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अध्यक्षः श्री पे्रम बहादुर रावल 

िसचवःश्री राकेश डंगौरा
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जनप्रसिसनसधहरु 

सनवाासचि जनप्रसिसनधीहरु पद िम्पका  नं 

पे्रम बहादुर रावल वडा अध्यक्ष ९८६८८६७६४० 

कर्ाकला कुमारी शाही वडा सदस्य ९८६३०९७४०७ 

प्रमोद सोव वडा सदस्य ९८४८४४९२६० 

कमला पररयार वडा सदस्य ९८४२२५९९०२ 

पदम बहादुर रावल वडा सदस्य ९८६२४८०९४४ 

यि वडामा कायारि कमाचारीहरुको सववरण 

क्र िं कायारि कमाचारीहरु पद ठेगाना िम्पका  नं 

१ राकेश डंगौरा वडा सलिव जोशीपुर 

गा.पा.–६ 

कैलाली 

९८६५८५०१५५ 

२ पंकज िौधरी अ स ई जनकी गा.पा. 

–६ 

कैलाली 

९८४०४३४९८३ 

३ लकरर् रावल ना प से प्रा म.न.पा.–१० ९८६३११२४२७ 

४ सुरेन्द्र रावल कृषी प्रालवलधक म.न.पा.–९ ९८४८५१०४१४ 

५ रोशन शाही क.अ. म.न.पा.–१२ ९८६८७६६९६४ 

६ जनक िन्द का.स. म.न.पा.–१२ ९८४७११९३८४ 



 

Email: ward12.mangalsen@gmail.com 

आ.व.  २० ७७/७८  को  सव सन यो सज ि  वजेट  सश र्ा क

 

खानेऩानी तथा सयसपाई 
24% 

जरस्रोत तथा ससिँचाई 
17% 

सिऺा 
11% 

सम्ऩदा ऩुर्ााधय 
7% 

मातमात ऩुर्ााधय 
19% 

उजाा 
8% 

साभाजजक सुयऺा तथा संयऺण 
6% स्र्ास््म 

5% 

कृषि तथा ऩिुऩारन 
3% 

वजेट शिर्षक 
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व्यक्तिगि घटना  दिाा  सववरण  
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जन्भदताा भतृ्मुदताा षर्र्ाह दताा फसाईसयाई 

ऩुरुि  
भहहरा 
जम्भा 

 ज न्म द र्ाा  मृ तु्य द र्ाा  लव वा ह  द र्ाा  ब सा ई स रा ई  

पु रु ष  7 3  3 4   2 4  

म लह ला  8 8  9   1 2  

ज म्मा  1 6 1  4 3  2 5  3 6  
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राजश्व िथा अन्य आय िम्बन्धी िथ्ांक 

 

ब्मजततगत घटना दताा 
43% 

ससपारयस तथा अन्म 
सेर्ाफाट 
57% 

स्रोत( जम्मा रु ३९५५०) 
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िामा सजक  िुरक्षा  भत्ता को  िंख्या त्मक सवव र ण
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जेष्ठ नागरयक बत्ता 
( ७० फिा बन्दा 

भाथी) 

जेष्ठ नागरयक बत्ता 
( दसरत) 

जेष्ठ नागरयक 
एकर भहहरा 

षर्धर्ा अतत अितत 
अऩाङ्गता बत्ता 

ऺेत्र तोककएको 
फारफासरका 

दसरत फारफासरका 

ऩुरुि 
भहहरा 
जम्भा 
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िं स्थागि  सवकाि  र  िे वा  प्रवाह  ि था  िुशािन  

 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता पुर्ा रुपममा अनलाईन गरी बैंक मार्ा र् लवर्रर् गने व्यवस्था 

लमलाईएको ॰ 

 व्यक्तिगर् घट्ना दर्ााका समु्पर्ा कायाहरु अनलाईन प्रर्ाली मार्ा र् सेवा प्रवाह गरी 

सेवा ग्राहीलाई सरल, सहज र लिटो समयमा सेवा प्रदान गने गरेको ॰ 

 दर्ाा, िलानी, हाजीरी, योजना र्था लजन्ऱी सम्बन्धी कायाहरु कमािारी र 

जनप्रलर्लनधीहरुको समन्रयमा लनयलमर् सम्पादन गने गरेको ॰  

 कमािारीको अनुशासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा िलर्ल गना 

लनयलमर् रुपमा कमािारी बैठक बसे्न गरेको ॰ 

 मंगलसेन नगरपाललका वडा नं १२ मा पशुपंक्षी र्थ्ांक संकलनको काम अक्तिम 

िरर्मा पुगेको ॰ 

 सुदुरपलिम प्रदेश अिगार् भेटेनरी र्था पशु स्वास्थ्य सेवा लवज्ञ केन्द्रबाट पीपी आर 

भ्यक्तिन लवर्रर् भई यस वडाका कररब ३०० वटा बाख्रालाई उि भ्यक्तिन लगाई पशु 

स्वास्थ्य सेवा कायालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गररएको॰ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम 

 मंगलसेन नगरपाललका अिगार् रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा आ.व.२०७७॰७८ मा 

यस वडाका १३७ जना व्यक्ति सुलिकृर् भएको जस मधे्य २० जनालाई काममा 

खटाएको ॰ 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम अिगार् यस वडाको स्वीकृर्ठााँटीखााँद चौपिा 

ग्रासमण िडक स्तर उन्नसिआयोजना संिालन गना कामका लागी पाररश्रलमकमा 

आधाररर् सामुदलयक आयोजना (संिालन  र्था व्यवस्थापन) कायालवधी २०७७ 

अनुरुप यस वडाका सुलिकृर् १३७ जना  मधे्य प्राथलमलककरर्का आधारमा २० 

जना िनौट भई रोजगार उपभोत्ता सलमलर् समेर् गठन गरी आयोजना कायाान्रयन 

भईरेको ॰ 

धन्यवाद 


