
 

(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी 
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२०७9 कानतवक ०६ गते आइतवाि 

 

 

 

 



 

१. ननकायको स्वरूप ि प्रकृनत 

नब.सं. २०७३ साल फागनु २७ गते साहवकका दिवाङ, रुम, ओखिबोट, देहवस्थान, नबम ि ननस्कोट गा.हव.स. हरु नमनल 
यस मानलका गाउँपानलकाको नामाकिण गिी स्थानीय तहको रूपमा मानलका गाउँपानलकाको स्थापना गरिएको हो ।  

२. ननकायको काम, कतवव्य ि अनधकाि 
स्थानीय सिकाि सञ्चलान ऐन, २०७४, गाउँसभा सञ्चालन कायवहवनध, २०७४, गाउँपानलका (कायवहवभािन) 
ननयमावली, २०७४, गाउँपानलकाको (कायव सम्पादन) ननयमावली, २०७४, गाउँपानलकाको आनथवक ऐन, २०७८, 
हवननयोिन ऐन, २०७८ तथा अन्य प्रचनलत  कानूनले तोके अनसुाि।  

३. कमवचािी संख्या ि कायव हवविण 

मानलका गाउँपानलका दिवन्दी हवविण 

ि .सं.  समहु जस्वकृत दिबन्दी स्थायी पदपनुतव किाि पदपनुतव 
रिक्त 
पद कैहफयत 

1 गा.पा. कायावलय 33 21 2 10   

2 कृहर् 4 0 4 1 अनधकृत १/सहायक  ३  

3 पश ु 5 0 4 1 अनधकृत  १ /सहायक४ 

4 स्वास््य 39 23 11 5   

  िम्मा 81 44 21 17   

 

४. गाउँपानलकाबाट प्रदान गरिन ेसेवा  

 स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ि गाउँपानलका (कायवहवभािन) ननयमावली, २०७४ ले तोके 
अनसुाि  

५. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखागत  जिम्मेवािी 
 आनधकारिक-सांगठननक ढाँचा अनसुाि शाखाहरूको जिम्मेवािी तोहकएको । 

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तिु ि अवनध 

 दस्तिु ि अवनध नागरिक वडापत्रमा उल्लेख गरिएको साथै नागरिक वडा पत्र ि दस्तिुको हवस्ततृ हवविण 
वेवसाइटमा पनन िाजखएको । 

७. ननणवय गने प्रहिया ि अनधकािीः 
 वाहर्वक हवकास योिना/बिेट गाउँसभाले स्वीकृत गने गिेको  

 अन्य ननणवयहरू गाउँ कायवपानलकाले गने गिेको 
 अन्य ननयनमत कामहरू शाखा प्रमखुको नसफारिसमा अध्यक्ष ि प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतबाट ननणवय भए 

अनसुाि हनुे । 

 



 

८. ननणवय उपि उििुी सून्न ेअनधकािीः 
 अध्यक्ष ि प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

९. गाउँपानलका शाखा/इकाई ि जिम्मेवाि अनधकािी एवं सम्बजन्धत शाखा प्रमखु  

मानलका गाउँपानलकाको कायवके्षत्र नभत्र समाहहत भएका हवनभन्न हियाकलापहरू सञ्चालन गनव गाउँपानलकामा देहाय 
बमोजिमका शाखा/इकाईहरूको व्यवस्था गरिएको छः 

ि.सं. शाखा/ईकाइ/कायविम जिम्मेवाि अनधकािीको पद 

जिम्मेवाि अनधकािीको 
नाम  

1.  कायावलय प्रमखु प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत हेमिाि काफ्ले 

2.  जशक्षा, यवुा तथा खेलकुद शाखा जशक्षा अनधकृत अशोक रििाल 

3.  आनथवक प्रशासन शाखा लेखापाल सागि पौडेल 

4.  स्वास््य शाखा स्वा्य संयोिक  सन्त ुकुमािी काकी 

5.  प्रशासन शाखा आ.ले.प पाँचौ मननर् शमाव अनधकािी 

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

7.  सूचना तथा संचाि प्रहवनध शाखा सूचना प्रहवनध अनधकृत नबिय सवेुदी 

8.  

पूवावधाि हवकास तथा वाताविण व्यवस्थापन 
शाखा ईजिननयि  

ई. नम नािायण 
ढुङ्गाना 

9.  प्रधानमन्त्री िोिगाि कायविम िोिगाि संयोिक  साहवत्री गवुविा पनु 

10.  महहला बालबानलका तथा समाि कल्याण ईकाइ  

सहायक महहला हवकास 

ननरिक्षक  ददक्षा पौडेल 

11.  योिना तथा अनगुमन ईकाइ  अनधकृत छैठौं सोम बहादिु केसी 

12.  आन्तरिक लेखा परिक्षण ईकाइ आ.ले.प पाँचौ मननर् शमाव अनधकािी 

13.  भवन तथा मापदण्ड कायावन्वयन ईकाइ  ईजिननयि 

ई. नम नािायण 
ढुङ्गाना 

14.  सडक तथा अन्य पूवावधाि ईकाइ ईजिननयि 

ई. नम नािायण 
ढुङ्गाना 

15.  पश ुसेवा शाखा  पश ुना.प्रा.स.  अशनु रििाल 

16.  कानूनी मानमला  ईकाइ  उििुी समन्वयकताव खजशला गरुुङ्ग 

17.  िािश्व शाखा अनधकृत छैठौं सोम बहादिु के .सी. 

18.  पजिकिण ईकाइ एम.आई.एस अपिेटि लाल कुमािी िोका 

19.  कृहर् शाखा कृहर् अनधकृत जशजक्षत पिािलुी 

20.  उद्यम हवकास शाखा उद्यम हवकास सहिकताव होमदेवी खत्री 
 



 

१०. गाउँपानलका अन्तिवगतका वडा कायावलयमा कायवित कमवचािीको हवविण 

ि.सं. वडा नं. सजचवको नाम पद 

१ १ - ननस्कोट सवुास पौडेल सहायक चौँथों 
२ २ - रुम ददनेश यादव अ.हे.व. 
३ ३ - डाँडाँगाउँ चन्र प्रकाश खड्का अ.हे.व. 
४ ४ - ओखिबोट माधव आचायव अ.हे.व. 
५ ५ - देहवस्थान धमवकान्त पौडेल सहायक पाचौं 
६ ६ - दिबाङ्ग सवुास गैिे सहायक पाचौं 
७ ७ - हवम नहवन पनु सहायक चौँथों 

 

11. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत ि सूचना अनधकाकिीको नाम ि पदः 

 अध्यक्षः बेग प्रसाद गवुविा 
 उपाध्यक्षः लक्ष्मी देवी घनतव पनु मगि 

 प्रवक्ताः अनपु गौचन 

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतः हेमिाि काफ्ले 

 सूचना अनधकािीः सोम बहादिु के.सी. (अनधकृत छैठौं) 
 

12. सम्पादन गिेको मखु्य मखु्य कामको हवविणः  

 आ.व. 2079।80 को पहहलो तै्रमानसकमा ४ पटक कायवपानलकाका बैठक सम्पन्न भएका छन।् 

 गाउँ कायवपानलकाको बैठक बाट हवनभन्न कायवहवनध, ऐन तथा ननयमावली पारित भएका छन।् 

 कायवपानलकाको ननणवय गाउँपानलकाको वेब साइटमा िाख्न ेगरिएको। 

 गाउँपनलकाबाट सूचना प्रवाहको लानग वेव एस.एम.एस. सचुारु गरिएको। 

 हवनभन्न महत्वपणुव सूचना तथा िानकािी गाउँपानलकाको वेव साइट तथा फेसबकु पेि माफव त सूचना प्रकाशीत 
गरिएको। 

 
 

 

 

 



 

आनथवक बर्व २०७९/०८० को प्रथम तै्रमानसकमा हवर्य क्षते्रगत रूपमा सम्पन्न योिना तथा कायविमहरूको 
प्रगनत हवविण देहाय बमोजिम िहेको छः 

योजना शाखा: 

 

 मानलका गाउँपानलका गाउँ कायवपानलकाको कायावलयबाट पहहलो तै्रमानसक (श्रावण, भार, असोि) 
महहनामा गत आ.व.2078/79 मा संचालन भएका योिना कायविम संचालनका लानग हवनभन्न 
बैंकहरुमा उपभोक्ता सनमनतहरु नाममा खोनलएको बैंक खाताहरु खाता बन्दको लानग  नसफारिस गने 
कायवहरु भईिहेको छ। 

 वर्ावतको अनबिल वर्ावको कािण गाउँपानलका नभत्र िहेका वडा तथा बस्तीहरुमा िाने मोटि बाटोहरु 
अवरुद्ध भएकोले उक्त मोटि बाटो संचालनका लानग प्राहवनधकहरुले प्रत्यक्ष हफल्डमा अनगुमन गरि 
लागत ईहिमेटको आधािमा अवरुद्ध सडक खोली नेपालीहरुको महान चाडपववको समयमा स्थानीयहरुलाई 
यातायात एवं सामाग्री ढुवानीमा सहि भएको छ। 

 गत आ.व.मा संचालन भई कायव सम्पन्न हनु नसकी म्याद थप भएका योिनाहरु  मध्ये हाल यस 
आ.व.मा सम्पन्न गने चिणमा िहेको छ भने वर्ावदको समयमा अनबिल वर्ावको कािण क्षनत भएका 
सडकहरु ममवत गिी केही योिनाहरुको भकु्तानी समेत भएको छ। 

 यस आ.व. सरुुवातीसँगै जशविात्री खोला झोलङु्गे पलु ननमावण लानग सम्झौता समेत भएको छ भने गत 
आ.व.मा सम्पन्न हनु नसकेका ५ वटा झोलङु्गे पलु मध्ये २ वटा झोलङु्गे पलुहरुको उपभोक्ता 
सनमनतहरुलाई िननङ नबल भकु्तानी गरिएको छ। 

 अन्यः यस शाखाबाट हनुे दैननक हियाकलाहरु भईिहेको ि दैननक कायवका लानग शाखागत रुपमा 
समन्वय भईिहेको छ। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

जशक्षा, यवुा तथा खेलकुद शाखा: 
 
 

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

!= dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;fd'bflos ljBfnox?df lzIfs b/aGbL, kbk'lt{ ;fy} ljBfyL{ ;DaGwL tYofs+ut 

k|utL emns ljj/0f @)&( . 

नस .नं.  हवद्यालयको नाम जशक्षक दिबन्दी पदपनुतव पदपनुतव मध्ये किाि हवद्याथी संख्या 
२०७९ 

१ श्री ननस्कोट मा हव  ८ ८ ४ २०४ 

२ श्री नसद्द आ हव ६ ६ १ १८३ 

३ श्री जशशकुल्याण आ हव. २ २ २ ६६ 
४ श्री सिस्वती आ हव १ १ १ १७ 

५ श्री िनिागिण आ हव १ १ १ ५५ 

६ श्री िाहिय मा हव  १३ १३ ६ ३३१ 

७ श्री िाहिय िनकल्याण आ हव  २ २ २ ५१ 
८ श्री देउिाली आ हव  ५ ५ ३ १९१ 

९ श्री िनिागनृत आ हव  ३ ३ १ ६५ 

१० श्री ध्रबुज्योनत आ हव  २ २ २ ४१ 

११ श्री ज्ञानहवकास आ हव  ०१ ०१ ०१ ७० 
१२ श्री अमिज्योनत मा हव  ६ ६ २ २४१ 
१३ श्री हवद्याज्योनत आ हव  २ २ २ ५ 
१४ श्री गोिक्षा आ हव  ४ ४ १ १४५ 

१५ श्री िनज्योनत आ हव  २ २ २ ३१ 

१६ श्री सिस्वती आ हव  ०१ ०१ ०१ २६ 

१७ श्री ओखिबोट मा हव  १० १० ८ २१४ 

१८ श्री परुुर्ोत्तम आ हव  ३ ३ २ ७४ 

१९ श्री नसद्दाथव मा हव  ६ ६ ३ १५३ 

२० श्री खबाङ्ग आ हव  ३ ३ १ ३९ 

२१ श्री जशव आ हव ३ ३ १ २५ 

२२ श्री महनभि आ हव ३ ३ ० ३३ 



 

२३ श्री नभम मा हव  १२ १२ ५ १९४ 

२४ श्री गौ बम बस्त मा हव  १० १० ७ ४६९ 

२५ श्री लक्ष्मी आ हव  ३ ३ २ १८ 

२६ श्री मानलका आ हव  ३ ३ १ ३९ 

२७ श्री सिस्वती आ हव  ३ ३ २ १५ 

२८ श्री प्रनतनमाव आ हव  ३ ३ ३ ६९ 

२९ श्री िनहप्रय मा हव  १७ १७ ४ ६२५ 

३० श्री मानलका आ हव  ६ ६ ३ ५९ 

३१ श्री भगवती आ हव  ७ ७ ३ ७८ 

३२ श्री सती आ हव  २ २ १ ५५ 

३३ श्री नसद्द आ हव  १ १ १ ७ 

३४ श्री हकसानी मा हव  १४ १४ ३ ३५० 

३५ श्री िनकल्याण आ हव  २ २ २ १५ 
३६ श्री जशब आ हव ३ ३ २ ४५ 

३७ श्री मानलका आ हव  ३ ३ १ ६९ 

३८ श्री हहमाली आ हव ०१ ०१ ०१ १५ 

िम्मा १७८ १७८ ८८ ४३८२ 

 
@= lg/Gt/ l;sfO{ ;xlhs/0f sfo{s|dnfO{ yk Joal:yt / glthfd'vL agfpg dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;Dk'0f{ 

;fd'bflos ljBfnodf k|yd q}dfl;s d'NofsFg dfkm{t ljBfyL{ d'NofsFg ul/Psf] . 

#= dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;Dk'0f{ ;fd'bfoLs ljBfnox?sf :yfoL lzIfsx?sf] z}lIfs ;q @)&* sf] sfo{ ;Dkfbg 

d'Nof°g kmf/dnfO{ ;'kl/j]If0f Pjd k'g/fanf]sg ul/Psf] ;fy} ufpFkflnsfdf sfo{/t ;Dk'0f{ :yfoL÷c:yfoL lzIfs tyf 

ljBfno sd{rf/Lx?sf] cf=j= )&*–&( sf] ;DktL lja/0fsf] clen]lvs/0f ul/Psf] . 

$= dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;Dk\0f{ ;fd'bfoLs ljBfnox?df sfo{/t :yfoL lzIfsx?sf] cf=a= )&(–*) sf] lzIfs 

tnaL k|lta]bg k|dfl0ft ul/Psf] . 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

%= cf=a= @)&(÷)*) lzIff zfvf tkm{ ;zt{ cg'bfg dfkm{t ljBfnodf k7fOPsf] Psd'i7 q}dfl;s lgsfzf k|utL 

ljj/0f  . 

 

जम्मा 

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

3,38,14,824। 
 

lj:t[t ljj/0f %=!= gDa/ a'bfFdf 

/flvPsf] . 

 

%=!= आ.व 207(/80 को jflif{s स्वीकृत कायविम अनसुाि नेपाल सिकाि -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]] 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 ? ltg s/f]8 c7\TTfL; nfv rf}w xhf/ cf7 ;o rf}la; ?k}of dfq_ K|fe' 

ljsf; j}+s ln= ,b/jfË zfvf dfkm{t ljBfnosf] j}s vftfdf भकु्तानी k7fOPsf]।                                                  
^= cf=a=@)&(÷)*) df /fi6«klt z}lIfs ;'wf/ sfo{s|d cGtu{tsf ls|ofsnfkx?sf] nflu 5gf]6 ePsf Dfflnsf 

ufpFkflnsf, DofUbL cGtu{tsf ;fd'bflos ljBfno . 

Tfkl;n 

s|=;+= ljBfno sfo{s|d ljlgof]hg  /sd 

!= >L /fli6«o df=lj=dflnsf @ ljBfno sIffsf]7f lgdf{0f-$ sf]7]_ ?=%),)),))). 

@= >L dflnsf cflj, dflnsf ^ ljBfno sIffsf]7f lgdf{0f-@ sf]7]_ ?=@%,)),))). 

#= >L cd/Hof]tL dflj, dflnsf # ICT PROGRAMME ?=^,%),))). 

$= >L ls;fgL df=lj=, dflnsf & ICT PROGRAMME ?=^,%),))). 

                                                             hDDff ?=**,)),))). 

 

&= ufpFkfnLsf cGtu{t ;fd'bflos ljBfnodf sfo{/t ;Dk'0f{ $) jfnljsf; ;xhstf{x?nfO{ @ ;];gdf #÷# lbg k|f/lDes 

jfnljsf; ;DaGwL sfo{s|d tyf ;fd'bflos / gLlh ljBfnosf sIff !–# df sfo{/t ^@ hgf lzIfsx?nfO{ @ lbgsf] 

;dodf ljifout k|lzIfs dfkm{t Plss[t kf7\os|d ;DaGwL ljifoa:t'df k|lzIf0f ul/ l;sfO{ ;xlhs/0f sfo{df z}lIfs 

u'0f:t/ ;'b[9Ls/0f ul/Psf] . 

*= dflnsf ufpFkfnLsf / ldng DofUbLsf] ;dGjodf dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf % ljBfnosf !) hgf :jf:Yo 

lzIfsx?nfO{ ljBfnodf dlxgfj/L :jR5tf ;DaGwL @ lbg] Ifdtf ljsf; tflnd ldlt @)&( efb|| #! / c;f]h ! ut] 

;~rfng ul/ ;xefuL lzIfsx?nfO{ k|tLlIft ul/Psf] . 

(= ;fd'bfoLs ljBfnodf k|f/lDes jfnljsf; b]vL sIff ^ ;Dd cWoog/t ;Dk'0f{ laBfyL{sf] nflu lbjf vfhf sfo{s|d 

nfu' ePsf] / pSTf laBfyL{ lbjf vfhfaf/] lgodLt cg'udg tyf lg/Gt/ ;Dks{df /xL k|rlnt lgodfg';f/ ljBfyL{ lbjf 



 

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] . 

!)= dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;Dk'0f{ ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] nflu kl/ro–kq tyf ljBfyL{ 

d'Nofs+gsf nflu d'Nofs+g k'l:tsf, sfo{;~rlosf kmf/d, sIff $, & / ( sf] kf7\os|d Pjd ljBfyL{ xf]djs{ 8fo/L tyf 

ljleGg k|sf/sf z}lIfs ;fdfu|Lx? 5kfO{ ul/ ljt/0f ul/Psf] . 

 

 

 

 

महहला बालबानलका तथा समाि कल्याण ईकाइ - 

आ.व २०७9/80 को प्रथम तै्रमानसक प्रगनत हवविणः- 

 अपाङ्गता नसफारिस समन्वय सनमनतको गठन भएको, 
 अपांगताको परिचय पत्र िािी गरिएको 

क) ख वगव- ३ िना 
ख) ग वगव- २ िना 
ग) घ वगव- १ िना 

 बालबानलकाको क्षेत्रमा पौर् महहनानभत्र गरिने कायविमको कायवयोिना तयािी गरिएको, 
 महहला सग ँसम्वजन्धत वाहर्वक बिेटमा समावेश भएका कायविमहरुको खाका तयाि गरिएको । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

स्वास््य शाखा: 
 आ.व. २०७९/८० को पहहलो तै्रमानसकमा मानलका गाउँपानलकाअन्तगवतका स्वास््य संस्थाहरुबाट िम्मा 

६,१०३ िना सेवाग्राहीहरुले सेवा पाएका छन,् िसमध्ये महहला ३,७४३ िना ि परुुर् २.३६० िना 
िहेका छन ्। 4 िनालाई मनथल्लो ननकायमा प्ररे्ण गरिएको छ । 

 पहहलो तै्रमानसकमा २ महहना मनुनका १० िना ि २ महहनादेजख ५ वर्वसम्मका ४०६ िना 
बालबानलकाहरुले सेवा नलएका छन ्। 

 पोर्ण सेवा अन्तगवत ३६ िना नयाँ बालबानलकाहरुले बदृ्दी अनगुमन गिेका छन ् भने ५४ िना 
बालबानलकाहरुले २३ महहनासम्म बदृ्दी अनगुमन गरिसकेका छन ्। 

 कोनभड-१९ िोग हवरुद्दको खोप पहहलो तै्रमानसकमा 7,९६९ डोि लगाईएको छ। 

 पहहलो तै्रमानसकमा मानलका गाउँपानलका अन्तगवतका 4 वटा बनथिंग सेन्टिहरुबाट िम्मा २४ िना सतु्केिी 
महहलाहरुले सेवा पाएका छन । 

 पहहलो तै्रमानसकमा 7 वटा गाउँघि जललननकबाट १८८ िनालाई सेवा ददईएको छ । 

 पहहलो तै्रमानसकमा १८ वटा खोप जललननक/सेसनबाट ३३९ िना लाई सेवा ददईएको छ ।िसमध्ये 
३६ िना वालबानलकाहरुले पूणवखोप पाएका छन,् साथै सोही सेसनमा संचालन भएको सिसफाई प्रवदवन 
कायविमा ३८३ िना सहभागी भएका नथए । 

 पहहलो तै्रमानसकमा परिवाि ननयोिन सेवा अन्तगवत २,८२० गोटा कन्डम हवतिण गरिएको नथयो, त्यस्तै 
हपल्स प्रयोगकताव ९६ िना, नडपो प्रयोगकताव २४३, ईम््लानट ४४० िना, आई.य.ुसी.डी ४४ िना 
िहेका छन ्। 

 पहहलो तै्रमानसकमा क्षयिोगका २ िना हविामी थहपएका छन ्। 

 पहहलो तै्रमानसकमा ५४ िना महहला सामदुायीक स्वास््य स्वयम ्सेहवकाहरुले १५२७ िनालाई सेवा 
ददएका नथए । 

 

 

 

 

 

 

 



 

भौनतक पूवावधाि तथा भवन ननएमन शाखा: 

आ.व २०७९/०८० को प्रथम तै्रमानसक प्रगती हवविण: 

 आ.व २०७९/०८० को दििेट तयाि पारिएको। 

 दिवाङ बिाि कालोपते्र योिनालाई ननिन्तिता ददई काम भैिहेको। 

 वर्ावतको समयमा बाढी तथा पहहिोले अवरुद्ध सबै सडकहरुको पहहिो सोह्रने कायव सहकएको । 

 आ.व २०७९/८० मा संजघय सिकािद्वािा हस्तान्तरित कायविमहरुको सभे, लागत अनमुान तयाि, नबड डकुमेन्ट 
तयाि तथा बोलपत्र आव्हान सम्पन्न। 

 आ.व २०७९/८० को लानग नददिन्य पदाथव उत्खनन ् तथा हवहि हवतिणको लानग बोलपत्र आव्हान भइ 
मलु्याङ्कनको चिणमा िहेको। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

आनथवक प्रशासन शाखा: 
आ.व २०७९/०८० को पहिलो त्रमैासिकको आय/व्यय वववरण: 

 



 

 



 

 



 

 

कृहर् सेवा : 
आ.व २०७९/०८० को प्रथम तै्रमानसक प्रगती हवविण: 

  दताव नसफािीस : ३ 

  स्थलगत पिामशव : ५ पटक (लाभाजन्वत कृर्क सँख्याः १५) 

  हवउहविन हवतिण : २० ग्राम (लाभाजन्वत कृर्क सँख्याः ३) 

  हवर्ादी हवतिण : १२० ग्राम ढुसीनाशक ि ३७० नम.नल हकटनाशक (लाभाजन्वत कृर्क सँख्याः १६) 

 स्वीकृत वाहर्वक कायविम तफव को प्रगनत/जस्थनत : 

क. आल ुबालीको पकेट (नया ँतथा ननिन्तिता) कायविम – सूचना प्रकाजशत ि आवेदन प्राप्त 

ख. बाख्राको पकेट सञ्चालन कायविम – सूचना प्रकाजशत ि आवेदन प्राप्त 

ग. उन्नत िातको गहुँको बीउको प्रयोगमा अनदुान कायविम – सूचना प्रकाजशत ि आवेदन प्राप्त 

पश ुसेवा : 
पश ुसेवा शाखा दिबाङ्ग मयाग्दीको आ.व.२०७९/८० को प्रथम तै्रमानसक प्रगनत प्रनतवेदन।                                                                  

qm=;=              lqmofsnfk ljj/0f  s[ifs ;+Vof  kz'kG5L 

;+Vof 
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  pkrf/ ;]jf  
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kmfd{ btf{ l;kmfl/; !  kz'kG5L kmfd{ btf{sf] 

nflu  

;d'x btf{    kz'kG5L kfng ;d'x  



 

 

 

 

                                                 
                                                                          

             

 

                                                                                                                                             

o आल ुपकेट के्षत्र ननधाविण (१२ लाखको) – सम्झौता प्रहियामा 
o वडा नं. ६ मा नबउ आल ुखरिद तथा हवतिण कायविम सम्पन्न (५० प्रनतशत साझेदािी) २/२ लाख 

o कृर्क समूह दताव – यस आ.व.मा हालसम्म १ वटा 
 हालसम्म िम्मा िजम्म २८ वटा 

o फामव दताव नसफािीस – १९ वटा 
o प्रदेश वा कृहर् ज्ञान केन्रबाट अनदुान प्राप्त – ० (ननवेदनहरुमा मलु्याङ्कन भइिहेको िानकािी आएको) 
o हवर्ादी नन:शलु्क हवतिणबाट लाभाजन्वत – ६४ कृर्क  
o नबउहविन नन:शलु्क हवतिणबाट लाभाजन्वत – ३९ कृर्क 
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सशुासन: 
 

 यस आ.व को सरुुवातमा नव ननवावजचत िनप्रनतनननधहरु, कमवचािीहरुलाई कि जशक्षा कायविम संञ्चालन गिीयो। 

 कमवचािीहरूलाई प्रहवनध मैत्री बनाउन े उद्देश्यले गाउँपानलका ि वडा कायावलयहरूमा कायवित कमवचािीहरूलाई 
कम््यटुि सम्बन्धी तानलम सम्पन्न गरिएको छ । 

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

 सामाजिक सिुक्षा भत्ता हवतिण कायवलाई पूणवरूपमा बैहङ्कङ्ग प्रणाली माफव त हवतिणको व्यवस्था गरिएको छ। 

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

 गाउँपानलकानभत्रका सबै वडा कायावलयहरू  ,स्वास््य संस्थाहरू ि माध्यनमक हवद्यालयकरूमा इन्टिनेट सेवा हवस्ताि 
भएको छ। 

 

न्याहयक सनमनत  

 आ.व.2079/80 को सरुुवातीसँगै पहहलो तै्रमानसकमा यस मानलका गाउँपानलका न्याहयक सनमनतमा िम्मा 
५  वटा न्याय ननसाफको लानग ननवेदन मध्ये 2 वटा श्रीमान श्रीमती नबच घिायसी झै झगडा, ३ वटा 
आन्तरिक लेनदेन सम्बन्धी प्राप्त हनु आएको नथयो। िसमध्ये २ वटा न्याहयक सनमनतबाट बहृत छलफल 
गरि टुङ्गो लगाईएको छ भने ३ वटा छलफलको िमममा िहेको छ। 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

सामाजिक सिुक्षा तथा पजिकिण शाखा: 
प्रस्ततु नबर्यमा यस मानलका गाउँपानलका सामाजिक सिुक्षा तथा पजिकिण शाखा को  आ.ब.२०७९।०४।०१ 
देजख२०७९।०६।३१ गते सम्मको सम्पाददत कायव तपजशल बमोजिम िहेको छ। 

तपजशल: 

१. नयाँ सामाजिक सिुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीहरु २४१ िनाको प्रणालीमा प्रहवि गने काम गिीयो। 

२. २०७९/०८० मा भत्ता प्राप्त गने २७०० िना लाभग्राहीहरुको हवविण नहवकिण ि २५६४ िना लाभग्राहीहरुको हवविण 
अध्यावनधक गने काम गरियो। 

३. पहहलो तै्रमानसक सामाजिक सिुक्षा भत्ता बैंकमा पठाउने काम गिीयो। 

३.हवभागबाट प्राप्त भएका पत्रहरु वडा कायावलयमा पठाउने काम गरियो। 

 

  जिल्ला :  म्याग्दी   गा.पा/न.पा. :  मानलका   दताव नमनत देजख :  २०७९-०४-०१   दताव नमनत सम्म :  २०७९-०६-३१ 

  

 वडा 
नं. 

िन्म मतृ्य ु

सम्बन्ध 

नबच्छेद हववाह  

बसाई सिी 
आएको  बसाई सिी िान े बेवारिसे िम्मा 

परुूर् महहला  िम्मा परुूर् महहला  िम्मा िम्मा िम्मा 
दताव 
संख्या 

सदस्यको 
संख्या 

दताव 
संख्या 

सदस्यको 
संख्या िम्मा 
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वडा नं. अन्य िेष्ठ 
नागरिक 
भत्ता   

िेष्ठ नागरिक 
दनलत ६० 
बर्व मानथ 

िेष्ठ 
नागरिक 
एकल 
महहला 

नबधवुा 
महहला 

पणुव 
अपाङ्ग 
(क 
वगव) 

अनत 
अशक्त 
अपाङ्ग 
(ख 
वगव) 

दनलत 
बालबा
नलका 

िम्मा 
संख्या 

िम्मा िकम 
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प्रधानमन्त्री िोिगाि कायविमः-  

आ.व. 2079।80 को पहहलो तै्रमानसक अवनधमा नवननवावजचत िनप्रनतनननध माफव त स्थानीय ननदेशक सनमनत गठन गरि 
िोिगाि सेवा केन्रमा रिक्त िहेको प्राहवनधक सहायक तथा िोिगाि सहायकको पदपूती कायव सम्पन्न भई प्रधानमन्त्री 
िोिगाि कायविम (नेपाल सिकाि तथा आई.नड.ए. सोधभनाव) माफव त हवननयोजित बिेट रु.80,00,000।00 मा रु. 
3,20,346।00 खचव भएको छ । आ.व. 2079।80 को लानग सूचीकृत न्यूनतम िोिगािीको प्रत्याभतूी ददई श्रम 
मूलक प्रहवनधको प्रयोग माफव त िोिगािी प्रदान गने उदे्धश्यले मानलका गाउँपानलकाका ७ वटा वडाहरु माफव त बेिोिगाि 
व्यजक्तहरुको नामावलीमा सूचीकृत हनु आवेदन प्राप्त भएबमोजिम प्रधानमन्त्री िोिगाि कायविमको EMIS प्रणालीमा प्रहविी 
तथा आद्यावनधक गरि 877 िना बेिोिगाि सूचीकृत व्यजक्तहरु मध्ये प्राथनमकताका आधािमा न्यूनतम 100 ददन िोिगाि 
ददनका लानग वडागत योिना छनौटको कायव भई िहेको छ । 


