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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम 
स्वत:प्रकाशन गननपुने आ.व. ०७८/०७९ को  चौथो तै्रमानसकको वववरण 

क) ननकायको स्वरुप र प्रकृनत: 
नेपाली िनताको पटक पटकको ऐनतहानसक िन आन्दोलन, सङ्घर्,ु वीर सवहदहरूको बनलदान र 
अथक प्रयासबाट २०७२ असोि ३ गते संववधान सभाबाट िारी नेपालको संववधानको धारा ५६ 
बमोजिम स्थावपत ररब्दीकोट गाउँपानलका, पाल्पा ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये एउटा स्थानीय 
सरकार हो।यसले कायपुानलकीय, ववधावयकीय र न्यावयक काय ु गदुछ।िसमा कायपुानलका 
माफुत स्थानीय सरकारको हैनसयतमा कायपुानलकीय, गाउँ सभा माफुत ववधावयकीय र न्यावयक 
सनमनत माफुत न्यावयक काय ुसम्पादन गदुछ। 

ख) गाउँपानलकाको काम, कतवु्य र अनधकार: 
नेपालको संववधानको धारा ५७ बमोजिम अननसूची ८ र ९ अन्तगतुका अनधकारहरू, स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत प्रचनलत ऐन, ननयमको अधीनमा रही ररब्दीकोट 
गाउँपानलका, पाल्पाको काम, कतवु्य र अनधकार देहाय बमोजिम रहेको छ। 

 नेपालको संववधानको धारा ५७ बमोजिम अननसूची ८ र ९ अन्तगतुका अनधकारहरू, 
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अन्तगतुका ववर्यमा न्यावयक 

सनमनत माफुत न्यावयक ननरुपण गने। 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिमका कायहुरू (गाउँ प्रहरी, 
सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीय कर, सेवा शनल्क तथा दस्तनर, स्थानीय सेवा 
व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अनभलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका ववकास आयोिना 
तथा पररयोिना, आधारभतू र माध्यनमक जशक्षा, आधारभतू स्वास्थ्य तथा सरसफाई, 
स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैववक ववववधता, स्थानीय सडक, 
ग्रामीण सडक, कृवर् सडक र नसंचाई, गाउँ सभा, मेलनमलाप तथा मध्यस्थताको 
व्यवस्थापन, पशन स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, ववपद् व्यवस्थापन, भार्ा, संस्कृनतको 
संरक्षण तथा ववकास लगायत  गने। 

 समग्रमा संववधान र ऐन, ननयमको अधीनमा रही कायपुानलकीय, व्यवस्थापकीय र 
न्यावयक कायहुरू सम्पादन गने। 
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ग) ररब्दीकोट गाउँपानलका, पाल्पामा रहन ेकमचुारी सङ्ख्या: 
साङ्गठननक संरचनाको वववरण 

 

क्र.स. पद शे्रणी/तह सेवा समूह दरबन्दी पद पूनत ु ररक्त 

१ प्रमनख 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

रा.प.ततृीय  

प्रशासन  प्रशासन  १ १ ० 

२ अनधकृत  ७/८ ं ं

जशक्षा, जशक्षा 
प्रशासन  

जशक्षा, जशक्षा 
प्रशासन  १ १ ० 

३ अनधकृत  ७/८ ं ं प्रशासन, लेखा  
प्रशासन, 

लेखा  १ १ ० 

४ अनधकृत  ७/८ ं ं कृवर्  कृवर्  १ ० १ 

५ अनधकृत  ७/८ ं ं
कृवर्, 

भेटेररनरी  
कृवर्, 

भेटेररनरी  १ ० १ 

६ अनधकृत  ६ ं ं

प्रशासन, सा. 
प्र.  

प्रशासन, सा. 
प्र.  २ २ ० 

७ ईजन्िनीयर  ६ ं ं

इजन्िनीयररङ्ग, 

नसनभल   

इजन्िनीयररङ्ग, 

नसनभल   १ ० १ 

८ ि .नन .स्वा ६ ं ं

स्वास्थ्य, हे .
ई.   

स्वास्थ्य, हे .
ई.   १ १ ० 

९ नस.अ.न.नम 
.ननरीक्षक  ६ ं ं

स्वास्थ्य, 

क .न.   

स्वास्थ्य, 

क .न.   १ १ ० 

१० आन्तररक 
लेखापरीक्षक  ५ं ं प्रशासन, लेखा  

प्रशासन, 

लेखा  १ १ ० 

११ सहायक  ५ं ं 

प्रशासन, सा. 
प्र.   

प्रशासन, सा. 
प्र.   ७ ६ १ 

१२ कम््यनटर 
अपरेटर  ५ं ं ववववध  ववववध  १ १ ० 

१३ लेखा साहायक  ५ं ं प्रशासन, लेखा  
प्रशासन, 

लेखा  १ १ ० 

१४ प्रा  .स.   ५ं ं 

जशक्षा, जशक्षा 
प्रशासन  

जशक्षा, जशक्षा 
प्रशासन  १ १ ० 

१५ सब ईजन्िनीयर  ५ं ं इजन्िनीयररङ्ग, इजन्िनीयररङ्ग, ४ १ ३ 



रिब्दीकोट  ufp“kflnsf 
ufp“ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

खस्यौली, kfNkf 
n'lDagL k|b]z, g]kfn 

 
 

 
r=g= 
k=;= @)&*÷@)&( 

 

नसनभल   नसनभल   

16 सहायक  ५ं ं कृवर्  कृवर्  २ ० २ 

१७ पशन स्वास्थ्य  

प्राववनधक  ५ं ं

कृवर्, 

भेटेररनरी  
कृवर्, 

भेटेररनरी  १ १ ० 

१८ पशन सेवा 
प्राववनधक  ५ं ं

कृवर्, 

ला .पो.डे.डे   

कृवर्, 

ला .पो.डे.डे   १ ० १ 

१९ अनसस्टेन्ट सव 
इन्िीननयर ४ ं ं 

इजन्िनीयररङ्ग, 

नसनभल   

इजन्िनीयररङ्ग, 

नसनभल   ६ १ ५ 

२० खा.पा.स.टे 

४/५ ं ं

इजन्िनीयररङ्ग, 

नसनभल, 

सेननटरर   

इजन्िनीयररङ्ग, 

नसनभल, 

सेननटरर   १ १ ० 

२१ स.म.वव.नन  ४ ं ं ववववध  ववववध  १ ० १ 

२२ सहायक ४ ं ं कृवर्  कृवर्  १ ० १ 

२३ सहायक ४ ं ं कृवर्, 

भेटेररनरी  
कृवर्, 

भेटेररनरी  १ ० १ 

२४  सहायक  ४ ं ं प्रशासन,सा.प्र. प्रशासन ५ २ ३ 
२५  ना.प.स्वा.प्रा. ४ ं ं कृवर् भेटेररनरी १ ० १ 
२६  ना.प.से.प्रा. ४ ं ं कृवर् ला.पो.डे.डे १ ० १ 
कायालुय तफु िम्मा ४५ २३ २२ 

 

घ) ररब्दीकोट गाउँपानलकाबाट प्रदान हनन ेसेवा: 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिमका वववादको न्यावयक ननरुपण, 
दैननक स्थानीय सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन, सहकारी संस्था, स्थानीय तथ्याङ्क र अनभलेख 
सङ्कलन, स्थानीय स्तरका ववकास आयोिना तथा पररयोिना, आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई, 
स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैववक ववववधता, स्थानीय सडक, कृवर् सडक र 
नसँचाई, गाउँ सभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, कृवर् उत्पादन व्यवस्थापन, पशन 
स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, ववपद् व्यवस्थापन, भार्ा, संस्कृनतको संरक्षण तथा ववकास आदद 
सेवाहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गने। 

ङ) ररब्दीकोट गाउँपानलकाका शाखाहरू तथा वडाहरू र जिम्मेवार अनधकारी 
 जशक्षा शाखा: अनधकृत आठौं मजण प्रसाद खनाल  

 आनथकु प्रशासन शाखा: अनधकृत सातौँ मन्िन पन्थी 
 प्रशासन शाखा : अनधकृत छैठौँ रुकलाल भट्टराई  
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 योिना शाखा तथा जिजन्स शाखा: अनधकृत छैठौँ काशीनाथ आचाुय  

 स्वास्थ्य शाखा: िनस्वास्थ्य ननरीक्षक सनननल अनधकारी   

 सूचना प्रनबनध शाखा :सूचना प्रनबनध अनधकृत ई. हेमेन्र कनँ वर  

 प्राववनधक शाखा: इजन्िननयर सनन्दर पोख्रले 

 प्रधानमन्त्री रोिगार कायकु्रम: रोिगार संयोिक दनगाु पछाई 

 सामाजिक सनरक्षा/पञ्जीकरण/मवहला तथा बालबानलका शाखा : एम.आइ.एस. अपरेटर 
नसिनुा नेपाल  

 रािश्व शाखा : सहायक पाँचौ चन्रकान्त ज्ञवाली  

 पशन शाखा: सहायक पाँचौ गीता नेपाली  

 आ.ले.प. शाखा : प्रववन खड्का  

 कृवर् शाखा: सहायक चौथो रंजिव कनँ वर  

 सहकारी शाखा: वफल्ड सहायक उमा खनाल  

 वडा नं १ सजचव: सनमन रेश्मी 
 वडा नं २ सजचव: हनम बहादनर बरौले  

 वडा नं ३ सजचव: राम प्रसाद नेपाल  

 वडा नं ४ सजचव: वहमा खड्का  

 वडा नं ५ सजचव: गणेश प्रसाद आचायु 

 वडा नं ६ सजचव: नबष्णन बहादनर थापा  

 वडा नं ७ सजचव: कमल प्रसाद ज्ञवाली  

 वडा नं ८ सजचव: नतल बहादनर थापा  

 

च) सेवा प्राप्त गन ुलाग्न ेदस्तनर र अवनध: सेवाको प्रकृनत अननसार 

छ) ननणयु गने प्रकृनत र अनधकार: नेपालको संववधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, 
साविुननक खररद ऐन, २०६४ तथा ननयमावली २०६५, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला 
समन्वय सनमनत, पाल्पाबाट भएका तथा हनने पररपत्र बमोजिमका कायहुरू। 

ि) ननणयु उपर उिनरी सनन्न े अनधकारी: प्रमनख प्रशासकीय अनधकृत, न्यावयक सनमनतको संयोिक, 
सम्बजन्धत वडाका वडाध्यक्ष, गाउँपानलका अध्यक्ष। 

झ) कायालुय प्रमनख र सूचना अनधकारी:  

 कायाुलय प्रमनख: प्रमनख प्रशासकीय अनधकृत पबन अयाुल  

 सूचना अनधकारी: सूचना प्रववनध अनधकृत ई.हेमेन्र कनँ वर  

https://ribdikotmun.gov.np/content/%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF
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ञ) ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको वववरण 

 नेपालको संववधान 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

 आनथकु कायवुवनध ननयमावली, २०६४ तथा ननयमावली, २०६५ 

 भ्रमण खच ुननयमावली, २०६४ 

 साविुननक खररद ऐन, २०६४ र ननयमावली, २०६५ 

 ररब्दीकोट गाउँपानलकाबाट ननमाुण भएका ऐन, ननयमहरू 

 सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट ववनभन्न नमनतमा िारी भएका ऐन, ननयम तथा 
ननदेजशकाहरू। 

 

ट) आनथकु कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण: 
रािस्व सम्बन्धी प्रनतवेदन(यस आ.व. को चौथो तै्रमानसक  

आम्दानी 
क्र.स. रािस्व 

जशर्कु नं. 
जशर्कु नाम रकम कैवफयत 

१ 11313 सम्पजि कर २२,६११.२०  २०७९ बैशाख 
देजख असार 
मसान्त सम्मको 

२ 11314 भनूमकर मालपोत १८०.०० 

३ 11321 घर बहाल कर ५६,८९.००  

४ १४२४२  नक्सापास दस्तनर २,०००.००  

५ 14243 नसफाररस ४७,४९४.००  

६ 14244 व्यजक्तगत घटना दता ु १५,५५०.००  

७ 14245 नाता प्रमाजणत दस्तनर १,७५०.००  

८ ११६१३  व्यावसाय रजिषे्ट्रशन दस्तनर ७००.००  

९  ११६९१  अन्य कर १३,८००.००  

१०  १४२४९  अन्य दस्तनर ५,५००.००  

११  १४२२९  अन्य प्रशासननक सेवा शनल्क ५,५००.०० 

१२  १४१७२ खानी रोयल्टी २,००,०००.००  
१३  १४२१३ अन्य नबक्रीबाट प्राप्त रकम ८१३८.००  
िम्मा ३,२८,९१२.२०  

खच ु

क्र.स. वववरण खच ु प्रनतशत कैवफयत 
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१ चालन खच ु २२९२९०६६/- २७.४४ अजघल्लो आ.व.को  चौथो तै्रमानसक 
भन्दा ४.९२ % घटी  

२ पनजँिगत खच ु ५७५४८४९४/- ३४.६८  अजघल्लो आ.व.को चौथो तै्रमानसक 
भन्दा  ६.३४% घटी  

िम्मा    

क्षेत्रगत खच ुवववरण 

क्र.स. क्षेत्र खच ु प्रनतशत 

१ आनथकु ववकास १०२७०५५४  २५.०४ % 

२ सामाजिक ववकास १४९९५३३६ ३४.३३ % 

३ भौनतक पूवाुधार ३८३९८७१२ ४०.२ % 

४ सनशासन तथा अन्तरसम्बजन्धत के्षत्र ० ०% 

५ प्रशासननक क्षेत्र १६८१२६५७ २४.७७% 

िम्मा ८०४७७५६०.०० ३२.४३ % 

 

ठ) अजघल्लो आ.व. मा कन नै कायकु्रम वा आयोिना सञ्चालन गरेको भए सो को वववरण: वावर्कु बिेट 
बमोजिमका कायकु्रम अन्तगतु कृवर्, पशन, जशक्षा, स्वास्थ्य, लजक्षत कायकु्रमहरू, खेलकन द र 
आयोिना तफु सडक, खानेपानी, नसचँाई आदद सञ्चालन भएको। 

ड) ननकायको वेवसाइट: www.ribdikotmun.gov.np 

ढ) ननकायको इ-मेल: info@ribdikotmun.gov.np, ito.ribdikot@gmail.com 

ण) ररब्दीकोट गाउँपानलकाले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अननदान एवम ्प्राववनधक सहयोग र 
सम्झौता सम्बन्धी वववरण: छैन 

त) ररब्दीकोट गाउँपानलकाको सञ्चालन गरेको कायकु्रम र सो को प्रगनत वववरण: वावर्कु बिेट 
बमोजिम प्रनतशत योिना तथा कायकु्रमहरूको कायाुन्वयन भएको, पनजँिगत खच ुअजघल्लो आनथकु 
वर्कुो चौथो तै्रमानसक भन्दा ६.३४ प्रनतशतले घटी भई ३४.९७  प्रनतशत भएको छ भने चालन 
खच ु अजघल्लो आनथकु वर्कुो चौथो तै्रमानसक भन्दा ४.९२ प्रनतशतले ववृि भई २७.४४  
प्रनतशत भएको। 

थ) ररब्दीकोट गाउँपानलकाले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना 
संरक्षण गने तोवकएको समयावनध: छैन। 

द) ररब्दीकोट गाउँपानलकामा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददइएको ववर्य: 
श्री शरदा भ नसाल (झा  ज्यूले नमनत २०७९-०३-१९ गते Email माफुत सूचना मागेकोमा माग 
बमोजिमको सूचना नमनत २०७९-०३-३१ गते Email माफुत पठाइएको | 
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ध) ररब्दीकोट गाउँपानलकाका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनन ेभए सो को वववरण: 
 नागररक वडा पत्र 

 कायाुलयको सूचना पाटी 
 एफ.एम. रेनडयो, पत्र-पनत्रका 
 कायाुलयको वेवसाइट र फेसबनक पेि 

 वावर्कु काययुोिना तिनमुा 
 स्थानीय रािपत्र 
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जशक्षा शाखाबाट आ।ब २०७८/७९ को अजन्तम तै्रमानसकमा सम्पन्न भएका कामहरु:- 
१.मन् यमन्त्री शैजक्षक सनधार कायकु्रम अन्तरगत ११ प्रा.वव. लाइ ुकम््यनटर तथा वप्रन्टर ववतरण काय ु
सम्पन्न । 

२.मन् यमन्त्री शैजक्षक सनधार कायकु्रम अन्तरगत १८ प्रा.वव. ४ नन.मा.वव. १ मा।वव मा ददवाखािाको 
लानग भाडाँकन डा ववतरण काय ुसम्पन्न । 

३.मन् यमन्त्री शैजक्षक सनधार कायकु्रम अन्तरग अल्कादेवी प्रा वव, कानलका मा.वव, वपपलडाडा ँ
प्रा.वव,राधाकृष्ण प्रावव  र नारायण मा.वव. मा भ नई बसाई व्यवस्थापन काय ुसम्पन्न । 

४.मन् यमन्त्री शैजक्षक सनधार कायकु्रम अन्तरगत ववनभन्न ववद्यालयहरुमा प्रोिेक्टर, गेट ननमाुण, टेवा पखाुल, 

वाल ननमाुण, तारवार, ढल ननकास टायल, शौचालय, ममतु, ककुट पाता, ट्रष्ट ननमाुण, कम्पाउण्ड ननमाुण िस्ता 
कायकु्रम सम्पन्न । 

५. चार ददने नमूना यनवा गाउँ सभा अभ्यास तथा यनवा क्लव गठन कायकु्रम सम्पन्न  

६. यनवा उद्यमजशलता कायकु्रम सम्पन्न । 

७.राष्ट्रपनत रननङ्ग जशल्ड प्रनतयोनगता कायकु्रम सम्पन्न । 

८.नयाँ पाठ्यक्रम सम्बजन्ध कायशुाला कायकु्रम सम्पन्न । 

९.एवककृत शैजक्षक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी शैजक्षक तथ्यङ्क प्रवववष्ट गने सम्बन्धी कायशुाला 
कायकु्रम सम्पन्न । 

१०.तेस्रो चौमानसक तलब भिा ननकासा सम्बन्धी काय ु। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



रिब्दीकोट  ufp“kflnsf 
ufp“ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

खस्यौली, kfNkf 
n'lDagL k|b]z, g]kfn 

 
 

 
r=g= 
k=;= @)&*÷@)&( 

 

     २०७९ बैशाख देजख आर्ाढ सम्मको कृवर् शाखाको प्रगनत वववरण :- 
१.मकै उत्पादन प्रवदुन कायकु्रम अन्तगतु १८ वटा हाते ट्याक्टर,९ वटा कम्बाइन्ड नमल,२८ वटा 
नत्रपाल,४ वटा स्प्र ेटंकी र २६ वटा मेटल नबन मागमा आधाररत ५०% अननदानमा ववतरण काय ुसम्पन्न 
तथा मकै नबउ उत्पादन तानलम ८० िना कृर्कलाई प्रदान गररएको | 
२.साना ब्यबसावयक कृवर् उत्पादन केन्र (पकेट  ववकास कायकु्रम अन्तगतु आत्मननभरु कृवर् सहकारी 
संस्था नल.ररजब्दकोट गाउँपानलका वडा न.७ (तरकारी पकेट ननरन्तरता  र फे्रश भ्याली एग्रो फाम ु
ररजब्दकोट गाउँपानलका वडा न. २ (नया ँतरकारी पकेट  मा १४० रोपनी क्षते्रफलमा नबनभन्न िातका 
तरकारी खेनत गररएको | 
३.वकसान सूचीकरण कायकु्रम अन्तगतु १२१७ वकसानहरुको अनलाइन डाटा संकलन गररएको | 
४.फलफूल दशक ववरुवा रोपण कायकु्रम अन्तगतु बकृ्षारोपण ददवसको अवसर पारी सबै वडा 
कायालुायहरुमा फलफन ल नबरुवा रोपण गररएको र प्रगनत मवहला कृर्क समूह माफुत ररजब्दकोट 
गाउँपानलका वडा न. ७ साबिुननक के्षत्रमा सामनवहक रुपमा भ नईकटहर खेनत गने काम सम्पन्न भएको | 
५ िैववक मल अननदानमा ववतरण कायकु्रमबाट २५ टन िैववक मल १७४ वकसानलाई ८५% अननदानमा 
ववतरण गररएको | 
६. प्रांगाररक खेनत प्रवदुन कायकु्रम अन्तगतु ११ वटा थरर सनधार भएको र १५ टन प्रांगाररक मल 
१२२ वकसानलाई ८५ % अननदानमा ववतरण गररएको | 
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ररब्दीकोट गाउँपानलका अन्तगतु पञ्जीकरण सेवा इकाईबाट आ.व. २०७८।७९ को चौथो 
तै्रमानसकमा सम्पादन भएका कायहुरु:- 

 आम नागररकहरुलाई घटना दता,ु सामाजिक सनरक्षा तथा गननासो दताु सम्बजन्ध सचेतना िगाउनका 
लानग गाउँपानलका बासी सबैको पहनच पनग्न े गरी दनई वटा एफ.एम रेनडयो संग सम्झौता गरी 
सनचना सामाग्री प्रसारण गररएको । 

 व्यजक्तगत घटना घटेको ३५ ददन नभत्रमा नै दताु गन ुगराउनका लानग समनदायका सनचना प्रसारण 
गनकुा लानग वडा सजचवहरु , सम्पनण ुववद्यालयका प्र.अ हरु ,  सम्पनण ुस्वास्थ्य संस्थाका प्रमनखहरु, 

मवहला स्वास्थ्य स्वयम सेववकाहरु र कमचुाररहरुको उपजस्थनतमा बहृत रुपमा सचेतनामनलक 
कायकु्रम सञ्चालन गररएको ।  

 ववद्याथीहरु माफुत अनभभावक समक्ष घटना दताु सम्बजन्ध सनचना प्रवाह गनकुा लानग प्रत्यक 
ववद्यालयमा सचेतनामनलक फ्लेक्स व्यानर ननमाुण गरी टाँनसएको । 

 गाउँपानलका भररमा ग वगकुा अपाङ्गता(पहेलो काड)ुभएका लाभग्राहीहरू १०३ िना रहेका 
उननहरुलाई गाउँपानलकाले मानसक रु. ८०० का दरले सामाजिक सनरक्षा भिा उपलब्ध गराईएको 
। 

 वडा कायालुयमा कायरुत सहायक कम््यनटर अपरेटर र वडा सजचवहरुलाई VERSP-MIS सम्बन्धी  
२ ददने तानलम कायकु्रम सञ्चालन गररएको । 

 आ.व. ०७८।७९ को चौथो तै्रमानसकमा सामाजिक सनरक्षा भिा लाभग्राहीहरु देहाय बमोजिम 
रहेका छन र चौथो तै्रमानसकमा  रु. २५६००५९५/- सामाजिक सनरक्षा भिा ववतरण भएको छ 
।  

  सामाजिक सनरक्षा चौथो तै्रमानसकमा भिा ववतरण 

ररब्दीकोट 

गा.पा. 
िेष्ठ नागररक 

भिा(७०बर्मुानथ  

िेष्ठ 
नागररक 

भिा 
(दनलत  

िेष्ठ 
नागररक 
एकल 

मवहला 

ववधवा 
(आनथकु 

सहायता  

क 
बग ु

ख बग ु
(आनथकु 

सहायता  

दनलत 
बालबानलका िम्मा 

िम्मा 
सं्या  १३८८ २३१ २७१ ४११ ५२ १२२ ३६१ २८३६ 
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ररब्दीकोट गाउँपानलका मवहला तथा बालबानलका ववकास शाखा आ.व. २०७८।७९ को चौथो 
तै्रमानसकमा सम्पादन भएका कायहुरु: 

 एकल मवहलाहरुलाई उद्यमजशल बनाउनका लानग  थाकलका सामाग्री ननमाुण सम्बन्धी १ मवहने 
तानलम सञ्चालन गररएको । 

 मवहला सशजक्तकरण तथा उत्थानका लानग सरोकारवालाहरुसँग अन्तरकृया कायकु्रम सञ्चालन 
गररएको । 

  मवहला तफु ववननयोिन गररएको बिेटबाट मवहला उद्यमजशलताका लानग १ मवहने थाकलका 
सामाग्रीहरु ननमाुण गने तानलम कायकुक्रम सञ्चालन गररएको ।  

 दनलत वग ु सशजक्तकरण तथा उत्थानका लानग सरोकारवालाहरुसँग अन्तरकृया कायकु्रम 
सञ्चालनल गररएको । 

  प्रत्येक वडाहरुमा िानतय छनवाछनत तथा भेदभाव अन्त्यका लागी कानननी सचेतनामनलक कायकु्रम 
र पोर्ण तथा प्रिनन सम्बजन्ध सचेतनामनलक कायकु्रम सञ्चालन गररएको । 

 साविुननक स्थलहरुमा िानतय छनवाछनत तथा भेदभाव अन्त्यका लानग सचेतना अनभवृवि गने 
फ्लेक्स वप्रन्ट ननमाुण गरर ववतरण गररएको, साथै होनडङु बोडहुरु ननमाुण गने ननणयु गररएको । 

 गाउँपानलका स्तररय एकल मवहला सञ्जालको बैठक बसी आ.व. ०७९/८० को लानग योिना तथा 
बिेट माग भएको । 
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ररब्दीकोट गाउँपानलका अन्तरगत उधम ववकास शाखा बाट आ.व २०७८।०७९ को                                                 
तेस्रो तै्रमानसक मा सम्पादन भएका कायहुरु:-                                                

    क  वडा न. १ ्याहा  

 व्यवसावयक मौरी पालन तानलम  

              व्यवसावयक अचार बनाउने तानलम 

   ख  वडा न. २ देउराली 
             व्यवसावयक डलकन शन तानलम  

            व्यवसावयक अचार बनाउने तानलम  

   ग  वडा न. ४ भैरवस्थान 

             व्यवसावयक नसलाई कटाई तानलम  

           व्यवसावयक व्यनटीपालरु पालन तानलम  

           व्यवसावयक दालमोट बनाउने  तानलम  

  

    घ  वडा न. ८ फेक  

               व्यवसावयक मौरी पालन तानलम  

             व्यवसावयक नसलाई कटाई तानलम 
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प्रधानमन्त्री रोिगार कायकु्रम तफु :- 

१. वडा नं. १ मा िोगीथनम खेलमैदान नबस्तार आयोिनामा १० िनालाई कूल १००० ददन र नाली 
ननमाुण आयोिनामा ९ िनालाई ९०० ददन बराबरको रोिगार प्रदान गरी आयोिना सम्पन्न भएको ।  

२. वडा नं. २ मा गोरेटोबाटो तथा डे्रन ननमाुण आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग ५ िनालाई कूल ५०० 
ददन र डे्रन ननमाुण तथा ढनंगा छपाई आयोिनामा ५ िनालाई कूल ५०० ददन बराबरको रोिगार प्रदान 
गरी आयोिना सम्पन्न भएको । 

३. वडा नं. ३ मा नाली ननमाुण तथा गोरेटो बाटो आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग ५ िनालाई कूल 
५०० ददन र आयमनलक बकृ्षारोपण आयोिना सम्पन्न गनकुा लानग ५ िनालाई कूल ५०० ददन 
बराबरको रोिगार प्रदान गरी आयोिना सम्पन्न भएको । 

४. वडा न. ४ मा मोटरबाटो स्तरोन्ननत आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग ९ िनालाई कूल ९०० ददन र 
नाली ननमाुण आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग ७ िनालाई कूल ७०० ददन बराबरको रोिगार प्रदान गरी 
आयोिना सम्पन्न भएको ।  

५. वडा नं. ५ मा नाली ननमाुण तथा गोरेटोबाटो सनधार आयोिनामा ५ िना बेरोिगार व्यजक्तहरुलाई 
कन ल ५०० ददन र ढनंगा छा्ने तथा नाली सनधार आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग ५ िनालाई कूल ५०० 
ददनको रोिगार प्रदान गरी आयोिना सम्पन्न भएको ।  

६. वडा नं. ६ मा खानेपानी पाइपलाइन नबस्तार आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग १० िनालाई कूल 
१००० ददन र मोटरबाटो तथा नाली ननमाुण आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग १२ िनालाई कूल १२०० 
ददन बराबरको रोिगार प्रदान गरी आयोिना सम्पन्न भएको ।  

७. वडा नं. ७ मा बकृ्षारोपण तथा मूल संरक्षण आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग ११ िनालाई कूल 
११०० ददन र मोटरबाटो स्तरोन्ननत आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग १२ िनालाई कूल १२०० ददन 
बराबरको रोिगार प्रदान गरी आयोिना सम्पन्न भएको ।  

८. वडा नं. ८ मा ढनंगा छपाई तथा ढनंगावाल ननमाुण आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग १५ िनालाई कूल 
१५०० ददन र नाली सनधार तथा भल ननयन्त्रण आयोिना सम्पन्न गनकुो लानग १८ िनालाई कूल 
१८०० ददन बराबरको रोिगार प्रदान गरी आयोिना सम्पन्न भएको ।  

९. १ देजख ८ वडामा संकलन भएका ११५८ िना बेरोिगार व्यजक्तहरुलाई अनलाईनमा प्रववष्ट गररएको 
।  

१०. मन्त्रालयबाट माग भए बमोजिमका प्रनतवेदन पेश गदै आएको र आवश्यकता अननसार सम्पकु 
समन्वय गरेको ।  

११. मन्त्रालयबाट ददएको अन्य ननदेशनहरु कायाुन्वयन गररएको ।  
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ररब्दीकोट गाउँपानलकाको स्वास्थ्य शाखाबाट आ.व.२०७८/७९ को चौथो तै्रमानसकमा सम्पादन भएका 
कायहुरु:- 

 कोनभड १९ ववरुिको खोप अनभयान संचालन गरी ७३०३ िनालाई रोग लाग्नबाट सनरजक्षत 
गररएको  । 

 ७० बर् ुमानथका सबै िेष्ठ नागररकहरुलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा माफुत १००१ िनालाई स्वास्थ्य 
िाँच  गरी ंर्धी ववतरण गररएको । 

 ७ िना ददघजुिवन सम्मान रोज्नन हनने मवहला स्वास्थ्य स्वयंसेववकाहरुलाई  दोसल्ला, प्रमाणपत्र 
साथै नगदले सम्मान गररएको । 

 खस्यौली प्राथनमक स्वास्थ्य केन्र बाट एक्सरे सेवा  र प्रयोगशाला मा थप िाँच को व्यवस्थापन 
गरर २० वटा िाचँ बाट ४० थरर थप गरर ६० िाँचको  प्रयोगशाला सेवा थप गररएको । 

 खस्यौली प्राथनमक स्वास्थ्य केन्र बाट पोर्ण उपचारको लानग इतऋ्  तयारी गररएको । 

 असाध्य दीघ ुरोगीलाई पोर्ण तथा यातायात सनववधा कायकु्रम अन्र्तगत हाल सम्म ११० िनालाई 
रु ६०००। –का दरले आनथकु सहयोग गररएको । 

 ववपन्न नागररक ंर्धी उपचार कोर्को लानग १५ िनालाई रु. १,००,००० को लानग नसफाररस 
गररएको । 

 लनजम्बनी प्रदेश सरकारबाट क्यान्सर, मनटन र मगृौला रोगीहरुको लानग  ९ िनालाई रु. 
२,००,००० को नसफाररस गररएको ।  

 पानलका नभत्र संस्थागत सनु नत्केरी वा पानलका नभत्रका संस्थाहरुमा सनत्केरी हनन नसकी ररफर गनन ु
परेमा सबै सनत्केरी आमालाई पोर्ण खच ुरु.१५०० का दरले ५४ िनालाई नगद अननदान 
ददईएको । 

 सबै गभवुती मवहलालाई नेपाल सरकारको प्रोटोकल अननसार गभ ुिाँच गरेकोमा पोर्णका लानग 
अण्डा ववतरण गररएको । 

 
 
 
 


