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िं स्थागि  सवकाि  र  िे वा  प्रवाह  ि था  िुशािन  

 यस मंगलसेन नगरपाललका वडा नं ६ मा स्थायी र अस्थायी गरी कुल ५ जना 

कममचारीहरु कायमरत रहेको ॰ 

 यस वडामा कायमरत कममचारी तथा लनवामलचत जनप्रलतलनधीहरु देहाय बमोलजम रहेको 
क्र 

िं 

कायारि कमाचारीहरु पद ठेगाना िम्पका  नं सनवाासचि 

जनप्रसिसनधीहरु 

पद िम्पका  नं 

१ लधरेन्द्र बहादुर भण्डारी वडा सलचव क न पा ७ ९८४०३२३२५० जनकराज भण्डारी वडा अध्यक्ष ९८४८४७५४९४ 

२ लमम बहादुर शाही अ स ई प लव न पा ९८६८७८१६९८ नरपलत भण्डारी वडा सदस्य ९८४८५६५७७६ 

३ लशवराज ढंुगाना ना प से प्रा म न पा ७ ९८४२७३०६९३९ देवेन्द्र प्रसाद भण्डारी वडा सदस्य ९८४८५२६७२२ 

४ तारा प्रसाद भण्डारी कृषी प्रालवलधक म न पा ६ ९८६८४४९९४८ राजु देवी भण्डारी वडा सदस्य ९८६५८३६१०४ 

५ देवेन्द्र बहादुर खत्री का स म न पा ६ ९८४८५२४७४३ गाजली दमाई वडा सदस्य ९८६८४८३१६३ 

 

 लामो समयदेखी ठुलासैनबाट सेवा प्रवाह गदै आइरहेको यस मंगलसेन 

नगरपाललका ६ नं वडा कायामलयको नव लनलममत भवन (भन्थान स्स्थत) लमलत २०७७ 

माघ  ०२ गते देखी संचालनमा आई लनयलमत रुपमा  सेवा प्रवाह भईरहेको ॰ 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता पुणम रुपममा अनलाईन गरी बैंक मार्म त लवतरण गने व्यवस्था 

लमलाईएको ॰ 

 व्यस्िगत घट्ना दतामका समु्पणम कायमहरु लमलत २०७७॰०६॰१२ गते देखी अनलाईन 

प्रणाली मार्म त सेवा प्रवाह गरी सेवा ग्राहीलाई सरल, सहज र लिटो समयमा सेवा 

प्रदान गने गरेको ॰ 

 दताम, चलानी, हाजीरी, योजना तथा लजन्ऱी सम्बन्धी कायमहरु कममचारी र 

जनप्रलतलनधीहरुको समन्रयमा लनयलमत सम्पादन गने गरेको ॰  

 कममचारीको अनुशासन, समयको पालना संगै समसामलयक लबषयमा िलर्ल गनम 

लनयलमत रुपमा कममचारी बैठक बसे्न गरेको ॰ 

 मंगलसेन नगरपाललका वडा नं ६ मा पशुपंक्षी तथ्ांक संकलनको काम अस्िम 

चरणमा पुगेको ॰ 

 सुदुरपलिम प्रदेश अिगमत भेटेनरी तथा पशु स्वास्थ्य सेवा लवज्ञ केन्द्रबाट पीपी आर 

भ्यस्िन लवतरण भई यस वडाका कररब १५० वटा बाख्रालाई उि भ्यस्िन लगाई पशु 

स्वास्थ्य सेवा कायमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गररएको॰ 

 लवपत तथा कोलभड १९ रोगाबट प्रत्यक्ष प्रभालवत भएका र हुन सके्न सम्भालवत 

जोस्खमबाट बच्न स्वास्थ्य सेवाका मापदण्डहरु पालना गदै माि,, सेलनटाईजर 

लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु लवतरण गरी वडा बासी नागरीकहरुलाई भौलतक दुरी 

कायम गनम समय समयमा सचेत गराउने प्रयास भएको ॰ 
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राजश्व िथा अन्य आय िम्बन्धी िथ्ांक 
सि.न. आयको सशर्ाक पसहलो चौमासिक 

पुि िम्म 

दोस्रो चौमासिक 

फागुन मिान्त िम्म 

जम्मा 

१ व्यस्िगत घट्ना दताम दसु्तर बापत २०००॰- ५०००/– ७०००/– 

२ लवलवध लकलसमका लसर्ाररस सेवा 

दसु्तर बापत 

१७०००॰- ३०००/– २००००/– 

३ प्रशासलनक जररवाना र जर्त 

बापत 

०० ००  

४ अन्य दसु्तर बापत ०० ००  

जम्मा १९०००॰- ८०००/– २७०००/– 

 

चलान गररएका सवसभन्न सकसिमका सिफाररि पत्रहरु 

१. मंगलसेन नगरपाललकामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –     ४७ 

२. लजल्ला प्रशासन कायामलयममा पठाईएका लसर्ाररसहरु –   ४० 

३. म.न.पा.को पशु शाखामा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    ९ 

४. लवलभन्न बैंकमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –      १० 

५. मालपोत कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –     २४ 

६. अन्य सरकारी कायामलयमा पठाईएका लसर्ाररसहरु  -    ४० 

७. नाता प्रमालणत लसर्ाररसहरु  -       १२ 

८. जन्म लमलत प्रमालणत लसर्ाररसहरु -       ३२ 

९. चार लकल्ला प्रमालणत लसर्ाररसहरु –       २२ 

१० गररवलवपन्नतथाआलथमकअवस्थाकमजोरसम्बन्धीलसर्ाररसहरु–   ५५ 

११ लपिलडएको के्षत्रको लसर्ाररसहरु -       ५७ 

१२ व्यवसाय नलवकरण सम्बन्धी लसर्ाररसहरु –     २४ 

१३ वडा स्स्थत लवलभन्न लनकायमा पठाईएका लसर्ाररसहरु –    ५ 

१४ अन्य लसर्ाररसहरु –        ६५ 

     जम्मा    -   ४४२ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम 

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

यस वडाका ५४ जना व्यस्ि सुलचकृत भएको जस मधे्य २८ जना मलहला तथा २६ 

जना पुरुष रहेको ॰ 
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 प्रधानमन्त्री रोजगार कायमक्रम अिगमत यस वडाको स्वीकृत मंगलिेन 

नगरपासलका ६ ररङरोड ममाि र कालाखोला बडे्ड कुलो मेलरुख ममाि 

आयोजना संचालन गनम कामका लागी पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदलयक 

आयोजना (संचालन  तथा व्यवस्थापन) कायमलवधी २०७७ अनुरुप यस वडाका 

सुलचकृत ५४ जना  मधे्य प्राथलमलककरणका आधारमा २१ जना िनौट भई रोजगार 

उपभोत्ता सलमलत समेत गठन गरी लमलत २०७७ र्ागुन ७ गते देखी सो आयोजना 

कायामन्रयन भईरेको ॰ 

क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन िथा आईिोलेिन 

 कोरोना भाईरस तथा कोलभड १९ रोगको अत्यालधक जस्खम रोकथाम तथा लनयन्त्रणका 

लागी मंगलसेन नगरपललका वडा नं ६ मा भारत तथा अन्य लजल्लाबाट आएका यस वडा 

बासी नागररकहरुलाई सुरलक्षत राख्न एवम उि रोगको रै्लावटलाई लनयन्त्रण गनम वडाको 

लवलभन्न स्थानमा ३ वटा क्वारेन्टाईन स्थल लनमामण गररएको ॰ 

  उपरोि लवलभन्न ३ वटा क्वारेन्टाईन स्थल  र होम क्वारेन्टाईनमा गरी १२० जना 

आईसोलेसनमा बसेको र लतलनहरुको व्यवस्थापनमा वडाका जनप्रलतलनधीहरु एवम वडा 

कायामलय सलक्रय रुपमा प्रसु्तत भएको ॰ 

राहि सविरण 

 लवश्वभरीमहामारीरुपमारै्ललएकोकरोरोनाभाईरससंक्रमणकोरोकथामरलनयन्त्रणकागनमनेपा

लसरकारलेलमलत२०७६॰१२॰११देखीलागुहुनेगरीदेशभरगरेकोलकडाउनकाकारणदैलनक

ज्यालादारीकामगरीपररवारकोपालनपोषण गरररहेका असंगलठत के्षत्रमा कायमरत श्रलमक 

वगम, असहाय,  दललत पररवारलाई युवा व्यवसायी श्री तेज प्रसाद ढंुगाना को सहयोगमा 

राहत लवतरण गने लनणमय अनुरुप लमलत २०७७ वैशाख १९ गतेका लदन यस वडाका २३ 

दललत घर पररवारलाई लवलभन्न  ५ प्रकारको राहत लवतरण कायमक्रम सम्पन्न गररएको ॰ 

 लवश्वभरीमहामारीरुपमारै्ललएकोकरोरोनाभाईरससंक्रमणकोरोकथामरलनयन्त्रणकागनमनेपा

लसरकारलेलमलत२०७६॰१२॰११देखीलागुहुनेगरीदेशभरगरेकोलकडाउनकाकारणदैलनक

ज्यालादारीकामगरीपररवारकोपालनपोषणगरररहेकाअसंगलठतके्षत्रमाकायमरतश्रलमकवगम, 

असहाय,  गररव, लवपन्न पररवारलाई मंगलसेन नगरपाललका कायामलय अिामदारा राहत 

लवतरण गने मापदण्ड अनुरुप लमलत २०७७ वैशाख २२ गते यस वडाका ७८ घर 

पररवारलाई लवलभन्न ५ प्रकारको राहत लवतरण कायमक्रम सम्पन्न गररएको ॰ 

 लवश्वभरीमहामारीरुपमारै्ललएकोकरोरोनाभाईरससंक्रमणको रोकथाम र लनयन्त्रणका गनम 

नेपाल सरकारले लमलत २०७६॰१२॰११ देखी लागु हुने गरी देशभर गरेको लकडाउनका 
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कारण दैलनक ज्यालादारी काम गरी पररवारको पालन पोषण गरररहेका असंगलठत के्षत्रमा 

कायमरत श्रलमक वगम, असहाय,गररव, लवपन्न पररवारलाई जापान स्स्थत गैरसरकारी संस्था 

ज्वाला संग्रौला तथा सुलशला थापाको संयुत्त सहयोगमा राहत लवतरण गने लनणमय अनुरुप 

लमलत २०७७ जेठ २८ गतेका लदन यस वडाका ७३ घर पररवारलाई लवलभन्न ५ प्रकारको 

राहत लवतरण कायमक्रम सम्पन्न गररएको ॰ 

 लवश्वभरीमहामारीरुपमारै्ललएकोकरोरोनाभाईरससंक्रमणबाटप्रत्यक्ष प्रभालवत भएका र सो 

रोगबाट सम्भालवत जोस्खममा रहेका अलत लवपन्न, असहाय एंव अशि अवस्थामा रहेका 

एकल मलहलाहरुलाई लब.आसी. नेपालको आलथमक सहयोग तथा अिाम जेलससको 

सहलजकरणमा राहत लवतरण गने लनणमय अनुरुप लमलत २०७७ भाद्र ३१ गतेका लदन यस 

वडाका ३० जना एकल मलहलाहरुलाई लवलभन्न ७ प्रकारको राहत लवतरण कायमक्रम सम्पन्न 

गररएको ॰ 

 

 

 

 

 

 

 

धन्यवाद 
 


