
गत आ.व. 2078/079 (महिला तथा 
बालबाललका शाखा) मा भएको कार्य सम्पादन

को हववरण (बाहषयक सलमक्षा)
प्रस्ततुकतायाः लाल मार्ा तामाङ
लमलताः२०७९/०४/१५ गते



गत आ.व. 2078/079 को बाहषयक सलमक्षा 
महिला तथा बालबाललका शाखाबाट भएको कार्यिु 
1. बारपाक सलुलकोट गाउँपाललकाको आलथयक सामाजिक साांस्कृलतक

र रािनैलतक ुपमा हपछलिएका र अवसरबाट वज ित रिेका
हवपन् न महिलािुको िीवनर्ापनलाई सििता प्रदान गने
उदेश्र्ले गाउँपाललकाकाद्धारा हवलनर्ोिन गररएको विेटलाई
लमतव्र्र्ी प्रभावकारी िसु्त दुु स्त र पारदशी ुपमा खिय
गनयको लालग कार्यक्रम स िालन तथा व्र्वस्थापन कार्यहवलि-
2078 बनाईर्ो

2. आलथयक वषय 2076/077 को बालमैत्री गाउँपाललका लनमायण
अलभर्ानलाई लनरन्तरता प्रदान गनय आ.व.2078/079 मा
उक्त जशषयकमा हवलनर्ोजित विेटलाई लमतव्र्र्ी प्रभावकारी
ुपमा पररिालन गनय बालमैत्री सशुासन कार्यहवलि 2078
लनमायण गररर्ो।



3. सांघीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को सामाजिक
समावेजशकरण तथा सामाजिक सरुक्षा शाखाले सम्बजन्ित स्थालनर्
तिले हवतरण गररएको अपाङ्गता पररिर् पत्र हवतरण गररएको हववरण
माग गररएको िनुाले उक्त हववरण पठाईर्ो।

4. जशक्षा, सांस्कृलत, हवज्ञान प्रहवलि तथा सामाजिक हवकास मन्त्रालर्
सामाजिक हवकास कार्ायलर्, गोरखाले आ.व.2078/079 को
वाहषयक जस्वकृत कार्यक्रम अपाङ्गता भएका व्र्जक्तिुका लालग क्षमता
हवकास तथा सिर्ोगात्मक कार्यक्रम कार्यन्वर्नको लालग
गाउँपाललकामा रिेको हवलभन् न हकलसमको अपाङ्गता भएको व्र्जक्तिुको
हववरण माग गरी आएको िनुाले अपाङ्गता भएको व्र्जक्तिुको हववरण
सांकलन गरी पठाईर्ो।

५ प्रत्रे्क विामा विास्तररर् मािय ८ मा महिला हिांशा हवुद्धको सिेतना
मलुक कार्यक्रम र लैहङ्गक हिांशा हवुद्धको १६ ददने अलभर्ानमा
पाललका स्तरीर् सिेतना मलुक कार्यक्रम स िालन गररर्ो।





६. लैंहङ्गक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तर्य को आ.व
2078/079 को बाहषयक कार्यक्रम अन्तगयत र्वुा लजक्षत
कार्यक्रम अन्तगयत पाललका लभत्र रिेका हवलभन् न र्वुा क्लविुलाई
लनवेदन आिारमा खेलकुद सामाग्री हवतरण गररर्ो।

७. महिला समिु तथा कृषक समिुिुलाई सामाग्री हवतरण गने
कार्यक्रम अन् तगयत तपलसल वमोजिमका महिला समिुलाई प्लाहिक
टेबल र प्लाहिक जिर्र हवतरण गररर्ो

महिला समिु टेवल कुसी
ररठ्ठाबोट महिला समिु 4 थान 30 थान
2.जशवशजक्त कृषक महिला समिु 4 थान 35 थान
3.बाघ भैरव कृहष तथा महिला समिु 2 थान 25 थान
4. अियले लक्ष्मी महिला समिु 4 थान 30 थान
5. सिृन आमा समिु 2 थान 25 थान
6. झोलङेु्ग लमललिलुी वौद्ध र्वुा क्लव 4 थान 25 थान





 ८ आ व ०७८/०७९मा र्स बारपाक सलुलकोट गाउँपाललका
लभत्रका अपाङ्गता भएका ब्र्जक्तिुलाई (लमलत २०७८/०९/२३
गतेको पाललका स्तररर् अपाङ्गता पररिर् पत्र हवतरण जशहवर र
अन्र् समर्मा अपाङ्गता पररिर् पत्र हवतरण समन् वर् सलमलतको
वैठकद्धारा लसर्ाररस समेत गरर) पणुय अशक्त अपाङ्गता (क बगय)अलत
अशक्त अपाङ्गता (ख बगय) मध्र्म अपाङ्गता (ग बगय) र सामान्र्
अपाङ्गता (घ बगय) गरी पाललका लभत्रको ११२ िनाको अपाङ्गता
पररिर् पत्र िारी गरीर्ो।

 ९ र्स गाउँपाललका लभत्रका साठी बषय परुा भएका र सम्बजन्ित
विाको लसर्ाररस सहित पाललकामा ज्रे्ष्ठ नागररक पररिर् पत्रका
लागी ददईएको लनवेदनको आिारमा ज्रे्ष्ठ नागररक पररिर् पत्र
हवतरण गररर्ो।

 १० बालमैत्री सशुासन कार्यक्रम अन्तगयत बारपाक सलुलकोट
गाउँपाललका लभत्रका सामदुाहर्क हवद्यालर्मा अध्र्र्नरत र्स
गाउँपाललका लभत्रका सत्ताईस वटा सामदुाहर्क हवद्यालर्का ३४७
िना अलभभावक हवहिन तथा हवपन् न बालबाललकािुलाई प्रलत
ब्र्जक्त ु ३०००। का दर छात्रवतृ्ती हवतरण गरीर्ो।



 ११ र्स गाउँपाललका लभत्रका एकल तथा हवपन् न महिलािुको
आलथयक अवस्था सिुार गने उदेश्र् अनुु प पाललका हवलभन् न विा का
एकल तथा हवपन् न महिलािु (सम्बन्िीत विाको लसर्ाररसको
आिारमा) पशपुालन कार्यलाई प्रोत्सािन गदै लसर्ाररस गरीएका
एकल तथा हवपन् न महिलािुलाई बाख्रा हवतरण गरीर्ो।

 १२ र्स आलथयक बषयमा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तगयत ज्रे्ष्ठ नागररक
सम्मान तथा असल बिुारी सम्मान कार्यक्रम अन्तगयत पाललका लभत्रका
सम्पूणय विाका ९० बषय र सो भन्दा बढी उमेर समिुका ज्रे्ष्ठ
नागररकलाई र्ोटो फे्रम र खाद्या सामाग्री ददएर सम्मान गरीर्ो।

 १३ र्स आलथयक बषयको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तगयत राज्र्द्धारा
सामाजिक सरुक्षा कार्यक्रममा नसमेटीएको ग र घ बगयको अपाङ्गता
भएको व्र्जक्तिुलाई भत्ता हवतरण कार्यक्रम अन्तगयत पाललकाद्धारा
सिुना िारी गरी सम्बन्िीत विाद्धारा सांकलन गरीएको तथ्र्ाङ्कको
आिारमा भत्ता हवतरण गररर्ो।

 १४ आबश्र्कता र मित्वको आिार हवलभन् न महिला समिुिुलाई
कोदो कुट्ने थ्रसेर तथा कुटनी हपसनी लमल लबतरण गररर्ो।















िन्र्वाद


