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आर्थिक वर्ि २०७१/०७२ मा जि.वव.स.बर्दियाबाट  
भएका मुख्य मुख्य उपलजधिहरु...

• वर्दिया जिल्लालाइ तराइकै पर्िलो खुला र्दशा मुक्त जिल्ला ोोणाा  
• कायािलय िाताभित्र फोिर व्यवस्थापन गररएको 
• वगनाि र धधवार गाववसमा दनुाटपरी वनाउने ताभलम र मेभशन प्रदान 
गररएको

• कागि तथा कपडाको झोला वनाउने ताभलम सञ्चालन
• वालमैत्री तथा वातावराामैत्री स्थाननय शासन कायिन्वयनको लागग ५ 
गाववसिरूमा (ढोढरी,धधवार, मैनापेखर, काभलका र मिम्मदपुर) कायि 
योिना शुरू गररएको

• लेखा व्यवस्थापनका लागग गाववस सगचविरूलाइ ७ र्दनको Accounting 
Software सम्वन्धि तान्िम सञ्चािन

• गान्वस सन्चविाइ सूचनाको हक सम्वन्धि तान्िम
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• आ.व ०७१÷)&@ मा अनुमाननत आन्तररक आय १ करोड १८ लाख ५२ ििार 
५ रिेकोमा यथाथि आय १ करोड ८३ लाख ६ ििार ७ सय ३४ िएको

• यस आ.वमा ६ करोड ४५  लाख ५० ििार ४ सय ५७ वेरूि ुरकम फर्ियौट 
गररएको,  (45.17%)  

• यस आ.वमा २३ लाख ४७ ििार ८ सय ५७ रकम वक्यौता असुली गरीएको 
• २०५६ सालदेखख भललाम निइ स्टोरमा रिेका पुराना जिन्सी सामाग्रीिरूको 
भललाम ववक्री गररएको

• सेवाग्रािीको लागग सिि र नर्टो र्ररतो सूचना प्रवािको गनि डडजिटल 
सूचना पाटी सञ्चालनमा ल्याइएको

• कायि सम्पादनलाइ प्रिावकारी वनाउन गाववस सगचविरू र जिववसववच 
कायिसम्पादन सम्झौता सम्पन्न िएको

• तारातालको पयिटन गरुू योिना तयार गररएको तथा समग्र जिल्लाको 
पयिटन ववकासको लागग पिल शुरू गररएको  

• थारू िानतको वशाांागुत रोग भसकलसेल एनेभमयाको ननयन्त्राको लागग 
स्वास््य कायािलय माफि त एक लाख आगथिक सियोग
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• बर्दिया जिल्लाको प्रथम आवगधक जिल्ला ववकास योिना ननमािा
सम्पन्न िएको र् |

• जिल्ला उद्धम ववकास रानीनतक योिना तयार िएको
• सावििननक शौचालयको ननमािा गररएको :िादा ोाट, भशतलाविार र 
ताराताल

• लापा कायिक्रमवाट कृणकलाइ कृणी अवलोकन भ्रमा गराइएको
• रािनननतक दल,पत्रकार तथा अन्य सरोकासवालािरूबाट ववभिन्न 
चरामा जिववसका योिनािरूको अनुगमन िएको
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• वडा नागररक मञ्चको पुनिगठन िएको, नागररक सचेतना केन्रको ववस्तर गने प्रक्रक्रया शुरू 
िइसकेको  

• जिल्ला ति तथा गाववस तिमा CFLG, EFLG, ववणयमा अभिमुखखकरा सम्पन्न िइ यसको 
कायािन्वयन गने प्रयास थालनी िएको र्   त्यसैगरी ोुजम्त भशववरमा चेपाङ र 
पशुपनतनगरमा वालवववाि र वालमैत्री स्थानीय शासन सम्वजन्ध अनुभशक्षा आयोिना 
गररएको  

• जिल्लाको आन्तररक आय वदृ्गध गनि १० वटा ोाटको IEE सम्पन्न गरी नदीिन्य वस्तु (ढुांगा 
गगट्टी बालुवा)को ननकासी प्रवन्धको लागग ठेक्कापट्टा व्यवस्था गररएको र्   

• थप ७ वटा ोाटमा पनन IEE गने व्यवस्था गररएको र्  
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• सेवाग्रािीको सििताका लागग शुक्रबार पनन अन्य र्दन सरि पूरा र्दन कायािलय सांचालन गनि 
थाभलएको र् |

• जिववस िवन अगाडडको पाकि लाई िालै व्यवजस्थत गरी सुन्दर Green Park  मा रुपान्तरा 
गररएको र्  

• जिववस पररसरलाई प्लाजस्टक झोला मुक्त के्षत्र ोोणाा गररएको र् |

• जिववस पररसरको पर्ाडी रिेको खाभल िग्गामा भलगच र आँपका ववरूवा रोवपएको   

• जिववसको वातावरा उिाि तथा िलवायु पररवतिन शाखाको अगुवाइमा सुधाररएको चुल्िो 
कायिक्रमको थालनी िएको र् |
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• ४० िना मर्िलािरुका लागग लोकसेवाको तयारी कक्षा सांचालन गररएको र् |

• सूचना शाखाको प्रबधिन गरी समन्वय अभिवदृ्गधका लागग NGO DESK  स्थापना गररएको र् |

• सूचना शाखालाई व्यवजस्थत गरी पुस्तकालयको रुपमा स्थावपत गररएको र् |

• सूचना प्रबािको लागग GROUP SMS गरी समयमै िानकारी गनेगररएको र् | 

• जिववस को website :ddcbardiya.gov.np तथा facebook पेि : facebook.com/ddcbardiya माफि त जिववसका 
गनतववगधिरु साबििननक गनेगररएको र् साथै गुनासो सुनुवाइ तथा व्यवस्थापनका लागग िेलो जिववस वर्दिया 

फेसवुक पेि वनाइएको |   (facebook.com/helloddcbardiya)

• Audio Notice Board सेवा माफि त सूचनािरुको प्रबाि गनेगररएको र् : सूचनािरु मोबाइल तथा ल्यान्डलाईन बाट 

१६१८०८४४२०१४४ मा dial गरी सुन्न सक्रकन्र् |
• ३.५ के.भि पावरको सोलार िडान गरर कायािलयको आन्तररक क्षमतामा सुधार गररएको  
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चुनौतीिरु...
• समयमा बिेट तथा कायिक्रमिरु प्राप्त निुनाले योिना कायिन्वयनमा र्ढलाई िुनु

• आगथिक वणिको अन्त्यमा अजततयारी प्राप्त िुनु

• उपिोक्ता सभमनतिरु सांग समयमा सम्झौता िुन नसक्नु 

• आयआििन मुलक क्रकभसमका योिनािरु र्नौट िएर आउन नसक्नु

• पयिटन प्रबधिन गने क्रकभसमका योिनािरु र्नौट निुनु

• भसपमुलक क्रकभसमका क्षमता अभिवदृ्गध िुने खालका योिना र्नौट िई आउन नसक्नु

• प्राकृनतक प्रकोपको कारा िौनतक पूवािधारमा के्षती

• कनतपय वजस्तमा िनताको आफ्नो िग्गा निुनु
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तजस्बरमा जिववसका गनतववगधिरु ....
जिल्ला ODF ोोणाा कायिक्रम
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ननवािचन के्षत्र पूवािधार ववकास कायिक्रमका लागग  
र्लफल िुदै  
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lhlj; kl/;/df j[Iff /f]k0f sfo{qmd



अनुगमनका क्रममा पातािारमा 
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लोकसेवा तयारी कक्षामा सििागी मर्िलािरु 15



र्लफल तथा अनुगमनमा क्रममा 
खैररचांदनपुरमा स्था.वव.अ. लगायत

स्थानीय स्तरको योिना तिुिमा ताभलमका क्रममा स्था.वव.अ. लगायत 
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lhNnl:yt ;/f]sf/jfnf;+u jfnljjfx lj?4 

cleofg sf ljifdf cfof]lht j'xt 5nkmn 

sfo{qmd

jfnd}qL tyf jftfj/0fd}qL :yfgLo zf;g

ljifos uflj; :t/Lo cled'lvs/0f



प्रिावकारी कायिसम्पादनका लागग गाववस सगचव र जिववसववच िएको 
कायिसम्पादन सम्झौता ..................
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सरसफाई मा िुट्दै जिववसका कमिचारीिरु 
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नागररक सचेतना केन्रका लागग सियोग गरीएको बोररङ र व्यवसानयक तरकारी खेनत 



नागररक सचेतना केन्रदारा सञ्चाभलत योिनािरूको 
जिल्ला सामजिक पररचालन समन्वय सभमनतदारा 
गररएको अनुगमन

23



जिववस पररसर

सूचना पाटी, पर्िले सूचना वोडि , अर्िले
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गुनासो सुनुवाइ र व्यवस्थापनको लागग िेलो जि.वव.स वर्दिया
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नक्शामा बर्दिया...
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िन्यवाद !!!
• िाम्रो बारेमा िानकारी राखु्निोस 
Website: ddcbardiya.gov.np मा
• िामीलाई LIKE गनुििोस ्facebook मा
• त्यस्तै सुचनािरु सुन्नुिोस मोबाइल 
तथा ल्यान्डलाईन बाट 
१६१८०८४४२०१४४ मा dial गरी
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