
 बन्दि��पर गा�उँ
प�लि�का�
  गा�उँ
 का�र्य�प�लि�का�का� का�र्य���र्य

तनहुँ�


  ब�र्षि��का सलि�क्षा� का�र्य�क्र�

का�र्य�क्र��
 लि�लित� २०७९/०६/  ३१ स��ब�र
 स�र्य� १०:३  ० बजे$
  स्था�न� गा�उँ
प�लि�का� सभा�हुँ�

“पर्य�टन, का) र्षि�,   न्दि*क्षा� र प+र्वा��धा�र,     ”स�)द्ध बन्दि��प�र लिन���णका� ���आधा�र

आ.र्वा. २०७८/७९ का�

प्रस्त�तकात���
  न�� ��� *���

  प्र��ख प्र*�सका4र्य अलिधाका) त
 बन्दि��प�र गा�उँ
प�लि�का�,   गा�उँ
 का�र्य�प�लि�का�का� का�र्य���र्य



  –प्र*�सन *�ख�   का��चा�र7 उँप�ब्धात�
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कर्म� चार ी उपलब्धता

अधि�कृत स्तर सहायक स्तर श्रेणी धिवधिहन

पद दरवन्दी संख्या 
पदपधुित# संख्या 

रिरक्त पदपधुित#का लागी लो.स.ेआ. माग
स्थायी  करार जम्मा

अधि�कृत स्तर 9 8 2 10 1 0

सहायक स्तर 31 22 15 37 0 २ जना लो.से.आ. मा माग गरेको

शे्रणी धिवधिहन 8 ० 11 11 0 0

कुल जम्मा 48 30 28 58 1 0



    स$र्वा� प्रर्वा�हुँका� ��लिगा भा9लितका अर्वास्था�

धिववरण इकाई
भवन संरचना 

(पक्की/कच्ची) 
काया#लयको आफ्नै

अन्य सरकारी भवनको 
प्रयोग गरिरएको 

भाडामा 
रहकेो 

धिनमा#णधि�
न

न पा/गा पा काया#लय भवन  संख्या  ३ १ १ १ ०
वडा काया#लय भवन  संख्या ६ ३ १ २ १
धिवषयगत शाखा वा ईकाई 
भवन (धिवषय के्षत्र समेत 
उल्लेख गनD)

कृधिष १ १ ० ० ०
पशु २ २ ० ० ०

स्वास्थ्य ८ ७ ० ० १

१. भार्वान

१.  सर्वा�र7 स�धान

क्र सं सवारी सा�न ईकाई
अवस्था

भाडामा धिलएको भए 
खलुाउनपुनDचालु मम#त गनु#पनD

धिललाम 
गनु#पनD

अन्य 

१ दइुपङ्ग्रे (मोटरसाइकल/इस्कुटर)  संख्या 16 0 0 0 0
२ चार पाङ्गे्र (धिजप/कार/भ्यान)  संख्या 2 0 0 0 0
३ दमकल  संख्या 1 0 0 0 0
४ एम्वलुेन्स  संख्या 0 0 0 0 0
५ शववाहन  संख्या 0 0 0 0 0
६ अन्य  संख्या 2 2 0 0 धिOपर-१ र जे.धिस.धिQ -१



 र�जेपत्र र्षिर्वार्वारण
क. ऐनहरुः- २१ वटा

ख. धिनयमावली धिनदDधिशका काय#धिवधि� मापदण्डहरुः- ३४ वटा

ग.  आ.व. २०७८/७९ मा प्रकाधिशक राजपत्रहरु

क्रस नाम प्रकाशन धिमती

१  आधिथ#क ऐन, २०७८  २०७८/०४/०५

२ धिवधिनयोजन ऐन, २०७८  २०७८/०४/०५

३ पवूा#�ार ऐन, २०७८(पधिहलो संशो�न)  २०७८/०४/०५

४ Qजेट तथा काय#क्रम तजु#मा सधिमधितको काय# सञ्चालन काय#धिवधि�, २०७८  २०७८/०४/०५

५ अनगुमन तथा सपुरिरवेक्षण सधिमधितको काय# सञ्चालन काय#धिवधि�, २०७८  २०७८/०४/०५

६ मेलधिमलाप केन्द्र सञ्चालन काय#धिवधि�, २०७८  २०७८/०४/०५



LISA (     स्था�लिनर्य तहुँ स;स्था�गात क्षा�त� स्र्वा��ल्र्य�ङ्कन) 



 ब>ठका र्षिर्वार्वारण 
क्र सं समिर्ममितको नार्म ईकाई संख्या

मिनर्ण�य 
संख्या

कैमि�यत 

१ अनगुमन तथा सपुरिरवेक्षण सधिमधितको Qैठक संख्या  ४४  १३२  
२ वडा स्तरिरय अनगुमन सधिमधितको Qैठक  संख्या  ० ०  
३ स्थाधिनय राजश्व परामश# सधिमधितको Qैठक  संख्या  ९ ३८   

४
स्रोत अनमुान तथा Qजेट धिसमा धिन�ा#रण सधिमधित 
Qैठक 

 संख्या २     

५ Qजेट तथा काय#क्रम सधिमधित Qैठक  संख्या  २    
६ लेखा सधिमधित Qैठक  संख्या  ०    
७ धिव�ायन सधिमधित Qैठक  संख्या  २    
८ सशुासन सधिमधित Qैठक  संख्या  ०    
९ काय#पाधिलका अन्तरगतका धिवषयगत सधिमधितहरु Qैठक  संख्या  १०    

१० अन्य धिवशेष सधिमधित Qैठक  संख्या  ०    
११ काय#पाधिलका Qैठक संख्या १४
१२ गाउँ सभा Qैठक संख्या २

 सम्पन्दिA र्षिर्वार्वारण
मि��रर्ण सम्पमि! मि��रर्ण बुझाउनेको संख्या सम्पमि! मि��रर्ण नबुझाउनेको संख्या

धिनवा#धिचत पदाधि�कारी ३४ ०

कम#चारी ११४ ०



  आलिथा�का प्र*�सन *�ख� -    स;न्दिचात का�� खचा� र्षिर्वार्वारण

क्रस धिववरण Qजेट खच# प्रधितशत
१ ससत# अनदुान चालु 16,88,89,000.00 14,46,67,804.57 85.66%

२ Qधिन्दपरु गापा चालु 14,50,12,951.74 10,99,99,058.47 75.85%

३ ससत# अनदुान पूँधिजगत 6,37,61,100.00 2,61,98,351.96 41.09%

४ Qधिन्दपरु गापा पूँधिजगत 18,65,48,912.91 7,14,94,018.04 38.32%

 जम्मा 56,42,11,964.65 35,23,59,233.04 62.45%

ससत# अनदुान चालु Qधिन्दपरु गापा चालु ससत# अनदुान पूँधिजगत Qधिन्दपरु गापा पूँधिजगत  जम्मा
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    र्षिर्वा�र्यगात क्षा$त्र अन�स�रका� खचा� र्षिर्वार्वारण

भौधितक पुवा#�ार 
धिवकास

सामाधिजक धिवकास आधिथ#क धिवकास वन वातावरण तथा 
धिवपद् व्यवस्थापन 

सुशासन तथा 
संस्थागत धिवकास
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धिवषयगत क्षेत्रहरु
ख

च# 
प्रधित

शत
  %

क्र.सं. मि�षयगत के्षत्र मि�मिनयोमि.त ब.ेट यथाथ� खच� खच� प्रमितशत

१ भौधितक पवुा#�ार धिवकास 132898913 56242159 42.32

२ सामाधिजक धिवकास 225056000 153959906 68.41

३ आधिथ#क धिवकास 54360000 20792910 38.25

४ वन वातावरण तथा धिवपद ्व्यवस्थापन 4300000 3668460 85.32

५ सशुासन तथा संस्थागत धिवकास 6360000 4140007 64.62



रा.श्व त��  आ� २०७६।०७७ यथाथ� मिबबरर्ण
मिस.नं. आय मिशष�क नार्म आ� २०७६।०७७ को यथाथ� (रु.)

1 सम्पधिb कर 10,86,004.50
2 भधुिमकर/मालपोत 20,95,738.00
3 घरवहाल कर 1,89,7031.74
4 वहाल धिवटौरी कर 2,83,700.00
5 सवारी सा�न कर (साना सवारी) 500.00
6 व्यवसाय रधिजष्Oेशन दस्तरु 11,66,480.00
7 सरकारी सम्पधिb वहालQाट प्राप्त आय 4,000.00
8 दता#, फारम, नधिवकरण तथा अन्य 8,0615.00
9 नक्सापास दस्तरु 7,00,249.62
10 धिसफारिरश दस्तरु 1,81,6062.02
11 व्यधिक्bगत घटना दता# दस्तरु 28,750.00
12 नाता प्रमाधिणत दस्तरु 86,580.00
13 अन्य दस्तरु 15,21,778.08
14 प्रशासधिनक दण्ड ,जरिरवाना र जफत 34,690.00
15 फोहरमैला 4,81,950.00
16 घाट ठेक्का Qाट प्रप्त 21,07,000.00
17 वातावरण संरक्षण 1,00,000.00
18 अनमुधित-पत्र 4,00,000.00

कुल .म्र्मा 1,38,91,128.96

आ.�. २०७७/०७८ को यथाथ� रा.श्व मिबबरर्ण

मिस.नं. आय मिशष�क नार्म संकमिलत रकर्म (रु.)

1 सम्पधिb कर 24,16,486.5

2 भधुिमकर/मालपोत 29,09,194

3 घरवहाल कर 23,80,132.99

4 वहाल धिवटौरी कर 1,31,869.9

5 दता#, फारम, नधिवकरण तथा अन्य 28920.00

6 धिसफारिरश दस्तरु 28,14,086
7 व्यधिक्bगत घटना दता# दस्तरु 81910.00

8 नाता प्रमाधिणत दस्तरु 1,20,300

9 अन्य दस्तरु 5,53,314

10 व्यवसाय रधिजष्Oेशन दस्तरु 13,12,000

11 नक्सापास दस्तरु 4,42,809.27

12 न्याधियक दस्तरु 300.00
13 प्रशासधिनक दण्ड ,जरिरवाना र जफत 43,9,650

14 फोहोरमैला वापत दस्तरु 3,52,650
15 नदीजन्य पदाथ# धिQक्री दस्तरु 20,44,115

  कुल .म्र्मा 1,60,27,737.66

 र�जेस्र्वा *�ख�



आ.�. २०७८।०७९ को यथाथ� आम्दानी
क्रस आय मिशष�क नार्म संकमिलत रकर्म (रु.) �रक

१ सम्पधिb कर 1372761.00 -1043725.50
२ भधुिमकर/मालपोत 2354128.00 -555066.00
३ घरवहाल कर 3029637.17 664804.18
४ वहाल धिवटौरी कर 66025.00 -81144.90
५ अन्य कर 17866.00 17866.00
६ सरकारी सम्पधिb वहालQाट प्राप्त आय 100.00 100.00
७ अन्य सेवा शलु्क 1300.00 1000.00
८ परीक्षा शलु्क 8700.00 8700.00
९ दता#, फारम, नधिवकरण तथा अन्य 41680.00 12760.00

१० नक्सापास दस्तरु 585374.41 142565.14
११ धिसफारिरश दस्तरु 3093348.24 279262.24
१२ व्यधिक्bगत घटना दता# दस्तरु 354820.00 272910.00
१३ नाता प्रमाधिणत दस्तरु 193240.00 -3410.00
१४ अन्य दस्तरु 513890.25 36926.25
१५ व्यवसाय रधिजष्Oेशन दस्तरु 2695600.00 1383600.00
१६ प्रशासधिनक दण्ड ,जरिरवाना र जफत 85660.00 -353990.00
१७ अन्य राजस्व 300.00 300.00

 १८ फोहरमैलाQाट आय 584750.00 232100.00
 १९ घाट ठेक्काQाट आय 1150000.00 -894115.00
 २० धिQज्ञापन कर 256000.00 256000.00
 २१ धिनकासी कर 1011111.00 1011111.00
 २२ Qसपाक#  व्यवस्थापन शलु्कट 121000.00 121000.00

  जम्मा 17537291.07 1509553.41

• आ.व. २०७७।०७८ भन्दा ७८।७९ मा भएको Qधृिi : 
८.६ % 

• आ.व. २०७८।७९ को अनमुाधिनत Qजेट रू. 
२०४,००००० गरिरएकोमा ८५.९६% संकलन गन# 
सधिकएको । 

• सेधितनदी घाटQाट रकम उठाउन नसधिकएकोले केधिह 
कधिम हुन गएको ।



१. आ.व. २०७८/०७९ असार मसान्त सम्ममा व्यवसाय दता#:   १६३
२. आ.व. २०७९/०८० श्रावण दधेिख असोज १६ गते सम्ममा व्यवसाय दता#: ६०

 बजे�र अन�गा�न
• २०७८।०७९ मा - १६ वटा
• २०७९।०८० मा - ४ वटा

 व्र्यर्वास�र्य �त��

• नदीजन्य पदाथ# उत्खनन ्सम्Qन्�ी गापाले काननु धिनमा#ण गरेको ।
• IEE प्रधितQेदन धिनमा#णको चरणमा रहकेो
• IEE प्रधितQेदन धिनमा#ण भएपश्चात घाटहरुको ईधिQधिडङ Qोलपत्र प्रकासन गरिरने
• Qसपाक#  शलु्क र धिQज्ञापन शलु्कको Qोलपत्र आह्वान गरिरएको र धिनकाधिस शलु्क, सटर भाडा को लाधिग Qोलपत्र आह्वान गरिरने चरणमा रहकेो

नदि�जे�र्य



 र्षिर्वापद् व्र्यर्वास्था�पन
मिबपद् ब्य�स्थापन समिर्ममितको बैठक

२०७८।०७९ मा - ९ वटा
२०७९।०८० मा - १ वटा

मिबपद् अनुगर्मन
२०७८।०७९ मा - ८ वटा
२०७८।०७९ मा - ० वटा

तार.ाली खरिरद
२०७८।०७९ मा - १४८ थान, सवै धिQतरण गरिरएको 

  �घु� उँद्य� र्षिर्वाका�स
• आ.व. २०७८।७९ को स्वीकृत Qजेट रु. २५,६०,००० र खच# भएको रू. २४,२९,१८३ (९५%)
• काय#क्रम लाग ूभएको वडा २,५ र ६ ।
• आ.व. २०७९।८० मा वडा न.ं १,३ र ४ वडामा काय#क्रम संचालन गनD धिनण#य भएको ।



   – आ�तरिरका �$ख� परिरक्षाका   ब$रुजे� र फर्छ्यौKट

धिववरण
धिनयधिमत गनD रकम रु. पेश्की रकम रु.

असल ुउपर गनु#पनD रकम 
रु. जम्मा रकम रु.

Qेरुजू फर्छ्यौयtट Qेरुजू फर्छ्यौयtट Qेरुजू फर्छ्यौयtट Qेरुजू फर्छ्यौयtट
फर्छ्यौयtट हुन 

Qाँकी
संधिघय अनदुान 
तफ#

                 

प्रदशे अनदुान 
तफ#

                 

आन्तरिरक 
श्रोततफ#

 9,16,52,160.45  2,97,945  72,30,235  0  84,17,394.52  6,05,291  10,00,69,554.97   9,03,236 9,91,66,318.97

जम्मा  9,16,52,160.45  2,97,945  72,30,235  0  84,17,394.52  6,05,291  10,00,69,554.97   9,03,236 99166318.97



न्दि*क्षा�,    र्य�र्वा� तथा� ख$�का� � *�ख� - र्षिर्वार्वारण
मि�द्यालय मि��रर्ण

धिवद्यालय संख्या

सारु्मदामियक ३१

संस्थागत ५

.म्र्मा ३६

सामदुाधियक धिवद्यालय धिववरण
क्रस तह संख्या

१ वाल धिवकास केन्द्र २८

२ कक्षा १-३ १०

३ कक्षा १-५ १२

४ कक्षा १-८ ३

५ कक्षा १-१० ४

६ कक्षा १-१२ २



न्दि*क्षा�,    र्य�र्वा� तथा� ख$�का� � *�ख� - र्षिर्वार्वारण

शैमिक्षक सत्र २०७८ मि�द्याथF मि��रर्ण

वाल धिवकास कक्षा १-५ कक्षा ६-८ कक्षा ९-१० कक्षा ११-१२ जम्मा

छात्र छात्र .म्र्मा छात्र छात्र .म्र्मा छात्र छात्र .म्र्मा छात्र छात्र .म्र्मा छात्र छात्र .म्र्मा छात्र छात्र .म्र्मा

339 416 755 1027 1154 2181 632 651 1283 409 374 783 240 185 425 2647 2780 5427

छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र
वाल धिवकास कक्षा १-५ कक्षा ६-८ कक्षा ९-१० कक्षा ११-१२ जम्मा
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न्दि*क्षा�,    र्य�र्वा� तथा� ख$�का� � *�ख� -  ��ख्र्य उँप�न्दिब्धाहुँरु
• राष्Oपधित शैधिक्षक स�ुार काय#क्रम अन्तग#त ३ वटा धिवद्यालयमा सचुना प्रधिवधि� प्रयोगशाला  स्थापना ।
• सशत# काय#क्रम अन्तग#त १ वटा सचूना प्रधिवधि� प्रयोगशाला,,  १ वटा पसु्तकालय, र १ वटा धिवज्ञान प्रयोगशाला  स्थापना ।
• Qन्दीपरु गाउँपाधिलका अन्तग#तका सवै ३१ वटा धिवद्यालयमा ईन्टरनेट जडानका लाधिग ग्राधिमण दरुसंञ्चार प्राधिवधि�करण सँग 

सम्झौता ।
• गाउँ धिशक्षा योजनाको प्रारधिम्भक मस्यौदा तयार ।
• सम्पणु# सामदुाधियक धिवद्यालयमा वालधिवकास दखेी कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सवै धिवद्या�yका लाधिग धिदवा खाजा काय#क्रम 

संचालन ।
• झारगाउँ आ.धिव. का लाधिग ४ कोठे भवन र धिशवशधिक्त प्रा.धिव. का लाधिग २ कोठे भवन धिनमा#णका लाधिग धिवद्यालयको खातामा 

रकम धिनकासा ।
• जाइका आईधिमन परिरयोजनाको सहकाय#मा कक्षा १-३ को गधिणत धिवषयको धिशक्षक धिनदDधिशका र स्वाध्यय सामाग्री धिवतरण ।
• सामदुाधियक धिवद्यालयमा कक्षा १-१० मा अध्ययनरत २५८३ धिवद्याथyका लाधिग धिनशलु्क पाठ्यपसु्तक धिवतरण।साथै कक्षा १-

८ मा अध्ययनरत सम्पणु# दधिलत,छात्रा र धिसमान्तकृत गरी जम्मा १३३५ धिवद्याथyलाई छात्रवbृी धिवतरण ।



• पधिवत्रा माध्यधिमक धिवद्यालयको नमनुा धिवद्यालय गरुुयोजना काय#पाधिलकाQाट स्वीकृत ।
• Qन्दीपरु गाउँपाधिलकाको स्थानीय धिशक्षा प्रोफाईल धिनमा#ण।
• धिशक्षा ताधिलम केन्द्रको प्राधिवधि�क सहयोगमा ३१ धिशक्षकहरुका लाधिग सचूना प्रधिवधिदमा आ�ारिरत ७ 

धिदने ताधिलम सम्पन् न।
• कक्षा १-३ र ४,७ र ९ को पाठ् यक्रम प्रवोधि�करण काय#क्रम सम् पन् न।
• पधिवत्रा माध्यधिमक धिवद्यालयको नमनुा धिवद्यालय गरुुयोजना Qमोधिजम भवन धिनमा#णका लाधिग 

धिवद्यालयको खातामा रकम धिनकासा।
• शाधिन्त आ�ारभतु धिवद्यालयमा प्रदशे सरकारको प्राधिवधि�क सहयोगमा वालधिवकास केन्द ्व्यवस्थापन।
• धिशक्षा ताधिलम केन्द्र गण्डकी प्रदशेले सञचालन गनD ताधिलम तथा अधिभमखुीकरण काय#क्रमका लाधिग 

धिशक्षक छनौट तथा धिसफारिरस।



   र्षिर्वालिनर्य�न्दिजेत का�र्य�क्र� तथा� बजे$ट
क्र.स

.
योजनाको नाम               धिवधिनयोधिजत रकम

1 राष्Oपधित रधिनङ धिशल्ड प्रधितयोधिगता 400000

2 Qाल धिवकास सहजकता#हरुको पारिरश्रधिमक 2821000

3 धिवद्यालय कम#चारीको पारिरश्रधिमक 3367000

4 गाउँ धिशक्षा योजना धिनमा#ण 300000

5 स्थाधिनय पाठ्यक्रम धिनमा#ण 400000

6 आ�ारभतु तह उbीण# परीक्षा सञ्चालन 300000

7 धिवद्यालयमा एक धिदन काय#क्रम 200000



8 वैकधिल्पक धिशक्षा/अनलाइन प्रणाली माफ# त धिसकाइ 400000

9 धिस.के.धिव.के. क्याम्पस भवन मम#त 500000

10 Qन्दीपरु क्याम्पस भवन तथा Qगैचँा मम#त 500000

11 इधिन्जधिनयरिरङ्ग अध्ययन छात्रवधृिb 800000

12 ज्योधित प्रा.धिव. खाजा घर धिनमा#ण 200000

13 भँगेरी प्रा.धिव. खाजा घर धिनमा#ण 200000

14 धिदल प्रा.धिव. Qाल उध्यान धिनमा#ण 150000

जम्मा 10538000



   प�स्तका��र्य तथा� र्षिर्वाज्ञा�न प्रर्य�गा*���



    र्षिर्वाज्ञा�न प्रर्य�गा*��� तथा� दि�र्वा� ख�जे�



ICT   र ब�� र्षिर्वाका�स



 ब�� र्षिर्वाका�स



  स+चान� प्रर्षिर्वालिधा *�ख�
● गधितधिवधि�हरु -

○ प्रधिवधि�मा आ�ारिरत सचूना प्रणाली
■ Website: www.bandipurmun.gov.np
■ Facebook Page: www.facebook.com/bandipurmun.gov.np
■ Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCynMswqW8Q6ASKtFKniFKzg
■ Mobile App: स्थाधिनय तह Mobile App
■ Email Server: mail.bandipurmun.gov.np
■ Email: info@bandipurmun.gov.np

bandipurmunicipality@gmail.com
<section>.bandipurmun@gmail.com

■ Group SMS
○ पवुा#�ार

■ Internet - सQै वडा काया#लयहरु, स्वास्थ्य चौकी र माध्याधिमक सामदुाधियक धिवद्यालयहरु (सQै धिवद्यालयहरुमा जोड्ने योजना)
■ Locally Hosted File Server
■ PABX - Telephone
■ ICT Devices

http://www.bandipurmun.gov.np/
http://www.facebook.com/bandipurmun.gov.np
https://www.youtube.com/channel/UCynMswqW8Q6ASKtFKniFKzg
mailto:info@bandipurmun.gov.np
mailto:bandipurmunicipality@gmail.com


  का) र्षि� र्षिर्वाका�स *�ख  ा� -  ��ख्र्य उँप�न्दिब्धाहुँरु
क्रस काय�क्रर्म/आयो.ना/मिक्रयाकलापको नार्म संकेत स्रोत .म्र्मा खच� %

१ उत्कृष्ट कृषक/समहु/सहकारी परुस्कार प्रोत्साहन काय#क्रम २२५२२ राजस्व Qाँडफाँड-प्रदशे सरकार-नगद १,००,०००  १०००००

२ एक हल गोरू एकथान हलो अनदुान काय#क्रम ३११२२ नेपाल सरकार- समाधिनकरण अनदुान १४,००,०००  ०

३ कृधिष उपज संकलन केन्द्र/हाटQजार काय#क्रम ३११५९ नेपाल सरकार- समाधिनकरण अनदुान ४,००,००० ०

५ कृधिष मेधिशनरिर तथा औजार काय#क्रम(लागत सहभाधिगता ५०%) ३११२२ नेपाल सरकार- समाधिनकरण अनदुान १४,००,०००  १३,००,०००

६ कोल्ड स्टोर (पोटेवल च्याम्Qर)साझेदारी ३११२२ नेपाल सरकार-समाधिनकरण अनदुान ११,००,०००  ०

७ तरकारिर,खाद्यन्नQाली,मलु धिQउतथा धिवरूवामा अनदुान(लागत सहभाधिगता ५०%२५) ३११३१ नेपाल सरकार-समाधिनकरण अनदुान १२,००,०००  

९ सहकारी तथा धिवbीय संस्थाको अनगुमन,अन्तरधिक्रया र प्रधिसक्षण काय#क्रम २२५१२ नेपाल सरकार- समाधिनकरण अनदुान ४,००,०००  ३,००,०००

१० साना धिसंचाई काय#क्रम (लागत सहभधिगता धितस प्रधितशत) ३११५५ नेपाल सरकार- समाधिनकरण अनदुान १४,००,०००  ६,००,०००

.म्र्मा  ८०,००,०००  



क्रस काय�क्रर्म/आयो.ना/मिक्रयाकलापको नार्म खच� संकेत स्रोत .म्र्मा खच� %

१. आ.व २०७७/२०७८ मा स्थापना  भएका कृधिष तफ# को साना 
व्यावसाधियक कृधिष उत्पादन केन्द्र(पकेट) धिवकास काय#क्रम धिनरन्तरता  

२२५२२ नेपाल सरकार नगत 
अनदुान

१२,००,००० ९०

२. धिकसान सचूीकरण काय#क्रम २२५२२ नेपाल सरकार नगत 
अनदुान

३,००,००० ३०

३. रैथाने Qाधिल प्रव�#न काय#क्रम(Qाधिल धिवकास काय#क्रम) ३११३१ नेपाल सरकार नगत 
अनदुान

१३,००,००० ०

४. सनु्तला जात फलफूलका साना व्यावसाधियक कृधिष उत्पादन केन्द्र(पकेट) 
धिवकास काय#क्रम संचालन  

३११३१ नेपाल सरकार नगत 
अनदुान

१२,००,००० ०

५. कोल्डरुम/पोटDवल कोल्ड च्याम्वर धिनमा#ण(लागत साझेदारी ५० प्रधितशत   
 

३११५९ नेपाल सरकार नगत 
अनदुान

११,००,००० ०

                                                                                                                                      .म्र्मा ५१,००,०००















र�जेगा�र *�ख� - स�न्दिचाका) त बर�जेगा�र र बजे$ट र्षिर्वार्वारण

मधिहला

परुुष

४४ ४६ ४८ ५० ५२ ५४ ५६ ५८

४९

५६

वडा न १ वडा न २ वडा न ३ वडा न ४ वडा न ५ वडा न ६
०

१०

२०

३०

४०

०

२३ २६

३

१८

३५

सधुिचकृत Qेरोजगार (वडा अनसुार)

मि�मिनयोमि.त ब.ेट
कूल ब.ेट कूल चालू खच�

कूल कार्मका लामिग 
पारिरश्रमिर्मक खच�

चालु खच� %
कार्मका लामिग 

पारिरश्रमिर्मक खच� %चालु कामका लाधिग पारिरश्रधिमक

 १६६३०००/-  ४२३५०००/-  ५८९८०००/- १२१७२३३/- ३०३९६३५।५     ७३।१९ ७१।७७

कूल सूमिचकृत बेरो.गार व्यमिNको सङ्ख्या रो.गारी शृ्र.ना

लक्ष्य रोजगारीमा संलग्न सङ्ख्या कूल रोजगारी धिदन औषत रोजगारी धिदन
१०५ ७३ ६८ ५२६८ ७७.५०



ब$र�जेगा�र व्र्यन्दिP��ई एर्षिकाका) त र�जेगा�र स$र्वा� का$ �द्र
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र�जेगा�र स$र्वा� का$ �द्रका� नर्य� का�र्य� दि�*�

र�जेगा�र 
स$र्वा� 
का$ �द्र 

उँद्य�न्दि*�
त�का� 
र्षिर्वाका�स

व्र्य�र्वास�र्षिर्यका र्य�जेन� 
लिन���ण तथा� 
उँद्य�न्दि*�त� र्षिर्वाका�स

सTप तथा� 
क्षा�त� 
र्षिर्वाका�स

सरका�र तथा� र्षिर्वाका�स 
स�झे$��रहुँरुब�ट सञ्चा�लि�त 
सTप तथा� क्षा�त� र्षिर्वाका�स 

आप्रर्वा�सन 
पर��*�

स�रन्दिक्षात आप्रर्वा�सन 
तथा� र्वा>�$ न्दि*का 
र�जेगा�र7�� पर��*�

र�जेगा�र7का� 
जे�नका�र7 

उँप�व्धा र�जेगा�र7का� 
अर्वासरका� जे�नका�र7

र�जेगा�र आका�;क्षाT
(ब$र�जेगा�र तथा� अल्प

र�जेगा�र र्य�र्वा�) 

श्र� बजे�र प्रर्वा$* हुँ�न 
नसका$ �� का��का� ��लिगा 

प�रिरश्रलि�का
र�जेगा�
र स$र्वा� 
का$ �द्र c



चाल ुआवको मखु्य धिक्रयाकलाप

• स्थानीय रोजगारदाताहरुको पधिहचान तथा तथ्याङ्क संकलन गनD ।
• सQै प्रकारका Qेरोजगाहरुको तथ्याँक सँकलन गरिर अध्यावधि�क गनD ।
• श्रमको सम्मान राष्Oको अधिभयान काय#क्रम सँचालन गनD ।
• Qधिन्दपरु गाउँपाधिलकाको रोजगार रणनीधित तजु#मा गनD ।
• रोजगार सँवाद मञ्चको गठन तथा सँचालन गनD ।



रु्मख्य चुनौमितहरु सर्माधानका लामिग गरिरएका प्रयासहरु

लागत अनमुान र प्राधिवधि�क मलु्याँकन धिQच अन्तर अथा#त डोर हाधिजरी भन्दा कम कामको 
मलु्याँकन आउने

कामको धिनयधिमत रुपमा धिनरिरक्षण गनD , काय# धिदन 
घटाउने र थप काम गराउने

स्थानीय तहQाट थप Qजेट धिवधिनयोजन हुन नसक्नु

लाभग्राहीले धिदने धिववरण गलत हुदा प्रथाधिमकताक्रम तलमाथी हुने । लाभग्राहीले भरेको धिववरण छानधिवन रुज ुगनD
कामका लाधिग पारिरश्रधिमकमा आ�ारिरत आयोजना मात्रै सञ्चालन, श्रम Qजारको माग र आपधूित# 
तथा दीघ#कालीन मानव संसा�नको स्पष्ट खाका नरहकेो

रोजगार रणनीधित Qनाउने

रोजगार सेवा केन्द्रQाट एधिककृत रोजगारमलूक सेवा प्रवाह हुन नसकेको। रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी Qनाउने 

श्रमको अन्तरा#धिष्Oय मान्यता धिवपरिरत न्यनू ज्याला भकु्तानी भएको । 
कामका लाधिग पारिरश्रधिमक राहत मातै्र भएकोले दीगो रोजगारी सजृना हुन नसकेको 
सीप धिवकासलाई रोजगारीमा पदस्थापन गन# नसधिकएको Qजार मागका आ�ारमा धिसपमलुक ताधिलम 

सँचालन गनD

समस्या र चनुौती







  प*� र्षिर्वाका�स *�ख� -  फ���हुँरूका� र्षिर्वार्वारण
क्र.स �र्म�को मिकमिसर्म इकाइ आ.� ०७६। ७७र्मा 

स्थापना संख्या
गत आ.�.सम्र्म 

स्थापना भएका संख्या 
 

आ.� २०७८।०७९ हाल सम्र्मको  �ार्म� 
संख्या

१ गाइ भैसी �ार्म� संख्या ४६ ४५ ९ १००

२ बाख्रा �ार्म� संख्या १०५ ८७ ६० २५२

३ भेडा �ार्म� संख्या  ० ० ० ०

४ भेडा बाख्रा संयु!  �ार्म� संख्या ० ० ० ०

५ �ंगुर �ार्म� संख्या २० २१ ११ ५२

६ कुखुरा �र्म� संख्या ३० ३२ ४ ६६

८ खरायो �ार्म� संख्या २ ० ० २

९= र्माछा �ार्म� संख्या ७ ५ ० १२

१० च्याउ �ार्म� संख्या  ० २  ० २

अन्य  २१०  १९२   ८४ ४८६



क्र.स काय�क़र्मको नार्म ब.ेट 
रु.ह.ारर्मा

खच� रकर्म कैमि�यत

१. पश ुउपचार जन्य उपकरण खरिरद ३,००००० काय#क्रम सम्पन्न काय#क्रम सम्पन्न

२. धिवपन्न दधिलत सगुरु वंगरु पाठा धिवतरण 
काय#क्रम

९००००० काय#क्रम सम्पन्न ८० जना कृषकहरूलार्इ#इको लागी वंगरु तथा सगुरुका पाठा धिवतरण रू ५,०००का दरले रू.४,००००० र 
१२३ जना कृषकहरूलार्इ#इ माउ Qाख्रा धिवतरण रू. १०,००० का दरले रू. १२,३०,००० (Qाकी रकम रू. 
१,७०,०००)

३. धिवपन्न परिरवार माउ Qाख्रा धिवतरण काय#क्रम ९००००० काय#क्रम सम्पन्न

४. घाँस खेती (धिहउँद ेवषD ) धिQउ तथा धिवरूवा 
धिवतरण काय#क्रम

२००००० ८०,००० जै घास मा ८०,००० हजार खच# भएको र Qाकी घासको धिवउमा २५ प्रधितशत अनदुान मा सचूना प्रकाशन गदा# 
माग नआएकोले खच# नभएको  (Qाकी रकम रू.१,२००००)

५. भेटनरी औष�ी खरिरद काय#क्रम ७००००० ६,३६,९७८ खच# ६३०२२ Qाकी

६. खोप  काय#क्रम १५०,००० खच# नभएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा धिवज्ञ केन्द्र Qाट पणु# खोप काय#क्रम संचालन भएकोले उक्त Qजेट खच# 
नभएको

७. १ धिलटर द�ुमा १ रूधिपयाँ अनदुान  काय#क्रम १५००००० १२,४१६३२ २५८३६८ Qाधिक

जम्मा ४६,५००००  ७,६१३९०। खंच# नभएको

आ.            र्वा २०७८।०७९ प*� प�छी[ र्षिर्वाका�स *�ख� बन्दि��प�र गा�उँ
प�लि�का� तनहुँ�
का� र्वा�र्षि��का प्रगालित



आ.� २०७८।०७९ पशु पन्छी मि�कास शाखा बमिन्दपुर गाउँपामिलका तनहुकँो �ामिष�क  प्रगमित (ससत� )

क़ स. काय#क़मको नाम Qजेट रु.हजारमा खच# रकम कैधिफयत

१ र्इ#इधिपडेधिमयोलोजी रिरपोधिट#ङ ६,०००। काय#धिवधि� नभएकाले काय#क्रम सम्पन्न हुन नसकेको ।

२ कृधित्रम गभा#�ान धिमसन काय#क्रम २,९४,०००। १०८५६०। राधिष्Oय पश ुप्रजनन ्काया#लय Qाट कन्टेनर  र ए आइ गन 
उपलब्� भएकोले रकम खच# नभएको (१८५४४०)

३ आ.व. २०७७।०७८  मा स्थापना 
भएको Qाख्राको साना 
व्यावसाधियक कृधिष उत्पादन केन्द्र 
(पकेट) धिवकास काय#क्रम धिनरन्तता

७,०००००। ७,०००००। काय#क्रम सम्पन्न

४ Qाख्राको साना व्यावसाधियक कृधिष 
उत्पादन केन्द्र (पकेट) धिवकास 
काय#क्रम

१५,०००००। ५,६१,८००। ९,३८,२००। Qाकी रकम



�डा न बमिन्दपुर गाउँपामिलका मिभत्र आ.� २०७८।०७९ र्मा संचालन भएको पशुपन्छीको पूर्ण� खोप मि��रर्ण 

गाइ भैसी भेडा बाख्रा �ंगुर कुकुर

खोरेत एच. एस मि�. क्यू खोरेत एच. एस मि�. क्यू मिप.मिपआर मिप.मिपआर खोरेत �ंगुरको है.ा रेमि�.

�डा न. १ ७५८ –– ८१० –– –– ६६४४ ४८० ४८० २२२

�डा न. २ ३४४ –– २२४ –– –– १८९६ ४३ ४३ ८१

�डा न. ३ ६५१ –– ३१४ –– –– ३११३ १९८ १९८ ४६

�डा न. ४ १५१  १६८  –– १४९९ ८५ ८५ ८८

�डा न. ५ २०९७  ८०४  –– ५३८० १७८ १७८ ३८५

�डा न. ६ १४३४ ३४९ ४५० ९० –– ५५३६  १७२ १८५

.म्र्मा ५४३७ ३४९ २७७० ९०  २४०६८ ९८४ ११५६



पशपुन्छी धिवकास शाखाको आ. व. ०७८।०७९ काकाय#क्रम का झलकहरू



बमिन्दपुर ५ याम्पार्मा (पटके रोग ) मिनयन्त्रर्ण तथा भ्यामिक्सनेसन २०७८।०७९ 

Qधिन्दपरु गा.पा १ मा धिडस्टोधिकया उपचार



Qधिन्दपरु १ र २ मा  संचाधिलत Qाख्रा (पकेट) काय#क्रमका झलकहरू 



  स्र्वा�स्थ्र्य *�ख� -  ब�र्षि��का प्रलितर्वा$�न
Details Number Details Number

Total Population 21496 12 - 59 Months 1230

Exp. Live Births 306 00 - 14 Years 4916

00 - 11 Months 299 Total: 10-19 Years 1743

02 - 11 Months 250 Male: 10-19 Years 1657

12 - 23 Months 594 Female: 10-19 
Years

3400

00 - 23 Months 897 Female: 15-44 
Years

5292

06 - 23 Months 1528 WRA 15-49 Years 5957

00 - 35 Months 446 MWRA 15-49 
Years

4710

00 - 59 Months 1380 Expected 
Pregnancy

395

06 - 59 Months 296 60 & + Years 3013

खोप Clinic संख्याः ११
गाउँ घर Clinic संख्या : ३
मधिहला स्वास्थ्य स्वयम ्सेधिवका  : २४

S.N. Details Number

1 Hospital 1

3 HP 1

6 Aryurved Ausadhalaya 1

8 CHU 5

9 PHC-ORC 3

10 EPI 11

11 FCHV 24



 ��नर्वाTर्य स;*�धान
पद स्�ीकृत दर�न्दी 

संख्या
पदपूमित� कर्म�चारी अध्यायन 

मिबदार्मा 
रहेको

स्थायी करार करार-अन्य

रे्ममिडकल अमिधकृत 3 2 4 2

हे.अ./मिस.अ.हे.ब. 5/2 2 2 5 1

स्टा� नस� 5/1 3 2 2 1 1

अ.न.र्मी. 5 5 4 6 1

अ.हे.ब. 2 2 2 9

ल्या.अ./ल्या.टे. 2 1 1 1 1

का.स.  7  5  5  2  11  

अन्य  4      1    

.म्र्मा  36  20  16  11  33  4



  स्र्वा�स्थ्र्य *�ख� - Infrastructure
आफ्नै .ग्गा भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या संख्य

ाा

स्�ास्थ्य संस्थाको आफ्नै भ�न भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 6

मिनधा�रिरत र्मापदण्ड अनुसारका भ�न भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 6

से�ाग्राही र से�ा प्रदायकको लामिग छुटै्ट शौचालय भएका स्�ास्थ्य संस्था 
संख्या

2

सुरमिक्षत खानेपानीको मिनयमिर्मत उपलब्धता भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 6

टेमिल�ोनको उपलब्धता भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 1

मिबदु्धतको उपलब्धता भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 7

सोलार ब्याकअप .डान भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 2

कम्प्युटर �ा ल्यापटप भएका स्�ास्थ्य संस्था 2

इण्टरनेट सुमि�धा भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 7

स्टे्रचर उपलब्ध भएका �डा संख्या 7

आफ्नै .ग्गा भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या संख्
या

एम्बुलेन्स से�ाको उपलब्धता भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 1

प्लासेण्टा पीट भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 2

कर्म�चारी आ�ास भएका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 2

र्मोटरबाटो पुगेका स्�ास्थ्य संस्था संख्या 7



 ब�र्षि��का बजे$ट
ब.ेट मि�मिनयोमि.त ब.ेट मिनकासा ब.ेट ब.ेट खच�

(%)
बेरु.ु �र्छ्यौयnट

.म्र्मा
 (आ.�. २०७६/७7)

आ.�. २०७7/७8 र्मा 
�र्छ्यौयnट %

सश�त अनुदान 2,85,63000।- २,२८,९७,२०७।२१

सार्मामिनकरर्ण अनुदान ७२,०००००।- १,४९,००००।-

मि�शेष अनुदान बन्दीपुर अस्पताल ६७,८३,३८६।६०

कोमिभड कोष 20,00000।- ६,४०,१५७।१५

.म्र्मा ३,७७,६३,०००।- ३,०४,६९,७५१।-

COVID Update
● कोधिभड्-१९ रोगको महामारीको कारण Qन्दीपरु गाउँपाधिलका Qाट जाँच तथा सचतेना,मास्क धिQतरण र COVID19 Qाट ४ 

जनाको मतृ्य ुभएको ।



का�र्य�क्र�
• धिQपन्न नागरिरक धिनशलु्क धिशफारिरस संख्या- ५३ जना

• गभ#वती तथा अपाङ्ग पोषण काय#क्रम अन्तग#त पोषण सामाग्री धिवतरण- ५१ जना 

• दधिलत तथा अपाङ्गता भएका गभ#वती - २६ जना

• पणु# अपाङ्गता भएका - २६ जना

• मधिहलाहरुका लागी पाठेघरको क्यान्सर जाँच काय#क्रम संचालन ।

• ६० Qष# उमेर पगेुकामधिहला स्वंय सेधिवकाहरु चार जना लाई सम्मान जनक धिQदाई गरिरएको ।

• पणु# खोप तथा कोधिभड्-१९ धिQरुध्दको खोप संचालन गरिरएको ।



अस्पताल डाटा

धिववरण आ.व. २०७८/७९
Bed occupancy rate १२
औषत धिवरामी भना# भई Qस्ने अवधि� २.६ धिदन
शल्यधिक्तया संक्रमण Case 0
X-ray दधैिनक प्रयोग दर ३.२
औषत दधैिनक प्रयोगशाला जाँच दर ४५



बमिन्दपुर आयु�qद औषधालय – बामिष�क प्रमित�ेदन
qm=;+= sfo{qmd cj:yf s}

! cTofjZos cfo'j]{b cf}ifwL vl/b ;DkGg  
@ h]i7 gful/ssf nflu :jf:Yo k|jw{s sfo{qmd ;DkGg  
# k+rsd{÷k'j{sd{-:g]xg,:j]bg_ ;DkGg  
$ :tgkfoL cfdfsf] nflu dft[lzz' ;'/Iffy{ sfo{qmd ;DkGg  
% Gfful/s cf/f]Uo ;]jf lSnlgs ;DkGg नभाएका�  
^ sfof{no ;+rfng,;+rf/,ljw't,kfgL,d;nGb tyf cGo ljljw ;DkGg  
& wGaGt/L hoGtL,/fli6«o tyf cGt/fli6«o of]u lbj; ;DkGg  
* kmlg{r/ vl/b ;DkGg  
( :jf:Yo ;+u ;DalGwt pks/0f vl/b ;DkGg  
!) lz/f]wf/f,k+rsd{ gePsf]  
!! sd{rf/L tna eQf÷dxufL eQf÷rf8kj{ vr{ ;DkGg  



बमिन्दपुर आयु�qद औषधालय – खच� मि��रर्ण
qm=;+= sfo{qmd Jfflif{s ah]6 Vfr{ s}

! cTofjZos cfo'j]{b cf}ifwL vl/b ^))))). %(&@!).  
@ h]i7 gful/ssf nflu :jf:Yo k|jw{s sfo{qmd !))))). !))))).  
# k+rsd{÷k'j{sd{-:g]xg,:j]bg_ (%))). (%))).  
$ :tgkfoL cfdfsf] nflu dft[lzz' ;'/Iffy{ sfo{qmd *%))). *%))).  
% Gfful/s cf/f]Uo ;]jf lSnlgs !))))). ))))).  
^ sfof{no ;+rfng,;+rf/,ljw't,kfgL,d;nGb tyf cGo ljljw !%*))).

!%*))).  
& wGaGt/L hoGtL,/fli6«o tyf cGt/fli6«o of]u lbj; !@))). ())).  
* kmlg{r/ vl/b #)))). #)))).  
( :jf:Yo ;+u ;DalGwt pks/0f vl/b !%))). !%))).  
!) lz/f]wf/f,k+rsd{ %))). )))).  
!! sd{rf/L tna eQf÷dxufL eQf÷rf8kj{ vr{ @)))))). !&&^@^!.!(  
                        hDdf ? #@))))). @*^%$&!.!(  



बमिन्दपुर आयु�qद औषधालय – से�ा मि��रर्ण
qm=;+= sfo{qmd nfeflGjt ;]jfu|fxL s}

! h]i7 gful/ssf nflu :jf:Yo k|jw{s sfo{qmd #)^ hgf  

@ k+rsd{÷k'j{sd{-:g]xg,:j]bg_ @)) hgf  

# :tgkfoL cfdfsf] nflu dft[lzz' ;'/Iffy{ sfo{qmd $! hgf  

$ cf]=kL=8L= ;lxtsf] hDdf nfeflGjt ;+Vof c;f/ d;fGt ;DDf dfq . @*() hgf  

k'?ifM– !@&$ hgf / dlxnfM–!^!^ hgf



सतु्केरी तथा गभ#वतीहरुलाई पोषण सामाग्री धिQतरण

र्ममिहलाहरुका लागी पाठघरको क्यान्सर .ाँच काय�क्रर्म।



कुकुधिद# आ.स्वा.से.के.को भवन-वडा नं -२

�रमपानी स्वास्थ्य चौकी भवन



Qन्दीपरु अस्पताल

आखँा जाँच सेवा फामDसी



पोषण ताधिलम झलक काय#क्रम

पोषण कन#र आमा हरुलाइ स्वास्थ्य धिशक्षा



सरुक्षाकमyहरुलाई  स्वास्त्य जाँच 

�ामिष�क स्�ास्थ्य समिर्मक्षा काय�क्रर्म



आ.�.२०७९-०७९ को दता� भएका मिन�ेदनका प्रकारहरु

 जग्गा साँ� धिसमाना :- ६ वटा

 गाली Qेइज्जती :-३ वटा

 मानाचामल :- ३ वटा

 ईज्जत आम्मद :- २ वटा

 ज्यालामजदरुी :- १ वटा

 घरेल ुधिहसँा(श्रीमान/श्रीमती) :- ५ वटा

 जेष्ठ नागरिरकको पालनपोषण :- १ वटा

कुल दता� :- २१ �टा

न्यामियक समिर्ममित



न्यामियक समिर्ममितका उपलब्धीहरु
● न्याधियक सधिमधितको काय#धिवधि�, २०७५ को धिनमा#ण गरिर राजपत्रमा प्रकाधिशत
● मेलधिमलाप केन्द्र सँचालन सम्Qन्�ी काय#धिव�ी २०७८ को प्रमाणीकरण
● न्यायीक सधिमतीका २२ वटा Qैठक सँचालन
● न्यायीक सधिमतीमा पेश भएका २१ वटा उजरुी सम्Qन्�ी छलफल गरिर मेलधिमलापको माध्यमQाट मiुा फच्यtट
● न्याय माग्न �न सम्पधिbको तयारी र Qाटो खच# संकलन,वधिकल शलु्क गनु# पनD अवस्थाको लगभग अन्त्य
● न्यायीक सधिमतीमा दता# भएका हाल सम्मका सQै मiुाहरुको फैसला सधिहत लगत कट्टा गरिरएको ।

● मधिहला, दधिलत, दःुखी, असहाय Qiृ-Qiृा, धिसमान्तकृत धिपछडीएको वग#को न्याय प्राप्तीमा सहज पहुचँ
● दवैु पक्षलाई मका# नपनD गरी जीत जीतको न्याय (win win Justice)
● सशुासन प्रणालीको अभ्यास, नेततृ्व तहको धिवकास
●  न्यायमा सहज पहुचँ, संघीयताको अवसर प्राप्ती, पीधिडतलाई न्यायीक सहजता र राहात
● द्वन्द्व र झगडालाई शान्ती रुपQाट समा�ान
● न्याय प्रदान र प्राप्तीमा सरल उपाय अवलम्Qन गरिरएको
● धिसघ्र न्याय, धिसघ्र धिनरुपण



काय#क्रमका झलकहरु

● मेलधिमलापकता#लाई १ धिदने अधिभमधुिखकरण काय#क्रम सँचालन

● स्थानीय तहमा न्याधियक सधिमतीको अवसर,उपलब्�ी र चनुौतीहरु 
सम्Qन्�ी ताधिलम सँचालन धिजल्ला सरकारी वधिकल काया#लयको

● आयोजनामा समदुायमा सरकारी वधिकल काय#क्रम सँचालन



र्य�जेन�    –  र प्र�र्षिर्वालिधाका *�ख� र्य�जेन� र्षिर्वार्वारण
क्र.स. मिबबरर्ण यो.ना संख्या

१ ५० लाख भन्दा बढी ब.ेटको आयो.ना  ९(मिबशेष अनुदान र सर्मपुरक सरे्मत गरेर)
२  ५ लाख देमिख ५० लाख सम्र्मको आयो.ना  ११ (काया�न्�यन भएका यो.नाहरु बाट)
३ ५ लाख भन्दा कर्म ब.ेटको आयो.ना  १८७ (काया�न्�यन भएका यो.नाहरु)

क्र.स. मिबबरर्ण यो.ना संख्या

१ गा.पा. स्तरीय
५३ (उपोभोNा समिर्ममित तथा मिनर्मा�र्ण व्य�सायी 
र्म�� त)

२ �डास्तरीय १५४ (उपोभोNा समिर्ममित र्म�� त)
.म्र्मा २०७

क्र.स. मिबबरर्ण यो.ना संख्या
१ उपभोNा समिर्ममित र्मा�� त  १९२
२ मिनर्मा�र्ण व्य�सायी र्मा�� त  १५ 
3 गैरसरकारी संस्था र्मा�� त  १ (झो.पु)
४ अन्य केही भए खुलाउने..  

.म्र्मा २१३



   उँप�भा�P�ब�ट स;चा�लि�त र्य�जेन� र्षिर्वार्वारण
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सम्पन्न योजना संख्या कुल खच# रकम 
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�डा �डा न १ �डा न २ �डा न ३ �डा न ४ �डा न ५ �डा न ६ .म्र्मा 
सम्पन्न यो.ना संख्या 40 37 23 39 27 32 198
कुल खच� रकर्म 74,10,000 64,00,000 59,05,000 89,20,000 80,28,714 62,90,000 4,29,53,714



  ठ$क्का�ब�ट स;चा��लिनत र्य�जेन�हुँरु
 क्र.सं योजनाको नाम भौधितक प्रगधित  कैधिफयत 

१ स्वास्थ्य ईकाई भQन -वडा नं १ १००.००%  संचालनमा आईसकेको ,रकम नभएकाले भकु्तानी Qाँकी 
२ स्वास्थ्य ईकाई भQन -वडा नं ३ १००.००%  रकम नभएकाले भकु्तानी Qाँकी 
३ वडा नं २ काया#लय भQन धिनमा#ण ६०.००%  म्याद थप ,१२औ ँसंशो�न 
४ Qन्दीपरु Qाहुनभन्ज्यांङ �रमपानी सडक १००.००%  म्याद थप ,१२औ ँसंशो�न 
५ डुमे्र Qन्दीपरु सडक स्तरोन्नधित २०.००%  म्याद थप ,१२औ ँसंशो�न 
६ Construction of Cold Store १०.००%  म्याद थप ,१२औ ँसंशो�न 
७ Upgrading of Bandipur-Jhargaun Road ९०.००%  संचालनमा आईसकेको /सम्पन्न 
८ धिQष्ण ुमा.धिQ क्षात्राQास १५.००%  रकम नभएकाले भकु्तानी Qाँकी 
९ Qन्दीपरु खहरे-शेराटार सडक कालोपते्र योजना १००.००%  संचालनमा आईसकेको /सम्पन्न 

१० रामकोट धिछक# न सडक स्तरोन्नधित १००.००%  संचालनमा आईसकेको /सम्पन्न,म्याद थपको कारण भकु्तानी Qाँकी 
११ Qन्दीपरु-�रमपानी सडक स्तरोन्नधित १००.००%  संचालनमा आईसकेको /सम्पन्न 
१२ Qन्दीपरु अस्पताल धिनमा#ण - १००.००%  सम्पन्न 
१३ मकुुन्दशे्वोरी पदमाग# ७.००%  म्याद थप ,१२औ ँसंशो�न 
१४ �रमपानी हधिटया प्रथम खण्ड क्रमागत ९५.००%

 म्याद थप ,१२औ ँसंशो�न 

१५ �रमपानी हधिटया दोश्रो  खण्ड क्रमागत ९५.००%
१६ खानेपानी दधेिख गाउँ पाधिलका सम्मको Qाटो क्रमागत ९५.००%
१७ Qन्दीपरु Qाहुनभन्ज्यांङ हुस्लांङ सडक ५०.००%
१८ Qांगेधिसमल खानेपानी योजना ०.५  धिनमा#ण काय# भैराखेको 



अच�ले आर्मा सरु्मह भ�न मिनर्मा�र्ण �डा न -३ ( रु ४,५०,०००)
�ुट�ल खेल रै्मदान देमिख रातर्माटे सम्र्म सडक स्तर �ृद्धी, बमिन्दपुर-१ ( रु ४००००००।-)

आ.ब.२०७८-      ०७९ �� स;चा�लि�त र्य�जेन�का� गालितलिबलिधाहुँरु



Qन्दीपरु �रमपानी सडक-टेवा पखा#ल लगाउदै
Qन्दीपरु �रमपानी सडक-सडक फराधिकलो Qनाउदै



झारगाउँ सडक खण्ड:-अधिन्तम नाप जाँच
रामकोट धिछक# न सडक-गणुस्तर परिरक्षण गरिरदै



धिQष्ण ुमा.धिQ क्षात्राQास धिनमा#ण स्थल

डुमे्र Qन्दीपरु सडक-नाली धिनमा#ण धिQष्ण ुमा.धिQ क्षात्राQास धिनमा#णस्थल



कोल्ड स्टोर 

Revetment Wall:-डुमे्र Qन्दीपरु सडकखण्ड

५ नं वडा :स्वास्थ्य ईकाई भQन:-ढलान पवू# धिनरीक्षण गरिरदै



एमिबसी होष्टल देमिख 'चौकी .ाने �ाटो  �डा न -४ ( रु ४,५०,०००) र्मोहोरिरया खानेपानी रु्महान संरक्षर्ण, बमिन्दपुर-५ ( रु १,५०,०००।-)



रु्मकुन्देश्वरी मिसमिढ मिनर्मा�र्ण  �डा न -२ ( रु ३,००,०००)

शेराटार सुकौरा र्मोटरर्माग� नाला मिनर्मा�र्ण, बमिन्दपुर-३ ( रु १०,००,०००।-)



याम्पा र्मस्या�ङ्दी नमिद मिकनारर्मा श�दह मिनर्मा�र्ण, �डा न -५ ( रु ६,५०,०००) बाक्से मिचसापानी र्मोटरबाटो स्तरउन्नती, बमिन्दपुर- ६



  र्य�जेन� *�ख�
        ब�
गा$ घु��छी�प ��टर ��गा� र्षिर्वास्त�र तथा� नर्य�
 ट्रर्य�काख�ल्न$,बन्दि��प�र-६     बन्दि��प�र क्र्य�म्पस भार्वान ���त बन्दि��प�र-२,(  रु५,०००००।-)



तीनधारा र्मठर्ममिन्दर र्मर्म�त,रङ्गरोगन,बमिन्दपुर-४ नयाँपुल पातलद्धार र्मोटर र्माग�,स्तरउन्नती, बमिन्दपुर-४ 



सेराटार टोलका खानेपानी यो.नाहरु र्मर्म�त ,बमिन्दपुर-3



दुग्ध सहकारी संस्थालाई मिर्मल्क एनलाइ.र मिडमि.टर काँटा र  फ्यानहरु खरिरद,बमिन्दपुर-३



   �र्षिहुँ�� तथा� ब��ब�लि�का� *�ख�
मिक्रयाकलापहरुः

● धिवद्यालय स्तरिरय वधिक्तत्वकाला प्रधितयोधिगता - १
● लैङ्धिगक धिहसंा धिवरुi १६ धिदने अधिभयान समतु्घाटन काय#क्रम - १
● लैङ्धिगक धिहसंा धिवरुi सरोकारवालाहरु संग अन्तरधिक्रया काय#क्रम - १
● भाषणकाला तथा नेततृ्व धिवकास काय#क्रम -४ वटा
● अन्तराधिष्Oय मधिहला धिदवसको अवसरमा मधिहलाहरु धिवच वधिक्तत्वकला प्रधितयोधिगता - १
● अपाङ्गता समन्वय सधिमधितको Qैठक संचालन - ६
● ग वग#का अपाङ्गता भएका व्यधिक्तहरुलाई प्रोत्साहन भbा धिवतरण - २४ जना
● गाउँ Qाल सञ्जाल गठन र Qैठक - २
● अपाङ्गता भएका व्यधिक्तहरुलाई सहायक सामाग्री धिवतरण (सामाधिजक धिवकास काया#लयको सहयोग)
● लैंधिगक समानता तथा सामाधिजक समावेधिशकरण परिरक्षण (गण्डकी प्रदशेको आधिथ#क सहयोग)



वडा नं मधिहला परुुष जम्मा

१ ९९ ८१ १८०

२ १०१ ९१ १९२

३ १३९ ११२ २५१

४ १२९ १२५ २५४

५ ३४ ३० ६४

६ ४७ ४० ८७

जम्मा ५४९ ४७९ १०२८

.ेष्ठ नागरिरक परिरचय पत्र मि�तरर्णको अ�स्था

क्रस मिकमिसर्म

हालसम्र्मको मि��रर्ण

र्ममिहला पुरुष .म्र्मा

१ क पूर्ण� अशN २१ ३२ ५३

२ ख अमित अशN ५५ ९२ १४७

३ ग र्मध्यर्म ११ ३३ ४४

४ घ सार्मान्य १८ १६ ३४

.म्र्मा १०५ १७३ २७८

अपाङ्गता परिरचयपत्र मि��रर्ण



    स���न्दिजेका स�रक्षा� तथा� पन्दिaकारण *�ख�
व्यमिNगत घटना दता� (.न्र्म, रृ्मत्यु, बसाईसराई, मिब�ाह र सम्बन्ध मिबच्छेद) को बामिष�क प्रमितबेदनः

वडा नं.

जन्म दता# मतृ्य ुदता#
सम्Qन्� 
धिQच्छेद

धिQQाह 
दता#

Qसाई सराई

कैधिफयत

प.ु म. अन्य प.ु म. अन्य जम्मा जम्मा
आएको 

दता# संख्या

आएको 
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