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 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 

कार्यरत कर्यचारीहरु पद ठेगाना सम्पकय  ननर्ायनचत 

जनप्रनतननधीहरु 

पद सम्पकय  

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

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

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

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

५ नम लबष्ट का स म न पा ७ ९८४८४७२९७७ सावी दमाई वडा सदस्य ९८१५३५०३७५ 

 

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

लमलाईएको ॰ 

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

जनप्रलतलनधीहरुको समन्वयमा लनयलमत सम्पादन गने गरेको ॰  

 कममचारीको अनुशासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा छलर्ल गनम 

लनयलमत रुपमा कममचारी बैठक बसे्न गरेको ॰ 

 मंगलसेन नगरपाललका वडा नं ७ मा पशुपंक्षी तथ्ांक संकलन कायम अन्तन्तम चरणमा 

पुगेको ॰ 

 सुदुरपलिम प्रदेश अन्तगमत भेटेनरी तथा पशु स्वास्थ्य सेवा लवज्ञ केन्द्रबाट पीपी आर 

भ्यन्तिन लवतरण भई यस वडाका कररब १५०० वटा बाख्रालाई उक्त भ्यन्तिन लगाउन 

वडाका कममचारीहरु सलिय रुपमा खलटएको ॰ 

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

जोन्तखमबाट 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 ॰ 
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नस.न. आर्को निर्यक पनहलो चौर्ानसक 

पुस र्नहना सम्म 

दोस्रो चौर्ानसक 

फागुन र्सान्त सम्म 

जम्मा 

१ व्यन्तक्तगत 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/- 

१. मंगलसेन नगरपावलिामा पठाईएिा वसफाररसहरु –     ३५ 

२. नाता प्रमावित वसफाररसहरु  -         १० 

३. वजल्ला प्रशासन िायाालयमा पठाईएिा वसफाररसहरु –     ३२ 

४. बैंिमा पठाईएिा वसफाररसहरु –        ८ 

५. वपछवडएिो क्षेत्रिो वसफाररसहरु –        २५ 

६. सरिारी तथा गैरसरिारी संस्थामा पठाईएिा अन्य वसफाररसहरु –   ४५ 

७. गररि विपन्न तथा आर्थथि अिस्था िमजोर वसफाररसहरु–   ४० 

८. अन्य वसफाररसहरु–         ३५  

         जम्मा -              

२३० 

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

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

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायमिम अन्तगमत यस वडाको स्वीकृत ठुलासैन कालाखोला सडक 

र्र्यत आयोजना संचालन गनम कामका लागी पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदालयक आयोजना 

(संचालन  तथा व्यवस्थापन) कायमलवधी २०७७ अनुरुप यस वडाका सुलचकृत ११२ जना मधे्य 
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प्राथलमलककरणका आधारमा २१ जना छनौट भई रोजगार उपभोत्ता सलमलत समेत गठन गरी 

लमलत २०७७ र्ाघ २६ गते देखी सो आयोजना कायामन्वयन भईरेको ॰ 

  िो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 । 

 विश्वभरी महामारीिो रुपमा फैवलएिो िरोरोना भाईरस संिमििो रोिथाम र 

वनयन्त्रि गना नेपाल सरिारले वमवत २०७६।१२।११ दिेी लागु हुने गरी दशेभर 

गरेिो लिडाउनिा िारि दवैनि ज्यालादारी िाम गरी पररिारिो पालन पोषि 

गरररहिेा असंगरठत क्षते्रमा िायारत श्रवमि िगा, असहाय, विपन्न िगालालाई विवभन्न 

किवसमिा राहत वितरि िायािमहरु सम्पन्न गररएिो । 
 


