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खजुरा गाउँपालिकाको कार्ाािर् 



खजुरा गाउँपालिका 
गाउँ कार्िपामिकाको कार्ाििर् 

खजुरा,बाँके को प्रस्तुतत 
 

आ.व २०७६/७७ जिल्िा स्िरीर् समीक्षा बैठक 



 
संक्षिप्त पररचर् 

 

नेपाि संतिर्तामा गएपति संरचना गररएका सात प्रदेश मध्रे् 
प्रदेश नं. ५ मा रहेका १२ जजल्िाहरु मध्र् बाँके जजल्िामा एक 
उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ६ गाँउपालिका रहेका 
िन ्।  
 
मध्र्पजचचमाञ्चि बबकास िेत्रको केन्द्र बबन्द्द ु तथा प्रमुख 
ब्र्ापाररक शहर बाँके जजल्िामा अवजस्थत खजुरा पतन एक 
व्र्ापाररक तथा औद्र्ोगगक िेत्रको िागग प्रगचलित ठाउँ हो |  
साबबकको गाववस बागेचवरी ,सीतापरु,राधापरु,उढरापरु,सोनपरु, 
रतनर्ापरु लमिेर लमतत २०७३ साि फाल्गुन २७ गते खजरुा 
गाउँपालिकाको रुपमा स्थावपत भएको हो | 
 
 



संक्षिप्त पररचर् 

• लमश्रीत जात जातीको वसोवास रहेको र्स 
गाउँपालिकाको पुवामा जानकी गाउँपालिका,पदाि भने 
पजचचममा बर्दार्ा जजल्िा पदा ि,  उत्तरमा वैजनाथ 
गाउँपालिका पदाि र दक्षिणमा भारत पदाि ।    

•            र्ातार्ातको दृजटिकोणिे र्ो 
गाउपालिकाका सवै वजस्तहरु सुगम िन । पूवा–
पजचचम जोड्ने राजमागा खजुराको ववच भाग वाि 
गएको र गाउँपालिकाको कार्ाािर् वाि नेपािगंज उप–
महानगरपालिका ७ कक.मी को दरुीमा रहेको ि ।  
 



संक्षिप्त पररचर् 

गाउँपालिका स्थापना:  
वव.स २०७३ साि फाल्गुन २७ 
वडा कार्ाािर्: ८ विा 
िेत्रफि : १०१.९१ वगा कक.लम. 

जनसंख्र्ा : ५५,००३ 

           पुरुष : २८१५९ 

           मर्हिा : २६८४६ 

 िरधुरी : १०६७१ 



 
खजुरा गा.पा. लभत्र रहेका शैक्षिक संस्थाहरुको 

वववरण 

 सामदुातर्क ववद्र्ािर्: 
 बाि ववकास                                                     : ६६ 
आधारभतू/प्राथलमक तह (१-८)                 : १६ 
माध्र्लमक तह(१-१०)          : ९ 
माध्र्लमक तह(१-१२)                   : ५ 
 प्राववगधक धार                                                  : २ 
 नमनुा मा.वव                                                    : २ 
 क्र्ाम्पस                                                           :२ 

मदरसा ववद्र्ािर्                                         : १७ 
 प्राकृततक श्रोत व्र्वस्थपन केन्द्र BSC Ag            : १ 



खजरुा गा.पा. लभत्र रहेका शैक्षिक संस्थाहरुको वववरण 

संस्थागि ववद्र्ािर्: 
आधारभूत/प्राथलमक तह (१-८)     : १० 

माध्र्लमक तह(१-१०)         : ५ 
माध्र्लमक तह(१-१२)            ३ 

क्र्ाम्पस                         :१ 

मन्द्िेचवरी                          :२ 

 



गाउँपालिका लशिा िेत्र सम्बन्द्धी महत्वपूणा कार्ाक्रम 

• शैक्षिक महोत्सव तथा अततररक्त कक्रर्ाकिाप 

• गाउँपालिका स्तरीर् खेिकुद कार्ाक्रम 
• मेर्र रतनङ लशल्ड प्रततर्ोगगता 
• सामदुातर्क ववद्र्ािर्का िात्राहरुिार्ा स्र्ातनिरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन 
• ववद्र्ािर्को शैक्षिक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम कार्ासम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनुदान 
• ववद्र्ािर्को भौततक पूवााधार तनमााण- ७ ब्िक - १४ कोठा, 

शौचािर् - ४ विा 
• खजरुा गाउपालिका सािर गाउपालिका िोषणा 
• मधेसी तथा मजुस्िम िात्राहरुिाई मा.वव लशिाको िागग िात्रववृत्त उपिब्ध 

गराएको  
 

 



गाउँपालिका स्वास््र् िते्र सम्बन्द्धी 

• प्राथलमक स्वास््र् केन्द्र- १ विा  
• स्वास््र् चौकी - ५ विा 
• आधारभुत स्वास््र् केन्द्र- २ विा 
• गाउँिर जक्ितनक संख्र्ा -१८ विा 
• खोप जक्ितनक संख्र्ा -३३ विा 
 



गाउँपालिका स्वास््र् िेत्र सम्बन्द्धी महत्वपूणा कार्ाक्रम 

• Ifo/f]u sfo{s|dsf] lgoldt cg'udg,d'NofÍg , u'0f :tl/otf ;'lglZrt ug]{ sfo{ ;DkGg 

• kl/jf/ lgof]hg tyf ;'/lIft dft[Tj lbjz dgfpg] sfo{s|d ;DkGg 

• lszf]/ lszf]/L sfo{s|d cGt/ut dlxgfjf/L :jf:Yo Aoa:yfkgsf] nflu & j6f 

laBfnodf :ofgL6/L Kof8 lat/0f sfo{s|d ;DkGg 

• cfdf ;'/Iff sfo{s|d cGt/ut  ;+:tfut k|;'lt ;]jf jfkt :jf:yo ;+:yf O[sfO d'No 

tyf ;]jfu|fxLnfO{ oftfoft /sd k|bfg sfo{ ;DkGg 

• cfdf ;'/Iff sfo{s|d cGt/ut ;'Ts]/L dlxnf tf jghft lzz'x?sf] nflu Gofgf] emf]nf 

vl/b tyf lat/0f sfo{ ;DkGg 

• sf]le8–!( la?4 sfo{ ug{,dfxfdf/L tyf k|sf]k hGo /f]ux?sf] cj:yfdf kflnsf  tyf 

;d'bfo :tl/o b|'t k|ltsfo{ (RRT/CRRT_ l6dsf] a}7s kl/rfng ,l/Eo' tyf 

cled'lvs/0f  sfo{s|d ;DkGg 

 



गाउँपालिका स्वास््र् िेत्र सम्बन्द्धी महत्वपूणा कार्ाक्रम 

• :jf:Yo ;+:yfx?af6 lgMz'Ns ;'/lIft ue{ktg ;]jf k|bfg  

• /fli6«o le6fldg P cleofg sfo{qmd dfkm{t ^ dlxgf b]lv %( dlxgf 

;Ddsf afnaflnsfx¿nfO{ le6fldg P SofK;'n tyf ! aif{ b]lv % aif{ 

;Ddsf afnaflnsfx¿nfO{ h'sfsf] cf}iflw cfd ljt/0f sfo{qmd @ r/0f 

sflts{ @)&^ / c;f/ @०&&_ ;DkGg . 

• 8]+u' lgoGq0f ug{ nfdv'§]sf] jf:f :yfg vf]hL u/L ltgLx?sf] nfef{ gi6 ug]{ 

cleofg ;+rfng tyf cf]l/oG6]zg ug]{ sfo{ ;DkGg 

• jly{Ë ;]G6/sf gl;{Ë sd{rf/Lx?sf] dft[ tyf gjhft lzz' :jf:Yo :ofxf/ 

;DalGw lSnlgsn ck8]6 sfo{ ;DkGg 

 



गाउँपालिका स्वास््र् िेत्र सम्बन्द्धी महत्वपूणा 
कार्ाक्रम 

• /fli6«o  bfb'/f ?a]nf tyf kflnof] vf]k cleofg sfo{amd 

;DkGg 

• *$ aif{ dfyLsf Ho]i7 gful/ssf] ;Ddfgdf :jf:YosdL{x? 

q}dfl;s dfl;s ?kdf 3/3/d} uO{ :jf:Yo ;]jf k|bfg 
• हरेक वडामा तनशुल्क स्वास््र् लशववर संचािन 



मर्हिा तथा बािबालिका शाखा बाि हािसम्म सम्पन्द्न भएका 
कार्ाक्रमहरु 

• अन्द्तराजटिर् afnlbj;sf] cj;/df afnd}qL :yflgo zf;gdf 

afnaflnsfsf] e'ldsf ljifos ufFpkflnsf :t/Lo aQm[Tjsnf 

k|ltof]lutf ;+rfng pTs[i7 $ hgfnfO{ gub tyf k|df0f kq ;lxt 

;Ddfg  

•  ufpFkflnsfsf lx+;f kLl8t !@ hgf dlxnf x?nfO{ house 
keeping tflnd ;+rfng . 

•  dfgj a]rljvg tyf cf];f/k;f/ lj?4sf] kflnsf :t/sf] gLlt 

tyf sfo{ljwL lgdf0f{ . 

• kflnsf:t/Lo tyf j8f :t/Lo afnd}qL ;ldlt lgdf0f{ . 

 



मर्हिा तथा बािबालिका शाखा बाि हािसम्म सम्पन्द्न 
भएका कार्ाक्रमहरु 

• n}lËs lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofg cGt{ut ;fd'bfoLs ljBfnox?df afn 

ljjfx lj?4sf] ;8s gf6s k|bz{g  

• cGtराजटिर् >dLs dlxnf lbj;sf] cj;/df k|Tos j8fsf >dLs dlxnf nfO{ 

gub ;lxt ;Ddfg . 

• afnljjfx lj?4sf] /0fgLlt lgdf{0f,afn ;+/If0f sf]ifsf] :yfkgf , 
• afnaflnsfsf] clwsf/ :yfkLt ug]{ gLlt tyf sfo{ljlw lgdf{0f,afn Sna u7g 

tyf ;+rfng ;DaGwL sfo{lalw lgdf{0f .  
• हरेक मर्हनाको ५ गते अपांग पररचर्पत्र ववतरण कार्ाक्रम 
• जेटठनागररक पररचर्पत्र ववतरण कार्ाक्रम  
• मुख्र्मजन्द्त्र ग्रालमण ववकास कार्ाक्रम अन्द्तगात मर्हिाहरुका िागी रोजगारमुिक 

(झोिा बनाउने) कार्ाक्रम संचािन 

 

 



कृवष शाखाबाि हाि सम्मको कार्ाक्रमहरुको प्रगतत वववरण 

• वडा स्तररर् कृषक संजाि गठन 

• लसचाई कार्ाक्रम 

• मुख्र्मजन्द्त्र ग्रालमण ववकास कार्ाक्रम अन्द्तगात ११० कृषकिाई 
सामाग्री ववतरण- लसचाई मोिर,पावर स्पे्र टर्ांकी,मजल्चंग 
प्िाजस्िक, क्रेि 

• गररमा धानको िेतत भएको कृषकिाई मि तथा ववउ ववतरण- 
३२ जना 

• धान ववउ ववतरण- ७० जक्वन्द्िि 



कृवष शाखाबाि हाि सम्मको कार्ाक्रमहरुको प्रगतत वववरण 

• धान र्दवस कार्ाक्रम सचंािन गररर्ो। 

•  Hybrid तथा िोकि जातको तरकारी बबउ ,च्र्ाउको ववउ ,

धानको ववउ ववतरण कार्ाक्रम सम्पन्द्न गररर्ो। 

• 25  जना कृषकहरुिाई मौसमी तथा बेमौसमी च्र्ाउ खेतत 
प्रबबगध सम्बजन्द्ध तालिम माफा त सदै्धाजन्द्तक ,प्रर्ोगात्मक 
किा  र भ्रमण गराई कृषकको ज्ञान ,लसप अलभबदृ्गधमा 
िेवा पुर्ााईर्ो। 

• एक वडा एक बालि पकेि कार्ाक्रम सचंािन 



पशु सेवा शाखाबाि हाि सम्मको कार्ाक्रमको प्रगतत वववरण 

• मुख्र्मन्द्त्री ग्रामीण ववकास कार्ाक्रम अन्द्तगात ववपन्द्न र 
असाहर् कृषकहरुिाई १०० बाख्रा ववतरण  

• खजुरा गाउँपालिका अन्द्तगात १,५ र ६ वडाहरुका पशुहरुमा 
वाहर् तथा आन्द्तररक परजीव तनर्न्द्त्रण लसववर  

• र्हउदे तथा बष ेिासका ववउ वा ववरुवा ववतरण 

• पशु फमा र समुहमा पश ुववमा कार्ाक्रम  

• बाख्रा आर्आजान कार्ाक्रम 
• पशुमा तनशुल्क कृततम गभााधान कार्ाक्रम सचंािन 



पशु सेवा शाखाबाि हाि सम्मको कार्ाक्रमको प्रगतत वववरण 

• पश ुखोप कार्ाक्रम: 
• वपवपआर खोप - १० हजार डोज 
• एफ.एम.डी - ६ हजार डोज 
• रेववज - २०० डोज 
  
• पश ुउपचार सेवा 
• मेडडकि उपचार - ३०५० 
• मार्नर सजजाकि उपचार – १५५३ 
• गोबर पररिण - २१० 
• डार्नाकोलिजजक्ि-१०५ 



प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्ाक्रमबाि संचालित 

• d}6xjf ljBfnosf] v]n d}bfg lgdf{0f 

• kmf]xf]/  Joj:yfkg tyf ;/;kmfO{ sfo{s|d 
• sfnL dGbL/ hfg] af6f] lgdf{0f 

• j8f g= $sf] al:t, ljBfno / ahf/ hf]8\g] af6f] dd{t  tyf ;Def/   g]=/f 
k|flj a;Gtk'/ vfg]kfgL 6\ofs+L tyf wf/f lgdf{0f 

• luh/f ;fd'bflos jg जस्तथ बािबालिका िागग खेि सामाग्री (rfsfr'nL) h8fg  
• hgtf dflj a7jf ljBfno kvf{n lgdf{0f 

• l3of lzj dlGb/b]vL s/fGtLk'/  af6f] lgdf0f{ tyf u|fe]ln+u 

 

 



प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्ाक्रमबाि संचालित 

• कुि रोजगार प्राप्त गनेको सङ्खख्र् : २५४ 
 पुरुष: ११४ 
 मर्हिा:१४० 



सामाजिक सुरक्षा िर्ि : 
 

• सामाजजक सुरिा भत्ता ववतरणको चौमालसक वववरण आ 
व २०७६।२०७७ पर्हिो चौमालसकमा- ५३३७८०००|- 

• सामाजजक सुरिा भत्ता ववतरणको चौमालसक वववरण आ 
व २०७६।२०७७ दोस्रो चौमालसकमा- ४९९९९८००|- 

• सामाजजक सुरिा भत्ता ववतरणको चौमालसक वववरण आ 
व २०७६।२०७७ तेस्रो चौमालसकमा- ५२४३०८००|- 

• कुि जम्मा: १५,५८,०८,६०० 

 

 



सामाजजक सुरिा भत्ता ववतरण अवस्था 
वववरण ०७६/७७ मा भत्ता प्राप्ि 

गने सखं्र्ा 
िगि कट्टा 
सखं्र्ा 

जेटठ नागररक भत्ता(७० वषा मागथ) २७३० २०७ 

जेटठ नागररक भत्ता(दलित) ३९५ ९ 

बबधुवा ९७९ २१ 

जेटठ नागररक एकि मर्हिा ६१३ १५ 

पूणा अपांगता भत्ता(क वगा) १६१ ९ 

अतत अशक्त अपांगता भत्ता(ख वगा) २९९ ३ 

बािबालिका भत्ता १०८२ २१३ 

कुि ६२५९ ४७७ 



 संघ ससं्था िथा सहकरी िर्ि : 
 

• संघ,संस्था,व्र्वसार् दिाि: ४०२ वटा 
• सहकारी दिाि:३ वटा 
• डिभीिन कार्ाििर्बाट हस्िान्िररि – ४४ वटा 

 

 



कोभीड-१९ 

आईसोिेसन:१  
क्वारेन्द्िार्न: २५ 
हाि सम्म क्वारेन्द्िार्नमा बसेका: २३६६ 
PCR test: १३१६ 
RDT test: १२४७ 
Positive case:६३ 
राहत सामाग्री: ४३२५ जनािाई 
आर्सोिेसनमा =७ (२०७७/५/१२) 
तनको भएर फकेको=५६ जना 
  



मुख्र् उपिब्धीहरु 

 सडक ग्राबेि  

 सडक कािोपत्र े
 कल्भिा तथा पुि तनमााण 

  गाउँपालिका कार्ािर्मा र्न्द्िरनेि जडान गररएको 
  गाउँपालिका सम्बजन्द्ध सूचनाहरु वेबसार्ि, facebook 

page,Twitter  द्वारा प्रकाशन 

  गाउँपालिका कार्ाािर्मा GroupSMS सेवा संचािन गररएको  
खजुरा गाउँपालिकािे आफन ैMobile Application ववकास गरर 
संचािनमा ल्र्ाएको ि | 
 

 



मुख्र् उपिब्धीहरु 

खजुरा गा.पाको सुचनाहरु, नागररक वडापत्र हरु Digital 
सुचना बोडा माफा त जानकारी गराईदै | 

सामाजजक सुरिा भत्ता ववतरण कार्ा बैंक माफा त ववतरण 
भई रहेको | 

गाउँपालिकामा व्र्ापार ,व्र्वसार्, उद्र्ोग दताा भई रहेको 
| 

गाउँपालिकािे २०७६ साउन १ गते देखख सम्पवत्त कर 
software िागु गरेको ि | 
 



मुख्र् उपिब्धीहरु 

• UNOSSC को Director Mr. Alex, Ms. Caihong-Project Analyst (UNOSSC 
Cities Project) र China Institute for South-South Cooperation in 
Agriculture (CISSCA) को Professor Mr. Mao को खजुरा गा.पाको प्रत्र्ि 
अविोकन पति खजुरा गा.पाको अध्र्ि ककस्मत कुमार किपतत 
Uzbekistan, Tashkent मा सम्पन्द्न "2019 EUROPE/CIS Regional 
Ministeral Conference on Green Economy"  8-10 July 2019 Tashkent, 
Uzbekistan मा सहभागी भई खजुरा गा.पा र China Institute for South-
South Cooperation in Agriculture (CISSCA) बबच मा कृवषमा र्दगो 
ववकासका िागग साझेदारी भएको ि | 
 

• Office of United Natios World Food Programme को आर्ोजनामा 
चीनको रु्सी शहरमा भएको कार्ाक्रममा खजुरा गा.पाको अध्र्ि 
ककस्मत कुमार किपततज्रु् गई कृवष  सम्बजन्द्ध Modality अविोकन |  
 

 



मुख्र् उपिब्धीहरु 

 
• गाउँपालिकाका सबै वडामा र्न्द्िरनेि जडान गरर व्र्जक्तगत तथा 
सामाजजक सुरिािार् अनिार्न प्रणािीमा आधाररत बनाउने काम 
भएको ि | 

• गाउँपालिकाका सबै वडामा अनिार्न माफा त राजस्व तथा करको काम 
भर्रहेको ि | 

• १५ बष ेगुरुर्ोजना तथा village profile तनमााण भईकेको 
 
 
  
 



मुख्र् उपिब्धीहरु 

• खजुरा गा.पाको आर्ोजना तथा नीिसगर सेवाश्रमको सहर्ोगमा 
सहर्ोगपेिी,वेसाहारा र अलभभावक बबर्हन सडक मानव मकु्त 
गा.पा िोषण गरेको | 

• खजुरा गाउँपालिकािे बहृत ्खजुरा सम्मेिनबाि २१ बंुदे िोषणा पत्र 
पाररत भएको ि | 

• खजुरा गाउँपालिकाको सािर गाउँपालिका िोषणा भएको 
• खजुरा गाउँपालिका अन्द्तगात वडा नं.८ रतनर्ापुरमा प्रदेश स्तरीर् 
ववचवववद्र्ािर् स्थापना हुने  

• खजुरा बहुउद्देचर्ीर् सभाहि तनमााण चरणमा रहेको 
• खजुरा कृवष क्र्ाम्पस संचािनमा 
• खजुरा गाउँपालिका अन्द्तगात वडा नं.६ मा उढरापुरमा औधोगगक 
ग्रामको डी.पी.आर तर्ार भई तनमााण कार्ा आगाडी बढेको | 
 



मुख्र् उपिब्धीहरु 

 
• खजुरा गाउँपालिका अन्द्तगात वडा नं .७ को सोनपुरमा शीत भण्डार 
तनमााण कार्ा आगाडी बढेको ि | 

• खजुरा गाउँपालिका वडा नं २ जस्तथ खेिकुद ग्राम िोषणा भई 
तनमााण अगाडी बढेको | 

• खजुरा-४ डी गाउँमा फुिबि लमनी रंगशािा तनमााणाधीन  
• दोस्रो अन्द्तर ववधािर् शैक्षिक महोत्सव तथा अततररक्त कक्रर्ाकिाप 
प्रततर्ोगगता सम्पन्द्न 
 



मुख्र् उपिब्धीहरु 

खजरुा गा.पा को वडा नं. ५ मा प्राववगधक भवन तनमााण गररएको | 
खजरुा गा.पाको वडा नं. ३ को जनता मा.वव जस्तथ प्राकृततक स्रोत 
व्र्वस्थापन किेजको उद्िािन भई BSC. Ag को पढाई संचिनमा | 

 तराई मदेश समदृ्ध कार्ाक्रम अन्द्तगात आ.व ७६/७७ मा १६ र गत 
आ.व मा २५ सम्पन्द्न गरर हाि सम्म जम्मा ४१ विा आवास 
तनमााण कार्ाको भएको | 

खजरुा प्राथलमक स्वास््र् केन्द्रिाई १५ बेडको अस्पतािको 
स्तरउन्द्नतत 

खजरुा गाउँपालिको बहृत सम्मेिनबाि प्राप्त हुन आएको उपिब्धीको 
स्माररका प्रकाशन तथा ववमोचन  
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आन्द्तररक आर् तथा राजचव 

वववरण २०७६/७७को 
कुि 
अनुमातनि  

र्थाथि आम्दानी प्रगति 

आन्द्तररक 
आर् 

२,००,००,००० १,६९,७६,३६३.३१ ८४.८८% 



भौततक प्रगतत 
क्र.स वववरण २०७६/७७ आ.व को 

िक्ष्र् 
२०७६/७७ आ.व को 
प्रगति 

प्रमखु नतििा अर्हिेको अवस्था 

१ ग्राभेि रोड  ६५ कक.लम ६५ कक.लम १००%  अवस्था राम्रो 

२ कािो पत्रे १८ कक.लम ११ कक.लम ५०% अवस्था राम्रो 

३ कल्भिा २ विा २ विा १००% अवस्था राम्रो 

५ सामुर्हक आवास 
भवन 

१६ विा ११ विा ६८.७५%  अवस्था राम्रो 



२०७६/०७७ मा संचालित र्ोजना वववरण 

र्ोिना संख्र्ा 
१ िाख भन्द्दा कम २ 

१-५ िाख सम्म ४० 

५-१० िाख सम्म १५ 

१० िाख भन्द्दा मागथ ११५ 

कुि जम्मा १७२ 



जनशजक्त(कमाचारी व्र्वस्थापन) 

क्र.स गाउँपा
मिकाको 
कार्ािि
र् मा 
कार्िरि 

मशक्षा 
शाखा 

स्वा
स््र् 
शाखा 

पशु 
सेवा 
शाखा 

मर्हिा 
िथा 
बािबा
मिका 
शाखा 

कृवष 
शाखा 

रोिगा
र 
शाखा 
 

विा 
कार्ाि
िर् 

िम्मा 

१ १९   
जना 

३ जना 
 

३ जना 
 

५ जना 
 

३ जना 
 

५ जना 
 

१ जना 
 

३४ 
जना 

७३ 
जना 
 



चािु वषाका प्रमुख नीततहरु 

 
• हरेक वषा १८ कक.लम कािोपत्र ेगने िक्ष्र्  
• सडक,कल्भिा,पुिपुिेसा,ढि तनकास व्र्स्थापन गने 
• स्वि तथा सफा खानेपानीको व्र्वस्थापन 
• स्वास््र्का िागग लशववर संचािन र नागररकिाई तनशुल्क औषगध व्र्वस्थापन 
• लशिािाई नर्ाँ प्रववगधमा रुपान्द्तरण गने, स्मािा नमुना ववद्र्ािर् बनाउने र 

शकै्षिक हब ववकास गने 
• ककसानका िागग मि तथा ववउमा सहजता प्रधान गने 
• ककसानिाई लसचाईमा सहज र कृवष र्न्द्त्रीकरणमा जोड र्दने 
• ककसानको उत्पादनिाई व्र्स्थापन गना लशत भण्डार तनमााण कार्ा अगाडी बढेको 
• र्सै चािु आ.वमा तनमााणधीन बहुउद्रे्चर्ीर् सभा हििाई तनमााण सम्पन्द्न गने  
• पर्ािन प्रवद्ाधन का िागग ताि तिैर्ा संरिण र Children Park तनमााण गने 
• गग्रन लसर्ििाई स्थावपत गरर स्थार्ीत्व प्रदान गने 
• कोभीड-१९ परास्तका िागग एक्र्वध्ता जनाउने  

 
 



प्रमुख समस्र्ा तथा समधानका िागग गररएको प्रर्ास: 

प्रमुख समस्र्ा: 
 दि जनशजक्तको िागग तालिमको अभाव 
P]g,कानुन,नीतत तनमााणमा र्ढिाई 
 ववचवव्र्ापी रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ का कारण भएको िकडाउनिे 

तनमााण कार्ामा अवरुद्ध 
 समर्मै लभत्र ैपूवाधार ववकास कार्ाक्रम तनमााण र र्ोजना तर् हुन 

नसकेको 
 अनुमातनत राजस्व अनुसार तनमााण भएको र्ोजना राजस्वको रकम 

तनकास नभएका कारण र्ोजना पुरा नभएको 
 प्राकृततक श्रोत अभावका कारण आन्द्तररक आम्दानीमा कमी, जजल्िा 

जस्तथ प्राकृततक श्रोतको आम्दानी समान ववतरण हुन ्नसकेको 
 जजल्िा जस्तथ संिीर् कार्ाािर्,प्रदेश कार्ाािर् र स्थानीर् बीच ववकास 

तनमाणमा एक अकाामा समन्द्र्वमा कमी 
 
 



समाधानको िागग गररएको प्रर्ास 

 संिीर् तथा प्रदेश संग सहकार्ा तथा समन्द्वर् गनुा पने  
  कमाचारीहरुिाई तालिमको व्र्वथापन गने 
 संधीर् तथा प्रदेश मन्द्त्रािर्बाि आवचर्क काननुका मस्र्ौदा 
उपिब्ध गराउन ुपने 

 स्थानीर् पवूाधार ववकास तफा को बजेि समर् लभत्र प्राप्त हुनपुने 
 स्थानीर् पवूाधार ववकास तफा  आ.व २०७६/७७ मा खचा नभई बाकी 
हुन ्गएको रकम र्स आ.व मा तनकास व्र्वस्था हुन ुपने 

 जजल्िा जस्तथ प्राकृततक श्रोतको आम्दानी समान रुपमा ववतरण हुन ु
पने  

 
 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: र्ोजना अनुगमन 
 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: र्ोजना अनुगमन 
 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: र्ोजना अनुगमन 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

       Fig: बजार अनुगमन Fig: बेितनर्ा-खजुरा एक नम्बर जोड्ने पुि उदिािन 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: children park 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: सामाजजक पररिण कार्ाक्रम 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: िैठो गाउँसभा             Fig: सातौ गाउँसभा  



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: बहृत खजुरा सम्मेिन 
 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: सावाजतनक सनुवाई 
 

Fig: प्राववगधक लशिािर् लशिान्द्र्ास 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: अनिार्न ििनादताा Fig: मुख्र्मन्द्त्री ग्रालमण ववकास कार्ाक्रम 
अन्द्तगात ववपन्द्न तथा असहार् ककसानहरुिाई 
बाख्रा ववतरण कार्ाक्रम 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: BSC AG कृवष किेज लशल्नाय्स 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: कृवष सामाग्री ववतरण कार्ाक्रम  Fig: गररमा धानको िेतत मुल्र्ाङ्खन िोलि संग 
खजुरा गाँ. पा का कृषकको बारीमा अनुगमन 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: सम्पवत्त कर तालिम  Fig: धान र्दवस  



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: बािी उपचार Fig: डेंगु तनर्न्द्त्रण कार्ाक्रम 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: दादरुा रुबेि कार्ाक्रम  Fig:DPR खेिकुद ग्राम  



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 
 

Fig: लशत भण्डार लशल्र्न्द्र्ास 



UNOSSC र्िम द्वारा खजरुा गाउँपालिका भ्रमण 



UNOSSC र खजरुा गाउँपालिका बीच गग्रन लसिी 
पार्िि प्रोजेक्ि को सम्झौता 

Fig: Uzbegistan को तस्केनि भएको कार्ाक्रम 



गचन भ्रमणको झिक 

FIG: खजुरा गाउँपालिकाका अध्र्ि श्री ककस्मत कुमार किपतत र र्िम द्वारा ग्रीन 
लसर्ि पार्िि प्रोजेक्िको मोडालििी तर् गना गचनको र्ुसी शहरको भ्रमण  



गचन भ्रमणको झिक 

FIG: खजुरा गाउँपालिकाका अध्र्ि श्री ककस्मत कुमार किपतत र र्िम द्वारा ग्रीन लसर्ि पार्िि 
प्रोजेक्िको मोडालििी तर् गना गचनको र्ुसी शहरको भ्रमण  
 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: शैक्षिक महोत्सव 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: दोस्रो मेर्र कप 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig:सडक मानव मुक्त  



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

                                         Fig:औधोगगक ग्राम  



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: सभा गहृ हि Fig:खेिकुद ग्राम 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्ाक्रम 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्ाक्रम 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: समदृ्ध खजुरा पुस्तक ववमोचन कार्ाक्रम Fig: मुख्र्मजन्द्त्र ग्रालमण ववकास कार्ाक्रम 
अन्द्तगात सवपगं ब्र्ाग तनमााण  



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: बहृत खजरुा सम्मेिन स्माररका ववमोचन कार्ाक्रम 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: CCTV Camera Fig: E-Attendance 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: Website Fig: Facebook Page 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: Twitter                                                         Fig: Vital Event Registration and Social Protection 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: Digital Information Board 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: Property Tax System 



गाउँपालिकाको केर्ह प्रगततका फोिोहरु 

Fig: Revenue Tax System 



धन्यवाद ! 
 

केर्ह जिज्ञासा??? 


