


ब डगाड गाउँपा लका ब डगाड गाउँपा लका 

वा लचौर बागलुवा लचौर बागलुवा लचौर बागलुवा लचौर बागलु

आआ..वव. . २०७८२०७८//०७९ ०७९ को फागनु को फागनु 
मसा त स ममा योजना काय मह को मसा त स ममा योजना काय मह को 

काया वयनको अव था काया वयनको अव था 



पािलकाकोपािलकाको  संिसंि   प रचयप रचय

भोगो लक अवि थ तःभोगो लक अवि थ तः  
बागलुबागलु   िज लाकोिज लाको  म यम य  भागमाभागमा  अवि थतअवि थत  ब डगाडब डगाड  
गाउँपा लकाकोगाउँपा लकाको  पवुःग कोटपवुःग कोट  नगरपा लकानगरपा लका,,  पि मःपि मः  नसीखोलानसीखोला  
गाउँपा लकागाउँपा लका,,  ढोरपाटनढोरपाटन  नन..पापा..  रर  यठुानयठुान  िज लािज ला,,  
उ रःताराखोलाउ रःताराखोला  गाउँपा लकागाउँपा लका  रर  द ीणमाद ीणमा  गु मीगु मी  िज लािज ला  रहेकोरहेको  उ रःताराखोलाउ रःताराखोला  गाउँपा लकागाउँपा लका  रर  द ीणमाद ीणमा  गु मीगु मी  िज लािज ला  रहेकोरहेको  
छ।छ।  यसयस  गाउँपा लकाकोगाउँपा लकाको  सबैसबै  भ दाभ दा  होचोहोचो  भागभाग  732732  मटरमटर  
देिखदेिख  सबैसबै  भ दाभ दा  अ लोअ लो  भागभाग  34423442  मटरमटर  छ।छ।  
 े फलः े फलः १७८१७८..६७ ६७ वग कवग क.. मम..  
जनसं याःजनसं याःरा य जनगणना रा य जनगणना 20682068  अनसुार कुल जनसं या अनसुार कुल जनसं या 
3090630906  रहेको छ भने घरधरु  सब ण रहेको छ भने घरधरु  सब ण 20742074  अनसुार अनसुार 
कुल जनसं या कुल जनसं या 3822238222  रहेको छ।रहेको छ।  



आआ..वव. . २०७८२०७८//०७९ ०७९ को को 
को फागनु मसा त स मको को फागनु मसा त स मको 

आयआय// यय ववरण यय ववरण 

कुलकुल  ािवतािवत  बजेटबजेट  . . ६८६८,,२९२९,,६६६६,,९०७९०७।।––((संशोधनसंशोधन  सिहतसिहत))
  हालस कोहालस को  यथाथयथाथ  आयआय  . . ४४४४,,८५८५,,०९०९,,१६८१६८।।––
  आ ानीआ ानी  ितशतितशत  ६५६५..६७६७%%  आ ानीआ ानी  ितशतितशत  ६५६५..६७६७%%

  राजराज   बाँडफाडबाँडफाड  बाटबाट  ाा   . . ५५,,२१२१,,००००,,२९०२९०।।––
  घरघर  ज ाज ा  रिज ेशनरिज ेशन  बाटबाट  ाा   . . २२,,२५२५,,३७८३७८।।––
भुिमकरभुिमकर  मालपोतमालपोत  बापतबापत  . . २२,,८८८८,,४५८४५८।।––
घरघर  बहालबहाल  करकर  बाटबाट  . . ३९३९,,४८२४८२।।––
अअ   सेवासेवा  शुशु   तथातथा  िवििवि   बाटबाट  . . २२,,०५०५,,७४०७४०



हाल स मको खच ववरण हाल स मको खच ववरण 

कुलकुल  पंूजीगतपंूजीगत  खचखच  . . ५५,,८१८१,,१३१३,,४३१४३१।।–– ((२१२१..२२२२%)%)

  हालस कोहालस को  चालुचालु  खचखच  . . १७१७,,२७२७,,५३५३,,६८०६८०।।––  हालस कोहालस को  चालुचालु  खचखच  . . १७१७,,२७२७,,५३५३,,६८०६८०।।––
((४३४३..५५५५%)%)

  ज ाज ा  खचखच  ितशतितशत  ३४३४..४३४३%%



आआ..वव. . २०७८२०७८//०७९ ०७९ का का 
योजना काय मह  योजना काय मह  

पूवाधार िवकास तफ
ज ा योजना काय मह ः  २९९ वटा
गाउँपािलका रीय ठूला योजनाह ः  ४० वटा 
• शासकीय भवन ८५% काम सकीएको यही चै  मसा  स मा 
स  ने स  ने 
• ९ वटा वडा कायालयह  म  ८ वडा संझौता स  भइ काम भइ 
रहेको ४ वटामा दो ोत ा ढलानको काम स  भएको वडा नं ६ 
मा थान िववादका कारण शु  न नसकेको
• आधारभुत अ तालको काम २५% स  भएको िनमाण काय 
जारी रहेको
•वडा रीय योजनाह ः  १७६ वटा
•िहउँदे गाउँसभाबाट थप भएका योजना/काय मह ः  ८३ वटा 



योजना काय मह  योजना काय मह  ... ... 

२०७८ चै  ६ गते स
 संझौता भइसकेका योजना/काय मह  ज ा २२९ वटा 
 स  फरफारक भइसकेका योजना ह  ज ा ६६ वटा
 थम पे ी िनकासा भइसकेका योजना ज ा ४९ वटा थम पे ी िनकासा भइसकेका योजना ज ा ४९ वटा
संझौता न बाकी योजनाह  ७० वटा 
 



योजना काय मह  योजना काय मह  ... ... 

िश ा तफः
 गाउँपािलका रीय िविभ  २७ वटा योजना काय मह  
रहेका छन ।
 १४ वटा योजना संझौता स  भइ काय भइरहेको छ ।
 ४ वटा योजना / काय म स  भइसकेका छन ।



योजना काय मह  योजना काय मह  ... ... 

ा  तफः
 गाउँपािलका रीय िविभ  २५ वटा योजना काय मह  
रहेका छन ।

बिडगाड नमुना ा गाउँपािलका अ रगतका योजना “बिडगाड नमुना ा  गाउँपािलका” अ रगतका योजना 
काय मह को योजना संझौता स  भइ काय भइरहेको छ ।
 ७ वटा योजना / काय म स  भइसकेका छन ।
 १० वटै वडाका िबिभ  ब ीह मा िबशेष  डा र सिहतको 
बृहत ा  िशिवर स  भएको छ ।



योजना काय मह  योजना काय मह  ... ... 

 उ म िवकास तफ
ग रवी िनवारणका लािग लघु उ म िवकास काय म MEDPA 
अ रगत
नया उ मी िसजना गन ल ः  ९० जना
घरधुरी सव ण स ः  १६८ वटाघरधुरी सव ण स ः  १६८ वटा
सहभािगतामुलक ािमण लेखाजोखा PRA स ः  १५१ वटा
उ मिशलता िवकास तािलमः  १०६ जनालाई
 ािविधक िसप िवकास तािलमः  ८० जनालाई
एडभा  िसप िवकास तािलमः  २९ जनालाई   



योजना काय मह  योजना काय मह  ... ... 

 



ब डगाड गाउँपा लका ब डगाड गाउँपा लका 

वा लचौर बागलुवा लचौर बागलुवा लचौर बागलुवा लचौर बागलु

वा षक स म ा वा षक स म ा   



गतगत  वषकोवषको  यथाथयथाथ  आयआय  यय  िववतणिववतण   
..

सस..
  

ववरणववरण
आआ..वव..२०७२०७77//७८७८  कोको आआ..वव. . 

२०७२०७88//७७99    
को बजेट  को बजेट  
हजारमा हजारमा 

ता वतता वत  
आयआय

यथाथयथाथ  आयआय यथाथयथाथ  खचखच खचखच  
तशततशत

११   व ीय व ीय 
समा नकरणसमा नकरण  

चालुचालु
पिुजगतपिुजगत 11,,2222,,777777 1212,,2727,,4848 8282,,884884 6767..5050 131396131396

२२ शसतशसत  अनदुानअनदुान 333564333564 321192321192 294535294535 8888..4242 292600292600२२ शसतशसत  अनदुानअनदुान 333564333564 321192321192 294535294535 8888..4242 292600292600

३३ आ त रकआ त रक  आयआय 12501250 9504495044
5406654066 7474..8888

1350013500

४४ गतगत  बषको अ याबषको अ या 6270062700 6270062700 45004500

५५ राज  बाडफाड संघराज  बाडफाड संघ 9016390163 7865678656 5292352923 6767..22 9079990799

राज  बाडफाड देशराज  बाडफाड देश 46294629 69606960 26042604 3737..4141 66306630

६६ ज माज मा  बजेट बजेट 641795641795 613253613253 498519498519 7777..6767 620125620125



कुलकुल  वािषकवािषक  आयआय

1,22,748 हजार 

9,504 
हजार

62,700 हजार

78,656 हजार
6,960 हजार 

िवि य समािनकरण

ससत अनुदान

आ रीकआय

3,21,192 हजार 

आ रीकआय

गत वषको अ. ा

राज बाडफाड संघ

राज बाडफाड देश



  

250000

300000

350000

400000 3,67,169
 हजार 

0

50000

100000

150000

200000

चालु खच पुिजगत खच

Sales
1,31,350
 हजार



गत आगत आ..वव..मा ा  भएका मु य मु य उपलि धहमा ा  भएका मु य मु य उपलि धह
कः आथक वकासकः आथक वकास

..
सस..

िशषकिशषक इइ
काका
इइ

प रमाणप रमाण खचखच  
हजारमाहजारमा

खचखच
%%

लल..सस..  
स हतस हत
को को 
खचखच

मखुमखु  उपलि धहउपलि धह

११ कृ षकृ ष  तथा तथा 
पशसेुवापशसेुवा

वटावटा 1313//88 1145611456 6565..0101 !=!=अलैची खेती तथा बा ापालनअलैची खेती तथा बा ापालन
@=@=न  सधुारका लागी कृ तम न  सधुारका लागी कृ तम 
गभाधानगभाधान

पशसेुवापशसेुवा
गभाधानगभाधान
#=#=माटो प र ण काय ममाटो प र ण काय म

२२ उ ोगउ ोग  तथा तथा 
बािण यबािण य

वटावटा 55 42004200 7676..3838 !=!=ढाका कपडा उ ोग संचालनढाका कपडा उ ोग संचालन
@=@=  ब ु तय दनुा टपर  ब ु तय दनुा टपर  उ ोग उ ोग 
यब थापनयब थापन

३३ पयटनपयटन वटा वटा 11   996996 5757..2121 !=!=राधाकृ ण मि दर तरो तीराधाकृ ण मि दर तरो ती
@=@=बौ  गु वा ममतबौ  गु वा ममत
३३..नया नया मि दर नमाण मि दर नमाण थामाचौरथामाचौर  
४४. . केशेपोखर  यू टावर नमाण केशेपोखर  यू टावर नमाण 



खः सामािजक वकासखः सामािजक वकास  
सस

िशषकिशषक इकाइका
ईई

प रप र
मामा
णण

खचखच    
हजारमा हजारमा 

खचखच  
%%

लल..सस..  
खचखच मखुमखु  उपलि धहउपलि धह

११ िश ािश ा वटावटा 235000235000 9292..66 != != १० १० वटा ब ालय भवन ममत तथा तरो तीवटा ब ालय भवन ममत तथा तरो ती
@= @= २ २ वटा नया ब ालय भवन नमाणवटा नया ब ालय भवन नमाण
#= #= १९ १९ वटा बाल बकास यव थापनवटा बाल बकास यव थापन
४४.. ७७//७ ७ वटा पु तकालय र शौचालयवटा पु तकालय र शौचालय
५५. . २ २ वटा ब ान योगशाला र वटा ब ान योगशाला र १ १ ा व धक ा व धक 
िश ा यव थापनिश ा यव थापनिश ा यव थापनिश ा यव थापन

२२ वा यवा य वटावटा 76007600 7272..33 !=!=  २ २ वटा ब थङ से टर र वटा ब थङ से टर र २ २ वटा योगशाला  वटा योगशाला  नमाण नमाण 
तथा यब थापनतथा यब थापन
@=@=  डा टर स हतको घिु तसेवा संचालनडा टर स हतको घिु तसेवा संचालन  
३३. . िबकटिबकट  ब ह माब ह मा  गरभवितह कोगरभवितह को  िनशुिनशु   िभिडयोिभिडयो  
X X –– रेरे    िशिवरिशिवर  संचालनसंचालन
४४. . वा य इकाई भवन नमाण तथा तरो तीवा य इकाई भवन नमाण तथा तरो ती

३३ खानपेानीखानपेानी वटावटा 11001100 100100 !=!=११ ११ वटा खानपेानी आयोजनाको ममत तथा वटा खानपेानी आयोजनाको ममत तथा 
तरो तीतरो ती

@= @= ५ ५ वटा नया ँखानपेानी आयोजना स पवटा नया ँखानपेानी आयोजना स प
३३. . १ १ वटा सोलार लि टङ णा लको थापना वटा सोलार लि टङ णा लको थापना 

४४ सरसफाईसरसफाई वटावटा 600600 100100 !=!=  लासे टा पट यब थापन तथा संचालनलासे टा पट यब थापन तथा संचालन
@=@=सावज नक शौचालय नमाण सावज नक शौचालय नमाण 



सामािजक िवकास मससामािजक िवकास मस......

५सं कृ त वटा २ 1412 94.1 != वागी मेला संचालन तथा 
यव थापन

@=मगर भाषा िश ण काय म

६लै क 
समानता र 

वटा ६ 1100 33.4 !=मिु लम भाषा संर ण काय म 
तथा मता वकास
२. म हला लि त आयमलुक समानता र 

सामािजक 
समावे सकरण

२. म हला लि त आयमलुक 
काय म 
३. राना कुमाल उ थान काय म 
४. द लत लि त काय मह

७ खरको छाना 
ब थापन 
काय म

सं
या 

४९ 
घरधरु

2500 96.2 बप  वगका मा नसह का परुाना 
खरका छाना ब था पत गन 
काय म नर तरता ददै गत आ. 
व. मा ४९ घर थ पएको



गः पूवाधार वकास गः पूवाधार वकास 
..

सस..
िशषकिशषक इकाइइकाइ प रमाणप रमाण खचखच  

..
अनदुानअनदुान  
खच खच ..

मुखमुख  उपल हउपल ह

११ सडकसडक याकयाक  खो नेखो ने कक.. मम २६२६..५५
५५

१ १ गत आगत आ..वव. . मा मा 2626..5555  कक..मीमी. . नया नया 
याक खो ने काम स प  गर एकोयाक खो ने काम स प  गर एको

२२  १५१५  मटर सडक ढलान मटर सडक ढलान गर एकोगर एको
३३  ६६..८ ८ कक.. मम. . सडक चौडासडक चौडा  तथा तथा 
तरो ती ग रएकोतरो ती ग रएको
४४  सवै सवै वडा का मु य बि तह लाई सडक वडा का मु य बि तह लाई सडक 

ाभेलाभेल मटरमटर २४०२४०
प ीप ी  ढलानढलान मटरमटर १५१५
ममतममत  तथा तथा कक..मीमी ६०६०..

४४  सवै सवै वडा का मु य बि तह लाई सडक वडा का मु य बि तह लाई सडक 
संजालमा जो डएकोसंजालमा जो डएको

ममतममत  तथा तथा 
तरो तीतरो ती

कक..मीमी ६०६०..
४४

२२ प ीप ी  पलुपलु क भटक भट
मोटरेवलमोटरेवल  पलुपलु

३३ झोलु  ेपलुझोलु  ेपलु सं यासं या ७७ १ १ ५ ५ वटा नया झोलु  ेवटा नया झोलु  ेपलुपलु  स प  भएका स प  भएका 
२ २ वटा नमाणा धन रहेकावटा नमाणा धन रहेका
२ २ वटा आकासे पलु ले घ टौ पैदलया ा वटा आकासे पलु ले घ टौ पैदलया ा 
गनपुन छो ाएका गनपुन छो ाएका 

४४ संचाईसंचाई  सं यासं या  ११११ ११  कुलोकुलो//नहर नहर नमाण तथा ममत नमाण तथा ममत 
२२  थप थप ११ ११ हे टर ज मनमा यस आहे टर ज मनमा यस आ..वव. . 
मा संचाई सेवा व तार ग रएको मा संचाई सेवा व तार ग रएको 



पूवाधार िवकास ....
५ भवन व ालय/

या पस
सं या १७

!= १२ ब ालय भवन ममत र ४ वटा नया      
नमाण गर एको

@=२ वटा खेलकुद कभडहल नमाण ग रएको
३. ३ वटा ब ालयमा स हाल  सभाहल 
नमाण ग रएको
४. ८ वटै वडामा वडा कायालय नमाणको 
काय ार भ गर एको प हलो त ला स प  

सामदु यक सं या ५

वडा 
कायालय

सं या ८

वा य 
चौक

सं या ४

काय ार भ गर एको प हलो त ला स प  
५. को भड अ थायी अ पतालको थापना तथा 
संचालन

चौक
कभडहल/ 
सभा हल

सं या २

६ phf{ जल ब तु नहर 
ममत 

सं या ३ १ यहा संचा लत ३ वटा लघ ुजल ब तु 
आयोजनाका नहर तथा कुलो ममत तथा तरो ती 
गर एको 

७ लघ ुतथा साना 
जल व तु

सं या 3 १ थप नमाण नभएको

८ वैकि पक उजा 
(सोलार प प)

सं या १
१ उ च वि तमा सोलार प प ारा खानेपानी 
पु  याइएको



..
सस..

शाषकशाषक इकाईइकाई प रप र
मामा
णण

खचखच  .. खचखच  
%%

मुमु   उपल ह ःउपल ह ः

११ वनवन  तथातथा  भुभु  
संर णसंर ण

वटावटा ३३ 1111,,5600056000 1818 १.१. ३ ३ वटा वडामा बृ ारोपण वटा वडामा बृ ारोपण 
काय मकाय म  संचालन गर एकोसंचालन गर एको  

२.२. २ २ थानमा नद  कटान थानमा नद  कटान 
नय णका लागी तटब ध नय णका लागी तटब ध 
नमाण नमाण 

२२ जलाधारजलाधार  संर णसंर ण वटावटा ११ 100100,,000000 100100

३३ वातावरणवातावरण संर णसंर ण वटावटा ५५ 1010,,0000,,000000 100100 ११..  वातावरण संर णका लागी वातावरण संर णका लागी 

घःघः   वातावरणवातावरण  तथातथा  िवपदिवपद  व थापनव थापन

३३ वातावरणवातावरण  संर णसंर ण वटावटा ५५ 1010,,0000,,000000 100100 ११..  वातावरण संर णका लागी वातावरण संर णका लागी 
५ ५ वटा योजनावटा योजना//काय मह  काय मह  
संचालन गर एको संचालन गर एको 

४४ फोहोरमैलाफोहोरमैला  
व थापनव थापन

वटावटा २२ २२,,००००,,०००००० 100100 १ १ वटावटा  यबि थत डि पङ यबि थत डि पङ 
साएटको नमाण शु वात साएटको नमाण शु वात 
गर एकोगर एको

५५ जलजल  उउ   कोपकोप  िनय णिनय ण वटावटा

६६ िवपदिवपद  व थापनव थापन वटावटा २२ 33,,0000,,000000 100100

७७ राहतराहत  सहयोगसहयोग वटावटा 77,,0000,,000000 100100 ब भ  ब भ  १०० १०० भ दा ब ढ भ दा ब ढ 
उि प डतउि प डत  तथा बेसाहारा य ी तथा बेसाहारा य ी 
तथा प रवारले राहत सहयोग तथा प रवारले राहत सहयोग 
ा  गरेकाा  गरेका



आ रकआ रक  आयआय  वधनकावधनका  
लागीलागी  गरीएकागरीएका  यासहयासह

यसयस  े काे का  िनमाणिनमाण  ावसायीावसायी  लगाएतलगाएत  अअ   
ावसायीह लाईावसायीह लाई  अिनवायअिनवाय  दतादता  गरीगरी  करकोकरको  दायरामादायरामा  

ाइएकोाइएको  ।।
 यसयस  पािलकाबाटपािलकाबाट  संचािलतसंचािलत  योजनाह मायोजनाह मा  सकभरसकभर  आ नैआ नै  
ए ाभेटरए ाभेटर//डोजरडोजर  कोको  योगलाईयोगलाई  ो ाहनो ाहन  गरीगरी  आ रकआ रक  

आयआय  संकलनमासंकलनमा  जोडजोड  िदइएकोिदइएको  ।।आयआय  संकलनमासंकलनमा  जोडजोड  िदइएकोिदइएको  ।।
 यसयस  े माे मा  रहेकारहेका  ढु ाढु ा  िगिटिगिट  बालुवाबालुवा  लगाएतकालगाएतका  अअ   
ाकृितकाकृितक  ोतह कोोतह को  समयमैसमयमै  उ नन्उ नन्, , संकलनसंकलन  रर  िव ीिव ी  

िवतरणकािवतरणका  लागीलागी  ठे ाठे ा  प ाप ा  गरीगरी  राजराज   संकलनसंकलन  ग रएको।ग रएको।
यसयस  े बाटे बाट  िन ासनिन ासन  नेने  कबाडकबाड   संकलनसंकलन  तथातथा  िवकीिवकी  

िवतरणबाटिवतरणबाट  समेतसमेत  राजराज   संकलनसंकलन  ग रएकोग रएको  ।।
घरघर  बाहालबाहाल  करकर  लगाएतकालगाएतका  आ नोआ नो  अिधकारअिधकार  े िभ काे िभ का  

करहकरह   काया यनमाकाया यनमा  जोडजोड  िदइएकोिदइएको  ।।  



संथागतसंथागत  िवकासिवकास,,सेवासेवा  वाहवाह  रर  
सुशासनकासुशासनका  लागीलागी  ग रएकाग रएका  

यासहयासह   
लेखा णाल मा लेखा णाल मा SUTRA software SUTRA software  ,  , योजनामा योजनामा PIMSPIMS, , सावज नक सावज नक 
ख रदमा ख रदमा PAMSPAMS, , औष ध र वा य सामा ीह को ख रद तथा औष ध र वा य सामा ीह को ख रद तथा 
वतरणमा वतरणमा ELMISELMIS  लगाएत अ य कामह मा आधु नक ब ु तय लगाएत अ य कामह मा आधु नक ब ु तय 

Software  Software  णाल को पूण योग ग रएकोणाल को पूण योग ग रएको ।।
 वडा त रय घिु त िश वर संचालन गर  सेवा वाह गन ग रएको।वडा त रय घिु त िश वर संचालन गर  सेवा वाह गन ग रएको।
 जनगनुासो स बोधनका लागी सेवा वाहमा सामािजक संजालह को जनगनुासो स बोधनका लागी सेवा वाहमा सामािजक संजालह को 

योग ग रएको।योग ग रएको।  
 जनगनुासो स बोधनका लागी सेवा वाहमा सामािजक संजालह को जनगनुासो स बोधनका लागी सेवा वाहमा सामािजक संजालह को 

योग ग रएको।योग ग रएको।  
कायालयमा य य सावज नक सेवा वडाप  तथा नागर क कायालयमा य य सावज नक सेवा वडाप  तथा नागर क 

सहायता क को थापना गर एको ।सहायता क को थापना गर एको ।
 योजना अनगुमन तथा मु यांकनको सलिशलामा स बि धत योजना अनगुमन तथा मु यांकनको सलिशलामा स बि धत 
सरोकारवालासँग छलफल गर  सझुावह  लन ेगर एको ।सरोकारवालासँग छलफल गर  सझुावह  लन ेगर एको ।  

वडा तथा समदुाय तरमै गई योजना संझौता गनवडा तथा समदुाय तरमै गई योजना संझौता गन, , जे  नाग रक जे  नाग रक 
तथा अपा ता प रचयप ह  वतरण लगाएतका सेवाह  दन ेगर एकोतथा अपा ता प रचयप ह  वतरण लगाएतका सेवाह  दन ेगर एको
  योजनाव  वकासका लागी म यका लन खच संरचना तथा थम योजनाव  वकासका लागी म यका लन खच संरचना तथा थम 

प व षय योजना नमाण गर  काया वयनमा याइएको ।प व षय योजना नमाण गर  काया वयनमा याइएको ।



    

 अ त वकट भौगोलोक अवि थ तका कारण पवुाधार   
वकास तथा सेवा वाहमा क ठनाई रहेको 

 आ त रक ोत यनु रहेको 
 द , ा व धक तथा सपयु  मानव संशाधनको     

अभाव रहेको
आ नै शास नक भवन तथा अ य भौ तक तथा अ य 

अभाव रहेको
 आ नै शास नक भवन तथा अ य भौ तक तथा अ य 

पवुाधारको अभाव रहेको 
 व ूत तथा इ टरनटेको अ नय मतताले दै नक सेवा 

वाहमा बेला बेलामा क ठनाई हनेु गरेको । 
 क तपय न तगत अ प ता कारण सामािजक सरु ा 
वतरण लगाएका कायह  समयमै स प  गन क ठनाई 

भएको



११--  समनीकरण तथा अ य अनदुानह मा समयानकुुल वृ  हनु ुपनसमनीकरण तथा अ य अनदुानह मा समयानकुुल वृ  हनु ुपन  
२२--  आव यक जनशि को आपू त त काल हनु पन।आव यक जनशि को आपू त त काल हनु पन।  
३३--  कमचार ह लाई समयानकुुल मता वकास ता लमको यब था हनु कमचार ह लाई समयानकुुल मता वकास ता लमको यब था हनु 
पन।पन।  
४४--  शास नक भवन तथा अ य ठुला आयोजनाह मा संिघय सरकार र शास नक भवन तथा अ य ठुला आयोजनाह मा संिघय सरकार र ४४--  शास नक भवन तथा अ य ठुला आयोजनाह मा संिघय सरकार र शास नक भवन तथा अ य ठुला आयोजनाह मा संिघय सरकार र 
देश सरकारबाट आथक सहयोग हनु पन ।देश सरकारबाट आथक सहयोग हनु पन ।  

५५--  ोत साधनमा स बि धत े बाट सहयोग हनु ुआव यक रहेको।ोत साधनमा स बि धत े बाट सहयोग हनु ुआव यक रहेको।  
६६--  सं ामक रोगसं ामक रोग, , माहामार  तथा वपद यव थापनमा स ब  सबै प  माहामार  तथा वपद यव थापनमा स ब  सबै प  
िजिज..सस..सस, , िजिज.. ..काका.., , सरु ा संय  एवं गाँउसरु ा संय  एवं गाँउ//नगर पा लकाह को नगर पा लकाह को 
सम वय तथा सहकाय हनुपुन ।सम वय तथा सहकाय हनुपुन ।  
७७--  यस क समका स म ा तथा असल अ यास आदान दान हनेु खालका यस क समका स म ा तथा असल अ यास आदान दान हनेु खालका 
अ तरकृया काय मह  नय मत पमा स ालन गनपुन ।अ तरकृया काय मह  नय मत पमा स ालन गनपुन ।  
  



  केिहकेिह  त रहत रह ......  केिहकेिह  त रहत रह ......



गाँउपािलकाको िनमाणािधन शासकीय भवन (िनमाण काय जारी रहेको)



    बिडगाड ५ थत चमेरे गुफा



कमचारी र जन ितिनिधह  िवचको मै ीपुण भिलबल ितयोिगता   



रा पित रिनङ िश  ितयोगीताका केही झलकह  



कोिभड अ थायी अ तालको पमा 
बिडगाड िसतो रयो कराँते कभडहल



बिडगाड १० बाट दे खने िहम ृङ्खलाह को गतु  



िसंचाई कुलो िनमाण बिडगाड -५



चमेरे गुफा जाने पैडल बाटो िनमाण बिडगाड-५ 

क चनेघाट झो.पु. बिडगाड-८ रणिसंह



अ मा ....

आउदैआउदै  गरेकोगरेको  िवजयादशमीिवजयादशमी  तथातथा  शुभशुभ  
िदपावलीिदपावली  २०७८२०७८  कोको  पावनपावन  अवसरमाअवसरमा  
यहाँहयहाँह स ुणमास ुणमा सु ासु ा िदघायुिदघायु एवंएवंयहाँहयहाँह   स ुणमास ुणमा  सु ासु ा , , िदघायुिदघायु  एवंएवं  
उ रो रउ रो र  गतीकागतीका  लागीलागी  हाद कहाद क  मंगलमयमंगलमय  

शुभकामनाशुभकामना  ।।।।।।




