
 

 

 

मंगलसेन नगरपाललका वडा नं. ५ को आ.ब. २०७७/७८ को 

२०७७ श्रावण मलिना देखि २०७७ फागुन मसान्त सम्मको प्रगलत 

लबबरणः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

मंगलसेन नगरपाललका वडा नं.५ को श्रावण देखि फागुन मसान्त सम्मको प्रगलत 

लववरण । 

संस्थागत लवकास ,सेवा प्रवाि तथा सुशासन 

पँलिकरण तफ  

१. जन्म दता ः 

असोज१ महहना देखि फागुन २८ सम्म जन्मदताा अनलाइान बाट जम्मा ११२  जना 

मतु्य दता ः  

 २०७७श्रावण महहना देखि फागुन मसान्त सम्मअनलाइानमृतु्य दताा जम्मा २३ र अफलाइान 

१० गरर जम्मा ३३जना 

लबबाि दता ः 

 २०७७ श्रावण महहना देखिफागुन २८ गते सम्म अनलाइान हबबाह दताा जम्मा १६र 

अफलाइान ९ गरर जम्मा २५ जोडीले गरेको 

बसाइसराइः 

२०७७ श्रावण महहना देखिफागुन मसान्त महहना सम्म अनलाइा बसाइसराइ ४ पररवार आएको र १२ 

पररवार भएको गएको 

 

लबलभन्न काया लय र ब्यालििरुलाइ गररएको लसफाररस 

 जम्मा ९३३ वटा 

 हवहभन्न कायाालयबाट प्राप्त पत्र संख्य  वटा-५४ 

 

 

नागररकता प्रमाण प्रत्रको लसफाररस   

 जम्मा  ९२ वटा 

 

वडा सलमलतको बैठकिरु 

 जम्मा १७वटा 

 

 

 

 



 

 

योजना सम्झौतालसफाररस गररएका (वडा नं. ५ बाट लवलनयोलजत बजेट) 

१.देवलगडा चौसट्टहि देहव मखिर हनमााण 

२.कालढुगा हसचााँइ कुलो 

३.पनेरी िेत ला.पा.हनमााण 

४.हचसापानी िानेपानी टंकी हनमााण 

५.षोडशा देवी मखिर हनमााण 

६.कालढंुहग हसचााँइ कुलो 

७.हिने्क िा.पा.हसद्धनाथ टोल 

८.जडायको धारा देिीबाउरे सम्म धवलपुरा टोलमा िा.पा.हनमााण 

९.हिने्क िा.पा. हसद्धनाथ टवल 

१०.भडकाला तल्लो हसचाइ कुलो हनमााण 

११.अस्पतल देिी परको बुढािोला सम्म तटबन्धन हनमााण 

 

प्रदेश सरकार बाट लवलनयोलजत  बजेट 

 

१.देवल आ.हव भवन हनमााण 

२.चौसहि मखिर हनमााण 

३. कारागार िेल मैदान हनमााण 

४.हजल्ला सहकारी भवन हनमााण 

५ .धमेश्वर चौसट्टा मंगलादेवी मखिर हनमााण 

 

सम्झौता हुन बाक  ँ योजनािरु जम्मा  -४ वटा (वडा बाट छनौट गररएका ) र १ वटा प्रदेश 

सरकारबाट छनौट गररएका । 

 

 

कम चार िरु 

१.हेमन्त बहादुर साउद   -वडा सहचव 

२.हररचन्द्र बडाल        -सव –इखजजहनयर 

३.लखि ढंुगाना  -सामाहजक पररचाहलका 

४.मोहन बहादुर धामी-का.स. 

 

 

 

 

 

 



 

 

जनप्रलतलनलधिरु 

१.हरर प्रसाद ढंुगाना   -वडा अध्यक्ष 

२.पारु नगाजी               - सदस्य 

३.जुना देवी बोहरा          - सदस्य 

४.तुले भाट                   - सदस्य 

५.नृप बहादुर िड्का     -सदस्य 

 

लियाकलापिरु 

 

 सामाहजक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नहवकरण /नयााँ दताासम्बखन्ध कायाा 

 प्रधानमखि रोजगार कायााक्रम अन्तगात बेरोजगारहरुको तथ्ांक संकलन गरर फारम भरेको 

(आ.व. २०७८/७९ को लाहग) 

 प्रधानमखि रोजगार कायााक्रममा यस वडा बाट जम्मा २४ जना छनौट गरर िनेलमाडु िेल मैदान 

हनमााण उपभोक्ता सहमहत गिन गरर  काम काज गरर रहेको 

 वडा हभत्रका मुख्य तथा सहायक सडकहरुको ममता सम्भार गरेको  

 पहिकरण सम्बन्धी सवै कायाहरु अनलाइा माफा त सञ्चालनमा ल्यfएको गरेको 

 जनता सुरहक्षत आवास कायााक्रम अन्तरगतयस वडामा १५ घरपररवारलाइा  छनौट गरर सम्बखन्धत  

हनकायमा पिाइसकेको 

 वडा बाट प्रवाह हुने सवै प्रकारका सेवाहरु एकद्धार प्रणाहल माफा त गने गरेको ॰ 

 नागररकता सम्बखन्ध सवै फारमहरु वडा कायाालयबाट हनशुल्क उपलब्ध गराइएको  

 वडा कायाालयमा नेपाल टेहलकमको अहिकल फाइाबर दु्रत गहतको इन्टरनेट जडान गररएको  

 वडाबाट प्रवाह हुने सवै प्रकारका सेवाहरुमा पारदहशता ,जवाफदेहहता ,उत्तरदाहय ,हमतव्यीता  एंव 

सुशासनको प्रत्याभुती  

 आफ्नै कायाालय बाट सेवा प्रवाह गने गरेको 

 सेवा प्रवाह सम्बन्धमा नागररक सवेक्षण /गुनासो व्यवस्थापन गररएको  

 योजनाको उपभोक्ता सहमहत गिन सिभामा व्यापकरुपमा  छलफल गराइ समानुपाहतक समावेशी 

हसद्धान्तको आधारमा गिन गना सहयोग गरेको  

 सेवाग्राहहहरुलाइा हनशुल्क फोटोकहप गने अपागं,जेष्ठ नागररक ६० बषा माहथ तथा हवपन्न असहाय 

आहथाक अवस्था कमजोर नागररकलाइा सवै प्रकारका सेवाहरुमा कुनैपनी शुल्क नहलने गरेको ॰ 

 कायाालय व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त एंव प्रभावकारी ढंग बाट गररएको 

 कायाालयमा नयााँ कमु्यटर तथा फोटोकहप मेहसन िररद गरर गुणस्तररय सेवा प्रवाह गने गरेको  

 जनप्रहतहनहधहरु तथा कमाचारीहरु हबच सौदााहपुणा वातावरणको हसजाना गररएको 

 वडा सहचवहरु हवच समन्वय तथा सहकायााका माध्यामबाट आवश्यक सहयोग तथा परामशा 

गररएको 

 तालुक हनकायका सवै हनदेशन तथा पररपत्रहरु  पुणारुपमा पालना गररएको 

 वडाको हनयहमत प्रशासहनक एंव दैहनक कायााहरु सत्ञ्ञ्चालन गररएको  



 

 

 

सामालजक सुरक्षा भिा पाउने लागग्राि  

 

 जेष्ठ नागररक-१५५ 

 जेष्ठ नागररक दहलत.-४४ 

 जेष्ठ नागररक एकल महहला-२३ 

 एकल /हवधवा ६० बषा मुनी-७५ 

 पुणा अपागं/ क वगा-१ 

 ि वगा-७ 

 के्षत्र तोहकएको बालबाहलका-११२ 

 दहलत बालबाहलका                         - ९१ 

जम्मा-५०८ जना 

दोश्रो चौमहसक लगत कट्टा -२ जना  (सरकारर कोषबाट सेवासुहवधा हलने गरेकोले लगत कट्टा   गररएको ) 

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

समस्यािरु 

 आवश्यक कमाचाररको अभाव रहेको 

 भौहतक संरचनाको कमी रहेको 

 आवश्यक बजेटको अभाव रहेको 

 सेवा प्रवाह संग सम्बखन्धत हसप,ताहलम एंव गोष्ठी हुने नगरेकाले सेवा प्रवामा कहिनाइ हुने गरेको 

 दक्ष एंव हसपमुलक कमाचारीको अभाव रहेको 

 वडासंग उहचत समन्वयको अभाव हुने गरेको 

 वडा सहचवहरु हबच कामकाजको हसलहसलामा हुने कहिनाइ,समस्याहरु तथा अनुभव साटासाटको 

लाहग उहचत वातावरणको अभाव रहेको 

 नगर तथा शािाहरुको सुचनाहरु वडा कायाालयमा  समयमा प्राप्त नहुनु 

 कृहष तथा पशु प्राहवहधक कमाचारीहरु आिौ महहना हवत्ञ्दा सम्म पनी वडामा नपिाएको  

 पुराना व्यखक्तगत घटना दताा अहभलेि िोजेको समयमा भेटाउन नसकु्न  

 

 

 

 

 

 

चुनौत िरु 



 

 

 

 आवश्यक भिा कम कमाचारी बाट गुणस्तररय सेवा प्रवाह गनुा 

 व्यखक्तगत घटना दताा अनलाइाबाट गदाा सवारमा हुने गडबढीका कारणले समयमै सेवा प्रवाह गना 

नसकु्न 

 हसहमत श्रोत साधनबाट गुणस्तररय सेवा प्रवाह गनुा 

 पुराना अहभलेिहरुको उहचत भण्डारण  गनुा नसकु्न 

 भौगोहलक कहिनाइका बाबजुट अन्तर वडा समन्वय गनुा 

 

 

 

 

धन्यबाद 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


