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खजरुा गाउँपालिकाको सार्वजलिक सिुरु्ाई कार्वक्रम 

 

 

स्थािीर् सरकार संचािि ऐि २०७४ को दफा ७८ (५) बमोलजम खजुरा गाउँपालिकािे सार्वजलिक सेर्ा 

प्रर्ाहिाई पारदर्शी, उत्तरदार्ी र जर्ाफदहेी बिाउि सार्वजलिक सरोकारका लर्षर्मा हुि े

क्रक्रर्ाकिापहरुको बारेमा आम सर्वसाधारण तथा सरोकारर्ािाहरुिाई ससूुलचत गराउिे मूि उद्धशे्र्का 

साथ र्ो सार्वजलिक सुिुर्ाई कार्वक्रम आर्ोजिा गररएको हो | 

 

गाउँपालिकाद्वारा प्रदाि गररिे सेर्ा तथा सुलबधा एर्म्  क्रक्रर्ाकिापका सम्बन्धमा: सरोकारर्ािा र 

सर्वसाधारणका लबचमा दोहोरो सम्बाद र प्रश्नोत्तर तथा प्रत्र्क्ष सर्ािजर्ाफ  गरर एक आपसमा प्रस्ट हुि ेर 

स्थािीर् सरकारको कार्व सम्पादििाई भाबी क्रदिहरुमा चुस्त र दरुुस्त सुदढृ बिाई जिताको काम िाई 

सरि र सहज बिाउिे स्थािीर् सरकार र सेर्ाग्राही िागररकलबचको ससुम्बन्धमा कार्म गिे र्ो 

कार्वक्रमको उद्धशे्र् रहकेो छ | गाउँपालिका बाट सम्पादि हुिे लबलभन र्ोजिा तथा कार्वक्रमको सन्दभवमा 

सेर्ा सुलबधाको प्रभार्काररता बारेमा सेर्ाग्राही जिताबाट पृष्टपोषण प्राप्त गिे सुझार् संकिि गिे, गुिासो 

व्यस्थापि गिे, सार्वजलिक प्रलतर्द्धता ोोषणा गि ेर सरे्ा प्रर्ाहमा भएका कमीकमजोरीहरु पहीचाि गरी 

सेर्ाप्रर्ाहमा प्राभार्कारीता ल्र्ाउिका िालग र्ो एक सहर्ोगी मायर्म हो ।  र्ो कार्वक्रमिाई आगामी 

क्रदिमा लिरन्तरता क्रदईिे छ | 

 

सुर्शासि ऐि २०६४ को दफा ३० र सार्वजलिक सिुुर्ाई कार्वलर्लध २०६७ को आधारमा र्ो कार्वक्रमिाई 

व्यर्लस्थत गररिे छ | र्ो कार्वक्रमिाई सभ्र्, अिुसालसत, सालिि र उपिलधधमुिक बिाउि आचारसंलहता 

पािि गिुवका साथस सबसको रचिात्मक सुझार् र सल्िाहको अपेक्षा गरेको छु |  

 

कार्वक्रमहरुको प्रगलत laa/0f 

!. lzIff ;+u ;DjlGwt ;Dkfbg ul/Psf sfo{s|dx? 

s| 

;+ 

sfo{s|dx? ldlTf ;xof]u s}lkmot 

% 3/ w'/L ;j]{If0f @)&% efb| vh'/f uf 

kf 

vh'/f uf kf leq /x]sf @,#,$,%,%,^,&,* do 

;DkGg 

^  ;+o'St ljBfno 

cg'udg 

@)&% efb| vh'/f uf 

kf 

#! j6f ;fd'bflos ljBfno, !*j6f ;+:yfut / 

!&j6f db/;f 

& #@ a'b] k|lta4tf 

dfyL 5nkmn  

@)&% efb| vh'/f uf 

kf 

lzIfs, lj Jo ; ,lzc;+3,/ cGo 

;/f]sf/jfnfljr z}lIfs k|lta4tf ljr 5nmn 

Pj+ k|lta4tf 

* lzIfs Joj:yfkg,/ 

sIffs]7f ;jnLs/0f 

cg'bfg 

@)&% 

sflt{s 

vh'/f uf 

kf 

#!j6f ;fd'bflos ljBfno nfO sIffsf]7f 

;jnLs/0f, !! ljBfnonfO @# j6f ljleGg 

txsf] lzIfs Jo cg'bfg 

( afn ljsf; ;=sf / 

sd{rf/Lsf  nflu 

k|f]T;fxg cg'bfg 

@)&% 

sflt{s 

vh'/f uf 

kf 

afn ljsf; ;=sfsf nflu aflif{s !! xhf/ 

k|f=lj sd{rf/L !#xhf/ cf=tx !$))) / df=lj 

tx!% xhf/ / p=df=lj !& / !* xhf/sf b/n] 
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!) s/f/ lzIfs 

5gf}6nfO Joj:yLt 

@)&% 

sflt{s 

vh'/f uf 

kf 

lj1x?sf] ;"rL tof/ u/L  lghx?nfO ! lbg] 

cled"vLs/0f ;+rfng u/L 

!!  bf];|f] r/0fsf] ;+o'St 

ljBfno cg'udg 

 @)&% 

d+;L/ 

vh'/f uf 

kf 

ljBfyL{ k|df0Ls/0fsf nflu c4{ aflif{s 

k/LIffnfO cfwf/ dfGg]u/L cg'udg ul/Psf] . 

#! ;fd'bflos / !& j6f db/;f ljBfno dfq . 

!@ db/;f ljBfno 

;'wf/sf nflu ;ldtL 

u7g 

 @)&% 

d+;L/ 

vh'/f uf 

kf 

sf kf ;b:o lg;f/ cln sf]  ;+of]hsTjdf % 

;bl:o ;ldtL u7g u/L db/;f ljBfno 

;'wf/sf] nfuL k|of; ul/Psf] .   

!# db/;f ljBfno 

;'wf/sf nflu ul7t 

;ldtLsf] k|ltj]bg 

;fj{hlgs / 

;/f]sf/jfnf ljr 

5nkmn 

@)&% kf}if vh'/f uf 

kf 

vh'/f uf kf j8f g+=% ,^,& / * df u/L hDdf 

!& j6f db/;f lj Jo ; ,k| c  ;DjlGwt 

j8fsf j8f cWoIfx? vh'/f ufp lzIff 

;ldtLsf kbflwsf/Lx? ljr db/;f ljBfnosf] 

ljBdfg cj:yf /;'wf/sf pkfox? ;fy} cf 

ckm\gf] 7fpaf6 ug'{kg]{ s'/fx?sf] k|lta4tf 

ul/Psf] . 

!$ 3/w'/L ;j]{If0f 

cg';f/ lg/If/x?sf] 

gfd gfd];L ljj/0f 

tof/ u/]sf] 

@)&% kf}if vh'/f uf 

kf 

j8fut ?kdf ;+sng u/]sf] tYof+s cg';f/ 

lg/If/x?sf] gfd gfd];L ljj/0f tof/ u/L 

j8fut ljj/0f tof/ u/]sf] 

!% vh'/f uf kf d]o/ 

/lg8= lzN8 

k|ltof]lutf ;+rfng 

lgb]{lzsf  @)&% / 

z}lIfs dxfT;j  

lgb]{lzsf  tof/L 

tyf /lg8= lzN8 

k|ltof]utf ;+rfng 

;ldtL u7g 

@)&% df3 vh'/f uf 

kf 

ufp lzIff ;ldtLsf  cWoIf Pj+ vh'/f uf kf 

cWoIf >L ls:dts'df/ sIfktLHo"sf] 

cWoIftfdf !& ;b:oLo ;ldtL u7g u/L  

vh'/f uf kf d]o/ /lg8= lzN8 k|ltof]lutf 

;+rfng lgb]{lzsf  @)&% tof/ u/L ;f]xL 

cfwf/df  /lg8= lzN8 k|ltof]utf ;+rfng tyf 

joj:yfkg sf nflu hg;]jf df lj luh/fnfO 

lhD]jf/L lbOof] . 

!^ hg;]jf df=lj 

luh/fdf vh'/f uf 

kf d]o/ /lg8= lzN8 

k|ltof]lutf ;+rfng 

@)&% kmu'g vh'/f uf 

kf 

@)&% kmfu'g # ut] b]lv & ut] ;Dd uf kf sf] 

? % nfv cfly{s ;xof]udf ;+rflnt vh'/f uf 

kf d]o/ /lg8= lzN8 k|ltof]lutf ;+rfng tyf 

joj:yfkg sf nflu  lhDdf lnPsf] hg;]jf df 

lj luh/fn] ;a}sf] ;xof]udf eJo / ;Eo ?kdf 

sfo{;DkGg u/]sf] . 

!& vh'/f uf kf :t/Lo 

cfwf/e" tx plQ0f{ 

k/LIff ;ldtL 

k'g{u7g u/L sIff 

%sf] ;t/ dfkg 

k/LIff / sIff *sf] 

clGtd k/LIff 

;+rfngsf] tof/L 

@)&% r}q vh'/f uf 

kf 

k/LIff ;+rfngsf] nflu ;zt{ cg'bfgdf  

ul/Psf] /sd ck'u x'g] ePsf]n] vh'/f uf kf 

sf] cflu{s ;xof]udf sIff % sf] :t/dfkg 

k/LIff @)&% r}q * ut] ;a} ;fd'bflos / 

;+:yfut ljBfnox?df Ps} k6s ;+rfng u/L 

sfo{ ;DkGg ul/Psf] /sIff *sf] k/LIff tof/L 

k'/f e} cfufdL r}q !! b]lv ;+rfng ePsf] 
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ul/Psf] 

!* vh'/f ufpkflnsf 

nfO ;fIf/ 

ufpkflnsf 3f]if0fff  

sfo{s|d k|f/De 

@)&^ a}zfv vh'/f uf 

kf 

;DalGwt  ;a} j8f df hgk|ltlgwL / 

ljBfnosf k|wffgfWoksx?sf] ljleGg ldtLdf 

j8f e]nf ;DkGg u/L j8fnfO / ljBfnonfO 

hjfkmb]lx agfPsf] .  

!( ljBfyL{ egf{ cleofg 

;+rfng ;+rfng 

u/]sf] 

@)&^ a}zfv vh'/f uf 

kf 

;DalGwt ;a} ljBfnosf k|=c x? e]nf u/fO 

egf{ cleofg sfo{s|d ;+rfngsf] ;DaGwdf 

cGt/ls|of ;+rfng u/L ljBfnonfO lhDd]jf/ 

agfOPsf] 

@) yk sIff cg'dtL 

k|bfg 

@)&^ a}zfv vh'/f uf 

kf 

;+:yfut !, ;fd'bflos ! / db/;f ! u/L #j6f 

ljleGg txsf] sIff cg'dtL k|bfg ul/Psf] . 

!( ;fIf/  j8f 3f]if0ff 

3f]if0ff  

@)&^ ciff9 vh'/f uf 

kf 

s|dzMcif9 % ut] jf6 !@ ut] ;Dd j8f g+ ! 

b]lv * ;Ddsf] 3f]if0ff 

@) ;fIf/ ufpkflnsf 

3f]if0ff 

@)&^ ciff9 vh'/f uf 

kf 

;a} j8f 3f]if0ff kZrft  vh'/f ufpkflnsf 

3f]if0ff 

 

@. dlxnf tyf afnaflnsf zfvf af6 xfn;Dd ;DkGg ePsf sfo{s|dx? 

s|=;+ sfo{s|d ls|ofsnfkx? s'n ah]6 ;DkGg sfo{s|d afFsL 

! h]i7 gful/s kl/ro kq ljt/0f  !@($ hgf - 

@ h]i7 gful/s lbjl;o sfo{s|d $^,&)). $^,&)). - 

# h]i7 gful/sx? ljr cGt/s[of #%))). #%))). - 

$ afnafnLsf x? dfyL x'g] zf/Ll/s tyf 

dfgl;s b08 ;hfo / o;n] kfg]{ lb3{sfnLg 

c;/ 

##,))). ##,))). - 

% g]t[Tj tyf ;+:yfut ljsf; tflnd %@,))). %@,))). - 

^ ;d'x u7g tyf kl/rfng %,))). %,))). - 

& ;d'x ;b:o nfO{ cg'lzIf0f tflnd #!,))). #!,))). - 

* cGt/fi6|Lo >dLs dlxnf lbj; @),))) @),))). - 

( अपाांगता भएका व्यक्ततहरुलाई परिचय पत्र 
वितिण काययक्रम 

- ३४१ जना - 

!) अपाांगता भएका व्यक्ततहरुको पाललका 
स्तिीय सांजाल गठन 

- - - 

!! टे्र साइकल वितिण  १ थान  

!@ पाललका स्तिीय बाल अधिकाि सलमतत 
गठन 

- - - 

!@ आठ िटै िडाहरुमा अपाांगता भएका 
व्यक्ततहरुलाई परिचयपत्र वितिण घमु्ती 
लिविि 

२००००० २०००००  

!# लैंधगक हहांसा विरुद्िको १६ हिने अलभयान - - - 



4 
 

!$ पाललका स्तिीय बाल सांजाल गठन - - - 
१% बाल सांिक्षण कोष ३००००० ३०००००  
१^ बालबाललकाको अधिकाि स्थावपत गने काययविधि 

तनमायण सम्बक्धि काययिाला गोष्ठी 
१७८१०० १७८१०० - 

 

 

 

GofoLs ;ldlt 

cf=a= )&%.)&^ df hDdf ljjfb ;+Vof M   (५ 
hDdf d]nldnfk ePsf ljjfb ;+Vof M       २३ 
cbfntdf l;kmfl/; ljjfb M                $ 

 

s|=;= ljjfbsf] lsl;d  d'4f िताय ;+Vof फछयोट 

! ;fw l;dfgf ४२ ९ 
@ af6f] ( ३ 

 

# n]gb]g !( ३ , लसफारिस-१  
$ Hofnfdh'/L # २ 
% ;DaGw ljR5]b ३ लसफारिस -३ 
^ kfng kf]if0f !@ २ 
& 9nlgsf; ! १ 
* k|b'if0f ! १ 
( ;fwdf ?vlj?jf /f]k]sf] % १ 
 hDdf ljjfb ';+Vof (५ फछयोट -२३, लसफारिस-४ 
 

१. मेललमलाप केधरको व्यस्थापन 

२. हिेक िडामा मेललमलाप केधर को सांयोजक तोककएको ७२ जना मेललमलाप कतायहरु तयाि भई 
काम गरि िहेको 

३. मेललमलाप सम्बक्धि ७२ घधटा ताललम -४२ जना 
४. पनुतायजगी २४ घण्टा ताललम २ हिने २ पटक- ८५ 
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#. :jf:Yo zfvf zfvfF af6 xfn ;Dd ;DkGg ePsf sfo{s|dx?  

l;=g+= sfo{s|d⁄ls|ofsnfkx? s'n ah]6 ;Dkgg sfo{s|d afFsL /sd 

kl/df

0f 

vr{ /sd 

! lkmN8sf :jf:YosdL{x?nfO{ cGo lkmN8 eQf e'QmfgL !!)))) ! %!%&) %*$#) 

@ dft[ tyf gjhft lzz' :jf:Yo nlIft cfdf 

;d"xsf] a}7s ;+rng 

#%))) ! 

#%))) 

) 

# /fli6o le6fldg P sfo{s|d cleofg sftL{s !$ / 

!% 

!&%))) ! 

*&%)) 

*&%)) 

$ le cfO{=P=SofDk -kf7]3/ v:g] ;d:of tyf 

kf7]3/sf] d'vsf] SofG;/ kl/If0f ;DalGw_ 

#%))) ! 

#%))) 

) 

% cfdf ;'/Iff sfo{s|d -k|;'lt, rf/ k6s ue{ _hfFr !@$!^)) ! %%*))) ^*%^)) 

^ :jf:Yo sfo{s|dsf] aflif{s ;dLIff @)&$÷)&% #!)%) ! #!)%) ) 

& 

kf]if0f ;DalGw /fli6\o lbjz :tgkfg ;Ktfx 

 

##))) 

! 

&))) 

 

@^))) 

* Ifo/f]u pkrf/ s]Gb|df cf}iflw e08f/g ug{ :6Ln 

b/fh v/lb 

 

!@))) 

! 

!@))) 

) 

( 

kl/jf/ lgof]hg :ofoL aGWofs/0f lzlj/ x'g' eGbf 

cuf8L :jf:Yo sdL{ tyf d=:jf=:jo+ ;]=;+u 5nkmn 

 

 

#%))) 

! 

#%))) 

) 

!) kl/jf/ lgof]hg lbj; %))) ! %))) ) 

!! /fli6\o d=:jf=:jo= ;]ljsf lbjz @)))) ! @)))) ) 

!@ Gofgf] emf]nf vl/b $)$))) ! $)%))) ) 

!# ;'/lIft ue{ ktg ;]jf %%$)) ! %$$)) ) 

!$ 
Ifo/f]u rf}dfl;s uf]li7—cf=j=@)&५/)&६ #)))) ३ 

#)))) 
० 

!% Ifo/f]u clen]v k|lta]bg ;d:of ePsf] 

:jf=;+:yfdf u'0f :tl/otf ;'lglZrt ug{ :ynut 

cg'lzIf0f sfo{ 

!*)))  

 

२ !८))) 
० 

!^ le=cfO{=P ;]6 vl/b-kf7] 3/sf] d'vsf] SofG;/ kQf 

nufpg_ 

@@))) ! 

@@))) 

) 

!& hf]lvd o"Qm :yfgdf Ifo/f]usf] dfO{s|f]:sf]kL SofDk !^))) ! !^))) ) 

!* :jf:Yo ;+:yfaf6 6f9f /x]sf] :yfgdf Ifo/f]usf] 

dfO{s|f]:sf]kL SofDk 

!^))) ! !^))) ) 

!( k"0f{ vf]k ufpFkflnsf ;'lglZrttf / lbuf]kgf uf]li7 #%))) ! #%))) ) 

@) dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsf k|yd cw{jflif{s ;dLIff 

a}7s 

#$)))) २ #$)))) ० 
@! Ho]i7 gful/s lgMz'Ns :jf:Yo lzlj/ !^))))) ! *))))) *))))) 

@@ k"0f{ vf]k lbuf]kgfsf] nflu Aoa:yfkg ;ldlt, vf]k 

;dGjo ;ldlt ;+u cGt/ls|of sfo{s|d 

$%))) ! $%))) ) 

@# d=:jf=:jo+ ;]=kf]iffs eQf ljt/0f *!)))) ! *!)))) ) 

mailto:cf=j=@)&$,)&%25sf]%20aflif%7bs%20;ldIff
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@$ dft[ tyf afn :jf:Yo ;dGjosf nflu d=:jf=:jo+ 

;]=x?nfO{ df]afO{n l/rfh{ ug{ /sd k|bfg 

@%(@)) ! @%(@)) ) 

@% lgMz'Ns cf}iflw vl/b @%%)))) ३ २५५००० ० 
@^ Pkm Pd /]l8of] / 5fkf k|sfzg dfWodaf6 zGb]z 

k|sfzg 

*)))) !   

@& xfQLkfO{n] /f]u lgjf/0f sfo{s|d kflnsf :t/ 

cGt/ls|of sfo{s|d 

%*!))) ! !(@%)  

@*=! xfQLkfO{n] /f]u lgjf/0f sfo{s|d kflnsf :t/ of]hgf 

th'{df uf]li7 

,,      ,, ! @$)))  

@*=@ xfQLkfO{n] /f]u lgjf/0f sfo{s|d kflnsf :tl/o 

:jf:YosdL{sf] tfnld 

,,      ,, ! @$)))  

@*=# xfQLkfO{n] /f]u lgjf/0f sfo{s|d d=:jf=:jo+ ;]= 

tflnd 

,,    ,, ! *)@))  

@*=$ xfQLkfO{n] /f]u lgjf/0f sfo{s|d j8f :tl/o 

cGt/ls|of 

   ,, ,, * !%$)))  

@*=% :jf:YosdL{sf] nflu emf]nf  ! !%&#)  

@*=^ xfQLkfO{n] /f]u lgjf/0f sfo{s|ddf k|lt c;/ 

Aoa:yfkg  

 ! !))))  

@*=& Aofg/  !^ !^)))  

@*=* laBfno :jf:Yo lzIff sfo{s|d  * $)))  

@*=( xfQLkfO{n] /f]u lgjf/0f cleofgdf cf}iflw 9'jfgL  ! %)))  

@*=!) xfQLkfO{n] cfd cf}iflw ;]jg cleofgdf :jf:YosdL{ 

tyf d=:jf=:jo+ ;]=nfO{ e'QfgL 

 ! @!**))  

@*=!! xfQLkfO{n] /f]u lgjf/0f cleofgdf ;'k/efO{h/ 

e'Qflg 

 ! !))))  

@( km]j|'c/L cfof]l8g dlxgf /fli6«o kf]if0f lbjz afFsL 

?=@^))) 

! २६००० ० 

#) dfl;s k|ult ;ldIff a}7s ^)))) १२ ६०००० ० 
#! k"0f{ vf]k lbuf]kgsf] nflu d=:jf=:jo+ ;]=sf] 

cled'lvs/0f uf]i7L ^ j6f :jf:Yo ;+:yfdf 

?=*)))) ! *)))) ) 

#@ kmlg{r/ vl/b ?=!@)))) ! !@)))) ) 

## kl/jf/lgof]hg :ofoL aGWof/0f lzlj/ ;DkGg ?=#^#)) ! #^#)) ) 

#$ Plss[t ;'k/lehg lg;t{ #&*)) ! !(@))  

#% kl/jf/ :jf:Yo cg'udg #)))) ! !%)))  

#^ :jf:Yo ;+:yfx?sf] ;fdflhs kl/If0f !))))) ^ 

;+:yf 

!))))) af;  

#& laBfnodf cWog/t lszf]/Lx?nfO{ :ofgL6/L 

Kof8 vl/b tyf lat/0f 

@%))) !   

#* lgMz'Ns cf}iflw vl/b स्िास््य सांस्था 
सदु्िरिकिण 

 @ १०००००  
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#( Ifo /f]u ;'k/lehg,cg'udg / :ynut 

cg'lzIf0f sfo{ 

^)))afF

sL 

 ^)))  

$) k|of]uzfnf :yfkgf -/fwfk'/,p9/fk'/ :jf:Yo 

rf}sLdf_  tyf k|of]u zfnf ;fdfg vl/b 

  @($&#^  

$! :jf:Yo u'0f :t/ ;'wf/ ;ldlt a}7s tyf 

;dfg vl/b 

!%))))  १५०००  

$@ !))) lbgsf cfdf tyf lg0f{ostf{ nlIft 

kf]if0fo"Qm vfWo kbfy{ k|bz{gL 

#%))) %:yf

g 

#))))  

$# dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsf ;Ddfghgs 

labfO{ sfo{s|d 

!)))))  $)))) ^)))) 

$$ a}zfv vf]k dlxgf #))))  #)))) ) 

$% MNH clinical update ()*%)  ()*%)  

$^ IFA Review Meeting @))))  @))))  

$& 2nd QTR.TB Cohort analysis Review 
Meeting 

!))))  !))))  

$* 2nd QTR.TB Cohort analysis Review 
Meeting 

!))))  !)))) lg;t{ 

$( /fli6«o le6fldg P cleofg a}zfv ^ / & *&%))   *&%))  

%) Refrigerator vl/b *))))  *))))  

%! Field Allowance sftL{s b]lv kf}if @)&%   %!%&)  

%@ lkmN8 eQf df3 b]lv r}q @)&%   %@@^)  

%# s'i7/f]u nlIft lgMz'Ns 5fnf lzlj/ ;+rfng !%$)))  !%$)))  

%$ laBfnodf cWog/t lszf]/Lx?nfO{ laBfno 

åf/f cfO{/g÷kmf]lns Pl;8 lat/0f tyf 

;ldIff 

@)))) ! @))))  

%% k|fylds :jf:Yo s]Gb| tyf :jf:Yo rf}sLaf6 

lbO{g] ;]jfdf u'0f :Tf/ ;'lglZrttf ug{ 

cf}hf/,pks/0f vl/b tyf cfk'tL{ 

!))))) ! !)))))  

%^ ufpkflnsf åf/f dlxnf :jf:Yo ;jo+ 

;]lasfnfO{ k|f]T;fxg /sd lat/0f 

^$*))) ! ^$*))

) 

 

%& l;3| s'kf]if0fsf] Plss[t Aoa:yfkgsf] 

cw{aflif{s ;ldIff ;DkGg 

!%))) ! !%)))  

%* l;3| s'kf]if0fsf] Plss[t Aoa:yfkgdf alx/+u 

pkrf/ s]Gb|sf sd{rf/Lx?nfO{ Onsite 
Coaching 

%))) ! %)))  

%( dlxnf :jf:Yo ;jo+ ;]lasf bf];|f] cw{aflif{s 

;ldIff  

  !&)))) ) 

^) :jf:YosdL{x?nfO{ lz3| s'kf]if0fsf] Plss[t 

Aoa:yfkg tflnd 

$)))) ! $)))) ) 

^! cfO{=o"=l;=8L=tyf O{DKnfG8 ;]jf cGt/ut #)))) ! @$!*) %*@) 
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cfaZos ;fdfu|L vl/b tyf cfk'TL{ / ;]jf 

k|bfosnfO{ eQmfgL 

^@ lgMz'Ns cf}iflw vl/b  ! ^(!))) s/LJf 

^# s'i7/f]u /f]syfd sfo{s|d-LPEP_ #))))) ! #))))) ) 

^$ aflif{s :jf:Yo ;ldIff #%))) ! #%))) lgMzt{ 

^% dft[ tyf k]/Lg]6n d[To" lgu/fgL tyf k|ltsfo{-

MPDSR_ ;DalGw ;ldIff /  cled'lvs/0f 

k|ltj]bgM 

 

%)))) ! @)))) #)))) 

^^   

*]+u'  /f]u lgoGq)fdf nfdv'^\̂ ]sf] nfef{ vf]h 

tyf gi^ ug]{ sfo{qmd 

 

!))))) ! !)))))  

^& Dffl;s k|ult ;ldIff a}7s eQf e'QmfgL !)*!# ! !)*!# lgM;t{ 

^* Dffl;s k|ult ;ldIff a}7s oftfoft vr{ 

e'QmfgL 

!(@() ! !(@))  

^( ldlt @)&% ;fn kmfu'g b]lv @)&^ ;fn c;f/ 

d;fGt ;Dd ;+rfng ePsf] cfdf ;'/Iff sfo{s|dsf] 

e'= 

$#@)))  $#@)))  

&) :jf:Yo ;+:yfx?df vf]ksf] EoflS;g 9'jfgL 

u/] afkt sd{r/Lx?nfO{ oftfoft 

vr{,e'QmfgL 

^))))  %$&))  

&! cffwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb| j8f g+ ^;+rfng vr{ %)))))    

 

 

$ पशु सेवा शाखाबाट हाल सम्मको प्रगति वववरण 

क्र.म काययक्रम 
 

१ तनिलु्क कृततम गभयिान ९७८  
२ H.S and BQ खोप तथा अनगुमन (सांचालन भइिहेको) १२००० डोज 
३ पि ुआहाि विकास घासको विउ वितिण  

४ कुखुिा पालन ताललम (३ हिने)  

५ पि ुबबमा अधतिकक्रया गोष्ठी  
६ बाख्रा पालन ताललम (३ हिने)  
७ गाई भसैी पालन ताललम (३ हिने)  
८ पी.पी.आि भ्याक्तसनेसन काययक्रम १६००० डोज केधर बाट प्राप्त 
(  FMD खोिेत भ्याक्तसनेसन १२९०० डोज 
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% कृवि शाखाबाट हाल सम्मको प्रगति वववरण 

qm=;+

= 

sfo{qmdsf] gfd kl/df0f /sd xfn ;Dd 

vr{ ePsf 

/sd 

k|ltzt s}lkmot 

! Jofj;flos t]nxg v]tL   -tf]/L, 

;"o{d'vL_ 

@) x]= @,*%,))).– @,&%,))).

– 

(^=$( ;DkGg eO{;s]sf] 

@ dfudf cfwfl/t sfo{qmd   !),)),))).– %,^),))).

– 

%^ ;DkGg eO{;s]sf] 

# wfg ,ux'F, Rofp, cfn', 6df6/ afnLsf] 

pTkfbg k|ltof]lutf sfo{qmd 

% j6f 

afnL 

!,%%,))).– –  ;DkGg eO{;s]sf] 

$ cfsl:ds afnL ;+/If0f  @ k6s !,)),))).– %),))).– %) ;DkGg eO{;s]sf] 

% ;fgf l;FrfO{ sfo{qmd ^ hgf %,$),))).–   ;DkGg eO{;s]sf 

^ cfO{=kL=Pd= s[ifs kf7zfnf @ j6f @,)),))).– @,)),))).

– 

!)) ;DkGg eO{;s]sf] 

& ufpF :t/Lo # lbg] s[ifs tfnLd # j6f !,&),))).– %^,))).– #@=($ ;DkGg eO{;s]sf] 

* cuf{lgs t/sf/L v]tL % x]= $,)),))).– !%,))).–  ;DkGg eO{;s]sf]] 

( afnL aLdf  @,)),))).– –  ;DkGg eO{;s]sf] 

!) कृवष लसचाई लमटिको लसफारिस     २०० जानलाई 
लसफारिस 

!! dd{t ;Def/ ,e|d0f vr{ ljljw  !,!%,))).– @@,&!@.– !(=&$  

 

^. खजुरा गाउँपाललकाको  भौतिक तिमााण िर्ा  प्रगति वववरण 

l;=g+= cfof]hgfsf] gfd ljlgof]lht ah]6   s}kmLot 

1 dgsfdgfk'/ wd{zfnf lgdf{0f  1000000  सम्पधन 
 

2 1fgf]bo ax'd'lv klJns Sofk; cg'bfg 1000000  सम्पधन 

 3 sfof{nosf] ejgsf] sf]7f yk 1500000  सम्पधन 

 

4 
j8f g+=^ kmf?ssf] O§f e§f lg/ k'/}gf hfg] af6f]sf] sNe6{ 

lgdf{0f 220000  सम्पधन 

 

5 k|fljlws lzIff भानु मा.वि ३७००००० 
 ७०% कायय 
सम्पधन 

 6 /fwfk'/ :jf:Yo चौकी xn lgdf{0f 1000000  सम्पधन 

 
 af6f] sfnf] kq] ug]{ sfo{       

7 j8f g+=! sfo{no b]lv ef/t l;df ;Dd  !))))))).)) 
सम्पधन 

ufpkflnsf 

८ afaf:yfg b]lv j8f g+= @ ;Dd  !))))))).)) 
सम्पधन 

ufpkflnsf 

9 j8f g+= # k|ltIfno b]lv wf}nfuL/L ;Dd   !))))))).)) 
सम्पधन 

ufpkflnsf 

10  ! g+= k|x/L la6 b]lv Pkm ufp hfg] af6f]  !))))))).)) 
५०% सम्पधन 

ufpkflnsf 
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11 j8f g+=! sfo{no b]lv ef/t l;df ;Dd  %)))))).)) 
५०% सम्पधन 

k|b]z ;dk'/s (५०% प्रिेि ि 
५०% गा.पा ) 

12 afaf:yfg b]lv j8f g+= @ ;Dd  %)))))).)) 
५०% सम्पधन 

k|b]z ;dk'/s (५०% प्रिेि ि 
५०% गा.पा ) 

13 j8f g+= # k|ltIfno b]lv wf}nfuL/L ;Dd  %)))))).)) 
५०% सम्पधन 

k|b]z ;dk'/s (५०% प्रिेि ि 
५०% गा.पा ) 

14  ! g+= k|x/L la6 b]lv Pkm ufp hfg] af6f] %)))))).)) 
५०% सम्पधन 

k|b]z ;dk'/s (५०% प्रिेि ि 
५०% गा.पा ) 

15 afaf:yfg b]lv j8f g+= @ x'b} n8{ afu]Zj/L ;Dd ((^)))) 
५०% सम्पधन 

 ;+;b ljsfz 

16  ! g+= k|x/L la6 b]lv Pkm ufp hfg] af6f] ((^)))) 
५०% सम्पधन 

 ;+;b ljsfz 

17 j8f g+=! sfo{no b]lv ef/t l;df ;Dd !^()))))).)) 
७५% सम्पधन 

;+3 ;dk'/s (६०% गा.पा ि 
४०% सांघ) 

18 afaf:yfg b]lv j8f g+= @ ;Dd !^()))))).)) 
५०% सम्पधन 

;+3 ;dk'/s (६०% गा.पा ि 
४०% सांघ) 

19 
 j8f g+= # k|ltIfno b]lv wf}nfuL/L ;Dd  !^()))))).)) 

५०% सम्पधन 

;+3 ;dk'/s(६०% गा.पा ि 
४०% सांघ) 

20  ! g+= k|x/L la6 b]lv Pkm ufp hfg] af6f] !^()))))).)) 
५०% सम्पधन 

;+3 ;dk'/s (६०% गा.पा ि 
४०% सांघ) 

21 vh'/f ax'p2]lzo zef u[x lgdf{0f &$*@^*&%.&! 

सम्झौता भएको 
k|b]z ;fem]bf/L(यो आ.ि मा 
२ किोड वितनयोजन) 

22 

बाबस्थान धचल्रेन पाकय  पखायल तनमायण,बाबास्थान 
िडा नां. २ 

१०००००० सम्पधन 

 

23 
लाललगुिास माछा पोखिी ममयत,िडा न .  २  १०००००० सम्पधन 

 

 24 

नििगुाय मक्धिि पखायल,िडा न २  ५००००० सम्पधन 

 

25 
धचल्रेन पाकय  तनमायण, िडा न  ३  २७००००० तनमायण भईिहेको 

 

26 
ककिण नालामा बाि तनमायण,िडा न . ४ १०००००० सम्पधन 

  

&. वडागि भौतिक तिमााण िर्ा  प्रगति वववरण 

क्र.स. 
िडा 
न योजनाको नाम योजना स्थल  बजेट हाल सम्मको प्रगतत  

१ १ बाटो कालो पत्र े साविक िािापिु िडा नां ८ बाल ु
थापाको घि बाट प्रकाि सनुािको घि 
सम्म 

७०००००० 

सम्पधन 

mailto:&$*@%5e*&%25.&!
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२ १ बाटो ग्रािेल साविक िािापिु िडा नां ९ अधजला 
धगिीको घि  

िेखी उत्ति बाल ुथापाको घि सम्म 

८००००० सम्पधन 

३ २ िाडय कायायलय पखायल 
ममयत ि तनमायण 

२.न िाडय कायायलय  ५००००० सम्पधन 

४ २ अिुिो भिन तनमायण  बाबास्थान चोक  ५००००० सम्पधन 

५ २ कालो पत्र ेसडक  िाईटोल िेखख बाबस्थान सम्म  २५००००० सम्पधन 

६ २ पिुाना सडक ममयत िडा न.२  १०००००० सम्पधन 

७ २ d;fg 3f6 lgdf{0f sfo{ j8f g+ @ uf}3f6 %)),))) सम्पधन 

८ २ zf}rfno dd{t tyf lgdf{0f 
 j8f g+ @ df & j6f ljBfnox?df %)),))) 

सम्पधन 

९ २ df6f] k6fg sfo{ j8f g+ @ uf}3f6 glhs @)),))) सम्पधन 

१० २ af6f] dd{t j8f g+ @ l; ufpF !%),))) सम्पधन 

११ २ sNe{6 dd{t tyf df6f] 
k6fg / u|fe]lnª sfo{ 

j8f g+ @k'Nrf]s pQ/ @))))) सम्पधन 

१२ २ नया ट्रयाक open j8f g+ @ लसगाउँ िेखख जलपोखिी जाने 
बाटो 

५००००० 
सम्पधन 

१३ २ बाटो ममयत गमु्बा िेखख गोघाट सडक खण्ड !)),))) सम्पधन 

१४ २ िौचालय तनमायण अमि मा.वि ७००००० ५०% सम्पधन 

१५ २ िौचालय तनमायण योगनी मा.वि ७००००० ७०% सम्पधन 

१६ ३ स्ल्याप ि कल्भटय 
तनमायण तथा  माटो 
पटान ग्रािेल  

वि िोरिग िुव्र नालामा  
  २०००००० 

सम्पधन 

१७ ३ बाटो ग्राभेल एनआइलस बैंक उत्तिबाट कणय ब. 
ढकालको घिसम्म  

५००००० सम्पधन 

१८ ३ बाटो ग्राभेल ज्ञानोिय मावि उत्ति कुनाबाट पिूय 
तफय  सजल  

थापाको घि सम्म 

५००००० 
सम्पधन 
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१९ ३ बाटो ग्राभेल तथा 
माटो पटान 

आििय मावि पक्चचमको 
ििलाधगिीबाट महेधर  

मल्लको लमल हुिै नेग गलुरिया 
सडक जोड्ने  

५००००० 

सम्पधन 

२० ३ बाटो ममयत तथा 
स्तिउधनती 

िडा नां ३ लभत्र  ८००००० सम्पधन 

२१ ३ wf}nflu/L u'Nd]ln 6f]n -
gd'gf 6f]n_ r]tdfg >]i7sf] 
3/ b]lv lrh axfb'/ /fgfsf] 
3/ x'b} /flwsf kl/of/sf] 
3/ ;Dd df6f] k6fg tyf 
u|]fe]nLª sfo{ 

j8f g+ # wf}nflu/L !))),))) 

सम्पधन 

२२ ३ dgsfdgf s[i0f kf}8]nsf] 3/ 
k"j{  a]n6fl8 wg axfb'/ 
vlqsf] 3/ x'b} @! g+ nfn 
axfb'/ ljs sf] 3/ ;Dd 
df6f] k6fg / u|fe]lnª sfo{ 

j8f g+ # dgsfsgf !))),))) 

सम्पधन 

२३ ४ माटोपटान ग्रेलभल खजुिा गा.पा–४ ई गाउरँ  ििे बहाििु 
वि.सीको घि िेखख पिुय लमलीजुली 
सहकािी सांस्था हुिै पाियतीपिु अधन ु
िेहना जांग बहाििु नगालको खेत को 
खल्ला बाट चल्तिुा पानसिी 
वि.ककोघि सम्म माटोपटान ग्रेलभल 

२०००००० 

सम्पधन 

२४ ४ माटोपटान ग्रेलभल खजुिा गा.पा–४ बदु्िपिु चधर बहाििु 

िोकाय को घि िेखख सल्यानी टोल 
जाने बाटो अिुिो १७५ लमटि ग्रेलभल 
ि १७५ लमटि माटोपटान तथा ग्रेलभल 
जम्मा ३५० लमटि  

५००००० 

सम्पधन 

२५ ४ माटोपटान ग्रेलभल खजुिा गा.पा–४ एफ गाउँ –गाउँ िेखख 
पिुय वपपल चौतािा िेखख िक्षक्षण 
जानकी गा.पा.िडा नां.६ सम्म लसमा 
लाल बहाििु बढुाको घि सम्म 
माटोपटान तथा ग्रेलभल ४०० लमटि  

५००००० 

सम्पधन 

२६ ४ माटोपटान ग्रेलभल खजुिा गा.पा–४ भण्डािीया िेि बहाििु 
िोका को घि िेखख िगुाय बहािुु ुि 
थापाको घि हुिै लललता वि.सीको घि 
सम्म अिुिो बाटोमा ३०० लमटि 
ग्रेलभल ि लललता को घि िेखख तजे 
बहाििु को घि सम्म माटोपटान तथा 

५००००० 

सम्पधन 
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ग्रेलभल  

३०० लमटि गिी जम्मा ६०० लमटि  

२७ ४ माटोपटान ग्रेलभल खजुिा गा.पा–४ डड गाऊ बत्रिेणी टोल 
वििमान िलीको घि िेखख भित 
के.सीको घि सम्म ि क्षक्षततज 
के.सीको घि अगाडी अिुिो बाटो 
माटोपटान तथा ग्रेलभल ३५० लमटि 

५००००० 

सम्पधन 

२८ ४ माटोपटान ग्रलेभल खजुिा गा.पा–४ ई गाऊँ पिुय लाईन 
भण्डािीया मििसा िेखख पिुय मसान 
घाट जाने बाटोमा माटोपटान ग्रेलभल 
ट्रस तनमायण 

६००००० 

सम्पधन 

२९ 

 

४ माटोपटान ग्रेलभल खजुिा गा.पा–४ अन्र्तगत बाटो 
स्तिउधनोतत ि ममयत तफय  ७००००० सम्पधन 

३० ४ विद्यतु ताि तथा 
पोल विस्ताि 

खजु ु्िा गा.पा–४ मा    सम्पधन 

३१ ४ ह्यमुपाईप कल्भटय 
तनमायण 

खजु ु्िा गा.पा–४ अधतगयत साविकको 
िडा नां. ६ कृष्ण खत्रीको प्लट छेउमा 
पने बाटोमा पिुानो क्जणय भएको 
कल्र्भट क्स्थत 

८००००० 

सम्पधन 

३२ ४ vfg]kfgL ;/;kmfO{ 
Joj:yfkg -Xof08kDd 
h8fg sfo{_ 

j8f g+ $ sf ljleGg 7fpdf @)),))) 
सम्पधन 

३३ ५ पक्तक नाली तनमायण  अललििे िोबी को घि िेखख मसेु कुमी 
को घि सम्म  

२०००००० सम्पधन 

३४ ५ माटोपटान ग्रेलभल गौिी िखख पतत यमान को घि जोड्ने 
बाटो  ७००००० सम्पधन 

३५ ५ माटोपटान ग्रेलभल िनौली हुलाकी सडक िेखख िक्षक्षण 
जाने बाटो  ५००००० सम्पधन 

३६ ५ माटोपटान ग्रेलभल िजनािा मक्स्जत िेखख सलाम को 
घि सम्म  

५००००० सम्पधन 

३७ ५ माटोपटान ग्रेलभल डलपैिु ए गाउँ   ५००००० सम्पधन 

३८ ५ पखायल तनमायण  िाडय कायायलय ५ न.िडा कायायलय  ६००००० सम्पधन 

३९ ५ पक्तक नाली तनमायण  तनसाि को घि िेखख भान ुमा.बब 
.जोड्ने बाटो  ७००००० सम्पधन 

४० ५ माटोपटान ग्रेलभल बिाधतापिु िेखख डलपैिु जोड्ने 
बाटो(सांसोिन योजना)  ५००००० सम्पधन 
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४१ ५ बाटो तनमायण ित्निीि सनुािको घि िेखख बाबास्थान 
जोड्ने बाटो ३५०००० सम्पधन 

४२ ५ पखायल तनमायण ने.िा प्रा.वि बसधतपिुमा पखायल 
तनमायण ३००००० सम्पधन 

४३ ६ पतकी नाली तनमायण मिुािक जोलाहको घि िेखी  अमजि  

जोलाहको घि सम्म 

२०००००० ७०% सम्पधन 

४४ ६ िाल बाउधरी गटे 
सहहत तनमायण 

जनकल्याण आिािभतू विद्यालय ५००००० सम्पधन 

४५ ६ िाल बाउधरी गटे 
सहहत तनमायण 

जनसेिा मावि धगजिा ५००००० सम्पधन 

४६ ६ भिन ममयत भान ुमावि उढिापिु ५००००० सम्पधन 

४७ ६ िाल बाउधरी तनमायण सहािा कब्रस्तान उढिापिु ५००००० सम्पधन 

४८ ६ माटो पटान तथा 
ग्रािेल 

पिैुना तल्लो टोल ५००००० सम्पधन 

४९ ६ माटो पटान तथा 
ग्रािेल 

फरुकको भट्टा िेखी कियला सम्म ५००००० सम्पधन 

५० ६ माटो पटान तथा 
ग्रािेल 

जनसेिा मावि िेखी िि विगाह जाने 
बाटो 

५००००० सम्पधन 

५१ ६ माटो पटान तथा 
ग्रािेल 

पधनालाल को घि िेखी गौघाट जोडने 
बाटो 

५००००० ९०% सम्पधन 

५२ ६ माटो पटान तथा 
ग्रािेल 

हुलाकी सडक िेखी लभम ब.क्षेत्रीको 
घि हँुिै पे्रम  

बोहिाको घि सम्म 

५००००० सम्पधन 

५३ ६ लसचाई कुलो तनमायण पिैुना ऐलानी िडा नां ६ १५०००० सम्पधन 

५४ ७ kSsLgfnL tyf ;8s 

u|fe]n 

बाँके बहियया मलु सडक 
बब.पी.प्रततक्षालय  

िेखख उत्ति तफय  कलहांस गाउँ हुिै 
सोनबषाय सम्म 

२०००००० 

सम्पधन 

५५ ७ माटो पटान तथा 
ग्रािेल तनमायण  

बाँके बहियया मलु सडक लसधििुी िेखख 
उत्ति तफय   
मतनिाम खहटकको घि सम्म 

५००००० 

सम्पधन 

५६ ७  ग्रािेल बाटो तनमायण बाँके बहियया मलु सडक गोिहना िेखख 
िक्षक्षण तफय   
सत्य नािायण बमायको घि सम्म 

८००००० 

सम्पधन 
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५७ ७ गेट सहहत िाल 
बाउधरी तनमायण 

ने.िा.मा.बब.गोिहना बाँके  ५००००० सम्पधन 

५८ ७ माटो पटान  तनमायण  मधुसिीफ िजी को घि िेखख खजुिा 
गा.पा.८  

ितनयापिु को सडकमा जोडने 
९००००० 

सम्पधन 

५९ ७ सडकमा ग्रािेल 
तनमायण  

सजुय कुम्हािको घि िेखख वपपिी को 
कुलो सम्म 

१२००००० सम्पधन 

६० ७ हयमु पाइप तथा 
वििुत पोल ताि 
खरिि  

खजुिा गा.पा.७ न.िडा  

५००००० 

सम्पधन 

६१ ७ बाटो ममयत खजुिा गा.पा. िडा नां ७ ६५०००० सम्पधन 

६२ ८ पतकी नाली ि माटो 
पटान तथा ग्रािेल 

खाँन चौक िेखी ितनयापिु गाँउ जाने 
बाटो 

२०००००० सम्पधन 

६३ ८ माटो पटान तथा 
ग्रािेल 

मनकामना चौक िेखी सोल्टीपिु जाने 
बाटो 

७००००० सम्पधन 

६४ ८ पतकी नाली तनमायण तघया स्कुल िेखी आसािाम थारुको 
घि सम्म 

५००००० सम्पधन 

६५ ८ पतकी नाली तनमायण बिाती चमािको घि िेखी अक्जज 
खाँको घि सम्म 

५००००० सम्पधन 

६६ ८ भिन ममयत तथा 
बाल बाउधरी तनमायण 

नेिा प्रावि चमकिाि पिु ि पिपुतत 
मावि 

५५०००० सम्पधन 

६७ ८ माटो पटान तथा 
ग्रािेल 

अम्मि केसीको घि िेखी फुलमाया 
डाँगीको घि सम्म 

५००००० सम्पधन 

६८ ८ माटो पटान तथा 
ग्रािेल 

िहिा मोड िेखी थपिा जाने बाटो ५००००० सम्पधन 

६९ ८ वििुत ताि पोल तथा 
ह्यम पाईप खिीि 

खजुिा गा.पा.िडा नां ८ ५००००० सम्पधन 

७० ८ साियजतनक सांिचना 
तनमायण तथा ममयत 

खजुिा गा.पा.िडा नां ८ ७००००० सम्पधन 

७१ ८ बाटो ममयत तनमायण 
तथा स्तिउधनती 

खजुिा गा.पा.िडा नां ८ ७५०००० सम्पधन 

७२ ८ बाटो ममयत तथा 
तनमायण 

 

खजुिा गा.पा.िडा नां ८ 
५०००० 

 

सम्पधन 

 

 



16 
 

 

 

 

*. िलक्षत कार्वक्रम प्रगलत लर्र्रण 

क्र.स र्डा 

िं. 

कार्वक्रम बजेट खचव बाकी कस क्रफर्त 

१ २ जेष्ठ िागररक सम्माि कार्वक्रम १५०००० १५०००० - सम्पन 

२ २ स्प्रे टंकी तथा लर्उ लर्तरण २००००० २००००० - सम्पन 

# २ लसलाई कटाई ताललम तथा 
मेलिन वितिण 

१५०००० 

 

१५०००० 

 

 सम्पन 

$ २ क्ह्िल धचयि वितिण १५०००० 

 

१५००००  सम्पन 

% २ कम्पोष्ट मल उत्पािन तालल १००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 

^ २ खेलकुि प्रततयोधगता 
 

२००००० 

 

२००००० 

 

 सम्पन 

& २ च्याउ खेती ताललम तथा विउ 
वितिण 

 

५०००० 

 

५०००० 

 

 सम्पन 

* २ पूणय सिसफाई काययक्रम 

 

३००००० 

 

३००००० 

 

 सम्पन 

( २ बालमैत्री घोषणाका लाधग 
िणतनततक काययक्रमहरु 
सांचालन तथा व्यिस्थापन 
काययक्रम 

 

२००००० 

 

२००००० 

 

 सम्पन 

१० ३ जेष्ठ िागररक सम्माि कार्वक्रम २००००० २०००००  सम्पन 

११ ३ धर्ुटी पािवर तालिम १००००० १०००००  सम्पन 

१२ ३ मलहिा स्र्मसेलर्का सम्माि 

तथा प्रोत्साहि कार्वक्रम 

१००००० १०००००  सम्पन 

१३ ३ अपांग व्यलिहरुिाई 

व्ह्िलचर्र लर्तरण 

५०००० ५००००  सम्पन 

१४ ३ लर्द्यािर्का लर्द्याथीहरुिाई 

र्शसलक्षक सामाग्री लर्तरण 

१००००० १०००००  सम्पन 

१५ ३ तरकारी खेती लर्षादी िहाल्ि 

आइपीएम तालिम 

१००००० १०००००  सम्पन 

१६ ३ बालमतै्री िासन िडा  
तयािी काययक्रम 

 

२००००० 

 

२००००० 

 

 सम्पन 

१७ ३ एच .आई.भी.एड्स तथा   

लाग ु औषि ििुव्यिसनी 
सम्बधिी जनचेतना मलूक 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 
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काययक्रम 

 

१८ ३ कृवष पेिमा सांलग्न यिुा 
उिमीहरुलाई कृवष विउ 
विजन वितिण 

 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 

!( ४ रेडक्रस धिड डोिेसि २५००० २५०००  सम्पन 

२) ४ न्र्ु डाफे स्पोर्टसव क्िब डाफे 

कप प्रलतर्ोलगता 

२००००० २०००००  सम्पन 

२! ४ खेिकुद सामाग्री ५०००० ५००००  सम्पन 

२@ ४ लर्पन असहार् जेष्ठ िागररक 

आपंगहरुिाई आर्थवक सहार्ता 

२००००० २०००००  सम्पन 

२# ४ र्शसलक्षक सामाग्री खेिकुद 

सामाग्री पोर्शाक तत्र् र बाि 

लर्र्ाह रोक्नका लिलम्त सचेतिा 

कार्वक्रम 

२००००० २०००००  सम्पन 

२$ ४ ोर पािुर्ा मक्रदरा उत्पादि 

न्र्ूिीकरण कार्वक्रम 

५०००० ५००००  सम्पन 

२% ४ जेष्ठ िागररकिाई न्र्ािो कपडा 

र पोषण तत्र् लर्तरण 

१००००० १०००००  सम्पन 

२^ ४ दलित समुदार्िाई  

लसप व्यर्सार् र्ा क्षमता 

अलभरृ्लद्ध 

 

१००००० 
 

१००००० 
 

 सम्पन 

२& ४ जिजाती समुदार्िाई  

लसप व्यर्सार् र्ा क्षमता 

अलभरृ्लद्ध 

 

१००००० 
 

१००००० 
 

 सम्पन 

२* ४ सुरलक्षत मातृत्र् र पोषण तत्र् 

प्रदाि  

गि े सलहतको र्ािबालिका 

तथा स्र्ास््र् 

 आमा समुह कार्वक्रम सञ्चािि 

 

२००००० 
 

२००००० 
 

 सम्पन 

@( ४ खजुरा गा .पा –४ ई गाउँ दपवण 

र्ुर्ा क्िब द्धारा  

क्रक्रकेट प्रलतर्ोलगता सञ्चािि 

 

१००००० 
 

१००००० 
 

 सम्पन 

३) ४ स्र्ास््र् लर्शक्षा सरसफाई 

खािेपािी  

व्यर्स्थापि र िाग ु औषध 

लर्रुद्धको 

 जिचेतिा 

 

२००००० 
 

२००००० 
 

 सम्पन 

३! ४ टोि पढाई व्यर्स्थापि ५०,००० ५०,०००  सम्पन 
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३@ ४ र्शसलक्षक सामाग्री, खेिकुद 

सामाग्री पोषण तत्र् र र्ाि 

लर्र्ाह रोक्नका लिम्तीसचेतिा 

कार्वक्रम 

 

२००००० 
 

२००००० 
 

 सम्पन 

३# ४ मुस्बेटर्ा मजार व्यर्स्थापि 

 

२५००० 

 

२५००० 

 

 सम्पन 

३$ ५ अपांगहरुिाई सामाग्री लर्तरण 

तथा सम्माि 

५०००० ५००००  सम्पन 

३% ५ बाि क्िबहरुिाई ितेृत्र् 

लर्कास तालिम 

२००००० २०००००  सम्पन 

३^ ५ लर्धािर् मदरसािाई र्शसलक्षक 

सामाग्री लर्तरण 

२००००० २०००००  सम्पन 

३& ५ जेष्ठ िागररक सम्माि कार्वक्रम १००००० १०००००  सम्पन 

३* ५ स्र्ास््र् प्रर्द्धवक कार्वक्रम 

व्यर्स्थापि 

 

१३०००० 

 

१३०००० 

 

 सम्पन 

#( ५ र्शसलक्षक सामाग्री तथा पोषाक 

लर्तरण 

 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 

४) ५ कृलष लबउ लबजि तालिम 

 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 

४! ५ व्यर्सालर्क तरकारी खेती 

पाकेट कार्वक्रम 

 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 

४@ ५ रि संचार केन्र लिमावण 

 

५०००० 

 

५०००० 

 

 सम्पन 

४# ६ व्यर्सार्ीक तरकारी खेती 

पकेट कार्वक्रम 

१५०००० १५००००  सम्पन 

४४ ६ जेष्ठ िागररक सम्माि कार्वक्रम १००००० १०००००  सम्पन 

४५ ६ विद्यालय नजाने 
बालबाललकालाई  

प्रोत्साहन गनयिकै्षक्षक 
सामाग्री तथा पोषाक 
वितिण 

 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 

४६ ६ मानलसक िधि व्िस्थापन 
ताललम  

१२० जनालाई 

 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 

४७ ६ अपाांगहरुलाई सम्मान तथा 
सामाग्री वितिण 

५०००० 

 

५०००० 

 

 सम्पन 
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४८ ६ बाल तलबहरुलाई नेततृ्ि 
विकास ताललम तथा 
िकै्षक्षक सामाग्री वितिण 

 

१५०००० 

 

१५०००० 

 

 सम्पन 

४९ ६ लसचाई कुलो तनमायण 

 
१५०००० 

 
१५०००० 

 
 सम्पन 

५० ६ बाख्रा पालन ताललम तथा 
वितिण काययक्रम 

 

१००००० 

 
१००००० 

 
 सम्पन 

५१ ६ लसलाईकटाई ताललम 

 
१००००० 

 
१००००० 

 
 सम्पन 

५२ ६ िकृ्षािोपण विरुिा अनिुान 
काययक्रम 

 

५०००० 

 
५०००० 

 
 सम्पन 

५३ ६ सामिुातयक सांस्था तथा 
िडा बाल तलब  

सांजाल व्िस्थापन काययक्रम 

 

५०००० 

 

५०००० 

 

 सम्पन 

५४ ७ जेष्ठ नागरिक सम्मान 
काययक्रम 

१००००० १०००००  सम्पन 

५५ ७ गररब लर्द्याथीहरुिाई पोर्शाक 

तथा झोिा लर्तरण कार्वक्रम 

१००००० १०००००  सम्पन 

५६ ७ कृर्षव लबउलबजि तथा कृलष 

औजार लबतरण 

 

१५०००० 

 

१५०००० 

 

 सम्पन 

५७ ८ जेष्ठ िागररक सम्माि कार्वक्रम २००००० २०००००  सम्पन 

५८ ८ अपांगहरुिाई सम्माि कार्वक्रम ५०००० ५००००  सम्पन 

५९ ८ खािेपािी धारा लर्तरण 

 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 

६० ८ खेिकुद सामाग्री लर्तरण 

 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 

६१ ८ बाख्रा पािि तथा लर्तरण 

 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 

६२ ८ झुि लर्तरण 

 
५०००० 

 

५०००० 

 

 सम्पन 

६३ ८ लबउलर्जि तथा कृलष सामाग्री 

लर्तरण 

 

१००००० 

 

१००००० 

 

 सम्पन 
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आमदािी तफव : 

 

सलंोर् सरकार बाट प्राप्त= ४७४१५५८००|- 

प्रदरे्श सरकार बाट प्राप्त=१६०६०९४५ |- 

राजस्र् बाडफाडँ=८०५३४९६४.६२ |- 

आन्तररक श्रोत: ११६९६७१६३.८९ |- 

कुि जम्मा = ६८७७१८८७३.५१ |- 

 

खचव तफव :   

हाि सम्मको खचव रकम: ६१८९४६९८५.७ |-    (८९.९९ %) 

 

 

खजरुा गाउँपालिका बाट पाररत गररएका ऐि,लिर्मार्िी र कार्वलर्लध लिदलेर्शकाहरु 

ऐि: 

१. खजरुा गाउँपालिकाको स्थािीर् तहको आर्थवक ऐि २०७४ 

२. खजरुा गाउँपालिकाको लर्लिर्ोजि ऐि २०७४ 

३. खजरुा गाउँपालिकाको सहकारी ऐि २०७४ 

४. खजरुा गाउँपालिकाको प्रर्शासकीर् कार्वलर्लध लिर्लमत गि ेऐि २०७४ 

५. खजरुा गाउँपालिकाको कृलष व्यर्सार् प्रर्द्धवि ऐि २०७४ 

६. खजरुा गाउँपालिकाको न्र्ालर्क सलमलति ेउजरुीको कारर्ाही क्रकिारा गदाव अपिाउि ु

पि ेकार्वलर्लधका सम्बन्धमा व्यर्स्था गिव बिकेो ऐि,२०७४ 

७. खजरुा गाउँपालिका लर्पद जोलखम न्र्िूीकरण तथा व्यर्स्थापि गिव बिकेो ऐि 

२०७४ 

८. आर्थवक ऐि २०७५ 

९. खजरुा गाउँपालिकाको लर्लिर्ोजि ऐि २०७५ 

 

लिर्मार्िी:  

१. खजरुा गाउँपालिकाको कार्व सम्पादि लिर्मार्िी २०७४ 

२. खजरुा गाउँपालिकाको गाउँ कार्वपालिकाको कार्व लर्भाजि लिर्मार्िी २०७४ 

३. खजरुा गाउँपालिकाको लर्शक्षा लिर्मार्िी २०७४ 

 

कार्वलर्लध लिदलेर्शका: 

१. vh'/f ufpFsfo{kflnsfsf] a}7s ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw @)&$ 
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२. खजरुा गाउँपालिकाको गाउँ सभा सचंािि कार्वलर्लध २०७४ 

३. vh'/f ufpFkflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Jojl:yt ug{ ag]sf] 

sfg"g, @)&$ 

४. आधारभतू तह कक्षा (८)  को अलन्तम परीक्षा सचंािि, व्यबस्थापि तथा लिर्मि 

कार्वलर्लध २०७४ 

५. खजरुा गाउँपालिकाको लिणवर् र्ा आदरे्श र अलधकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्वलर्लध 

२०७५ 

६.  खजरुा गाउँपालिकाको स्थािीर् राजपत्र प्रकार्शि सम्बलन्ध कार्वलर्लध २०७४ 

७. खजरुा गाउँपालिकाको "ो" र्गवको लिमावण व्यर्सार्ी इजाजत पत्र सम्बलन्ध 

कार्वलर्लध २०७४ 

८. खजरुा गाउँपालिकामा करारमा प्रालर्लधक कमवचारी व्यर्स्थापि गि ेसम्बलन्ध 

कार्वलर्लध २०७४ 

९. खजरुा गाउँपालिकाको बजार अिगुमि लिदलेर्शका २०७४ 

१०. खजुिा गाउँपाललकाको पिाधिकािीहरुको आचाि सांहहता २०७४ 

११. खजरुा गाउँपालिका एफ.एम. रेलडर्ो र व्ह्र्ास्थपि तथा सचंािि कार्वलर्लध २०७४ 

१२. टोि लर्कास ससं्था गठि  तथा सचंािि कार्वलर्लध २०७५ 

१३. टोि लर्कास ससं्था समन्र्र् सलमलत गठि तथा पररचािि सम्बलन्ध लिदेलर्शका 

२०७५ 

१४. भर्ि लिमावण सम्बलन्ध मापदण्ड र भर्ि लिमावण अिमुलत तथा िक्सा पास सम्बलन्ध 

कार्वलर्लध २०७४ 

१५. खजरुा गाउँपालिकाको उपभोिा सलमलत गठि पररचािि तथा व्यस्थापि सम्बलन्ध 

कार्वलर्लध २०७५ 

१६.  खजरुा गाउँपालिकाको लर्पद व्यस्थापि कोष सचंािि कार्वलर्लध २०७५ 

१७. अपागंता भएका व्यलिको पररचर् पत्र लर्तरण कार्वलर्लध २०७५ 

१८. अस्थार्ी करार लर्शक्षक छिौटकार्वलर्लध २०७५ 

१९. अन्तर लर्द्यािर् मरे्र रलिङ लसल्ड खिेकुद प्रलतर्ोलगता सचंािि लिदलेर्शका २०७५ 

२०. अन्तर लर्द्यािर् र्शसलक्षक महोत्सर् तथा अलतररिक्रक्रर्ाकिाप सचंािि लिदलेर्शका 

२०७५ 

२१. र्रु्ा स्र्-रोजगार कार्वक्रम सचंािि कार्वलर्लध २०७५ 

२२. खजरुा गाउँपालिकाको ोर िक्सा लिदलेर्शका २०७५ 

२३. सामलुहक आर्ास कार्वक्रम कार्ावन्र्र्ि कार्वलर्लध २०७५  

२४. बािबालिका सरंक्षण कोष सचंािि कार्वलर्लध २०७५     
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अन्र् महत्र्पणूव काम तथा उपिलधधहरु 

 गाउँपालिका  कार्विर्मा इन्टरिेट जडाि गरर लर्लभन कामहरु अििाइि माफव त भसरहकेो छ | 

 गाउँपालिका सम्बलन्ध गलतलबलध तथा सूचिाहरु गाउँपालिकाको र्ेबसाइट, facebook 

page,Twitter  द्वारा लिरन्तर प्रकार्शि भसरहकेो छ | 

 खजुरा गाउँपालिकाको सचुिा,िागररक र्डापत्र लडलजटि सुचिा बोडव माफव त प्रकार्शि भई रहकेो | 

 गाउँपालिकाको केन्रको टुङ्गो DPR तर्ार भई सकेको छ |  

 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 प्रत्र्क्ष अर्िोकि पलछ खजुरा 

गा.पाको अयर्क्ष क्रकस्मत कुमार कक्षपलत Uzbekistan, Tashkent मा सम्पधन "2019 

EUROPE/CIS Regional Ministeral Conference on Green Economy"  8-10 July 2019 

Tashkent, Uzbekistan मा सहभागी भई खजुिा गा.पा ि China Institute for South-

South Cooperation in Agriculture (CISSCA) लबच मा कृलषमा क्रदगो लर्कासका िालग साझेदारी 

भएको छ | 

 खजुरा गाउँपालिकािे आफिस Mobile Application लर्कास गरर संचाििमा ल्र्ाएको छ | 

 गाउँपालिकाका सबस र्डामा इन्टरिेट जडाि गरर व्यलिगत तथा सामालजक सुरक्षािाइ अििाइि 

प्रणािीमा आधाररत बिाउि ेकाम भएको छ | 

 हाि  र्स गाउँपालिकामा िक्सा पासको िालग ३२६ र्टा लिर्ेदि दताव भएकोमा दताव भएको मयर्े 

२१० िक्सा पासको काम गरर सक्रकर्को छ | 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता लर्तरण कार्व बैंक माफव त लर्तरण गररएको, हाि तेस्रो चौमालसक लर्तरण 

भई रहकेो | 

 खजुरा गाउँपालिकाको साक्षर गाउँपालिका ोोषणा गररएको  

 खजुरा गाउँपालिकािे आठौ रालिर् खेिकुदको चार र्टा  event गाउँपालिकामा सम्पन भएको छ  

 खजुिा गाउँपाललकाको िडा नां ६  पुिैनामा आिािभुत स्िास््य सेिाकेधर सांचालनमा ल्याइएको छ | 
 २०७६ श्रिाण १ गत ेिेखख सम्पवत्त कि लाग ुगने तनणयय गरिएको छ | 
 

 

 

र्द्यपी गाउँपालिकाको गठि पूर्व िस सालर्क गालर्स हुदाँका बखत भएका केही अलिर्लमतता सम्बन्धमा 

अलततर्ारमा उजुरी परेको लर्षर्िाइ लिई खजुरा गाउँपालिकामा अलधक अलिर्लमतता भसरहकेो भिी गित 

पचारप्रसार भएकािे र्स प्रलत हाम्रो आपलत्त छ । 

 

चुिौती तथा समस्र्ाहरु 

१. कमवचारीको अभार् कार्मस रहकेो छ ।  
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२. एउटा स्थािीर् सरकार  सफि र काििूी तथा िीलतगत बाधा लर्िा  संचािि गिव अलधकतम १०७ 

र्टा र न्र्ूितम ४२ र्टा कािूि आर्श्र्क हुन्छ अत आर्श्र्क सबस कािूिी तथा िीलतगत व्यर्स्था 

गिुव चुिौतीको रुपमा रहकेो  छ ।  

३. संलोर्ता कार्वन्र्र्िको पलहिो अभ्र्ास भएकोिे र्समा हामी जिप्रलतलिलधहरु पलि अिुभर्ी, दक्ष 

िभएको, धरेस समर् व्यस्थापितफव  समर् खर्चविु परेको | 

४. र्ोजिा लिमावण तथा संचाििको कार्वमा उपभोिा सलमलत बाहके अन्र् उपभोिाहरुको चासो र 

सक्रक्रर्ता लिकस  कम दलेखएको अपेक्षाकृत आन्तररक श्रोत(कर दस्तुर) उठाउि िसक्रकएको | 

५. sfo{of]hgf lgdf{0f, sfof{Gjog, cg'udg tyf ;'kl/j]If0fsf] k|ls|ofut l9nf;'l:t 

६. pkef]Qmf ;ldltsf] uf kf sf] sfo{s|d, sfo{of]hgf lgdf{0f, ;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ljifodf hgrf;f] 

tyf hg;xeflutfdf sld 

७. uf kf hgk|ltlglw, k|zf;g tyf ;j{;fwf/0fx?lar समधिय lgdf{0fdf r'gf}lt 

८. ufpFkflnsfsf] cfkg} ;|f]t;fwgdf sld tyf k'lhlgdf{0fdf sl7gfO 

 

 

 

 

 

अन्तर्मा, 

हामीसंग एकालतर श्रोत र साधिको अपर्ावत्तता छँदस छ भिे अकोलतर जिताका बढ्दो र  अलसलमत चाहिा 

पुरा गिुव पिे अर्स्था छ  | तथापी प्राप्त लसलमत श्रोत साधििाई अलधकतम् उपर्ोग गिे प्रर्ास र जमको 

हामीिे गरररहकेा छौं | 

 

लर्गत भन्दा र्तवमाि र र्तवमाि भन्दा भोिीका क्रदिमा हामी लिरन्तर र्शासकीर् सधुारको प्रर्ासमाफव त 

खजुराको सुन्दर र समृद्ध भलर्ष्र् लिमावणको िालग लर्कासको खाका कोिव अलधकतम् प्रर्ास र प्रर्न ग गररि े

छ र र्ो प्रलतर्द्धता र्हाँहरु समक्ष जाहरे गदवछु | र्हाँहरुको सकरात्मक सोच, चासो र अमुल्र् एब ं

रचिात्मक सुझार् तथा सल्िाहको सदसब आर्शा र अपेक्षा गदवछु | 

 

धन्र्र्ाद! 
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अयर्क्ष 

खजुरा गाउँपालिका 


