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६.पामिकाबाट सम्पादन गरेको काम र सोको प्रमतिेदन 

आ.ि. २०७९/८० को पवहिो तै्रमामसकको ििागत प्रमतिेदन तपजिि बमोजिम छ । 

१( पूिायधार विकास िािा 
१) गत आ.ि. को मिेप काययमा प्राविमधक सहजिकरण।  
२) आ.ि. २०७८।७९ मा रािपमत िैजिक सधुार काययिम अन्तगयतका मनमायण कायय चमिरहेका २ कोठे र ४ कोठे भिन 

मनमायण काययमा मनयममत साइट सपुरमभिन गरेको । 

३) बहिुवषयय ठेक्का अन्तगयत मनमायण चमिरहेको आयोिना ३ नं. िडा कायायिय भिन मनमायण काययको मनयममत साइट सपुरमभिन 
एिं दोस्रो रमनङ मबि तयार गररएको । 

४) चािू आ.ि. मा कायायन्ियन हनुे संजघय सरकार समपरुक अनदुान अन्तगयतका नयाबँिार सल्यान सिुौरा सडक र परेरबाङ 
बरेङ उिेनी सडक र प्रदेि सरकार समपरुक अनदुानको नयाबँिार सल्यान सिुौरा सडक िडा नं. ३ र २ को मममत 
२०७९।०६।२८ गते बोिपत्र आव्हान गररएको । 

५) झोिङु्गे पिु िेत्रगत काययिम अन्तगयत झडुीघाट झो.प.ु को अजन्तम भकु्तानी गररएको । 

६) आ.ि. २०७८।७९ भकु्तानी बाँकी अन्तगयत मििुा ठूिोिोिा झोिङु्ग ेपिु ममयत काययको भकु्तानी गररएको । 

७) आ.ि. २०७९।८० मा उपभोक्ता समममत माफय त कायायन्ियन हनुे योिनाहरुको सम्झौता सँगै भकु्तानीको काम िरुुिात, 
पवहिो योिना फरफारक गरर भकु्तानी गररएको योिना मतजलिङघाट झोिङु्गपेिु ममयत बरेङ गा.पा. िडा नं. १,धलु्िबुासँ्कोट 
। 

२( जििा, यिुा तथा िेिकुद िािािे आ.ि. २०७९/०८० को  प्रथम तै्रमामसक सम्ममा सम्पादन गरेका काययहरू। 

ि .सं.  काययिमको नाम भौमतक प्रगमत वित्तीय प्रगमत 
प्रमतित 

कैवफयत 

१ जििक  ,कमयचारीको प्रथम तै्रमामसक तिब भत्ता 
मनकािा 

२५९ २५%  

२ उत्कृष्ट जििक ,विद्याथी र पदामधकारी परुस्कार र 
सम्मान 

जििक ४ िना  

विद्याथी १२ िना  

१००%  

३ अमतररक्त वियाकिाप सञ्चािन (मडजिटि जविि 
काययिम)  

  ८ िटा विद्यािय ५१%  

४ विद्यािय अनगुमन तथा सपुरीिेिण १० िटा ०%  

५ विद्यािय समायोिन तथा किा थपघटको िामग 
समममत गठन 

१२ सदस्य ०%  

६ प्रधानाध्यापक प्रजििण काययिम २ ददने ०%  

७ विद्याथी सझुाि पेवटका  ९ िटा विद्यािय  ०%  

८ सामदुावयक विद्यािय सत्यापन १० िटा विद्यािय ०%  
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माध्यममक तहस्तरीय मडजिटि जविि सञ्चािन हुँदै । 
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३( रोिगार िािा तफय  

ि
.सं.  

संजिप्त सम्पाददत कायय वििरण मखु्य उपिजब्ध कैवफयत 

१. यस आमथयक िषयका ५ िटै िडाका सबै योिनाको 
स्थिगत ररपोटय 

िागत अनमुान तयार पाररएको  

२ रोिगार व्यिस्थापन सूचना प्रणामिमा काययस्थिमा 
आधाररत सीप विकास तामिम प्रस्ताि पेस गररएको 

सजुचकृत बेरोिगारहरूिाई तामिम 
सवहतको काम ददनका िामग र दि 
कामदार उत्पादन गनय योगदान हनुे 

 

३ सूजचकृत बेरोिगारको सूची प्रत्येक िडा तथा 
िेिसाइटमा प्रकािन 

काययपामिकाबाट पाररत गराईएको  

४ आ .ि.२०७८-को प्रगमत वििरण तयार तथा  ७९
सम्बजन्धत मन्त्राियमा पेि 

  

५ रोिगार व्यिस्थापन प्रणािीमा अध्यािमधक भएका कामको सम्पणुय वििरण 
ईममसमा अध्यािमधक गररएको 

 

४( राविय पररचय पत्र तथा पजिकरण सेिा इकाई 

 

मनकासा भई बैंकमा पठाईएको रकम 
पवहिो तै्रमामसक मनकासा रकम : १७६३२०२३ 

िडा नं. १ र २ तफय    : ९८४४३८६ 

िडा नं.३,४ र ५ तफय   : ७७८७६३७ 
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५( मवहिा  विकास  िािा 

मवहिा विकास िािािे चाि ुआ.ि. २०७९।८० को पवहिो तै्रमामसकमा सम्पादन गरेका काययहरु तपमसि बमोजिम 
रहेका छन ्।  

तपमसिः 
1. अमभभािकविवहन बािबामिकाको त्याङ्क संकिन गरी जििा, संस्कृमत, विज्ञान प्रविमध तथा सामाजिक विकास मन्त्रािय, 

गण्डकी प्रदेिमा पठाइएको । 

2. बािबामिकाको हक अमधकार संरिण र प्रिर्द्यन सम्बन्धी काययविमध, २०७९ मनमायण । 

3. बािअमधकारको सम्मान, संरिण, प्रिर्द्यन र समन्िय िगायतको िेत्रमा काम गने गरी बािकल्याण अमधकारी तोवकएको । 

4. न्यावयक समममतको सिेिण फारम भरी कानून,न्याय तथा संसदीय माममिा मन्त्राियमा पठाईएको । 

5. बागिङु जिल्िा अदाितमा सूचीकृत मेिममिापकतायको वििरण पठाईएको ।  

6. अपाङ्गता समन्िय सममतीको मनणययानसुार अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको घरमा नै पमुग मनरीिण गरी १३ िना अपाङ्गता 
भएका व्यजक्तहरुिाई पररचय-पत्र वितरण गररएको । 

7.  File digitization प्रवियामा स्वयान गरी सहयोग गरेको । 

६( पि ुिािा तफय  

 वहउँदे घाँसको मबउ वितरणका िामग रु. १ िाि रकम मबमनयोिन भएकोमा काययिम संचािन गरी ८० कृषक 
िाभाजन्ित  

 आन्तररक तथा बाह्य परिीिी मनयन्त्रण काययिमिाइ रु. २,५०,०००/- को काययिम संचािन गदै 

 रेमबि मनयन्त्रण काययिममा मनरन्तर िािाबाट काययिम भैरािेको 
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६( सूचना प्रविमध िािा 

ि
.सं.  

मखु्य 
काययिमको 

नाम 

संजिप्त सम्पाददत कायय वििरण मखु्य उपिजब्ध समस्या तथा चनुौती समाधानको प्रयास कैवफयत 

१. केजन्रकृत ई-
हाजिरी मसस्टम 
व्यिस्थापन 

१. हािसम्म िम्मा १२ स्थानमा ई-
हाजिरी केजन्रकृत प्रणािी िडान 
गररएको । 

२. ई -हाजिरी मडभाइस तथा सफ्टियर 
कजन्फगरेुसन  

३.  हाि सम्म ७८ िना 
कमयचारीहरुिाई मसस्टममा दताय 
गररएको 

४. सम्बजन्धत कमयचारीहरुिाई ई-
हाजिरी प्रणािी प्रयोग सम्बन्धी 
िानकारी । 

५. दैमनक रुपमा हाजिरी प्रमतबेदन 
िांच ,मबदा/काि पेि गने बारे 
िानकारी गराउंदै आएको । 

१. मसस्टमको सवह सदपुयोग 
भएको 

२. कमयचारीिे आफै 
मसस्टमबाट मबदा /काि पेि 
गनय सवन े

३. सम्पूणय कमयचारीहरुको 
हाजिरी अमभिेि 
पामिकाबाट अनगुमन गदै 
आएको 

४. समग्रमा कमयचारीहरुको 
समयापिाना तथा 
मनयममततामा सधुार आएको 

१. अझै पमन केवह कमयचारीिे 
मसस्टमको प्रयोग गनय निानेको 
साथै केवहबाट अझै हाजिरी पूणय 
रुपमा अपडेट नभएको 

२. मबदा व्यिस्थापनमा सामान्य 
समस्या देिा परेको 

१. मसस्टमसँग थप Familiar 

बनाउदै िमगन,े 
 

 

२. ५ बषे अमभिेि 
पजुस्तका  

१. मबषयसूची तयार तथा अध्ययन 

 

१) ड्राफ्ट तयार 

२) िरुुमा डाटा 
किेवसनका िामग 
आिश्यक 
इजन्डकेटरहरु को 
तयारी 

१) ड्राफ्ट तयार 

२) िरुुमा डाटा किेवसनका 
िामग आिश्यक इजन्डकेटरहरु 
को तयारी 

  

३. ररपोटय 
व्यिस्थापन 
प्रणािी  

१. ररपोटय व्यिस्थापन प्रणािी मनमायण , 
Testing, Deployement 

२. Demostration 

१. मसस्टम प्रयोगको िामग 
तयारी भै सामान्य प्रयोगमा 
आएको 

१.  १.   
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३. User Credential  

४. इन्टरनेट 
व्यिस्थापन. 

१. इन्टरनेटमा समस्या आउँदा सेिा 
प्रदायक सँग समस्या पेि गररएको 

२. िडा नं. २ र पामिकाको 
कायायियमा इन्टरनेट ब्याकअपको 
िामग गल्कोट इन्टरनेट 
सेिाप्रदायक िडान गररएको 

१. इन्टरनेट सेिा प्रधानमा 
सहिता 

१. बषायतको समयमा फाइबरमा 
समस्या  

२. प्रदायकको व्यिस्थावपकीय तथा 
सेिा प्रिाहमा भएको समस्याको 
मसधा असर पामिकािे भोदन ुपरेको 

१. सेिा प्रदायकको कायायियमा 
इन्टरनेटमा समस्या र 
पामिकामा इन्टरनेटको 
महत्िबारे िानकारी गराएको 

 

६. सूचना सम्प्रषेण 
तथा दैमनक कायय 

१. िेिसाइट ,Slack तथा फेसबकु 

पेिमा सचुना िानकारी प्रविवष्ट 

२. इमेि चेकिांच तथा सम्बजन्धत 
िािािाई िानकारी 

३. बल्क एस .एम.एस.  

४. फ्री िाई -फाई द्वारा सचुना प्रविवष्ट  

५. राउटर  ,मसमस वयामेरा ,फ्री िाई-
फाई चेकिाँच ,  

६. कमयचारी वफडब्याक अनिाइन 
फारम 

७. मडस्लिे बोडय अपडेट 

८. सहकमी साथीहरुिाई Slack 

प्रयोगबारे िानकारी  

सम्पूणय कायय भएको - कुनै िािामा हािसम्म पमन 
Slack को पहुँच नभएको 

-  

१. Slack को प्रयोग Request 

नभई कायायियको आदेि 
हनु ुपने 

२. सम्पूणय पामिकाक 
कमयचारीहरु कायायिय 
समयमा Slack मा उपिब्ध 
हनु ुपने 

३. पामिकाको िेिसाइट ,
आमधकाररक फेसबकु 
पेिसंंग अपडेट भईराख्न ु
पने 

 

७ . मसमस वयामेरा 
ममयत 

१. बरेङ बिारको मसमस वयामेरामा 
समस्या आएकािे ममयत गनुयपने 
देजिएको 

१. फाइबरको बे्रक चेक 

२. Adapter को समस्या 
समाधान 

  सहयोग: इन्टरनेट 
सेिाप्रदायकको 
मडभाइस प्रयोग 
गरी फाइबर 
मसगनि चेक 

८. सूचना अमधकारी १. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ,
५को दफा  २०६४(३ )बमोजिम 

आ.ि .०७८/को चौंथो  ७९

१. सूचनामा आमनागररकको 
पहुँचिाई सरि र सहि 
बनाउन सहयोग  

नभएको -  
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तै्रमामसकको सूचनाको वििरण 
पजुस्तका तयारी अजन्तम चरणमा 
रहेको 

९. कबाडी मबवि १. सूचना प्रकािन 

२. मबवि अमभिेि /दताय  अमभिेि 

३. मचुलु्का िोमिएको 
४. सम्झौता भै कायायदेि ददएको 

क) मलु्यांकनको िामग 
तयारी 

१) मबड गनयको िामग फमयहरुमा 
सामान्य ज्ञान भएकािे भरपरु 
सहयोग तथा समन्िय गरी  

  

१० ई-टेन्डर  १. E-GP System माफय त सूचना 
प्रकािन 

२. Addendam िारी 

- सूचना प्रकािन काम 
सम्पन्न 

- - - 

११ TCMS System 1) १९०० डाटा तथा फाइि 
मडजिटाइिेसन 

2) मसस्टम इन्स्टिेसन तथा 
कजन्फगरेुसन 

 
 

Cont.   

१२ िेिसाइट/इमेि 
अपडेट 

 दैमनक कायय     

१३ िेनेरेटर ममयत - ममयत तथा भकु्तानी     

१४ फाइि 
मडजिटाइिेसन 

- आ.ि. २०७८/७९ को 
चाि ुतफय को सबै फाइि 
मडजिटा 

- इिेसन सम्पन्न,  

- पुिँीगत तफय को 
बाँकी 

   


