
शाखाको नाम
प्रगति तििरण पेश 

गनेको नाम
प्रगति तििरण

कृषि शाखा नबराज पषडित

कृिक समहू दताा षसफाररस - १ वटा  

कार्ार्ोजना  तर्ार गद ै

 कार्ाालर्को कामकाज साथै सेवाग्राहीलाइ  प्राषबषिक सल्लाह षदएको

प्रशासन शाखा लक्ष्मण लम्साल

१. वाषिाक कार्ार्ोजना तर्ार

२. सचूना माग षनवदेनको सचूना संकलन

३. षनर्षमत फाईषलङ्ग

४. असोज मषहनाको ईन्िन लगत तर्ार

५. असोज मषहनाको कमाचारी षबदा लगत तर्ार

६. विापत्र सम्बन्िी षटप्पणी

७. भषगनी सम्बन्ि सम्बन्िी पत्र तर्ार

८. दताााः ६, चलानीाः ४

९. घर नक्सा दताााः १, घर नक्सा चलानीाः १

राजश्व शाखा रामचन्र सबेुदी आजकाेे राजश्व आम्दानी रु ४०,३०८।७५ -विा कार्ाालर्काेे समेत- षमषत २०७८।०७।०१

भषुम व्र्वस्था तथा भवन 

षनर्मन शाखा
उत्तम थापा

१) १५ षदने सचूना टासॅ गररएको |

२) षनर्षमत कार्ाालर्को काम भएको |

शहरी पवूाािार षवकास 

षबकास र्ोजना शाखा
कृष्ण भडिारी

र्ोजना सफ्टवरे्रको रेट एनलाईषसस अध्र्र्न गरर नम्स अनसुार भए नभएको जााँच गरर षटपाेेट 

गरेको, Data Correction of Shukla Marg

आषथाक प्रशासन शाखा कोषपला पौिेल

1. षजल्ला प्रशासन कार्ाालर् वाट प्राप्त पत्रकाेे जवाफकाेे   लाषग श्रसे्ता खाेेज्ने कार्ा

2.करकाेे भाेैचर भना कार्ा  9 वटा 

3.स्वास््र् तफा काेे करारका कमाचारीहरुकाेे तलव रुजु

4.करकाेे षववरण षदने कार्ा 3वटा

शहरी पवूाािार षवकास 

षबकास र्ोजना शाखा
ई. तारापषत भट्टराई

 रेट एनलाईषसस नम्स अनसुार भए नभएको भरेरफाई गरर गलत भषेटएको आईटम षटपाेेट गरर 

सच्र्ाउनको लाषग पठाएको  तथा अन्र् षनर्षमत काम

आर्बेुद शाखा गाेेपाल प्रसाद श्रषे्ठ षमषत २०७८/०७/०१ गते सेवा षलएका षबराषम - १० जना

वाताबरण सरसफाई तथा 

षवपद ब्र्बस्थापन शाखा
राजने्र साेेती

१. सरसफाइ व्र्वस्थापन विा नं ४ ,२ ।

२.सरसफाइ व्र्वस्थापन केन्र काेे प्रतीवदेन तर्ारी ।

सामाषजक षबकास शाखा षहमा पोख्रले
१. संघ संस्था सषुचकृतको नाम, सम्पका  नम्बर, दताा षमषत, षटपोट गरी पेश २. सामीको ररपोषटिंग 

३. प्रिानमन्त्री रोजगारको लागी र्ोजना छनौट, िाटा प्रषवषि

सचूना प्रषबषि शाखा षत्रलोचन लम्साल

१. आन्तररक नेटवका  ब्र्बस्थापन , 

२. बाषिाक कार्ार्ोजनाको लागी सहजीकरण, 

३. इन्टरनेट षबषभन्न वािा तथा शाखाबाट प्राप्त प्राषबषिक समस्र्ाहरुको षनरुपण , 

४. षनर्षमत ररपोषटिंग

स्वास््र् शाखा अजर् श्रीवास्तव

१. दषैनक कार्ाालर्काेे काम

२. षवपन्न षशफारीस पत्र

३.वािााीक कार्ार्ाेेजना फारम तर्ारी

४. इमेल चके गरी अेावश्र्क षववरण स्वास््र् कार्ाालर् पठाएकाेे ।

तमति २०७८ कातििक १ गिे सोमबारको दैतनक प्रगति तििरण 



पश ुसेवा शाखा इश्वर रेग्मी

गोवर जाच: ११

औििी षवतरण : १२

मेषिकल उपचार : १५

षफल्ि उपाचार :१

कृषतम गवाािन गाईलाई : १

घास षबतरण :१४ जनालाई २८८ के.जी

 कार्ाालर् आएका कृिक हरूलाई आवश्र्क सल्लाह  सझुाब  षदएको ,

षशक्षा र्वुा तथा खलेकुद 

शाखा
नबराज चापागाई ं

१  षजल्ला प्रशासन तनह ाँमा पत्र

२ षशक्षा षवकास तथा मानव स्रोत षवकास केन्रमा पत्र

३ ताषलममा सहभागीताको पत्र


