
आ.व.२०७७/०७८ बार्षिक प्रगाति प्रतिवेदन  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गंगादेव गाउँपातिका 

गाउँकार्िपातिकाको कार्ाििर् 

सानडाडँा, रोल्पा 
  



प्रशासन शाखा 

क्र.सं. कामको र्ववरण संख्र्ा कैर्िर्ि 

करार   ज्िार्ादारी  
1 गा.पा. को कार्िर्वति अनसुार करार िथा ज्र्ािादारी कमिचारी 

भनाि   

2७ 
 

8 
 

 

2 दैतनक प्रशासतनक कामकाज तनर्तमि संचािन गरेको     

3 कार्िर्वति तनमाणि    

4 रु पाँच िाख मतुनको व्र्क्तिगि व्र्वसार् दिाि    89 वटा  

5 खानेपानी िथा अन्र् संस्था दिाि    5 वटा   

 

पषु्पा पनेरु देवकोटा  

प्रशासन शाखा प्रमखु 

कार्िक्रम शाखा 

क्र.सं. कामको र्ववरण घरिरुी संख्र्ा 
  

प्राप्त रकम रु  कैर्िर्ि 

1 संक्तघर् सरकारको सरुक्तिि आवास कार्िक्रम अन्िगिि 
पर्ििो र्कस्िा वापिको खचि गरेको   

124 2847960  

2 संक्तघर् सरकारको सरुक्तिि आवास कार्िक्रम अन्िगिि 
आ.व. 2076/077 को दोस्रो र्कस्िा वापिको खचि 
गरेको   

100 2253000  

3 जेष्ठ नागररक/सशस्त्र द्धन्दका घाईिे अपाङ्गिाई सम्मान 
िथा प्रोत्सिान कार्िक्रम  

500 500000  

 

शतुसि विी  

कार्िक्रम शाखा प्रमखु 

 

 

 

क्तशिा शाखा 
1. र्वद्यािर्िे पठाएको IEMIS डाटा अध्र्ावतिक, र्वश्लषेण र Uploading । 

2. र्वद्यािर्को तनर्तमि िथा र्वशेष पररक्तस्थतिको अनगुमन । 

3. अििवार्षिक पररिा संचािन । 

4. तनर्तमति मातसक रुपमा र्वद्यािर्का प्र.अ.िरुको ९ वटा बैठक संचािन र र्वतभन्न र्वषर्मा 
छििि । 



5. गाउँ क्तशिा सतमतिको १० वटा  बैठक संचािन । 

6. गाउँ क्तशिा र्ोजना िथा पाश्वक्तचत्र तनमािणको िागी सतमति गठन िथा र्ववरण संकिन । 

7. ससिि अनदुान िथा समातनकरण अनदुानका रकमिरु र्वद्यािर्को खािामा पठाउनको िागी 
तसिाररस जस अनसुार िातिम र गोर्ष्ठका कार्िक्रम बािेक सबै रकमिरु र्वद्यािर्को 
खािामा तनकास भएको ।  

शेर बिादरु डाँगी  

क्तशिा शाखा प्रमखु 
 

 

 

र्ोजना िथा प्रार्वतिक शाखा 

भौतिक िथा अन्र् र्वकासका कार्ििरु 

 र्वतभन्न वडािरुमा सडक ट्रर्ाक ओपन भएको िथा मोटर बाटो तनमािण गरी केिी सडक 
ग्राभेि गररएको। 

 गंगादेव गाउँपातिकाका अतिकिम स्थानिरुमा  खानेपानी सरु्विा परु् र्ाइएको ।  

 पक्की पिु  िथा ट्रस पिु तनमािण गररएको । 

 सडक िथा खानेपानी र्ोजनाका डी पी आर गने कार्ि गररएको छ । 

 गाउँपातिका कार्ाििर्का िातग सभािि पाटेसन गरी सञ्चािनमा ल्र्ाइएको  । 

 आवश्र्किाका आिारमा र्वतभन्न स्थानिरुमा काठेपिु,प्रतििािर्,शर्िदगेट,मसानघाट 
प्रतििािर् तनमािण गररकएको । 

 साना िघजुिर्वद्यिु ममिि िथा कुिा तनमािण गररएको । 

 सामदुार्र्क भवन ममिि  कार्ििरु भएका छन ्। 

 शर्िद पाकि  तनमािण गररएको । 

 

 

 

 

क्तशिासेवा अन्िगिि भएका र्वकासका कार्ििरु 

 आवश्र्किाका आिारमा र्वद्यािर्िरुमा र्वद्यािर् भवन तनमािण भएको . 
 अतिकिम र्वद्यािर्िरुमा र्वद्यािर् र्िल्ड, वास सर्ििको शौचािर् िथा मञ्च तनमािण गररएको 
। 



 तसकाइ केन्रभवन िथा कम््र्टुर ल्र्ाव तनमािण िथा खररद गररएको । 

स्वास््र् सम्बक्तन्ि भएका र्वकासका कार्ििरु 

 आिारभिू स्वास््र् केन्र भवन तनमािण गररएको । 

 स्वास््र् चौकी भवनिरु ममिि गररएको ।  

 

कृर्ष सम्बक्तन्ि भएका र्वकासका कार्ििरु 

 तसँचाई पोखरी तनमािण गररएको 
 तसँचाई निर तनमािण गररएको छ 

 तबउ र्वजनका िातग रर्िक स्टोर तनमािण गररएको । 

 

गि आ.व. मा तनमािण भएका पवुाििार र्वकास र्ोजनाका संख्र्ा िथा बजेट 

 

 

क्र.सं. क्तशषिक र्ोजना संख्र्ा बजेट कैर्िर्ि 

१ सडक गोरेटो बाटो िथा घोरेटो बाटो 
तनमािण,ममिि िथा स्िर उन्नति 

50 32262000 
 

 

२ खानेपानी 48             
9,043,788.00  
 

 

३ भवन तनमािण िथा ममिि 19 43661265 
 

 

४ अन्र् 55 49596915.83  



क्र.स. क्तशषिक ०७७।०७८ कैर्िर्ि 

1 सडक तनमािण र्क.मी.  

 कािोपते्र   

 सडक ग्राभेि 2.8 र्क.मी.   

 सडक सरसिाई 189.9 र्क.मी.   

 सडक ट्याक ओपन 18.43 र्क.मी.   

 Back cutting  5.86 र्क.मी.   

 गोरेटो बाटो तनमािण 10.76 र्क.मी.   

2 पिु तनमािण संख्र्ा  

 मोटरेवि पिु (पक्कक्क पिु)   

 झोिङु्गे पिु   

 काठे पिु 3 वटा   

3 पाकि  तनमािण   

4 खानपेातन सरु्विा  नर्ा ँ ममिि संम्भार  

 इन्टेक  31 वटा  3 वटा   

 क्िेक्सन चेम्बर 21 वटा  20 वटा   

 र्व. र्प. र्ट. 12 वटा  4 वटा   

 आर.तभ.र्ट. 7 वटा  3 वटा   

 िारा 286 वटा  115 वटा   

 पाइप िाईन 21000 तम.  16000 तम.   

 खानेपानी सेवा बाट िाभाक्तन्वि 
घरिरुर संख्र्ा र जनसंख्र्ा 

घरिरुर संख्र्ा 240 

जनसंख्र्ा 1215 

घरिरुर संख्र्ा 150 

जनसंख्र्ा 588 

 

5 नदी तनर्न्त्रण   

6 सामाक्तजक तसचाई नर्ा ँ ममिि  

 पोखरी तनमािण 17 वटा    

 कुिो तनमािण   

7 जि र्वद्यिु िथा वैकक्तल्पक उजाि 
(उत्पादन ) 

1 िो ममििकु   

8 जि र्वद्यिु िथा वैकक्तल्पक उजाि 
(प्रसारण िाईन र्वस्िार ) 

वडा कार्ाििर् र्वद्यिु ममिि (२ वटा पोि  )  



 

 

 

रमेश डाँगी  

प्रर्वतिक शाखा प्रमखु 

रोजगार शाखा 

1. .श्रम रोजगार िथा सामाक्तजक सरुिा मन्त्रािर्बाट को पत्रअनसुार  आ ब २०७७।७८ को 
िागी न्र्नुिम रोजगारीमा संिग्न िनु चािनेिरुको िातग तनबेदन क्कदनिुनुको िातग वडामा 
सूचना  टाँस  गनि िगाई िाराम भराउनको  िागी वडामा  पत्राचार गरीर्ो ।र्सका साथै 
मन्त्रािर्बाट आएको नर्ा ँिाराम तबिरण गरीर्ो । 

2. वडा बाट आएका बेरोजगार िारामिरुको रुज ुगरीर्ो । 
3. मन्त्रािर्बाट आएको परीपत्रअनसुार आ ब २०७७।०६।२० सम्म ३५० जना पूरुष र 

३६८ जना मर्ििा गरी जम्मा ७१८ जना बेरोजगार software मा entry गरीर्ो । 
4. रोजगार संग सम्बक्तन्ि सम्पूणि कार्ििरु सिक्तजकरण गरीर्ो । 
5. Covid 19 को कारणिे बैदेक्तशक रोजगारबाट िकीएका र कुनै िातिममा सिभागी िनु 

चािानेब्र्िीिाई आ आफ्नो वडाबाट िाराम भनि िगाई ७५ जना ब्र्िीको िाराम 
सामाजीक तबकास मन्त्रािर्मा पठाईर्ो । 

6. स्थातनर् तनदेशक सतमतिको बैठक तबतभन्न तमतिमा गरी ६ वटा बैठक बसाईर्ो । 

9 भवन तनमािण नर्ा ँ ममिि  

 सामादार्र्क भवन  7 वटा    

 र्वद्यािर् भवन  18 वटा    

 स्वास््र् भवन  4 वटा    

10 र्ात्र ुप्रतििािर् 5 वटा   

11 (जाति)   घनतमटर552   

12 सौचािर् तनमािण    

 र्वद्यािर् सौचािर् २ वटा  

 साविजतनक सौचािर् 1 वटा   

13 खेिकुद र्वद्यािर् र्िल्ड तनमािण 5 वटा   

14 भकारो सिुार 27 वटा   



7. कुि बेरोजगार मध्रे् २९९ जना श्रतमक िाई  ३६ वटा तबतभन्न आर्ोजनािरुरमा कुि 
१९२८२ क्कदनको रोजगारी प्रदान गरीर्ो । 

8. आ. ब.२०७७/७८ मा भएगरेका सम्पूणि कामिरुको सम्पूणि र्ववरण EMIS software 

प्रतबष्ट गरीर्ो । 
9. रोजगार शाखा संग सम्बक्तन्िि सम्पूणि प्रशासतनक कार्ििरु गरेको । 

रोजगार शाखाबाट  आ.व. 2077/078 मा भएका ि्र्ाङ्गगि कार्ििरु 

क्र.स. क्तशषिक 2077/078 कैर्िर्ि 

1 सडक तनमािण र्क.मी.  

 कािोपते्र -  

 सडक ग्राभेि ५०० मी.  

 सडक सरसिाई ३०० मी.  

 सडक ट्याक खोल्ने ६००० मी.  

2 पिु तनमािण संख्र्ा  

 मान्छे र्िड्न े(पक्कक्क पिु) २  

 झोिङु्गे पिु   

 काठे पिु  नर्ा ँ २  

 काठे पिु  ममिि २  

3 पाकि  तनमािण -  

4 खानपेातन सरु्विा  नर्ा ँ ममिि संम्भार  

 इन्टेक  २ १  

 क्िेक्सन चेम्बर २   

 र्व. र्प. र्ट. -   

 आर.तभ.र्ट. -   

 िारा १०   

 पाइप िाईन ११०० मी.   

 खानेपानी सेवा बाट िाभाक्तन्वि 
घरिरुर संख्र्ा र जनसंख्र्ा 

घरिरुर संख्र्ा  
....१५ 
जनसंख्र्ा ..७६ 

घरिरुर संख्र्ा ...१२ 
जनसंख्र्ा...६० 

 

5 नदी तनर्न्त्रण   

6 सामाक्तजक तसचाई नर्ा ँ ममिि  

 पोखरी तनमािण -   

 कुिो तनमािण -  

7 जि र्वद्यिु िथा वैकक्तल्पक उजाि 
(उत्पादन ) 

  



8 जि र्वद्यिु िथा वैकक्तल्पक उजाि 
(प्रसारण िाईन र्वस्िार ) 

  

9 भवन तनमािण नर्ा ँ ममिि  

 सामादार्र्क भवन     

 र्वद्यािर् भवन     

 शौचािर् २   

10  र्ात्र ुप्रतििािर्   

11 (जाति) ३०० घनतमटर  

१२ घोरेटो बाटो १५ र्क.मी..  

१३ नािा तनमािण ३ र्क.मी.  

    

 

क्तखमा कुमारी पाण्डे  

रोजगार शाखा प्रमखु 

 

स्वास््र् शाखा 
१. भौतिक प्रगिी 

क्र सं संपादन भएका कार्यक्रमहरु कैफिर्त 

१ स्वास््र् शाखा मातहतका फिफभन्न स्वास््र् संस्थािाट सम्पाफदत कार्यक्रमहरुको 

फनर्फमत अनुगमन, मलु्र्ाङ्कन, सझुाव तथा पषृ्ठपोषण 

आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

२ स्वास््र् संस्थािाट सम्पादन भएका कार्यक्रमको स्वास््र् संस्थाम ै Data 

Verification तथा Data Analysis सधुार तथा पषृ्ठपोषण   

आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

३ माफसक प्रगती सफमक्षा िैठक तथा स्वास््र् कार्यक्रमहरुको माफसक Data 

Verification तथा Data Analysis  गररएको  

आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

४ त्र्ाङ्कको माफसक तथा तै्रमाफसक रुपमा DHIS-2 र eLMIS software मा 

अध्र्ावफधक गररएको  

आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

५ फिशषे पररफस्थफतमा तथा चौमाफसक रुपमा स्वास््र् सफमफतको िैठक संचालन  आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

६ मात ृसरुक्षा कार्यक्रमकालागी अनदुान रकम उपलब्ध तथा फनर्मानरु फवतण । आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

७ राफरिर् कार्यक्रमहरु जस्तै खोप, पररवार फनर्ोजन, क्षर्रोग, कुष्ठरोग ,िफृि अनगुमन 

फभटाफमन ए  तथा  पोषण कार्यक्रमको सहफजकरण तथा संम्पादनमा फनदशेन तथा 

सम्पन्न गररएको  

आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

८ कोफभड महामारर फनर्न्त्रणकालागी स्वाि संकलन पररक्षण तथा कोफभड 

आईसोलेसन केन्र संचालन तथा फनरन्तरता ।  

आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 



९ फिफभन्न ताफलम,सेफमनार, गोफष्ठ , कार्यक्रम संचालन  आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

१० औषफध, उपकरण तथा सामाग्री खररद गरर स्वास््र् संस्थामा  फवतरण आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

११ फवध्र्ालर् स्वास््र् कार्यक्रम अन्तरगत फवफभन्न फवषर्मा कक्षा संचालन तथा 

सामाफजक ब्र्वहार पररवतयनकालागी फिफभन्न कार्यक्रम तथा अफधर्ान संचालन  

आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

१२ फवफभन्न राफरिर् फदवश तथा कार्यकम संचालन  आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

१३ स्वास््र् चौकीको न्र्नूतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको  सफुिफिकरण तथा सफमक्षा 

कार्यक्रम सम्पन्न  

आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

१४ मफहला स्वास््र् स्वर्ं सेफवकाहरुकालागी पोषण तथा र्ातार्ात वाितको रकम 

भकु्तानी । 

आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

१५ भवन तथा भौफतक संरचना फनमायणमा सहफजकरण  आ व २०७७/२०७८ मा 

स्वास््र् शाखािाट संचालन 

 

 

 

तत्रभवुन तसि घिी  

स्वास््र् शाखा संर्ोजक 

 
 
 
 

मर्ििा िथा बािबातिका शाखा 

१. प्रत्रे्क मर्िनामा अपाङ्ग पररचर् पत्र सतमतिको वैठक वसेको 
२.  अपाङ्ग पररचर् पत्र र्विरण गरेको ।   

३.  भदौँ २९ गिे वाि क्कदवशको अवसरमा अन्िर मा र्व स्िररर् तनबन्ि  प्रतिर्ोतगिा कार्िक्रम   
गरेको 

४.  मर्ििा र्वकास शाखा सम्बन्िी सम्पूणि  प्रशासतनक काम गरेको  

५. सोह्र क्कदने िैर्ङ्गक र्िंसा र्वरुद्ध कार्िक्रम सम्पूणि वडा मा गइ सञ्चािन गरेको । 

६. िैर्ङ्गक र्िंसा तनवारण कोष गठन गरेको ।   

७. नारर क्कदवस कार्िक्रम आर्ोजना गरी मर्ििािरुको िौसिा बढाउन परुस्कृि गररएको ।  

८. िैर्ङ्गक र्िंसा सम्बक्तन्ि कार्िर्वति तनमािण । 

 



मर्ििा िथा बािबातिका शाखाबाट आ.व. 2077/078 मा सम्पादन भएका प्रमखु 
कार्ििरुुः 

क्र.सं. कार्िक्रम  िाभाक्तन्वि संख्र्ा 
1 बािक्कदवस मा  मा र्व स्िररर् तनबन्ि प्रतिर्ोतगिा 

कार्िक्रम आर्ोजना 
54 

2 िैर्ङ्गक र्िंसा र्वरुद्ध 16 क्कदने अतभर्ान 416 
3 नारी क्कदवस कार्िक्रम  700 
4 मर्ििा आमा समिुरुिाइ रकम र्विरण 92 ओटा मर्ििा आमा समिु 
5 अपाङ्ग पररचर् पत्र र्विरण  60  

 

 
सतुनिा चौिरी 
शाखा प्रमखु 

 

पक्तिकरण  शाखा 

1. आ.व २०७७/७८ मा सामाक्तजक सरुिा खान र्ोग्र् िाभग्रार्ििरुको र्ववरण संकिन गरी online 

entry गरएको। 

2. ७ वटै वडा का परुाना ब्र्क्तिगि घटना दिाि र्किाबका २२००० र्ववरणिरुिाई Digitization 

अथािि online entry गररएको 
3. सामाक्तजक सरुिा िथा ब्र्क्तिगि घटना दिाि सम्वक्तन्ि सािै वटा वडा सक्तचव र जनप्रतितनतििरुिाई 

अतभमकु्तखकरण कार्िक्रम सम्पन्न गररएको 
4. सािै वटा वडा मा सामाक्तजक सरुिा िथा ब्र्क्तिगि घटना दिाि सम्वक्तन्ि दिाि क्तशर्वर संचािन 

गरी सबै वडा मा छुटेका िाभग्रार्ििरुिाई पार्क पने ठाउमा एक वडा मा वडा कार्ाििर् 
बािेकका ३ ठाउँ नघटाई क्तशर्वर बसाई सेवा क्कदएको । 

5. सािै वटा वडा सक्तचविरुिाई अनिाईन घटना दिाि सम्बक्तन्ि िातिम क्कदई प्रत्रे्क वडा बाटै 
अनिाईन घटना दिाि सचुारु गररएको । 

6. सामाक्तजक सरुिा बैर्कङ प्रणािीमा तिने देशकै आर्ोजना भएकोिे गंगादेव गा.पा. र ग्िोबि 
बैक सरु्कदि शाखा संग सम्झौिा गरी पणुि रुपमा बैकीङ प्रणािीबाट भत्ता र्विरण भईरिेको । 

7. सािै वटा वडािाई online घटना दिाि गनि सिक्तजकरणको िागी computer, scanner, printer, 

4G Dongle खररद गरी वडा मा र्विरण गररएको । 



8. दिाि क्तशर्वर र तडक्तजटाईजेशन को िागी जनशक्ति िार्र गरर अतभमकु्तखकरण कार्ािक्रम सम्पन्न 
गररएको । 

9. प्रत्रे्क आतथिक बषिमा सा स ुभत्ता पाउने िाभग्रार्ििरूको दिाि नतबकरण गरेको । 

10. कार्ाििर्मा िनु ेदैतनर्क काम जस्िै सा स ुभत्ताको िागी बैकिाई िरवाड र्िड क्कदने र बैकिे 
क्कदएको ररभिस र्िड अनिाईन प्रणािीमा अपिोड गरीने िगि, िगि िस्िानिरण, नर्ा ँ
िाभग्रार्ििरुको online entry ईत्र्ादी । 

11. आतथिक प्रतिवेदन ििि  पक्तिकरण शाखामा आएको बजेट पणुि रुपमा खचि भएको । 

 

सूचना, सूचना प्रर्वति िथा सिकारी शाखा 

१. सूचनाको िक सम्बन्िी ऐन, २०६४ बमोक्तजक गाउँपातिकाको सूचनािरु सम्बक्तन्िि तनकार्मा परु्ािउन े
िथा सूचनािरु ब्र्ावस्थान गने काम भएको । 

२. गाउँपातिकामा र्वतभन्न माध्र्ाम बाट सूचनाको मागको िागी आएका सूचनाको मागिाइ सूचना उपिब्ि 
गराइएको । 

३. गाउँपातिकाको गनुासो िथा िेिो सरकार अन्िगिि गंगादेव गाउँपातिकाको Account मा आएका 
गनुासोिरु सनुवुाई गरेको । 

४. गाउँपातिकामा मेि िथा ििुाक बाट माग भएको सूचना मागको र्ववरण उपिब्ि गराइएको । 

५. आ.ब. 2077/078 मा ५३ वटा सूचना प्रकाशन गरेको । 

६. गाउँपातिकाको वेव साईट (www.gangadevmun.gov.np), सामाक्तजक संजाि,(Facebook, Twitter), 
ईमेि दैतनक रुपमा अपडेट । 

७. गाउँपातिकाकोweb:www.gangadevmun.gov.npmail:gangadevmun@gmail.com/info@gangadevm

un.gov.np िोनुः९८४५५७०४०० सूचना पार्ट नं. १६१८०७०७०८६०२ दैतनक रुपमा अपडेट । 

८. गाउँपातिकाका सम्पणुि सूचना िथा समाचारिर तमतडर्ा, रेतडर्ो, सामाक्तजक संजाि, बेव साइट िथा 
गाउँपातिकाको सूचाना पार्टमा  सूचना िथा समाचार प्रशारण । 

९. गाउँपातिकाको दोस्रो चौमातसकाको र्ववरण संकिन िथा प्रतिवेदन तनमािण । 

१०. गाउँपातिका तभत्रका सम्पणुि कमािचारी िथा जनप्रतितनतििरुको आ ब २०७६।०७७ को सम्पति 
र्ववरण राक्तख्ट्रर् सिकि िा केन्रिे तनमािण गरेको वेव साइटमा इन्ट्री गरेको । 

११. गाउँपातिकाको र्वतभन्न शाखािरुको कम््र्टुर िथा अन्र्ा सामाग्रीको ममिि िथा गाउँपातिकाको सोिार 
प्रणािी तबतभन्न शाखािरुको सोिार प्रणािी ममिि िथा रेगिुर अनगुमि िथा ममिि । 

१२. गाउँपातिकाको क्तशिा, स्वास््र् र कृर्षि शाखामा इन्टरनेटको र्वस्िार । 

१३. गाउँपातिका पर्ििेको स्थान बाट आफ्नै केन्रमा सरेको िदुा गाउँपातिको नर्ाँ कार्ाििर्मा सोिार 
प्रणाति र्वस्िार र सबै शाखामा इन्टरनेट सेवाको र्वस्िार । 

१४. गाउँपातिकाको सबै शाखामा सोिार प्रणािी िथा शाखामा र्वििु वाएररङ गरेको । 

१५. गाउँपातिकामा सबै शाखािाइ इन्टरनेट सेवा क्कदनको िागी आवश्र्क नर्ाँ तडभाइसको खररद िथा 
ब्र्वस्थापन। 

http://www.gangadevmun.gov.np/


१६. गाउँपातिकाको इन्टरनेटको िागी र्वतभन्न स्थानमा तनमािण गरेको टावर ममिि गरेको । 

१७. कार्ाििर्को दैतनका प्रशासतनका कार्ि सम्पन्न गरेको । 

१८. गाउँपातिकाको मन्त्रािर्िे मागेको सफ्टवेर बाट र्ववरण अपडेड । 

१९. गाउँपातिकाको सिकारी शाखाको सम्पणुि कार्ि सम्पन्न गरेको । 

२०. गाउँपातिक तभत्रका सिकारीिरुिाइ रसार्तनक मि र्विरणको िागी अनमुति िगा अनमुति पत्र 
नर्वकरण । 

२१. गाउँपातिकाको वडा नं १ मा अवक्तस्थि ओि कृर्ष सिकारी नर्ाँ दिाि गरेको । 

प्रमे प्रकाश विी  

सूचना प्रर्वति अतिकृि/सूचना 
 अतिकारी/सिकारी शाखा  

 

न्र्ार्र्क सतमतिको  

क्र.सं. कामको र्ववरण संख्र्ा 
  

प्राप्त रकम रु  कैर्िर्ि 

1 सबै वडािरुका मेितमिाप किाि न्र्ार्र्क सतमतििाई 
अतभमकु्तखकरण िातिम   

28 200000  

2 सबै वडािरुका मेितमिाप किाि न्र्ार्र्क सतमतििाई 
झोिा र्विरण   

30 71250  

3 न्र्ार्र्क सतमतिमा दिाि भएका उजरुी   9   

4 न्र्ार्र्क सतमतिमा मेितमिाप भएका उजरुी   9   

5 तनर्तमि बैठक, मेितमिापको क्रममा गररएको स्थिगि 
अध्र्र्न िथा अन्र् र्क्रर्ाकिाप  

 105000  

 

पषु्पा पनेरु देवकोटा 
प्रशासन सिार्क पाँचौ 

 

र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति 

क्र.सं. कामको र्ववरण संख्र्ा 
  

रकम रु  कैर्िर्ि 

1 सबै वडािरुबाट 2077 भार 2 र 3 गिेको अर्वरि 
वषािका कारण िति भएको र्ववरण संकिन गरी क्तजल्िा 
प्रशासन कार्ाििर् पठाइएको ।  

     

2 र्वतभन्न समर्मा भएका र्वपद्का घटनामा िति भएका 
घरपररवारिाई रािि रकम र्विरण    

14 202000  

 

शतुसि विी  

सदस्र् सक्तचव 



बििेुतत्रर्  पोषण कार्िक्रम र दिाि चािनी 
1. बििुेतत्रक पोषण कार्िक्रमको बार्षिक र्ोजना तनमािण । 

2. पातिका स्िरमा पोषण िथा खाद्य सरुिा तनदेशक सतमति गठन। 

3. वडा स्िरमा पोषण िथा खाद्य सरुिा तनदेशक सतमति गठन । 

4. सनुौिो िजार क्कदनका सतु्करी िथा गभिवति मर्ििा  र र्कशोरीको घरपररवारमा उन्नि जािको 
िरकारर र्वउ र्वजन । 

5. स्वास््र् संस्था अन्िरगि गभिवति िथा सतु्केरीिाइ पोषण कोसेिी र्विरण । 

6. पोषण कार्िक्रमिाइ सघन र संक्तिप्त रुपमा संचािन गररर्ो । 

7. चिानी संख्र्ा  १७९० 

8. दिाि संख्र्ा ३८१४ 

अतनिा घिी 
पोषण सिजकिाि/ 

 दिाि चिानी िाँट  

 

गररर्व तनवारण िथा िघ ुउद्यमर्वकास कार्िक्रम 

क्र.स. क्तशषिक  कार्ि संख्र्ा कैर्िर्ि 

१ सामाक्तजक पररचािन   

१.१ वडा स्िररर् अतभमकु्तखकरण 2 वटा  

१.२ सिभातगिा ग्रतमण िेखाजोखा 2 वटा  

१.3 समिु गठन ६ वटा  

२ उद्यमक्तशििा र्वकास िातिम   

2.1 ब्र्वसार्र्क सचेिना िथा ब्र्वशार् सरुु िातिम 

 

2 वटा  

३ प्रर्वतिक तसप र्वकास िातिम   

३.१ कटाई तसिाइ तसप र्वकास िातिम ४ वटा  

3.2 िोजेरी वनुाइ तसप र्वकास िातिम १ वटा  

4 र्वतिर् सेवाम पिचु ६ वटा  समिु  

5 प्रर्वति िस्िान्िरण ६ वटा समिु  

6 उद्यम र्वकास सतमति बैठक 7 वटा  

7 अनगुमन उप सतमति बैठक 7 वटा  

 

 

 

 



पश ुसेवा शाखा 
           

 

कमिराज पनु मगर 

नार्व पश ुसेवा प्रार्वतिक 

कृर्ष र्वकाश शाखा 
 

र्टका राम विी                                                                        

 कृर्ष र्वकाश शाखा 
 


