
                              अन्नपूर्ण गाउँपालिका 

              गाउँ कार्णपालिकाको कार्ाणिर्,कास्की 

 

 

 

चािु आ.ब. २०७९/८० अर्णबालषणक प्रगलि लििरर् 

 

 

प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

• कर्मचारीको कार्ामलर् सर्र्  र बिदालाई थप प्रभािकारी  िनाउन बिद्रु्तीर् हाबिरी (Face 

Recognition System) को प्रर्ोग गररएको   

• िनप्रबतबनबि तथा कर्मचारीहरुको सम्पबत बििरण संकलन गरर  तोबकएको सर्र्रै् रु्ख्य र्न्त्री 

तथा र्न्त्री पररषदको कार्ामलर्र्ा पठाइएको  

• गाउँपाबलकार्ा कार्मरत कर्मचारी हरुसंग कार्मसम्पादन सम्झौता गरर बिमे्मिारी बदइएको । 

• र्ाबसक एिर् आिश्यकता अनुसार कार्मपाबलका िैठकहरु सम्पन्न भएको  

• स्थानीर् तह संस्थागत क्षर्ता स्वरु्ल्ांकन भईरहेको । 

• गाउँपाबलकाको सेिा प्रिाहसंग सम्बन्धित अन्य  कार्हरु बनर्बर्त रुपर्ा भइरहेको । 

• गाउँपाबलका अन्तगमत रहेका सहकारीका  संचालक तथा कर्मचारीलाई ५ बदने लेखा सम्बन्धि 

ताबलर् प्रदान गररएको  

• आ.ि. २०७९/८०  को प्रथर् चौर्ाबसक सम्म  १० िटा कार्मबिबि पाररत गरी रािपत्रर्ा प्रकाशन 

गररएको,३ िटा प्रकाशनको चरणर्ा रहेका  

 

 

अध्यक्षजू्यको सलचबािर्बाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

• गाउँपाबलकार्ा अध्यक्ष जू्य संग भेटघाट तथा गुनासोको लाबग आउने सेिाग्राहीलाई प्रतीक्षा कक्षको 

ब्यिस्था गररएको 

• सेिाग्राहीको कार्/गुनासो/सुझािको लाबग पुन्धिकाको ब्यिस्था गरर भेटघाटको सर्र् बर्लाउने 

गररएको 

• अध्यक्षजू्य को अनुपन्धस्थबतर्ा सेिाग्राहीको कार् र कागिात बलई प्रकृर्ा अबघ िढाउने गररएको   

• अध्यक्षजू्यसंग आफ्ना गुनासोहरु राख्न छुटै्ट कार्मकक्षको ब्यिस्था गररएको । 

• अध्यक्षजू्यको दैबनक कार्मक्रर्को िानकारीको लाबग नोबटस िोर्मको ब्यिस्था गररएको 

• अध्यक्षजू्यको उपन्धस्थबत िा अनुपन्धस्थबतर्ा पबन सबचिालर्का दैबनक कार्महरु सूचारु रहने ब्यिस्था 

बर्लाइएको   

आलथणक प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु  



                श्रोि  बालषणक अनुमालनि आर्  िास्तलिक आर् 

संघ   

सर्ानीकरण अनुदान  ११ करोर् १९ लाख  ३  करोर् ७४ लाख ५० हिार  

शसतम अनुदान चालु  २५ करोर् २४ लाख  १२ करोर् ९० लाख  

शसतम अनुदान पँुिीगत  १  करोर् ६४ लाख  १८ लाख  

बिशेष अनुदान पँुिीगत  १ करोर् ९७ लाख  ० 

सर्पुरक अनुदान पँुिीगत  ३ करोर् ६० लाख  ० 

रािश्व िांर्फांर्  ११  करोर् ४  लाख ९२ हिार  १ करोर् २९ लाख ४४ हिार  

प्रदेश   

सर्ानीकरण अनुदान प्रदेश  १ करोर् २६ लाख ६३ हिार  ६३  लाख ३१  हिार ५ सर्  

सर्पुरक अनुदान पँुिीगत  ५० लाख  २५ लाख  

रािश्व िांर्फांर् प्रदेश  ६३  लाख ३४ हिार  २८  लाख ५४  हिार  

शसतम अनुदान पँुिीगत  ५० लाख  २५ लाख 

 

कुल खचम प्रबतशत : ३८.२६  (चालु + पँुिीगत) 

• गत बिगत िषमहरुको कररि १ करोर् २६ लाख िेरुिु रकर् र्स िषम लेखापरीक्षण गने 

क्रर्र्ा बिल भरपाइ तथा आिश्यक कागिातहरु पेश गरी सम्परीक्षण गरी िेरुिु फसोट 

गररएको 

• गाउँपाबलकालाइ िेरुिु शुन्य िनाउन सािमिबनक लेखा सबर्बतलाइ सकृर् िनाइ सो 

बिषर्र्ा ब्यापक छलफल गरी बिबिर् अनुशासन कार्र् गनम कार्मबिबिको र्स्यौदा 

बनर्ामणको अन्धन्तर् क्रर्र्ा रहेको 

 

 

न्यालर्क सलमलिबाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

 

• िम्मा ८ िटा रु्द्दा दताम भई  ५  िटा फर्छ्यौट भएका र िाँकी फर्छ्यौटको क्रर्र्ा रहेका 

• िनप्रबतबनबि र रे्लबर्लापकताम बिच अन्तरकृर्ा कार्मक्रर् सम्पन्न गररएको 

• हाल गाउँपाबलकाका ११  िटै िर्ार्ा ३० िना रे्लबर्लापकताम रहेका  

  

   

कृलष लबकास शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु  

•   घरिुरी कृषकहरुलाई ५० प्रबतशत अनुदानर्ा २५००० के.बि. आलूको बिउ बितरण  

•  ११ िटै िर्ार्ा र्ोर्ल फर्म बनर्ामणको लाबग सूचना प्रकाशन गरी सम्झौताको चरणर्ा 

रहेका  

• प्रिानर्न्त्री कृबष आिुबनकीकरण पररर्ोिना तरकारी पकेट कार्मक्रर्को सूचना प्रकाशन 

गररएको,सम्झौता हुन िाँकी  

• उिा र कोदो क्लस्टर बनर्ामणको सूचना प्रकाशन गरर सबकएको  

• बहउँदे फलफुल बिरुिा बितरणको लाबग सूचना प्रकाशन भई बितरणको चरणर्ा रहेको  

 



पशु सेिा शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

कार्मक्रर्  लाभान्धित संख्या  

पशु स्वास्थ्य सेिा/प्राथबर्क उपचार  ६८९   

पशु उपचार सेिा 
(रे्बर्कल/र्ाइनर सबिमकल/गाइनोकोलोबिकल/रेबिि बिरुद्धको खोप 

सेिा ) 

१४३० 

रेबिि तथा खोरेत बिरुद्ध खोप  २०८०  

बनशुल्क औषिी बितरण  ६३६ िना कृषक 

पशु आहारा सेिा (बहउँदे घाँसको बिउ बितरण ५० प्रबसशत 

अनुदानर्ा ) 

६७०० के.िी. पररर्ाण  

कृबतर् गभामिान सेिा  १०५३  

 

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेिा बिज्ञ केन्द्र कास्कीको पशुर्ा पुणम खोप कार्मक्रर्को कार्ामिर्नको लाबग 

समू्पणम िर्ाहरुर्ा िर्ािरीर् अन्तरकृर्ा तथा साना ब्यिसाबर्क फर्म स्थापनाका लाबग आिेदन गरेका २० 

िटा फर्महरुको स्थलगत अनुगर्न सम्पन्न भएको । 

सामालिक लबकास शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

दताम भएका टोल बिकास संस्था,आर्ा सरु्ह,िाल/रु्िा क्लि -८  

घ िगम  बनर्ामण ब्यिसार्ी इिाित -२१  

सामालिक सुरक्षा िथा पन्जिकरर् शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु  

• आ.ि. २०७९/०८० को पबहलो तै्रर्ाबसकर्ा  ४८०२   िना सार्ाबिक सुरक्षाका 

लाभग्राहीहरुलाई सार्ाबिक सुरक्षा भिा पार्क पने िैकर्ाफम त टोल टोलर्ा लगी उपलब्ध 

गराइएको 

•  सार्ाबिक सुरक्षा भिाको सहि बितरणको लाबग िर्ाध्यक्ष र िैंक तथा बििीर् संस्था बिच 

बनर्बर्त िैठक (साबिकर्ा दुईिटा िैंकिाट र्ात्र बितरण हुने गरेकोर्ा र्स आ.ि. देन्धख ४ 

िटा िैंक र्ाफम त लाभग्राहीलाई पार्क पने गरी बितरणको ब्यिस्था बर्लाइएको  

• ११ िटै िर्ािाट  व्यन्धिगत घटना दताम  अनलाइन र्ाफम त सुरु गररएको हाल सम्म दताम 

संख्या ५७०  

• एर् आइ एस अपरेटरको नेतृत्वर्ा बफल्ड सहार्कहरु पररचालन गरी गाउँपाबलकका ११ 

िटै िर्ाका टोल टोलर्ा गइ घटना दताम गने र सार्ाबिक सुरक्षा भिार्ा पहँुच नपुगेका 

लाभग्राहीलाइ बसस्टर्र्ा सर्ािेश गनमको लाबग ४४ बदने घटना दताम तथा सार्ाबिक सुरक्षा 

बशबिर संचालन भइरहेको 

 

र्ोिना शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु 
 

• िाबषमक र्ोिना पुिक प्रकाशन गररएको 

• र्ोिना ब्यिस्थापन प्रणाली सम्बन्धि ताबलर् प्रदान गरी िर्ा कार्ामलर्िाट सरे्त 

अनलाइनर्ा आिाररत र्ोिना ब्यिस्थापन प्रणालीको प्रर्ोग भईरहेको  



• िम्मा र्ोिना संख्या :- १९३  

• िम्मा सम्झौता भएका र्ोिना – १०२ िटा  

• िम्मा भुिानी भएका र्ोिना संख्या- ३६ िटा (िाटो र्र्मत तथा सफाइ सबहत गरेर) 

• बिद्रु्तीर् प्रणाली र्ाफम त िोलपत्र आह्वान भई रु्ल्ांकन सबकएर सम्झौता भइसकेका 

र्ोिना  संख्या – ३  

• गाउँपाबलकािाट सम्झौता हुने र्ोिनाहरुको िर्ा कार्ामलर्हरुर्ा नै बशबिर संचालन गरी 

र्ोिना सम्झौता गने कार्मको शुरुिात गररएको । 

 

स्वास्थ्य शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु  

•  कोरोना बिरुद्ध कोबभर्बशल्ड,भेरोबशल तथा िोनसन खोप लगाउने लाभग्राही संख्या -४०२१८  

• िाबषमक सबर्क्षा गोष्ठी, क्षर्रोग र पोषण सबर्क्षा संचालन  

• खोप एिर् राबरि र् बभटाबर्न कार्मक्रर् संचालन  

• आर्ा सुरक्षा कार्मक्रर् अन्तगमत बिबभन्न स्वास्थ्य संस्थार्ा अनुगर्न  

• स्वास्थ्य बिर्ा कार्मक्रर् संचालन गरी हाल सम्म ५१३ पररिारको बिर्ा गररएको  

• प्रते्यक हप्ताको शुक्रिार कोबभर् भ्यान्धिन संचालन भईरहेको  

• स्वास्थ्य चौकीिाट बनर्बर्त सेिा प्रिाह भएको  

 

 
लशक्षा रु्िा िथा खेिकुद शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु  

• बशक्षकहरुलाई नर्ाँ पाठ्यक्रर् , IEMIS , सेनेटरी प्यार्  सम्बिी अबभरु्न्धखकरण कार्मक्रर् 

सञ्चालन  । 

• र्ाबसक प्र.अ. िैठक (५ िटा) 

• र्ाध्यबर्क तहका प्र.अ. बिच SEE नबतिा बिशे्लषण सुिारका लाबग अन्तरकृर्ा र छलफल 

र सुिार गनमका लाबग प्रबतिद्धता व्यि। 

• बिषर्गत बशक्षकहरु बिच SEE राम्रो नबतिा प्राप्त गरेका बशक्षकहरु र नराम्रो  नबतिा 

प्राप्त  गरेका बशक्षकहरुबिच छलफल साथै नबतिा सुिारको लाबग प्रबतिद्धता । 

•  बिषर्गत सबर्बत गठन (गबणत,बिज्ञान,सार्ाबिक,नेपाली,अंगे्रिी) 

•  बशक्षा बदिश २०७९  र्नाउने कार्म । 

• बिद्याथीहरु बिच सञ्चालनअबतररि कृर्ाकलाप 

(पढाई प्रबतर्ोबगता, बहसाि दौर्, हाबिरी ििाफ, िन्धित्वकला, बनिि लेखन) । 

• बशक्षकहरुलाई सम्मान बदघमसेिा प्रदान उतृ्कर  नबतिा प्राप्त गने बिद्याथी सम्मान पुरसृ्कत 

कक्षा  १२ र्ा उतृ्कर नबतिा प्राप्त गने बिद्याथी सम्मान पुरसृ्कत उतृ्कर बिद्यालर् (१–३) 

(१–५) (१–१२  पुरसृ्कत । 

• बिबभन्न खेलर्ा सहभाबगता िनाउने ब्यन्धिहरुलाई खेलर्ा सहभाबग हँुदा पोत्साहन स्वरुप 

खचम  ब्यिस्थापन ।     

• बशक्षक सरुिा, बशक्षक करारर्ा बनरू्िी, बि.ब्य.स. गठन । 

• बिद्यालर्का बिबभन्न कार्मक्रर्र्ा सहभाबग । 

• बिद्यालर्  िालग्रार्को अनुगर्न । 

• बशक्षकहरुको र्ाबसक तलि बनकासा साथै भुिानी । 



• गाउँपाबलकार्ा बिबभन्न िर्ार्ा सञ्चालन भएका खेलकुद कार्मक्रर्र्ा गाउँपाबलकाको   

             सहभाबगता 

• आिारभुत तह कक्षा १-८ र र्ाध्यबर्क तहका बिद्यालर् व्यिस्थापन सबर्बत र बशक्षक 

अबभभािक संघका अध्यक्षहरु बिच शैबक्षक अन्तरकृर्ा र छलफल । 

 

 

रािश्व शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

 

• गाउँपाबलका र ११ िटै िर्ा कार्ामलर्िाट अनलाइन प्रणाली र्ाफम त रािश्व संकलनको सुरुिात 

गररएको  

• अनलाइन रािश्व संकलन बशबिर संचालन गररएको (िर्ा नं. १ देन्धख ६ )  

• हालसम्म  ९०  लाख ५ हिार रािश्व संकलन भएको  

• २७२३ करदाता रािश्व प्रणालीर्ा आिद्ध भएका  

 

सूचना प्रलबलर् शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

 

• गाउँपाबलका र िर्ा कार्ामलर्र्ा रािश्व ब्यिस्थापन प्रणाली र र्ोिना अनुगर्न एिर् ब्यिस्थापन 

प्रणाली सुरुिात गनम प्राबिबिक सहर्ोग गरेको  

• गाउँपाबलका तथा िर्ाका कर्मचारीलाई सूचना प्रबिबि एिर् बिबभन्न प्रणाली प्रर्ोगर्ा क्षर्ता 

अबभिृन्धद्ध गरेको  

• पर्मटकहरुलाई लबक्षत गदै बनर्ामण सुरु गररएको एकीकृत पर्मटक सूचना पोटमल एिर् र्ोिाइल 

एन्धिकेसन बनर्ामणको कार् अन्धन्तर् चरणर्ा पुगेको  

• गाउँपाबलका,िर्ा कार्ामलर् र स्वास्थ्य संस्थार्ा बनर्बर्त इन्टरनेट  सेिा प्रिाह एिर् बििारको 

लाबग प्राबिबिक सहर्ोग उपलब्ध गराएको  

• आिारभूत बिद्यालर्र्धे्य २८ िटार्ा इन्टरनेट िर्ान सम्पन्न भएको  

• गाउँपाबलकाको सूचना प्रिाहको लाबग िेिसाइट एिर् सार्ाबिक संिाल बनर्बर्त अध्यािबिक 

गरेको  

• गाउँपाबलकार्ा रहेका बिबभन्न प्रणाली,कम्पु्यटर र्र्मत एिर् सुरक्षा संिेदनबशलतालाई अनुगन गरी 

सेिा प्रिाहलाई बनर्बर्त िनाउन पहल गरेको  

• नि प्रििमन साझेदारी कार्मक्रर् अन्तगमत पर्मटन रै्त्री प्रबिबि रै्त्री नरू्ना अन्नपूणम गाउँपाबलका 

पररर्ोिनाका बिबभन्न गबतबिबि अबघ िढाएको  

• संस्थागत क्षर्ता स्वरु्ल्ांकन (बलसा), बििीर् िोन्धखर् नू्यनीकरण ििा पोटमलर्ा कागिात 

अध्यािबिक गरी रु्ल्ांकनको कार् चबलरहेको  

• अन्य बनर्बर्त सूचना प्रबिबि संग सम्बन्धित कार् र प्राबिबिक सपोटम उपलब्ध गराइएको  

 

मलहिा बािबालिका िथा िेष्ठ नागररक शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु  

 

• अपांग पररचर् पत्र बितरण संख्या-२०४ िना ,िेष्ठ नागररक पररचर् पत्र बितरण संख्या -६२१ (३४० 

र्बहला,२८१ पुरुष)  

• कररि १०० िना पूणम अशि अपांगहरुलाई पोषण सार्ग्री बितरण  



• गा.पा. बभत्र रहेका िालगृह अनुगर्न  

• िालिाबलकाको िन्मदताम अनलाइन र्ाफम त गनमको लाबग पहल 

• ५७ िना अनाथ बिपन्न िलिाबलकालाई शैबक्षक सार्ग्री बितरण 

• लैंबगक बहंसा बिरुद्धको १६ बदने अबभर्ान ,सचेतना कार्मक्रर् 

• अपांगता भएका व्यन्धिहरुको अनुगर्न तथा पररचर् पत्र बितरण  

• अपांगहरुलाई सहार्क सार्ग्री बितरण  

 

प्रर्ानमन्त्री रोिगार कार्णक्रम अन्तगणि सम्पादन भएका कार्णहरु 

• र्स कार्मक्रर् अन्तगमत संचाबलत आर्ोिना र्धे्य िर्ा नं. ४,५ र ७ र्ा अन्धन्तर् चरणर्ा रहेको, िर्ा 

नं.  १,३,५,६,७ को लागत इबररे्ट तर्ार गररसबकएको  

• िर्ा नं. ३ र्ा र्ोिना संचालन भईरहेका  

• रोिागर ब्यिस्थापन सूचना प्रणालीर्ा रोिगारर्ा संलग्न व्यन्धि र आर्ोिनाको बििरण प्रबिर 

गररएको  

• र्ाबसक बििीर् प्रगबत बििरण बनर्बर्त प्रणालीर्ा प्रबिर गने गररएको । 

• रोिगार ब्यिस्थापन प्रणालीर्ा िेरोिगारहरुको प्राथबर्कताक्रर् सबहतको सूची सािमिबनक 

गररएको  

      सुरलक्षि आप्रिासन कार्णक्रम (सामी)बाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

• र्नोसार्ाबिक परार्शम सेिा- १३७ िना 

• बििीर् साक्षरता कक्षा संचालन-१०० िना 

• सुरबक्षत िैदेबशक रोिगार सम्बन्धि परार्शम-५२१ घरपररिार  

• अबभरु्खीकरण-१२३ िना 

• बिदेशिाट उद्धार सहार्ता-३ िना 

• रृ्तक आबथमक सहार्ता उपलब्ध-३ पररिारलाइ रु २१ लाख  

• आप्रिासी श्रोत केन्द्रर्ा सर्स्या बसफाररस-११ िना  

• सुरबक्षत आप्रिासन कार्मकर् संचालन सम्बन्धि कार्मबिबि २०७९ न्धस्वकृत  

• िैदेबशक रोिगारीर्ा रहेका ब्यन्धिहरुको तथ्ांक संकलन गरी प्रोफाइल बनर्ामण गनम ११ िटै 

िर्ार्ा गणक बनरु्ि गरी तथ्ांक संकलनको कार्म सम्पन्न भएको  

 

िािािरर् सरसफाई िथा लिपद ब्यबस्थापन शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

 

• िषाम, चट्याङ, भूकम्प, आगलागी, िाढीपबहरो लगार्तको बिपतिाट बपबर्त २१ िनालाई राहत 

उपलब्ध गराइएको 

• बत्रपाल ३७ थान बितरण गररएको । 

• तारिाली ३६ थान बितरण गररएको । 

• बसंचाई पाईप ६० बर्टर बितरण गररएको । 

• खानेपानी पाईप २५० बर्टर बितरण गररएको । 

• नेपाल प्रहरीलाई बिबभन्न उद्धार सार्ग्री हिान्तरण गररएको  

• र्नसुन िन्य बिपत प्रभाबित १६ िनालाई बनकासा प्रदान गररएको  

• १५० घरिुरीको तथ्ांक संकलन भईरहेको  



• बिपद तथा िलश्रोत सम्बन्धि २ िटा कार्मबिबि बनर्ामण गरी पाररत भएको  

• बनर्बर्त िैठक िसे्न गरेको  

• बिपद सम्बन्धि ताबलर् संचालन गरेको  

• खानेपानी रु्हान २ िटा सूचीकरण,१ िटा नर्ाँ दताम  

 

 गरीबी लनिारर्का िालग िघु उद्यम कार्णक्रम ( मेड्पा ) बाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

  

• गररबि बनिारणका लाबग लघु उद्यर् बिकास कार्मक्रर् संचालन गनम लघु उद्यर् बिकास सबर्बत गठन 

गररएको 

• लघु उद्यर् बिकास कार्मक्रर् संचालन गनम िर्ा नं ९, १० र ११ लाइ िर्ा छनौट गररएको 

• लघु उद्यर् बिकास सम्बन्धि अबभरु्खीकरण कार्मक्रर् सम्पन्न भएको 

• लघु उद्यर् बिकास सम्बन्धि सहभाबगतारु्लक ग्राबर्ण लेखािोखा (  बप आर ए ) कार्मक्रर् सम्पन्न 

भएको 

• लघु उद्यर् बिकास कार्मक्रर्को लाबग घरिुरी सिेक्षण सम्पन्न भएको 

• लघु उद्यर् बिकास कार्मक्रर्को लाबग सरु्ह गठन गने कार्म सम्पन्न भएको 

• अन्नपूणम गाउँपाबलका िर्ा नं १० बकम्चेर्ा ८ बदने उद्यर्बशलता बिकास ताबलर् सम्पन्न भएको  

 

घर नक्सा िथा नापी शाखाबाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

• आिेदन गरेका १८ िनाले घर अबभलेखीकरणको सम्पन्न प्रर्ाणपत्र प्राप्त गरेका  

•  आिेदन गरेको १ िनाले नर्ाँ घर बनर्ामणको सम्पन्न प्रर्ाणपत्र प्राप्त गरेको र अन्य आिेदकको 

प्रकृर्ार्ा रहेको 

• राबरि र् भुबर् आर्ोग अन्तगमत र्स गाउँपाबलकाका समू्पणम िर्ा कार्ामलर्िाट िम्मा ६९० िनाको 

लगत संकलन भएकोर्ा िर्ा नं ४, ५, ७, ८ र ११ र्ा २०५ िनालाइ बनस्सा बितरण कार्म सम्पन्न 

भएको र िाँकी रहेका िर्ाहरुर्ा पबन बनस्सा बितरणको प्रकृर्ार्ा रहेको। िर्ा नं ४ र ५ र्ा िग्गा 

बितरणको लाबग िग्गा नापिाँचको टोली गठन भइ कार् अगाबर् िढेको । 

 

 

 

िडा कार्ाणिर्िफण  (११ िटै) बाट सम्पादन भएका कार्णहरु 

• िर्ार्ा बनर्बर्त िैठक िसी सेिा प्रिाहलाई चुि दुरुि िनाइएको । 

• र्ोिना सम्झौता,  रािश्व संकलन अनलाइन प्रणाली र्ाफम त गने गररएको  

• रािश्व संकलनको कार् बनर्बर्त हुने गरेको । 

• घटना दताम तथा सार्ाबिक सुरक्षासंग सम्बन्धित कार्हरु बनर्बर्त हुने गरेको । 

• तथ्ांक संकलन, सूचना प्रिाहको कार् बनर्बर्त हुने गरेको । 

• र्ोिना कार्ामिर्नको लाबग प्रभािकारी रुपर्ा कार् हँुदै आएको । 

• दैबनक प्रशासबनक कार् प्रभािकारी रुपर्ा संचालन गरर सेिा प्रिाह गररएको । 

सभाका सभाध्यक्ष महोदर्, 



चालु आबथमक िषम २०७९/०८० को हालसम्मको र्थाथम प्रगबत र्स सम्माबनत सभार्ा पेश गरेको छु । र्नसुनको 

सर्र्को अत्यबिक िषाम, बिबभन्न चार्पिम, प्रबतबनबि सभा तथा प्रदेश सभा बनिामचन लगार्तका बिबिि 

कारणले गदाम हार्ीले चाहे अनुसार र्ोिना तथा कार्मक्रर्हरुले गबत बलन नसके पबन अि र्ोिना तथा 

कार्मक्रर्हरुको बपक आिर शुरु भएकोले गाउँपाबलकाले बलएको उदे्दश्य तथा तर् गरेको कार्मर्ोिना 

अनुसार नै हाम्रा र्ोिना तथा कार्मक्रर्हरु अगाबर् िढ्ने र र्नसुन शुरु हुनु अगािै हाम्रा समू्पणम र्ोिना तथा 

कार्मक्रर्हरु सम्पन्न गरी गाउँपाबलकाले शत प्रबतशत प्रगबत हाबसल गने प्रबतिद्दता सरे्त ब्यि गनम चाहन्छु, 

िन्यिाद । 

                                                                                                चन्द्रकिा अलर्कारी 

                                                                                                 उपाध्यक्ष  

अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की  


