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गंगादेव गाउँपालिका सानडाडँा रोल्पा 
गंगादेव गाउँपालिकाको  आ.व. २०७७/७८ प्रगती समीक्षा फाराम 

 

खण्ड (क) 

आधारभतू वववरण 

 

१. स्थानीय तहबाट हािसम्म जारी भएका कानून (ऐन, लनयम, लनदेशिका, काययववलध, मापदण्ड) 

 

 क. ऐनहरुः-  १० वटा  

 ख. लनयमाविी, लनदेशिका, काययववलध, मापदण्डहरुः –  ४२ वटा 
 ग. अन्युः-  ०  वटा  

 ङ. आ.व. २०७७/७८ मा स्वीकृत कानूनको राजपत्रमा प्रकािन 

  

क्रम 
संख्या 

नाम प्रकािन लमलत 

१ ओखर पकेट क्षते्र अनदुान काययववलध २०७७ २०७७।०६।२३ 

२ गररवव लनवारण कोष संचािन काययववलध २०७७ २०७७।०८।११ 

३ स्थालनय स्वास््य सेवा संचािन तथा ब्यवस्थापन काययववलध २०७७  २०७७।१२।२६ 

४ िैलगक वहंसा लनवारण कोष संचािन मापदण्ड २०७७ २०७७।१२।२६ 

५ जनता संग अध्यक्ष काययक्रम संचािन काययववलध २०७७ २०७७।१२।२९ 

६ खानेपालन उपभोक्ता सलमलत ब्यवस्थापन काययववलध २०७७ २०७७।१२।२९ 

७ गंगादेव गाउँपालिका न्यावयक सलमलत उजरुी कारबाही वकनारा गदाय 
अपनाउनपुने काययववलध २०७७ 

2077।12।30 
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२. आ.व. २०७७/७८ को ववत्तीय अवस्था 
क्र.सं. 

स्रोतको वकलसम 

आ.ब.2077/78 
 

नपेाि सरकार  
प्रदेि 
सरकार 

जम्मा खचय प्रलतित 

१ समानीकरण अनदुान 85800000 50850
00 

9088
5000 

9025
3494.
82 

99.3 

२ सितय अनदुान 21807408
0 

14850
000 

2329
2408
0 

1904
0321
5 

81.74 

३ समपरुक अनदुान 0 14166
000 

1416
6000 

1163
1241 

82 

४ वविेष अनदुान 0 60000
00 

6000
000 

4610
686 

76.84 

५ राजश्व वाँटफाट 61724228
.53 

97531
72.38 

7147
7400.
91 

6973
0757
7 

97.55 

६ रोयल्टी 0 0 0 0 0 

७ सवारी कर 0 0 0 0 0 

८ घर जग्गा रशजषे्ट्रिन 
िलु्क 

0 0 0 0 0 

९ आन्तररक स्रोत ÷ 
 6277

63.35 

6277
63.35 

१०० 

१० अन्य      

 जम्मा  365598308.5 
4985417
2.38 

413545
485.3 

98257
4972.8 

 

 

 

 

३. आन्तररक आयको अवस्थाुः 
(र हजारमा): 

क्र.सं. प्रमखु स्रोत २०७७/७८ को यथाथय कैवफयत 
 कर 0  
१. सम्पत्ती कर 0  
2. भूलम कर (मािपोत) 0  
3. व्यवसाय कर 0  
4. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर 0  
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5. घरवहाि कर 0  
6. ववज्ञापन कर 0  
7. मनोरञ्जन कर 0  
8. सवारी साधन कर 0  
9. घर-जग्गा रशजषे्ट्रसन िलु्क 0  
 जम्मा 0  
 गैर कर 0  
१०. सेवा िलु्क (सवै वकलसमका)  0  
११. दस्तरु (लसफाररि, प्रमाशणत¸ नक्सा पास आदद) 0  
1२. लबक्री (लगटी¸ ढुङ्गा¸ वािवुा तथा अन्य सम्पशत्त 

ववक्री) 
0  

1३. सम्पलत भाडा 0  
1४. अन्य 0  
 जम्मा 0  
 कूि जम्मा 0  

  
 

 

 

 

 

४. आलथयक वषय २०७७।७८ मा प्रदेि र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाडँफाडँ (र हजारमा): 
  

सवारी कर घरजग्गा 
रशजषे्टिन 
िलु्क 

ढंुगा लगट्टी बािवुा ववक्री ववज्ञापन कर  मनोरञ्जन कर जम्मा 

प्राप्त 
भएको 

 

प्राप्त भएको प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त भएको 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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५. आ.ब. 207७/7८ को बजेट पेि तथा स्वीकृलत 

 (क) सभामा बजेट पेि गररएको लमलतुः 2077।०३।१० 

 (ख) सभामा बजेट पाररत गररएको लमलतुः २०७७।०३।१० 

 (ग) आलथयक ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गरेको लमलतुः-  २०७७।०३।१४ 

  

६. गत आ.व. को काययपालिका तथा सभाको बैठक सम्बन्धी वववरणुः 
 

१. सभाको अलधवेिन/बैठक बसेको पटकुः- ३ पटक 

२. काययपालिका बैठक संख्याुः- २४  

३. सभा तथा काययपालिका बैठकको लमलत, समय, स्थान र काययसूची लनधायररत समयमै सदस्यहरिाई उपिब्ध 
गराए/नगराएकोुः-  
(क) सभाको बैठकको लमलत, समय र स्थान सम्बन्धमा समयमै जानकारी गराए/नगराएको-    गराएको 
(ख) काययपालिका बैठकको लमलत, समय, स्थान र काययसूची लनधायररत समयमै जानकारी गराएको/ 
नगराएकोुः   गराएको 

 

७. गत वषयको खचयको क्षते्रगत बाडँफाटँ 

  

क्रसं ववषयगत क्षते्र ववलनयोशजत बजटे यथाथय खचय खचय प्रलतित 
१ भौलतक पूवायधार ववकास 99772806 8682178.74 87 

२ सामाशजक ववकास 188058000 169249000 89.99 

३ आलथयक ववकास 26523500 12661000 47.63 

४ वन, वातावरण तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 

3141597 2822742.7 89.85 

५ सिुासन तथा संस्थागत 
ववकास 

5100000 4517329 88.57 

 कूि जम्मा 322595903 197532250.4 
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७.१ क्षते्रगत भौलतक प्रगलतको अबस्था (आ.ब.2077/78) 

 

क्र.सं. ववषय क्षते्र उपक्षते्र ईकाइ भौलतक प्रगलत (%) प्रमखु उपिब्धी 

१ सडक कािोपते्र/ढिान (वक.मी.)....० 
   

ग्रावेि (वक.मी.)....2.8 100 
  

ट्रयाक खोल्ने (वक.मी.)...18.
43 

95 
 

२ पिु लनमायण मोटरेवि पिु 0...वटा   

झोिङु्ग ेपिु 1......वटा   

आकािे पिु 0....वटा   

३ पाकय  लनमायण  0 
  

४ खानेपानी तथा ढि 
लनमायण 

खानेपानी सवुवधा 
थप उपिब्ध 
गराएका पररवार 

संख्या....240 
  

खानेपानी सेवाबाट 
िाभाशन्वत 
घरपररवार 

संख्या...1215 
  

ढि लनमायण (वक.मी.)...0 
   

५ वृक्षरोपण  संख्या...0 
  

६ नदी लनयन्त्रण 
 (वक.मी.)...0 

  

७ सामाशजक लसँचाई  हेक्टर...0 
0  

८ जिववद्यतु तथा 
वैकशल्पक उजाय 

उत्पादन (वक.वा.)...0 
   

प्रिासरण िाइन 
ववस्तार 

(वक.मी.)...0 
   

९ पोखरी ताि तिैया  संख्या...17 100 
 

१० फोहोरमैिा 
व्यवस्थापन 

डशम्पङ्ग साइट संख्या....0 
  

स्यानीटरी 
ल्याण्डवफल्ड साइट 

संख्या....0 
  

नया ँमेशिन 
उपकरण जडान 

संख्या....0 
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११ नया ँववद्यािय भवन 
लनमायण सम्पन् न 

 संख्या....18 100 
 

१२ स्वास््य चौकी 
लनमायण 

 संख्या....4 100 
 

१३ जग्गा संरक्षण आफ्नै स्वालमत्वको रोपनी÷आना÷पैसा
÷ दाम  0 

  

सरकारी रोपनी÷आना÷पैसा
÷ दाम   0 

  

सावयजलनक रोपनी÷आना÷पैसा
÷ दाम   0 

  

पलतय रोपनी÷आना÷पैसा
÷ दाम  0 

  

१४ यात्र ुप्रलतक्षािय  संख्या....5 100 
 

१५ सामदुावयक भवन 
लनमायण 

 संख्या....7 100 
 

 
 

७.२ (क)  कमयचारीको उपिव्धता (न.पा./गा.पा. स्तर वडा कायायिय समेत) 

 

पद दरवन्दी संख्या पदपूलतय संख्या ररक्त पदपूलतयको िालग 
िो.से.आ.माग स्थायी करार जम्मा 

अलधकृतस्तर 3 1 0 1 2 0 

सहायकस्तर 20 14 5 19 1 0 

कूि जम्मा 23 15 5 20 3 0 

 

 

 (ख) ववषयगत क्षते्र तफय का कमयचारीको वववरण  

 

अ) शिक्षा 

पद दरवन्दीसंख्या 
पदपूलतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अलधकृतस्तर 1 0 0 0 1 

सहायकस्तर 1 1 0 1 0 

कूि जम्मा 2 1 0 1 1 
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आ) कृवष 

पद दरवन्दीसंख्या 
पदपूलतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अलधकृतस्तर 1 0 0 1 1 

सहायकस्तर 2 0 1 0 2 

कूि जम्मा 3 0 1 1 3 

इ) पि ुसेवा 

पद दरवन्दीसंख्या 
पदपूलतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अलधकृतस्तर 1 0 0 0 0 

सहायकस्तर 2 1 0 0 1 

कूि जम्मा 3 1 0 0 1 

 
ई) स्वास््य (स्वास््य चौकी सवहत) 

पद दरवन्दीसंख्या पदपूलतयको अवस्था 
स्थायी करार जम्मा ररक्त 

अलधकृतस्तर ४ १ 0 0 ३ 

सहायकस्तर ३० १५ १५ 0 0 

कूि जम्मा ३४ १६ १५ 0 ३ 

उ) मवहिा तथा बािबालिका 

पद दरवन्दीसंख्या 
पदपूलतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अलधकृतस्तर 1 0 0 0 0 

सहायकस्तर 1 0 0 0 0 

कूि जम्मा 2 0 0 0 0 

ऊ) इशञ्जलनयररङ्ग सेवा तफय  

पद दरवन्दी संख्या पदपूलतयको अवस्था 
स्थायी करार जम्मा ररक्त 

अलधकृतस्तर 1 1 0 1 0 

सहायकस्तर 11 7 1 8 3 

कूि जम्मा 12 8 1 9 3 
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ए) ररक्त पदको वववरण 

पद तह सङ्खख्या  पद ररक्त भएको लमलत ररक्त हनुकुो कारण 
     

 

खण्ड (ख) 

सेवा प्रवाह, योजना तथा अनगुमन 

 

१. सेवा प्रवाहको िालग भौलतक सवुवधाको अवस्था  

क) कायायिय भवनको पयायप्तता 

वववरण संख्या भवन संरचना 
(पक्की//कच्ची) 

कायायिय
को आफ्नै 

अन्य सरकारी भवनको 
प्रयोग गररएको 

भाडामा 
रहेको 

लनमायणालधन 

न.पा./गा.पा.  कायायिय 
भवन 

१ पक्की नभएको गा पा को सभाहि  
प्रयोग गरेको 

२ ० 

वडा कायायिय  भवन ७ ३ पक्की ४ 
कच्ची 

भएको  १ ० 

ववषयगत िाखा वा 
एकाइ भवन 
(ववषयक्षेत्र समेत 
उल्िेख गने) 

- - - - - - 

 
२. स्थानीय तहको केन्रमा उपिब्ध अन्य भौलतक पूवायधारको अबस्थाुः 

क्र.सं. वववरण पक् की कच् ची/ग्रावेि नपगुेको     कैवफयत 

1  सडकको पहुचँ  - कच्ची - - 
 

क्र.सं. वववरण रावष्ट्रय स्थानीय नपगुेको कैवफयत 

1  ववद्यतु  भएको भएको ३ वटा वडा  
 

क्र.सं. वववरण भएको नभएको सेवा प्रदायक संख्या कैवफयत 

1  इन्टरनेट सेवा भएको - 
Web Surfer, Worldlink, 

Subisu 

- 

२ सरकारी कारोबार गने बैंक/अन्य 
ववत्तीय संस्था 

भएको - 
Web Surfer, Worldlink, - 
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३) सवारी साधनको वववरण : 

सवारी साधन संख्या 
अवस्था भाडामा 

लिएको भए 
खुिाउने  

चाि ु ममयत गनुयपने लििाम 
गनुयपने  

अन्य 

दईु पाङ्खग्र े(मोटरसाइकि/स्कुटर) 23 23 0 0 0 0 
चारपाङ्खग्र े(जीप/कार/भ्यान) १ 1 0 0 0 0 
दमकि 0 0 0 0 0 0 

एम्बिेुन्स 1 1 0 0 0 0 
िववाहन 0 0 0 0 0 0 
अन्य (ट्रयाक्टर,वट्रपर,एक्साभेटर, 

िोडर आदद) 
1 1 0 0 0 0 

 

४. स्थानीय तह अन्तगयत गदठत सलमलत 

सलमलतको नाम गत आ.ब.को बैठक 
सख्या 

गत आ.ब.को बैठकको  
लनणयय सख्या 

कैवफयत 

अनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको  बैठक  44 56  

वडा-स्तरीय अनगुमन सलमलत बैठक     

स्थानीय राजस्व परामिय सलमलत बैठक  2 2  

स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलत बैठक 1 
1  

बजेट तथा काययक्रम सलमलत बैठक 1 1  

िेखा सलमलत बैठक 0 0  

ववधायन सलमलत बैठक 0 0  

सिुासन सलमलत बैठक 0 0  

काययपालिका अन्तगयतका ववषयगत सलमलतहर 
बैठक 5 7  

अन्य लबिेष सलमलतहरको  बैठक 0 0  

 

  

५. न्यावयक सलमलतुः 



10 
 

गत आ.ब.मा दताय उजरुी/गनुासोको संख्याुः- ९ 

गत आ.बको बैठक संख्याुः- ९ 

गत आ.ब.मा उजरुी/गनुासो कावायही र वकनारा संख्याुः- ९ 

 

 

 

६. स्थानीय तहबाट ववद्यतुीय सेवा सञ्चािन  

क) सेवा प्रवाहमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवयेरहरको प्रकार: PAMS, MIS, Group SMS, SUTRA, DHIS-2, 

ELMIS, VACCINE-2, IMU, e-TB, IEMIS, Mofaga Portal,  

 

ख) अनिाइन प्रणािीबाट उपिब्ध गराइएका सेवाहरुः गनुासो दताय, ब्यशक्ततग घटना दताय, अनिाइन 
एशलिकेसन,  

 
ग) मोबाइि  एप जस्ता प्रववलधको ववकास र प्रयोगको अवस्थाुः भएको 

 

 

७. गत आ. व. मा सञ्चालित योजना सम्बन्धी वववरण 

(क) बजेटको आधारमाुः 
क्र.सं. लबबरण योजना संख्या 
१. ५० िाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना 7 

2. ५ िाख देशख ५० िाख सम्मको आयोजना 51 

3. ५ िाख भन्दा कम बजेटको आयोजना 115 

 

(ख) योजनाहरको कायायन्वयन तह/क्षते्र 
क्र.सं. लबबरण योजना संख्या 
१. गा.पा.।न.पा. स्तरीय 101 

2. वडास्तरीय 72 

 जम्मा 173 

 

 

 

(ग) योजना कायायन्वयन  
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क्र.सं. लबबरण योजना संख्या 
१. उपभोक्ता सलमलत माफय त 173 

2. लनमायण व्यवसायी माफय त 0 

3. गैरसरकारी संस्था माफय त 0 

४. अन्य केही भए खुिाउने........... 0 

 जम्मा 173 

   

  

८. आवलधक/क्षते्रगत योजना सम्बन्धी  (अवलध समेत उल्िेख गने) 

(क)  स्थानीय तहको प्रोफाइि बनेको/नबनेकोुः ............ बनेको 
(ख)  आवलधक योजना बनेको/नबनेको: ................ नबनेको: 
(ग) क्षेत्रगत योजनाहरू : १) ...................................... नबनेको: 

  २) .................................................... 

   गरुू योजनाहरू :  १) ................... नबनेको: 
      २) ................................................ 

      ३) .....................................................  

 

       

९. सामाशजक सरुक्षा अनदुान सम्बन्धी 

क्रसं वववरण िाभग्राही सङ्खख्या २०७७/७८ को र. कैवफयत 

१ जेष्ठ नागररक 1005 105050074 
 

२ आलथयक रपिे ववपन् न 0 0 
 

३ अिक्त र असहाय अवस्थामा रहेका 
व्यशक्त 

0 0 
 

४ असहाय एकि मवहिा 276 6427268 
 

५ अपाङ्गता भएका 122 2296723 
 

६ बािबालिका  2732 5424446 
 

७ आफ्नो हेरचाह आफै गनय नसक्ने 15 498581 
 

८ िोपोन्मखु जालत 0 0 
 

९ प्रदेिबाट सितय सामाशजक सरुक्षासँग 
सम्बशन्धत कुनै काययक्रममा सितय 
अनदुान प्राप्त भएको भए उल्िेख गने 

0 0 
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१० स्थानीय तहको सामाशजक सरुक्षासँग 
सम्बशन्धत कुनै काययक्रम भए उल्िेख 
गने 

0 0 
 

 

खण्ड (ग) 

पारदशियता एवं सिुासन/ववत्तीय सिुासन 

 

1.पेश्की वववरण 

वववरण ०७६/७७ सम्मको 
बाकँी पेश्की 

०७७/७८ को 
पेश्की 

०७७/७८ 
मा फर्छ्यौट 

०७७/७८ सम्मको 
पेश्की बाकँी 

सा.स ुपेश्की - - - - 
पदालधकारीको 
नाममा रहेको पेश्की 
रकम 

- - - - 

कमयचारीको नाममा 
रहेको पेश्की रकम 

१. गणिे पनु मगर 

२. मान बहादरु डागँी 
१. गणेि पनु मगर 

२. मान बहादरु डागँी 
- - 

मोवविाइजेसन पेश्की    -        - - - 
अन्य ..... - - - - 
जम्मा     

 

 

2. बेरज ूवववरण (आ.व. 207७/78 सम्मको) 

वववरण 

लनयलमत गने रकम 
र. पेश्की रकम र. असिु उपरगनुयपने 

रकम र. जम्मा रकम र. 

बेरज ू  फर्छ्यौट बेरज ू फर्छ्यौट बेरज ू फर्छ्यौट बेरज ू फर्छ्यौट 
  फर्छ्यौट 
हनु बाकँी  

संघीय 
सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान तफय  

० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रदेि 
सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान तफय  

० ० ० ० ० ० ० ० ० 

कैवफयतुः गत आव को Audit Report आउन बाकी 
आन्तररक 
श्रोततफय  

० ० ० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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आलथयक वषय २०७७।७८ सम्मको आन्तररक िेखापरीक्षण सम्पन्न गरे/नगरेकोुः........गरेको 

आलथयक वषय २०७७।७८ सम्मको अशन्तम िेखापरीक्षण सम्पन्न गरे/नगरेकोुः.............गरेको 

 

३. पारदशियता तथा सिुासनका औजारको प्रयोगको अवस्था  

आलथयक वषय सावयजलनक सनुवुाई 
संख्या 

सावयजलनक परीक्षण 
संख्या 

सामाशजक परीक्षण 
संख्या 

नागररक वडापत्रको 
व्यवस्था 

२०७७/७८ ४ ० ० भएको 
२०७८/७९ १ ० ० भएको 

 

४. उजरुी वा गनुासो सम्बन्धी (चाि ुआ.व.को) 

 

लनकाय 

आलथयक वषय 
२०७७/७८ 
मा परेको 

उजरुी सङ्खख्या 

आलथयक वषय 
२०७७/७८ 
मा फर्छ्यौट 

भएको 
सङ्खख्या 

आलथयक वषय 
२०७८/७९ मा परेको 
उजरुी सङ्खख्या 

आलथयक वषय २०७८/७९ 
मा फर्छ्यौट भएको 

सङ्खख्या 

अ.द.ुअ.आ 
    

रावष्ट्रय सतकय ता 
केन्र ० 

० ० 
० 

उजरुी पेवटका ० ०  ० ० 

कायायियमा 
लनवदेन दताय ९ 

९ ० 
० 

जम्मा     

५. पदालधकारी तथा कमयचारीको सम्पशत्त वववरण बझुाएको अवस्था 
 

वववरण सम्पशत्त वववरण बझुाउनेको संख्या सम्पशत्त वववरण नबझुाउनेको संख्या 
लनवायशचत पदालधकारी ३८ ० 

कमयचारी 352 0 
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खण्ड (घ) 

पन्रौं आवलधक योजनाको िक्ष्यमा आधाररत 

लस.नं सूचक ईकाई 
आ.व. ०७७/७८ 
मा थप भएको 

आ.व. 
०७७/७८ 
सम्मको कूि 

जम्मा 

कैवफयत 

१ नया ँस्थानीय सडक लनमायण (Track Opening) वक.मी. 18.43 120.28 
 

२ ग्राभेि वक.मी. 2.8 17.3 
 

3 कािोपते्र वक.मी. 0 0 
 

4 सडक लनयलमत ममयत वक.मी. 189.9 173.4 
 

5 सडक स्तरोन् नती वक.मी./मी. 5.86 15.4 
 

6 स्थानीय सडकको संख्या संख्या 0 5 
 

7 सडक यातायातको कूि िम्बाई वक.लम. 18.43 120.28 
 

8 स्थानीय सडक पिु लनमायण सम्पन्न  वटा 0 0 
 

९ झोिङु्ग ेपिु लनमायण सम्पन्न  वटा 1 4 
 

1० स्यानीटरी ल्याण्डवफि साइटको लनमायण वटा 0 0 
 

1१ गा.पा./न.पा.को केन्रबाट वडा कायायियसम्म सडक 
यातायात जोलडएका वडा  

वटा 0 7 

 

1२ उत्पाददतववद्यतु क्षमता वक.वा. 0 125 
 

1३ स्वस्थ खानेपानी सवुवधा पगुेको जनसंख्या प्रलतित 10 80 
 

1४ ववद्याियको संख्या (सरकारी, सामदुावयक, लनजी) वटा 18 58 
 

1५ 
स्वास््य संस्थाको संख्या (अस्पताि, स्वास््य केन्र, 
स्वास््य चौकी, उप स्वास््य चौकी, आयवेुद सेवा 
केन्र,वकलिनक,बलथयङ सेन्टर)  

वटा 4 4 

 

1६ ववद्यतु सेवा पगुेको जनसंख्या प्रलतित 5 45 
 

1७ रोजगारी सजृना (स्थानीय तहको सबै काययक्रमबाट) श्रमददन 19282 27694 
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खण्ड (ङ) 

१. आलथयक वषय २०७७/७८ मा सम्पाददत उल्िेखनीय काययहर (बढीमा ५ वटा) 

क. ववद्यािय भवन लनमायण 
ख. सडक ट्राक गने काम  

ग.खानेपालन योजना लनमायण 

घ. स्वास्थय भवन लनमायण  

ङ. कृवष क्षेत्रमा िगानी 
 

२. असि अभ्यासहरू (बढीमा ५ वटा) 

क.सडक तथा ववद्यािय स्वास््य भवनको लडवपआर  

ख. भौलतक पवुायधार क्षेत्रमा प्रववलध मैत्री संरचना बनाउने प्रयास तथा बाि मैत्री तथा अपाङग मैत्री 
संरचाना लनमायण 

ग. गाउँपालिका लभत्रका अलधकासं क्षेत्र समेटने गरर ववलभन्न इन्टरनेट टावर लनमायण पहि 

घ.  

ङ. 

 

३. स्थानीय तहिे अनभुूत गरेका प्रमखु समस्याहर (बढीमा ५ वटा)  

क  
 ख.  

  ग. 
  घ. 

 ङ. 

वववरण पेि गने पदालधकारीको 

नाम :-  प्रमे प्रकाि विी       

पद :- सूचना प्रववलध अलधकृत/ सूचना अलधकारी     

प्रदेि:- िशुम्बनी    स्थानीय तह:- गंगादेव गा पा रोल्पा 
 


