु ४ लाख 

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः नसयरी स्थापना र र्ाडन्त्रडककरण

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः

संचालन हुने के्षत्रहहुः मे.न.पा. भर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः प्रस्ताव आव्हानको सचूना प्रकाशन गरर प्रस्ताव छनौट गने । 

हाल सम्मको प्रगद्धतः २ वटा नसयरी सम्पन्त्न। 

जम्मा खचय रकमः रु.३९३७०३।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

पश ुसेवा डवभागिः शशतय अनदुान



मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

क्र.स. प्रस्तावकको नाम फममको नाम ठेगाना छनौि भएको कायमक्रम अनदुान सहयोग रकम
१ फकरण गरुुङ्ग श्री हैबङु नमनुा कृफि फमम मेलम्ची-३ नसमरी स्थापना १०००००
२ इन्द्रमाया दनवुार ज्वालादेवी पश ुतथा कृफि फमम मेलम्ची-१० नसमरी स्थापना १०००००
३ बेदलाल तगरी उज्वल कृफि तथा पोल्ट्री फमम मेलम्ची-९ यान्द्त्रीकरण-कम्बाइन्द्ड तमल 20000
४ कृष्ण बहादरु तबष्ट तबष्ट च्याउ नसमरी कृफि तथा पश ुफमम मेलम्ची-९ यान्द्त्रीकरण-कम्बाइन्द्ड तमल 20000
५ जचन बहादरु तामाङ्ग फववेक कृफि तथा पशपुालन फमम मेलम्ची-९ यान्द्त्रीकरण-कम्बाइन्द्ड तमल 20000
६ तबष्ण ुबहादरु खड्का श्री खतडकादेवी कृफि तथा पशपंुक्षी फमम मेलम्ची-१० यान्द्त्रीकरण-कम्बाइन्द्ड तमल 20000
७ तबमला सापकोिा शभुारम्भ ककृफि तथा पशपुक्षी फमम मेलम्ची-११ यान्द्त्रीकरण-कम्बाइन्द्ड तमल 20000
८ िानकुा ढुङगाना फट्केश्वर कृफि तथा पशपंुक्षी फमम मेलम्ची-१३ यान्द्त्रीकरण-कम्बाइन्द्ड तमल 20000
९ शंकर शे्रष्ठ जशतलादेवी कृफि तथा पशपुालन ब्यवसाय मेलम्ची-१० यान्द्त्रीकरण-कम्बाइन्द्ड तमल 20000
१० तमन बहादरु चातलसे गंगा िमनुा कृफि तथा पश ुफमम मेलम्ची-११ यान्द्त्रीकरण-कम्बाइन्द्ड तमल 20000
११ इन्द्रराि खड्का इन्द्रधनिु कृफि तथा पशपंुक्षी फमम मेलम्ची-९ यान्द्त्रीकरण-कम्बाइन्द्ड तमल 20000
१२ नवराि चौलागाई श्री कररना कृफि तथा पशपुालन फमम मेलम्ची-१ यान्द्त्रीकरण-कम्बाइन्द्ड तमल 20000



कार्यक्रमको नामः २.७.१८.५३ पशपुन्त्छी बिार प्रवर्द्यनका लाडग डचडलङ सेन्त्टर स्थापना 

स्वीकृत बजेटः रु ३० लाख ४४ हिार 

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः डचडलङ सेन्त्टर स्थापना गने । 

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः

संचालन हुने के्षत्रहहुः मे.न.पा. भर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः प्रस्ताव आव्हानको सचूना प्रकाशन गरर प्रस्ताव छनौट गने । 

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न

जम्मा खचय रकमः रु.२०३१२४९।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

पश ुसेवा डवभागिः शशतय अनदुान



मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

पश ुसेवा डवभागिः शशतय अनदुान

क्र.स . प्रस्तावक संस्थाको नाम ठेगाना
सम्पकम  

व्यजिको नाम
सम्पकम  नं

जचतलङ्ग 
सेन्द्िर क्षमता

सहयोग गररन े सामाग्री तथा 
उपकरण

१
सूयममखुी साना फकसान कृफि 
सहकारी संस्था तलतमिेड

मेलम्ची-१
तमत्रलाल 
चौलागाई

९८५११०३२८७ 20०० तलिर
2000 तलिर क्षमताको जचतलङ्ग भ्याि 
र 2० के.तभ.ए. क्षमताको िेनरेेिर

२
श्री तसन्द्ध ुतमलन दगु्ध 
उत्पादक सहकारी संस्था 
तलतमिेड

मेलम्ची-११ परसरुाम चातलसे ९८५११८१३६१ 3000 तलिर
3000 तलिर क्षमताको जचतलङ्ग भ्याि 
र ३० के.तभ.ए. क्षमताको िेनरेेिर



कार्यक्रमको नामः कृडष डवकास कोष अन्त्तगयत  कृडष तथा पशपुन्त्छी डवकास कार्यक्रम संचालन

स्वीकृत बजेटः रु ९३ लाख

संचालन हुने द्धक्रर्ाकलापः गोठ डनमायण तथा सधुार। 

कार्यक्रमको लक्ष्र्ः

संचालन हुने के्षत्रहहुः मे.न.पा. भर

संचालन प्रद्धक्रर्ाः प्रस्ताव आव्हानको सचूना प्रकाशन गरर प्रस्ताव छनौट गने । 

हाल सम्मको प्रगद्धतः सम्पन्त्न । 

जम्मा खचय रकमः रु.७५०००००।–

मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

मेलम्ची नगरपाडलकािः कृडष डवकास कोष



मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

क्र.स  फममको नाम
सम्पकम  

पदातधकारीको नाम
वडा न सञ्चालन गने कायम

कुल लागत   
रु

साझेदारले 
ब्यहोने 
रकम रु

कोि बाि 
ब्यहोने 
रकम रु

कैफीयत

१
श्री भन्द्ज्याङग नमनुा कृफि तथा 
पशपुालन फमम

श्री कृष्ण तधमाल 1
तारबार, बाल, स्िोर 
तनमामण र २ माउ भैँसी 
खररद

600000 300000 300000 भिुानी

२ श्री कातलकादेवी भैतस तथा पशपुालन फममगायत्री चौलागाई १
गोठ तनमामण र २ माउ 
भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

३ श्री भमेुस्थान कृफि तथा पशपंुजक्ष फमम बाल कृष्ण सापकोिा 2 गोठ तनमामण ६००००० 300000 300000 भिुानी

४ श्री काप्र ेबाख्रा फमम राम तामाङ 4
मलमतु्र व्यवस्थापन, 
तारबार र १० माउ 
बाख्रा खररद

300000 150000 150000 भिुानी

५ श्री कप्रोचन कृफि तथा पशपुजक्ष नमनुा फममकुमारी तामाङ 4
बाख्रा खोर सधुार तथा 
घेराबार

300000 150000 150000 भिुानी

६ श्री काप्र ेपछुार बाख्रा फमम श्याम बहादरु तामाड 4
खोर व्यवस्थापन, 
तारबार र १० माउ 

६००००० 300000 300000 भिुानी

७ ददयाले भैसी फमम रािेन्द्द अतधकारी ५
गोठ तनमामण र २ माउ 
भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

८ श्री तसपालीिोल पशपुालन तथा कृफि फममसान लामा तामाङ 7 खोर तनमामण ६००००० 300000 300000 भिुानी

९ श्री क्यौरानी कृफि तथा पशपुालन फममकोमल तगरी 8
गोठ तनमामण र २ माउ 
भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

१० श्री फपपलिार पोजल्ट्र फमम कुष्ण बहादरु तामाङ 9
कुखरुा खोर मममत, 
दाना पातन ददन ेसामातग्र 
खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी



मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

११ श्री साउन ेखोल्ट्सा बहउुदेश्य कृफि फमममाधव प्रसाद दाहाल 10
गोठ सधुार, 2 माउ 
भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

१२ श्री नमनुा बगरु पालन उद्योग फमम बफवर तामाङ 11
खोर मममत, बगरुको 
लातग दाना पातन ददन े
समातग्र खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

१३  श्री लजमम कृफि तथा पश ुफमम लजमम दनवुार ११
गोठ तनमामण  र २ 
माउ भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

१४ श्री कान्द्छा कृफि तथा पश ुफमम डोल बहादरु दनवुार 11
गोठ तनमामण  र २ 
माउ भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

१५ श्री शतममला पश ुतथा कृफि फमम तसताराम चातलसे 11
गोठ सधुार  र १ माउ 
भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

१६ श्री ढुुँगेचौर कृफि तथा पश ुफमम राम प्रसाद दलुाल 11
गोठ सधुार  र १ माउ 
भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

१७ श्री तामाङ कृफि तथा पश ुफमम मेरमान तामाङ 11
गोठ सधुार  र २ माउ 
भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

१८ श्री तमसन कृफि तथा पशपंुजक्ष व्यवसायकुष्ण प्रसाद दलुाल 11
गोठ सधुार, पराल स्िोर 
र २ माउ भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

१९ श्री अमारे एतग्रकल्ट्चर ररसचम बगरु फममफहत बहादरु दनवुार 11
खोर तनमामण, र २० 
पाठापाठी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

२० श्री कवासे पश ुतथा कृफि फमम परुुिोतम चातलसे 11
गोठ ब्यवस्थापन र १ 
माउ भैँसी खररद

300000 150000 150000 भिुानी



मेलम्ची नगरपाद्धलका                          

नगर कार्यपाद्धलकाको कार्ायलर्

पशु सेवा शाखा

“मेलम्ची नगर सम्बृद्धिको आधार– कृद्धि, पर्यटन, उद्मोग र जलाधार”

२१ श्री तबसमरेु भैतस फमम गंगा चातलसे 11 गोठ तनमामण 300000 150000 150000 भिुानी

२२ श्री सञ्जय कृफि तथा पशपुालन फमम सञ्जय लामा 11 गोठ ब्यवस्थापन ६००००० 300000 300000 भिुानी

२३ श्री आरुखकम  कृफि पश ुतथा पंजक्ष फममजशव दलुाल 11
गोठ ब्यवस्थापन १ 
माउ भैतस थप्ने

६००००० 300000 300000 भिुानी

२४ श्री कृफि तथा पशपुालन फमम गोमा देवी महरा 11 गोठ तनमामण ६००००० 300000 300000 भिुानी

२५ श्री नमनुा पोजल्ट्र तथा गाई भैंतस फममराि ुकुमार ढकाल 12
गोठ ब्यवस्थापन र २ 
माउ भैँसी खररद

६००००० 300000 300000 भिुानी

२६ श्री कुण्डेश्वर पशपुालन तथा कृफि फममफवकास घ्लान तामाङ12
फपसाव संकलन 
ट्याङकी तनमामण र १ 
माउ भैँसी खररद

300000 150000 150000 भिुानी

२७
श्री तसम्पातन कृफि पशपुालन तथा 
कुखरुा पालन फमम

गोखाम बहादरु तामाङ 12
बाफहर साने ठाउुँ 
बनाउन ेर १ माउ भैँसी 
खररद

300000 150000 150000 भिुानी

२८ आधतुनक कृफि तथा पश ुफमम श्यामबाब ुनपेाल १२ गोठ सधुार ६००००० 300000 300000 भिुानी

२९ श्री फिकजशला कृफि तथा पश ुफमम सन्द्तोि दंगाल १३
गोठ सधुार र १ माउ 
भैँसी खररद

300000 150000 150000 भिुानी

15300000 7650000 7650000िम्मा रकम



पश ुसेवा शाखाको आडथयक बषय २०७८/०७९ को डवडिर् 

समाडनकरण र शशतय अनदुान तर्य का कार्यक्रमहरुिः



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

a+u'/sf] kf7fkf7L lat/0f .   



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

;'Ts]/L k|f]T;fxg / ladf /sd lat/0f .   



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

3fF;sf] la?jf lat/0f .   



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

श्री धनेश्वरी पशपुालन फमम मेलम्ची-१२



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

श्री अमारे एतग्रकल्ट्चर एण्ड बंगरु ररसचम फमम मेलम्ची-११ को मेलम्ची बाढी पश्चात पनुस्थामपना भएको बंगरु फमम



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

मेलम्ची बाढी पश्चात पनुस्थामपना भएका श्री लममी पश ुफमम र श्री तमसन कृफि तथा पशपुन्द्छी फमम



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

>L s'08]Zj/ kz'k+IfL tyf s[lif kmd{ d]nDrL !@, lu/fgrf}/ .   



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

ह्याचरी मेसिन .   



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

श्री सयुममखुी साना फकसान कृफि सहकारी संस्थालाई २००० तलिर क्षमताको जचतलङ सेन्द्िर सहयोग .   



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

श्री तसन्द्ध ुतमलन दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई ३००० तलिर क्षमताको जचतलङ सेन्द्िर सहयोग .   



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

पश ुसेवा शाखाले संचालन गरेका तातलमहरु



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ

s]lx emnsx? M

प्रदेश सरकारले भैसी स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग गरेको श्री इन्द्रावती पशपुालन फममको स्थलगत अनगुमन 



d]nDrL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

kz' ;]jf zfvf

æd]nDrL gu/ ;Da[l4sf] cfwf/– s[lif, ko{6g, pßf]u / hnfwf/Æ



नमस्कार
उद्यम विकास शाखा



संक्षिप्त वििरण

गररवि नििारणको लागग लद्घु उद्यम विकास काययक्रम मेलम्ची
िगरपाललकाको िडा िं ६ र १० मा छिौट भएको र स्तर 
उन्िनतको लागग मेलाम्ची िगरपाललका १२ मा छिौट भएको छ।

िया उद्यमी ७५ जिा मा ८५ जिा उद्यलम र पुरािा उद्यमीका 
स्तर उन्िनत ताललम ३० जिामा गरेका छौ।



उद्यम विकासका लागि सामाजिक पररचालन
सहभागगतात्मक ग्रलमण लेखाजोख र उद्यम विकास सलमनतको बैठक
िडा िं ६ मा ३० जिा
िडा िं १० मा ५० जिा गरर जम्मा ८० जिा सहभागग र उद्यम विकास बैठक र 

फमय ए र वि छपाइ खचय रकम रु ६४२५० रपैया भएको छर





क्षमता विकासका लागि उद्यमशशलता विकास ताशलम
िडा िं ६ र १० मा गरर ९५ जिा सहभागग ४ िटा ताललममा रु १९५४०० रुपैया खचय भएको छ ।
गररवि नििारणको लागग लघु उद्यम विकास काययक्रम सहभागगतात्मक ग्रालमण लेखाजोखा बाट 

छानिएर आएको र घरधुरी सिेिण फारम ए र व्यरोजगार सदस्यको लागग फारम  बब भरेर 
आएको उद्यमी लाइ व्यिसाय सूरु तथा व्यिसाय गरररहेको उद्यमीलाइ व्यिसाय ककि के 
का लागग कसरर र व्यिसायलाइ सु-व्यिस्स्थत तररका बाट गरर मुिाफा र उत्पाददत सामागग्र 
िा सेिालाइ कसरर ग्राहकलाइ सन्तुस्टट ददि सककन्छ भन्िे लसजयिात्मक तररकािाट व्यिसाय 
गियको लागग अलभपे्रररत गदयछ ।

यो ताललम पश्चात उद्यमीहरुले व्यिसाय गदाय ठाउ अिस्था तथा व्यिसानयक योजिा गरर 
गिायले व्यिसाय सफल बन्िमा सहयोग पुग्िे देखखन्छ ।



व्यिसाय सचेतता तथा सुरू ताशलम



शसप विकास ताशलम
गररवि नििारणको लागग लघु उद्यम विकास काययक्रम अन्तगयत व्यिसाय लसप विकास ताललम जुि 
उद्यमलिला विकास ताललम बाट व्यिसाय छिोट भएर आएको उद्यमीहरुलाइ आिश्यक्ता हेरेर 
व्यिसाय सूरू गियको लागग समुहमा व्यिसानयम लसप विकास ताललम प्रदाि गदयछौ जुि मध्य िया 
उद्यमीहरु
गलैचा ताललम-२५ जिा िडा िं १० मा सञ्चालि भएको
तरकारी ताललम-१२ जिा िडा िं ६ मा संचालि भएको
च्याउ ताललम-१२ जिा िडा िं ६ मा संचालि भएको
बाख्रा ताललम-२५ जिा िडा िं ६ र १० मा संचालि भएको
जम्मा रकम रु.८०००००



च्याउ उत्पादन िदै





प्रबिगि हस्तान्तरण
गररवि नििारणको लागग लघु उद्यम विकास काययक्रम अन्तगयत प्रविगध हस्तान्तरण काययक्रम जुि लघु उद्यमीहरु लसप विकास 

ताललम ललइसकेपनछ व्यिसाय सुरु गियको लागग प्रविगधको आिश्यक पदयछ यस्तो उद्यमीको आिश्यक्ता पदहचाि गरर 
प्रविगध हस्तान्तरण गररएको छ।

बाख्रा पालि-२७ जिा सामागग्रहर –जस्ता, जालल, पाइप,र ड्रम तथा दािा खुिाउिे भाडाहरु
गलैचा उद्यमी- २५ जिालाइ ताि वितरण
तरकारी उद्यमी-१२ जिालाइ टिेल ड्रम हजारी ३ जिालइ टिेल प्लास्टटक पाच जिालाइ ड्रम
च्याउ उद्यमी-१२ जिालाइ सामुदहक फलामको ड्रम कालो प्लास्टटक हजारर  आदद सामाग्र वितरण भएको छ।
प्रविगध हस्तान्तरणमा जम्मा रकम रु ३२२००० खचय भएको छ







लघु वित्तमा पहुुँच सहजिकरण र समन्िय

गररवि नििारणको लागग लघु उद्यम विकास काययक्रम अन्तगयत लघु वित्तमा सहस्जकरण तथा समन्िय  सम्झौतामा २४ 
जिा उद्यमीलाइ सहकारीसंग ऋण ललिको लागग आिश्यक अन्तरकक्रयात्मक काययक्रम र सहकारीको आजको 
आिश्यता तथा िहकारीको निनतनियमबारे उद्यमीलाइ जािकारर गररएको ।

लघु वित्तमा पहुुँच तथा सहस्जकरणमा जम्मा रकम रु ६७७४० रुपैया खचय भएको छ



फोटोहरु



ििाररकरण

गररवि नििारणको लागग लघू उद्यम विकास काययक्रम अन्तगयत बजारीकण मा उद्यमीलाइ लेिललङ प्याकेस्जङ 
बजाररकरण अध्ययि अिलोकि पदयछ 

बजाररकरणको ६७४४० रकम रुपैया गलैचाको ताललममा खचय भएको छ



पुरानो उद्यमी तफफ
गररवि नििारणको लागग लघु उद्यम काययक्रममा व्यिसाय गरररहेको तथा व्यिसाय सुधारको लागग उद्यमी पदहचाि गरर 

यद्यमीहरुलाइ स्तर उन्िनतको लागग लसप विकास ताललम तथा प्रविगध हस्तान्तरण गररन्छ त्यस मध्य 
गगरान्चौर िडा िं १२ मा गलैचा २० उद्यमीलाइ ३ मदहिा स्तरोन्िनत ताललम र ढाका बुिाइ ताललम १० जिालाइ १ 

मदहिे स्तर उन्िनत ताललम ददइएको छ ।
५५००००  रपैया खचय भएको छ







समुहमा प्रविगि हस्थतान्तरण
गररवि नििारणको लागग लघु उद्यम विकास काययक्रम अन्तगयत सामुदहक प्रविगध हस्तान्तरण १५ जिाको समुहमा उन्ित 

जातको बयर बोका र गलैचाको ताि वितरण गगररएको छ ।
जम्मा रकम रु १४०००० खचय भएको हो ।



मेलम्ची निरपाशलकाको कायफक्रम
ढाकाको उद्यमीहरुलाइ उद्यम गरररहेको र उद्यम भििको लागग झ्याल ढोका ममयत तथा ताि २ िटा र एउटा स्स्टलको 

दराज वितरण भएको छ जसले गदाय ढाकाको कपडा तथा धागोलाइ व्यिस्स्थत तररकाले राख्न सहयोग पुगेको छ।
गलैचाको उद्यमीहरु मध्य काम गरररहेको र अनत विपन्ि उद्यलमलाइ छािेर ५ जिालाइ एक सेट गलैचाको धागो 

वितरण पनि गररएको छ।
१ लाख ३५००० रुपैया िगरपाललकको कोषबाट खचय भएको छ ।





जम्मा खचय भउको रकम रु २१६६१४० रुपैया खचय 
भएको छ।



िन्यािाद


