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२ नं. वडा कायाालय 
 

सं स्थागत  ववकास  र  से वा  प्रवाह  त था  सुशासन  

 यस मंगलसेन नगरपाललका वडा नं २ मा स्थायी २ र करार २ गरी कुल ४ जना 

कममचारीहरु कायमरत रहेको ॰ 

 यस वडामा कायमरत कममचारी तथा लनवामलचत जनप्रलतलनधीहरु देहाय बमोलजम रहेको 

जनप्रवतवनवधहरुको वववरण 
 

नामथर पद सम्पका  नं 

मान बहादुर बोगटी वडा अध्यक्ष ९८६४८०१२३६ 

पुरन बोगटी वडा सदस्य ९८४८४१०९६० 
बम बहादुर बोगटी वडा सदस्य ९८६५७६८०६४ 
सुलिला बोगटी वडा सदस्य ९८४८४३५२२८ 
भुन्टी ढोली वडा सदस्य ९८६९४४०५०८ 

कमाचारीहरुको वववरण 

 

क्र 

सं 

कायारत कमाचारीहरु पद ठेगाना सम्पका  नं s}lkmot 

१ नन्दराज ढंुगाना वडा सलचव म.न.पा.५ ९८४८५१०४८२ स्थायी 

२ लहरण्डनाथ योगी ना.प्रा.स. म.न.पा.१ ९८६५८५१८६४ करार 

३ सृ्मती कठायत बोगटी सा.प. म.न.पा.१ ९८६५७५०१९१ करार 

४ सजमने ढोली का.स. म.न.पा.३ ९८६५८८४९८० स्थायी 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता पुणम रुपममा अनलाईन गरी बैंक मार्म त लवतरण गने व्यवस्था 

लमलाईएको ॰ 

 व्यक्तिगत घट्ना दतामका समु्पणम कायमहरु अनलाईन प्रणाली मार्म त सेवा प्रवाह गरी 

सेवा ग्राहीलाई सरल, सहज र लछटो समयमा सेवा प्रदान गने गरेको ॰ 

 दताम, चलानी, हाजीरी, योजना तथा लजन्ऱी सम्बन्धी कायमहरु कममचारी र 

जनप्रलतलनधीहरुको समन्रयमा लनयलमत सम्पादन गने गरेको ॰  

 कममचारीको अनुिासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा छलर्ल गनम 

लनयलमत रुपमा कममचारी बैठक बसे्न गरेको ॰ 

 सुदुरपलिम प्रदेि अन्तगमत भेटेनरी तथा पिु स्वास्थ्य सेवा लव के के्रबाटबाट पीपी  र 

भ्यक्तिन लवतरण भई यस वडाका कररब १२० वटा बाख्रालाई उि भ्यक्तिन लगाई पिु 

स्वास्थ्य सेवा कायमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गररएको॰ 

राजश्व तथा अन्य आय सम्बन्धी तथ्ांक 
वस.न. आयको वशर्ाक दोस्रो चौमावसक जम्मा 
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फागुन मसान्त सम्म 

१ व्यक्तिगत घट्ना दताम दसु्तर बापत ४७२०  

२ लवलवध लकलसमका लसर्ाररस सेवा दसु्तर बापत ६५००  

जम्मा ११२२०  

चलान गररएका वववभन्न वकवसमका वसफाररस पत्रहरु 

१. मंगलसेन नगरपाललकामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –     ३५ 

२. लजल्ला प्रिासन कायामलयममा पठाईएका लसर्ाररसहरु –   १६ 

३. म.न.पा.को पिु िाखामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    ४ 

४. लवलभन्न बैंकमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –       ६ 

५. मालपोत कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –     १२ 

६. अन्य सरकारी कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु  -    ४ 

७. नाता प्रमालणत लसर्ाररसहरु  -       ६ 

१० अन्य लसर्ाररसहरु –         ५७ 

     जम्मा    -   १४० 
१. व्यक्तिगि घट्ना दिाा विविरणः 

    

सि न जन्भ दतता भतृ्म ुदतता 
विितह 
दतता फितईियतई 

िम्फन्ध 
विच्छेद जम्भत 

१ २२ १३ ६ ४ ० ४५ 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       २.सामाक्िक सरुक्षा भत्ता प्राप्ि गने ऱाभग्राहििरुको वििरणः 
  

      
   

 
१ ज्मेष्ठ नतगरयक ७० फर्ा भतथी २६ 

   

 

२ ज्मेष्ठ नतगरयक दसरत २० 

   ३ ज्मेष्ठ नतगरयक एकर ७ 

   ४ विधित ३ 

   ५ क्षेत्र तोककएकत फतरफतसरकत १८ 

   ६ फतरफतसरकत दसरत २६ 

   ७ अऩतङ्गतत क िगा १ 

   ८ अऩतङ्गतत ख िगा १ 

   

49% 

29% 

13% 

9% 

0% व्यक्तिगि घट्ना दिाा वििरण 

जन्भ दतता 

भतृ्मु दतता 
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जम्भत् १०२ 

    

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

       

       
प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम 

 मंगलसेन नगरपाललका अन्तगमत रहेको रोजगार सेवा के्रबाटमा  .व.२०७७॰७८ मा 

यस वडाका २१ जना व्यक्तिहरुले गाईसुरीगडा देखि छायतडा सम्म ग्रामीण 

सडक ममात योजनामा काम गरररहेका ॰ ॰ 

  

२६ 
२० 

७ ३ 

१८ 

२६ 

१ १ 
० 
५ 

१० 
१५ 
२० 
२५ 
३० 

सामाक्िक सुरक्षा भत्ता प्राप्ि गने ऱाभग्राहििरुको वििरणः 
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३ नं. वडा कायाालय 
     o; c5fd lhNnfsf] ;b/d'sfd d+un;}gdf /x]sf] d+un;]g gu/kflnsf 

cGt/ut k'j{df o;} gu/kflnsfsf] j8f g+=$ / %, klZrddf j8f g+= @, pQ/df 

s}nf; vf]nf,a'9Lu+uf-;fFkm]au/ g= kf= /rf}/kf6L uf=kf=_ / blIf0fdf o;} g= kf=sf] 

j8f g+= ! / ^ sf] lardf cjl:yt ;fljssf] d+un;}g uf= lj=; sf !,@,#,/$ 

j8fx? ldnfO{ j8f g+= # sfod ePsf] 5 .  

           o; j8fsf] j8f sfof{no la;fsf]6 6f]ndf ! a}7s xn ;lxt % sf]7f 

ePsf] sfof{no ejg gofF lgdf{0f e} ;~rfngdf x/]sf] 5 .  

      o; j8fdf !# j6f 6f]nx? / ^@) 3/ kl/jf/ /x]sf / ;a} !# j6} 

6f]nx?df sl/j $%%) hg;+Vof /x]sf] 5 . 

   o; j8fdf ;'/}sf]6 k|o6lso If]q / lrq] lqj]0fL wfd k|o6lso If]q u/L xfn @ 

j6f k|o{6lso If]q x/]sf 5g .  ;fy} o; j8fleq wfld{s If]qx? 

  !_ iff]8zfb]lj dlGb/ ;'/}sf]6 k|o{6lso If]q 

  @_ gj{b]Zj/ dfxfb]b dlGb/ s'6L 

  #_ di6fb]jtf b]pdf8' 

  $_ vfk/f b]lj dlGb/ r'Nn] 8fF8f 

  %_ sflnsfb]lj dlGb/ vfNu8f 

  ^_   ,,         ,,      bo 

  &_   ,,         ,,     cf]v/tf]nf 

  *_   ,,         ,,     7'nf3/ 

  (_ vk/fb]lj    ,,      lj/fntf]nL 

 !)_ hfNkfb]lj    ,,        ,, 

 !!_     ,,              vfNu8f 

 !@_  lqk'/f ;'Gb/L       nfl5dgf 

 !#_  ;Gt lg/+sf/L ejg 6f:sf  

dfgj ljsf;sf] Oltxf;sf] dxTj k'0f{  :yfgdf /x]sf] lzIff If]qsf] ljsf;sf] nflu 

o; j8f cgt/ut  $ j6f ljBfnox? /x]sf 5g  

    !_ lzjlgjf; cf= lj= ltvf8f 

    @_ 1fglbk cf= lj=    nfl5dgf 

    #_ sflnsf  cf= lj=    bo 

    $_ ;'of]{bo   cf= lj=  /n] 

 

 s'g} klg If]qsf] ljsf;sf] nflu dxTj k'0f cfwf/ dflgPsf] ;8sx?df o; 

j8fleq @ j6f d'n ;8s / !@ j6f 6f]n 6f]n hf]8g] ;8sx? /x]sf 5g .  
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   d'n ;8s– !_ d+un;}g b]vL nf]8]3f6 a:tL     :t/pÌtL x'g' kg]{    

              @_ d+un;}g  ,,   lrq]                  ,,     ,,   ,, 

   zfvf ;8s–!_ ;'/}sf]6 k|o{6lso dfu{ 

               @_ a; kfs{– b]pdf8' 

               #_ a; kfs{–lrd];fn  

               $_ ltvf8f – cf]v/tf]nf  

               %_ ltvf8f  – lrd];fn 

               ^_ d+un;}g nf]8]3f6 ;8s – l6g'?v 

               &_   ,,       ,,       ,,     lg/+sf/L ejg x'b} tNnf] 6f:sf  

               *_   ,,       ,,       ,,     dNnf] 6f:sf 

               (_   ,,       lrq]     ,,     ltvf8f ;fN6'8f  

               !)_  ,,        ,,       ,,    ltvf8f s6'h]kfgL a'9fvfFb lxDnfa:tf 

                   !!_   ,,       nf]8]3f6  ,,   ufO{;'/Lu8f  ljp/fgL 

               !@_  nfl5dgf – lhNnf k|zf;g sfof{no ;Dd 

o; j8f leq lgDgfg';f/sf jg If]qx? /x]sf 5g 

         !_ d]nkfgL ab]n nfUg] u8f ;fd'bflos jg 

         @_ la;fsf]6 ;fd'bflos jg 

         #_ bfOh]u8f ;fd'bflos jg 

         $_ sfk|] l;dle/ ;fd'bflos jg 

         %_ lzjfno wfld{s jg 

         ^_ r'Nn] jg s]xL efu ;fd'bflos jg / ;/sf/L jg 

         &_ kfn]jg ;fd'bflos jg  # / % g+= j8fsf] ;+o'Qm 

         *_ ;'/}sf]6 ;/sf/L jg 

o;j8f leq hn >f]t If]q 

         vfg]kfgL 

          !_ kf]v/fvfFb vfg]kfgL 

          @_ 3§]vf]nf vfg]kfgL 

         #_ vfNu8f vf]nf  bo vfg]kfgL 

         $_ ltvf8f  ufBfvf]nf  vfg]kfgL 

         %_ d'nwf/f vfg]kfgL 

         ^_ ljp/fkfgL vfg]kfgL 

         &_ a;kfs{ vfg]kfgL 

         *_ ;'OkfgL–k]7] vfg]kfgL 

         (_ sfnfjg vfg]kfgL 

        !)_ ax/vf]nf vfg]kfgL  



Email: ward12.mangalsen@gmail.com 

j8f g+=)# sf] nflu lgdf{0f x'g] 3§]vf]nf kf]v/fvfFb kDkLª vfg]kfgL pkef]Qmf 

;ldlt u7g e} lgdf{0f x'g] k|s[ofdf /x]sf]    

     l;rfO{ 

        !_ sfnfjg l;+rfO{ s'nf]  

        @_ 4f/] l;+rfO{ s'nf] 

        #_ lrq] 5foft8f l;+rfO{ s'nf] 

        $_ h8f/ afGg]ju/ l;+rfO{ s'nf] 

        %_ kfp/]vf]nf l;+rfO{ s'nf] 

        ^_ /tLdf6] 3§] vf]nf l;+rfO{ 

        &_ d'n wf/f l;+rfO{ 

        *_ 3§]vf]nf l;+rf{ s'nf]   

   s[ifL 1fgs]Gb| dfkm{t lgdf{0f ul/Psf l;+rf{ kf]v/L @ j6f-;Nn]8L 8fF8f / 

    a; kfs{_ /  

   # j6f kmnfd] 6g]n -k'0f{ lai6, k'0f{ lai6 / s}nf; ;fpb la;fsf]6_ 

 

o; jif{ cf=j @)&&÷)&* df o; j8f sfof{no j8f sfof{nodf a;]sf a}7s / 

lg0f{o ;+Vof Pj+ ;~rfng eO{ /x]sf of]hgfx? 

  j8f sfof{nodf a;]sf a}7s / lg0f{o ;+Vof  

     a}7s ;+Vof !$ 

     a}7sdf ePsf lg0f{o ;+Vof @# 

d=g= kf= af6 k|fKt ?=#),)),))).–sf] ljlgof]lht of]hgfx? 

  !_ ljB't nfOg lj:tf/ ;a} 6f]nx?df        ?= !),)),))).– 

  @_ S/]G6Lg Joa:yfkg tyf b}lj k|sf]k        ?=  !,)),))).– 

  #_ s[ifL tyf kz' / jg aftfj/0f tkm{        ?= @,)),))).– 

      s[ifLdf          ?=&),))).– vr{ !))Ü 

      kz' ;]jf        ?=&),))).–  

      jg jftfj/0fdf  ?=^),))).– 

  $_ ;8s dd{t tkm{                          ?= ^,)),))).– 

  %_ lj/fntf]nL a'9fvfFbvf= kf= lgdf{0f          ?= #,)),))).– 

  ^_ bo ;8s lgdf{0f                          ?= #,)),))).– 

  &_ n3' ;+3|fno lzj lgjf; cf= lj=            ?= @,)),))).– 

  *_ bo ;fnd]nf ;8s lgdf{0f                  ?= !,)),))).– 

  (_ la;fsf]6 sflnsf dlGb/sf] l;8L lgdf{0f      ?= %),))).– 

 !)_ j8f sfof{nosf] vfg] kfgL tyf l;8 lgdf{0f  ?= !,%),))).– 
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j8f sfof{noaf6 ;Dkfbg ul/g] ;]jfx? 

 

o; sfof{noaf6 cf= j= @)&&÷)&* sf] >fj0f b]vL xfn ;Dd %&% lr7L kqx? 

rnfgL u/LPsf] 5 . ;fy} hf] h; ;Fu ;DaGw /fVb5 Joxf]/fsf-h:t} c?sf] 

cf>Pdf al;/x]sf 6'x'/f afnjlnsf / clt ul/j afnjflnsfx?sf] nflu ul/g] 

s]xL l;kmfl/;_ kqx? rnfgL gu/L lbOPsf] 5 .  

 

 l;kmfl/;x? 

     JoflQmut 36gf btf{ ;DaGwL l;kmfl/;x?,dfnkf]t sfof{nodf hUuf ;DaGwL 

d?jfsf] ;?jf, gfd;f/L, 5'6 hUuf  btf{, xfn ;las hUuf btf{, hUuf btf{ 

;DaGwL j8f ;lhldg d'r'Nsf, gftf k|dfl0ft,  Jokf/ Joj;fo btf{ ;DaGwL 

l;kmfl/;, j8f d'rNsf,  /fhZj ;DaGwL l;kmfl/;x?, a}+sdf vftf vf]Ng] 

l;kmfl/;x?, cGo laleÌ ;+l3o dGqno, ljefu, k|fb]zsf d+Gqfno, ljefux? / 

;a} ;/sf/L u}/;sf/L sfof{no ;+3 ;+:yfgx?df ;]jfu|xLx?af6 dfu ul/P 

cg';f/sf lgodfg';f/ lbg ldNg] l;kmfl/; tyf gftf k|dfl0ft x?  .  

 JoflQmut 36gf btf{ ljj/0f 

 

cf=j= @)&&÷)&* xfn;Dd 

cl3Nnf] 

cf=j kmfu'g 

d;fGt 

;Ddsf] s'n 

hDdf 

cl3Nnf] 

cf=j 

x?sf] 

;d]t u/L 

s'n hDdf 

 

s}lkmot 

hGd btf{ k'?if  dlxn hDdf    

132 111 243 167 881  

d[To' btf{ 32 23 55 18 129  

gftf k|dfl0ft   42 17 109  

a;fO{ ;/fO[   25 19 37  

lajfx btf{   103 22 129  

;dflhs ;"/Iff eQf kfpg] JotLx?sf] ljj/0f 

h]i6 gful/s 67 116 183    

h]= gf= blnt 22 18 40    

Psn dlxnf    21    

ljwjf   58    

k'0f{ ckfË s au{ 1  1    
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k'0f{ ckfË v au{ 2 2 4    

afnjflnsf u}/ blnt 108 57 165    

afnjflnsf blnt 35 35 70    

bf\;|f] rf}dflzsdf 

cf+lzs /sd dfq kfpg] 
20 16 36    

s'n hDdf 578    

 

 

 

 

 

 

 

;fdfhls ;'/Iff eQf k|fKt ug]{ ljj/0f 

० 
१०० 
२०० 
३०० 
४०० 
५०० 
६०० 
७०० 
८०० 
९०० 

१००० 

व्यतिगि घटना दिाा 
ऩुरुर् 

भहहरत 

जम्भत 

गत आ फ ऩतगुन भितन्त 
िम्भ 
हतर िम्भको कुर जम्भत 

जेष्ठ नतगरयक जे नत  जे नत एकर 
एकर अऩतङ क अऩतङ ख 
फतरितसरकत गैय दसरत फतरितसरकत दसरत आॊसिक यकभ ऩतउने 
कुर जम्भत 
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o; j8fdf ;+sng ePsf] /fhZjsf] ljj/0f 

j8f sfof{noaf6 laleÌ l;if{sx?sf]                  ?= !,!*,@@(.– 

gu/kflnsfsf] /fhZj zfvfaf6 Plss[t ;DktL s/    ?= #,**,&%*.&%   

                            hDdf                  ?= %,)&,!@@=&% 

    o; j8f sfof{noaf6 b}ljk|sf]k / 6'x'/f afnjflnsfx?sf] nflu lbO{g] 

l;kmfl/;x?sf] l;kmfl/; b:t'/ glng] u/sf] .   

o; j8fdf sfof{no ;~rfng / ljleb vr{ ePsf] /sd ?= #,!^,))*.% 

  -sfof{nosf] nflu ut jif{ vl/b ePsf ;fdgx?sf] e'QfgL afFsL ;d]t_ 

     

o; j8fsf lgjf{lrt kbflwsf/Lx? 

 !_ >L kbd l;+x ef6          j8f cWoIf  

 @_ >L sNnfg l;+x af]u6L      j8f ;b:o 

 #_ >L a[v axfb'/ af]u6L         ,,    ,, 

 $_ >L ;/:jtL 6d§f    dlxnf   ,,   ,, 

 %_ >L vG6L n'xf/        ,,       ,,   ,, 

   sfof{nodf sfo{/t sd{rf/Lx?  

!_ >L afns[i0f 9'Ëfgf  j8f ;lrj 

@_ >L k'hf lai6    gf= k|f=;= kz' 

 #_ >L s}nf; ;fpb     gf= k|f= ;= s[ifL 

 $_ >L egs clwsf/L   c= ;= O{= 

 %_ >L  g}g axfb'/ af]u6L sfof{no ;xof]uL   

  

o; j8f sfof{nosf dfu tyf ;'emfjx? 

 o; sfof{noaf6 df}lvs ?kdf dfu ul/P cg';f/ j8f sfof{nodf ! hgf  

  ;xfos sd{rf/L / !hgf sfof{no ;xof]uL cfjZos ePsf]  

   j8fsf] b/aGbL cg';f/ sd{rf/L x?sf] c:yf lgDgfg';f/ /x]sf] 

!_ j8fsf c;:6]G6 ;a–O{GhLlgo/ d=g=kf= of]hgf zfvfsf] lhDd]jf/L ;lxt  

   of]hgf zfvfdf  sfo{/t /xg' ePsf] 

कुर विननमोजजत यकभ खचा फतॉकी 
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@_ j8fdf sfof{/t gf=k|f=;=kz' tkm{sf k|fljlws o; sfof{nodf a:g] u/]sf] /  

   kz';]jf zfvf af6 kz' k+5Lsf] pkrf/ u/L /x]sf] sfof{nosf] sfd u/L 

   ;dodf af]nfO{g] u/]sf] . o;} u/L gf= k|f=;= s'ifL tkm{sf k|fljlws  

    ljgf sf/0f  

 

 

 

४ नं. वडा कायाालय 
पँवजकरण तफा  

१. जन्म दताााः  

२०७७ श्रावण मलहना देक्तख र्ागुन  मलहना सम्म जन्मदताम जम्मा १३२ जना 

 ३५ लदन लभत्रमा जन्मदताम गराउने संख्या २१ जना 

२. मृतु्य दताााः   

 २०७७श्रावण मलहना देक्तख र्ालु्गन  मलहना सम्म मतु्य दताम जम्मा १५जना 

३. वबबाह दताााः  

 २०७७ श्रावण मलहना देक्तख र्ालु्गन मलहना सम्म लबबाह दताम जम्मा २४ जोडीले 

गरेको 

४. बसाइसराइाः  

 

 २०७७ श्रावण मलहना देक्तखर्ालु्गन  मसान्त मलहना सम्म बसाइसराइ १५ पररवारको 

५६जना सदस्य मात्र गएका  
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वबवभन्न कायाालय र ब्याविहरुलाइ गररएको वसफाररस 

 

 

 जम्मा ३९३ वटा 

 

क्र.स. पाउने कायामलयको नाम पठाईएको पत्र   

सङ्ख्या 

१. मंगलसेन नगरपाललका नगरकायमपाललकाको कायामलय १०७ 

२. लजल्ला प्रिासन कायामलय मंगलसेन  अछाम ५८ 

३ साना तथा घरेलु उद्योग मंगलेन अछाम ५ 

४. नेपाल रेडक्रस सोसाईटी मंगलसेन अछाम २ 

५. मालपोत कायामलय मंगलसेन अछाम ९ 

६. कोष तथा लेखा लनयन्त्रण कायामलय मंगलसेन अछाम ७ 

७. रा.वा बैंक िाखा मंगलसेन अछाम १७ 

८. महालक्ष्मी लवकाि बै ैँक मंगलसेन िाखा अछाम १ 

९. जो जस संग सम्बन्ध राख्दछ ९५ 

१०. प्रहरी चौकी  १ 

११ लटकापुर नगरपाललका  १ 

१२  लजल्ला लडलभजन वन कायामलय मंगलसेन अछाम  २ 
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१३ लजल्ला प्रहरर कायामलय मंगलसेन नागपाललका  २ 

१४ जलस्रोत तथा लसचाई लडलभजन कायामलय मंगलसेन अछाम ३ 

१५  िघन िहरी तथा भवन लनमामण कायामलय राजपुर  डोटी २१ 

१६  प्रधानमक्तन्त्र कृषी  धुलनलककरण पररयोजना ईकाई  

मंगलसेन अछाम 

२ 

१७ प्रधानमक्तन्त्र  लु जोन पररयोजना ईकाई मंगलसेन अछाम  १ 

१८ पुडेक्तन्ऱईल ईनु्ऱरेन्ऱलवमा कम्पनी लललमटेड काठमाैँण्डौ १ 

१९ युनाईटेड ईनु्ऱरेन्ऱ कम्पलन लललमटेड सारे्वगर अछाम १ 

२०  रालरि य लवमा कम्पनी लललमटेड २ 

२१ एन. र.एन. लघु लवलत्तय सस्था मंगलसेन अछाम १ 

२२ नेपाल लवघुत्त प्रालधकरण मंगलसेन अछाम  १ 

२३ कृषी  केान के्रबाट ८ 

२४ भुमी व्यवस्था कृषी तथा सहकारी कायामलय मंगलसेन अछाम  १ 

२५ भटनरी अस्पताल तथा लव के के्रबाट २५ 

२६ लडलभजन वन कायामलय मंगलसेन अछाम ३ 

२७ रेलडयो सोसाईटी एर् .एम. १ 

२८ राधा माध्यलमक लवद्यालय  १ 

२९ अथम मन्त्रालय  १ 

३० सुदुर पलिम सामालजक लवकाि मन्त्रालय १ 

 

 वबवभन्न कायाालयबाट प्राप्त पत्रहरु 

 जम्मा २५ 

क्र.स. पठाउने कायामलयको नाम प्राप्त पत्रहरु 

१. मंगलसेन नगरपाललका 

नगरकायमपाललकाको कायामलय 

२० 

२. कलषम लवकास कायमक्रम अन्तरगत साना 

लसचाई  कायामलय 

१ 

३ कन्ती माध्यलमक लवद्यालय म.न.पा १ १ 

४. जुपु स्वास्थ चौकी १ 

५. कैलाली लजल्ला अदालत १ 

६. लव एस्ट्ि े नेपाल  १ 

७. वेपत्ता छानलवन  योग  २ 

 

नागररकता प्रमाण प्रत्रको वसफाररस   

 जम्मा ७७ वटा 

वडा सवमवतको बैठकहरु 

 जम्मा १६वटा 
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सामावजक सुरक्षा तफा  

 जे्यष्ठ नागररक अन्यः  लाभग्राही संख्या १५७जना  

 जे्यष्ठ नागररक दललतः   लाभग्राही  संख्या ६८ जना 

 एकल मलहलाः  लाभग्रालह संख्या ३७जना 

 बालबाललका अन्यः  लाभग्राही  संख्या १३३ जना 

 बालबाललका दललतः  लाभग्राही संख्या८२ जना 

 अपांगः  ३ जना 

 

 

५ नं. वडा कायाालय 
संस्थागत ववकास ,सेवा प्रवाह तथा सुशासन 

पँविकरण तफा  

५. जन्म दताााः  

असोज१ मलहना देक्तख र्ागुन २८ सम्म जन्मदताम अनलाइमन बाट जम्मा ११२  जना 

मतु्य दताााः   

 २०७७श्रावण मलहना देक्तख र्ागुन मसान्त सम्मअनलाइमनमृतु्य दताम जम्मा २३ र अर्लाइमन १० गरर 

जम्मा ३३जना 

वबबाह दताााः  

 २०७७ श्रावण मलहना देक्तखर्ागुन २८ गते सम्म अनलाइमन लबबाह दताम जम्मा १६र अर्लाइमन ९ 

गरर जम्मा २५ जोडीले गरेको 

बसाइसराइाः  

२०७७ श्रावण मलहना देक्तखर्ागुन मसान्त मलहना सम्म अनलाइम बसाइसराइ ४ पररवार  एको र १२ पररवार 

भएको गएको 

वबवभन्न कायाालय र ब्याविहरुलाइ गररएको वसफाररस 

 जम्मा ९३३ वटा 

 लवलभन्न कायामलयबाट प्राप्त पत्र संख्य  वटा-५४ 

नागररकता प्रमाण प्रत्रको वसफाररस   

 जम्मा  ९२ वटा 

वडा सवमवतको बैठकहरु 

 जम्मा १७वटा 

योजना सम्झौतावसफाररस गररएका (वडा नं. ५ बाट वववनयोवजत बजेट) 

१.देवलगडा चौसट्टलठ देलव मक्तन्दर लनमामण 

२.कालढुगा लसचाैँइ कुलो 

३.पनेरी खेत ला.पा.लनमामण 

४.लचसापानी खानेपानी टंकी लनमामण 

५.षोडिा देवी मक्तन्दर लनमामण 

६.कालढंुलग लसचाैँइ कुलो 

७.लठने्क खा.पा.लसद्धनाथ टोल 
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८.जडायको धारा देखीबाउरे सम्म धवलपुरा टोलमा खा.पा.लनमामण 

९.लठने्क खा.पा. लसद्धनाथ टवल 

१०.भडकाला तल्लो लसचाइ कुलो लनमामण 

११.अस्पतल देखी परको बुढाखोला सम्म तटबन्धन लनमामण 

प्रदेश सरकार बाट वववनयोवजत  बजेट 

१.देवल  .लव भवन लनमामण 

२.चौसलि मक्तन्दर लनमामण 

३. कारागार खेल मैदान लनमामण 

४.लजल्ला सहकारी भवन लनमामण 

५ .धमेश्वर चौसट्टा मंगलादेवी मक्तन्दर लनमामण 

सम्झौता हुन बाकी ँ योजनाहरु जम्मा  -४ वटा (वडा बाट छनौट गररएका ) र १ वटा प्रदेश 

सरकारबाट छनौट गररएका ॰ 

कमाचारीहरु 

१.हेमन्त बहादुर साउद   -वडा सलचव 

२.हररच्रबाट बडाल        -सव –इक्तजजलनयर 

३.लक्तक्ष्म ढंुगाना  -सामालजक पररचाललका 

४.मोहन बहादुर धामी-का.स. 

जनप्रवतवनवधहरु 

१.हरर प्रसाद ढंुगाना   -वडा अध्यक्ष 

२.पारु नगाजी               - सदस्य 

३.जुना देवी बोहरा          - सदस्य 

४.तुले भाट                   - सदस्य 

५.नृप बहादुर खड्का     -सदस्य 

वक्रयाकलापहरु 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नलवकरण /नयाैँ दतामसम्बक्तन्ध कायाम 

 प्रधानमक्तन्त्र रोजगार कायामक्रम अन्तगमत बेरोजगारहरुको तथ्ांक संकलन गरर र्ारम भरेको ( .व. 

२०७८/७९ को लालग) 

 प्रधानमक्तन्त्र रोजगार कायामक्रममा यस वडा बाट जम्मा २४ जना छनौट गरर खनेलमाडु खेल मैदान लनमामण 

उपभोिा सलमलत गठन गरर  काम काज गरर रहेको 

 वडा लभत्रका मुख्य तथा सहायक सडकहरुको ममतम सम्भार गरेको  

 पलिकरण सम्बन्धी सवै कायमहरु अनलाइम मार्म त सञ्चालनमा ल्यfएको गरेको 

 जनता सुरलक्षत  वास कायामक्रम अन्तरगतयस वडामा १५ घरपररवारलाइम  छनौट गरर सम्बक्तन्धत  

लनकायमा पठाइसकेको 

 वडा बाट प्रवाह हुने सवै प्रकारका सेवाहरु एकद्धार प्रणालल मार्म त गने गरेको ॰ 

 नागररकता सम्बक्तन्ध सवै र्ारमहरु वडा कायामलयबाट लनिुल्क उपलब्ध गराइएको  

 वडा कायामलयमा नेपाल टेललकमको अलिकल र्ाइमबर दु्रत गलतको इन्टरनेट जडान गररएको  

 वडाबाट प्रवाह हुने सवै प्रकारका सेवाहरुमा पारदलिता ,जवार्देलहता ,उत्तरदालय ,लमतव्यीता  एंव 

सुिासनको प्रत्याभुती  

  फ्नै कायामलय बाट सेवा प्रवाह गने गरेको 

 सेवा प्रवाह सम्बन्धमा नागररक सवेक्षण /गुनासो व्यवस्थापन गररएको  

 योजनाको उपभोिा सलमलत गठन सन्दभममा व्यापकरुपमा  छलर्ल गराइ समानुपालतक समावेिी 

लसद्धान्तको  धारमा गठन गनम सहयोग गरेको  
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 सेवाग्रालहहरुलाइम लनिुल्क र्ोटोकलप गने अपागं,जेष्ठ नागररक ६० बषम मालथ तथा लवपन्न असहाय  लथमक 

अवस्था कमजोर नागररकलाइम सवै प्रकारका सेवाहरुमा कुनैपनी िुल्क नललने गरेको ॰ 

 कायामलय व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त एंव प्रभावकारी ढंग बाट गररएको 

 कायामलयमा नयाैँ कमु्यटर तथा र्ोटोकलप मेलसन खररद गरर गुणस्तररय सेवा प्रवाह गने गरेको  

 जनप्रलतलनलधहरु तथा कममचारीहरु लबच सौदामहपुणम वातावरणको लसजमना गररएको 

 वडा सलचवहरु लवच समन्रय तथा सहकायामका माध्यामबाट  वश्यक सहयोग तथा परामिम गररएको 

 तालुक लनकायका सवै लनदेिन तथा पररपत्रहरु  पुणमरुपमा पालना गररएको 

 वडाको लनयलमत प्रिासलनक एंव दैलनक कायामहरु सत्ञ्ञ्चालन गररएको  

सामावजक सुरक्षा भिा पाउने लागग्राही 

 जेष्ठ नागररक-१५५ 

 जेष्ठ नागररक दललत.-४४ 

 जेष्ठ नागररक एकल मलहला-२३ 

 एकल /लवधवा ६० बषम मुनी-७५ 

 पुणम अपागं/ क वगम-१ 

 ख वगम-७ 

 के्षत्र तोलकएको बालबाललका-११२ 

 दललत बालबाललका                         - ९१ 

जम्मा-५०८ जना 

दोश्रो चौमलसक लगत कट्टा -२ जना  (सरकारर कोषबाट सेवासुलवधा ललने गरेकोले लगत कट्टा   गररएको ) 

राजस्व संकलन जम्मा रु.१,२०, ४५५ -/ भन्दा बढी 

समस्याहरु 

  वश्यक कममचाररको अभाव रहेको 

 भौलतक संरचनाको कमी रहेको 

  वश्यक बजेटको अभाव रहेको 

 सेवा प्रवाह संग सम्बक्तन्धत लसप,ताललम एंव गोष्ठी हुने नगरेकाले सेवा प्रवामा कलठनाइ हुने गरेको 

 दक्ष एंव लसपमुलक कममचारीको अभाव रहेको 

 वडासंग उलचत समन्रयको अभाव हुने गरेको 

 वडा सलचवहरु लबच कामकाजको लसललसलामा हुने कलठनाइ,समस्याहरु तथा अनुभव साटासाटको लालग 

उलचत वातावरणको अभाव रहेको 

 नगर तथा िाखाहरुको सुचनाहरु वडा कायामलयमा  समयमा प्राप्त नहुनु 

 कृलष तथा पिु प्रालवलधक कममचारीहरु  ठौ मलहना लवत्ञ्दा सम्म पनी वडामा नपठाएको  

 पुराना व्यक्तिगत घटना दताम अलभलेख खोजेको समयमा भेटाउन नसकु्न  

चुनौतीहरु 
  वश्यक भन्दा कम कममचारी बाट गुणस्तररय सेवा प्रवाह गनुम 

 व्यक्तिगत घटना दताम अनलाइमबाट गदाम सवमरमा हुने गडबढीका कारणले समयमै सेवा प्रवाह गनम नसकु्न 

 लसलमत श्रोत साधनबाट गुणस्तररय सेवा प्रवाह गनुम 

 पुराना अलभलेखहरुको उलचत भण्डारण  गनुम नसकु्न 

 भौगोललक कलठनाइका बाबजुट अन्तर वडा समन्रय गनुम 
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६ नं. वडा कायाालय 
सं स्था ग त  वव का स  र  से वा  प्र वा ह  त था  सु शा स न  

 यस मंगलसेन नगरपाललका वडा नं ६ मा स्थायी र अस्थायी गरी कुल ५ जना कममचारीहरु कायमरत 

रहेको ॰ 

 यस वडामा कायमरत कममचारी तथा लनवामलचत जनप्रलतलनधीहरु देहाय बमोलजम रहेको 

क्र 

सं 

कायारत कमाचारीहरु पद ठेगाना सम्पका  नं वनवाावचत 

जनप्रवतवनधीहरु 

पद सम्पका  नं 

१ लधरे्रबाट बहादुर भण्डारी वडा सलचव क न पा ७ ९८४०३२३२५० जनकराज भण्डारी वडा अध्यक्ष ९८४८४७५४९४ 

२ लमम बहादुर िाही अ स ई प लव न पा ९८६८७८१६९८ नरपलत भण्डारी वडा सदस्य ९८४८५६५७७६ 

३ लिवराज ढंुगाना ना प से प्रा म न पा ७ ९८४२७३०६९३९ देवे्रबाट प्रसाद भण्डारी वडा सदस्य ९८४८५२६७२२ 

४ तारा प्रसाद भण्डारी कृषी प्रालवलधक म न पा ६ ९८६८४४९९४८ राजु देवी भण्डारी वडा सदस्य ९८६५८३६१०४ 

५ देवे्रबाट बहादुर खत्री का स म न पा ६ ९८४८५२४७४३ गाजली दमाई वडा सदस्य ९८६८४८३१६३ 

 

 लामो समयदेखी ठुलासैनबाट सेवा प्रवाह गदै  इरहेको यस मंगलसेन नगरपाललका ६ नं वडा 

कायामलयको नव लनलममत भवन (भन्थान क्तस्थत) लमलत २०७७ माघ  ०२ गते देखी संचालनमा  ई लनयलमत 

रुपमा  सेवा प्रवाह भईरहेको ॰ 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता पुणम रुपममा अनलाईन गरी बैंक मार्म त लवतरण गने व्यवस्था लमलाईएको ॰ 

 व्यक्तिगत घट्ना दतामका समु्पणम कायमहरु लमलत २०७७॰०६॰१२ गते देखी अनलाईन प्रणाली मार्म त सेवा 

प्रवाह गरी सेवा ग्राहीलाई सरल, सहज र लछटो समयमा सेवा प्रदान गने गरेको ॰ 

 दताम, चलानी, हाजीरी, योजना तथा लजन्ऱी सम्बन्धी कायमहरु कममचारी र जनप्रलतलनधीहरुको समन्रयमा 

लनयलमत सम्पादन गने गरेको ॰  

 कममचारीको अनुिासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा छलर्ल गनम लनयलमत रुपमा 

कममचारी बैठक बसे्न गरेको ॰ 

 मंगलसेन नगरपाललका वडा नं ६ मा पिुपंक्षी तथ्ांक संकलनको काम अक्तन्तम चरणमा पुगेको ॰ 

 सुदुरपलिम प्रदेि अन्तगमत भेटेनरी तथा पिु स्वास्थ्य सेवा लव के के्रबाटबाट पीपी  र भ्यक्तिन लवतरण भई यस 

वडाका कररब १५० वटा बाख्रालाई उि भ्यक्तिन लगाई पिु स्वास्थ्य सेवा कायमलाई थप प्रभावकारी बनाउने 

प्रयास गररएको॰ 

 लवपत तथा कोलभड १९ रोगाबट प्रत्यक्ष प्रभालवत भएका र हुन सके्न सम्भालवत जोक्तखमबाट बच्न स्वास्थ्य 

सेवाका मापदण्डहरु पालना गदै माि,, सेलनटाईजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु लवतरण गरी वडा 

बासी नागरीकहरुलाई भौलतक दुरी कायम गनम समय समयमा सचेत गराउने प्रयास भएको ॰ 

राजश्व तथा अन्य आय सम्बन्धी तथ्ांक 
वस.न. आयको वशर्ाक पवहलो चौमावसक 

पुस सम्म 

दोस्रो चौमावसक 

फागुन मसान्त सम्म 

जम्मा 

१ व्यक्तिगत घट्ना दताम दसु्तर बापत २०००॰- ५०००/– ७०००/– 

२ लवलवध लकलसमका लसर्ाररस सेवा दसु्तर 

बापत 

१७०००॰- ३०००/– २००००/– 

३ प्रिासलनक जररवाना र जर्त बापत ०० ००  

४ अन्य दसु्तर बापत ०० ००  

जम्मा १९०००॰- ८०००/– २७०००/– 
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चलान गररएका वववभन्न वकवसमका वसफाररस पत्रहरु 

८. मंगलसेन नगरपाललकामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –     ४७ 

९. लजल्ला प्रिासन कायामलयममा पठाईएका लसर्ाररसहरु –   ४० 

१०. म.न.पा.को पिु िाखामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    ९ 

११. लवलभन्न बैंकमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –      १० 

१२. मालपोत कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –     २४ 

१३. अन्य सरकारी कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु  -    ४० 

१४. नाता प्रमालणत लसर्ाररसहरु  -       १२ 

१५. जन्म लमलत प्रमालणत लसर्ाररसहरु -       ३२ 

१६. चार लकल्ला प्रमालणत लसर्ाररसहरु –       २२ 

११ गररवलवपन्नतथा लथमकअवस्थाकमजोरसम्बन्धीलसर्ाररसहरु–   ५५ 

१२ लपछलडएको के्षत्रको लसर्ाररसहरु -       ५७ 

१३ व्यवसाय नलवकरण सम्बन्धी लसर्ाररसहरु –     २४ 

१४ वडा क्तस्थत लवलभन्न लनकायमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    ५ 

१५ अन्य लसर्ाररसहरु –        ६५ 

     जम्मा    -   ४४२ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम 

 मंगलसेन नगरपाललका अन्तगमत रहेको रोजगार सेवा के्रबाटमा  .व.२०७७॰७८ मा यस 

वडाका ५४ जना व्यक्ति सुलचकृत भएको जस मधे्य २८ जना मलहला तथा २६ जना पुरुष 

रहेको ॰ 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायमक्रम अन्तगमत यस वडाको स्वीकृत मंगलसेन नगरपावलका ६ 

ररङरोड ममात र कालािोला बडे्ड कुलो मेलरुि ममात  योजना संचालन गनम 

कामका लागी पाररश्रलमकमा  धाररत सामुदलयक  योजना (संचालन  तथा व्यवस्थापन) 

कायमलवधी २०७७ अनुरुप यस वडाका सुलचकृत ५४ जना  मधे्य प्राथलमलककरणका 

 धारमा २१ जना छनौट भई रोजगार उपभोत्ता सलमलत समेत गठन गरी लमलत २०७७ 

र्ागुन ७ गते देखी सो  योजना कायामन्रयन भईरेको  

क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन तथा आईसोलेसन 

 कोरोना भाईरस तथा कोलभड १९ रोगको अत्यालधक जक्तखम रोकथाम तथा लनयन्त्रणका लागी मंगलसेन 

नगरपललका वडा नं ६ मा भारत तथा अन्य लजल्लाबाट  एका यस वडा बासी नागररकहरुलाई सुरलक्षत 

राख्न एवम उि रोगको रै्लावटलाई लनयन्त्रण गनम वडाको लवलभन्न स्थानमा ३ वटा क्वारेन्टाईन स्थल 

लनमामण गररएको ॰ 

  उपरोि लवलभन्न ३ वटा क्वारेन्टाईन स्थल  र होम क्वारेन्टाईनमा गरी १२० जना  ईसोलेसनमा बसेको र 
लतलनहरुको व्यवस्थापनमा वडाका जनप्रलतलनधीहरु एवम वडा कायामलय सलक्रय रुपमा प्रसु्तत भएको ॰ 
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राहत ववतरण 

 लवश्वभरीमहामारीरुपमारै्ललएकोकरोरोनाभाईरससंक्रमणकोरोकथामरलनयन्त्रणकागनमनेपालसरकारलेलम

लत२०७६॰१२॰११देखीलागुहुनेगरीदेिभरगरेकोलकडाउनकाकारणदैलनकज्यालादारीकामगरीपररवारको

पालनपोषण गरररहेका असंगलठत के्षत्रमा कायमरत श्रलमक वगम, असहाय,  दललत पररवारलाई युवा 

व्यवसायी श्री तेज प्रसाद ढंुगाना को सहयोगमा राहत लवतरण गने लनणमय अनुरुप लमलत २०७७ वैिाख १९ 

गतेका लदन यस वडाका २३ दललत घर पररवारलाई लवलभन्न  ५ प्रकारको राहत लवतरण कायमक्रम सम्पन्न 

गररएको ॰ 

 लवश्वभरीमहामारीरुपमारै्ललएकोकरोरोनाभाईरससंक्रमणकोरोकथामरलनयन्त्रणकागनमनेपालसरकारलेलम

लत२०७६॰१२॰११देखीलागुहुनेगरीदेिभरगरेकोलकडाउनकाकारणदैलनकज्यालादारीकामगरीपररवारको

पालनपोषणगरररहेकाअसंगलठतके्षत्रमाकायमरतश्रलमकवगम, असहाय,  गररव, लवपन्न पररवारलाई मंगलसेन 

नगरपाललका कायामलय अछामदारा राहत लवतरण गने मापदण्ड अनुरुप लमलत २०७७ वैिाख २२ गते यस 

वडाका ७८ घर पररवारलाई लवलभन्न ५ प्रकारको राहत लवतरण कायमक्रम सम्पन्न गररएको ॰ 

 लवश्वभरीमहामारीरुपमारै्ललएकोकरोरोनाभाईरससंक्रमणको रोकथाम र लनयन्त्रणका गनम नेपाल 

सरकारले लमलत २०७६॰१२॰११ देखी लागु हुने गरी देिभर गरेको लकडाउनका कारण दैलनक ज्यालादारी 

काम गरी पररवारको पालन पोषण गरररहेका असंगलठत के्षत्रमा कायमरत श्रलमक वगम, असहाय,गररव, 

लवपन्न पररवारलाई जापान क्तस्थत गैरसरकारी संस्था ज्वाला संग्रौला तथा सुलिला थापाको संयुत्त सहयोगमा 

राहत लवतरण गने लनणमय अनुरुप लमलत २०७७ जेठ २८ गतेका लदन यस वडाका ७३ घर पररवारलाई 

लवलभन्न ५ प्रकारको राहत लवतरण कायमक्रम सम्पन्न गररएको ॰ 

 लवश्वभरीमहामारीरुपमारै्ललएकोकरोरोनाभाईरससंक्रमणबाटप्रत्यक्ष प्रभालवत भएका र सो रोगबाट 

सम्भालवत जोक्तखममा रहेका अलत लवपन्न, असहाय एंव अिि अवस्थामा रहेका एकल मलहलाहरुलाई 

लब. सी. नेपालको  लथमक सहयोग तथा अछाम जेलससको सहलजकरणमा राहत लवतरण गने लनणमय 

अनुरुप लमलत २०७७ भाद्र ३१ गतेका लदन यस वडाका ३० जना एकल मलहलाहरुलाई लवलभन्न ७ प्रकारको 

राहत लवतरण कायमक्रम सम्पन्न गररएको ॰ 

 

७ नं. वडा कायाालय 
संस्थागत ववकास र सेवा प्रवाह तथा सुशासन 

 यस मंगलसेन नगरपाललका वडा नं ७ मा स्थायी र अस्थायी गरी कुल ५ जना कममचारीहरु 

कायमरत रहेको ॰ 

 यस वडामा कायमरत कममचारी तथा लनवामलचत जनप्रलतलनधीहरु देहाय बमोलजम रहेको 
क्र 

सं 

कायारत कमाचारीहरु पद ठेगाना सम्पका  वनवाावचत 

जनप्रवतवनधीहरु 

पद सम्पका  

१ लधरे्रबाट बहादुर भण्डारी वडा सलचव क न पा ७ ९८४०३२३२५० लसद्धराज ढंुगाना वडा अध्यक्ष ९८६५८८४९७४ 

२ लमम बहादुर िाही अ स ई प लव न पा ९८६८७८१६९८ कान्त प्रसाद जैसी वडा सदस्य ९८६३०९७४८१ 

३ लिवराज ढंुगाना ना प से प्रा म न पा ७ ९८४२७३०६९३९ पुणम बहादुर िाही वडा सदस्य ९८६३३६२४४० 

४ तारा प्रसाद भण्डारी कृषी प्रालवलधक म न पा ६ ९८६८४४९९४८ जमुना जैसी वडा सदस्य ९८६४९४९११८ 

५ नम लबर का स म न पा ७ ९८४८४७२९७७ सावी दमाई वडा सदस्य ९८१५३५०३७५ 
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 सामालजक सुरक्षा भत्ता पुणम रुपममा अनलाईन गरी बैंक मार्म त लवतरण गने व्यवस्था 

लमलाईएको ॰ 

 दताम, चलानी, हाजीरी, योजना तथा लजन्ऱी सम्बन्धी कायमहरु कममचारी र 

जनप्रलतलनधीहरुको समन्रयमा लनयलमत सम्पादन गने गरेको ॰  

 कममचारीको अनुिासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा छलर्ल गनम 

लनयलमत रुपमा कममचारी बैठक बसे्न गरेको ॰ 

 मंगलसेन नगरपाललका वडा नं ७ मा पिुपंक्षी तथ्ांक संकलन कायम अक्तन्तम चरणमा 

पुगेको ॰ 

 सुदुरपलिम प्रदेि अन्तगमत भेटेनरी तथा पिु स्वास्थ्य सेवा लव के के्रबाटबाट पीपी  र 

भ्यक्तिन लवतरण भई यस वडाका कररब १५०० वटा बाख्रालाई उि भ्यक्तिन लगाउन 

वडाका कममचारीहरु सलक्रय रुपमा खलटएको ॰ 

 लवपत तथा कोलभड १९ रोगाबट प्रत्यक्ष प्रभालवत भएका र हुन सके्न सम्भालवत जोक्तखमबाट 

बच्न स्वास्थ्य सेवाका मापदण्डहरु पालना गदै माि,, सेलनटाईजर लगायतका स्वास्थ्य 

सामग्रीहरु लवतरण गरी वडा बासी नागरीकहरुलाई भौलतक दुरी कायम गनम समय 

समयमा सचेत गराउने प्रयास भएको ॰ 

 

 

 

 

राजश्व तथा अन्य आय सम्बन्धी तथ्ांक 

वस.न. आयको वशर्ाक पवहलो चौमावसक 

पुस मवहना सम्म 

दोस्रो चौमावसक 

फागुन मसान्त सम्म 

जम्मा 

१ व्यक्तिगत घट्ना दताम दसु्तर 

बापत 

२५००।- ६,८००/- ९३००/- 

२ विविध किवसमिा वसफाररस 

सेिा दस्तुर बापत 

१४,७००।- ४,०२०/- १८७२०/- 

३ प्रशासवनि जररिाना र जफत 

बापत 

०० ०० ०० 

४ अन्य दस्तुर बापत ०० ०० ०० 

जम्मा १७,२००।- १०८२०/- २८,०२०/- 

चलान गररएिा विवभन्न किवसमिा वसफाररस पत्रहरु 
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१७. मंगलसेन नगरपावलिामा पठाईएिा वसफाररसहरु –    ३५ 

१८. नाता प्रमावित वसफाररसहरु  -     १० 

१९. वजल्ला प्रशासन िायाालयमा पठाईएिा वसफाररसहरु–    ३२ 

२०. बैंिमा पठाईएिा वसफाररसहरु –      ८ 

२१. वपछवडएिो क्षेत्रिो वसफाररसहरु –     २५ 

२२. सरिारी तथा गैरसरिारी संस्थामा पठाईएिा अन्य वसफाररसहरु – ४५ 

२३. गररि विपन्न तथा आर्थथि अिस्था िमजोर वसफाररसहरु– ४० 

२४. अन्य वसफाररसहरु–      ३५  

     जम्मा -    २३० 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम 

 मंगलसेन नगरपाललका अन्तगमत रहेको रोजगार सेवा के्रबाटमा  .व.२०७७॰७८ मा यस वडाका 

११२ जना व्यक्ति सुलचकृत भएको जस मधे्य ७२ जना मलहला तथा ४० जना पुरुष रहेको ॰ 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायमक्रम अन्तगमत यस वडाको स्वीकृत ठुलासैन कालािोला सडक ममात 

 योजना संचालनगनम कामका लागी पाररश्रलमकमा  धाररत सामुदालयक  योजना (संचालन  

तथा व्यवस्थापन) कायमलवधी २०७७ अनुरुप यस वडाका सुलचकृत ११२ जना मधे्य 

प्राथलमलककरणका  धारमा २१ जना छनौट भई रोजगार उपभोत्ता सलमलत समेत गठन गरी 

लमलत २०७७ माघ २६गते देखी सो  योजना कायामन्रयन भईरेको ॰ 

क् िारेन्टाईन व्यिस्थापन तथा आईसोलेसन 

 िोरोना भाईरस तथा िोवभड १९ रोगिो अत्यावधि जोविम रोिथाम तथा 

वनयन्त्रििा लागी मंगलसेन नगरपवलिा िडा नं ७ मा भारत तथा अन्य वजल्लाबाट 

आएिा यस िडा बासी नागररिहरुलाई सुरवक्षत राख्न एिम उक्त रोगिो फैलािटलाई 

वनयन्त्रि गना िडािा विवभन्न स्थानमा ३ िटा क्वारेन्टाईन स्थल वनमााि गररएिो । 

  उपरोक्त विवभन्न ३ िटा क्वारेन्टाईन स्थल  र होम क्वारेन्टाईनमा गरी िररब १७० जना 

आईसोलेसनमा बसेिो र वतवनहरुिो व्यिस्थापनमा िडािा जनप्रवतवनधीहरु एिम 

िडा िायाालय सकिय रुपमा प्रस्तुत भएिो । 

राहत वितरि 
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 विश्वभरी महामारीिो रुपमा फैवलएिो िरोरोना भाईरस संिमििो रोिथाम र 
वनयन्त्रि गना नेपाल सरिारले वमवत २०७६।१२।११ दिेी लाग ु हुने गरी दशेभर 

गरेिो लिडाउनिा िारि दवैनि ज्यालादारी िाम गरी पररिारिो पालन पोषि 

गरररहिेा असंगरठत क्षेत्रमा िायारत श्रवमि िगा, असहाय,विपन्निगालालाई विवभन्न 

किवसमिा राहत वितरि िायािमहरु सम्पन्न गररएिो । 
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९ नं. वडा कायाालय 

संस्थागत ववकास र सेवा प्रवाह तथा सुशासन 

 यस मंगलसेन नगरपाललका वडा नं ९ मा स्थायी र अस्थायी गरी कुल $ जना कममचारीहरु कायमरत रहेको 

॰ 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता पुणम रुपममा अनलाईन गरी बैंक मार्म त लवतरण गने व्यवस्था लमलाईएको ॰ 

 व्यक्तिगत घट्ना दतामका समु्पणम कायमहरु अkmलाईन प्रणाली मार्म त सेवा प्रवाह गरी सेवा ग्राहीलाई सरल, 

सहज र लछटो समयमा सेवा प्रदान गने गरेको ॰ 

 दताम, चलानी, हाजीरी, योजना तथा लजन्ऱी सम्बन्धी कायमहरु कममचारी र जनप्रलतलनधीहरुको समन्रयमा 

लनयलमत सम्पादन गने गरेको ॰  

 कममचारीको अनुिासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा छलर्ल गनम लनयलमत रुपमा 

कममचारी बैठक बसे्न गरेको ॰ 

व्यखिगत घट्ना र सामावजक सुरक्षाको अवस्था 

व्यखिगत घट्ना दताा वववरण 

सस=न िन्म दिाा  मतृ्य ुदिाा बसाईसराई वििाि दिाा सम्बन्ध विच्छेद कैफियि 

१ $% 

-d=—@$,k'=—@!+_ 

!^ 

-d=—!),k'=—)^+_ 

)^ !^ ००  

 

िम्माः *# 

cGo दताा वववरण 

सस=न gful/stf hDdf gftfk|dfl0ft gful/stf 

k|ltlnkL 

  कैफियि 

१ %& 

-d=—#^,k'=—@!_ 

( !@    

 

िम्माः ^^ 
 

सामाक्िक सरुक्षा भतिा प्राप्ि गने ऱाभग्रािीिरुको वििरण 

क्र िॊ सामालजक सुरक्षाको लकलसम ित.ि.ुबत्तत प्रतप्त गने हतरिम्भको विियण कैलर्यत 

१ बालबाललका गैर दललत  *( bf];]f| चौभतसिकभत 
ित. ि.ु प्रतप्त गने 
रतबग्रतहीहरुको 
अजन्तभ विियण 

(  @*( जनत छुट 
िहहत) 

२ बालबाललका दललत $! 

३ जेष्ठ नागरीक गैर दललत (@ 

४ जेष्ठ नागररक दललत #! 

५  एकल dlxnf ## 

६ अपाैँगता क वगम # 

जम्मा @*( 

 

क्ितयेन्टतईन व्मिस्थतऩन तथत आईिोरेिन 
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 कोयोनत बतईयि तथत कोसबड १९ योगको अत्मतधधक जखखभ योकथतभ तथत ननमन्त्रणकत रतगी भॊगरिेन नगयऩसरकत 
िडत नॊ ६ भत बतयत तथत अन्म जजल्रतफतट आएकत मि िडत फतिी नतगरयकहरुरतई िुयक्षक्षत यतख्न एिभ उक्त 
योगको पैरतिटरतई ननमन्त्रण गना िडतको विसबन्न स्थतनभत ३ िटत क्ितयेन्टतईन स्थर ननभताण गरयएको । 

  उऩयोक्त विसबन्न ३ िटत क्ितयेन्टतईन स्थर  य होभ क्ितयेन्टतईनभत गयी १२० जनत आईिोरेिनभत फिेको य 
नतननहरुको व्मिस्थतऩनभत िडतकत जनप्रनतननधीहरु एिभ िडत कतमतारम िकक्रम रुऩभत प्रस्तुत बएको । 

यतहत वितयण 

 विश्िबयी भहतभतयी रुऩभत पैसरएको कयोयोनत बतईयि िॊक्रभणको योकथतभ य ननमन्त्रणकत गना नेऩतर ियकतयरे 
सभनत २०७६।१२।११ देखी रतगु हुने गयी देिबय गयेको रकडतउनकत कतयण दैननक ज्मतरतदतयी कतभ गयी 
ऩरयितयको ऩतरन ऩोर्ण गरययहेकत अिॊगहठत क्षेत्रभत कतमायत श्रसभक िगा, अिहतम,  दसरत ऩरयितयरतई मुित 
व्मिितमी श्री तजे प्रितद ढुॊगतनत को िहमोगभत यतहत वितयण गने ननणाम अनुरुऩ सभनत २०७७ िैितख १९ 
गतकेत हदन मि िडतकत २३ दसरत घय ऩरयितयरतई विसबन्न  ५ प्रकतयको यतहत वितयण कतमाक्रभ िम्ऩन्न 
गरयएको । 

 विश्िबयी भहतभतयी रुऩभत पैसरएको कयोयोनत बतईयि िॊक्रभणको योकथतभ य ननमन्त्रणकत गना नेऩतर ियकतयरे 
सभनत २०७६।१२।११ देखी रतगु हुने गयी देिबय गयेको रकडतउनकत कतयण दैननक ज्मतरतदतयी कतभ गयी 
ऩरयितयको ऩतरन ऩोर्ण गरययहेकत अिॊगहठत क्षेत्रभत कतमायत श्रसभक िगा, अिहतम,  गरयि, विऩन्न ऩरयितयरतई 
भॊगरिेन नगयऩतसरकत कतमतारम अछतभदतयत यतहत वितयण गने भतऩदण्ड अनुरुऩ सभनत २०७७ िैितख २२ गत े
मि िडतकत ७८ घय ऩरयितयरतई विसबन्न ५ प्रकतयको यतहत वितयण कतमाक्रभ िम्ऩन्न गरयएको । 

 विश्िबयी भहतभतयी रुऩभत पैसरएको कयोयोनत बतईयि िॊक्रभणको योकथतभ य ननमन्त्रणकत गना नेऩतर ियकतयरे 
सभनत २०७६।१२।११ देखी रतगु हुने गयी देिबय गयेको रकडतउनकत कतयण दैननक ज्मतरतदतयी कतभ गयी 
ऩरयितयको ऩतरन ऩोर्ण गरययहेकत अिॊगहठत क्षेत्रभत कतमायत श्रसभक िगा, अिहतम,  गरयि, विऩन्न ऩरयितयरतई 
जतऩतन जस्थत गैयियकतयी िॊस्थत ज्ितरत िॊग्रौरत तथत िुसिरत थतऩतको िॊमुत्त िहमोगभत यतहत वितयण गने 
ननणाम अनुरुऩ सभनत २०७७ जेठ २८ गतकेत हदन मि िडतकत ७३ घय ऩरयितयरतई विसबन्न ५ प्रकतयको यतहत 
वितयण कतमाक्रभ िम्ऩन्न गरयएको । 

 विश्िबयी भहतभतयी रुऩभत पैसरएको कयोयोनत बतईयि िॊक्रभणफतट प्रत्मक्ष प्रबतवित बएकत य िो योगफतट 
िम्बतवित जोखखभभत यहेकत अनत विऩन्न, अिहतम एॊि अिक्त अिस्थतभत यहेकत एकर भहहरतहरुरतई 
बफ.आिी. नेऩतरको आधथाक िहमोग तथत अछतभ जेसििको िहजजकयणभत यतहत वितयण गने ननणाम अनुरुऩ 
सभनत २०७७ बतद्र ३१ गतकेत हदन मि िडतकत ३० जनत एकर भहहरतहरुरतई विसबन्न ७ प्रकतयको यतहत 
वितयण कतमाक्रभ िम्ऩन्न गरयएको । 

प्रधतनभन्त्री योजगतय कतमाक्रभ 

 भॊगरिेन नगयऩतसरकत अन्तगात यहेको योजगतय िेित केन्द्रभत आ.ि.२०७७।७८ भत मि िडतकत (^ जनत व्मजक्त 
िुधचकृत बएको जि भध्मे २@ जनत व्मजक्त /f]huf/ kfP । 

१० नं. वडा कायाालय 

 

सं स्था ग त  वव का स  र  से वा  प्र वा ह  त था  सु शा स न  

 यस मंगलसेन नगरपाललका वडा नं !) मा स्थायी र अस्थायी गरी कुल ^जना कममचारीहरु कायमरत रहेको ॰ 

 यस वडामा कायमरत कममचारी तथा लनवामलचत जनप्रलतलनधीहरु देहाय बमोलजम रहेको 

hgk|ltlglwx?  
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! gfd y/  kb  7]ufgf ;Dks{ gDj/  

@ g]q axfb'/ /fjn j8fcWoIf d=g=kf= !) (*))^)!^&^ 

# nlntf /fjn j8f ;b:o d=g=kf= !)  

$ u0f]z axfb'/ /fjn j8f ;b:o d=g=kf= !)  

%  ;]t] bdfO{ j8f ;b:o d=g=kf= !)  

 l;tnldhf/  j8f ;b:o  d=g=kf= !)  

sd{rf/Lx?  

क्र सं कायारत 

कमाचारीहरु 

पद ठेगाना सम्पका  नं     

१ lbnaxfb'/ af]x/f  वडा सलचव d=g=kf=$ (*$*$!)&)%     

२ gf/o0f k|= hf]lz अ स ई d=g=kf= )*      

३ c;f]s af]x/f ना प से प्रा d=g=kf=!)      

४ cIftf /fjn कृषी प्रालवलधक म न पा)(      

% eujtLvlq ;fdflhs kl/rfns म न पा!)  

 

o; j8fsf] cfkmg} ejggePsf] tyf 3/ ef8fdflnO{  sfof{no ;~rfngul/ /x]sf] .  

 सामालजक सुरक्षा भत्ता पुणम रुपममा अनलाईन गरी बैंक मार्म त लवतरण गने व्यवस्था लमलाईएको ॰ 

 JolQmut36gfbtf{ सेवा ग्राहीलाई सरल, सहज र लछटो समयमा सेवा प्रदान गने गरेको ॰ 

 दताम, चलानी, हाजीरी, योजना तथा लजन्ऱी सम्बन्धी कायमहरु कममचारी र जनप्रलतलनधीहरुको समन्रयमा लनयलमत 

सम्पादन गने गरेको ॰  

 कममचारीको अनुिासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा छलर्ल गनम लनयलमत रुपमा कममचारी बैठक 

बसे्न गरेको ॰ 

 मंगलसेन नगरपाललका वडा नं !)मा पिुपंक्षी तथ्ांक संकलनको काम अक्तन्तम चरणमा पुगेको ॰ 

लवपततथाकोलभड१९रोगाबटप्रत्यक्षप्रभालवतभएकारहुनसके्नसम्भालवतजोक्तखमबाटबच्न स्वास्थ्य सेवाका मापदण्डहरु पालना 

गदै माि,, सेलनटाईजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु लवतरण गरी वडा बासी नागरीकहरुलाई भौलतक दुरी कायम गनम 

समय समयमा सचेत गराउने प्रयास भएको ॰ 

 

 

 

चलान गररएका वववभन्न वकवसमका वसफाररस पत्रहरु 

 !=     मंगलसेन नगरपाललकामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –     %% 

 @लजल्ला प्रिासन कायामलयममा पठाईएका लसर्ाररसहरु –   $) 

#       म.न.पा.को पिु िाखामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    !) 

       $     लवलभन्नबैंकमापठाईएकालसर्ाररसहरु–      * 

       %     मालपोतकायामलयमापठाईएकालसर्ाररसहरु–    @# 

^   अन्य सरकारी कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु     #% 
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&नाता प्रमालणत लसर्ाररसहरु  -      & 

*   जन्म लमलत प्रमालणत लसर्ाररसहरु -       !% 

(चार लकल्ला प्रमालणत लसर्ाररसहरु –       * 

!)गररवलवपन्नतथा लथमकअवस्थाकमजोरसम्बन्धीलसर्ाररसहरु–    !# 

!!लपछलडएको के्षत्रको लसर्ाररसहरु               !$ 

!@व्यवसाय नलवकरण सम्बन्धी लसर्ाररसहरु –              * 

!#वडा क्तस्थत लवलभन्न लनकायमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    & 

        

   जम्मा     

@$# 
राजश्व तथा अन्य आय सम्बन्धी तथ्ांक 

 

वस=न आयको वशर्ाक पवहलो चौमावसक 

sflt{s सम्म 

दोस्रो चौमावसक 

फागुन मसान्त 

सम्म 

जम्मा  

१ व्यक्तिगत घट्ना दताम दसु्तर 

बापत 

!)))॰ $)))/– %)))/–  

२ लवलवध लकलसमका लसर्ाररस 

सेवा दसु्तर बापत 

*)))॰ !@०००/– @),)))/–  

३ प्रिासलनक जररवाना र 

जर्त बापत 

०० ००   

४ अन्य दसु्तर बापत ०० ००   

जम्मा ())). !^०००/– @%)०००/–  

 

rfn' c=j= @)&&.)&* sf] jflif{s of]hgf tyf sfo{qmdx?  

l;+=g+= of]hgf tyf sfo{qmx?  jh]6  k|ult s}lkmot 

!= jf8fleqsfu|fld0f ;8sdd{t #,)),))). %)k|ltzt  

@=  d+unf;}gLcf=lj= 3]/f kvf{n lgdf{0f $,!),))). !))k|ltzt  

#=  s}nf;]Zj/ cf=lj=3]/f kvf{n lgdf{0f  $,!),))). !))k|ltzt  

$=   ;ftnfl;rfO{ s'nf] lgdf{0f  *,)),))).  () k|ltzt  

%= ;Gtlg/+sf/L ejgdd{t  #,%),))). !))k|ltzt  

^= j8f g++=!) cf=e'=:jf:Yo s]Gb| Joj:yfkg !,)),))). ) k|ltzt  

& blnt6f]n cltly u[x lgdf{0f #,)),))). () k|ltzt  

* sf]6jf8fvf=kf= wf/f lgdf{0f %),))). () k|ltzt  

(= d]nfJoj:yfkgtyf v]ns'b *),))). %) k|ltzt  

hDdf @*,)),))). 

AolQmut 36gf btf{sf] ljj/0f 

l;=g+= 

 

hGdbtf{  d[To' btf{  ljjfxbtf{  j;fO{ ;/fO{  ;DjgwljR5]b  s}= 

d=  k'  hDd d=  k'  hDdf cf=  u= 
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! #) ## ^# % @% #) !) hf]8L ) & )  

;fdflhs ;'/Iff eQf k|fKt ug]{ nfeu|fxLx?sf] ljj/0f . 

l;+=g+= lsl;d dlxnf k'?if hDdf s}lkmot 

!= h]=gf= &) jif{ dfly &) @$ ($  

@= h]i6blnt #* #* %*  

#= h]i7gf= Psn !# ) !#  

$ ljwjf #^  ) #^  

%= jfnjfnLsfcGo  @$ @( %#  

^ blntafnjfnLsf !% @@ #&  

&= ckfË s=ju{ ) ! !  

* ckfË v ju{ @ @ $  

 hDdf !(* (* @(^  

k|wfgdGqL /fhuf/ sfo{qmdtkm{ 

d+un;]g gu/kfnLsf /f]huf/ ;]jf s]Gb|df rfn' cf=j= @)&&.)&* sf nflu k]z ePsf cfj]bg x? dWojf6 !* hgfdlxnf / !! 

hgfk'?iful/ hDdf @( hgf dWo s]xL ef/tdf uO{ ;s]sf / sf]xLcfkgf] 3/fo;Lsfdsfhn] ubf{ sfdug{ g;Sg] ePsfn] hDdf !$ 

hgfsf] /f]huf/ pkef]Qmf ;ldlt u7g u/]sf]dfxfn ;Ddsfd z'? gePsf] . 

/fxt ljt/0f 
ldlt @)&& ;fnefb| )@ utcfPsf] clj/n jiff{bsf sf/0f s}nf; vf]nfdfcfPsf] leif0fjf9Ln] o; j8fsf s[ifsx?sf] 

v]t tyfwfgjfnLjufPsf] x'Fbfd+un;]g gu/kfnLsfn] o; j8fdfkm{t @@ hgf s[ifsx?nfO{ !@^)=() 

s]=hLrfdnljt/0f u/]sf] tyf s]xLAolQmx?sfkfgL 3§ ;d]t jufPsf / klxnf] r/0fdf /fxtkfpg 5'6 ePsf 

s[ifsx?nfO{ yk /fxftpknAw u/fpgsf] nflugu/kfnLsfdfl;kmfl/; ul/Psf] 5 . 

 

११ नं. वडा कायाालय 
सं स्था ग त  वव का स  र  से वा  प्र वा ह  त था  सु शा स न  

 यस मंगलसेन नगरपाललका वडा नं !) मा स्थायी र अस्थायी गरी कुल %जना कममचारीहरु कायमरत रहेको ॰ 

 यस वडामा कायमरत कममचारी तथा लनवामलचत जनप्रलतलनधीहरु देहाय बमोलजम रहेको 

hgk|ltlglwx?  

! gfd y/  kb  7]ufgf ;Dks{ gDj/  

@ 8jn l;+x e08f/L  j8fcWoIf d=g=kf= !!  

#  sf}lznf 9'+ufgf j8f ;b:o d=g=kf= !!  

$ k'0f{ axfb'/ /fjn j8f ;b:o d=g=kf= !!  

%  l8NnL l;+x e08f/L  j8f ;b:o d=g=kf= !!  

 nlntfcf]8  j8f ;b:o sf}lznf 9'+ufgf  

sd{rf/Lx?  

क्र सं कायारत कमाचारीहरु पद ठेगाना सम्पका  नं 
    

१ lbnaxfb'/ af]x/f  वडा सलचव d=g=kf=$ (*$*$!)&)%     

२ gf/o0f k|= hf]lz अ स ई d=g=kf= )*      

३ c;f]s af]x/f ना प से प्रा d=g=kf=!)      

४ cIftf /fjn कृषी प्रालवलधक म न पा)( (*$*^)$&^@     

% c;f]s /fjn sf=;= म न पा!! (*$*^)$&^@ 

 o; j8fsfof{nosf] cfkmg} ejggePsf] tyfh'k' :jf:Yorf}lssf] k'/fgf] ejgjf6sfof{no ;~rfngul/ /x]sf] 

.  

 सामालजक सुरक्षा भत्ता पुणम रुपममा अनलाईन गरी बैंक मार्म त लवतरण गने व्यवस्था लमलाईएको ॰ 

 JolQmut36gfbtf{  सेवा ग्राहीलाई सरल, सहज र लछटो समयमा सेवा प्रदान गने गरेको ॰ 
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 दताम, चलानी, हाजीरी, योजना तथा लजन्ऱी सम्बन्धी कायमहरु कममचारी र जनप्रलतलनधीहरुको समन्रयमा लनयलमत सम्पादन गने 

गरेको ॰  

 कममचारीको अनुिासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा छलर्ल गनम लनयलमत रुपमा कममचारी बैठक बसे्न 

गरेको ॰ 

 मंगलसेन नगरपाललका वडा नं !! मा पिुपंक्षी तथ्ांक संकलनको काम अक्तन्तम चरणमा पुगेको ॰ 

लवपततथाकोलभड१९रोगाबटप्रत्यक्षप्रभालवतभएकारहुनसके्नसम्भालवतजोक्तखमबाटबच्नस्वास्थ्य सेवाका मापदण्डहरु पालना गदै माि,, 

सेलनटाईजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु लवतरण गरी वडा बासी नागरीकहरुलाई भौलतक दुरी कायम गनम समय समयमा सचेत 

गराउने प्रयास भएको ॰ 

राजश्व तथा अन्य आय सम्बन्धी तथ्ांक 

 

वस=न आयको वशर्ाक पवहलो चौमावसक 

sflt{s सम्म 

दोस्रो चौमावसक 

फागुन मसान्त 

सम्म 

जम्मा 

१ व्यक्तिगत घट्ना दताम दसु्तर बापत !)००॰ ^०००/– &०००/– 

२ लवलवध लकलसमका लसर्ाररस सेवा दसु्तर 

बापत 

%०००॰ !@०००/– !&०००/– 

३ प्रिासलनक जररवाना र जर्त बापत ०० ००  

४ अन्य दसु्तर बापत ०० ००  

जम्मा ^))). !८०००/– @$०००/– 

 

चलान गररएका वववभन्न वकवसमका वसफाररस पत्रहरु 

 मंगलसेन नगरपाललकामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –     $% 

 लजल्ला प्रिासन कायामलयममा पठाईएका लसर्ाररसहरु –   #@ 

 म.न.पा.को पिु िाखामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    * 

 लवलभन्न बैंकमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    & 

 मालपोत कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –     !) 

 अन्य सरकारी कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु     !^ 

 नाता प्रमालणत लसर्ाररसहरु  -       ^ 

 जन्म लमलत प्रमालणत लसर्ाररसहरु -       !# 

 चार लकल्ला प्रमालणत लसर्ाररसहरु –       ^ 

 गररवलवपन्नतथा लथमकअवस्थाकमजोरसम्बन्धीलसर्ाररसहरु–   )( 

 लपछलडएको के्षत्रको लसर्ाररसहरु       * 

 व्यवसाय नलवकरण सम्बन्धी लसर्ाररसहरु –     # 

 वडा क्तस्थत लवलभन्न लनकायमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    % 

        

   जम्मा    !^* 

rfn' c=j= @)&&.)&* sf] jflif{s of]hgftyfsfo{qmdx? 

l;+=g+= of]hgf tyf sfo{qmx?  jh]6  k|ult s}lkmot 

!= jf8fleqsfu|fld0f ;8sdd{t *,%),))). !)) k|ltzt  

@=  s}7f6Lvfb s}nf;vf]nf ;8slgdf{0f #,%),))). )k|ltzt  
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#=  t/sf/Lsf] ljpljhgvl/b %),))). !))k|ltzt  

$=  kz'kGIfLsf] nflucf}iflwvl/b %),))) !)) k|ltzt  

%= sflnsfdf=lj= Joj:yfkgvr{ !,)),))). ) k|ltzt  

^= ;/:jtLcf=lj 3]/fkvf{n lgdf{0f !,%),))). ) k|ltzt  

& j8fsfof{no ;efxnlgdf{0f @,)),))). () k|ltzt  

* 5l8vf]nfvf=kf= lgdf{0f $,)),))). %) k|ltzt  

(= wgfkfgLvf=kf= lgdf{0f $,)),))). %) k|ltzt  

!) l6ldn] b]lv uf];sf6Lof l;=s'= lgdf0f %),))) !)) k|ltzt  

!!= v]ns'btyf d]nfJoj:yfkg !,)),))). %) k|ltzt  

!@ rfkmfv]t l;rfO{ s'nf] lgdf{0f !,)),))). !)) k|ltzt  

hDdf @*,)),))). 

AolQmut 36gf btf{sf] ljj/0f 

l;=g+= 

 

hGdbtf{  d[To' btf{  ljjfxbtf{  j;fO{ ;/fO{  ;DjgwljR5]b  s}= 

d=  k'  hDd d=  k'  hDdf cf=  u= 

! $( $$ (# % !& @@ !! hf8L ) %  )  

;fdflhs ;'/Iff eQf k|fKt ug]{ nfeu|fxLx?sf] ljj/0f . 

l;+=g+= lsl;d dlxnf k'?if hDdf s}lkmot 

!= h]=gf= &) jif{ dfly #( @) %(  

@= h]i6blnt )% )* !#  

#= h]i7gf= Psn !# ) !#  

$ ljwjf @) ) @)  

%= jfnjfnLsfcGo  %! $& (*  

^ blntafnjfnLsf )& !@ !(  

&= ckfË s=ju{ ) ) )  

* ckfË v ju{ ! ! @  

 hDdf !#^ ** @@$  

k|wfgdGqL /fhuf/ sfo{qmd tkm{ 
d+un;]g gu/kfnLsf /f]huf/ ;]jf s]Gb|df rfn' cf=j= @)&&.)&* sf nflu k]zePsfcfj]bg x? dWojf6 @# 

hgfdlxnf / @( hgf k'?iful/ hDdf %@ hgf ;'lrs[t eO{ cfPsf]df o; j8fdfsfdsfnflukfl/>dLsdfcfwf/Lt 

;fd'bfloscfof]hgf so{ljlw @)&&cg'?k o; j8fsf ;'lrs[t %@ hgfdWo @@ sf] /f]huf/ pkef]Qmf ;ldltu7gul/ 

d+un;]g gu/kfnLsfdf ;Demf}tful/ ;s]sf] . 

/fxt ljt/0f 
ldlt @)&& ;fnefb| )@ utcfPsf] clj/n jiff{bsf sf/0f s}nf; vf]nfdfcfPsf] leif0fjf9Ln] o; 

j8fsf s[ifsx?sf] v]t tyfwfgjfnLjufPsf] x'Fbfd+un;]g gu/kfnLsfn] o; j8fdfkm{t $ hgf 

s[ifsx?nfO{ @$) s]=hL= rfdnljt/0ful/Psf] 5 . 
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१२ नं. वडा कायाालय 
 

जनप्रवतवनवधहरु 

वनवाावचत जनप्रवतवनधीहरु पद सम्पका  नं 

पे्रम बहादुर रावल वडा अध्यक्ष ९८६८८६७६४० 

कणमकला कुमारी िाही वडा सदस्य ९८६३०९७४०७ 

प्रमोद सोव वडा सदस्य ९८४८४४९२६० 

कमला पररयार वडा सदस्य ९८४२२५९९०२ 

पदम बहादुर रावल वडा सदस्य ९८६२४८०९४४ 
 

यस वडामा कायारत कमाचारीहरुको वववरण 

क्र सं कायारत कमाचारीहरु पद ठेगाना सम्पका  नं 

१ राकेि डंगौरा वडा सलचव जोिीपुर गा.पा.–६कैलाली ९८६५८५०१५५ 

२ पंकज चौधरी अ स ई जनकी गा.पा. –६ कैलाली ९८४०४३४९८३ 

३ लकरण रावल ना प से प्रा म.न.पा.–१० ९८६३११२४२७ 

४ सुरे्रबाट रावल कृषी प्रालवलधक म.न.पा.–९ ९८४८५१०४१४ 

५ रोिन िाही क.अ. म.न.पा.–१२ ९८६८७६६९६४ 

६ जनक चन्द का.स. म.न.पा.–१२ ९८४७११९३८४ 
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आ.व.  २० ७७/७८  को  वव वन यो वज त  वजेट  वश र्ा क

 

खतनेऩतनी तथत ियिपतई 
24% 

जरस्रोत तथत सिॉचतई 
17% 

सिक्षत 
11% 

िम्ऩदत ऩुिताधय 
7% 

मततमतत ऩुिताधय 
19% 

उजता 
8% 

ितभतजजक िुयक्षत तथत िॊयक्षण 
6% स्ितस््म 

5% 

कृवर् तथत ऩिुऩतरन 
3% 

ििेट सिर्ाक 
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व्य खि ग त  घ ट ना  द ताा  वव व र ण  

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

जन्भदतता भतृ्मुदतता विितह दतता फितईियतई 

ऩुरुर्  
भहहरत 
जम्भत 

 जन्मद ताम  मृ तु्य द ताम  लव वा ह  द ताम  ब सा ई स रा ई  

पु रु ष  7 3  3 4   2 4  

म लह ला  8 8  9   1 2  

जम्मा  1 6 1  4 3  2 5  3 6  
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राजश्व तथा अन्य आय सम्बन्धी तथ्ांक 

 

ब्मजक्तगत घटनत दतता 
43% 

सिपतरयि तथत अन्म 
िेितफतट 
57% 

स्रोि( िम्मा रु ३९५५०) 
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सामा वजक  सुरक्षा  भिा को  संख्या त्मक ववव र ण

0
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सं स्था ग त  वव का स  र  से वा  प्र वा ह  त था  सु शा स न  

 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता पुणम रुपममा अनलाईन गरी बैंक मार्म त लवतरण गने 

व्यवस्था लमलाईएको ॰ 

 व्यक्तिगत घट्ना दतामका समु्पणम कायमहरु अनलाईन प्रणाली मार्म त सेवा प्रवाह 

गरी सेवा ग्राहीलाई सरल, सहज र लछटो समयमा सेवा प्रदान गने गरेको ॰ 

 दताम, चलानी, हाजीरी, योजना तथा लजन्ऱी सम्बन्धी कायमहरु कममचारी र 

जनप्रलतलनधीहरुको समन्रयमा लनयलमत सम्पादन गने गरेको ॰  

 कममचारीको अनुिासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा छलर्ल 

गनम लनयलमत रुपमा कममचारी बैठक बसे्न गरेको ॰ 

 मंगलसेन नगरपाललका वडा नं १२ मा पिुपंक्षी तथ्ांक संकलनको काम 

अक्तन्तम चरणमा पुगेको ॰ 

 सुदुरपलिम प्रदेि अन्तगमत भेटेनरी तथा पिु स्वास्थ्य सेवा लव के के्रबाटबाट पीपी  र 

भ्यक्तिन लवतरण भई यस वडाका कररब ३०० वटा बाख्रालाई उि भ्यक्तिन लगाई 

पिु स्वास्थ्य सेवा कायमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गररएको॰ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम 

 मंगलसेन नगरपाललका अन्तगमत रहेको रोजगार सेवा के्रबाटमा  .व.२०७७॰७८ 

मा यस वडाका १३७ जना व्यक्ति सुलचकृत भएको जस मधे्य २० जनालाई 

काममा खटाएको ॰ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायमक्रम अन्तगमत यस वडाको स्वीकृत ठाँटीिाँद चौपता 

ग्रावमण सडक स्तर उन्नवत योजना संचालन गनम कामका लागी पाररश्रलमकमा 

 धाररत सामुदलयक  योजना (संचालन  तथा व्यवस्थापन) कायमलवधी २०७७ अनुरुप 

यस वडाका सुलचकृत १३७ जना  मधे्य प्राथलमलककरणका  धारमा २० जना छनौट 

भई रोजगार उपभोत्ता सलमलत समेत गठन गरी  योजना कायामन्रयन ॰ 
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१३ नं. वडा कायाालय 
 

सं स्था ग त  वव का स  र  से वा  प्र वा ह  त था  सु शा स न  

 यस मंगलसेन नगरपाललका वडा नं !# मा स्थायी र अस्थायी गरी कुल $ जना कममचारीहरु 

कायमरत रहेको ॰ 

 यस वडामा कायमरत कममचारी तथा लनवामलचत जनप्रलतलनधीहरु देहाय बमोलजम रहेको 

क्र 

सं 

कायारत कमाचारीहरु पद ठेगाना सम्पका  नं 

१ 808L k|;fb 9'+ufgf वडा सलचव d+ g kf % (*$*^@!#@* 

२ lx/08 jxfb'/ jf]u6L अ स ई d+ g kf @ (*^*$$*^@ 

३ s[i0f jxfb'/ ;fpb ना प से प्रा 9 uf kf @ (*$*$!)(!@ 

४  कृषी प्रालवलधक   

५ s[i0f jxfb'/ wfdL का स d+ g kf !# (*$)^%)!@! 

 

क्र 

सं 

  वनवाावचत जनप्रवतवनधीहरु पद     सम्पका  नं 

१ k|]d jxfb'/ yfkf वडा अध्यक्ष (*^$&*$!^& 

२ dfg jxfb'/ wfdL वडा सदस्य (*^%()&@*! 

३ an jxfb'/ a8]nf वडा सदस्य (*^(^^@#!% 

४ ;? wfdL वडा सदस्य (*^*%()&@@ 

५ dg;/L sfdL वडा सदस्य (*^$^@%!*) 

 ितभतजजक िुयक्षत बत्तत ऩुणा रुऩभभत अनरतईन गयी फैंक भतपा त वितयण गने व्मिस्थत सभरतईएको 
। 

 व्यक्तिगत घट्ना दतामका समु्पणम कायमहरु j8f sfof{no मार्म त सेवा प्रवाह गरी सेवा ग्राहीलाई 

सरल, सहज र लछटो समयमा सेवा प्रदान गने गरेको ॰ 

 दताम, चलानी, हाजीरी, योजना तथा लजन्ऱी सम्बन्धी कायमहरु कममचारी र जनप्रलतलनधीहरुको 

समन्रयमा लनयलमत सम्पादन गने गरेको ॰  

 कममचारीको अनुिासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा छलर्ल गनम लनयलमत रुपमा 

कममचारी बैठक बसे्न गरेको ॰ 

 मंगलसेन नगरपाललका वडा नं !# मा पिुपंक्षी तथ्ांक संकलनको काम अक्तन्तम चरणमा पुगेको ॰ 

 सुदुरपलिम प्रदेि अन्तगमत भेटेनरी तथा पिु स्वास्थ्य सेवा लव के के्रबाटबाट पीपी  र भ्यक्तिन लवतरण भई 

यस वडाका कररब !%)) वटा बाख्रालाई उि भ्यक्तिन लगाई पिु स्वास्थ्य सेवा कायमलाई थप प्रभावकारी 

बनाउने प्रयास गररएको॰ 

 लवपत तथा कोलभड १९ रोगाबट प्रत्यक्ष प्रभालवत भएका र हुन सके्न सम्भालवत जोक्तखमबाट बच्न 

स्वास्थ्य सेवाका मापदण्डहरु पालना गदै माि,, सेलनटाईजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु 
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लवतरण गरी वडा बासी नागरीकहरुलाई भौलतक दुरी कायम गनम समय समयमा सचेत गराउने 

प्रयास भएको ॰ 

 
राजश्व तथा अन्य आय सम्बन्धी तथ्ांक 

वस.न. आयको वशर्ाक पवहलो चौमावसक 

पुस सम्म 

दोस्रो चौमावसक 

फागुन मसान्त सम्म 

जम्मा 

१ व्यक्तिगत घट्ना दताम दसु्तर बापत ९३५०  ११८५० २१२०० 

२ लवलवध लकलसमका लसर्ाररस सेवा 

दसु्तर बापत 

१२००० २२७५० ३४७५० 
 

जम्मा २१३५० ३४६०० ५५९५० 

 

चलान गररएका वववभन्न वकवसमका वसफाररस पत्रहरु 

२५. मंगलसेन नगरपाललकामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –   ५५ 

२६. लजल्ला प्रिासन कायामलयममा पठाईएका लसर्ाररसहरु –४५ 

२७. म.न.पा.को पिु िाखामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –   १५ 

२८. लवलभन्न बैंकमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –      ५ 

२९. मालपोत कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    ५ 

३०. अन्य सरकारी कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु  -   ३५ 

३१. नाता प्रमालणत लसर्ाररसहरु  -      २० 

३२. जन्म लमलत प्रमालणत लसर्ाररसहरु -      २५ 

३३. चार लकल्ला प्रमालणत लसर्ाररसहरु –      ५ 

१६ गररवलवपन्नतथा लथमकअवस्थाकमजोरसम्बन्धीलसर्ाररसहरु–   ३५ 

१७ लपछलडएको के्षत्रको लसर्ाररसहरु -       १० 

१८ व्यवसाय नलवकरण सम्बन्धी लसर्ाररसहरु –     ५ 

१९ वडा क्तस्थत लवलभन्न लनकायमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    ५ 

२० अन्य लसर्ाररसहरु –        २५ 

     जम्मा    -   २५५ 
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cf j @)&&.)&* sf :jLs[t aflif{s of]hgf tyf sfo{qmdx? 
l;=g+= of]hgfx?  /sd ?= k|ult s}lkm

ot 

! Sjf/]G6fO{g Jofj:yfkg !))))). !)) %  

@ j8f leqsf ;8s dd{tsf] nflu -O{GwgJofj:yfkg_ @))))). !)) %  

# cfu/tf]nf lrlnu] 8f8Lu8] u|fdL0f ;8s lgdf{0f !!))))). %)%  

$ hggL hGd e'dL afnlasf; s]Gb| zf}rfno lgdf{0f *)))). !)) %  

% yfpb] vfg]kfgLlgdf{0f @))))). *)%  

^ cf}ifwLvl/b cfsl:ds pkfrf/ ;]jfkz' tkm{ s[liftkm{ lap ljhgvl/b @))))). &%%  

& tNnf] cfd8fnf l;rfO{ s'nf] lgdf{0f #))))). &)%  

* af8f zxl/ :jfYo lSngLs zf}rfno lgdf{0f / ;f]nf/ lgdf{0f !%)))). *)%  

( hlb af8f vfg] kfgLdd{t @%)))). *)%  

!) ozf]wf cf=lj= b]lv vG6fNgf ;Dd u|fld0f ;8s #))))). %)%  

!! kg]/f tfpnL lkkn vfg] kfgL lgdf{0f !%)))). !)) %  

!@ a'9f;}gl;rfO{ s'nf] dd{t %))))). !)) %  

!# OGwgldn :yfkgftyf ;+rfng–a:tL-tNnfjf8f cfdf ;d"x_ $))))). @)%  

!$  sfg]vf]nfvfg]kfgLlgdf{0f !))))). !)) %  

!%  ;}gvfg] kfgL dd{t @))))). !)) %  

!^ sk/ vf]nfvfg]kfgLlgdf{0f %)))). !)) %  

!& j8f sfof{nodf kmlg{r/ / ;f]nf/ O{Ge6/ vl/b  !@)))). )) %  

!* j8f sfof{nosf] ejg lgdf{0fsf nfuL ;Dofpg] !))))). *)%  

 hDdf $%))))).   
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व्यक्तिगि घट्ना दिाा वििरण 

क्र िॊ जन्भ दतता भतृ्मु दतता विितह दतता 
-जोडी िॊख्मत_ 

फितईियतई िॊख्मत िम्फन्ध 

विच्छेद 

िॊख्मत 

कै 

फतरक फतसरकत जम्भत भहहरत ऩुरुर् जम्भत दतता 
िॊख्मत 

गएको 
िॊख्मत 

आएको 
िॊख्मत 

१ $@ $* () !& !@ @& @% #! (% ) )  

             

सामाक्िक सरुक्षा भतिा प्राप्ि गने ऱाभग्रािीिरुको वििरण 

क्र िॊ ितभतजजक िुयक्षतको ककसिभ आ.ि.२०७७/७८ को प्रथभ चौभतिीक विियण ित.िु.बत्तत प्रतप्त 

गने हतरिम्भको विियण 

कैकपमत 

१ फतरफतसरकत गैय दसरत  ३८८  
२ फतरफतसरकत दसरत ३०४  
३ जेष्ठ नतगयीक गैय दसरत १९१  
४ जेष्ठ नतगरयक दसरत ९०  
५ जेष्ठ नतगरयक एकर ३८  
६ विधित ७२  
७ अऩतॉगतत क िगा ३  
८ अऩतॉगतत ख िगा २  

जम्भत १०८८  
प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम 

 मंगलसेन नगरपाललका अन्तगमत रहेको रोजगार सेवा के्रबाटमा  .व.२०७७॰७८ मा यस वडाका २५५ जना 

व्यक्ति सुलचकृत भएको जस मधे्य ११५ जना मलहला तथा १३५ जना पुरुष रहेको ॰ 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायमक्रम अन्तगमत यस वडाको स्वीकृत मंगलसेन नगरपावलका १३ नं वडा कायाालय 

भवन वनमााणको लावग मैदान सम्याउने काया संचालन गनम कामका लागी पाररश्रलमकमा  धाररत 

सामुदलयक  योजना (संचालन  तथा व्यवस्थापन) कायमलवधी २०७७ अनुरुप यस वडाका सुलचकृत ४२ जना  

मधे्य प्राथलमलककरणका  धारमा २३ जना छनौट भई रोजगार उपभोत्ता सलमलत समेत गठन गरी लमलत 
२०७७ र्ागुन १२ गते देखी सो  योजना कायामन्रयन भईरेको ॰ 

क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन तथा आईसोलेसन 

 कोरोना भाईरस तथा कोलभड १९ रोगको अत्यालधक जक्तखम रोकथाम तथा लनयन्त्रणका लागी मंगलसेन नगरपललका 

वडा नं १३ मा भारत तथा अन्य लजल्लाबाट  एका यस वडा बासी नागररकहरुलाई सुरलक्षत राख्न एवम उि रोगको 

रै्लावटलाई लनयन्त्रण गनम वडाको लवलभन्न स्थानमा २ वटा क्वारेन्टाईन स्थल लनमामण गररएको ॰ 
  उपरोि लवलभन्न २ वटा क्वारेन्टाईन स्थल  र होम क्वारेन्टाईनमा गरी १६५ जना  ईसोलेसनमा बसेको र लतलनहरुको 
व्यवस्थापनमा वडाका जनप्रलतलनधीहरु एवम वडा कायामलय सलक्रय रुपमा प्रसु्तत भएको ॰ 
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      रािि वििरण 

 लवश्वभरीमहामारीरुपमारै्ललएकोकरोरोनाभाईरससंक्रमणकोरोकथामरलनयन्त्रणकागनमनेपालसरका

रलेलमलत२०७६॰१२॰११देखीलागुहुनेगरीदेिभरगरेकोलकडाउनकाकारणदैलनकज्यालादारीकामगरी

पररवारकोपालनपोषणगरररहेकाअसंगलठतके्षत्रमाकायमरतश्रलमकवगम, असहाय,  गररव, लवपन्न 

पररवारलाई मंगलसेन नगरपाललका कायामलय अछामदारा राहत लवतरण गने मापदण्ड अनुरुप 

लमलत २०७७ वैिाख २२ गते यस वडाका ८३ घर पररवारलाई लवलभन्न ५ प्रकारको राहत लवतरण 

कायमक्रम सम्पन्न गररएको ॰ 

लवश्वभरीमहामारीरुपमारै्ललएकोकरोरोनाभाईरससंक्रमणबाटप्रत्यक्ष प्रभालवत भएका र सो रोगबाट 

सम्भालवत जोक्तखममा रहेका अलत लवपन्न, असहाय एंव अिि अवस्थामा रहेका एकल मलहलाहरुलाई 

लब. सी. नेपालको  लथमक सहयोग तथा अछाम जेलससको सहलजकरणमा राहत लवतरण गने लनणमय 

अनुरुप लमलत २०७७ भाद्र ३० गतेका लदन यस वडाका १०० जना एकल मलहलाहरुलाई लवलभन्न ७ प्रकारको 

राहत लवतरण कायमक्रम सम्पन्न गररएको ॰  
 


