
 

"कृषि, पययटन र पूर्वयधवर; अन्नपूणय समृद्धिको आधवर" 

 

 

२०७७ श्रवर्ण १ देद्धि पौि मसवन्त सम्मको 

 

      अधयबवषियक आय व्यय प्रगषत प्रषतबेदन  

तथव 

 गवउँपवषिकवबवट सम्पवषदत मुख्य मुख्य कृयवकिवपहरु  

 

(स्वत:प्रकवशन)  

२०७७ मवघ  

 

 

 

अन्नपूणय गवउँपवषिकव  

गवउँ कवययपवषिकवको कवयवयिय  

मवछवपोिरी,कवस्की 

गण्डकी प्रदेश नेपवि  

 

सम्पकय  : ०६१ -४१४१०१ 

इमेि- info@annapurnamunkaski.gov.np, apgaupalika@gmail.com 

रे्बसवइट:www.annapurnamunkaski.gov.np 

 



 

 

(२०७७ श्रवर्ण १ देद्धि पौि मसवन्त सम्मको) 

 

 

अधयबवषियक आय व्यय प्रगषत प्रषतबेदन 

तथव 

गवउँपवषिकवबवट सम्पवषदत मुख्य मुख्य कृयवकिवपहरु 

 

 

 

 

(स्वत: प्रकवशन) 

 

 

 

प्रकवशक : 

अन्नपूणय गवउँपवषिकव 

(सूचनव तथव प्रषर्षध शविव) 

फोन नं. :०६१ ४१४१०१ 

रे्बसवइट: www.annapurnamunkaski.gov.np 

इमेि :info@annapurnamunkaski.gov.np 

प्रकवशन : २०७७ मवघ 

 



 

अन्नपूणय गवउँपवषिकवको संषिप्त पररचय 

(क)  पृष्ठभूषम  

 

नेपालको संबबधान बमोबजम नेपाल सरकारले स्थानीय बनकायहरुको पुनसंरचनाको लाबग गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले 

२०७३ पुष २२ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रबतबेदनका आधारमा रहेर नेपाल सरकारको मन्त्रिपररषदबाट बमबत २०७३ 

फालु्गण २७ गतेबाट स्थानीय तह लागु गने बनणणयानुसार कास्की बजल्लाको साबबक बढकुरपोखरी, भदौरेतमागी(१ र २), सल्यान, 

लुमे्ल, दाङबसङ र घान्द्रुक गाबिसलाई समायोजन गरर अन्नपूणण गाउँपाबलकाको स्थापना गररएको हो ॰ अन्नपूणण गाउँपाबलकाको 

के्षत्रफल ४१७.७४  िगण बक. मी. रहेको छ भने केन्त्रिय तथ्ांक बबभागको राबरि य जनगणना २०६८ अनुसार  कुल जनसंख्या 

२३,४१७ छ ॰  अन्नपूणण गाउँपाबलका कुल ११ िडामा बिभाबजत छ ॰  

क्र.स. नयवँ र्डव  समवरे्श गवषर्स जनसंख्यव िेत्रफि(र्गय षक.षम.) 

१  १  बढकुरपोखरी(१-३) २२१५  ६.७२  

२  २  बढकुरपोखरी(४,९) २००४  २.८१  

३  ३  बढकुरपोखरी (५-८) ३०९९  १३.४८  

४ ४ भदौरेतमागी (१,२), सल्यान (१-४, ६-८) २४८३  १०.५४  

५ ५ सल्यान (५,९) २०३५  ५.७३  

६ ६ लुमे्ल (४,६) १९२६  ९  

७ ७ लुमे्ल (१-३, ७-९) २३३२  ४४.५६  

८ ८ दाङबसङ (१-६) १९३९  १२.८७  

९ ९ दाङबसङ (७-९) १११९ २९.९३  

१० १० घान्द्रुक (१-५) २३१८  २०.३  

११ ११ घान्द्रुक (६-९) १९४७ २६१.८  

 जम्मव  २३४१७  ४१७.७४  

 

(ि) उदे्दश्य  

 नेपविको संषबधवनमव षनषदयष्ट गररए बमोषजम स्थवनीय सरकवरको रुपमव स्थवनीय सरकवर संचविन ऐन, 

२०७४ अनुसवर संचवषित भई जनतवमव स्थवनीय सरकवरको प्रत्यवभूषत षदिवउने ॰ 

 

(ग)           दरबन्दी तेररज  

 

अन्नपूणय गवउँपवषिकव,कवस्की 

गवउँ कवययपवषिकवको कवयवयियको दरबन्दी तेररज  

क्र.

सं. 

पद  तह  सेर्व  समूह  उप

समू

ह  

द्धस्वकृत 

दरबन्दी  

अन्य 

सेर्वबवट 

समवयोजन 

हुने दरबन्दी  

पदपूषतय

को 

अर्स्थव   

कैषफयत  

१  प्रमुख प्रशासकीय 

अबधकृत  

८ औ ं प्रशासन  सा.प्र.  १   पूबतण   

२  इन्त्रन्द्जबनयर  ७/८ औ ं इन्त्रन्द्ज. बसबभल   १  पूबतण   करारमा 

कायणरत  

३  अबधकृत  ७/८ औ ं बशक्षा  बश.प्र.  १  पूबतण  काजमा 

कायणरत  

४  अबधकृत ७/८ औ ं प्रशासन  लेखा   १  पूबतण   



 

५  अबधकृत ६ औ ं प्रशासन सा.प्र.  २   पूबतण   

६  आन्तररक लेखा 

पररक्षक 

५ औ ं प्रशासन लेखा   १  पूबतण   

७  सहायक  ५ औ ं प्रशासन सा.प्र.  ४   २ पूबतण २ 

ररक्त  
 

८ कम्प्युटर अपरेटर  ५ औ ं बबबबध    १  पूबतण   

९ लेखा सहायक  ५ औ ं प्रशासन लेखा   १  पूबतण   

१० प्रा.स. ५ औ ं बशक्षा बश.प्र.  १  ररक्त   

११ हे.अ./बस.अ.हे.ि. ५/६ औ ं स्वास्थ्य  हे.ई.  १  पूबतण   

१२  बस. अनमी बनरीक्षक  ६ औ ं स्वास्थ्य  हे.ई.  १   पूबतण   

१३ सब इन्त्रन्द्जबनयर  ५ औ ं इन्त्रन्द्ज. बसबभल   १  पूबतण   

१४ अ.स.इन्त्रन्द्जबनयर  चौथो  इन्त्रन्द्ज. बसबभल   १  ररक्त   

१५  स.म.बब.बन. चौथो  बबबबध    १  पूबतण   

१६ खा.पा.स.टे. चौथो/पाँचौ ं इन्त्रन्द्ज. बसबभल  स्या

बनट

री  

१   पूबतण   

कायाणलय तफण  जम्मा  २० ० १६ पूबतण ४ 

ररक्त  

 

िडा कायाणलय (११ िटा)     

१ सहायक  ५ औ ं  प्रशासन प्रशासन   ५  १  ४ पूबतण 

१ ररक्त   

 

२  सब इन्त्रन्द्जबनयर  ५ औ ं इन्त्रन्द्ज. बसबभल  ५   ३ पूबतण  

२ ररक्त  

पूबतण मधे्य २ 

करारमा 

रहेको  

३  सहायक  चौथो  प्रशासन प्रशासन   ६  २  ५ पूबतण  

१ ररक्त  

 

४  अ.सब-इन्त्रन्द्जबनयर  चौथो  इन्त्रन्द्ज. बसबभल  ६   ६ ररक्त   

िडा कायाणलय तफण  जम्मा  २२  ३  १२ पूबतण 

१० ररक्त   

 

कुल जम्मा  ४२  ३    

कृषि शविव तफय   

१   अबधकृत  ७/८ औ ं नेपाल 

कृबष  

कृबष   १   ररक्त   

२  

 

सहायक  पाँचौ ं नेपाल 

कृषि  
कृबष  २    ररक्त   

३  सहायक  चौथो नेपाल 

कृषि  
कृबष  १   ररक्त  

 जम्मव      ४   ररक्त ४   

पशु सेर्व शविव तफय   

१  अबधकृत  ७/८ औ ं नेपाल 

कृषि  
ला.पो.डे.

डे. 

 १   ररक्त     

२  सहायक  पाँचौ ं नेपाल 

कृषि  
ला.पो.डे.

डे. 

 २  २  १ पूबतण १ 

ररक्त  

 

३  सहायक  पाँचौ ं नेपाल 

कृषि  
प.स्वा.प्रा.  १   पूबतण  

४  सहायक  चौथो नेपाल 

कृषि  
प.स्वा.प्रा.  २  १  १  पूबतण १ 

ररक्त 

 



 

५  सहायक  चौथो नेपाल 

कृषि  
ला.पो.डे.

डे. 

 २  २ ररक्त  

 जम्मव      ८  ३  ररक्त ५   

आयुरे्द तफय   

१  अषधकृत  छैठौ ं नेपाल 

स्वास््य 
(आयुवेद) 

बैद्य 

बनरीक्षक  

 १   पूबतण   

२  सहवयक  पाँचौ ं  कबिराज   १   पूबतण   

३     औषधी 

कुटुिा 

 १   ररक्त   

४     कायाणलय 

सहयोगी  

 १   ररक्त   

 जम्मव      ४   २ पूबतण २ 

ररक्त  

 

 

 

यसका अबतररक्त नेपाल सरकार शसतण अनुदान तफण को बबबभन्न कायणक्रमहरुबाट सेिा सुबबधा पाउने गरी सेिा 

करारमा कमणचारी बनयुक्त गनुणपने गरी करार सेिाको दरबन्दी न्त्रस्वकृत भएको छ ॰  साथै अन्नपूणण गाउँपाबलकाको 

गाउँसभा तथा गाउँ कायणपाबलकाको बनणणयानुसार बबबभन्न प्रशासबनक तथा प्राबबबधक पदमा थप दरबन्दी सृजना 

गररएको छ ॰ 

 

नेपवि सरकवर शसतय अनुदवन तथव गवउँपवषिकवको आन्तररक श्रोतबवट सेर्व सुषबधव प्रवप्त गने गरी सेर्व 

करवर तफय को िवषग द्धस्वकृत दरबन्दी  

क्र.स. पद  तह  संख्यव  कैषफयत  

१  सूचना प्रबिबध अबधकृत  ६  १  PLGSP,संघीय माबमला तथा 

सामान्य प्रशासन मिालय   

२  रोजगार संयोजक  ६  १  प्रधानमिी रोजगार कायणक्रम 

३  मेबडकल अबधकृत  ६  १  कोबभड-१९ अस्पताल  

३  प्राबबबधक सहायक  ५  १  प्रधानमिी रोजगार कायणक्रम 

४  MIS अपरेटर  ५  १  SSSPCR आयोजना  

५  बफल्ड सहायक  ४  २  SSSPCR आयोजना  

६ बित्तीय सहजकताण   १ सामी पररयोजना  

७  मनोसामाबजक 

परामशणकताण  

 १ सामी पररयोजना 

८  ररटनी स्वयमसेिक   ३ सामी पररयोजना 

९  स्टाफ नसण  २ कोबभड-१९ अस्पताल 

१०  प.शे.सा.प.  १   

११  ना.प्रा.स.कृबष   १  एक गाउँ एक कृबष सेिा 

प्राबबबधक  

१२  ना.प्रा.स. पशु   १  एक गाउँ एक कृबष सेिा 

प्राबबबधक 

१३  उद्यम बबकास सहजकताण   १ मेड्पा  

१४  कृबष स्वयम सेिक   १  

१५ सामाबजक पररचालक  २   

१६  ल्याब अबशरेन्ट   १   

१७ हलुका सिारी चालक   १  

१८ कायाणलय सहयोगी   १३   



 

अन्नपूणय गवउँपवषिकव,कवस्कीमव षनर्वयषचत जनप्रषतषनषधहरुको षर्र्रण 

क्र.सं. पदाबधकारीको नाम  पद  

िडा 

नं. सम्पकण  नं. कैबफयत  

१ युिराज कँुिर  अध्यक्ष    ९८५६००१७००   

२ सगुन गुरुङ उपाध्यक्ष    ९८५६००१७२०   

३ भरत जंग कंुर्र  र्डव अध्यि  १ ९८५६००१७०१   

४ गंगा देिी कँुिर  मबहला सदस्य  १ ९८५६०३४०३३   

५ राजकुमारी पररयार  दबलत मबहला सदस्य  १ ९८०४१०३९८२   

६ निराज शे्रष्ठ  सदस्य  १ ९८०६६४४९२२   

७ इि प्रसाद सुिेदी  सदस्य  १ ९८४६३८८३००   

८ चुडवमणी अषधकवरी  र्डव अध्यि  २ ९८५६००१७०२   

९ भगिती भण्डारी  मबहला सदस्य  २ ९८५६००१७१४   

१० नौली सुनार  दबलत मबहला सदस्य  २ ९८०५८९१०४६   

११ मुन्त्रक्तराम अबधकारी  सदस्य  २ ९८४६०२९४७४   

१२ देिराज भण्डारी  सदस्य  २ ९८४६२१२४५४   

१३ चन्द्र बहवदुर गुरुङ  र्डव अध्यि  ३ ९८५६००१७०३   

१४ कमला के.सी  मबहला सदस्य  ३ ९८५६००१७२२   

१५ हरीमाया बि.क दबलत मबहला सदस्य  ३ ९८०५८०९३६६   

१६ कृष्ण बहादुर के.सी  सदस्य  ३ ९८०६६५७६७८   

१७ रामजी प्रसाद पौडेल  सदस्य  ३ ९८४६२२२९७३   

१८ भरत बहवदुर के.सी  र्डव अध्यि  ४ ९८५६००१७०४   

१९ उजेली पाध्या  मबहला सदस्य  ४ ९८०५१९४३४९   

२० बबमला सुनार  दबलत मबहला सदस्य  ४ ९८५६००१७१५   

२१ अबनल कुमार गुरुङ सदस्य  ४ ९८६०६९२७००   

२२ अम्मर बहादुर खत्री के्षत्री  सदस्य  ४ ९८४२००५५९१   

२३ जीर्नवथ पौडेि  र्डव अध्यि  ५ ९८५६००१७०५   

२४ भगिती के.सी  मबहला सदस्य  ५ ९८४६०३४०४०   

२५ िाबलका साबकण   दबलत मबहला सदस्य  ५ ९८०६६२९६४८   

२६ जस बहादुर बि.क सदस्य  ५ ९८१५१८२०९८   

२७ सह बहदुर कामी सदस्य  ५ ९८४६३५४२८४   

२८ षचत्र बहवदुर गुरुङ र्डव अध्यि  ६ ९८५६००१७०६   

२९ लक्ष्मी देिकोटा  मबहला सदस्य  ६ ९८५६००१७१६   

३० सेबत कामी बि.क. दबलत मबहला सदस्य  ६ ९८०५८२८९२३   

३१ राम बहादुर गुरुङ  सदस्य  ६ ९८४६००४४७९   

३२ अम्मर बहादुर के.सी  सदस्य  ६ ९८६९३१७९६४   

३३ घनश्यवम चवपवगवइ  र्डव अध्यि  ७ ९८५६००१७०७   

३४ छत्र कुमारी गुरुङ मबहला सदस्य  ७ ९८४६२०८५१४   

३५ बचजा कुमारी कामी  दबलत मबहला सदस्य  ७ ९८६४३८६१४९   

३६ कृष्ण बहादुर मगर  सदस्य  ७ ९८४६३९९८२१   

३७ कणण बहादुर के्षत्री  सदस्य  ७ ९८६६००८२२७   

३८ षर्जय गुरुङ  र्डव अध्यि  ८ ९८५६००१७०८   

३९ बभम कुमारी के्षत्री  मबहला सदस्य  ८ ९८२६१६६५४९   

४० गौमाया नेपाली  दबलत मबहला सदस्य  ८ ९८१७१६७१६०   

४१ टेक बहादुर गुरुङ सदस्य  ८ ९८४००५९४९१   

४२ अमृत गुरुङ सदस्य  ८ ९८०६७८६२७६   

४३ बि बहवदुर िेत्री  र्डव अध्यि  ९ ९८५६००१७०९   

४४ चि कुमारी गुरुङ मबहला सदस्य  ९ ९८४२००७४९१   



 

४५ सनु्तरी बब.क. दबलत मबहला सदस्य  ९ ९८०६७३२०५२   

४६ नजरमान गुरुङ सदस्य  ९ ९८४१०३२६५६   

४७ गन बहादुर पुन  सदस्य  ९ ९८४६९४५९६४   

४८ कुमवर प्रसवद गुरुङ  र्डव अध्यि  १० ९८५६००१७१०   

४९ ररता के्षत्री  मबहला सदस्य  १० ९८०५२४७४३३   

५० कमला साकी  दबलत मबहला सदस्य  १० ९८२१३४५३४७   

५१ बमना कुमारी राना  सदस्य  १० ९८४६२२५४८९   

५२ अजुणन बि.क सदस्य  १० ९८४६५०७७९१   

५३ षहम बहवदुर गुरुङ  र्डव अध्यि  ११ ९८५६००१७११   

५४ जगन कुमारी गुरुङ  मबहला सदस्य  ११ ९८४६३२५९३८   

५५ प्रबमला बि.क. दबलत मबहला सदस्य  ११ ९८२१३०५८७०   

५६ रुर बहादुर के्षत्री  सदस्य  ११ ९८१३१३४३६६   

५७ इिमान जैसी  सदस्य  ११ ९८५६०३६४५९   

५८ चक्र प्रसाद गौचन गाउँसभा सदस्य  ८ ९८५६००१७१९   

५९ लक्ष्मी सुनार  गाउँसभा सदस्य  १० ९८१६६३२८२६   

 

गवउँ कवययपवषिकवको कवयवयियमव कवययरत कमयचवरीहरुको षर्र्रण 

षस .नं.  नवम थर  पद  सम्पकय  नं. कवययरत शविव  
1 युिराज अबधकारी  प्रमुख प्रशासकीय अबधकृत  ९८५६०५४३०० कायाणलय प्रमुख 
2 बलराम भुगाइ  बशक्षा अबधकृत   ९८४६०५९५२६ बशक्षा शाखा  
3 सररता गौतम  लेखा अबधकृत  ९८५६०४४५३० आबथणक प्रशासन शाखा 
4 ठाकुर प्रसाद अबधकारी  अबधकृत  ९८५६०५४२९९ प्रशासन शाखा  
5 लक्ष्मण िस्ताकोटी  अबधकृत ९८४६०४४७१२ पबिकरण शाखा  
6 ऋबषराम पौडेल स्वास्थ्य संयोजक  ९८४६०३०१९८ स्वास्थ्य शाखा  
7 कमला थापा  स्वास्थ्य संयोजक ९८४६०३८०२३ स्वास्थ्य शाखा  
8 राजन गौतम  इन्त्रन्द्जबनयर   ९८४६१५१०८७ प्राबबबधक शाखा  
9 मुस्कान बघमीरे इन्त्रन्द्जबनयर   ९८४६२१९५८४ भुकम्प पुन बनमाणण  
10 सुयण प्रसाद बतबमन्त्रिना सूचना प्रबिबध अबधकृत ९८५६०८३२९९ सूचना प्रबिबध शाखा 
11 शान्ती काकी  रोजगार संयोजक ९८४६३८२८६९ रोजगार शाखा 
12 पुन्यप्रसाद लाबमछाने  खा .पा.स.टे  ९८४६३९९७७५ प्राबिबधक शाखा  
13 ऋबषराम दाहाल  प.शे.प्रा. ९८५६०७६८०० पशुसेिा शाखा 
14 बुन्त्रिमाया शमाण लुईटेल प.शे.प्रा. ९८४५१४३८७६ पशुसेिा शाखा 
15 प्रभात पौडेल सभेक्षक ९८४६२१८७०९ प्राबबबधक शाखा  
16 बनमणला कंुिर  स.म.बब.बन. ९८५६०००४२५ मबहला बालबाबलका 
17 रामु पौडेल लेखा सहायक ९८४६०९४४१६ आबथणक प्रशासन शाखा 
18 ख्यामप्रसाद न्यौपाने आ.ले.प. सहायक ९८४६७५८६७७ आ.ले.प. शाखा 
19 बसता उपे्रती  कम्पयुटर अपरेटर ९८६२६८४८७० प्रशासन शाखा 
20 सुबमरन बडगामी  सब इन्त्रन्द्जबनयर ९८४९२७५२१४ प्राबबबधक शाखा  
21 मबनषा शाक्य सब इन्त्रन्द्जबनयर ९८४७६४०१०५ प्राबबबधक शाखा  
22 बटकाराम पौडेल सब इन्त्रन्द्जबनयर ९८४६६२४८१२ प्राबबबधक शाखा  
23 सुरेश भण्डारी प्राबिबधक सहायक  ९८४६७८१८२६ रोजगार शाखा 
24 अन्त्रिता जे.बब. कंुिर सब इन्त्रन्द्जबनयर ९८४६५५३२९९ प्राबिबधक शाखा  
25 हररलाल डाँगी प.शे.प्रा. ९८४७८९२१११ पशुसेिा शाखा 
26 जगन्नाथ भण्डारी एम .आई.एस.  अपरेटर ९८४९०५०७३१ पबिकरण शाखा  
27 िीरेि कंुिर  खररदार  ९८५६०४५८११ राजश्व  शाखा  
28 बल बहादुर राना ना .प.स्वा  प्रा. ९८६६०१२०९३ पशुसेिा शाखा 



 

29 सम्पदा न्यौपाने सहायक चौथो ९८४६२२११२२ प्रशासन/दताण चलानी 
30 मनोज कठायत ना .प्रा.स.  ९८६६१०३१५२ कृबषण शाखा  
31 हेमन्त प्रधान  सब इन्त्रन्द्जबनयर ९८६६०६७८०७ भुकम्प पुन बनमाणण  
32 सबमर जैसी बफल्ड सहायक ९८४६७९२५०९ पबिकरण शाखा  
33 सुबमत्रा बराल बफल्ड सहायक ९८०४१५९४४५ पबिकरण शाखा  
34 बनशा ढुङ्गाना उधम बिकास सहजकताण ९८६९०८१४११ मेड्पा  
35 लक्ष्मी शमाण देिकोटा  सामाबजक पररचालक ९८४६७०८१६४ प्रशासन/दताण चलानी 
36 बसता आचायण अबधकारी मनोसामाबजक परामशणकताण ९८४६८३७५७४ सामी पररयोजना  
37 कंुिर संगम बसंह बिबत्तय साक्षरता सहजकताण ९८५६०२६१३७ सामी पररयोजना  
38 गुरुदत्त भण्डारी ररटनी स्वयंसेिक ९८४५१३२८१६ सामी पररयोजना  
39 सन्तोष कंुिर ररटनी स्वयंसेिक ९८०३१४४१०८ सामी पररयोजना  
40 देिीलाल देिकोटा ररटनी स्वयंसेिक ९८६७६६४३१३ सामी पररयोजना  
41 ओम प्रसाद अबधकारी  का .स.  ९८४६४४०१७५ प्रशासन शाखा  
42 बजत बहादुर गुरुङ का .स.  ९८०६१५३५८५ प्रशासन शाखा  
43 गोबिन्द कंुिर  का .स.  ९८१६६०१४१० पशुसेिा शाखा 

 

अन्नपूणय गवउँपवषिकव अन्तगयतकव र्डव सषचर् र कमयचवरीहरुको नवम थर र सम्पकय  नं. 

षस.नं. र्डव नं. कमयचवरीको नवम थर  पद सम्पकय  नं. 

१ १ 

 

मुन्त्रक्तराम पररयार सहायक पाँचौ ९८४६०४४२०७ 

२ नेत्र कुमारी भण्डारी का.स.  

३ २ 

 

खुमा देिी रेग्मी सहायक चौथो ९८४६८५८०८४ 

४ चिकला अबधकारी का.स.  

५ 
३ 

मुन्त्रक्तराम भण्डारी सहायक चौथो ९८४६०३५७१४ 

६ सबबना भण्डारी का.स.  

७ 

४ 

बुलन्द बहादुर भण्डारी सहायक चौथो ९८५६०३२६७१ 

८ बलला के्षत्री सामाबजक पररचालक  

९ जगन गुरुङ का.स.  

१० 
५ 

युिराज गुरुङ सहायक पाँचौ ९८१७१५२१५० 

११ बनमणल कुमार पौडेल का.स.  

१२ 
६ 

डण्डपाणी अबधकारी सहायक पाँचौ ९८४६०३८६१६ 

१३ पािणती देिकोटा का.स.  

१४ 
७ 

नारायण के्षत्री सहायक पाँचौ ९८५६०३८६६० 

१५ सुिा गुरुङ का.स.  

१६ 
८ 

 

बकरण प्रसाद शमाण सहायक चौथो ९८४६०७७६३९ 

१७ बललाधर अबधकारी ना.प्र.स. ९८१३१८०३८० 

१८ न्त्रखम बहादुर के्षत्री का.स.  

१९ ९ 

 

बकरण प्रसाद शमाण सहायक चौथो ९८१७१३२४५४ 

२० बबज माया पुन का.स.  

२१ 

१० 

 

बशि प्रसाद पौडेल खररदार ९८५६०४५७०६ 

२२ लाल बहादुर शे्रष्ठ सहायक चौथो ९८५६०४४४२३ 

२३ सबमक्षा गुरुङ का.स.  

२४ सुबनल गुरुङ का.स.  

 

अन्नपूणय गवउँपवषिकव स्ववस्थ्य चौकी  अन्तगयतकव कमयचवरीहरुको  षर्र्रण 

. 

षस .नं.  कमयचवरीको नवम थर  पद सम्पकय  नं. 

नवउडवडव स्ववस्थ्य चौकी 

१ बबन्द्दु रानाभाट बस .अ.हे.ब.   



 

२ चबचणता कुमाल हे .अ.   

३ ररता भण्डारी )बरुिाल(  सी.अ.न.मी.  

४ बबन्द्दु आचायण अ.हे.ब.  

५ गंगा भुजेल अनमी  

६ रेखा रेग्मी अनमी  

७ बडल्लीराम भण्डारी का .स.   

सल्यवन स्ववस्थ्य चौकी 

१ बडलकुमारी पौडेल बस.अनमी  

२ बदया छन्त्याल हे .अ.   

३ एकमाया आचायण अ.न.मी.  

४ सुमन देिी कंुिर अ.न.मी.  

५ पुष्पा सुिेदी अ.हे.ब.  

६ पुष्पराज पौडेल का .स.   

आधवरभूत स्ववस्थ्य ईकवइ झोर्वङ्ग 

१ इि कुमारी न्यौपाने अ.हे.ब.  

२ सुिा बन्द्जरा अ.हे.ब  

िुमे्ल स्ववस्थ्य चौकी 

१ रबबि भण्डारी हे.अ.  

२ बनमणला कोइराला बराल अनमी  

३ बनशा पौडेल अ .हे.ब.   

४ नारायणी पौडेल देिकोटा अ.हे.ब  

५ सररता गुरुङ का.स.  

आधवरभूत स्ववस्थ्य ईकवइ तोल्कव 

१ बतलकुमारी थापा अ.हे.ब.  

२ बललामाया रोका अ.न.मी.  

दवङषसङ स्ववस्थ्य चौकी 

१ बरीनाथ सुिेदी बस.अ.हे.ब.  

२ शारदा अबधकारी अ.न.मी.  

३ मैया रानामगर अ.हे.ब.  

४ नमुना अबधकारी अ.न.मी.  

५ सररता गुरुङ का.स.  

आधवरभूत स्ववस्थ्य ईकवइ षहिे 

१ बबपसा राना अ.हे.ब.  

२ कमली गुरुङ अ.न.मी.  

घवन्द्रुक स्ववस्थ्य चौकी 

१ प्रकाश सुिेदी हे.अ.  

२ साधना पौडेल अबधकारी अ.न.मी.  

३ सबदक्षा बगरी अ.न.मी.  

४ आदशण बगरी अ.न.मी.  

५ सबबना पौडेल अ.न.मी.  

६ बनशा गुरुङ का.स.  

आधवरभूत स्ववस्थ्य ईकवइ छोम्रुङ 

१ जुमकाजी गुरुङ अ.हे.ब.  

२ सृजना के्षत्री अ.न.मी.  

कोषभड – १९ अस्पतवि 

१ राम अबधकारी मेबडकल अबधकृत  

२ बदबपका कंुिर स्टाफ नसण  

३ बबपना मल्ल स्टाफ नसण  



 

आयुरे्द 

१ नरहरी बराल कबबराज   

२ गोबिन्द पौडेल बैद्य बनररक्षक  

३ लक्ष्मी प्रसाद देिकोटा का.स.  

 

(घ) पवषिकवबवट प्रदवन गररने सेर्व 

 

अन्नपूणण गाउँपाबलका गाउँ कायणपाबलकाको कायाणलय,बबषयगत शाखा तथा िडा कायाणलयबाट मुलभूत रुपमा नेपालको 

संबबधान,स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ , अन्नपूणण  गाउँपाबलका कायणबिभाजन बनयमािली २०७५ , तथा प्रचबलत 

कानूनले तोके बमोबजमको सेिा प्रबाह गने ॰ 

 

(ङ) सेर्व प्रदवन गने कवयवयियको शविव र षजमे्मर्वर अषधकवरी  

 

नेपाल सरकारबाट न्त्रस्वकृत सांगठबनक संरचना,न्त्रस्वकृत दरबन्दी अनुसार शाखाहरुको बजमे्मिारी तोबकएको ॰ 

 

(च) सेर्व प्रवप्त गनय िवगे्न दसु्तर र अर्षध  

नेपाल सरकारबाट न्त्रस्वकृत कानून तथा गाउँसभाबाट न्त्रस्वकृत आबथणक ऐन , २०७७ मा ब्यबस्था भए बमोबजम तथा 

गाउँपाबलकाको बनणणयानुसार सेिा प्राप्त गनण लागे्न दसु्तर र अिबधको सम्बन्धमा सबै िडा कायाणलय तथा गाउँपाबलकामा 

नागररक िडापत्र टाँस गररएको साथै सो को बििरण िेबसाइटमा रान्त्रखएको ॰ 

 

(छ) षनणयय गने प्रकृयव र अषधकवरी  

 बाबषणक नीबत तथा कायणक्रम,गाउँपाबलकाको के्षत्राबधकारबभत्रका बबषयमा हुने बनणणय गाउँसभामा प्रस्ताब पेश 

भई गाउँसभाको बनणणयानुसार हुने ॰ 

 कायणकाररणी अबधकारको प्रयोग गरर हुने बनणणय गाउँ कायणपाबलकाको बनणणयानुसार हुने ॰ 

 उले्लन्त्रखत बनणणयको अबधनमा रही दैबनक प्रशासन संचालनका सम्बन्धमा आइपने नीबतगत बबषय 

गाउँपाबलका अध्यक्षबाट हुने ॰ 

 कायाणलयको प्रशासन संचालनका क्रममा आइपने प्रशासबनक बनणणय सम्बन्त्रन्धत शाखा तथा िडाको 

बसफाररसमा प्रमुख प्रशासकीय अबधकृतबाट हुने ॰ 

 पन्त्रन्द्जकरणको बबषयमा प्रचबलत कानूनको पररबधमा रही स्थानीय पन्त्रन्द्जकाबधकारीबाटै हुने ॰ 

 अन्य बबषयमा प्रचबलत कानून बमोबजम तोबकएको पदाबधकारीबाट हुने ॰ 

 

 

(ज) षनणयय उपर उजुरी सुने्न अषधकवरी 

 

 अन्नपूणण गाउँपाबलका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अबधकृत ॰ 

 िडा कायाणलयको काम ,कतणब्य र अबधकारबभत्रका बबषयको हकमा सम्बन्त्रन्धत िडाध्यक्ष तथा िडासबचब ॰ 

 

 

 

 

 

 



 

(झ) सम्पवदन गरेकव मुख्य मुख्य कवमको षर्र्रण  

 

शविवगत प्रगषत षर्र्रण  

 

प्रशवसन शविव 

अन्नपूणण गाउँपाबलका गाउँ कायणपाबलकाको कायाणलयबाट सम्पाबदत मुख्य मुख्य कामको संबक्षप्त बििरण : 

 

 आ.ब. २०७७/०७८ को लाबग दररेट बनधाणरण गररएको ॰ 

 गाउँपाबलका बभत्र संचाबलत अबघल्लो आ.ब.मा भुक्तानी बदन बाँकी सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी 

भएको ॰ 

 दरबन्दी तेररज अनुसार कायणरत कमणचारीहरुलाई बजमे्मिारी बदइएको ॰ 

 १५ शैयाको अस्पताल बनमाणणको लाबगअस्पताल भिन बशलान्यास तथा  ठेक्का प्रकृयामा गई मुल्यांकनको 

चरणमा रहेको ॰ 

 आ.ब. २०७७/०७८ को लाबग न्त्रस्वकृत योजनाहरुको प्रचबलत कानून बमोबजम प्रकृया अबघ बढेको ॰ 

 संघसंस्था दताण तफण  मबहला/आमा समूह-३,कृषक समूह-१,पशुपालक समूह-१,युिा समूह-२ र बालबबकास 

केि-१ िटा दताण भएको  

 ९ िटा फमण/बनमाणण ब्यबसायीलाई "घ" बगणको बनमाणण ब्यबसाय अनुमबत इजाजत प्रदान गररएको  

 माबसक एबम आिश्यकता अनुसार कायणपाबलकाका बैठकहरु सम्पन्न  

 नबौ ंगाउँसभा सम्पन्न गररएको  

 कायाणलय तथा बबषयगत शाखासंग सम्बन्त्रन्धत कायणक्रम अनुसार  खररदसंग सम्बन्त्रन्धत बबबभन्न कायणक्रम 

अनुसार सािणजबनक खररद बनयमािलीको अबधनमा रही खररद प्रकृया अगाडी बढाइएको ॰ 

 प्रधानमिी रोजगार कायणक्रम,एसएसपीसीआर,सामी पररयोजना,मेड्पा लगायतका कायणक्रमको आिश्यक 

प्रकृया पुयाणई जनशन्त्रक्त पदपूबतण गररएको ॰ 

 गाउँपाबलकाको सेिा प्रबाहसंग सम्बन्त्रन्धत अन्य  कामहरु बनयबमत रुपमा भइरहेको ॰ 

 

आषथयक प्रशवसन शविव 
प्रगबत प्रबतिेदन 

आ.ि. : २०७७/७८                        अिधी :  २०७७/०४/०१-२०७७/०९/२९  

षस.नं 
कवययक्रम/आयोजनव/षक्रयवकिवपको 

नवम 
चविु/पुषजगत षर्षनयोजन िचय 

िचय 

(%) 
मौज्दवत 

१ अन्नपूणय गवउपवषिकव 
चविु ९५२९७६६० २३२१८५७२ २४.३६ ७२०७९०८८ 

पुषजगत २३२१६०९६२ २४५५९९१२ १०.५८ २०७६०१०५० 

२ अन्नपूणय गवउपवषिकव    ( षशिव ) 
चविु २९००००० १४९४१० ५.१५ २७५०५९० 

पुषजगत ११००००० ० ०.०० ११००००० 

३ अन्नपूणय गवउपवषिकव    ( स्ववस्थ्य ) 
चविु ३९००००० ९३९९३३ २४.१० २९६००६७ 

पुषजगत ० ० ०.०० ० 



 

४ अन्नपूणय गवउपवषिकव    ( कृषि ) 

चविु (जन 

सहभवषगतव 

समेत) १०५४०००० ३३१९४२० ३१.४९ ७२२०५८० 

पुषजगत ४६०००० ० ०.०० ४६०००० 

५ 
संषघय सरकवरबवट हस्तवन्तररत 

कवययक्रम 

चविु  २३८१३८००० ६५६४१२४० २७.५६ १७२४९६७६० 

पुषजगत 
३२७७२००० ६०५१९२७ १८.४७ २६७२००७३ 

  जम्मव ६१७२६८६२२ १२३८८०४१४ २०.०७   

       अन्तर सरकवरी अद्धियवरी 

     

षस.नं. 
कवययक्रम/आयोजनव/षक्रयवकिवपको 

नवम 
चविु/पुषजगत षर्षनयोजन िचय 

िचय 

(%) 
मौज्दवत 

१ सवमवषजक सुरिव तथव संरिण 

चविु 

११६८४९००० ३१७१२७६५ २७.१४ ८५१३६२३५ 

२ गररबसँग षर्शे्वश्वर कवययक्रम 

चविु 

७७७००० १८०००० २३.१७ ५९७००० 

३ स्थवषनय पूर्वयधवर षर्कवस कवययक्रम 

चविु 

१०९२३००० ९७०००० ८.८८ ९९५३००० 

४ एषककृत स्ववस्थ्य पूर्वयधवर कवययक्रम 

पुषजगत 

३२२००००० ० ०.०० ३२२००००० 

  जम्मव १६०७४९००० ३२८६२७६५ २०.४४   

       कवययसंचविन कोि 

     

षस.नं. 
कवययक्रम/आयोजनव/षक्रयवकिवपको 

नवम 
चविु/पुषजगत षर्षनयोजन िचय 

िचय 

(%) 
मौज्दवत 

१ प्रकोप कोि कोषभड समेत चविु 
७७९९०४८ ७८८१३४ १०.११ ७०१०९१४ 

  जम्मव ७७९९०४८ ७८८१३४ १०.११   

  कुि जम्मव ७८५८१६६७० १५७५३१३१३ २०.०५   

  चविु प्रगषत २६.०५ 

    पुषजगत प्रगषत १०.२५ 

 

 

 

 



 

षबियगत िेत्र अनुसवर िचय  

 

 
आ.ि. : २०७७/७८   मबहना : सबै   अिधी :  २०७७/०४/०१-२०७७/०९/२९ 

बस.नं. के्षत्र  बिबनयोजन खचण खचण (%) मौज्दात 

१ आबथणक बिकास ४,९५,१५,५४१ ५३,५५,१६१ १०.८२ ४,४१,६०,३८० 

२ सामाबजक बिकास २७,४१,५५,००० ६,६२,४४,६६१ २४.१६ २०,७९,१०,३३९ 

३ पूिाणधार बिकास १९,०४,७०,४२०.९७ २,८७,२०,९७४ १५.०८ १६,१७,४९,४४६.९७ 

४ सुशासन तथा अन्तरसम्बन्त्रन्धत के्षत्र १,७१,०१,१८० ५,२९,००० ३.०९ १,६५,७२,१८० 

५ कायाणलय सञ्चालन तथा प्रशासबनक ८,६०,१६,४८० २,३०,४०,६१८ २६.७९ ६,२९,७५,८६२ 

 

न्यवषयक सषमषत 

जम्मा दताण मुद्दा संख्या :-८ िटा (बमबत २०७७ श्रािण १ देन्त्रख पौष मसान्तसम्म) 

मुद्दाका प्रकृबत :  

मुिवको प्रकृषत  संख्यव  

लाउन खान नबदएको  १  

पाररिाररक बबबाद /लेनदेन सम्बन्धी  १  

जग्गा आिाद िा भोग चलन सम्बन्धी   २  

साँध बसमाना सम्बन्धी  ४  

 

न्यवय षनरुपण/षमिवपत्र भएकव मुद्दव संख्यव  

मेलबमलापको माध्यमबाट बनरुपण भएका मुद्दा संख्या :२ िटा (पाररिाररक बबबाद सम्बन्धी-१ र भोग चलन सम्बन्धी-१ ) 

बनरुपण हुन बाँकी मुद्दा संख्या : ६ िटा प्रकृयामा (बमलापत्र गराउन बाँकी) रहेको 

 

कृषि षबकवस शविव 

 कृषकहरुलाई ५० प्रबतशत अनुदानमा मौसम अनुसारको रायो,मुला,धबनया,काउली,बन्दा,केराउ,बसमी लगायतको 

तरकारीको १५०० सेट बबउ बितरण गररएको  

 ब्यबसाबयक कृषकहरुलाई ४० प्रबतशत अनुदानमा उन्नत जातको MS-४२ आलुको बबउ १६७५० केजी बितरण 

गररएको  

 ५० प्रबतशत अनुदानमा कन्या च्याउको ६०० पोका बबउ बितरण गररएको  

 कृबष बालीमा देखा पने बबबभन्न रोगलाई मध्यनजर गदै बाबल उपचार बशबबर संचालन गररएको जसबाट ३० जनाभन्दा 

बढी ब्यबसाबयक कृषकहरु लाभान्त्रन्रत भएका ॰ 

 भुबम ब्यबस्था तथा कृबष बबकास मिालय,कृबष बिकास बनदेशनालय,कृबष ज्ञान केिबाट बबबभन्न बमबतमा प्रकाबशत 

सूचना कृषकहरुमाझ पुयाणउने गररएको ॰ 

 कृबष शाखाबाट संचाबलत बनयबमत प्राबबबधक सेिा बनरन्तर रुपमा भईरहेको ॰ 



 

पशुसेर्व शविव 

 ६५३ िटा पशुको गोबर पररक्षण,५३ िटा नमुना संकलन,३७५ िटा पशुलाई रोग बनदान सेिा प्रदान गररएको,७६ 

कुखुराको शब् पररक्षण गरर पशु स्वास्थ्य सेिा उपलब्ध गराइएको ॰ 

 पशु उपचार सेिा अन्तगणत ९७६ पशुलाई मेबडकल उपचार,२४० पशुलाई माइनर सबजणकल सेिा,३४२ पशुलाई 

गाइनोलोबजकल उपचार प्रदान गररएको ॰ 

 ३००० बढी पशुमा खोरेत बबरुि खोप संचालन,१७५ रेबबज बबरुि खोप तथा ५७६ बपबपआर खोप सेिा बदइएको ॰ 

 पशु प्रजनन सेिा अन्तगणत ८०३ कृबत्रम गभाणधान गररएको  

 २४३ जना सेिाग्राहीलाई बनशुल्क पशु औषधी बितरण गररएको  

 पशु आहारा सेिा कायणक्रम अन्तगणत ४१८६ के.जी. जै घाँस बितरण गररएको  

 कृषकहरुको क्षमता अबभिृन्त्रिको लाबग ब्यबसाबयक गाई भैंसी ताबलम प्रदान गररएको ॰ 

 पशु उपचार तथा अन्य बफल्ड स्तरमा उपलब्ध गराइने प्राबिबधक सेिा बनयबमत रुपमा संचालन भईरहेको ॰ 

 

सवमवषजक सुरिव तथव पद्धन्द्जकरण शविव 

 आ.ब. २०७७/०७८ को पबहलो चौमाबसकमा ३७७३ जना सामाबजक सुरक्षा लाभग्राहीहरुलाई रु. ३,१७,१२,७६५/-

(अक्षरुपी बतन करोड सत्र लाख बाहण हजार सात सय पैसठ्ठी रुपैयाँ मात्र) बितरण गररएको ॰ 

 सामाबजक सुरक्षा भत्ता बितरणको सम्बन्धमा एनएमबी बैंक बलबमटेड र मुन्त्रक्तनाथ बबकास बैंक बलबमटेडसंग समन्रय 

गरर बितरण गररएको ॰ 

 सामाबजक सुरक्षा भत्तालाई थप प्रभािकारी बितरण र तु्रटीरबहत बनाउनको लाबग MIS बििरण अध्यािबधक गररएको ॰ 

 व्यन्त्रक्तगत घटना दताणको सम्बन्धमा  घटना दताणको समू्पणण अबभलेखलाई बडजीटाइज गने कायण भईरहेको ॰ 

 सामाबजक सुरक्षा तथा व्यन्त्रक्तगत घटनादताण सुरीबधकरण योजना अन्तगणत िडा कायाणलयलाई प्रबबबध मैत्री बनाउनको 

लाबग कम्प्युटर,बप्रन्टर,स्क्यानर ,िायरलेस डंगोल खररद  सम्पन्न भएको ॰ 

 जन्म,मृतु्य,बबबाह,बसाईसराई,सम्बन्धबबचे्छद गरर कुल ६८७ िटा घटना दताण गररएको (िडा कायाणलयहरु माफण त)॰ 

योजनव शविव 

 चालु आ.ब. २०७७/०७८ मा बजेट बबबनयोजन भएका योजना मधे्य िडा कायाणलयबाट बसफाररस भई आएका 

योजनाहरु सम्प्झौता सम्पन्न भएको र बाँकी योजना सम्प्झौताको क्रममा रहेका ॰ 

 गत आ.ब.मा सम्पन्न हुन नसकेका र सम्पन्न भएर पबन भुक्तानी बलन बाँकी योजनाहरु तथा क्रमागत योजनाको 

अनुगमन पश्चात प्राबबबधक शाखासंग समन्रय गरर भुक्तानीको प्रकृया अबघ बढाइएको ॰ 

 प्रते्यक िडामा योजना कायाणन्रयनको लाबग उपभोक्ता सबमबत गठन गराई बछटो भन्दा बछटो योजना सम्प्झौता तथा 

कायाणन्रयन गनण ताकेता गररएको ॰ 

 शाखासंग सम्बन्त्रन्धत अन्य कामहरु बनयबमत रुपमा भईरहेको ॰ 

 

प्रवषबषधक शविवबवट ठेक्कव प्रकृयवबवट भएकव योजनव 

क्र.स. आयोजनाको नाम  लागत अनुमान  सम्प्झौता रकम  कैबफयत  

१  Construction of Kande Bhadaure 

Salyan Road 

४४८७९४८९.२३ २३३१३३८९.१०  

(भ्याट र पीएस बाहेक) 

 

२  Construction of 15 bed hospital १९,८०,००,०००  मुल्यांकनको चरणमा  

 

 



 

स्ववस्थ्य शविव 

 राबरि य कायणक्रमहरु (पोषण, क्षयरोग,) सम्पन्न 

 लामो गभाणन्तर बसबिर संचालन 

 औषधी तथा अन्य सामाग्रीको बनयबमत  आपूती  

 कोबभड-१९ संग जुध्न PPE लगायतका सामाग्रीको व्यिस्था 

 महामारी तथा प्रकोप जन्य रोगहरुको अिस्थामा RRT तथा CRRT पररचालन गरी घर दैलो अबभयान संचालन 

गररएको 

 ३७२ जना संकास्पद व्यन्त्रक्तहरुको PCR टेस्ट गररएको 

 बबद्यालय स्तरमा स्याबनटरी याडको लाबग vending  तथा dosposal mechine बितरण    

 चौमाबसक सबमक्षा सम्पन्न गररएको 

 COVID अस्थाई अस्पताल संचालन गररएको  

 ल्याब सेिा संचालनको तयारी अन्त्रन्तम अिस्थामा रहेको  

 पहँुच नपुगेको ठाउँमा स्वास्थ्य सेिा उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले समुदायको साझेदारीमा स्वास्थ्य इकाई संचालन  

 आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भिन बनमाणण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको  

 

 

षशिव युर्व तथव िेिकुद शविव 

 

 माबसक रुपमा बनयबमत  प्र.अ. बैठक संचालन  

 माबसक रुपमा माग फारम संकलन तथा बशक्षक तलब बनकासा  

 आिश्यकता अनुसार बबबभन्न समयमा  IEMIS सम्बन्त्रन्ध  अबभमुखीकरण ताबलम तथा िकण शप संचालन गररएको  

 बबद्यालयमा बसकाइ सहबजकरणका लाबग छलफल,अन्तरकृया,अनुगमन लगायत कायण आिश्यकता अनुसार गररएको॰ 

 कोबभड-१९ को कारण भएको शैबक्षक क्षबत नू्यनीकरणका लाबग समू्पणण बबद्यालयमा बबद्याथीहरुका लाबग बशक्षण 

अभ्यास पुन्त्रस्तका बितरण 

 भचुणअल कक्षा संचालनका लाबग माध्याबमक बबद्यालयका कम्प्युटर सम्बन्धी बशक्षक र प्र.अ. का लाबग जुम क्लास 

संचालन गनणका लाबग ताबलम संचालन 

 समू्पणण बबद्यालयहरुलाई नेलम्बो नेपालको सहयोगमा थमोगन सबहतको स्वास्थ्य सामाग्री बितरण 

 कक्षा १-३ को नयाँ पाठ्यक्रमप्रबोबधकरण कायणक्रम संचालन 

 समयािबध समाप्त भएका बबद्यालय ब्यबस्थापन सबमबत गठन कायण 

 बबद्यालयमा कोबभड-१९ को कारण सुरबक्षत रहनका लाबग सबै बबद्यालयमा क्वारेन्टाइनको स्थापना 

 पुनबनमाणण प्राबधकरण तथा गाउँपाबलकाबाट उपलब्ध बजेट अनुसार भिन तथा शौचालय बनमाणण  

 आ.ब. २०७७/०७८ देन्त्रख बहुप्राबिबधक बशक्षालय स्थापना गरर  प्राबबबधक धारमा समेत पढाई सुरु गररएको ॰ 

 

 

रवजश्व शविव 

 आ.ब. २०७७.०७८ को अनुमाबनत राजश्व संकलनको २२.६७ प्रबतशत(पौष मसान्तसम्म रु. ४५ लाख ३४ हजार ९ सय 

७६ ) संकलन  गररएको ॰बबबभन्न बशषणकमधे्य भूबमकर(मालपोत)मा सबै भन्दा बढी १४ लाख ७७ हजार १ सय ८३ 

रुपैयाँ संकलन भएको ॰ 

 ब्यबसाय दताण अन्तगणत  ११ िटै िडामा गरर कुल २० िटा होटेल,रेष्टुरेन्ट,१६ िटा बकराना पसल,७५ िटा कृबष तथा 

पशुपंक्षी फमण,१४ िटा अन्य ब्यबसाय गरर जम्मा १२५ िटा ब्यबसाय दताण भएका॰ त्यसै्त,१२ िटा ब्यबसाय दताण 

खारेजी(बन्द) भएका ॰ 

 अन्नपूणण गाउँपाबलका,कास्कीको आ.ि.२०७७/०७८ को अधय र्वषियक (श्रािण देन्त्रख पौष मबहना सम्म)को  एकीकृत 

राजश्व असुली बििरण 



 

र्डव कवयवयिय/ 

गवउँपवषिकव शविव 

जम्मव आम्दवनी 

(रु.) 

आ.र्.२०७७/०७८ को अनुमवषनत आम्दवनीमव 

असुिी भएको रवजस्वको प्रषतशत 

 िडा नं. १ ३३३०५४ १.६७ 

 िडा नं. २ १९०४०३ ०.९५ 

 िडा नं. ३ ४१०६९५ २.०५ 

 िडा नं. ४ २१६६७९ १.०८ 

 िडा नं. ५ १३००१४ ०.६५ 

 िडा नं. ६ १५४१५९ ०.७७ 

 िडा नं. ७ ३७८३८० १.८९ 

 िडा नं. ८ २३७६०१ १.१९ 

 िडा नं. ९ ९७७०० ०.४९ 

 िडा नं. १० ३०८१७३ १.५४ 

 िडा नं. ११ २०५७७५ १.०३ 

पशु सेिा शाखा २९८७५ ०.१५ 

राजश्व शाखा १८४२४६८ ९.२१ 

जम्मव  ४५३४९७६ २२.६७ 

 

सूचनव तथव  प्रषर्षध शविव 

 कायाणलयमा स्थाबपत सूचना प्रबिबधका पूिाणधार, उपकरणहरूको व्यिस्थापन र बनयबमत राख्न प्राबिबधक सहयोग प्रदान 

गररएको साथै  स्थानीय तहको कम्प्युटर प्रणाली सम्बन्धी दैबनक बक्रयाकलापहरु सुचारु रुपमा सञ्चालन भएको 

सुबनबश्चत गनण सहयोग गररएको  ॰  

 स्थानीय तहको website, software, system को बनयबमत सञ्चालन र अध्यािबधक गने र सबह अबभलेख तथा 

प्रबतिेदन तयार पानण आिश्यक सहयोग गररएको ॰ 

 गाउँपाबलकाको िेबसाइटको सेकु्यररटी अडीट सम्पन्न गररएको ॰ 

 संघीय तथा प्रादेबशक सरकारले माग गरेका सूचना, तथ्ाङ्क तथा बििरण स्थानीय तहको सम्बन्त्रन्धत शाखा / 

पदाबधकारीसँगको समन्रयमा अध्यािबधक बििरण समयमा उपलब्ध गराउने गररएको ॰ 

  घटना दताण बडजीटाइजेसनको लाबग सेिा प्रदायकलाई ताबलम प्रदान गररएको  

 सहकारीसंस्थालाई COPOMIS सम्बन्त्रन्ध अबभमुखीकरण ताबलम प्रदान गररएको  

 िेबसाइट,सामाबजक संजाल,सामुबहक एसएमएस लगायतको माध्यमबाट सेिा प्रबाह,सूचना तथा जानकारी प्रदान 

गररएको॰  

 कायाणलयलाई प्रबबबधमैत्री बनाउंदै दैबनक सेिा प्रबाहलाई थप प्रभाबकारी बनाउनका साथै बिद्युतीय शासनको 

माध्यमबाट सेिा प्रबाह गनण तथा सूचना प्रबिबधको प्रयोगमा क्षमता अबभिृन्त्रिको लाबग प्राबबबधक सहायता उपलब्ध 

गराएको ॰ 

 बबषयगत शाखा,िडा कायाणलयसंग समय समयमा कायण प्रगबत बििरण तथा प्रबतबेदन माग गरर कायणप्रगबत बििरण तथा 

प्रगबत प्रबतबेदन सबहतको स्वत:प्रकाशन प्रकाबशत गने कायण सुरु गररएको  

 

रोजगवर सेर्व केन्द्र 

 बेरोजगार व्यन्त्रक्तहरुलाई नु्यनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लाबग सूबचत गररएको 

 प्रधानमिी रोजगार कायणक्रम अन्तगणत रोजगारीमा संलग्न व्यन्त्रक्तको ज्यालाको बििरण र आयोजनामा भएको खचणको 

रकम रोजगार व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) मा प्रबिर गने गररएको  

 गाउँ कायणपाबलकाबाट स्वीकृत बेरोजगार व्यन्त्रक्तहरुको बििरण (३०४ जना) रोजगार व्यिस्थापन सुचना प्रणालीमा 

(EMIS) प्रबिर गररएको र प्राथबमकताक्रम सबहतको सूची सािाणजबनकरण गररएको  



 

 पयणटन के्षत्रमा कायणरत कमजोर अिस्थाका श्रबमकहरुको सहयोग कायणक्रम कायाणन्रयनको लाबग गाउँपाबलका र नेपाल 

पयणटन बोडण , भृकुटीमण्डप, काठमाण्डौ बीच भएको सम्प्झौता बमोबजम कायण सम्पन्न भईसकेको जसबाट ६९ जना 

श्रबमक लाभान्त्रन्रत भएका ॰ 

घर नक्शव शविव तफय  

 घर अबभलेन्त्रखकरणको कायणको लागी फाईलहरु संकलन 

 घर नक्शापास प्रकृयामा रहेको 

अबभलेखीकरण-९ िटा, घरनक्सा -५  

 मापदण्ड पुनरालोकन 

 भुबम सम्बन्त्रन्ध आयोग गठन र लगत संकलनको लाबग प्रबक्रया अगाडी बढाईएको  

 लगत कट्टाको बनन्त्रि मिालयबाट छलफल कायणक्रम र िडाहरुमा कायाणन्रयनका लाबग प्रकृया अबघ बढाइएको ॰ 

 लगत कट्टाको बनन्त्रि पुजाण संकलन कायणक्रम जारी रहेको ॰ 

 

मषहिव बविबवषिकव तथव  जेष्ठ नवगररक  

 

 लैंबगक बहंसा बबरुिको १६ बदने अबभयान संचालन  

 श्रािणदेन्त्रख पौष मसान्तसम्म २१ जनालाई अपांगता पररचय पत्र बििरण गररएको  

 श्रािणदेन्त्रख पौष मसान्तसम्म १० जना लाई जेष्ठ नागररक काडण बितरण गररएको  

 

सवमी पररयोजनव 

 २ जना कमणचारी र ३ जना स्वयमसेिक बनयुन्त्रक्त गरी िडा नं. १,२,३ र ६ मा सुरबक्षत बैदेबशक रोजगार सम्बन्धी 

मनोसामाबजक कायणक्रम संचालन गररएको,जसबाट लाभान्त्रन्रत संख्या-१२२ 

 बजल्ला प्रशासन कायाणलयको आप्रबासी श्रोत केिमा पठाइएको केस संख्या-५ 

 िडा नं. १ र ३ मा बित्तीय साक्षरताको प्रारन्त्रिक सिेक्षण सम्पन्न भएको ॰ 

  रीटनी स्वयम् सेिक माफण त २९७ जनाको तथ्ांक संकलन भई २९७ जनालाई परामशण प्रदान गररएको ॰ 

 अप्राबासी कामदारहरुको समस्या पबहचान गरी आप्रबासी श्रोत केिमा पठाइएको ॰ 

 

 

र्डव नं. १ को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु 

क्र.सं कामको बििरण सम्पाबदत कायण 

१ िडा सबमबत तफण  

बोडण बैठक तथा 

बनणणयको संबक्षप्त 

बििरण 

- २०७७ श्रािण देखी २०७७ पौष मसान्त सम्म जम्मा १९ िटा बैठक सम्पन्न गररएको ॰ 

- कोबभड– १९ को जोन्त्रखममा परी नू्यनतम आिश्यकता पूबतण गनण नसकेका घर पररिारको पबहचान 

गरी राहत बितरण गररएको,बेरोजगार तथ्ांक संकलन,बबपत ब्यबस्थापन,क्वारेन्टाइन 

ब्यबस्थापन,बबउबबजन बितरण,उपभोक्ता सबमबत गठन संग बबबभन्न बनणणय  

- िडा कायाणलयको नयाँ भिन बनमाणण सम्पन्न पश्चात सुचना प्रकाशन गरर आफ्नै भिनबाट सेिा 

प्रिाह  

२ बनयबमत 

प्रशासबनक कायण 

- २०७७ पौष मसान्त सम्म िडाबाट भएको चलानी- ४३९ ¸ दताण - २२ 

- व्यन्त्रक्तगत घटना दताण अनलाइन प्रणालीबाट गररएको ॰ 

- धेरैजसो बसफाररस कम्प्युटर बप्रन्ट गने गररएको र सकेसम्म सेिा प्रिाह प्रबिबधमैत्री बनाउने प्रयास 

गररएको ॰  

३ पबिकरण तफण  - व्यन्त्रक्तगत घटना दताण अनलाइन प्रणालीबाट गररएको ॰ 

- २०७७ श्रािण देखी २०७७ पौष मसान्त सम्म भएको व्यन्त्रक्तगत घटना दताणको बििरण तपबसल 



 

बमोबजम रहेको ॰ 

- जन्म दताण:-म-२०,पु-१६ ,मृतु्य-म-८,पु-९,बबबाह-११  

४ राजश्व संकलन 

तफण  

- बनयबमत रुपमा िडा कायणलयमा संकबलत राजश्व गाउँपाबलकाको आन्तररक राजश्व खातामा जम्मा 

गररएको ॰ 

- २०७७ श्रािण देखी २०७७ पौष मसान्त सम्म बबबबध बशषणकमा गरर कुल ३ लाख ३३ हजार ५४  

 

रुपैयाँ राजश्व संकलन गररएको ॰ 

५ सुचना प्रिाह - बिश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैबलएको कोबभड – १९ को रोकथाम ¸ बनयिण र जोन्त्रखम 

नु्यबनकरणको लाबग सुचना प्रिाह गररएको ॰ 

- गाउँपाबलकाका बिबभन्न शाखाबाट जारी सुचनाहरु प्रिाह गररएको ॰ 

६ तथ्ाङ्क संकलन - िडा के्षत्र बभत्रका सािणजबनक तथा धाबमणक सम्पदाहरु- कुिा ¸ पोखरी ¸ मन्त्रन्दर ¸ चौतारा आबदको 

तथ्ाङ्क संकलन गररएको ॰ 

- बैदेबशक रोजगारबाट स्वदेश फकेका व्यन्त्रक्तहरू र बिदेशमा रहने व्यन्त्रक्तहरुको तथ्ाङ्क संकलन 

गररएको ॰ 

- कोबभड – १९ का कारण राहत उपलब्ध गराउनुपने व्यन्त्रक्तहरुको तथ्ाङ्क संकलन गररएको  

७ मेलबमलाप तथा 

समन्रयान्तक 

कायण 

- जग्गा सम्बन्त्रन्ध बििादमा दुबै पक्षसगँ समन्रय गरर मेलबमलाप गररएको ॰ 

- योजना कायाणन्रन गदाण तथा रकम भुक्तानीको बेला परेको समस्या समाधान गनण बििाबदत 

पक्षहरुसग समन्रय गरर मेलबमलाप गररएको ॰ 

- पाररिाररक झै झगडा तथा बछमेकी बबचको झगडाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गनण बििाबदत 

व्यन्त्रक्तहरु तथा प्रहरी चौकी नागडाँडा सग समन्रय गरर मेलबमलाप गररएको॰ 

८ सामाबजक सुरक्षा - चालु आ.ि को प्रथम चौमाबसकमा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको बििरण र सो पश्चात भत्ता प्राप्त 

गनण बनबेदन बदने थप लाभग्राहीको बििरण यस प्रकार रहेको छ ॰ जेष्ठ नागररक भत्ता ( ७० बषण 

माथी )-१८१ जना,थप १ जना, जेष्ठ नागररक एकल मबहला-३२ जना, जेष्ठ नागररक भत्ता ( दबलत )-

४६ जना,बबधिा आबथणक सहायता-३० जना ,थप ३ जना, दबलत बालबाबलका-८० जना,थप १ जना 

,अपांग-१८ जना गरर कुल जम्मा ३८७ जना  

९ योजना 

कायाणन्रयन 

- चालु आ.ि ०७७/०७८ मा यस िडामा संचालन हुने योजनाहरुमधे्य अन्नपूणण गाउँपाबलका 

कास्कीबाट बजेट बबबनयोजन भएका योजना संख्या- ५ 

- िडा कायाणलयलाई प्राप्त रकम बाडफाड बाट बबबनयोबजत योजना संख्या -७ 

- सबै योजनाको लाबग उपभोक्ता सबमबत गठन भइसकेको ॰ 

- हाल सम्म कुनै पबन योजना सम्पन्न हुन नसकेको ॰ 

- ३ िटा योजनाको काम अन्त्रन्तम चरणमा  पुगेको ॰ 

- ३ िटा योजना सम्प्झौता भइ काम सुचारु भइरहेको॰   

- केबह योजनाको प्राबिबधक ल.ई तयार हुन नसकेको ॰ 

- योजनाको बनरन्तर अनुगमन गने गररएको ॰ 

१० कोरोना रोकथाम 

तथा बिपद 

व्यिस्थापन 

- बिश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैबलएको कोबभड – १९ को रोकथाम ¸ बनयिण र जोन्त्रखम 

नु्यबनकरणको लाबग सुचना प्रिाह गररएको ॰ 

- बिश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैबलएको कोबभड – १९ को रोकथाम ¸ बनयिण र जोन्त्रखम 

नु्यबनकरणको लाबग िडा कायाणलयबाट प्रिाह हुने अत्यािश्यक सेिा बाहेकका सेिाहरु बनबश्चत 

समयका लाबग बन्द गने बनणणय गरर कायाणन्रयन गररएको ॰ 

- बहन्द्दु नारीहरुको महान पिण तीजको बेला चेलीबेटी आितजाित गनण रोक लगाउनुका साथै 

बतहारमा देउसी भैलो खेल्न पूणण रुपमा बनशेध गररएको ॰ 

- गाउँपाबलकाबाट प्राप्त मास्क र हात धुने साबुन बबतरण गरर पचाणको माध्यमबाट जनचेतना 

अबभबृन्त्रि गररएको साथै प्राप्त खाद्यान्न बितरण गररएको ॰ 

- बाबढपीबडतहरुलाई राहत बितरण गररएको  ॰ 

११ अन्य - भुकम्प पीबडत व्यन्त्रक्तहरुको लाबग समन्रयात्मक कायण गररएको ॰ 

 

 

 

 



 

र्डव नं. २ को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु  

क्र.स.            कवमको षर्र्रण                        सम्पवषदत कवयय 

१. िडा सबमबत तफण  बोडण बैठक तथा बनणणयको संबक्षप्त 

बििरण 

६ मबहनामा २० िटा बैठक बसेको 

मुख्य बनणणयहरु :- 

१. कोबभड– १९ को जोन्त्रखममा परी नू्यनतम आिश्यकता पूबतण गनण 

नसकेका घर पररिारको पबहचान गरी राहत बितरण गररएको,बेरोजगार 

तथ्ांक संकलन,बबपत ब्यबस्थापन,क्वारेन्टाइन ब्यबस्थापन,बबउबबजन 

बितरण,उपभोक्ता सबमबत गठन संग बबबभन्न बनणणय  

  

२. बनयबमत प्रशासबनक कायण  बचठीपत्र÷बसफाररस पठाउँदा चलानी नं. ४३८ पुगेको  

नयाँ नागररकता तथा प्रबतबलबप बसफाररस –५१ िटा 

घर जग्गा रबजरि ेशन – ६ िटा 

िडाबाट कृषक िगीकरण – ५   

३. पन्त्रन्द्जकरण तफण   जन्मदताण – ४८,मृतु्यदताण – ८,सम्बन्धबबचे्छद – ०, 

बििाह दताण – १३,बसाइँसराँइ – ०,जम्मा : ६९ िटा 

४. राजश्व संकलन  १,९०,४०३/- 

५. सूचना प्रिाह   –कोबभड– १९ को सचेतना सम्बन्धी सूचना 

–पिणहरुमा हुने बभडभाड रोक्नको लाबग सूचना 

–आलुको बबउ लगायत कृृृबष तथा पशुपन्द्छीसँग सम्बन्त्रन्धत    

 बिषयको जानकारीको लाबग प्रिाह गररएका सूचना 

६. तथ्ांक संकलन  १.राहात बितरण गनणको लाबग सिाबित घरपररिारको लगत संकलन 

२. यस िडामा रहेका ४० जना बेरोजगारको नामािली संकलन 

३.सुरबक्षत आिासको लाबग खरको छानो भएका ३ पररिारको बििरण 

संकलन 

७. मेलबमलाप तथा समन्रयात्मक कायण  

८. सामाबजक सुरक्षा  आ.ब. ०७७॰०७८ को प्रथम चौमाबसकमा :- 

जेष्ठ नागररक अन्य –१६६      (७० िषणमाबथ) 

जेष्ठ एकल मबहला – ३३       (६० देन्त्रख ७० िषण) 

जेष्ठ नागररक दबलत – १५ जना 

बिधिा मबहला – ३० (६० िषण मुबन) 

पूणण अपाङ्ग –३ 

आबशंक अपाङ्ग – १० 

दबलत बालबाबलका – २६ 

जम्मा २८३ जनालाई २७,४०,५०३॰– माग गरी बनकासा भएको तर 

बितरणको बििरण बैंकबाट आउन बाँकी ॰  

पुस मबहनादेन्त्रख लागु हुने गरी पबहलो चौमाबसकमा हटाइएको १० जना 

पेन्ऱनरको नाम पबन अब सामाबजक सुरक्षा भत्तामा समािेश गररने ॰  

  

९. योजना कायाणन्रयन   –गाउँपाबलकागत र िडागत गरी जम्मा २१ िटा योजनामधे्येः 

–गाउँपाबलका अन्तगणतका २ िटा र िडागत १ िटा योजना सम्पन्न भएको ॰  

–गाउँपाबलकागत योजना र िडागत योजना गरी ७ िटा योजना सम्प्झौता 

भएका ॰ 

१०. कोरोना रोकथाम तथा बिपद व्यिस्थापन १. ११० पररिारलाई गाउँपाबलकाबाट उपलब्ध गराइएको राहात बितरण 

गररएको ॰ 

२. १ घर एक साबुन र सचेतनाको ब्रोसर तथा प्रते्यक सदस्य मास्क बितरण 

कायणव्रmम ५६३ घरपररिारमा पु¥याइएको ॰ 

३. सामुदाबयक बिद्यालयलाई क्वारेन्टाइनमा रुपान्तरण गरी िैदेबशक 

रोजगारबाट फबकण एका िडािासीलाई क्वारेन्टाइनमा व्यिस्थापन गररएको ॰   

११. अन्य   

 

 

 



 

 

र्डव नं. ३ को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु  

क्र.स.            कवमको षर्र्रण                        सम्पवषदत कवयय 

१. िडा सबमबत तफण  बोडण बैठक तथा बनणणयको संबक्षप्त 

बििरण 

६ मबहनामा १८ िडा बैठक बसेको 

मुख्य बनणणयहरु :- 

१. कोबभड– १९ को जोन्त्रखममा परी नू्यनतम आिश्यकता पूबतण गनण नसकेका 

घर पररिारको पबहचान गरी राहत बितरण गररएको,बेरोजगार तथ्ांक 

संकलन,बबपत ब्यबस्थापन,क्वारेन्टाइन ब्यबस्थापन,बबउबबजन 

बितरण,उपभोक्ता सबमबत गठन  तथा योजनासंग सम्बन्त्रन्धत बबबभन्न बनणणय  

  

२. बनयबमत प्रशासबनक कायण  बनयबमत रुपमा  भै परर आउने प्रशासबनक कायण सम्पन्न    

३. पन्त्रन्द्जकरण तफण   जन्मदताण – ४८,मृतु्यदताण – ७,सम्बन्धबबचे्छद – ०, 

बििाह दताण – १०,बसाइँसराँइ – ०,जम्मा : ६८ िटा 

४. राजश्व संकलन  ४,१०,६९५/- 

५. सूचना प्रिाह   –कोबभड– १९ को सचेतना सम्बन्धी सूचना 

–पिणहरुमा हुने बभडभाड रोक्नको लाबग सूचना, 

कृृृबष तथा पशुपन्द्छीसँग सम्बन्त्रन्धत    

 बिषयको जानकारीको लाबग प्रिाह गररएका सूचना तथा अन्य बबबबध  

६. तथ्ांक संकलन  १कमणचारी,बशक्षक,जनप्रबतबनबध लगायत जनशन्त्रक्त पररचालन गरर तथ्ांक 

संकलन गने गररएको  

७. मेलबमलाप तथा समन्रयात्मक कायण िडामा परेका बबबभन्न उजुरी तथा बबबादहरु जनप्रबतबनबध र कमणचारीको 

सहकायणमा बमलाउने गररएको ॰ 

८. सामाबजक सुरक्षा  आ.ब. ०७७॰०७८ को प्रथम चौमाबसकमा :- 

जेष्ठ नागररक अन्य –२६९      (७० िषणमाबथ) 

जेष्ठ एकल मबहला – ४२       (६० देन्त्रख ७० िषण) 

जेष्ठ नागररक दबलत – ६३ जना 

बिधिा मबहला – ४८ (६० िषण मुबन) 

पूणण अपाङ्ग –१० 

आबशंक अपाङ्ग – ४ 

दबलत बालबाबलका – ११२ 

जम्मा ५४८ जनालाई कबबेःबबिषपसामाबजक सुरक्षा भत्ता बितरण गररएको  

९. योजना कायाणन्रयन   –गाउँपाबलकागत र िडागत गरी जम्मा २६ िटा योजनामधे्य १२ िटा योजना 

सम्प्झौता भई काम सुरु,अन्य योजना सम्प्झौताको क्रममा रहेका  

१०. कोरोना रोकथाम तथा बिपद व्यिस्थापन भबबतब्य रुपमा आइपनण सके्न खाध्य संकटलाई मध्य नजर गदै १४ मुरी 

कोदो संकलन गरर भण्डारण गररएको ॰ 

-स्वास्थ्य सचेतना लगायतका कायणक्रम  

बबपत ब्यबस्थापन कोष खडा गरर ६ लाख जम्मा गररएको  

  

११. अन्य   

 

 

र्डव नं. ४ को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु  

क्र.स.            कवमको षर्र्रण                        सम्पवषदत कवयय 

१. िडा सबमबत तफण  बोडण बैठक तथा बनणणयको संबक्षप्त 

बििरण 
जम्मा २२ िटा बैठक सम्पन्न  

सामाबजक सुरक्षा भत्ता नबिकरणको लागी घुन्त्रि सेिा,सािणजबनक यातायात 

सेिा बन्द ,बाबषणक सबमक्षा  
बेरोजगार व्यन्त्रक्तहरुको अन्त्रन्तम सुबच लगायतको बबषयमा छलफल तथा 

बनणणय भएको  

२. बनयबमत प्रशासबनक कायण  नागरीकता बशफाररस, आय प्रमाबणत, चारबकल्ला बशफाररस, नाता 

प्रमाबणत लगायत अन्य बिबिध बशफाररसहरु सरल र सहज बछटो छररतो 



 

एिं न्याबयक ढङगबाट सेिा प्रिाह हुने काषण बनरन्तर प्रिाह हुदै आईरहेको 

३. पन्त्रन्द्जकरण तफण   जन्मेः ३४ िटा दताण भएको,मृतु्येः  १७ िटा दताण भएको  

बििाहेः ११ िटा दताण भएको,बसाईसराईेः १ िटा दताण भएको 

सम्बन्धबिचे्छदेः १ िटा दताण भएको, कुल ६४ घटना दताण  

४. राजश्व संकलन  कुल २१६६७९/- संकलन भएको  

५. सूचना प्रिाह   मल बिउ बितरण सम्बन्त्रन्ध सुचना,टनेल बितरण सम्बन्त्रन्ध सुचना 
आलुको बिउ बितरण सम्बन्त्रन्ध सुचना,बहउदे फलफुल बितरण सम्बन्त्रन्ध 

सुचना लगायत अन्य बिबिध सुचनाहरु जनताको घरदैलोमा पुगे्न गरी 

समयमानै सुचना समे्प्रषण गररएको 

६. तथ्ांक संकलन  बैदेबशक रोजगारीको बशलबशलामा बिबभन्न मुलुकमा रहेका 

नागरीकहरुको लगत संकलन,अन्नपुणण गाउँपाबलका िडा नं ४ मा 

बसोबास गने नागररकहरुको तथ्ाङक संकलन 

७. मेलबमलाप तथा समन्रयात्मक कायण िडामा परेका बबबभन्न उजुरी तथा बबबादहरु जनप्रबतबनबध र कमणचारीको 

सहकायणमा बमलाउने गररएको ॰ 

८. सामाबजक सुरक्षा  सामाबजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राबहहरु ४५९ जना रहेका छन् आ.ि 

०७७॰७८ को प्रथम चौमाबसकमा ४५९ जना सामाबजक सुरक्षा भत्ता 

लाभग्राबहहरुको रु ४१२५६०० ( एकचाबलस लाख पन्त्रच्चस हजार छ सय 

रुपैया मात्र) रकम बनकासा मागको लागी भपाणई पेश गरीएको॰ 

९. योजना कायाणन्रयन   िडागत िजेट अनुदान तफण  ११ िटा योजनाहरु संझौता भई कायाणन्रयनको 

चरणमा रहेका छन्॰ 
  अन्नपुणण गाउँपाबलका बाट बबबनयोजन भएका ५ िटा योजनाहरु संझौता 

भई कायाणन्रयनको चरणमा रहेका छन्॰ 
४ िटा योजनाहरुको काम सम्पन्न भई भुक्तानीको लागी बशफाररस गरीएको 

छ अन्य योजनाहरु भुक्ताबनको क्रममा रहेका छन्॰ 
समपुरक कोष अन्तरगत बिबनयोजन भएको काडे -भदौरे-सल्यान मोटर 

बाटोको काम सुचारु भएको 

१०. कोरोना रोकथाम तथा बिपद व्यिस्थापन -कोरोना भाईरस सचेतना कायणक्रम अन्तरगत( प्रते्त्यक टोल बन्त्रस्तहरुमा गई 

पचाण,पम्प्लेट, माक्स, साबन बितरण गरीएको 
-बैदेबशक रोजगारी बाट आउने नेपाली नागररकहरुलाई िडा कायाणलयले 

तोकेको क्वारेन्टाईन स्थलमा अबनिायण रुपमा १४ बदन बसु्न पने व्यिस्था 

गरीएको प्रते्यक बदन स्वास्थ्य बनगराबनमा रान्त्रखएको॰  
  

११. अन्य   

 

र्डव नं. ५ को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु  

क्र.स.            कवमको 

षर्र्रण  

                      सम्पवषदत कवयय 

१. िडा सबमबत तफण  बोडण 

बैठक तथा बनणणयको 

संबक्षप्त बििरण 

जम्मा १८ िटा बैठक सम्पन्न  

झोलंुगे पुल,प्रधानमिी रोजागर कायणक्रम,बबबभन्न योजनाको बबषयमा छलफल तथा बनणणय भएको  

२. बनयबमत प्रशासबनक 

कायण  

नागरीकता बशफाररस-२३ , नाता प्रमाबणत-१३,आय प्रमाबणत, चारबकल्ला बशफाररस लगायत अन्य 

बिबिध बशफाररसहरु सरल र सहज बछटो छररतो एिं न्याबयक ढङगबाट सेिा प्रिाह,बचठी पत्र 

चलानी-२५९  

३. पन्त्रन्द्जकरण तफण   जन्मेः १६ िटा दताण भएको,मृतु्येः  ५ िटा दताण भएको  

बििाहेः ४ िटा दताण भएको,बसाईसराईेः ० िटा दताण भएको 

सम्बन्धबिचे्छदेः ० िटा दताण भएको, कुल २५ घटना दताण  

४. राजश्व संकलन  कुल १,३०,०१३/- संकलन भएको  

५. सूचना प्रिाह   बिबिध सुचनाहरु जनताको घरदैलोमा पुगे्न गरी समयमानै समे्प्रषण गररएको 



 

६. तथ्ांक संकलन बैदेबशक रोजगारीको बशलबशलामा बिबभन्न मुलुकमा रहेका नागरीकहरुको लगत संकलन,अन्नपुणण 

गाउँपाबलका िडा नं ५ मा बसोबास गने नागररकहरुको तथ्ाङक संकलन,भूकम्प बपबडत लाभग्राही 

तथ्ांक संकलन 

७. मेलबमलाप तथा 

समन्रयात्मक कायण 

िडामा परेका बबबभन्न उजुरी तथा बबबादहरु िडा सदस्यको रहोबरमा  बमलाउने गररएको साथै हल 

हुन नसकेको बबबाद न्याबयक सबमबतमा बसफाररस गने गररएको ॰ 

८. सामाबजक सुरक्षा  सामाबजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राबहहरु २३८  जना रहेका छन् ॰ 

 पबहलो चौमाबसकमा लाभग्राबहहरुलाई  रु १८२६८०० ( अठार  लाख छब्बीस हजार आठ सय रुपैया 

मात्र) रकम बितरण  गरीएको॰ 

९. योजना कायाणन्रयन   िडागत िजेट अनुदान तफण  १५ िटा योजनाहरु  रहेका, जसमा ६ िटा सम्प्झौता भएको,२ िटा 

भुक्तानी भएको,१ िटा रबनङ बबल अनुसार भुक्तानी भएको   

१०. कोरोना रोकथाम तथा 

बिपद व्यिस्थापन 
-कोरोना भाईरस सचेतना कायणक्रम अन्तरगत( प्रते्त्यक टोल बन्त्रस्तहरुमा गई पचाण,पम्प्लेट, माक्स, साबन 

बितरण गरीएको 
-बैदेबशक रोजगारी बाट आउने नेपाली नागररकहरुलाई िडा कायाणलयले तोकेको क्वारेन्टाईन स्थलमा 

अबनिायण रुपमा १४ बदन बसु्न पने व्यिस्था गरीएको प्रते्यक बदन स्वास्थ्य बनगराबनमा रान्त्रखएको,१२२ घर 

पररिारलाई राहत बितरण गररएको ॰ 

  

११. अन्य   

 

र्डव नं. ६ को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु  

१  िडा सबमबत तफण  बोडण  बैठक 

तथा बनणणयको संबक्षप्त 

बििरण  

जम्मा १८ िटा बैठक सम्पन्न  

बबपत ब्यबस्थापन,कृबष संग सम्बन्त्रन्धत,प्रधानमिी रोजगार कायणक्रम,योजना संग सम्बन्त्रन्धत 

लगायतका बबषयमा छलफल तथा बनणणय भएको 

 

२  बनयबमत प्रशासबनक कायण   सरल, सहज र सुलभ तररकाले सेिा प्रिाह भइरहको,सेिाग्राही जनताको गुनासोलाइ उबचत 

समयमा सम्बोधन गरर सेिा प्रिाहलाइ चुस्त दुरुस्त बनाइएको,नेपाली नागररकताको बसफाररस 

५५ जना,नाता प्रमाबणत बसफाररस २४ िटा राजश्व  संकलन गरर माबसक रुपमा गाउँपाबलकाको 

खातामा जम्मा गने गररएको,समग्रमा २८३ पत्र चलानी भएका ॰   

 

३  पन्त्रन्द्जकरण तफण    जन्म दताण ३६, बििाहा दताण ९,  मृतु्य दताण ८, बसाइ सराइ २, सम्बन्ध बिचे्छद ० गरर कुल यस 

अधणबाबषणक अबबधमा जम्मा ५५ िटा घटना दताण भएका छन् ॰ 
४  राजश्व संकलन  यस अधणबाबषणक अबबधमा जम्मा रु १५४१५९॰– राजस्व संकलन भएको छ ॰ 

५  सूचना प्रिाह   अन्नपूणण गाउँपाबलका िा अन्य बनकायबाट प्रप्त जानकारी तथा कायणक्रमहरु कायाणलयको सूचना 

पाटीमा टासु्नका साथै िडा अध्यक्ष, िडा सदस्य, िडाका कमणचारी  र टोलबिकास सबमबत, 

माफण त सूचना प्रिाह गने गररएको छ ॰ बिबभन्न बिषयमा लगभग २२ िटा सूचना प्रिाह भएको छ 

॰ 

६  तथ्ांक संकलन  िडाको अद्यािबधक बििरण अनुसार बिदेशबाट आएका ८ जनालाइ क्वरेन्टाइनमा रान्त्रखएको छ 

॰ होम क्वारेन्टाइनमा लगभग २९ जना रान्त्रखएको ॰ भारत लगायत अन्य मुलुकमा जम्मा १६१ 

जना माबनसहरु रहेको िडा कायाणलयको तथ्ाँक रहेको छ ॰ भुकम्प बपबडत लाभग्राहीलाई 

आिास पुनबनमाणण कायणक्रममा  समािेश गररएको छ ॰ 

सामाबजक सुरक्षा भत्ता नबिकरण र अन्य बिबिध च्याउ, आलु, ओखर, तरकारीको बिउ, 

बिद्युतीय चुलो आबद सम्बन्धमा बनिेदन माफण त तथ्ाँक संकलन गररएको ॰ 

७  मेलबमलाप तथा 

समन्रयात्मक कायण   

यस िडामा दताण भएका बििादलाई िडा अधयक्ष, िडा सदस्यहरुको रोहिरमा मेलबमलाप 

सुबचमा सुबचकृत मेलबमलाप कताण माफण त बििाृादहरु बनरुपण गररएको छ  

आिश्यकता अनुसार बिबभन्न बनकायमा समन्रयात्मक कायण गने गररएको ॰ 

८  सामाबजक सुरक्षा  प्रथम चौमाबसकमा जम्मा २७५ जना सामाबजक सुरक्षा लाभग्राहीलाइ रु. २२२०४००॰– बितरण 

गररएको छ ॰ 



 

९  योजना कायाणन्रयन  जम्मा योजना-२०,सम्प्झौता भएका योजना-१८, 

राबरि य पुन बनमाणण प्राबधकरणबाट संगम मा.बि. चिकोटमा ४ कोठे भिन, शोचालय र 

खानेपानीको ट्याङकी बनमाणण, बसि आ.बब.मा शौचालय बनमाणण, खानेपानी तथा सरसफाई 

बडबभजन कायाणलय स्याङ्जाबाट िडाका बिबभन्न ठाउँहरुमा पानीको मुल संरक्षण चेम्बर 

बनमाणण, पाइप लाइन बिस्तार र ट्याङ्कीहरु बनमाणण भइरहेको ॰ 

१०  कोरोना रोकथाम तथा बबपत 

ब्यबस्थापन   

कोरोना बनयिण तफण  यस िडालाई महामारीबाट सुरबक्षत राख्न कायाणलयबाट चनचेतनामूलक 

पचाण पमे्लट टोलटोलमा टास्त लगाउनुका साथै बिबभन्न संचार माध्यमबाट समेत जानकारी 

गराउने गररएको ॰ ८० जना पररिारलाई राहत बितरण गररयो ॰  

सबमबत गठन गररएको छ ॰ २ ठाउँमा क्वरेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन, माक्स, सािुन, सेबनटाइजर 

बितरण गररयो ॰ 

११  अन्य सरल, सहज र सुलभ तररकाले सेिा प्रिाह भइरहको छ ॰ िडा कायालयले सेिाग्राही जनताको 

गुनासोलाइ उबचत समयमा सम्बोधन गरर सेिा प्रिाह चुस्त दुरुस्त बनाएको ॰ 

 

र्डव नं. ७ को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु  

षस.नं. कवमको षर्र्रण सम्पवषदत कवयय 

१ 

िडा सबमबत तफण  बोडण 

बैठक तथा बनणणयको 

संबक्षप्त बििरण 

जम्मा १८ िटा बैठक सम्पन्न,बबबभन्न बमबतमा संचाबलत बैठकमा बबपत 

ब्यबस्थापन,खानेपानी,प्रधानमिी रोजगार कायणक्रम,योजना लगायतका बबषयमा छलफल तथा 

बनणणय  

२ बनयबमत प्रशासबनक कायण 
बनयबमत प्रशासबनक कायण तफण  चालु बषणको अधण बाबषणक अिबधमा ५५ िटा नागररकताको बसफाररस 

र ३२७ िटा बबबभन्न प्रकृबतका बसफाररस, बचठी पत्र आबद चलानी भएको ॰ 

३ पबिकरण तफण  

पबिकरण तफण  चालु बषणको अधण बाबषणक अिबधमा ३९ िटा जन्मदताण, २३ िटा मृतु्यदताण, १२ िटा 

बििाहदताण, १० िटा बसाईसराई र ५ िटा संबन्ध बबचे्छद दताण गरर जम्मा ८९ िटा घटना दताण भएको॰ 

साथै ४ िटा घटना दताण शंसोधन भएको ॰ 

४ राजश्व संकलन तफण   जम्मा रु. ३७८३८०॰- संकलन भएको  

५ सुचना प्रिाह 
िडा कायाणलयमा सुचना पाटीको ब्यिस्था गररएको, िडा सबमतीका पदाबधकारी तथा कमणचारी, 

बबबभन्न सामाबजक संघ संस्था तथा सामाबजक संजाल माफण त आिस्यक सुचना प्रिाह गने गररएको ॰  

६ तथ्ांक संकलन 

अत्यन्न नु्यन आय भई covid-19 को कारण बजिन यापन गनण कबठन भएकाहरुलाई गा.पा. बाट 

राहत बबतरण प्रयोजनका लागी ४० घर धुरी, सुरबक्षत नागररक आिास प्रयोजनका लागी २२ घर धुरी, 

प्रधानमिी स्वरोजगार कायणक्रम अन्तगणत ४१ जना बेरोजगारहरुको पबहचान गरर तथ्ांक संकलन 

गररएको, आिस्यकता अनुसार कायाणलयलाई आिस्यक पने र कायाणलयको बजमे्मिारी अन्तगणत 

रहेका अन्य तथ्ांक संकलन तथा अध्यािबधक कायण भैरहेको 

७ 
मेलबमलाप तथा 

समन्रयात्मक कायण 

उक्त प्रयोजनका लागी यस अिबधमा कायाणलयमा औपचाररक रुपमा कुनै बनिेदन तथा उजुरी प्राप्त 

हुन नआएको॰ 

८ सामाबजक सुरक्षा  ३८० जना लाभग्राहीलाई कुल रु. २९१०२०० बितरण गररएको  

९ योजना कायाणन्रयन 
गा.पा.िडा,संघीय योजना,प्रदेश योजना,बनिाणचन के्षत्र बबकास पूिाणधार योजना गरर कुल २२ योजना 

मधे्य १४ सम्प्झौता भएको,७ िटा सम्पन्न,३ िटाको भुक्तानी  

१० 
कोरोना रोकथाम तथा 

बबपत ब्यिस्थापन 

१. बबबभन्न बमबतमा िडा सबमबत र सरोकारिाला हरुसँग बैठक बसी सचेतना मुलक कायणक्रम एिं 

सुचना प्रचार प्रसार, covid-19 को रोकथामका लागी स्थानीय क्लि, आमा समुह, बबधालय, स्वास्थ्य 

संस्थाहरुलाई बजमे्मिार बनाई सोको बनयबमत अनुगमन तथा सुपररिेक्षण,बनशुल्क क्वारेन्टाइन 

संचालन, अबत बबपन्न ४० घर पररिारमा राहत बितरण,बबपत ब्यबस्थापन सामग्री बितरण  

११ अन्य  
१. िडा कायाणलयको निबनबमणत भिन ह्ाँडीमा कायाणलय भिन बनमाणण तथा आधारभुत डेकोरेसनको 

कायण संपन्न गरर बमबत २०७७/०७/२३ देन्त्रख नयाँ भिनबाटकायाणलयको बनयबमत कायण सुचारु गररएको 

,१३० घरलाई ५० प्रबतशत अनुदानमा आलुको बबउ बबतरण ॰ 

 

 



 

र्डव नं. ८ को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु  

षस.नं. कवमको षर्र्रण सम्पवषदत कवयय 

१ 

िडा सबमबत तफण  बोडण 

बैठक तथा बनणणयको 

संबक्षप्त बििरण 

जम्मा १८ िटा बैठक सम्पन्न,बबबभन्न बमबतमा संचाबलत बैठकमा बबपत 

ब्यबस्थापन,खानेपानी,प्रधानमिी रोजगार कायणक्रम,सुरबक्षत नागररक आिास योजना लगायतका 

बबषयमा छलफल तथा बनणणय  

२ 
बनयबमत प्रशासबनक कायण 
 

प्रशासबनक कायण बनयबमत रुपमा भईरहेको  
 

३ पबिकरण तफण  पबिकरण तफण  चालु बषणको अधण बाबषणक अिबधमा २९ िटा जन्मदताण, १८ िटा मृतु्यदताण, ९ िटा 

बििाहदताण, ६ िटा बसाईसराई र २ िटा संबन्ध बबचे्छद दताण गरर जम्मा ६४ िटा घटना दताण भएको॰  

४ राजश्व संकलन तफण  
आ.ि. ०७७/०७८ को साउन देन्त्रख पौष सम्म आन्तररक आम्दानी जम्मा रु २३७६०१/- गापा पठाइएको 

॰ 

५ सुचना प्रिाह 
यस िडाका बबबभन्न टोल बस्तीमा पुरानै सस्कार अनुसार कटुिाल प्रथा द्वारा सूचना प्रबाह   गने 

गररएको,  िडा बाट गररने सुचनामा फेसबुक, टेबलफोन साथै पत्र बाट पबन सूचना प्रबाह गररदै आएको      
 

६ तथ्ांक संकलन 
यस िडामा आबस्यक पने तथ्ांकहरु संकलन गदाण कायणलयका कमणचारी , जनप्रबतबनबध, बशक्षक तथा 

अन्य जनशन्त्रक्त पररचालन गरी संकलन गररन्द्छ 

७ मेलबमलाप तथा 

समन्रयात्मक कायण 
िडामा परका बबबभन्न उजुरी तथा बबबादहरु जनप्रबतबनबध र कमणचारीको सहकायणमा गररने गरेको छ   
 

८ सामाबजक सुरक्षा  ३२९ जना लाभग्राहीलाई कुल रु. २६९४६००  बितरण गररएको  

९ योजना कायाणन्रयन 
गा.पा.िडा,संघीय योजना,प्रदेश योजना,बनिाणचन के्षत्र बबकास पूिाणधार योजना गरर कुल २० योजना 

मधे्य ११ सम्प्झौता भएको,बाँकी सम्प्झौता तथा कायणन्रयनको चरणमा रहेका   

१० 
कोरोना रोकथाम तथा 

बबपत ब्यिस्थापन 

१. बबबभन्न बमबतमा िडा सबमबत र सरोकारिाला हरुसँग बैठक बसी सचेतना मुलक कायणक्रम एिं 

सुचना प्रचार प्रसार, covid-19 को रोकथामका लागी स्थानीय क्लि, आमा समुह, बबधालय, स्वास्थ्य 

संस्थाहरुलाई बजमे्मिार बनाई सोको बनयबमत अनुगमन तथा सुपररिेक्षण,बनशुल्क क्वारेन्टाइन 

संचालन, अबत बबपन्न  घर पररिारमा राहत बितरण,बबपत ब्यबस्थापन सामग्री बितरण,खाध्य 

संकटलाई मध्य नजर गदै खाध्य भण्डारण गररएको ,बबपत ब्यबस्थापनको लाबग िडा सबमबत तयारी 

अिस्थामा रहेको  

११  अन्य  
 

 

र्डव नं. ९ को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु  

षस.नं. कवमको षर्र्रण सम्पवषदत कवयय 

१ 

िडा सबमबत तफण  बोडण 

बैठक तथा बनणणयको 

संबक्षप्त बििरण 

जम्मा १८ िटा बैठक सम्पन्न,बबबभन्न बमबतमा संचाबलत बैठकमा बबपत 

ब्यबस्थापन,खानेपानी,प्रधानमिी रोजगार कायणक्रम,सुरबक्षत नागररक आिास योजना लगायतका 

बबषयमा छलफल तथा बनणणय  

२ 
बनयबमत प्रशासबनक कायण 
 

प्रशासबनक कायण बनयबमत रुपमा भईरहेको ,चलानी-१६३,नगाररकता बसफाररस-२४  
 

३ पबिकरण तफण  पबिकरण तफण  चालु बषणको अधण बाबषणक अिबधमा २५ िटा जन्मदताण, ९ िटा मृतु्यदताण, ६ िटा 

बििाहदताण, २ िटा बसाईसराई र १ िटा संबन्ध बबचे्छद दताण गरर जम्मा ४३  िटा घटना दताण भएको॰  

४ राजश्व संकलन तफण  आ.ि. ०७७/०७८ को साउन देन्त्रख पौष सम्म आन्तररक आम्दानी जम्मा रु ९७,७०० /-  



 

५ सुचना प्रिाह 
यस िडाका बबबभन्न टोल बस्तीमा पुरानै सस्कार अनुसार कटुिाल प्रथा द्वारा सूचना प्रबाह   गने 

गररएको,  िडा बाट गररने सुचनामा फेसबुक, टेबलफोन साथै पत्र बाट पबन सूचना प्रबाह गररदै आएको      
 

६ तथ्ांक संकलन 
यस िडामा आबस्यक पने तथ्ांकहरु संकलन गदाण कायणलयका कमणचारी , जनप्रबतबनबध, बशक्षक तथा 

अन्य जनशन्त्रक्त पररचालन गरी संकलन गररन्द्छ 

७ मेलबमलाप तथा 

समन्रयात्मक कायण 
िडामा परका बबबभन्न उजुरी तथा बबबादहरु जनप्रबतबनबध र कमणचारीको सहकायणमा गररने गरेको छ   
 

८ सामाबजक सुरक्षा  १७४  जना लाभग्राहीलाई कुल रु. १५६४८००/-  बितरण गररएको  

९ योजना कायाणन्रयन 
गा.पा.िडा,संघीय योजना,प्रदेश योजना,बनिाणचन के्षत्र बबकास पूिाणधार योजना गरर कुल १३  योजना 

सम्प्झौता तथा कायणन्रयनको चरणमा रहेका   

१० 
कोरोना रोकथाम तथा 

बबपत ब्यिस्थापन 

१. बबबभन्न बमबतमा िडा सबमबत र सरोकारिाला हरुसँग बैठक बसी सचेतना मुलक कायणक्रम एिं 

सुचना प्रचार प्रसार, covid-19 को रोकथामका लागी स्थानीय क्लि, आमा समुह, बबधालय, स्वास्थ्य 

संस्थाहरुलाई बजमे्मिार बनाई सोको बनयबमत अनुगमन तथा सुपररिेक्षण,बनशुल्क क्वारेन्टाइन 

संचालन, अबत बबपन्न  घर पररिारमा राहत बितरण,बबपत ब्यबस्थापन सामग्री बितरण,खाध्य 

संकटलाई मध्य नजर गदै खाध्य भण्डारण गररएको ,बबपत ब्यबस्थापनको लाबग िडा सबमबत तयारी 

अिस्थामा रहेको  

११  अन्य  
 

 

र्डव नं. १० को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु  

षस.नं. कवमको षर्र्रण सम्पवषदत कवयय 

१ 
िडा सबमबत तफण  बोडण  

बैठक तथा बनणणयको 

संबक्षप्त बििरण 
बबबभन्न बमबतमा संचाबलत बैठकमा बबपत ब्यबस्थापन,खानेपानी,प्रधानमिी रोजगार कायणक्रम,सुरबक्षत 

नागररक आिास योजना लगायतका बबषयमा छलफल तथा बनणणय  

२ 
बनयबमत प्रशासबनक कायण 
 

प्रशासबनक कायण बनयबमत रुपमा भईरहेको 
 

३ पबिकरण तफण  पबिकरण तफण  चालु बषणको अधण बाबषणक अिबधमा २८ िटा जन्मदताण, १३ िटा मृतु्यदताण, २ िटा 

बििाहदताण, २ िटा बसाईसराई र २ िटा संबन्ध बबचे्छद दताण गरर जम्मा ४९ िटा घटना दताण भएको॰  

४ राजश्व संकलन तफण  आ.ि. ०७७/०७८ को साउन देन्त्रख पौष सम्म आन्तररक आम्दानी जम्मा रु ३,०८,१७३ /-  

५ सुचना प्रिाह 
यस िडाका बबबभन्न टोल बस्तीमा पुरानै सस्कार अनुसार कटुिाल प्रथा द्वारा सूचना प्रबाह   गने 

गररएको,  िडा बाट गररने सुचनामा फेसबुक, टेबलफोन साथै पत्र बाट पबन सूचना प्रबाह गररदै आएको      
 

६ तथ्ांक संकलन 
यस िडामा आबस्यक पने तथ्ांकहरु संकलन गदाण कायणलयका कमणचारी , जनप्रबतबनबध, बशक्षक तथा 

अन्य जनशन्त्रक्त पररचालन गरी संकलन गररन्द्छ 

७ मेलबमलाप तथा 

समन्रयात्मक कायण 
िडामा परका बबबभन्न उजुरी तथा बबबादहरु जनप्रबतबनबध र कमणचारीको सहकायणमा गररने गरेको छ   
 

८ सामाबजक सुरक्षा  ४१४  जना लाभग्राहीलाई कुल रु. ३४,४५,४००/-  बितरण गररएको  

९ योजना कायाणन्रयन 
गा.पा.िडा,संघीय योजना,प्रदेश योजना,बनिाणचन के्षत्र बबकास पूिाणधार योजना गरर कुल   १८ योजना 

सम्प्झौता तथा कायणन्रयनको चरणमा रहेका   

१० 
कोरोना रोकथाम तथा 

बबपत ब्यिस्थापन 
१. बबबभन्न बमबतमा िडा सबमबत र सरोकारिाला हरुसँग बैठक बसी सचेतना मुलक कायणक्रम एिं 

सुचना प्रचार प्रसार, covid-19 को रोकथामका लागी स्थानीय क्लि, आमा समुह, बबधालय, स्वास्थ्य 



 

संस्थाहरुलाई बजमे्मिार बनाई सोको बनयबमत अनुगमन तथा सुपररिेक्षण,बनशुल्क क्वारेन्टाइन 

संचालन, अबत बबपन्न  घर पररिारमा राहत बितरण,बबपत ब्यबस्थापन सामग्री बितरण,खाध्य 

संकटलाई मध्य नजर गदै खाध्य भण्डारण गररएको ,बबपत ब्यबस्थापनको लाबग िडा सबमबत तयारी 

अिस्थामा रहेको  

११ अन्य 
 

 

र्डव नं. ११ को कवयवयियबवट सम्पवषदत कवययहरु  

षस.नं. कवमको षर्र्रण सम्पवषदत कवयय 

१ 

िडा सबमबत तफण  बोडण 

बैठक तथा बनणणयको 

संबक्षप्त बििरण 

जम्मा १८ िटा बैठक सम्पन्न,बबबभन्न बमबतमा संचाबलत बैठकमा बबपत ब्यबस्थापन,खानेपानी,प्रधानमिी 

रोजगार कायणक्रम,सुरबक्षत नागररक आिास योजना लगायतका बबषयमा छलफल तथा बनणणय  

२ 
बनयबमत प्रशासबनक कायण 

 प्रशासबनक कायण बनयबमत रुपमा भईरहेको 

३ पबिकरण तफण  पबिकरण तफण  चालु बषणको अधण बाबषणक अिबधमा १६ िटा जन्मदताण, १३ िटा मृतु्यदताण, ४ िटा 

बििाहदताण, ० िटा बसाईसराई र ० िटा संबन्ध बबचे्छद दताण गरर जम्मा ३३  िटा घटना दताण भएको॰  

४ राजश्व संकलन तफण  आ.ि. ०७७/०७८ को साउन देन्त्रख पौष सम्म आन्तररक आम्दानी जम्मा रु २,०५,७७५ /-  

५ सुचना प्रिाह 
यस िडाका बबबभन्न टोल बस्तीमा पुरानै सस्कार अनुसार कटुिाल प्रथा द्वारा सूचना प्रबाह   गने गररएको,  

िडा बाट गररने सुचनामा फेसबुक, टेबलफोन साथै पत्र बाट पबन सूचना प्रबाह गररदै आएको      
 

६ तथ्ांक संकलन 
यस िडामा आबस्यक पने तथ्ांकहरु संकलन गदाण कायणलयका कमणचारी , जनप्रबतबनबध, बशक्षक तथा 

अन्य जनशन्त्रक्त पररचालन गरी संकलन गररन्द्छ 

७ 
मेलबमलाप तथा 

समन्रयात्मक कायण 
िडामा परका बबबभन्न उजुरी तथा बबबादहरु जनप्रबतबनबध र कमणचारीको सहकायणमा गररने गरेको छ   
 

८ सामाबजक सुरक्षा ३५० जना लाभग्राहीलाई कुल रु. ३२,८७,२००/-  बितरण गररएको  

९ योजना कायाणन्रयन 
गा.पा.िडा,संघीय योजना,प्रदेश योजना,बनिाणचन के्षत्र बबकास पूिाणधार योजना गरर कुल १४  योजना 

सम्प्झौता तथा कायणन्रयनको चरणमा रहेका   

१० 
कोरोना रोकथाम तथा 

बबपत ब्यिस्थापन 

१. बबबभन्न बमबतमा िडा सबमबत र सरोकारिाला हरुसँग बैठक बसी सचेतना मुलक कायणक्रम एिं सुचना 

प्रचार प्रसार, covid-19 को,बनशुल्क क्वारेन्टाइन संचालन, अबत बबपन्न  घर पररिारमा राहत 

बितरण,बबपत ब्यबस्थापन सामग्री बितरण,खाध्य संकटलाई मध्य नजर गदै खाध्य भण्डारण गररएको 

,बबपत ब्यबस्थापनको लाबग िडा सबमबत तयारी अिस्थामा रहेको  

११ अन्य 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(ञ) गवउँपवषिकव अध्यि,उपवध्यि ,प्रमुि प्रशवसकीय अषधकृत,सुचनव अषधकवरीको षर्र्रण   

 

अध्यिको षर्र्रण :        उपवध्यिको षर्र्रण:  

नाम थर : श्री युिराज कँुिर                                  नाम थर : श्री सगुन गुरुङ  

मोबाइल नं. :९८५६००१७००                                 मोबाइल नं.: ९८५६००१७२०  

इमेल- yobaraj.kunwar12@gmail.com      इमेल : sagun.gurung34@gmail.com 

प्रमुि प्रशवसकीय अषधकृतको   षर्र्रण :            सूचनव अषधकवरीको षर्र्रण:  

नाम थर : श्री युिराज अबधकारी                                      नाम थर : श्री बलराम भुगाइं   

मोबाइल नं. :९८५६०५४३००                                       मोबाइल नं.: ९८४६०५९५२६  

इमेल- youbarajad03@gmail.com                   इमेल : apgaupalika@gmail.com 

 

 

(ट) ऐन ,षनयम,षर्षनयम,षनदेषशकवको सूची 

अन्नपूणण गाउँपाबलकामा आ.ब. २०७७/०७८ मा श्रािण १ देन्त्रख पुष मसान्तसम्म न्त्रस्वकृत भएका ऐन बनम्नानुसार छन् : 

 अन्नपूणण गाउँपाबलकाको िातािरण तथा प्राकृबतक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

 अन्नपूणण गाउँपाबलकाको स्थानीय श्रोत साधन उपयोग तथा ब्यबस्थापन ऐन, २०७७ 

 अन्नपूणण गाउँपाबलकाको सािणजबनक नीबत साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७७ 

 अन्नपूणण गाउँपाबलकाको बिपद जोन्त्रखम नू्यनीकरण तथा ब्यबस्थापन ऐन, २०७७ 

 अन्नपूणण गाउँपाबलकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७७ 

 अन्नपूणण गाउँपाबलकाको अनाथ तथा जोन्त्रखमयुक्त बालबाबलकाका लाबग स.सु. कायणक्रम संचालन ऐन, २०७७ 

 अन्नपूणण गाउँपाबलकाको पूिाणधार ब्यबस्थापन ऐन, २०७७ 

 अन्नपूणण गाउँपाबलकाको आबथणक कायणबिबध बनयबमत तथा ब्यबन्त्रस्थत गनण बनेको कानून , २०७७  

 

(ठ) आम्दवनी,िचय तथव आषथयक कवरोबवर सम्बन्धी अध्यवर्षधक षर्र्रण 

आ.ब. २०७६/०७७ को  आम्दानी,खचण तथा आबथणक कारोबार सम्बन्त्रन्ध समू्पणण बििरण कायाणलयको िेबसाइटमा अपलोड 

गररएको ॰आ.ब. २०७७/०७८ को अधणबाबषणक बििरण यसै प्रकाशनको आबथणक बििरणमा संलग्न गररएको ॰ 

 

(ड) कवयवयियबवट अषघल्लो आषथयक बियमव संचवषित कवययक्रम र्व आयोजनवको षर्र्रण 

गाउँपाबलकाको िेबसाइटमा अपलोड गररएको ॰ 



 

 

(ढ) कवयवयियको रे्बसवइटको षर्र्रण 

आबधकाररक िेबसाइट :www.annapurnamunkaski.gov.np 

आबधकाररक इमेल : apgaupalika@gmail.com, info@annapurnamunkaski.gov.np 

 

 

(ण) कवयवयियिे प्रवप्त गरेको बैदेषशक सहवयतव,ऋण अनुदवन एबम प्रवषबषधक सहयोग सम्झौतव सम्बद्धन्ध 

षर्र्रण 

चालु आ.ब. २०७७/०७८ को श्रािण १ देन्त्रख पौष मसान्तसम्म संघ सरकार,गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रकम  र 

गाउँपाबलकाको आन्तररक श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम बाहेक अन्य कुनै बैदेबशक सहायता,ऋण,अनुदान एबम प्राबबबधक सहयोग 

सम्प्झौता नगरेको 


