अन्नपूर्ण गाउँ पालिका आ.ब. २०७८/०७९ पलििो चौमालिक िंलिप्त प्रगलि लििरर्

प्रशािन शाखा
•
•
•
•
•

जनप्रतितनति िथा कर्मचारीहरुको सम्पति तििरण संकलन गरर िोतकएको सर्यर्ै र्ुख्य र्न्त्री
िथा र्न्त्री पररषदको कायामलयर्ा पठाइएको
गाउँ पातलकार्ा कायमरि कर्मचारी हरुसंग कायमसम्पादन सम्झौिा गरर तजम्मेिारी तदइएको ।
र्ातसक एबर् आिश्यकिा अनुसार कायमपातलका बैठकहरु सम्पन्न भएको
स्थानीय िह संस्थागि क्षर्िा स्वर्ुल्ांकन भईरहेको ।
गाउँ पातलकाको सेिा प्रबाहसंग सम्बन्धिि अन्य कार्हरु तनयतर्ि रुपर्ा भइरहेको ।

आलथणक प्रशािन शाखा
श्रोि
िंघ
सर्ानीकरण अनुदान
शसिम अनुदान चालु
शसिम अनुदान पुँजीगि
तबशेष अनुदान पुँजीगि
सर्पुरक अनुदान पुँजीगि
राजश्व बांडफांड
प्रदे श
सर्ानीकरण अनुदान प्रदे श
सर्पुरक अनुदान पुँजीगि
राजश्व बांडफांड प्रदे श

बालषणक अनुमालनि आय

कुि आम्दानी

१० करोड ५७ लाख
२६ करोड ५२ लाख १० हजार
२ करोड ४९ लाख
८७ लाख
२ करोड ८ लाख
८ करोड ७० लाख ८४ हजार

२ करोड ६४ लाख २५ हजार
९ करोड ९६ लाख ४० हजार
०
०
०
१ करोड २९ लाख ४४ हजार

१ करोड १९ लाख ६० हजार
१ करोड
५२ लाख ७८ हजार

२९ लाख ९० हजार
५० लाख
३ लाख ९२ हजार

चालु खचम प्रतिशि :१८.३ , पुँजीगि खचम प्रतिशि : ८.१ कुल खचम प्रतिशि : १४.०५
न्यालयक िलमलि
जम्मा ८ िटा र्ुद्दा दिाम भई ४ िटा फर्छ्यौट भएका र बाँकी फर्छ्यौटको क्रर्र्ा रहेका
कृलष लबकाि शाखा
• ८०० घरिुरी कृषकहरुलाई ५० प्रतिशि अनुदानर्ा २८००० के.तज. आलूको तबउ(ms-42)
तििरण
• कृषकहरुलाई ५० प्रतिशि अनुदानर्ा कन्या च्याउ २०० प्याकेट तििरणको लातग सूचना
प्रकाशन
• कृषकहरुलाई ५० प्रतिशि अनुदानर्ा र्ौरी सतहिको घार (सेरना र्ौरी) तििरणको लातग
सूचना प्रकाशन

पशु िेिा शाखा
कायमक्रर्
पशु स्वास्थ्य सेिा/प्राथतर्क उपचार
पशु उपचार सेिा

लाभान्धिि संख्या
४२०
११७१

(र्ेतडकल/र्ाइनर सतजमकल/गाइनोकोलोतजकल/रे तबज
तबरुद्धको खोप सेिा )

तनशुल्क औषिी तबिरण
पशु आहारा सेिा
कृतिर् गभामिान सेिा

७९८
४००० के.जी. पररर्ाण
५२३

िामालिक िुरिा िथा पन्जिकरर् शाखा

•

आ.ब. २०७८/०७९ को पतहलो त्रैर्ातसकर्ा ४६०८ जना सार्ातजक सुरक्षा
लाभग्राहीहरुलाई सार्ातजक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइएको
फरिाडम तफड ररभसम तफड प्रणाली लागु गररएको

•

११ िटै िडाबाट अनलाइन घटना दिाम सुरु गने गरर िातलर् प्रदान गररएको

•

११ िटै िडार्ा १३२४ िटा घटना दिाम भएका(बैशाख १ दे न्धख र्ंन्धिर २९ सम्म)।

•

योिना शाखा
•

जम्मा योजना संख्या :- २९५

•

जम्मा सम्झौिा भएका योजना - १६१ (५५ प्रतिशि)

•

जम्मा भुक्तानी भएका योजना संख्या-४९ (१६ प्रतिशि)

•

तिद् युिीय प्रणाली र्ाफमि बोलपत्र आह्वान भई र्ुल्ांकन सतकएर सम्झौिा भइसकेका
योजना संख्या - ३

स्वास्थ्य शाखा
•
•
•
•
•

कोरोना तबरुद्ध कोतभडतशल्ड,भेरोतशल िथा जोनसन खोप लगाउने लाभग्राही संख्या-१३७२३(९६
प्रतिशि)
हाल सम्म पररक्षण गररएको संख्या -२१०१
(जम्मा संक्रतर्ि-३९१,तनको-३८३,सकृय संक्रतर्ि-०,र्ृत्यु-५)
बातषमक सतर्क्षा कायमक्रर् सम्पन्न
क्षयरोग सतर्क्षा,र्ािृ िथा नि तशशु कायमक्रर्,पररिार कल्ाण कायमक्रर्,IMU सुद्रीतिकरण
कायमक्रर् सम्पन्न
स्वास्थ्य चौकीबाट तनयतर्ि सेिा प्रिाह भएको

•

लशिा युिा िथा खेिकुद शाखा
भनाम अतभयान संचालन

•

एतककृि शैतक्षक ब्यबस्थापन प्रणाली अतभर्ुखीकरण कायमक्रर् सम्पन्न

•

प्रिानाध्यापकहरुको र्ातसक तनयतर्ि बैठक

•

र्ातसक िलब तनकासा

•

कक्षा १-३ पाठ्यक्रर् सम्बन्धि अतभर्ुखीकरण कायमक्रर्

•

अपांगिा भएका बालबातलकाको तडतजटल िथ्ांक अतभलेखीकरण
(हाल सम्म ३० िटा तबद्यालयले िेब पोटम लर्ा अध्याितिक गरे का)

•

ICT सम्बन्धि िातलर् प्रदान गररएको

•

२२ जना नयाँ तशक्षक तनयुन्धक्त गररएको

•

सरुिा भई गएको तशक्षक संख्या-२५,आएको संख्या-१

•

तबद्यालयर्ा तसकाइ सहतजकरणका लातग छलफल,अन्तरकृया,अनुगर्न लगायि कायम
आिश्यकिा अनुसार गररएको।

•
•
•

रािश्व शाखा
हालसम्म ३७ लाख ७४ हजार राजश्व संकलन संकलन भएको (अनुर्ातनि आयको १८.८७
प्रतिशि)
िडा नं. ४,६,७,८,९,१०,११ को कातिमक र्तहनाको राजश्व प्राप्त हुन बाँकी ।
नयाँ ब्यबसाय दिाम-५१ ,हाल सम्म कुल ब्यबसाय संख्या-१४९२ ।
मलििा बािबालिका िथा िेष्ठ नागररक शाखा

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

अपांग पररचय पत्र तििरण संख्या-५० ,जेष्ठ नागररक पररचय पत्र तििरण संख्या -१५
उपाध्यक्षसंग सुत्केरी भेटघाट कायमक्रर्बाट लाभान्धिि संख्या-४५ जना
५७ जना अनाथ तबपन्न बलबातलकालाई शैतक्षक सार्ग्री तििरण
२२ जना जेष्ठ नागररकलाई न्यानो कपडा र फलफूल तििरण
१० जना अपांगलाई राहि तििरण
लैंतगक तहंसा तबरुद्धको १६ तदने अतभयान ,सचेिना कायमक्रर्
अपांगिा भएका व्यन्धक्तहरुको अनुगर्न िथा पररचय पत्र तििरण
प्रधानमन्त्री रोिगार कायणक्रम
यस कायमक्रर् अन्तगमि संचातलि आयोजना र्ध्ये िडा नं. २,५,१० र ११ र्ा अन्धन्तर् चरणर्ा रहेको,
िडा नं. ६ र ७ र्ा आयोजनाहरु संचालन भईरहेका
सबै आयोजनाको लगि इतिर्ेट ियार भईसकेको ।
रोजगार ब्यबस्थापन प्रणालीर्ा बेरोजगारहरुको प्राथतर्किाक्रर् सतहिको सूची सािमजतनक

िडा कायाण ियिर्ण (११ िटै )
•

िडार्ा तनयतर्ि बैठक बसी सेिा प्रिाहलाई चुस्त दु रुस्त बनाइएको ।

•

राजश्व संकलनको कार् तनयतर्ि हुने गरे को ।

•

घटना दिाम िथा सार्ातजक सुरक्षासंग सम्बन्धिि कार्हरु तनयतर्ि हुने गरे को ।

•

िथ्ांक संकलन,सूचना प्रिाहको कार् तनयतर्ि हुने गरे को ।

•

योजना कायामियनको लातग प्रभाबकारी रुपर्ा कार् हुँदै आएको ।

•

दै तनक प्रशासतनक कार् प्रभाबकारी रुपर्ा संचालन गरर सेिा प्रिाह गररएको ।

