
बन्दीपरु गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को 
बारष्िक समीक्षा 

तथा
साववजरिक सिुवुाई कार्वक्रम

२०७८ असोज १७ गते आईतबार

आयोजक

बन्दिपुर गाउँपान्िका

गाउँ काययपान्िकाको कायायिय

बदिीपुर, तनह ँ

“पययटन, कृन्ि, न्िक्षा, स्वास््य, सहकारी र पूवायधार

समृद्ध बदिीपुर गाउँपान्िका न्नमायणको मूि आधार”



आ.व. २०७७/०७८ को बारष्िक प्रगरत प्ररतवेदि

प्रस्ततुकतावाः

महशे सवेुदी

(प्रमखु प्रशासकीय अध िकृत)



प्रश्तरुतका रबषर्हरू
१. गाउँपालिका कार्ाविर् अन्तगवतका शाखाहरूको आ.व. २०७७/२०७८ को 

प्रगरत प्ररतवेदि
२. आ.व. २०७८/०७९ को िीरत तथा कार्वक्रम (संके्षपमा)
३. आ.व. २०७८/०७९ को बजेट (संके्षपमा)
४. गाउँपालिकािे सम्पादि गरेका महत्वपरू्व कार्वक्रमहरू र असि अभ्र्ासहरू



कृषि शाखा - प्रमखु उपलब्धहरु

१.षिषिन्न खाद्यान्न बालीका उन्नत

षिउ षितरण

● आलकुो षिउ षितरण (५०% लागत सहिाषगतामा )

● मकै तथा धानका षिउहरु षितरण (५०% लागत सहिाषगतामा ) 

● षिषिन्न षहउँदे तरकारीका षिउहरु अनुदान (१००% अनुदानमा )

२. षिज िषृि कार्यक्रम ● उन्नत षिउ उत्पादनको लाषग मकै षिउ उत्पादन गने सहकारीलाई अरुण २ जातको मलू

(foundation) षिउ षितरण

३. फलफुल षिरुिा रोपण अषिर्ान

अन्तगयत षिरुिा षितरण कार्यक्रम

● पोखरा लोकल जातका सनु्तलाका षिरुिा षितरण

● सनुकागती २ जातका कागती षिरुिा षितरण

● लोकल जातका जनुारका षिरुिा षितरण कार्यक्रम



कृषि शाखा - प्रमखु उपलब्धहरु

४. कृषि सामग्रीमा अनदुान कार्यक्रम

१

● म्र्ानअुल Knapsack स्प्प्रर्ेर (१६ षल. के्षमता)षकसानहरुमा १००% 
अनदुानमा षितरण

५. टनेल खेषत तथा बेमौसमी तरकारी

खेषत प्रिधयन कार्यक्रम

● प्लाषस्प्टक टनेल षनमायण का लाषग इच्छुक कृिक हरुमा प्लाषस्प्टक टनेल

(SILPAULINE -120 gauze)
६०% अनदुानमा षितरण

६. साना षसिंचाई कार्यक्रम

● षिषिन्न िडाका नर्ाँ तथा परुाना (के्षती ग्रस्प्त) बाँध कुलो को ३०% लागत

सहिाषगतामा ६ िटा बाँध कुलो षनमायण तथा ममयत



कृषि शाखा - प्रमखु उपलब्धहरु

७. कृषि मेषसनरी तथा औजार

कार्यक्रम

● गाउँपाषलका को नीषत अनसुार षनिायहमखुी कृषि लाइ व्र्िसार्ीकरण तथा

आधषुनकीकरण गनय माग अनसुार हाते ट्र्ाक्टर तथा कुटानी षपसानी षमल

षितरण (खररदमा ५०% अनदुान) (जम्मा ६४ जना षकसानहरुमा अनदुान

षितरण)

८. गाउँपाषलकामा रासार्षनक मल

आपषूतय सहजता

● अनदुानमा रासार्षनक मल षनदषेशका,२०७७ अनसुार षिषिन्न िडालाई

पार्क पने स्प्थानमा कृषि सहकारी हरुलाई षिके्रता षनर्कु्त तथा षिक्री मलू्र्

(६ िटा सहकारी षनर्षुक्त)
● षिके्रताको षनरन्तर अनगुमन



कृषि शाखा - प्रमखु उपलब्धहरु

९.  षिषिन्न िडाका कृषि र्ोजनाहरु

● िडा निं. २ मकुुन्दशे्वोरी अगायषनक फमय ममयत सधुार र्ोजना

● िडा निं. ३ षसम्पाखा तरकारी खेषत षसिंचाई र्ोजना

● िडा निं. ४ ठुलो ढुिंगा आमा समहू अदिुा खेषत र्ोजना

● िडा निं. ५ मौरी घार तथा प्लाषस्प्टक टनेल षितरण र्ोजना



कृषि शाखा (कार्यक्रमका झलकहरु २ ) 

प्लाषस्प्टक टनेल षितरणषिउ षितरण
षिरुिा षितरण



कृषि शाखा : बाषियक षित्तीर् प्रगषत

● गाउँपान्िकाको वान्ियक स्वीकृत काययक्रम प्रगन्त = ७३.३७% (क)

● पररयोजना मार्य त हस्तादतरण तर्य = १००% (ग)



कृषि शाखा - आगामी र्ोजना

● उन्नत षिउ तथा षिरुिाहरु षितरण(५०% अनुदानमा )

● Example 1
● Example 2

● एक हल गोरु एक थान हलो (१०० % अनुदानमा )

● साना षसिंचाई कार्यक्रम (७०% अनुदान)

● पकेट (धान,मकै, र सनु्तला खेषत) स्प्थापना

● कृषि मेषसनरी तथा औजार अनुदान (५०% अनुदानमा )

● षकसान काडय षितरण कार्यक्रम

● क्लस्प्टर मा प्र्ाज खेषत कार्यक्रम (VCDP)

● िकारो सधुार कार्यक्रम (VCDP)

समाप्त



पशपुन्छी षिकास शाखा - प्रमखु उपलब्धहरु

पशु पन्छीको औिधी खररद कार्यक्रम ● बषन्दपुर गाउँपाषलका सिै िडाहरूमा पशुपन्छीको लागी षनशुल्क रूपमा औिधी षितरण कार्यक्रम

साना व्र्ािसाषर्क कार्यक्रम बाख्रा (पकेट)

● बषन्दपुर गाउँपाषलका अन्तगयत बषन्दपुर १ का हररर्ाली कृिक समहूलाइ साना व्र्ािसाषर्क कार्यक्रम

छनौट िएको हुनाले हररर्ाली कृिक समहूलाइ ४४ जना बाख्रा पालक कृिकहरूको खोर सधुार तथा

बाख्राको लागी प्रजनन् व्र्ाड बोका षितरण तथा बाख्राको लागी डाले घाँस षितरण र औिधी

षितरण गरर काम सम्पन्न िर्ो ।



शाखा (कार्यक्रमका झलकहरु) 

षडस्प्टोषकर्ा उपचारषप.षप.आर भ्र्ाषक्सनेसन खोर गोठ अनगुमन



षशक्षा र्िुा तथा खेलकुद शाखा - प्रमखु उपलषब्धहरु

उपलब्धी-१

● राष्ट्रपषत शैषक्षक सुधार कार्यक्रम अन्तगयत ३ िटा षिद्यालर्मा सुचना प्रषिषध

प्रर्ोगशाला,१ िटा पसु्प्तकालर् र १ िटा िास सषहतको शौचालर् षनमायण

कार्य सम्पन्न।

उपलब्धी-२

● सशतय कार्यक्रम अन्तगयत १ िटा शौचालर्,  १ िटा पसु्प्तकालर्, १ िटा

सूचना प्रषिषध प्रर्ोगशाला र १ िटा षिज्ञान प्रर्ोगशाला षनमायण कार्य

सम्पन्न।

उपलब्धी-३
● बन्दीपरु गाउँपाषलका अन्तगयतका सिै ३१ िटा षिद्यालर्मा ईन्टरनेट जडान र

स्प्िास्प््र् सामाग्री खरीदको लाषग रकम षनकासा।



षशक्षा र्िुा तथा खेलकुद शाखा - प्रमखु उपलषब्धहरु

उपलब्धी-४ ● षशक्षक दरिन्दी षमलान कार्य सम्पन्न।

उपलब्धी-५

● सम्पणुय सामदुाषर्क षिद्यालर्मा िालषिकास दखेी कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरत

१६५३ षिद्याधीका लाषग षदिा खाजा कार्यक्रम सम्पन्न।

उपलब्धी-६
● सामदुाषर्क षिद्यालर्मा कक्षा १-१० मा अध्र्र्नरत २५८३ षिद्याथीका

लाषग षनशलु्क पाठ्र्पसु्प्तक षितरण।साथै कक्षा १-८ मा अध्र्र्नरत सम्पणुय

दषलत,छात्रा र षसमान्तकृत गरी जम्मा १३३५ षिद्याथीलाई छात्रितृ्ती षितरण।



षशक्षा र्िुा तथा खेलकुद शाखा - प्रमखु उपलषब्धहरु

उपलब्धी-७

● ९ िटा सामदुाषर्क षिद्यालर्मा बालषिकास केन्र तथा कक्षा १ मा षितेलेखन तथा

बसाइ व्र्िस्प्थापन कार्य सम्पन्न ।

सशतय कार्यक्रम तफय

● षिषनर्ोषजत कुल रकम - ११६२८००००

● खचय िएको कुल रकम - १०४५७४८७२   .७

● िौषतक लक्ष्र् - १००

● िौषतक प्रगषत - ८९.९३

आगामी र्ोजना

● आधारितू तह (१-८) को स्प्थाषनर् पाठ्र्क्रम षनमायण गने,

● बषन्दपरु गाउँपाषलका षशक्षा  प्रोफाइल षनमायण गने ,

● बषन्दपरु गाउँपाषलका गाउँ षशक्षा र्ोजना षनमायण गने,

● ५ षदने प्र.अ व्र्िस्प्थापन ताषलम सिंचालन गररने,

● १-३ मा अध्र्ापनरत षशक्षकलाई गषणत षसकाइलाई मध्र्नजर गरर Post-TPD 

कार्यक्रम सिंचालन गररने,



षशक्षा शाखा (कार्यक्रमहरु)



षशक्षा शाखा (कार्यक्रमहरु)



षशक्षा शाखा (कार्यक्रमहरु)



षशक्षा शाखा (कार्यक्रमहरु)



षशक्षा शाखा (कार्यक्रमहरु)



रोजगार शाखा - प्रमखु उपलब्धहरु

उपलब्धी १: (२१ िटा र्ोजना माफय त 

न्र्नतुम रोजगारीको प्रत्र्ाितुी)

● सषुचकृत १३७ जना षिपन्न श्रषमक न्र्नुतम रोजगीमा सँलग्न िएको

● औितमा ४९ षदन रोजगारी प्राप्त

उपलब्धी २: (षिषिन्न षसपमलूक ताषलम 

सँचालन तथा सेिा प्रदार्कसँग समन्िर्)

● २ मषहने मोबाईल ममयत ताषलम सँचालन

● सषपङ ब्र्ाग तथा सेनेटरी प्र्ाड बनाउने ताषलम सँचालन

● उदघोिण तथा क्षमता षिकास ताषलम सँचालन

● षिषिन्न कार्यक्रम,षनकार्, ताषलम प्रदार्क सँस्प्थाले सँचालन गने षसपमलूक ताषलमको सचुना प्रिाह

● बजार माग अनुसारको व्र्िसार्ीक तथा षसप षिकास ताषलमको षसफाररस तथा प्रस्प्तािना पेश

उपलब्धी ३:- (बेरोजगारहरुको लगत  सँकलन तथा 

सषुच प्रकाशन)

● आ.ि २०७७।७८ मा ३५८ जना,आ.ि.२०७८।७९ मा १०५ जना बेरोजगारहरुको

त्र्ाँक सँकलन तथा रोजगार व्र्िस्प्थापन सचुना प्राणालीमा प्रषिष्ट



रोजगार शाखा

साईकल लेन उदघाटन लखनबारीमा षनषमयत बाटो जमुडाँडा खा.पा. महुान सँरक्षण



असोज कान्तयक मंन्सर पौि माघ र्ाल्गुन चैत्र बैिाख

रोजगार शाखा -आगामी योजना

स्थानीय तह भित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरुको पहहचान गरर सोको सचुना प्रवाह गने 

स्प्थानीर् रोजगारदाताहरुको पषहचान तथा त्र्ाँक सँकलन गने

न्र्ुनतम रोजगारीका लाषग छनौट िएका ७३ जनालई १०० षदनको रोजगारी प्रदान गने

काययस्थलमा आधाररत (on the job training)  सँचालन गने

प्र
ाथ

षम
क

त
ाक

ो
स
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क
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रोजगारी तथा स्वरोजगारी सम्बन्धध कायय गने अधय काययक्रमहरुसँग समधवय र सहकायय गने

वैदेन्िक रोजगारीमा जान चाहनेका लाभग सचुना सम्प्रषेण गने, बैदेन्िक रोजगार बोर्यबाट उपलब्ध गराईने आभथयक
सहायता हवतरण सम्बधधी काययमा सहयोग पयुायउने



आषथयक प्रशासन शाखाबाट िएका महत्िपणूय कामहरु

• षििाज्र् कोिमा जम्मा िएको रकम समर्सीमा षित्र नै प्रदशे राजश्व खातामा दाषखला

• खचय िई बाँकी रहकेो षनकासा रकम सोही आ.ि.मा नै षफताय

• सरकारी कारोबार षनदषेशका 2076 बमोषजमको 15 िटा खाताहरुको सञ्चालनमा रहकेो

• आषथयक कार्यषिषध तथा षित्तीर् उत्तरदाषर्त्ि ऐन 2076 बमोषजम राजश्व खाताहरुको सञ्चालन गररएको।

• अषग्रम आर्कर कट्टी रकम आन्तररक राजश्व कार्ायलर्को िेिसाइटमा User ID र Password को माध्र्मिाट प्रषिष्ट गररएको।

• कुनै पषन रकम आम्दानी जनाउनपुिूय अनलाईन प्रणालीबाट चेकजाँच गरेर मात्र आम्दानी बाँध्ने काम गररएको।

• चाल ुपूँषजगत गरर जम्मा खचय 36,93,47,753.38 (छषत्तस करोड षत्रर्ानब्बे लाख सत्चषलस हजार सात सर् षत्रपन्न र 

पैसा अषतयस मात्र) खचय हुदँा 60 प्रषतशत खचय िएको दषेखन्छ। 

• जम्मा चाल ुखचय रु.22,86,04,300.54 (बाइस करोड छर्ासी लाख चार हजार तीन सर् र पैसा चिन्न मात्र।) खचय हुदँा 

78.88 प्रषतशत प्रगषत दषेखन्छ। 

• जम्मा पूँषजगत खचय रु. 14,07,43,452.84 (चौध करोड सात लाख षत्रचाषलस हजार चार सर् बाउन्न र पैसा बर्ासी 

मात्र)  हुदँा 43.02 प्रषतशत प्रगषत दषेखन्छ 



बषन्दपुर गाउँपाषलका

गाउँकार्यपाषलकाको कार्ायलर्

आ.ि. 2077/78 को

सिंघीर् सरकारबाट हस्प्तान्तररततफय को िाषियक प्रषतिेदन

षस.निं. षििरण िाषियक बजेट खचय 

1 सिंघीर् सरकारबाट हस्प्तान्तररत चालु 169,703,000.00 137,713,067.13 

2 सिंघीर् सरकारबाट हस्प्तान्तररत पूँषजगत 91,643,750.00 15,709,445.03 

3 सामाषजक सरुक्षा ित्ता 70,961,000.00 67,100,962.00 

4 स्प्थानीर् पूिायधार साझेदारी कार्यक्रम 4,700,000.00 4,697,887.00 

5 फलफुल तथा तरकारी 850,000.00 599,942.00 

जम्मा 225,821,303.16 



बषन्दपुर गाउँपाषलका

गाउँकार्यपाषलकाको कार्ायलर्

आ.ि. 2077/78 को

नेपाल सरकार षिशेि अनुदानको िाषियक प्रषतिेदन

षस.निं. षििरण िाषियक बजेट षनकाशा खचय 

1 षिष्ट्ण ुमाषि छात्रािास ििन षनमायण 20,000,000.00 
10,000,000.00 

1,969,000.00 

2 बषन्दपुर षशत िण्डार षनमायण 10,000,000.00 
5,000,000.00 

1,614,768.33 

3 बषन्दपुर आधषुनक ल्र्ाण्डषफल्ड षनमायण 17,500,000.00 8,700,000.00 -

जम्मा 23,700,000.00 3,583,768.33 



बषन्दपुर गाउँपाषलका

गाउँकार्यपाषलकाको कार्ायलर्

आ.ि. 2077/78 को

सिंघीर् सरकारबाट हस्प्तान्तररत समपूरक तफय को िाषियक प्रषतिेदन

षस.निं. षििरण िाषियक बजेट षनकाशा खचय 

डुमे्र बषन्दपुर सडक कालोपते्र स्प्तरउन्नती 1,800,000.00 9,000,000.00 4,500,000.00 



बषन्दपुर गाउँपाषलका

गाउँकार्यपाषलकाको कार्ायलर्

आ.ि. 2077/78 को

प्रदेश सरकारबाट हस्प्तान्तररततफय को िाषियक प्रषतिेदन

षस.निं. षििरण िाषियक बजेट षनकाशा खचय 

1
षशक्षा षिकास षनदेशनालर् (षिष्ट्ण ुमा.षि. नमनुा िाल षिकास

कार्यक्रम)
500,000.00 497,030.00 497,030.00 

2 उद्योग िन तथा िातािरण मन्त्रालर् 300,000.00 1,932,231.99 1,932,231.99 

3
सामाषजक षिकास मन्त्रालर् (बषन्दपुर अस्प्पतालको लाषग 

पूँषजगत अनुदान) 5,000,000.00 - -

4 सामाषजक षिकास मन्त्रालर्( िैरि प्रा.षि. र षसिदेषि प्रा.षि.) 300,000.00 - -

5
आन्तररक माषमला तथा कानुन मन्त्रालर् (गण्डकी समाज सभ्र् 

समाज)
43,000.00 43,000.00 43,000.00 

6 सामाषजक षिकास मन्त्रालर् (कोरोना कोि) 990,000.00 - -



आ.िा २०७७/०७८ मा ठेक्का सम्झौता िएका र्ोजनाहरु

क्र.स योजनाको नाम सम्झौता रकम 

1 षचस्प्र्ान िण्डार षनमायण 6,313,414.48 

2 बन्दीपुर झारगाउँ सडक स्प्तर उन्नषत 3,138,222.77 

3 षबष्ट्ण ुमाषि छात्रािास ििन षनमायण 22,643,308.43 

4 बन्दीपुर खहरे सेराटार  सडक स्प्तर उन्नषत 7,755,033.98 

5 रामकोट षछकय न िन्ज्र्ािंग   सडक स्प्तर उन्नषत 5,324,133.43 

6 बन्दीपुर धरमपानी  सडक स्प्तर उन्नषत 4,820,077.59 

7 षत्रििुन प्रा.षिमा षतन कोठे रस ििन षनमायणको षनमायण 1,439,179.37 

8 औधोषगकग्राममा पखायल षनमायणको कार्य 2,094,561.91 

9 बन्दीपुर डुमे्र सडक स्प्तर उन्नषत 25,845,317.61 

10 बन्दीपुर अस्प्पतालमा रस षनमायण 1,918,082.35 
11 जगदीश्वर षिद्यालर् को षनमायण र निीकरण 973,416.91 



आ.िा २०७७/०७८ मा जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र षििरण

Jf8f g+ dlxnf k'?if hDdf

! (* *! !&(

@

!)! ** !*(

#

!#( !!@ @%!

$

!@( !@% @%$

%

#$ #) ^$

^ $& $) *&

hDdf %$* $&^ !)@$



आ.िा २०७७/०७८ मा ठेक्का माफय त सन्चालन िएका र्ोजनाहरुको िौषतक प्रगषत षििरण 



आ.िा २०७७/०७८ मा ठेक्का माफय त सन्चालन िएका र्ोजनाहरुको आषथयक प्रगषत षििरण 



आ.िा २०७७/०७८ सम्पन्न िएका र्ोजनाहरु
▪ िडा निं. १ कार्ायलर् ििन षनमायण

▪ बन्दीपरु बसपाकय  षनमायण र्ोजना

▪ गोहोरे कल्चोक हुदै ँबाचेगाउ पषक्क सडक नाली षनमायण 

▪ िाड निं. २ स्प्िास्प््र् चौकी षनमायण 

▪ िाड निं. ५ स्प्िास्प््र् चौकी षनमायण 

▪ औधोषगकग्राममा पखायल षनमायणको कार्य 

आ.िा २०७८/०७९ मा ठेक्का माफय त सम्झौता िएका र्ोजना   

▪ मकुुन्देश्वोरी पदमागय (षमनी ग्रेट िाल )षनमायण र्ोजना

▪ सम्झौता रकम :३,६९,३४,५३०.१

आ.िा २०७८/०७९ मा षसलबन्दी दरिाउ आह्वान िएका र्ोजना

▪ चदुी खोलामा झोलङ्ुगे पलुको स्प्टील पाट्यस खररद 











क) सामान्जक सुरक्षा भत्ता काययक्रमः

क्र.सं िन्क्षत समुह
िाभग्राही

संख्या

भत्ता न्बतरण 

संख्या
रकम

१ जेष्ठ नागररक ित्ता ( ७० बिय माथी

अन्र् )

3186 2662 41677022

२ जेष्ठ नागररक ित्ता ( दषलत ६० 

बिय माथी )

416 416 4699903

३ जेष्ठ नागररक एकल मषहला 590 564 5873504

४ षबधिा  ित्ता 769 749 7355897



क) सामान्जक सुरक्षा भत्ता काययक्रमः

क्र.सं िन्क्षत समुह
िाभग्राही

संख्या

भत्ता न्बतरण 

संख्या
रकम

५ पूणय अपाङ्गता ित्ता (क बगय) 129 126 1988600

६ अषत अशक्त अपाङ्गता ित्ता (ख 

बगय)

318 279 2187390

७ बालबषलका सरुक्षा ित्ता (दषलत) 489 414 838815

जम्मा

5898 5225 64721131



ख) पन्जजकरण (व्यन्िगत घटना िताय प्रन्तबेिन)
वडा नं. जदम िताय मतृ्यु िताय सम्बदध

न्बच्छेि

न्बबाह िताय बसाई सराई कैन्र्यत

आएको िताय संख्या गएको िताय संख्या

१ १२८ ९३ ५ ४७ २२ ९ अनलाईन

२ ११८ ३७ ४ ४९ ८ ४ अनलाईन

३ ५५ ३५ ३ २५ २ ३ अनलाईन

४ ७५ ४७ ३ २४ १२ ९ अनलाईन

५ ९७ ४१ ४ ३२ ७ ६ अनलाईन

६ ९५ ७४ ७ ३५ १ ९ हस्प्तषलषखत

जम्मा ५६८ ३२७ २६ २१२ ५२ ४०



ब्यन्िगत घटना िताय प्रणािीिाई ब्यवन्स्ित गनय गा.पाको घटना िताय अन्भिेख न्कताबका घटना Digitization संख्याः

क्र

.सं

घटनाको प्रकार िन्क्षत संख्या न्डन्जटाईज भएको संख्या घटना िताय सुरुको बिय

१ जन्म दताय ११५०३ १५२५१ २०५२

२ मतृ्र्ु दताय २३७० २७३१ २०४७

३ बसाई सराई दताय १३२४ १५५२ २०५९

४ षबिाह दताय ३६२३ ५३७३ २०४७

५ सम्बन्ध षबच्छेद दतायि ३४ ३१ २०६६

जम्मा १८,८५४ २४,९३८



बन्धदपरु गाउँपाभलका धयाहयक सन्चवालय

• जम्मा हववाद दताय संख्या  - 24 वटा
• हववाद समाधान संख्या – 15 वटा
• वर्ामा भसफाररस गररएको – 3 वटा
• न्जल्ला अदालत भसफाररस गररएको – 4 वटा 
• ई.प्र.का मा भसफाररस गररएको -1 वटा
• प्रहक्रयामा रहेको – 1 वटा













न्ववरण भएको नभएको

आफ्नै जग्गा भएका स्वास््य संस्िा संख्या 6 1

स्वास््य संस्िाको आफ्नै भवन भएका स्वास््य संस्िा संख्या 6 1

न्नधायररत मापिण्ड अनुसारका भवन भएका स्वास््य संस्िा संख्या 6 1

सेवाग्राही र सेवा प्रिायकको िान्ग छुटै्ट िौचािय भएका स्वास््य संस्िा संख्या 2 5

सुरन्क्षत खानेपानीको न्नयन्मत उपिब्धता भएका स्वास््य संस्िा संख्या 7 1

टेन्िर्ोनको उपिब्धता भएका स्वास््य संस्िा संख्या 1 6

न्बदु्धतको उपिब्धता भएका स्वास््य संस्िा संख्या 7 0

सोिार ब्याकअप जडान भएका स्वास््य संस्िा संख्या 0 7

कम््युटर वा ल्यापटप भएका स्वास््य संस्िा 2 5

इण्टरनेट सुन्वधा भएका स्वास््य संस्िा संख्या 7 0

एम्बुिेदस सेवाको उपिब्धता भएका स्वास््य संस्िा संख्या 1 6

्िासेण्टा पीट भएका स्वास््य संस्िा संख्या 2 5

कमयचारी आवास भएका स्वास््य संस्िा संख्या 2 5

मोटरबाटो पुगेका स्वास््य संस्िा संख्या 7 0

स्रेचर उपिब्ध भएका वडा संख्या 7 0

स्वास््य भौन्तक पूवायधारको अवस्िा



कोषिड-१९

न्स.

नं.

स्वास््य संस्िाको 

नाम

जम्मा

पररक्षण 

सख्या

जम्मा PCR

पररक्षण सख्या

जम्मा 

Antigen 

पररक्षण सख्या

जम्मा कोन्भड-

१९ पोन्जन्टभ 

संख्या 

न्नको भएका सन्क्रय सक्रन्मत मृत्यू संख्या

१ ८४२ २२० ६२२ २५३ 23३ १६ ४

आ.ि. २०७७/७८ मा कोषिड व्र्िस्प्थापनमा िएको जम्मा खचय = १९,७३,२८९



कोषिड-१९



आ.ि. २०७७।०७८ को राजस्प्ि सम्बषन्ध समषष्टगत षबबरण

वडा नं. राजस्व रकम

1 40,44,650.92

2 11,07,205

3 9,88,924

4 29,08,675.54

5 15,10,862

6 7,96,511

गा.पा.बाट 22,74,144.2

फोहरमैला शलु्क 3,52,650

नदीजन्र् पदाथयबाट 20,44,115

कूल जम्मा 1,60,27,737.66





नीति िथा कार्यक्रम बजेट

गाउँसभामा प्रश्िुि तमतििः २०७८ असार १० गिे गाउँसभामा प्रश्िुि तमतििः २०७८ असार १० गिे

गाउँसभाबाट पाररि तमतििः २०७८ असार १० गिे गाउँसभाबाट पाररि तमतििः २०७८ असार २५ गिे

आ.व. २०७८/०७९ को नीन्त तिा काययक्रम एवमं बजेटको सारांि



आ.व. २०७८/०७९ को नीन्त तिा काययक्रम एवमं बजेटको सारांि

बजेट स्रोत अनुमान्नत  बजेट रू.

संघीय सरकार ३०,६६,००,०००

समान्नकरण अनुिान ९,४२,००,०००

िसतय अनुिान चािु १६,४४,००,०००

िसतय अनुिान पुजँीगत २,३१,००,०००

न्विेि अनुिान पुजँीगत २,४९,००,०००

प्रिेि सरकार २,०५,३१,०००

समान्नकरण अनुिान १,०५,३१,०००

न्विेि अनुिान पुजँीगत ५०,००,०००

समपुरक अनुिान पुजँीगत ५०,००,०००

राजस्व बाडर्ाड ७,४४,२३,०००

अदतररक श्रोत(आदतररक राजश्व, बैंक मौज्िात र नगि मौज्िात) १३,१०,९८,४४८.६५

जन सहभान्गता २०,००,०००

जम्मा ५३,४६,५२,४४८.६५

सामान्जक सुरक्षा भत्ता रकम 

रू. १२,००,००,०००

चािू तर्य ः (५६.७%)

रू. ३०,३१,३९,१५०.७४

पूजँीगत तर्य ः (४३.३%)

रू. २३,१५,१३,२९७.९१



आ.व. २०७८/०७९ को नीन्त तिा काययक्रम एवमं बजेटको सारांि

कोरोना संक्रमण रोकिाम तिा स्वास््यः-

❖ कोरोना संक्रमण रोकिाम, न्नयदत्रण तिा उपचार कोिम - रु २० िाख

❖ बदिीपुर अस्पतािको सेवा सुदृढीकरण, न्बपदन नागररक उपचार खचय, अस्पतािमा न्वपदन न्वरामी खाना काययक्रमका

िान्ग बजेट न्वन्नयोजन गररएको छ ।

❖ स्वास््य संस्िामा न्निुल्कऔिन्ध – २६ िाख

❖ नागररकको िैिोमा न्बिेिज्ञ सेवा –

❖ डायिन्सस न्वरामी आन्ियक सहायता – २ िाख

❖ एम्बुिेदस-२ – २६ िाख



आ.व. २०७८/०७९ को नीन्त तिा काययक्रम एवमं बजेटको सारांि

कृन्ि तिा पिु

❖ कृिकहरूिाई ५०% अनुिानमा कृन्ि मेन्िनरी तिा औजार न्वतरण – १० िाख

❖ एक हि गोरू एक िान हिो काययक्रम – १४ िाख

❖ भेटेरीनरी औिन्ध – ७ िाख, उपकरण – ३ िाख, पिु खोप – १ िाख

❖ साना न्सचाई काययक्रम – ७ लाख

❖ कृषि तफय का लागत सहिाषगता – २० लाख, तरकारी खाद्यान्न, बीउमा अनुदान – ७ लाख

❖ गाउँपान्िका उत्कृष्ठ कृिक पुरस्कार – १ लाख

❖ प्रन्त न्िटर िुध उत्पािनमा १ रुपैयाँ अनुिान -१५ लाख

❖ कोल्ड स्टोर स्प्थापना - ८३ लाख

❖ पोटेिल कोल्ड स्प्टोरेज च्र्ाम्बर षनमायण - रु २२ लाख

❖ बाख्राको साना व्र्िसाषर्क कृषि उत्पादन केन्र (पकेट) षिकास कार्यक्रमलाई षनरन्तरता तथा षिस्प्तार कार्यक्रम - रु २२ लाख

❖ सनु्तलाजातका फलफुलको साना व्र्िसाषर्क कृषि उत्पादन केन्र (पकेट) षिकास कार्यक्रम - रु १२ लाख

❖ रैिाने बािी प्रवद्धयन काययक्रम (बािी न्वकास काययक्रम) - रु १३ लाख



आ.व. २०७८/०७९ को नीन्त तिा काययक्रम एवमं बजेटको सारांि

उद्योग, वान्णज्य र रोजगारीः-

❖ गररषि षनिारणका लाषग लघु उद्यम षिकास कार्यक्रम (MEDPA) - ३३ लाख

❖ िडा निं. १ षस्प्थत षनमायणाधीन उद्योग ग्रामको षनमायण कार्यलाई षनरन्तरता - रु ९२ लाख

❖ "व्यवसायी हीत कोि" स्प्थापना – १०००००।– (कुल व्र्िसार् करको ५% रकम व्यवसायी न्हत कोिमा जम्मा गररने)

❖ उद्योग िाषणज्र् सिंघ – ३ लाख ५० हजार

❖ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम - ४८ लाख

पययटन/ सहकारीः-

❖ मषण मकुुन्दशे्वरी पखायल (षमषन ग्रेट िाल) को षनमायण - ५ करोड (नेपाल सरकार- ३करोड ५० लाख गाउँपाषलका-१ करोड ५०

लाख मध्र्े र्ो आ.ि. मा ७५ लाख)

❖ टँुषडखेलमा षससाको भ्र्टुािर (स्प्काईिाक) षनमायण - रु. ७५ लाख,

❖ जनप्रषतषनषध पाकय षनमायणलाई षनरन्तरता - रु १० लाख रकम षिषनर्ोजन गररएको छ ।

❖ पर्यटन सूचना केन्र – १० लाख



आ.व. २०७८/०७९ को नीन्त तिा काययक्रम एवमं बजेटको सारांि

न्िक्षा तिा खेिकुिः-

❖ षदिा खाजा कार्यक्रम - रु ४७ लाख ६ हजार

❖ अपािंगता िएका र आषथयक रुपले षिपन्न पररिार एििं दषलत षिद्याषथयलाई छात्रिषृत्त - रु ८ लाख २९ हजार

❖ नमनूा षिद्यालर् (पषित्रा मा.षि.) को क्रमागत ििन षनमायण तथा प्राषिषधक धार षिद्यालर्को ल्र्ाि व्र्िस्प्थापन - १ करोड ५० लाख

❖ छात्राहरूलाई स्प्र्ाषनटरी प्र्ाड षितरण - रु १० लाख ७ हजार

❖ गाउँ षशक्षा र्ोजना षनमायण – ३ लाख

❖ स्प्थानीर् पाठ्र्क्रम षनमायण – ४ लाख

❖ प्रारषम्िक बाल षिकास केन्रका षशषक्षका र षिद्यालर् कमयचारीको नेपाल सरकारले षनधायरण गरेबमोषजम न्र्नूतम पाररश्रषमक माषसक रु

१५ हजार परु्ायउन - रु ६१ लाख ८८ हजार

❖ इषन्जषनर्ररङ अध्र्र्न छात्रिषृत्त (प्रत्र्ेक बिय २ इषन्जषनर्र) – ८ लाख



आ.व. २०७८/०७९ को नीन्त तिा काययक्रम एवमं बजेटको सारांि

खानेपानी तिा सरसर्ाईः-

❖ िमुसे बोररिंग खानेपानी आर्ोजना - रु ५० लाख,

❖ बािंगे षसमल खानेपानी आर्ोजना - रु ८४ लाख रकम षिषनर्ोजन गररएको छ ।

स्िानीय सडक, पुि तिा झोिुङ्गेपुिः-

❖ डुम्रे बन्दीपरु सडकको स्प्तरोन्नतीको लाषग - रू २ करोड १३ लाख

❖ शरेाटार खदुी खोला झोलङ्ुगे पलु, चुँदी खोला झोलङ्ुगे पलु, िकुिकेु खोला झोलङ्ुगे पलु, बर्रखोला रेल िजृ, खहरे खोला झोलङ्ुगे

पलु - रु ३३ लाख

भवन तिा सहरी न्वकासः-

❖ “अध्यक्ष सँग आवास काययक्रम" – १२ लाख

❖ सरुषक्षत नागररक आिास कार्यक्रम अन्तगयत १९१ घरधरुीका लाषग - ३६ लाख

उजाय, िघु तिा साना जिन्वद्युतः-

❖ निीकरणीर् उजाय प्रषिषध (िार्ोग्र्ास, षिद्यतुीर् चलुो, सधुाररएको चलुो, सौर्य उजाय) जडानमा अनदुान - रु ८ लाख



आ.व. २०७८/०७९ को नीन्त तिा काययक्रम एवमं बजेटको सारांि

िैंन्गक समानता तिा सामान्जक समावेिीकरण/ ज्येष्ठ नागररक

❖ "अध्यक्ष संग बािबान्िका काययक्रम" - १ लाख

❖ "ग" बगयका अपाङ्गहरुलाई बाषियक जनषह रु ६ हजार प्रोत्साहन ित्ता षितरण - रु ३ लाख

❖ बन्दीपरु गाउँपाषलकाको न्र्ार्ीक सषमषतको क्षमता सुदृढीकरणका – १० लाख

❖ षबपन्न नागररक, दषलत, मषहला, बालबाषलका, अपाङ्गता िएका व्र्षक्त, अल्पसिंख्र्क जस्प्ता लषक्षत िगय के्षत्र तथा समदुार्का लाषग

कार्यक्रम सिंञ्चालन गनय बजेट षबषनर्ोजन गररएको छ ।

❖ उपाध्र्क्षसिंग मषहला कार्यक्रम – १० लाख

❖ िजुेल तथा षसमान्तकृत बालबाषलका लषक्षत छात्रिषृत्त – ३ लाख

❖ बालषििाह बालश्रम न्र्नूीकरण कार्यक्रम – ३ लाख

❖ लषक्षत िगय कार्यक्रम – १५ लाख

❖ ििृििृा , जेष्ठ नागररकको लाषग न्र्ानो लगुा – ९ लाख ५० हजार



आ.व. २०७८/०७९ को नीन्त तिा काययक्रम एवमं बजेटको सारांि

वातावरण तिा न्वपि् व्यवस्िापनः-

❖ आधषुनक ल्र्ाण्डषफल्ड के्षत्र षनमायण - रु १ करोड ६६ लाख रकम षिषनर्ोजन गररएको छ ।

❖ षिपद् कोि – ३० लाख

संस्िागत न्वकास, सेवा प्रवाह र सुिासनः-

❖ व्र्षक्तगत घटना दताय तथा सामाषजक सुरक्षा सम्बन्धमा गाउँपाषलका तथा िडा कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीका लाषग ताषलम र

जनप्रषतषनषधहरुका लाषग अषिमखुीकरण कार्यक्रम - रु १ लाख १४ हजार

❖ राजश्व सुधार कार्यक्रम – ३ लाख

❖ उत्कृष्ट कमयचारी पुरस्कार प्रदान गने नीषत ।

❖ गाउँपान्िका नमूना वडा पुरस्कार प्रदान गने नीषत ।



गाउँपाषलकाको असल अभ्र्ास

बदिीपुरिाई संरक्षण के्षत्र घोिणा

- स्िानीय पूवायधार ऐन, २०७५ िे गाउँपान्िकाको न्भन्त्र चक्रपि (३

न्क.न्म.) र सो वरपरको ५०० न्मटर के्षत्रिाई ऐन्तहान्सक, मौन्िक

वास्तुकिा संरक्षणको िान्ग संरन्क्षत के्षत्र तोकेको ।

- यस के्षत्र न्भत्रका घरहरूमा सटर राख्न नपाईने, अगान्डका झ्याि-

ढोकाहरू वास्तुकिा झल्कने गरर काठको ह नुपने, रेन्िङ काठको मात्र

राख्न पाईने ।

- अगान्डको भागको गाह्रो इट्टाको ह नुपने र ्िाष्टर गनय नपाईने, घरमा

छानोको अगान्डको स्िोप ४० प्रन्तित ह नुपने ।

- न्भत्री चक्रपि न्भत्र चारपाङ्गे्र सवारी साधन न्निेध, सडक न्पच नगरर

ढंुगा न्वच््याइएको ।



सम्पाषदत उल्लेखनीर् कार्यहरु

बदिीपुर  चक्रपि

न्भत्री चक्रपि ३ न्क.मी.  र  बान्हरी चक्रपि ५० न्क.मी. track न्नमायण 



गरुुर्ोजना षिमोचन



सम्पाषदत उल्लेखनीर् कार्यहरु

प्रधानमदत्री रोजगार काययक्रम अदतगयत न्नन्मयत ५ न्क.मी. बदिीपुर रामकोट साइकि िेन



उल्लेखनीर् कार्यहरु

न्नमायणाधीन मन्ण मुकुदिेश्वरी पखायि (न्मन्न गे्रट वाि)



पिुपंक्षी न्वकास िाखा (वडा-१) भवन उद्घाटन 



कुकुिी आधारभुत स्वास््य सेवा केदर (वडा-२) भवन उद्घाटन 



१ नं. वडा कायायिय भवन उद्घाटन 



कल्चोक आधारभुत स्वास््य केदर (वडा नं. -५ ) उद्घाटन



नागररकको िैिोमा न्निुल्क स्वास््य परीक्षण सेवा



न्नमायणाधीन बदिीपुर- िेराटार मागय



कोषिड-१९

न्वपि् व्यवस्िापन

बाषढ पषहरो



● आ.ि. २०७६/७७ मा ६५%
● तनहुँ षजलािररमा तेस्रो स्प्थानमा र गण्डकी प्रदशेमा २१औँ स्प्थानमा पनय सफल

● ऐन, षनर्मािली र कार्यषिषध - ७३ िटा 

प्रमखु उपलब्धहरु: स्प्थानीर् तह सिंस्प्थागत क्षमता स्प्िमलु्र्ाकन (LISA)

अदत्यममा,
स्िानीय सरकार = CABLE सरकार

• C= Connected, Control: जनता र राज्र् एििं सरकारको पुल हो । जनतालाई सरकार तथा सरकारले उत्पादन गरेका बस्प्तु , सेिा तथा अबसरहरुलाई जनता सम्म

पुर्ायउने माध्र्ाम हो ।

• A= Administration= स्प्थाषनर्, षनर्मन, षबकास, सेिा प्रिाह गने तथा स्प्थानीर् सबषलकरण गने उत्कृष्ट सिंर्न्त्र हो ।

• B= Basic Government = िास्प्तषिक सरकार हो, जनषनकटस्प्थ सरकार हो , जनताको इच्छा, चहाना, आकािंक्षा, सोच र खोजलाई सम्बोधन गने सिंर्न्त्र हो।

• L = Legitimacy, Localization= जनताबाट प्रत्र्क्ष रुपमा चषुनएर जनताको पक्षमा काम गरर जनस्प्िीकार्यता प्राप्त गने शासकीर् प्रबन्ध हो । षिश्वका असल

अभ्र्ासलाई तथा षबकासका एजेन्डा लाई स्प्थाषनर्स्प्तरमा प्रबषहकरण गने माध्र्म हो ।

• E = Ethics, Empowerment = सामाषजक षबबाद तथा द्वन्द समाधान गने बैधाषनक सिंर्न्त्र हो । समाजका कमजोर िगय, क्षेत्र तथा समदुार् लाई सिषलकरण र

सशक्तीकरण गने, सशुासन एििं सामाषजक न्र्ार् कार्म गने माध्र्म हो ।

• त्र्सैले स्प्थानीर् सरकारलाई प्रिािकारी बनाउन हामी आम नागररक, पत्रकार, नागररक समाज, सिै राजनैषतक दलको साथयक र रचनात्मक िषुमका अपररहार्य रहन्छ ।



धन्यवाद !
आ.व. २०७७/७८ साववजरिक सिुवुाई कार्वक्रम


