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१. ननकायको स्वरूप र प्रकृनत 

 नब.सं. २०७३ साल फागनु २७ गते साक्रवकका दरवाङ, रुम, ओखरबोट, देक्रवस्थान, नबम र 
ननस्कोट गा.क्रव.स. हरु नमनल यस मानलका गाउँपानलकाको नामाकरण गरी स्थानीय तहको 
रूपमा मानलका गाउँपानलकाको स्थापना गररएको हो ।  

२. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार 
स्थानीय सरकार सञ्चलान ऐन, २०७४, गाउँसभा सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७४, गाउँपानलका 
(कायवक्रवभािन) ननयमावली, २०७४, गाउँपानलकाको (कायव सम्पादन) ननयमावली, २०७४, 
गाउँपानलकाको आनथवक ऐन, २०७८, क्रवननयोिन ऐन, २०७८ तथा अन्य प्रचनलत  कानूनले तोके 
अनसुार।  

३. कमवचारी संख्या र कायव क्रववरण 

मानलका गाउँपानलका दरवन्धी क्रववरण 

ि .सं.  समहु जस्वकृत दरबन्दी स्थायी पदपनुतव करार पदपनुतव ररक्त पद  कैक्रफयत 

1 गा .पा.कायावलय  33 21 2 10   

2 कृक्रर् 4 0 4 1 अनधकृत1/सहायक3 

3 पश ु 5 0 4 1 अनधकृत1/सहायक4 

4 स्वास््य 39 23 11 5   

  िम्मा 81 44 21 17   

 

४. गाउँपानलकाबाट प्रदान गररन ेसेवा  

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र गाउँपानलका (कायवक्रवभािन) ननयमावली, २०७४ ले 
तोके अनसुार  

५. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखागत  जिम्मेवारी 
 आनधकाररक-सांगठननक ढाँचा अनसुार शाखाहरूको जिम्मेवारी तोक्रकएको । 

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनध 

 दस्तरु र अवनध नागररक वडापत्रमा उल्लेख गररएको साथै नागररक वडा पत्र र दस्तरुको 
क्रवस्ततृ क्रववरण वेवसाइटमा पनन राजखएको । 

७. ननणवय गने प्रक्रिया र अनधकारीः 
 वाक्रर्वक क्रवकास योिना/बिेट गाउँसभाले स्वीकृत गने गरेको  

 अन्य ननणवयहरू गाउँ कायवपानलकाले गने गरेको 



 

 अन्य ननयनमत कामहरू शाखा प्रमखुको नसफाररसमा अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतबाट 
ननणवय भए अनसुार हनुे । 

८. ननणवय उपर उिरुी सून्न ेअनधकारीः 
 अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

 

 

९. गाउँपानलका शाखा/इकाई र जिम्मेवार अनधकारी एवं सम्बजन्धत शाखा प्रमखु  

मानलका गाउँपानलकाको कायवके्षत्र नभत्र समाक्रहत भएका क्रवनभन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गनव 
गाउँपानलकामा देहाय बमोजिमका शाखा/इकाईहरूको व्यवस्था गररएको छः 

ि.सं. शाखा/ईकाइ/कायविम जिम्मेवार अनधकारीको पद 

जिम्मेवार अनधकारीको 
नाम  

1.  कायावलय प्रमखु प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत क्रवष्ण ुप्रसाद पौडेल 

2.  सामाजिक क्रवकास शाखा/ जशक्षा शाखा शाखा अनधकृत अशोक ररिाल 

3.  आनथवक प्रशासन शाखा लेखा अनधकृत फजणन्र प्रसाद आचायव 

4.  स्वास््य शाखा स्वा्य संयोिक  सन्त ुकुमारी काकी 

5.  

प्रशासन शाखा/ आन्तररक लेखा पररक्षण 
ईकाइ आ.ले.प पाँचौ मननर् शमाव अनधकारी 

6.  योिना तथा अनगुमन शाखा अनधकृत छैठौं सोम बहादरु के.सी. 

7.  सूचना तथा संचार प्रक्रवनध शाखा सूचना प्रक्रवनध अनधकृत नबिय सवेुदी 

8.  

पूवावधार क्रवकास तथा वातावरण व्यवस्थापन 
शाखा ईजिननयर  

ई. नम नारायण 
ढुङ्गाना 

9.  प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम रोिगार संयोिक  साक्रवत्री गवुविा पनु 

10.  मक्रहला बालबानलका तथा समाि कल्याण ईकाइ  

सहायक मक्रहला क्रवकास 

ननररक्षक  जशक्षा अनधकृत 

11.  योिना तथा अनगुमन ईकाइ  अनधकृत छैठौं सोम बहादरु केसी 

12.  भवन तथा मापदण्ड कायावन्वयन ईकाइ  ईजिननयर 

ई. नम नारायण 
ढुङ्गाना 

13.  सडक तथा अन्य पूवावधार ईकाइ ईजिननयर 

ई. नम नारायण 
ढुङ्गाना 

14.  पश ुसेवा शाखा  पश ुना.प्रा.स.  अशनु ररिाल 

15.  कानूनी मानमला ईकाइ  उिरुी समन्वयकताव खजशला गरुुङ्ग 



 

16.  रािश्व शाखा अनधकृत छैठौं सोम बहादरु के .सी. 

17.  पजिकरण ईकाइ एम.आई.एस अपरेटर लाल कुमारी रोका 

18.  कृक्रर् शाखा कृक्रर्  अनधकृत जशजक्षत परािलुी 
 

 

 

१०. गाउँपानलका अन्तरवगतका वडा कायावलयमा कायवरत कमवचारीको क्रववरण 

ि.सं. वडा नं. सजचवको नाम पद 

१ १-ननस्कोट सवुास पौडेल सहायक चौँथों 

२ २-रुम शोभा सापकोटा सहायक चौँथों 
३ ३-डाँडाँगाउँ धमवकान्त पौडेल सहायक चौँथों 
४ ४-ओखरबोट धमवकान्त पौडेल सहायक चौँथों 
५ ५-देक्रवस्थान सवुास पौडेल सहायक चौँथों 
६ ६-दरबाङ्ग सवुास गैरे सहायक पाचौं 
७ ७-क्रवम नक्रवन पौडेल सहायक चौँथों 

 

११. सम्पादन गरेको मखु्य मखु्य कामको क्रववरणः  

 गत आनथवक बर्वमा १६ पटक र यस आनथवक वर्वमा 5 पटक कायवपानलकाका बैठक सम्पन्न भएका 
छन।् 

 नमनत २०७८।०३।१० गते नवौं र २०७८।09।१९ गते दशौँ गाउँ सभा सम्पन्न भएका छन।् 

 आनथवक बर्व २०७८/०७९ मा स्वीकृत योिनाहरूको प्रगनत अवस्था ननम्नानसुार रहेको छ। 

 

मानलका गाउँपानलकाको वाक्रर्वक स्वीकृत कायविम अनसुार मानलका गाउँपानलका नभत्र रहेका क्रवनभन्न 
वडाहरुमा चाल ुआ.व.2078/79 को आर्ाढ देजख माघ ११ गतेसम्म यस योिना शाखाबाट भए 
गरेका कायवको प्रगती क्रववरण 

वडा नं. योिना सम्झौता 
संख्या 

रननङ नबल 
भकु्तानी 

योिना सम्पन्न 
संख्या 

कैक्रफयत 

1 11 0 0  

2 12 0 0  

3 5 1 1  



 

4 8 0 0  

5 10 0 0  

6 13 0 1  

7 3 0 0  

िम्मा 62 1 2  

 

 मनसनुी वर्ावसँगै सरुवात भएको नेपालीहरुको महान पवव दशै र नतहारमा स्थानीय 
बानसन्दाहरुलाई खाद्यन्न सहि रुपमा आपूनतव गनव र यातायात संचालन लानग प्रत्येक वडामा 
रहेका वडा स्तररय सडकहरु ममवत गरर संचालनमा ल्याईएको, 

 यस कायावलयबाट कायावलय सम्बन्धी दैननक रुपमा यस शाखाबाट कायव गरेको मन्त्रालय, अन्य 
कायावलयमा पत्राचारको कायवहरु गरेको, 

 यस कायावलयबाट उपभोक्ताहरुलाई सहि भने्न उदे्दश्यले सबै वडाहरुमा उपभोक्ता सम्झौता 
लगायत प्रजशक्षण कायविम जशक्रवर संचालन गररएको र नत मध्ये वडा नं. 2 मा ८ वटा र 
वडा नं. 5 मा ९ वटा गरर िम्मा १७ वटा योिना सम्झौता गररएको छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

१२. सामाजिक क्रवकास  तथा जशक्षा शाखा 
dflnsf ufpFkflnsf,DofUbL cGtu{t ;Dk'0f{ ;fd'bfoLs ljBfnox?sf] lzIfs b/aGbL lja/0f ÛÛÛ 

नस .नं.  क्रवद्यालयको नाम जशक्षक दरबन्दी पदपनुतव पदपनुतव मध्ये करार क्रवद्याथी संख्या 
२०७७ 

१ श्री ननस्कोट मा .क्रव.  ८ ८ ४ २०३ 

२ श्री नसद्द आ  .क्रव.  ६ ६ १ २१९ 

३ श्री जशशकुल्याण आ क्रव. २ २ २ ७५ 

४ श्री सरस्वती आ क्रव १ १ १ १९ 

५ श्री िनिागरण आ क्रव १ १ १ ६७ 

६ श्री राक्रिय मा क्रव  १४ १३ ६ ४५७ 

७ श्री राक्रिय िनकल्याण आ क्रव  २ २ २ ६२ 

८ श्री देउराली आ क्रव  ५ ५ ३ २०९ 

९ श्री िनिागनृत आ क्रव  ३ ३ १ ७३ 

१० श्री ध्रबुज्योनत आ क्रव  १ १ १ ५३ 

११ श्री ज्ञानक्रवकास आ क्रव  ० ० ० ६० 

१२ श्री अमरज्योनत मा क्रव  ६ ६ २ २४५ 

१३ श्री क्रवद्याज्योनत आ क्रव  २ २ २ १४ 

१४ श्री गोरक्षा आ क्रव  ४ ४ १ १५५ 

१५ श्री िनज्योनत आ क्रव  २ २ २ ३६ 

१६ श्री सरस्वती आ क्रव  ० ० ० २७ 

१७ श्री ओखरबोट मा क्रव  १० १० ८ २१७ 

१८ श्री परुुर्ोत्तम आ क्रव  ३ ३ २ ८२ 

१९ श्री नसद्दाथव मा क्रव  ६ ६ ३ १९६ 

२० श्री खबाङ्ग आ क्रव  ३ ३ १ ३८ 

२१ श्री जशव आ क्रव ३ ३ ० ३३ 

२२ श्री महनभर आ क्रव ३ ३ ० ५२ 

२३ श्री नभम मा क्रव  १२ १२ ५ २२८ 

२४ श्री गौ बम बस्त मा क्रव  ८ ८ ४ २८३ 

२५ श्री लक्ष्मी आ क्रव  ३ ३ २ ३८ 

२६ श्री मानलका आ क्रव  ३ ३ ० ४७ 

२७ श्री सरस्वती आ क्रव  ४ ४ १ २९ 

२८ श्री प्रनतनमाव आ क्रव  ३ ३ ३ ७७ 

२९ श्री िनक्रप्रय मा क्रव  १७ १७ ५ ६१९ 

३० श्री मानलका आ क्रव  ६ ६ ३ ७७ 

३१ श्री भगवती आ क्रव  ७ ७ ३ ७५ 

३२ श्री सती आ क्रव  २ २ १ ६५ 

३३ श्री नसद्द आ क्रव  १ १ ० ६ 

३४ श्री क्रकसानी मा क्रव  १४ १४ ३ ३३९ 

३५ श्री िनकल्याण आ क्रव  २ २ २ २५ 

३६ श्री जशब आ क्रव ३ ३ २ ४८ 



 

३७ श्री मानलका आ क्रव  ३ ३ १ ९९ 

३८ श्री क्रहमाली आ क्रव ० ० ० १८ 

                                      िम्मा १७२ १७१ ७८ ४४७६ 
  

 

 

(/fi6«ktL z}lIfs ;'wf/ sfo{s|d cGtu{t_ 

g]kfn ;/sf/ -dlGqkl/ifb_ af6 :jLs[t /fi6«klt z}lIfs ;'wf/ sfo{s|d sfo{Gjog sfo{ljlw, @)&^ df Joj:yf 

eP adf]lhd dfglgo lzIff,lj1fg tyf k|ljlw dGqLHo'sf] ldlt @)&*÷)*÷!# df a;]sf] lgb]{zs ;ldltsf] 

a}7saf6 rfn' cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf nfuL /fi6«klt z}lIfs ;'wf/ sfo{s|d cGtu{t ef}lts ;'ljwf lj:tf/ 

nufotsf sfo{s|ddf ;xefuL x'g OR5's ;fj{hflgs ljBfnonx?sf] k|utL ;'rLs/0f ufpF sfo{kflnsf] sfof{no 

dfkm{t lzIff ljsf; tyf ;dGjo OsfO{df k|yfldlss/0f u/L k7fO{Psf]  . 

l;=g+= ljBfnosf] gfd k|:tfljt dfu sfo{s|Df btf{ ldlt / gDa/ cg'dflgt nfut s}lkmot 

!= >L ;/:jtL cf=lj= 

dflnsf )! 

@ sf]7] eag @)&*–)(–)!-^&%_ @) nfv  

@= >L cf]v/af]6 df=lj= 

dflnsf )$ 

$ sf]7] eag @)&*–)(–)!-^&^_ &* nfv  

#= >L k'?iff]td cf=lj= 

dflnsf )$ 

ICT LAB tyf DIGITAL 
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@)&*–)(–)!-^&&_ !) nfv  
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dflnsf )$ 
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@)&*–)(–)!-^&*_ !$ nfv %) xhf/  

%= >L /fli6«o df=lj= 
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^= >L uf}ad a:t df=lj 

dflnsf )% 
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LIBRARY Joj:yfkg 

@)&*–)(–)$-^(^_ @^ nfv %) xhf/  

&= >L cd/Hof]tL df=lj= 

dflnsf )# 

$ sf]7] eag @)&*–)(–)&-&)%_ &) nfv  

*= >L dxle/ cf=lj= 

dflnsf )$ 

ICT LAB tyf DIGITAL 
LIBRARY Joj:yfkg 

@)&*–)(–)&-&!#_ !) nfv  

(= >L dxle/ cf=lj= 

dflnsf )$ 

@ sf]7] eag @)&*–)(–)&-&!$_ @% nfv  

!)= >L ljBfHof]tL cf=lj= 

dflnsf )# 

@ sf]7] eag @)&*–)(–)&-&!^_ @@ nfv  

!!= >L ls;fgL df=lj= 

dflnsf )& 

k|fljlws wf/ tkm{ LAB 
;'b[9Ls/0f tyf ICT LAB 
Joj:yfkg 

@)&*–)(–)&-&#%_ !% nfv k|fljlws 

wf/ tkm{ 

LAB tyf 
ICT LAB 
;'b[9Ls/0f 

;d]t 



 

!@= >L l;Bfy{ df=lj= 

dflnsf )$ 

ICT LAB tyf DIGITAL 
LIBRARY Joj:yfkg 

@)&*–)(–)*-&#*_ @^ nfv %) xhf/  

!#= >L lz4 cf=lj= dflnsf 

)! 

ICT LAB tyf DIGITAL 
LIBRARY Joj:yfkg 

@)&*–)(–)*-&$)_ * nfv ^% xhf/  

!$= >L vafË cf=lj= dflnsf 

)$ 

ICT LAB tyf DIGITAL 
LIBRARY Joj:yfkg 

@)&*–)(–)*-&$!_ !) nfv  

!%= >L lzz'sNof0f cf=lj= 

dflnsf )! 

@ sf]7] eag @)&*–)(–)(-&$*_ !* nfv  

!^= >L dflnsf cf=lj= 

dflnsf )& 

ICT LAB tyf DIGITAL 
LIBRARY Joj:yfkg 

@)&*–)(–)(-&%)_   

!&= >L dflnsf cf=lj= 

dflnsf )^ 

$ sf]7] eag @)&*–)(–)(-&%!_ &% nfv  

!*= >L uf]/Iff cf=lj= 

dflnsf )# 

ICT LAB tyf DIGITAL 
LIBRARY Joj:yfkg 

@)&*–)(–)(-&%@_ ^ nfv %) xhf/  

!(= >L hghfu/0f cf=lj= 

dflnsf )! 

@ sf]7] eag @)&*–)(–)(-&%$_ #) nfv  

@)= >L hghfu/0f cf=lj= 

dflnsf )! 

ICT LAB tyf DIGITAL 
LIBRARY Joj:yfkg 

@)&*–)(–)(-&%$_ !) nfv %) xhf/  

@!= >L hglk|o df=lj= 

dflnsf )^ 

ICT LAB tyf DIGITAL 
LIBRARY Joj:yfkg 

@)&*–)(–)(-&%$_ !) nfv  

@@= >L eujtL cf=lj= 

dflnsf )^ 

ICT LAB tyf DIGITAL 
LIBRARY Joj:yfkg 

@)&*–)(–!$-&*&_ ^ nfv %) xhf/  

@#= >L eujtL cf=lj= 

dflnsf )^ 

@ sf]7] eag @)&*–)(–!$-&**_ ? @# nfv  

@$= >L 1fgljsf; cf=lj= 

dflnsf )@ 

@ sf]7] eag @)&*–)(–!$-&**_ ? $) nfv  

 

;fy} cf=a=@)&*÷)&( sf] bf];|f] q}dfl;s lzIff zfvf tkm{sf] k|utL lja/0f ... 

!=cem}kgL sf]le8 !( sf sf/0f pTkGg kl/l:yltdf l;sfO{ ;xlhs/0fsf nfuL z}lIfs sfo{s|d sfo{Gjog 

k|ls|ofnfO{ lgodfg';f/ lgoldt ;~rfngdf Nofpg ufpFkflnsf :t/Lo ljBfno ;~rfng ;DalGw dfkb08, zt{ 

tyf cfrf/ ;+lxtf– @)&* lgdf0f{ u/L sfo{Gjogdf NofO{Psf]  . 

@=dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;Dk\0f{ ;fd'bfoLs ljBfnox?sf :yfoL lzIfsx?sf] sfo{ ;Dkfbg d'Nof°g 

tyf :yfoL÷c:yfoL lzIfsx?sf] ;DktL lja/0fsf] clen]lvs/0f ul/Psf] . 

 

cf=a= @)&*÷)&( lzIff tkm{ ljlgof]hLt ;zt{ cg'bfgdf ePsf] k|utL 

cf=a= @)&*÷)&( lzIff tkm{ ;zt{ cg'bfg dfkm{t ljBfnodf k7fOPsf] Psd'i7 q}dfl;s lgsfzf ljj/0f 

k|utL . 

 k|yd q}dfl;s lgsf;f bf];|f] q}dfl;s lgsf;f s}lkmot 



 

िम्मा @,($,*$,*$@. @,#!,((,@!^. lj:t[t ljj/0f # / 

$ gDa/ a'bfFdf 

/flvPsf] . 

 

 

#=cf=a= @)&*÷)&( sf] k|yd q}dfl;s -;fd'bflos ljBfnox?df cfwf/e't÷dfWolds lzIfs,afnljsf; 

;xhstf{, ljBfno sd{rf/Lx?sf] tna eQf tyf rf8kj{ vr{ cg'bfg lzif{s Pad :yflgo tx dfkm{t ljBfno 

sd{rf/L / afnljsf; ;xhstf{x?nfO{ yk ul/Psf] tna eQf _ cGtu{t ljBfnon] dfu u/]sf] cf=a= @)&*–

)&( sf] k|yd q}df;Ls dfukmf/dsf cfwf/df ;DKf'0f{ ;fd'bflos ljBfnox?sf] nflu tna tyf rf8kj{ eQf 

afkt x'g cfpg] ;+l3o cg'bfg vr{ /sd ?=@,&!,(),*$@. / :yflgo cg'bfg /sd ?=@@,($,))). u/L Psd'i7 

lgsf;f  /sd  ?=@,($,*$,*$@. –-cIf?kL ? b'O{ s/f]8 rf}/fgAa]]  nfv rf}/f;L xhf/ cf7 ;o aofln; ?k}of 

dfq_ K|fe' ljsf; j}+s ln= ,b/jfËu zfvf dfkm{t ljBfnosf] j}s vftfdf भकु्तानी k7fOPsf] . 

$=आ.व .207 * /7 ( को jflif{s स्वीकृत कायविम अनसुार नेपाल सरकार -lzIff_ संघीय  अनदुान – -;fd'bflos 

ljBfnox?df cfwf/e't÷dfWolds lzIfs,afnljsf; ;xhstf{, ljBfno sd{rf/Lx?sf] tna eQf cg'bfg lzif{s 

Pad :yflgo tx dfkm{t ljBfno sd{rf/L / afnljsf; ;xhstf{x?nfO{ yk ul/Psf] tna eQf _ cGtu{t 

ljBfnon] dfu u/]sf] cf=a= @)&*–)&( sf] bf]:f|f] q}df;Ls dfukmf/dsf cfwf/df ;DKf'0f{ ;fd'bflos 

ljBfnox?sf] nflu tna eQf afkt x'g cfpg] ;+l3o cg'bfg vr{ /sd ?=@,!$,&%,&!^. / :yflgo cg'bfg 

/sd ?=!&,@#,%)). u/L Psd'i7 lgsf;f /sd  ?=@,#!,((,@!^. –-cIf?kL ? b'O{ s/f]8 PStL; nfv pGg;o 

xhf/ b'O{ ;o ;f]|x ?k}of dfq_ K|fe' ljsf; j}+s ln= ,b/jfËu zfvf dfkm{t ljBfnosf] j}s vftfdf भकु्तानी 

k7fOPsf] . 

%=dfnLsf ufpFkfnLsfsf] lzIff,o'jf tyf v]ns'b zfvfn] ufpF sfo{kfnLsfsf]] ldlt @)&&–)*–@) sf] gL0f{o 

cg';f/ c+u|]hL sfo{qmdsf nflu ljBfno 5gf}6 u/L sfo{s|d ;~rfng ;DaGwdf gL0f{o eP adf]hLd ljBfnox? 

5gf]6 u/L sfdsfh ;dfkg e};s]sf] ;fy} pSTf sfdsfhsf] k|utL ;dLIffsf] nfuL ;DalGwt ljBfnosf k|c / 

! hgf lzIfs u/L ! lbg] Ifdtf ljsf; tflnd ;Grfng ePsf] . 

^=dflnsf ufpFkflnsf dfkm{t z}lIfs ;fdfu|L ljt/0fdf nfefGjLt # b]vL !) aif{ ;Ddsf  ljBfyL{x?sf] j8fut 

tYof°ut k|utL ljj/0f . 

 

 



 

 

 

z}lIfs ;fdfu|Lx?sf] cfO{6d 

!=skL @=k]G;Ln #=O/]h/ $=k]g %=;fkg{/ ^=:s'n Aofu &=6«ofs ;'6 

l;=g+= j8f Affnljsf; b]vL sIff 

# ;Dd 

sIff $–% ;Dd s}lkmot 

!= lg:sf]6, dflnsf )! !$* @)  

@= b]lj:yfg, dflnsf )% !*% ^^  

#= b/afË, dflnsf )^ !@* $#  

$= ljd, dflnsf )& !@( $^  

                          hDdf %() !&%  

 

&= laBfyL{ bLjf vfhf ;Dk'0f{ ;fd'bfoLs ljBfnox?df nfu'  ePsf] / pSTf laBfyL{ bLjf vfhfaf/] lgodLt 

cg'udg tyf lg/Gt/ ;Dks{df /xL k|rlnt lgodfg';f/ laBfyL{ bLjf vfhfsf] /sd ljBfnosf] vftfdf ljBfyL{ 

xfhL/L ljj/0f cg';f/ lgsf;fsf] nfuL dfukmf/d lzIff,o'jf tyf v]ns'b zfvfdf dfu ul/Psf] . 

*=;fd'bflos ljBfnox?sf] lzIfs b/aGbL ldnfg sfo{ ;DkGg e};s]sf] ;fy} Go'g / z'Go b/aGbL /x]sf 

ljBfnox?sf] nfuL cg'bfg lgsf;fsf nfuL dfukmf/d dfu ul/Psf] . 

(=dflnsf ufpFkflnsfsf] z}lIfs kfZj{lrq / z}lIfs of]hgf lgdf{0fsf] nflu cfjZos k|ls|of sfo{ cuf8L a9fOPsf] 

. 

!)=zfvfdf cfpg] lgoldt sfdsfhx? ;fy} ckfËtf kl/ro kq sf8{  ljt/0fdf lgod;+ut tl/sfn] ;]jf k|jfx 

ul/Psf] . 

 

१३. पूवावधार क्रवकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा: 

आ.व २०७८/७९ तफव  पबुावधार तथा भवन ननयमन शाखाको हालसम्मको प्रगनत नबवरण 

ठेक्का/पट्टा तर्फ  

योजनाको नाम ठेक्का 
आव्हान 

ममति 

बेचिएको बबड 
डकुमेन्टको सखं्या 

ठेक्का खोमिएको 
ममति 

सम्झौिा 
ममति 

हािसम्मको अवस्था 



 

 

अन्य  

वर्ावत ्मा नबनिएका सडकहरु खोनलएको(औल-बेली सडक बाहेक) र संचालनमा रहेका   

योिना भकु्तानी 

वडा नं ३ को २ वटा योिनाको कायव सम्पन्न प्रनतवेदन पाररत भई एउटा योिनाको रननङ्ग नबल भकु्तानी भएको साथै वडा 
नं ६मा दखु ुअल्कचौर सडकको काम सक्कीएर योिना अनगुमन भएको 

योिना सम्झौता  

योिना शाखाद्वारा उपलब्ध नबवरण अनसुार 

आनथवक वर्व २०७७/७८मा म्याद थप भएका योिनाको अवस्था  

फोहोरमैला व्यवस्थापन  अन्तगवत  “Construction of Sewer Line (Drain) in Darbang Bazaar (Contract ID: 

MRM/MGD/NCB/WORKS/077/078-05)” को काम सम्पन्न भई भकु्तानी भएको 

खारा नबम सडक स्तरोन्ननत अन्तगवत “Upgrading of Khara-Bima Road (Contract ID: 
MRM/MGD/NCB/WORKS/077/078-02)” को काम संचालन भैरहेको 

दरबाङ्ग  बजार 

सरंक्षण 

२०७८/०५/११ ११ २०७८/०६ /१० २०७८/०८/२८ काम सरुु भएको र २०% पेश्की 
रकम माग गरेकोमा १०% 
भकु्िानी भएको 

दरबाङ्ग तनस्कोट 

सडक 

२०७८/०६/२५ १४ २०७८/०७ /२६  सम्झौिाको गनन आउनकोिागी 
ठेकदारिाई पत्रािार गररएको 

खारा बबम सडक २०७८/०६/२५ १४ २०७८/०७ /२६  सम्झौिाको गनन आउनकोिागी 
ठेकदारिाई पत्रािार गररएको 

रुम स्वास्थ िौकी २०७८/०९/२१    ठेक्का आवहान गररएको 
मसद्धाथन मा.वव 

भवन तनमानण 

२०७८/०९/२१    ठेक्का आवहान गररएको 

दरबाङ्ग बजार 
वपि 

२०७८/०९/२६    ठेक्का आवहान गररएको 

औसचध खररद २०७८/०७/१७ ५ १८/११/२०२१  केहह औसचध आउन बााँकी 



 

दरबाङ्ग बिार संरक्षण अन्तगवत “Darbang Bazaar Protection Works (Contract ID: 
MRM/MGD/NCB/WORKS/077/078-04)” को काम संचालन भैरहेको 

 

घर निर्ाफण सम्पन्ि प्रर्ाण पत्र बितरण 

यस कायावलयद्वारा आनथवक वर्व २०७८/७९मा ३ िना घरधनीलाई घर ननमावण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गररएको। 

 
 

१४. कृक्रर् सेवा  

दोस्रो तै्रमानसक प्रनतवेदन 

मक्रहना : कानतवक 

ि .स.  क्रियाकलाप क्रववरण िम्मा कैक्रफयत 

१. नसफारीस ३ वटा 
मानलका र घरेल ुक. सक्षम कृक्रर् तथा पशपन्छी फमव, मानलका -७  

ख. हक्रवन एण्ड अन्ि ुकृक्रर् तथा पशपन्छी फमव, मानलका-
१ मानलका 

ग. चौतारे खाम्िा रोका पशपन्छी तथा कृक्रर् फमव, 
मानलका -६  मानलका र घरेल ु

२. नबउ क्रवतरण ५० िाम 

 

क. मलुा (२०िाम) 

ख. नभण्डी (२०िाम) 

ग. काउली (१०िाम) 
३. क्रवर्ादी क्रवतरण 

क. Dimorph (ढुसीनाशक) ४० िाम Leaf blight of tomato 

ख. Delegate (क्रकटनाशक) २० नम .नल  टुटा क्रकरा 
 

 

मक्रहना : मंनसर 
ि .स.  क्रियाकलाप क्रववरण िम्मा कैक्रफयत 

१. नसफारीस 
५ वटा  

घरेल ुक. सक्षम कृक्रर् तथा पशपन्छी फमव, मानलका -७  



 

ख. रुक्रपना कृक्रर् तथा पशपन्छी फमव, मानलका-७ घरेल ु 

ग. जिवन कृक्रर् तथा पशपन्छी फमव, मानलका-७ मानलका  

घ. के .टी.एम .कृक्रर् तथा पशपन्छी फमव , मानलका-१ मानलका र घरेल ु
ङ. देररया कृक्रर् तथा पशपन्छी फमव, मानलका-७ मानलका 

२. नबउ क्रवतरण 

१८७ िाम 

 

च. रायो (३०िाम) 

छ. नभण्डी (६०िाम) 

ि. काउली (२ िाम0 ) 

झ. बन्दा ( िाम०1 ) 

ञ. मलुा (६०िाम) 

ट. गोलभेडा (७िाम) 
३. क्रवर्ादी क्रवतरण 

ठ. Dimorph (ढुसीनाशक) १२० िाम Leaf blight of tomato 

ड. Dimorph (ढुसीनाशक) १० िाम Leaf blight of potato 

ढ. G-mida (क्रकटनाशक) २० नम .नल  लाक्रह क्रकरा 
ण. Delegate (क्रकटनाशक) २० नम .नल  टुटा क्रकरा 
त. EMAR (क्रकटनाशक) ५ िाम लाक्रह क्रकरा 

 
 

मक्रहना : पसु 
ि .स.  क्रियाकलाप क्रववरण िम्मा कैक्रफयत 

१. नसफारीस 

२ वटा 

 

घरेल ुक. नसवानी कृक्रर् तथा पशपन्छी फमव, मानलका-६ 

ख. ओखरबोट सनु्तला तथा फलफुल फमव कृक्रर् ज्ञान केन्र म्याग्दी 
ग. गौतम कृक्रर् तथा पशपन्छी फमव, मानलका-४ मानलका गा .पा.  

२. नबउ क्रवतरण 

४० िाम 

 

घ. मलुा (२०िाम) 

ङ. गोलभेडा (१०िाम) 

च. रायो (१०िाम) 
३. क्रवर्ादी क्रवतरण 

छ. Dimorph (ढुसीनाशक) २० िाम 

 

Leaf blight of potato 
 

 
 



 

१५. सशुासन  

  भनूमहीन दनलत, भनूमहीन सकुुम्कासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन 
सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७७ बमोजिम यस गाउँपानलकामा रहेका भनूमहीन दनलत, भनूमहीन सकुुम्कासी 
र अव्यवजस्थत बसोबासीको लगत संकलन कायव सम्पन्न भएको छ ,   

  गाउँपानलका र  वडा नं ६, ७, ८ र ९ मा नसनस क्रटनभ िडान कायव सम्पन्न भएको छ । 

 कमवचारीहरूलाई प्रक्रवनध मैत्री बनाउन े उद्देश्यले गाउँपानलका र वडा कायावलयहरूमा कायवरत 
कमवचारीहरूलाई कम््यटुर सम्बन्धी तानलम सम्पन्न गररएको छ । 

 चाल ुआनथवक बर्व देजख गाउँपानलकाका सम्पूणव वडाकायावलयहरूबाट अन्लाईन व्यजक्तगत घटना दताव 
कायावन्वयनमा ल्याइएको छ। 

 सामाजिक सरुक्षा भत्ता क्रवतरण कायवलाई पूणवरूपमा बैक्रिङ्ग प्रणाली माफव त क्रवतरणको व्यवस्था गररएको 
छ। 

 गाउँपानलकामा हाल सम्म दताव भएका व्यजक्तगत घटनाहरूको नडजिटाइिेसन कायव सम्पन्न भएको छ। 

 गाउँपानलकानभत्रका सबै वडा कायावलयहरू  ,स्वास््य संस्थाहरू र माध्यनमक क्रवद्यालयकरूमा इन्टरनेट 
सेवा क्रवस्तार भएको छ। 

१६. न्याक्रयक सनमनत  

 यस मानलका गाउँपानलका गाउँ कायवपानलका अन्तगवत रहेको न्याक्रयक सनमनतमा चाल ुआ.व.2078/79 
को पक्रहलो तै्रमानसक (श्रावण, भार र असोि) मा िम्मा ३ वटा मदु्दाहरु दताव हनु आएका मध्ये २ 
वटा छलफल भई मदु्दा नछनोफानो भएको छ भने १ वटा मदु्दा छलफल हनु बाँकी रहेको छ । 

 
 

१७. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत र सूचना अनधकाकरीको नाम र पदः 
 अध्यक्षः श्रीप्रसाद रोका मगर 

 उपाध्यक्षः खरमाया नबटाल ु

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतः क्रवष्ण ुप्रसाद पौडेल 

 सूचना अनधकारीः सोम बहादरु के.सी. 

 

 

 

 

 

 



 

१८. ऐन, ननयम, क्रवननयम वा ननदेजशकाको सूची 
 गाउँपानलका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कायवक्रवनध 

 एम्बलेुन्स सेवा )व्यवस्थापन तथा संचालन (कायवक्रवनध  

 गररबी ननवारणका लानग लगू उद्यम क्रवकास कायविम )मेडपा (संचलन कारयक्रवनध 

 क्रवपद व्यवस्थापन कोर् संचालन तथा व्यवस्थआपन कायवक्रवनध 

 सरुजक्षत क्रवपन्न आवास कारयिम संचालन कायवक्रवनध 

 आकजस्मक कोर् संचालन तथा व्यवस्थापन कारयक्रवनध 

 खेलकुद संचालन सम्बन्धी कायवक्रवनध 

 सतु्केरी प्रोत्साहन पोर्ण भत्ता क्रवतरण कायवक्रवनध 

 योिना तिुवमा कायावन्वयन र व्यवस्थापन कायवक्रवनध 

 तानलम व्यवस्थापन तथा सञ् चालन कायवक्रवनध 

 ममवत संभार कोर् सञ्चालन ननदेजशका 
 समपरुक कोर् )सञ्चलन तथा व्यवस्थापन (कायवक्रवनध  

 करारमा स्वयमसेवक जशक्षक भनाव सम्बनन्धी मापदणड कायवक्रवनध 

 िलस्रोत उपयोग ननयमावली 
 कर तथा रािस्व संकलन तथा व्यवस्थापन कायवक्रवनध  

 आकजस्मक कोर् संचालन तथा व्यवस्थापन कायवक्रवनध 

 

 
 

१९. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक क्रववरण  

 गाउँपानलका स्थापना कालदेजख हालसम्मको आम्दानी खचवहरूको क्रववरण वेवसाइटमा राजखएको छ 
। 

 आ.व. २०७७।०७८ दोस्रो तै्रमानसक को आय/व्ययको क्रववरण यस प्रकार रहेको छः                           

 

 



 

  

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०७/०१-२०७८/०९/३० 

आय व्यय 

शीर्नक प्रस्िाववि आय वास्िववक आय मौज्दाि शीर्नक बावर्नक बजेट खिन खिन(%) मौज्दाि 

संघीय सरकार ३२,२६,७०,००० ८,१८,०३,३१० २४,०८,६६,६९० िाि ु २५,०७,२२,००० ३,९२,३६,९४५.२८ १५.६५ २१,१४,८५,०५४.७२ 

१३३११ 
समातनकरण 
अनुदान 

९,०२,००,००० २,२५,५०,००० ६,७६,५०,००० 

२११११ 

पाररश्रममक 
कमनिारी 

४,५२,७७,००० ९८,५६,६२३.६८ २१.७७ ३,५४,२०,३७६.३२ 

१३३१२ शसिन 
अनुदान िाि ु

१७,९६,७०,००० ५,५४,१९,९८० १२,४२,५०,०२० २११२१ पोशाक ६,३०,००० ० ० ६,३०,००० 

१३३१३ शसिन 
अनुदान पुाँजीगि 

१,१५,००,००० ३८,३३,३३० ७६,६६,६७० 

२११२३ 

और्धीउपिार 
खिन 

२,००,००० ७५,००० ३७.५ १,२५,००० 

१३३१५ ववर्ेश 
अनुदान पुाँजीगि 

१,१६,००,००० ० १,१६,००,००० 
२११३१ स्थानीय 
भत्ता 

१९,२६,००० २,०५,३७० १०.६६ १७,२०,६३० 

१३३१७ समपुरक 
अनुदान पुाँजीगि 

२,९७,००,००० ० २,९७,००,००० 
२११३२ महंगी 
भत्ता 

९,००,००० १,१८,००० १३.११ ७,८२,००० 

प्रदेश सरकार १,९९,८५,००० २४,९६,२५० १,७४,८८,७५० 
२११३३ फिल्ड 
भत्ता 

६,००,००० ० ० ६,००,००० 

१३३११ 
समातनकरण 
अनुदान 

९९,८५,००० २४,९६,२५० ७४,८८,७५० 

२११३४ 

कमनिारीको 
बैठक भत्ता 

३,००,००० २४,००० ८ २,७६,००० 

१३३१२ शसिन 
अनुदान िाि ु

५०,००,००० ० ५०,००,००० 
२११३९ अन्य 
भत्ता 

३,००,००० ० ० ३,००,००० 

१३३१६ समपुरक 
अनुदान िाि ु

५०,००,००० ० ५०,००,००० 

२११४२ 

पदाचधकारीअन्य 
सुबबधा 

१,२५,१३,००० २,४२,५०८ १.९४ १,२२,७०,४९२ 

राजस्व बाडिाड ७,६७,९६,००० १,८३,४३,७५८.८२ ५,८४,५२,२४१.१८ 
२२१११ पानी 
िथा बबजुिी 

३,००,००० ४,७०० १.५७ २,९५,३०० 

११३१५ घरजग्गा 
रजजष्टेशन 
दस्िुर 

५,००,००० ० ५,००,००० 
२२११२ संिार 
महसुि 

५,०८,००० १,३३,२३० २६.२३ ३,७४,७७० 

११४११ बााँडिााँड 
भई प्राप्ि हुने 
मूल्य अमभबदृ्चध 
कर 

३,५६,९१,५०० १,२८,९९,०४९.२५ २,२७,९२,४५०.७५ 

२२२१२ इन्धन 
(कायानिय 
प्रयोजन) 

७,५०,००० २,०५,२७८ २७.३७ ५,४४,७२२ 

११४२१ बााँडिााँड 
भइन प्राप्ि हुने 
अन्ि:शुल्क 

३,५६,९१,५०० ४२,५१,१५६.५७ ३,१४,४०,३४३.४३ 

२२२१३ सवारी 
साधन ममनि 
खिन 

१२,००,००० ४,४९,०४५ ३७.४२ ७,५०,९५५ 

११४५६ 
बााँडिााँटबाट 
प्राप्ि हुने सवारी 
साधन कर 

३९,१३,००० २,९९,६१० ३६,१३,३९० 

२२२१४ बबमा 
िथा नवीकरण 
खिन 

३,००,००० ८०,००० २६.६७ २,२०,००० 

१४१५७ बााँडिााँड 
भई प्राप्ि दहत्तर 

१०,००,००० ८,९३,९४३ १,०६,०५७ 
२२२२१ मेमशनरी 
िथा औजार 

६,८४,००० ४,२६,३८० ६२.३४ २,५७,६२० 



 

बहत्तरको 
ववफिबाट प्राप्ि 
हुन ेआय 

ममनि सम्भार 
िथा सञ्िािन 
खिन 

अन्िररक श्रोि ७,०५,४१,७२१.८८ ० ७,०५,४१,७२१.८८ 

२२३११ मसिन्द 
िथा कायानिय 
सामाग्री 

२७,८५,००० ५,७६,२२७ २०.६९ २२,०८,७७३ 

११३१४ 
भुममकर/मािपोि 

२,५०,००० ० २,५०,००० 
२२३१४ इन्धन - 
अन्य प्रयोजन 

३,००,००० ० ० ३,००,००० 

११३२१ घरवहाि 
कर 

३,५०,००० ० ३,५०,००० 

२२३१५ 

पत्रपबत्रका, 
छपाई िथा 
सूिना प्रकाशन 
खिन 

१६,६०,००० ३,९२,६०० २३.६५ १२,६७,४०० 

१४२१३ अन्य 
बबिीबाट प्राप्ि 
रकम 

३,००,००० ० ३,००,००० 

२२३१९ अन्य 
कायानिय 
संिािन खिन 

३,००,००० ० ० ३,००,००० 

१४२२४ परीक्षा 
शुल्क 

२०,००० ० २०,००० 
२२४११ सेवा र 
परामशन खिन 

१२,००,००० ० ० १२,००,००० 

१४२४३ 
मसिाररश दस्िुर 

६,००,००० ० ६,००,००० 

२२४१२ सूिना 
प्रणािी िथा 
सफ्टवेयर 
संिािन खिन 

६,००,००० ० ० ६,००,००० 

१४२४४ 
व्यजक्िगि 
घटना दिान 
दस्िुर 

२,५०,००० ० २,५०,००० 
२२४१३ करार 
सेवा शुल्क 

७५,००,००० ५,००,०२४ ६.६७ ६९,९९,९७६ 

१४२४५ नािा 
प्रमाणणि दस्िुर 

२,००,००० ० २,००,००० 
२२५११ कमनिारी 
िामिम खिन 

४,००,००० ० ० ४,००,००० 

१४२४९ अन्य 
दस्िुर 

५०,००,००० ० ५०,००,००० 

२२५१२ सीप 
ववकास िथा 
जनिेिना 
िामिम िथा 
गोष्ठी सम्बन्धी 
खिन 

२८,६०,००० ९५,८६३ ३.३५ २७,६४,१३७ 

१४३१२ 
प्रशासतनक दण्ड, 

जररवाना र 
जिि 

६,००,००० ० ६,००,००० 
२२५२२ कायनिम 
खिन १,५२,८९,००० १०,९०,२११ ७.१३ १,४१,९८,७८९ 

१४५२९ अन्य 
राजस्व 

९,८०,००० ० ९,८०,००० 
२२५२९ ववववध 
कायनिम खिन 

२,००,००० ९१,२८० ४५.६४ १,०८,७२० 



 

१४६११ व्यवसाय 
कर 

५,००,००० ० ५,००,००० 

२२६११ 

अनुगमन, 

मूल्यांकन खिन 
९,५६,००० ० ० ९,५६,००० 

३२१२२ बैंक 
मौज्दाि 

६,१४,९१,७२१.८८ ० ६,१४,९१,७२१.८८ 
२२६१२ भ्रमण 
खिन 

१३,६८,००० २,८९,३०० २१.१५ १०,७८,७०० 

जम्मा ४८,९९,९२,७२१.८८ १०,२६,४३,३१८.८२ ३८,७३,४९,४०३.०६ 
२२७११ ववववध 
खिन 

२८,५६,००० ५,५०,८५४ १९.२९ २३,०५,१४६ 

  २२७२१ सभा 
सञ्िािन खिन 

७,००,००० १,२६,३४० १८.०५ ५,७३,६६० 

  २६४१२ 

सरकारीतनकाय, 

सममति¸ 

प्रतिष्ठान एवं 
बोडनहरूिाई 
सशिन िािु 
अनुदान 

१३,३७,०६,००० २,२६,०८,६११.६० १६.९१ ११,१०,९७,३८८.४० 

  २६४१३ अन्य 
संस्थािाई 
सःशिन िािु 
अनुदान 

४०,२६,००० ० ० ४०,२६,००० 

  २७२११ छात्रववृत्त २१,९८,००० ० ० २१,९८,००० 

  २७२१२ उद्दार, 

राहि िथा 
पुनस्थानपना 
खिन 

१५,८०,००० ५,१०,००० ३२.२८ १०,७०,००० 

  २७२१३ 

और्धीखररद 
खिन 

११,५०,००० ० ० ११,५०,००० 

  २८१४२ घरभाडा १५,००,००० २,५५,००० १७ १२,४५,००० 

  २८१४३ सवारी 
साधन िथा 
मेमशनर औजार 
भाडा 

१२,००,००० ३,३०,५०० २७.५४ ८,६९,५०० 

  पूंजीगि १९,५१,३९,००० १,१९,५१,७१० ६.१२ १८,३१,८७,२९० 

  ३११११ 

आवासीय भवन 
तनमानण/खररद 

३३,००,००० ० ० ३३,००,००० 

  ३११२२ मेमशनरी 
िथा औजार 

१५,८५,००० १,८८,१४५ ११.८७ १३,९६,८५५ 

  ३११२३ ितननिर 
िथा फिक्िसन 

१३,००,००० २१,५०० १.६५ १२,७८,५०० 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ३११३१ पशुधन 
िथा बागवानी 
ववकास खिन 

९९,५३,००० २,००,००० २ ९७,५३,००० 

  ३११३४ 

कम्प्युटर 
सफ्टवेयर 
तनमानण िथा 
खरीद खिन 

६,००,००० ० ० ६,००,००० 

  ३११३५ पूाँजीगि 
परामशन खिन 

६,०४,००० ० ० ६,०४,००० 

  ३११५१ सडक 
िथा पूि 
तनमानण 

७,०९,२४,००० १५,७९,१९५ २.२३ ६,९३,४४,८०५ 

  ३११५३ ववद्युि 
संरिना तनमानण 

२,००,००० ० ० २,००,००० 

  ३११५४ िटबन्ध 
िथा 
बााँधतनमानण 

१,७०,००,००० ६,४८,००० ३.८१ १,६३,५२,००० 

  ३११५५ मसिंाई 
संरिना तनमानण 

८,७१,००० ० ० ८,७१,००० 

  ३११५६ 

खानेपानी 
संरिना तनमानण 

६४,४९,००० ० ० ६४,४९,००० 

  ३११५८ 

सरसिाई 
संरिना तनमानण 

१३,४३,००० ० ० १३,४३,००० 

  ३११५९ अन्य 
सावनजतनक 
तनमानण 

८,१०,१०,००० ९३,१४,८७० ११.५ ७,१६,९५,१३० 

  जम्मा ४४,५८,६१,००० ५,११,८८,६५५.२८ ११.४८ ३९,४६,७२,३४४.७२ 



 

२०. सामाजिक सरुक्षा तथा पजिकरण शाखा  

 प्रस्ततु नबर्यमा यस मानलका गाउँपानलका सामाजिक सरुक्षा तथा पजिकरण शाखा को  आ .२०७८.ब  

।०९।३० गते सम्मको सम्पाददत कायव तपजशल बमोजिम रहेको छ। 

तपजशल 

 नमनत २०७८।०७९ को पक्रहलो तै्रमानसक सामाजिक सरुक्षा भत्ता क्रवतरण गने काम गरीयो। 

 चलानन ३८७ देजख ६२४ सम्म चलानन गने काम गरीयो। 

 दताव  ४८५ देजख ८७७ सम्म दताव गने काम गरीयो। 

 स्वास््य सम्बजन्ध अन्य कामहरु )ननवेदन ,भपाई । 

 क्रवभागबाट प्राप्त भएका पत्रहरु वडा कायावलयमा पठाउन ेकाम गररयो। 

 ६ .सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गर ् ने लाभिाहीहरुको पक्रहलो तै्रमानसक भत्ता छुट भएका लाभिाहीहरुको 
रकम िम्मा गनवको लानग बैंकलाई क्रववरण पठाउने काम गरीयो। 

 सामााजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गरेका व्यजक्तको सम्पणुव क्रववरण जिल्ला समन्वय सनमनतको कायावलयमा 
पठाउने काम गररयो। 

  काम गररयो ।पक्रहलो सामाजिक सरुक्षा भत्ता पेश्की फछयौट गने  

 १०  .सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभिाहीहरुको जावरण अध्यावनधक गरी दोस्रो सामाजिक सरुक्षा 
भत्ता बैंकलाई पठाउने काम गररयो। 

नमनत २०७८ /० ७ /०१ देजख २०७८ /० ९ /३ ० गते सम्मको पजिकरणको प्रगनत क्रववरण 

वडा नं. िन्म मतृ्य ु क्रववाह बसाईसराई सम्बन्ध 
क्रवच्छेद 

िम्मा कैक्रफयत 

 

१ नं  .वडा ननस्कोट  ३० ७ ८ १ १ ४६  

२ नं  .वडा रुम  ४६ ११ १४ २ ० ७३  

३ नं  .वडा डाडागाउँ  ३३ १३ ९ ४ १ ६०  

४ नं  .वडा 
ओखरवोट 

९ ५ ६ ५ १ २६  

५ नं  .वडा 
देक्रवस्थान 

६९ १६ ६ २ ० ९३  

६ नं  .वडा दरवाङ्ग  २० ६ ७ ० ० ३३ असोि मक्रहना 
बाहेक 

७ नं  .वडा नबम  ३२ ९ १५ ० ० ५६  

िम्मा २३९ ६७ ६५ १४ ३ ३८८  

 



 

२१. प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम 

आ.व 2078/79 मा प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम तथा यवुा रुप कायविमको दोश्रो तै्रमानसक प्रगनत क्रववरण 

आ.व. 2078/79 मा मानलका गाउँपानलकामा रहेका बेरोिगार व्यजक्तहरुलाई कामका लानग पाररश्रनमकमा  
आधाररत सामदुाक्रयक आयोिना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कायवक्रवनध 2077 तथा यवुा रोिगारीका लानग 
रुपान्तरण पहल आयोिना (संचालन तथा व्यवस्थापन) 2076 बमोजिमा मानलका गाउँपानलकामा सूचीकृत 
भएको 774 िना बेरोिगार व्यजक्तहरुलाई न्यूनतम रोिगारी प्रदान गनव आ.व. 2077/78 को प्रथम 
चौमानसक अवनधमा 25 वटा आयोिनाहरु संचालनका लानग वडा कायावलयहरु माफव त आयोिनाहरुको सूची 
प्राप्त हनु आएकोमा यस दोश्रो चौमानसक अवनधमा उक्त आयोिनाहरुलाई प्राथनमकताका आधारमा कायवपानलकाको 
बैठकद्वारा पररमािवन गरर कुल १९ वटा आयोिनाहरु छनौट भएका छन ्। 

 प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम तफव  िम्मा रु. 3574000/- बराबरको 8 वटा आयोिनाहरु छनौट 
भएकोमा वडा नं. 5 तथा वडा नं. 6 को २ वटा आयोिनाहरु सम्झौता भई संचालनमा छन ्। यवुा 
रुप तफव  िम्मा रु. 45,00,000/- बराबरको 11 वटा आयोिनाहरु मध्ये वडा नं. 4 तथा वडा 
नं. 6 को २ वटा आयोिनाहरु सम्झौता बमोजिम संचालनमा आईरहेका छन ्। 

 आ.व. 2078/79 को दोश्रो तै्रमानसक अवनधमा प्रधानमनत्री रोिगार कायविम तथा यवुा रुप कायविम 
माफव त हाल सम्म 38 िना सूचीकृत बेरोिगार व्यजक्तहरुलाई रोिगार प्रदान गररएको छ । 

 ररक्त रहेको प्राक्रवनधक सहायक पदपूनतवका लानग दरखास्त आव्हान सूचना प्रकाशन गरर प्राप्त भएका 
आवेदकहरुलाई पररक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशनको िममा रहेको छ ।    

 

 

 

 


