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    आ.ब. २०७७/७८ 

२०७७ श्रावण मलिना देखि २०७७  फालु्गन समान्त सम्मको प्रगलि लववरण : 

 

 

 

 

 

 

 

    अध्यक्षः श्री पदम बिादुर धामी 

    सलिवः श्री उलमाला लि.सी. 



पँलिकरण िफा  
१. िन्म दिााः 

२०७७ श्रावण महहना देखि फागुन  महहना सम्म जन्मदताा जम्मा १३२ जना 

 ३५ हदन हभत्रमा जन्मदताा गराउने संख्या २१ जना 

२. मृतु्य दिााः  

 २०७७श्रावण महहना देखि फालु्गन  महहना सम्म मतु्य दताा जम्मा १५जना 

३. लबबाि दिााः 

 २०७७ श्रावण महहना देखि फालु्गन महहना सम्म हबबाह दताा जम्मा २४ 

जोडीले गरेको 

४. बसाइसराइः 

 

 २०७७ श्रावण महहना देखिफालु्गन  मसान्त महहना सम्म बसाइसराइ १५ 

पररवारको ५६जना सदस्य मात्र गएका  
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जन्मदर्ता  मर्तादर्ता विितह दर्ता बसतईसरतई 



लबलभन्न कायाालय र ब्यालििरुलाइ गररएको लसफाररस 

 

 

 जम्मा ३९३ वटा 

 

क्र.स. पाउने कायाालयको नाम पठाईएको पत्र   

सङ्ख्या 

१. मंगलसेन नगरपाहलका 

नगरकायापाहलकाको कायाालय 
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२. हजल्ला प्रशासन कायाालय मंगलसेन  

अछाम 
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३ साना तथा घरेलु उद्योग मंगलेन अछाम ५ 

४. नेपाल रेडक्रस सोसाईटी मंगलसेन अछाम २ 

५. मालपोत कायाालय मंगलसेन अछाम ९ 

६. कोष तथा लेिा हनयन्त्रण कायाालय 

मंगलसेन अछाम 

७ 

७. रा.वा बैंक शािा मंगलसेन अछाम १७ 

८. महालक्ष्मी हवकाश ब ैँक मंगलसेन शािा 

अछाम 

१ 

९. जो जस संग सम्बन्ध राख्दछ ९५ 

१०. प्रहरी चौकी  १ 

११ हटकापुर नगरपाहलका  १ 

१२  हजल्ला हडहभजन वन कायाालय मंगलसेन 

अछाम  

२ 

१३ हजल्ला प्रहरर कायाालय मंगलसेन 

नागपाहलका  
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१६  प्रधानमखन्त्र कृषी आधुहनहककरण 

पररयोजना ईकाई  मंगलसेन अछाम 

२ 

१७ प्रधानमखन्त्र आलु जोन पररयोजना ईकाई 

मंगलसेन अछाम  
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१८ पुडेखन्ऱईल ईनु्ऱरेन्ऱहवमा कम्पनी हलहमटेड 

काठमाैँण्डौ 

१ 

१९ युनाईटेड ईनु्ऱरेन्ऱ कम्पहन हलहमटेड 

साफेवगर अछाम 

१ 

२०  राहरि य हवमा कम्पनी हलहमटेड २ 

२१ एन.आर.एन. लघु हवहिय सस्था मंगलसेन 

अछाम 

१ 

२२ नेपाल हवघुि प्राहधकरण मंगलसेन अछाम  १ 

२३ कृषी ज्ञान केन्द्र ८ 

२४ भुमी व्यवस्था कृषी तथा सहकारी 

कायाालय मंगलसेन अछाम  

१ 

२५ भटनरी अस्पताल तथा हवज्ञ केन्द्र २५ 

२६ हडहभजन वन कायाालय मंगलसेन अछाम ३ 

२७ रेहडयो सोसाईटी एफ .एम. १ 

२८ राधा माध्यहमक हवद्यालय  १ 

२९ अथा मन्त्रालय  १ 

३० सुदुर पहिम सामाहजक हवकाश मन्त्रालय १ 

 

 

 लबलभन्न कायाालयबाट प्राप्त पत्रिरु 

 जम्मा २५ 

क्र.स. पठाउने कायाालयको नाम प्राप्त पत्रहरु 

१. मंगलसेन नगरपाहलका 

नगरकायापाहलकाको कायाालय 

२० 

२. कहषा हवकास कायाक्रम अन्तरगत साना 

हसचाई  कायाालय 

१ 

३ कन्ती माध्यहमक हवद्यालय म.न.पा १ १ 

४. जुपु स्वास्थ चौकी १ 

५. क लाली हजल्ला अदालत १ 

६. हव एस्ट्ि े नेपाल  १ 

७. वेपिा छानहवन आयोग  २ 

 

 

 



नागररकिा प्रमाण प्रत्रको लसफाररस   

 जम्मा ७७ वटा 

 

वडा सलमलिको बैठकिरु 

 जम्मा १६वटा 

 

सामालिक सुरक्षा िफा  

 

 जे्यष्ठ नागररक अन्यः लाभग्राही संख्या १५७जना  

 जे्यष्ठ नागररक दहलतः  लाभग्राही  संख्या ६८ जना 

 एकल महहलाः लाभग्राहह संख्या ३७जना 

 बालबाहलका अन्यः लाभग्राही  संख्या १३३ जना 

 बालबाहलका दहलतः लाभग्राही संख्या८२ जना 

 अपांगः ३ जना 
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जेष्ठ नतगररक (७० बर्ा 
भन्दत मतथि) 

जेष्ठ नतगररक दलऱर् एकऱ महहऱत बतऱबतलऱकत अन्य बतऱबतलऱकत दलऱर् आपतङ्गत 

सामाजिक सुरऺा भत्ता लाभग्रहीहरुको वििरण 



योिना सम्झौिा : 

चालु आ.व २०७७/०७८ मा वडा नं. ४ को योजना तथा कायाक्रम अन्तरगत ८ वटा 

योजना हरु छनौट गररएको  

 राधा मा.वी अनुदान 

 िेलम दान हनमााण  

 लामािेत िाहतगाउैँ  हसचाई कुलो हनमााण 

 क लाशिोला हसचाई कुलो हनमााण  

 हसखिधारा हसचाई पोिरी हनमााण  

 काकडेआम तटबन्धन  

 कास्निोला तटबन्धन  

 हसमतल्लो िानेपानी हनमााण 

 ताहपरवा हसचाई कुलो  हनमााण  

 सानु्टडा नाउलो ममात  

 

 

आ.ब.२०७७/७८मा वडा नं.४ मा संिालन हुने योिनािरुको िाल सम्मको लबसृ्ति 

लबबरणः 

क्र.सं. योजनाहरुको नाम रकम काम 

सम्पन्न 

भएर 

भुिानी 

भएका 

योजनाहरु 

काम 

सम्पन्न 

भएको 

तर 

भुिानी 

हलन 

बाैँकी 

उपभोिा 

सहमहत गठन 

भएर काम 

सुचारु भएको 

सम्झौता 

नभएको 

१. राधा मा. वी अनुदान ३०००००/-     

२. िेलम दान हनमााण ८५००००/-     

३. लामािेत िातीगाउैँ  कुलो 

हनमााण 

२५००००/- भुक्तानी 

भएको 

काम 

सम्पन्न 

भएको  भएको 

४. क लाशिोला हसचाई कुलो 

हनमााण  

२५००००/- भएको  काम 

सम्पन्न 

भएको  भएको 



५. हसखिधारा हसचाई पोिरी 

हनमााण 

२५००००/- भएको  काम 

सम्पन्न 

भएको भएको 

६. काकडेआम तटबन्धन  २५००००/-  बाैँकी भएको  भएको  

७. कासे्निोला तटबन्धन  २५००००/- भएको  काम 

सम्पन्न 

भएको  भएको 

८. हसमतल्लो िानेपानी हनमााण ५००००/-  काम 

सम्पन्न  

भएको भएको  

९. तापरवा हसचाई कुलो हनमााण   काम 

सम्पन्न 

भएको  भएको  

१०. सानु्टडा नाउलो हममात    काम 

सम्पन्न 

भएको  भएको 

११. अन्य सावाजहनक हनमााण      

मुख्य मुख्य कायािरु 

 समाहजक सुरक्षा भिा पाउने लाभग्राहीको नहवकारण /तथा नयाैँ दताा  

 प्रधानमखन्त्र रोजगार कायाक्रम अन्तरगत बेरोजगाररहरु तथ्याङक संकलन 

गरर फारम भररएको 

 वडा हभत्र पने मुख्य तथा सहायक सडकहरुको ममात सम्भार  

 क लाशिोलामा  आएको वाहढ हपहढतहरुको हववरण संकलन गररएको  

 व्यखतिगत घटना दताालाई अनलाईन माफा त सेवा प्रवाह गरर हवद्युहिय 

शासन लाई हवस्तार हगररएको  

 जनता सुरहक्षत कायाक्रम अन्तरगत घर धुरर सवेक्षण गरर लगत रािी ३४ वटा 

िरको छानो भएको घरधुरीको हववरण फारम नगरमा पठाईएको 

 राहरि य पररचय पत्र  दतााको लाहग हजल्ला प्रशासन कायाालय संग समन्यन गरर 

पररचय पत्र दतााको लाहग सहहजकरण गररएको  

 प्रधामखन्त्र रोजगार कायाक्रम माफा त २२ जना बेरोजगाररको छनौट गरर 

वडाको सावाजहनक हनमााणको लागी िटाईएको  

 हवहभन्न शािा संग  समन्रन गरर अन्य काम गररएको   

 वडा कायालय व्यवस्थापनको लाहग जग्गा िररद गररएको  

 नगर माफा त वडा नं. ४ मा वाहढ हपहडतलाई राहत सामाग्रीको रुपमा चामल 

हवतरण गरीएको 

 आ.व २०७८/०७९ को लाहग प्रधान मखन्त्र रोजगार कायाक्रम अन्तरगत 

वेरोजगारी  हनवेदन फारमको दताा गररएको  



o धन्यवाद 

 

 


