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खजुरा गाउँपालिकाको सार्वजलनक सुनुर्ाई कायवक्रम 
 

 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ७८ (५) बमोलजम  खजुरा गाउँपालिकािे सार्वजलनक सेर्ा प्रर्ाहिाई 

पारदर्शी, उत्तरदायी र जर्ाफदहेी बनाउन  सार्वजलनक सरोकारका लर्षयमा हुने क्रक्रयाकिापहरुको बारेमा आम 

सर्वसाधारण तथा सरोकारर्ािाहरुिाई सूसुलचत गराउने मूि उद्धशे्यका साथ  यो सार्वजलनक सुनुर्ाई कायवक्रम 

आयोजना गररएको हो | 

 

गाउँपालिकाद्वारा प्रदान गररने सेर्ा तथा सुलबधा एर्म्  क्रक्रयाकिापका सम्बन्धमा: सरोकारर्ािा र सर्वसाधारणका 

लबचमा दोहोरो सम्बाद र प्रश्नोत्तर  तथा प्रत्यक्ष सर्ािजर्ाफ   गरर एक आपसमा प्रस्ट हुने र स्थानीय सरकारको कायव 

सम्पादनिाई भाबी क्रदनहरुमा चुस्त र दरुुस्त सुदढृ बनाई जनताको काम िाई सरि र सहज बनाउने स्थानीय सरकार र 

सेर्ाग्राही नागररकलबचको सुसम्बन्धमा कायम गने यो कायवक्रमको उद्धशे्य रहकेो छ | गाउँपालिका बाट सम्पादन हुने 

लबलभन्न योजना तथा कायवक्रमको सन्दभवमा सेर्ा सुलबधाको प्रभार्काररता बारेमा सेर्ाग्राही जनताबाट पृष्टपोषण प्राप्त 

गने सुझार् संकिन गने, गुनासो व्यस्थापन गने, सार्वजलनक प्रलतर्द्धता घोषणा गने र सेर्ा प्रर्ाहमा भएका 

कमीकमजोरीहरु पहीचान गरी सेर्ाप्रर्ाहमा प्राभार्कारीता ल्याउनका िालग यो एक सहयोगी माध्यम हो ।  यो 

कायवक्रमिाई आगामी क्रदनमा लनरन्तरता क्रदईने छ | 

 

सुर्शासन ऐन २०६४  को दफा ३० र सार्वजलनक सुनुर्ाई कायवलर्लध २०६७ को आधारमा यो कायवक्रमिाई व्यर्लस्थत 

गररने छ | यो कायवक्रमिाई सभ्य, अनुसालसत,  सालिन र उपिलधधमुिक बनाउन आचारसंलहता पािन गनुवका साथै 

सबैको रचनात्मक सुझार् र सल्िाहको अपेक्षा गरेको छु |  

 

कायवक्रमहरुको प्रगलत laa/0f 

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

 

क्र स वजेट शिर्षक कैफपमत 

१ 
सूचना सञ्चार प्रववधधको ऺमता ववकास  

सम्ऩन्न 

२ 

आधारभ ूतह धनिलु्क तथा अधनवायष शिऺा कायाषन्वयनका ऱाधग सामदुावयक 
ववद्याऱयऱाई वत्ती /ऩानी/मसऱन्द/खेऱकुद र ऩरीऺा सॊचाऱन खचष  

 सम्ऩन्न 

३ 

अधभभावक शिऺा  

 सम्ऩन्न 

४ 

एक ववद्याऱय एक बगैचा कायषक्रम 

 सम्ऩन्न 
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५ 

कऺा ५स्तर माऩन ऩरीऺा 

सम्ऩन्न 

६ 

कऺा ८ ऩरीऺा सञ्चाऱन ब्यवस्थाऩन 

 सम्ऩन्न 

७ 

कऺाकोठा सवऱीकरण 

सम्ऩन्न 

८ 
कमषचारी ब्यवस्थाऩन खचष 

सम्ऩन्न 

९ 
गाउॉ शिऺा योजना  

सम्ऩन्न 

१० 
गाउॉऩाधऱका स्तरीय अध्यऺ कऩ खेऱकुद 

सम्ऩन्न 

११ 
दैधनक भ्रमण भत्ता /अनगुमन   तथा धनरीऺण / सञ्चार तथा ईन्धन खचष 

सम्ऩन्न 

१२ 
प्रधानाध्याऩक र ऱेखाऩाऱ ऺमता ववकास ताधऱम 

सम्ऩन्न 

१३ 
भनाष अधभयान कायषक्रम सॊचाऱन 

सम्ऩन्न 

१४ 
ववद्याऱय बावहर रहेका बाऱबाधऱकाऱाइष ववद्याऱमा भनाष गरी वटकाउन े

सम्ऩन्न 

१५ 
ववधभन्न ददवस तथा िैशऺक ददवस तथा ऩढाई उत्तसव /मेऱा सॊचाऱन गने  

सम्ऩन्न 

१६ 
ऩूवष प्राथधमक शिऺकहरुको थऩ ऩाररश्रधमक 

सम्ऩन्न 

१७ 
आधारभतू तह प्रावव र धनमावव कमषचारी ऩाररश्रधमक  

सम्ऩन्न 

१८ 
ववद्याऱय कमषचारी माध्यधमक तहका ऱाधग थऩ ऩाररश्रधमक 

सम्ऩन्न 

१९ 
िैशऺक गणुस्तर (ऩूवषप्राथधमक कऺा शिऺकहरु ऱाई मन्टेश्वरी ताधऱम)   

सम्ऩन्न 

२० 
िैशऺक महोत्सव तथा अधतररक्त वक्रयाकऱाऩ 

सम्ऩन्न 

२१ 
मदरिा ब्यबस्थाऩन अनदुान 

सम्ऩन्न 

२२ 
शिऺा सम्बन्धी ववधभन्न बैठक सञ्चाऱन  

सम्ऩन्न 

२३ 
िैशऺक क्याऱेण्डर 

सम्ऩन्न 
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२४ 
िैशऺक गणुस्तर ऩरीऺण कऺा १ देशख ३ कायषक्रम 

सम्ऩन्न 

२५ 
सामदुायवक ववद्याऱयमा मेरो एक ददन अधभयान  

सम्ऩन्न 

२६ 
गत आव मा सबै तहमा  शिऺक अनदुान प्राप्त ववद्याऱयऱाइष धनरन्तरता 

सम्ऩन्न 

२७ 
एकमषु्ट शिऺण धसकाइ अनदुान  

सम्ऩन्न 

२८ 
िैशऺक बऱेुवटन प्रकािन  

सम्ऩन्न 

२९ 
उत्कृष्ट प्रअ शिऺक /ववद्याऱय   ववद्याथी अधभभावक कमषचारीहरुऱाइष सम्मान गने 

सम्ऩन्न 

३० 
िैशऺक भ्रमण तथा अनभुव आदान प्रदान 

सम्ऩन्न 

३१ 
ववऩदमा ऩरेका बाऱबाधऱकाहरुऱाइष िैशऺक सामग्री सवहत सहयोग  

सम्ऩन्न 

३२ 
इन्टरनेट कनेक्टीधभटी 

सम्ऩन्न 

३३ 
िैशऺक गणुस्तर अधभवृवि कायषक्रम 

सम्ऩन्न 

३४ 
शिऺकका ऱाधग शिऺण डायरी छऩाइ 

सम्ऩन्न 

३५ 
वैकशल्ऩक प्रणाऱीबाट धसकाइ सहजीकरण 

सम्ऩन्न 

३६ 
बवहरा स्रोतकऺा आयाका ऱाधग ऩाररश्रधमक  

सम्ऩन्न 

३७ 
यवुा क्ऱब गठन र यवुा ऩररचाऱन  

सम्ऩन्न 

३८ 
ववद्याऱय नक्साॊकन र यसको प्रयोग 

सम्ऩन्न 

३९ 
वावर्षक प्रगधत सधमऺा गोष्ठी 

सम्ऩन्न 

४० 

 

िैशऺक तथयाॊक सॊकऱन प्रिोधन र प्रयोगका सम्बन्धमा ताधऱम 
सम्ऩन्न 

४१ 

मशुस्ऱम मधेिी धसमान्तकृत गररव असाहय छात्राहरुको ऱाधग कऺा ११ र १२ 
छात्रववत्त 

सम्ऩन्न 

 

 

 

@. dlxnf tyf afnaflnsf zfvf af6 xfn;Dd ;DkGg ePsf sfo{s|dx? 
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!= j8f :t/Lo dfga a]rlavg la?4sf] ;ldlt u7g * j6} j8fdf . 

@= j8f g+= # nfO{ afn laafx d'St j8f 3f]if0ff sfo{qmd . 

#= cGt/fli6«o >ld{s dlxnf lbj; . 

$= j8f g++= & df g]t[Tj tyf ;+:yfut ljsf; tflnd ;+rfng u/]sf] . 

%= kflnsf :t/Lo lszf]/L Sna u7g tyf cled'lvs/0f sfo{qmd .  

^= n}lËs lx+;f la?4sf] !^ lbg] cleofg dgfosf] . 

   s= dfWoflds lawfno :tl/o xflh/ hafkm k|ltof]lutf . 

   v= ljleGGf u}/ ;/sf/L ;+:yf / ;/f]sf/ jfnf lar cGt/lqmof sfo{qmd . 

   u= wld{s u'? tyf cleefasx? ;+u cGt/lqmof sfo{qmd . 

   3= cGt/k':tf ;Djfb sfo{qmd . 

&= * j6f j8fdf dfga a]r lavg la?4sf] sfo{ of]hgf tof/L 

*= k|To]s dlxgfsf] % ut] ckfËtf kl/ro kq ljt/0f . 

    dlxnf — @!( 

     k'?if — @($ 

     hDdf  — %!# hgf 

(= lbg lbg} h]i7 gful/s kl/ro kq ljt/0f ug]{ u/]sf] 

    dlxnf —*^*   

    k'?if — (^# 

    hDdf — !*#! hgf 
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GofoLs ;ldlt 

 

वििाद सॊख्मा- ८३ 
सहभतत- ४१ 
प्रकृमा यहेको- ४२ 
 

 

#. :jf:Yo zfvf af6 xfn ;Dd ;DkGg ePsf sfo{s|dx?  

 

सस.नॊ. कामयक्रभ कैफपमत 

१ afifL{s ;ldIff uf]i6L 

 

सम्ऩन्न 

२ czSt tyf h]i7  d= :jf= :jo+ ;]ljsf labfO{ sfo{qmd 

 

सम्ऩन्न 

३ Pd+=Pg= Pr= ck8]6 sfo{qmd 

 

सम्ऩन्न 

४ kflnsf :tl/o kf]if0f ;ldIff 

 

सम्ऩन्न 

५   kflnsf :tl/o Ifo/f]u rf}dfl;s sf]x6{ 

 

सम्ऩन्न 

६ l;= aL= cfO{= Pd=;L= cfO{=  ;ldIff ufli6 

 

सम्ऩन्न 

७ 3/w'/L ;a{]If0f tyf k'0f{vf]klbuf]kgf sfo{qmd 

 

सम्ऩन्न 

८ kl/jf/lgof]hg  ;]6nfO{6 lSnlgs ;+rfng 

 

सम्ऩन्न 

९ lszf]/Lx?sf]nfuL cfO{/g rSsL lat/0f sfo{qmd sf] 

cled'lvs/0f 

 

 

१० laij s'i6/f]u lbj;sf] cj;/df s'i6/f]u ;DaGlw 

cled'vLs/0f 

 

सम्ऩन्न 

११ sf]le8 !( tyf dxfdf/LhGo /f]usf] /f]syfd tyf 

lgu/fgLsf nfuL ;/f]sf/jfnf ;+u cGt/lqmof 

 

सम्ऩन्न 

१२ :jf:YosdL{ sf nfuL ax'lgsfo a[xt kf]if0f tflnd 

 

सम्ऩन्न 

१३ Pd+=Pg= Pr= cg ;fO{6 sf]lr8+  

 

सम्ऩन्न 
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१४ xfTtL kfO{n] /f]]usf] cfd cf}iflw ;]jg sfO{qmdsf] 

cled'vLs/0f      tyf cf}iflw ;]jg sfo{qmd ;+rfng 

 

सम्ऩन्न 

१५ e TB  Master Register up date Traning   2 
Days 
 

सम्ऩन्न 

१६   d= :jf= :jo+ ;]ljsfsf] cfwf/e]t tflnd ;+rfng 

 

सम्ऩन्न 

१७   d= :jf= :jo+ ;]ljsfsf]] nfuL k'/:sf/ lat/0f sfo{qmd 

 

सम्ऩन्न 

१८ !)) hgf a9Lsf] h]i7 gfu/Lssf] nfuL lgMz'Ns cfFvf 

ck|]zg 

 

सम्ऩन्न 

१९ laij Ifo/f]u lbjzdf cGt/lqmof sfo{qmd 

 

सम्ऩन्न 

२० ;'Ts[/L ;+u :j:YosdL{ sfo{qmd df $(& hgf ;'Ts]/Ln] 

3/b}nf] ;]jf k|fKt 

 

सम्ऩन्न 

२१ sf]le8 !( ;[qmldt nfO{ 3/d} :j:YosdL{sf] ;]jf-१५४ 
जना 
 

सम्ऩन्न 

२२    kflnsf 4f/f d= :jf= :jo+ ;]ljsfsf] :jf:Yo ladf 

 

सम्ऩन्न 

२३ kflnsf 4f/f d= :jf= :jo+ ;]ljsfsf] sf]le8  ladf 

 

सम्ऩन्न 

२४ aly{8= ;]G6/df ;':s]/Lx'g g;s]sf ;'Ts]/LnfO{ lgMz'Ns 

PDa'n]G; ;]jf 

 

सम्ऩन्न 

२५ ;Dk'0f{ jf8{df  lgz'Ns cf}iflw lat/0f ;]jf 

 

सम्ऩन्न 

२६ ;'/lIft ue{ktg ;]jf- ५९ जना सम्ऩन्न 
२७ laij :jf:Yo lbjzsf] cj;/df cGt/lqmof sfo{qmd 

;+rfng 

 

सम्ऩन्न 

 

$ पशु सेवा शाखाबाट हाल सम्मको प्रगति वववरण 

ऩश ुस्िास््म कामयक्रभ् 
भेडडकर उऩचाय् ६८९१ िटा 
भाइनय सर्जयकर् २७ िटा 



7 
 

ऩश ुिन्धाकयण् ४९५ िटा 
गाइनोकोरोर्जकर उऩचाय्७४ िटा 
कृत्रिभ गबायधान् ६४६ िटा 
ऩोष्टभाटयभ् ५१ िटा  

गोफय ऩरयऺण्३६२ िटा 
खोऩ सॊख्मा्२५३२२ िटा 
हहउदे घाॉसको त्रफउ वितयण् १००० के.र्ज 

सभल्क क्मान वितयण ८ िटा िडाभा् १०० िटा 
फॊगयुको ऩाठाऩाहठ वितयण्२१ िटा 
कुखुयाको चल्रा वितयण् ९०० िटा 
फोमय क्रस फोका वितयण् ५ िटा 
फोमय क्रस फोका वितयण(सभहुभा): ८ िटा 
विधुततम चाया भेससन् ६ िटा 
हात ेचाया भेससन् १० िटा 
बकायो सधुाय कामयक्रभ् २ ऩटक 

ऩयर्जवि तनमन्िण सशविय् १ ऩटक 

ऩशऩुारन तासरभ् ६ ऩटक  

 

 

 

 

 

 

% कृवष शाखाबाट हाल सम्मको प्रगति वववरण 

 

 

क्र स विियण  इकाई ऩरयभाण प्रगतत कैफपमत 

१ कोसबड १९ विशषे कामयक्रभ जना २४० १२३ 

फाफक ११७ जनाको 
बकु्तातनको रागग अनगुभन 
बयैहेको। 

२ ५० % अनदुानभा मार्न्िकयण वितयण जना १०४ १०४   

३ 

अनदुानभा साना ससचाई वितयण 
कामयक्रभ         

  भोटय वितयण जना ७३ ७३   

  ऩाईऩ जना १० १०   
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  सभयससिर जना १५ १५   

४ ऩम्ऩसेट जना १५ १५   

५ ५०% अनदुानभा तयकायीको विउ वितयण  ऩटक १ १ विउ वितयण बसैकेको। 

६ ५० % अनदुानभा च्माउको विउ वितयण ऩोका १८०० १८०० विउ वितयण बसैकेको। 

७ एक िडा एक नभनुा पाभय िटा ८ १ 

१ िटा राई बकु्तातन 
बसैकेको ७ जनाको फाकी 

८ एक स्थातनम एक फासर िटा ८५ ३४ 

३४जनाराई छनौट गरय 
सम्झौताको तमायीभा 

९ िहुउदेर्यमम नसयरय स्थाऩना िटा १ १ सॊचारन बयैहेको। 

१० 

ऩासरका स्तयको विउभा आत्भ तनबयय 
कामयक्रभ िटा १ १   

११ प्रधानभर्न्ि आधुतनफककयण कामयक्रभ िटा २ १ 

१िटा सॊचारन बसैकेको१ 
िटा फाफक 

१२ 

कामयक्रभ सॊचारनका रागग जनशर्क्त 
कयाय िटा १ १   

१३ 

नविनतभ कृवष प्रविगध सम्फर्न्ध २ हदने 
तासरभ िटा २ १ १ िटा तासरभ हुन फाफक 

१४ 

जैविक विषाहद प्रियधन कामयक्रभ २ हदने 
तासरभ िटा २ १ १ िटा तासरभ हुन फाफक 

१५ 

कामायरम ऩरयसय सबि नभनुा प्रदयशन 
स्थर तनभायण िटा २ २   

१६ फासर प्रततमोगगता ५ िटा फासरभा  ऩटक १ १ कामयक्रभ सॊचारन बयैहेको 
१७ आकर्स्भक फासर उऩचाय सेिा  िष ैबरय १ १ कामयक्रभ सॊचारन बयैहेको 

 

 

 

 

 

सामाजिक सरुऺा िर्फ : 
१. साभार्जक सयुऺा बत्ता वितयणको चौभाससक विियण  आ ि २०७ ७।२०७८ ऩहहरो चौभाससक भा- 

५०९१८८०९ |- 
२. साभार्जक सयुऺा बत्ता वितयणको चौभाससक विियण आ ि २०७७।२०७८ दोस्रो चौभाससकभा- ४८५५६३१७ 

|- 
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सहकरी िर्फ : 
 खजुया गाउॉ ऩासरका ऺेि सबि यहेका सहकायी सॊस्थाहरुभा यहेका सभस्माहरु य 

सभाधानका उऩामहरु फीच १ हदने अन्तयफक्रमा कामयक्रभ सम्ऩन्न गरयमो | 
 खजुया गाउॉ ऩासरका ऺेि सबि यहेका सहकायी सॊस्थाहरुराई वित्तीम साऺयता तथा 

सहकायी सचतेना तासरभ ३ हदने सम्ऩन्न गारयमो | 
 हार मस शाखा भापय त खजुया ऺेिसबि यहेका सहकायी सॊस्थाहरुको 

अनगुभन,तनमभन य प्रिधयनको कामयराई ततव्र रुऩभा अगाडड फढाईयहेको छ | 
 खजुया गाउॉ ऩासरकारे सहकायी हदिस र्जल्रा सहकायी सॊघको सभन्िमभा सम्ऩन्न 

गयेको छ | 
 मस शाखा भापय त विसबन्न व्मिसाम,सॊघ सॊस्था गरय मस शाखाभा हार सम्भ ६७५ 

िटा सॊघ सॊस्थाहरु दताय बएका छन ्| 
 

 

 

 

 

k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{s|d  

 
o'jf /f]huf/Lsf nflu ?kfGt/0f kxn cfof]hgf -;Grfng tyf Joj:Yffkg_ 

/f]huf/L k|fKt ug]{ ;+VofM !))   

     

 

cfof]hgfsf] gfd Jf8f g+ s}lkmot 

j8f I]fqsf laleGg ;8sdf ;/;kmfO{ / rk/L xfNg], ;/;kmfO{, 3fF; s6fg, df6f] k6fg 

 
१ सम्पन्न 

j8f sfof{nosf] uf8]{g lgdf{0f, :6]l8odsf] ;/;kmfO{, la?jf uf]8d]n / :jf:Yo rf}sLdf df6f]k6fg / 

;/;kmfO{  

 

२ सम्पन्न 

j8fsf ljleGg rf]s tyf ahf/ hf]8\g] af6f]df rkl/ xfNg], df6f] vGg], ljBfno kl/;/sf] emf8L, 

:jf:Yo rf}sL ;/;kmfO{ / sfnL dlGb/df df6f] k6fg 

 

३ सम्पन्न 

j8f sfof{no b]lv k'j{  ls/0f ejfgLk'/ b]lv a'4k'/ hfg]  af6f] dd{t 

 
४ सम्पन्न 
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:jf:Yo rf}sLsf] uf8]{g lgdf{0f tyf ;/;kmfO{ / a;Gtk'/ hfg] af6f] dd{t ;Def/ . 

 
५ सम्पन्न 

vfg]kfgLsf] kfO{k la:tf/ 

 
६ सम्पन्न 

SofG;/ c:ktfndf uf8]{g lgdf0f{, ;/;kmfO{ / n'Gb|L hfg] af6f] dd{t ;Def/ 

 
७ सम्पन्न 

j8f kl/;/df df6f] k6fg tyf /lgofk'/ b]lv bxjf   hfg]   af6f]df dd{t x'Fb} 

 
८ सम्पन्न 

 

 

sfdsf nflu kfl/>ldsdf cfwfl/t cfof]hgf: 
/f]huf/Ldf ;n+Ug u/fOg] ;+VofM @^% 
 

 

 

cfof]hgfsf] gfd Jf8f g+ 7]ufgf s}lkmot 

Jf8f g+ ! sf] kSsL af6f]df b'O{tkm{ df6f] k6fg  ! /fwfk'/, ! सम्पन्न 

P ufpF @^ +g+  b]lv $^ g+ Kn6 ;DDf 6«ofs lgdf{0f of]hgf @ l;tfk'/, @ सम्पन्न 

la ufpF #) g+ rf]s b]lv k"j{ k]8f/L gfnf;Dd,skf; lasf;b]lv 

k"j{ s[lif kmf/d hf]8\g] af6f], @) g+ rf]sb]lv /fd axfb'/ yfkfsf] 

3/  ;Dd, @ g+ rf]s b]lv p9/fk'/ hf]8\g] af6f] dd{t 

# vh'/f, # सम्पन्न 

vfg]kfgLs 6ofÍsLsf] kfO{k nfO{g la:tf/ O{ ufpF $ vh'/f सम्पन्न 

Wfgf}nL ufpF b]lv /hgjf, 8n}k'/ x'bF} a;Gtk'/  P]nfgL hf]8\g] 

;8s df6f] k6fg  

% p9/fk'/, % सम्पन्न 

led axfb'/ rbf/fsf] 3/b]lv dfgvf]nf ;Ddsf] ;8s lgdf{0f_ / 

sa| :yfg ddt{ 

^ p9/fk'/, ^ सम्पन्न 

दर फहादयु ऩरुयको घय देखख यतनाितत थाऩाको घय हुदै 

भानखोरा जोड्ने नमाॉ फाटो भाटो ऩटान 

& सोनऩयु सम्पन्न 

!= lzj dlGb/ l3of b]lv b+ufnLk'/ hfg] af6f]  

@= b+ufnLk'/b]lv 5uf]8]k'/ hfg] af6f] 

#= ;}km'njf/L b]lv ;]vgk'/jf hfg] af6f]sf] gofF 6ofs vf]Ng] 

* rdsbf/k'/  सम्पन्न 
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खिुरा गाउँपाललकाको वडागि भौतिक तिमाफण िर्फ  प्रगति वववरण 

र्डा १ 

 

क्र.स योजनाको नाम योजना स्थि प्रगलत लर्र्रण 

१ af6f] sfnf]kq hn kf]v/L rf}s b]lv g]=ltvf{ cf=lj=;Ddsf] 

af6f] sfnf]kq] 

 

a]; ;Dd sfd ;DkGg 

ePsf] 

 

२ af6f] :Qf]/Gglt 

 

j8f g+= ! d}6xjf :s"n b]lv 5f]6L nfOg x'b} 

af]8{/ ;Dd af6f] :Qf]/Gglt 

 

a]; ;Dd] sfd ;DkGg 

ePsf] 

 

३ af6f] sfnf]kq] 

 

GofpnL8fF8f u+uf ;'gf/sf] 3/b]lv dfgvf]nf 

hfg] af6f] x'b} lkkn rf}tf/f ;Dd af6f] 

sfnf]kq] 

 

a]; ;Dd sfd ;DkGg 

ePsf] 

 

४ af6f] :t/ pGglt d}6xjf :s"n b]lv 5f]6LnfOg x'b} af]8{/ 

;Ddsf] af6f] :t/ pGglt 

 

;fOt ;kmf u/]sf] 

 

५ af6f] sfnf]kq] 

 

axfb'/k'/ kfgL 6+sL b]lv d}6xjf df=lj=;Ddsf] 

af6f] sfnf]kq] 

 

;Demf}tf ePsf] 

 

६ ;8s :t/pGglt 

 

hnkf]v/L kmQ] s'df/L h};Lsf] 3/ b]lv pQ/ 

d]g /f]8 ;Dd ;8s :t/pGglt 

 

Xo'd kfOk sNe6{ lgdf{0f 

sf] sfd z'? ePsf] 

 

७ Xo'dkfOk sNe6{ lgdf{0f 

 

;fljs /fwfk'/ j8f g+= # afn ljsf; s]Gb 

glhs Xo'dkfOk sNe6{ lgdf{0f 

 

;fOt ;kmf u/L hu vGg] 

ePsf] 

 

८ kfs{ lgdf{0f e'k' ;}lgs kfs{ lgdf{0f 

 

;fOt ;kmf u/L hu vGg] 

ePsf] 

 

९ af6f] dd{t 

 

k|sf; ;'gf/ sf] 3/ b]lv gGbnfn sf] 3/ 

;Dd af6f] dd{t 

 

;Demf}tf ePsf] 

 

१० df6f] k6fg tyf u|fj]n 

 

g/ axfb'/ ;'gf/sf] 3/ b]lv 8f]NkfnL sf] 3/ 

;Dd df6f] k6fg tyf u|fj]n 

 

gfnL vGg] tyf ;fOt ;kmf 

u/]sf] 

 

र्डा २ 

 

क्र.स योजनाको नाम योजना स्थि प्रगलत लर्र्रण 

१ कल्बटय तनभायण सी गाउॉ  ४० न  .चोकभा कल्बटय तनभायण  

 

सॊचारनभा यहेको 
 

२ ग्रािेर 

 

गयुाॉसऩयु दधुडरेय देखख दक्षऺण मरयको घय 
सम्भ स्तयीम ग्रािेर 

 

सम्ऩन्न  
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३ ग्रािेर  

 

गौघाट १०३ न  .देखख ऩिुय यत्नको खिीको 
घय सम्भ स्तयीम ग्रािेर  

 

सम्ऩन्न  

४ ग्रािेर 

 

ससद्धनगय बऩुार नेऩारीको घय जाने फाटो 
स्तयीम ग्रािेर 

 

सम्ऩन्न  

५ ग्रािेर 

 

ऩलु्चोक सत्मार टोरभा स्तयीम ग्रािेर  

 

सॊचारनभा यहेको 
 

६ ग्रािेर 

 

डफर सिेुदीको घय देखख उत्तय गौयीनगय 
जाने फाटो स्तयीम ग्रािेर 

 

सॊचारनभा यहेको 
 

७ भभयत मोजना 
 

त्रफसबन्न फाटाहरु भभयत मोजना 
 

सम्झौता गनय फाकी 
 

८ यॊगयोगन िडा कामायरम यॊगयोगन तथा व्मिस्थाऩन 

 

सम्ऩन्न  

९ ऩर्क्क फाटो तनभायण 

 

के गाउॉ  ८० न  .चोक देखख ६९ न .चोक 
सम्भ ऩर्क्क फाटो तनभायण 

 

काभ सॊचारनभा यहेको 
 

१० कारो ऩि े

 

िाडय न  .२ खेरकुद ग्राभ गौयीनगय चोक 
देखख ए- गाउॉ  ९० न  .चोक सम्भ कारो ऩिे  

 

काभ सॊचारनभा यहेको 
 

११ कारो ऩि े

 

खजुया गाउॉ ऩासरका ए -गाउॉ १० न .देखख ५७ 
न .सम्भ  कारोऩि े

 

काभ सॊचारनभा यहेको 
 

१२ कारो ऩि े

 

खेरकुद ग्राभ गौयीनगय चोक देखख ए -गाउॉ 
९० न  .चोक  सम्भ कारो ऩि े

 

काभ सॊचारनभा यहेको 
 

१३ फाटो स्तयउन्नती सस  -गाउॉ ८४ न .देखख ९१ न .सम्भ फाटो 
स्तयउन्नती 
 

काभ सॊचारनभा यहेको 
 

१४ फाटो स्तयउन्नती सस  -गाउॉ ८४ न .देखख ९१ न .सम्भ फाटो 
स्तयउन्नती 
 

काभ सॊचारनभा यहेको 
 

१५ कारो ऩि े

 

एर -गाउॉ १ न .देखख  १६ न  .सम्भ कारो ऩिे  

 

काभ सॊचारनभा यहेको 
 

१६ ग्रािेर एर -गाउॉ १८ न .देखख ३६ न .सम्भ स्तयीम 
ग्रािेर  

काभ सॊचारनभा यहेको 
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१७ ग्रािेर एर -गाउॉ ८१ न .देखख ९० न .सम्भ स्तयीम 

ग्रािेर  

 

काभ सॊचारनभा यहेको 
 

१८ ग्रािेर गौघाट १ न  .देखख १६ न .सम्भ स्तयीम 
ग्रािेर  

 

काभ सॊचारनभा यहेको 
 

१९ बिन तनभायण िाडय न  .२ भा खुससमारी बिन तनभायण  

 
काभ सॊचारनभा यहेको 
 

 

र्डा ३ 

क्र.स योजनाको नाम योजना स्थि प्रगलत लर्र्रण कैक्रफयत 

१ बाटो स्तरउन्नलत गोपाि लसहकंो घर दलेख दलक्षण 

िाि बहादरु ररजािको घर सम्म 

बाटो स्तरउन्नलत 

लनमावण कायव हुद ै पालिका 

स्तररय 

योजना 

२ क्यालन्टन लर्लल्डङ 

लनमावण 

श्री जनता नमुना मा.लर् स्कुि 

क्यालन्टन लर्लल्डङ लनमावण कायव 

अलन्तम चरणमा 

३ लर्लल्डङ लनमावण श्री जनता नमुना मा.लर् स्कुि 

लर्लल्डङ लनमावण कायव 

अलन्तम चरणमा 

४ जाने बाटो लनमावण खजुरा खानेपानी र्डा नं ३ 

कायविाय जाने बाटो लनमावण कायव 

लनमावण कायव हुद ै

५ बाटो स्तरउन्नलत B गाउँ ९० नं चोक दलेख १०५ नं 

चोक सम्मको बाटो स्तरउन्नलत 
सम्पन्न 

६ बाटो स्तरउन्नलत  B गाउँ २१ नं चोक दलेख ४४ नं 

चोक सम्मको बाटो स्तरउन्नलत 

लनमावण कायव हुद ै

७ माटो तथा ग्राबेि माटो तथा ग्राबेि कायव-सामुलहक 

आर्स 

लनमावण कायव हुद ै

८ खानेपालन सप्िाइ खानेपालन सप्िाइ कायव- सामुलहक 

आर्स 

लनमावण कायव हुद ै

९ कम्पाउन्ड र्ाि सामुलहक आर्समा कम्पाउन्ड र्ाि 

को कायव 

लनमावण कायव हुन 

बाकी 

१० र्शौचािय सामुलहक आर्समा र्शौचािय को 

कायव 

लनमावण कायव हुद ै

११ सभा हि र्डा नं ३ मा सभा हि अलन्तम चरणमा 

१२ सामुलहक आर्स सामुलहक आर्स लनमावण कायव सम्पन्न 

१३ लचल्रने पाकव  लचल्रने पाकव  लनमावण कायव सम्पन्न 
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१४ बाटो B गाउँ २१ नं चोक दलेख ४४ नं 

सम्मको थप बाटो 

लनमावण कायव हुद ै

१५ बाटो B गाउँ ९० नं चोक दलेख १०५ नं 

सम्मको थप बाटो 

लनमावण कायव हुद ै

१६ बौततक विकास ऻनोदम क्माम्ऩस बौततक विकास सम्पन्न 

१७ भाटो ऩटान तथा 
ग्रािेर ह्मभु ऩाइऩ 
सहहत 

भहेनद्र भल्र सभर देखख शाह 
भास्टयको घय हुदै आदशय भावि 
ऩछाडडफाट धौरागगरय जोड्ने फाटो 

अलन्तम चरणमा र्डा स्तररय 

१८ भाटो ऩटान तथा 
ग्रािेर ह्मभु ऩाइऩ 

सहहत 

झक्कु नाथ मोगीको घय देखख गौतभ 
विकको घय सम्भ 

सम्झौता भएको 

१९ भाटो ऩटान तथा 
ग्रािेर ह्मभु ऩाइऩ 

सहहत 

ततर ुकािचाको घय देखख याभ फहादयु 
थाऩाको घय सम्भ 

सम्पन्न 

२० भाटो ऩटान तथा 
ग्रािेर 

क गाॉउ ३९ नॊ चोक देखख १२ नॊ सम्भ 
सम्पन्न 

२१ भाटो ऩटान तथा 
ग्रािेर 

क गाॉउ दक्षऺण ऩिुी चोक फाट गडगचैा  
नारा फाफयुाभ को घय आगाडी हुॉदै 

सम्पन्न 

२२ भाटो ऩटान तथा 
ग्रािेर 

चन्द्र हभारको घय देखी उत्तय  जाने फाटो  सम्पन्न 

२३ भाटो ऩटान तथा 
ग्रािेर 

फेरटाडीभा अधुयो फाटोभा सम्पन्न 

२४ ऩक्की नारी तनभायण  
एन आईसी एससमा फङै्क देखख 
भनकाभना जोडने सडक 

अलन्तम चरणमा 

२५ ऩक्की नारी तनभायण 
योशन साऩकोटाको घय हुदै सभिरार 
साऩकोटाको घय सम्भ 

सम्पन्न 

२६ यॊगयोगन आदशय भावि डड गाउॉ  सम्पन्न 

२७ फाटो भभयत 
िडा नॊ ३ सबि 

लनमावण कायव हुन 

बाक्रक 

२८ कम्ऩाउन्ड िार तथा 
भाटो ऩटान 

धनौसर प्रहयी कामायरमको कम्ऩाउन्ड 
िार तथा भाटो ऩटान 

सम्पन्न थप योजना 

२९ खानेऩातन ट्मान्की खानेऩातन ट्मान्की िडा कामायरमको 
फाटोभा तनभायण 

सम्पन्न 

३० भाटो तथा ग्राफेर 
सखुेती टोरभा भाटो तथा ग्राफेर  

लनमावण कायव 

भइरहकेो 

३१ ग्राफेर फाटो १ देखख १३ नॊ प्रट सम्भको ग्राफेर सम्पन्न 
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फाटो 
३२ फाटो स्तयउन्नतत कऩास विकासको कामायरम देखख दक्षऺण 

ततयको फाटो स्तयउन्नतत 
सम्झौता हुन बाक्रक 

 

 

 

 

र्डा ४ 

क्र.स योजनाको नाम योजना स्थि प्रगलत लर्र्रण 

१ 

माटो पटान ग्रेलभि ह्युमपाइप 

सलहत स्तरउन्नती 

खजुरा गा.पा.र्डा नं.४ लड गाउँ िाि  बहादरु थापा घर 

दलेख उत्तर समुहा गाउँ क्रकरण काकीको घर सम्म जाने 

बाटोमा 

सम्पन्न 

२ 

माटो पटान ग्रेलभि स्तर उन्नती 

खजुरा गा.पा.४ लड गाउँ ११नं चोक  दलेख उत्तर स्कुि 

हुद ैलर्शर्न चचव सम्मको बाटोमा 
सम्पन्न 

३ 

माटो पटान ग्रेलभि स्तरउन्नती 

खजुरा गा.पा.४ इ गाउँ तल्िो टोि  गोलर्न्द र्शमावको घर 

दलेख लपपि चौतारा हुद ैपुर्व मसान घाट सम्म जाने 

बाटोमा 

सम्पन्न 

४ मैदान लनमावण खेिकुद मैदान लनमावण लड गाउँमा लनमावण कायव 

भइरहकेो 

५ भान्साघर र कमपाउन्ड र्ाि 

लनमावण 

नेरा आधारभुत प्रा.लर् अपाङ्ग बािबालिकाको 

िालग भान्साघर र कमपाउन्ड र्ाि लनमावण  

लनमावण कायव 

भइरहकेो 

६ ट्रस पुि लनमावण बर्ससन टोि जाने बाटोमा पने पेडारी नािामा 

ट्रस पुि लनमावण 

लनमावण कायव 

भइरहकेो 

७ पखावि र लसलिङ्ग लनमावण मन्डिी चचवको चारै लतर पखावि र लसलिङ्ग 

लनमावण 

लनमावण कायव 

भइरहकेो 

८ र्शौचािय लनमावण र खेिकुद 

मैदान लनमावण 

जनकल्याण मा.लर् बक्रिपुर र्शौचािय लनमावण र 

खेिकुद मैदान लनमावण 

लनमावण कायव 

भइरहकेो 

९ र्शौचािय लनमावण श्री अम्बे माता प्राथालमक लर्द्यािय बुद्धपुरमा 

र्शौचािय लनमावण 

लनमावण कायव 

भइरहकेो 

१० बाटो लनमावण ई गाउँ पदम सुनारको घर दलेख पुर्व जाने बाटो 

लनमावण 

लनमावण कायव 

भइरहकेो 

११ बाटो कािो पत्र े ई गाउँ ने.रा मनकामना आधारभुत लन.मा.लर् 

दलेख पुर्व एफ गाउँ जाने बाटोमा कािो पत्र े

लनमावण कायव 

भइरहकेो 

१२ बाटो स्तरउनन्ती ई गाउँ दलेख एफ गाउँ जाने बाटो स्तरउनन्ती लनमावण कायव 

भइरहकेो 

१३ मलन्दर लनमावण क्रकरण भर्ानी मलन्दर लनमावण सम्झौता गनव बाँकी 
 

 



16 
 

 

 

 

 

 

र्डा ५ 

क्र.स योजनाको नाम योजना स्थि प्रगलत लर्र्रण 

१ पक्की नाली ननर्ााण तथा आरसीसी परसनाथ योगी को घर दनेि अकनाथ 

योगी को घर सम्र् 

सन्चािनमा 

२ र्ाटो पटान तथा सडक ग्रावील  कुन्ने जवाट को घर दनेि दनिण इरफान को 

घर सम्र् 

सम्झौता भएको 

३ र्ाटो पटान तथा सडक ग्रावील  गोर्ती बननयाको घर दनेि ने.रा.प्रानव. 

रजनवा सम्र् 

सम्झौता भएको 

४ र्ाटो पटान तथा सडक ग्रावील  पथरुको घर दनेि बसन्परु गाउँ सम्र् सम्पन्न 

५ र्ाटो पटान तथा सडक ग्रावील  र्ोल्हकेो घर दनेि डलाईपरु गाउँ सम्र् सम्पन्न 

६ र्ाटो पटान तथा सडक ग्रावील  हुलाकी सडक गडघईच नाला दनेि 

रजनवा गाउँ सम्र् 

सम्पन्न 

९ वाल वाउन्री ननर्ााण नेरा प्रानव रजनवा सन्चािनमा 
 

 

 

 

 

 

र्डा ६ 

 

क्र.स योजनाको नाम योजना स्थि प्रगलत लर्र्रण 

! Jffn afplG8/L u]6 lgdf{0f J8f g+= ^ u'N;g] g'l/ sfo{ ;DkGg  

@ Dff6f] k6fg tyf ejg dd{t efg' df=lj= sfo{ ;+rfng e}/x]sf] . 

# u]6 lgdf{0f,jfn afplG8/L / dd{t  sa|:yfgdf sfo{ ;+rfng e}/x]sf] . 

$ Dff6f] k6fg tyf ;8s uf|j]n 

lgdf{0f  

/fhsnL g]kfnLsf] 3/ x'b} 1fg 

a=rGb| a= l;hfnLsf] 3/ ;Ddfsf] 

af6f]df . 

sfo{ ;DkGg  

% Dff6f] k6fg tyf ;8s uf|j]n 

lgdf{0f 

hgsNof0f ;dfh ;'wf/ ;+:yf 

b]vL ofd axfb'/ /fgfsf] 3/ x'b} 

hgtfgu/ lkknsf] ?v ;Ddf . 

sfo{ ;DkGg] . 

^ ;8s uf|j]n lgdf{0f  ls/0f zfxLsf] 3/ b]vL dfgvf]nf 

;Ddfsf] af6f]df 

sfo{ ;DkGg  
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& ;8s uf|j]n lgdf{0f rlGb| g]kfnLsf] 3/ b]vL ljzfnsf] 

3/ ;Ddfsf] af6f]df  

sfo{ ;DkGg  

* Dff6f] k6fg tyf ;8s uf|j]n 

lgdf{0f 

l;dn3f/L uf}3f6 hf]8g] ;8s 

v08 b]vL s[i0f kl/of/sf] 3/ x'b} 

hg;]jf df=lj= ;Ddf . 

sfo{ ;DkGg  

( Dff6f] k6fg tyf ejg dd{t hgsNof0f cfwf/e't ljwfnosf] 

lkmN8df  

sfo{ ;DkGg  

!) 5fpgL lgdf{0f  Uf'N;g] dlbgf db;f{ cuf8L . sfo{ ;+rfng e}/x]sf] . 

!! Dff6f] k6fg tyf dd{t db;f{ ;}bfo d':tkmfsf] lkmN8  sfo{ ;DdkGg  

!@ s'nf] lgdf{0f  h]7Lgfnf ;/:jtL  sfo{ ;DdkGg  

!# Aff6f] dd{t  vh'/f ^ leqsf] af6f]df  sfo{ ;DkGg  

!$ s'nf] lgdf{0f  h]7Lgfnf l;rfO{ pkef]Qmf ;d'x 

k'/}gf  

sfo{ ;DkGg  

!% Dff6f] k6fg / uf|j]n lgdf{0f cAb'n ;nfdsf] 3/ b]vL 

kGgnfnsf] 3/ ;Ddf 

;Demf}tf ug{ afFsL  

!^ afplG8/L lgdf{0f d+unk'/ sa/:yfg sf] sfo{ ;+rfng e}/x]sf] . 

!& lu|n h8fg ;}ofb afaf ejg  sfo{ ;+rfng e}/x]sf] . 

!* 9Ssg ;d]t kSsL gfnL lgdf{0f lemu'/vfFsf] 3/ b]vL jl8 d:hLb 

x'b} cEhbsf] 3/ ;Dd . 

sfo{ ;+rfng e}/x]sf] . 

!( vfg]kfgL lgdf{0f  hg;]jf df=ljwfnodf  sfo{ ;DdkGg  

@) z}rfno / afp08/L jfn lgdf{f0f hgsNofg k|f=lj= sfo{ ;DkGg  

@@ vfg]kfgL wf/f lgdf{0f vh'/f ^ afFs] . ;Demf}tf ug{ afFsL 

@# z}rfno hgsNofg cf=lj= zflGtgu/ sfo{ ;+rfng e}/x]sf] . 

 

 

र्डा ७ 

क्र.स योजनाको नाम योजना स्थि प्रगलत लर्र्रण 

१ स्र्ास्थय चौकी लनमावण सोनपुर स्र्ास्थय चौकी लनमावण कायव  लनमावण कायव 

भइरहकेो 

२ र्ाि पखावि तथा गेट 

लनमावण 

जनता माध्यालमक लर्द्याियको र्ाि पखावि 

तथा गेट लनमावण  

लनमावण कायव 

भइरहकेो 

३ स्टीि ट्रस कायव तल्िो िुन्री स्टीि ट्रस कायव लनमावण कायव 

भइरहकेो 

४ नालि लनमावण लसमिघारी लर्शर्मलन्दर दलेख उत्तर जाने बाटो 

पक्की नालि लनमावण 

भएको 

५ ट्रस घर लनमावण कब्रस्थान ट्रस घर लनमावण कायव लनमावण कायव 

भइरहकेो 
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६ नािी लनमावण बाके बर्ददया मुि सडक दलेख बरगदही गाउँ 

सम्म पक्की नािी लनमावण  

कायव र्शुरुर्ात 

भएको 

७ ग्रारे्ि बाटो लनमावण चन्ि बहादरु हमािको घर दलेख लचन्ता बहादरु 

डाङ्गीको घर सम्म ग्रार्ेि बाटो लनमावण 

सम्पन्न 

 

र्डा ८ 

क्र.स योजनाको नाम योजना स्थि प्रगलत लर्र्रण 

१ बांधा लनमावण  दहर्ा जाने बाटो  बांधा लनमावण सम्पन्न 

२ पक्की नािी लनमावण तथा 

बाटो ममवत 

सुनौिो टोि सम्पन्न 

३ बाटो ग्राबेि चमकदारपुर चोक देलख उत्तर र दलक्षण 

तफव  

सम्पन्न 

४ हयुम पाइप खररद खजुरा र्डा नं ९ लभत्र सम्पन्न 

५ पक्की नािी लनमावण लघहा गाउँ लभत्र सम्पन्न 

६ कािो पत्र े अलमन लमयाको घर देलख सुनौिो टोि 

हुदै क्रालन्तपुर जाने बाटो 

सम्पन्न 

 

 

 

 

 

 

 

िलक्षत कायवक्रम प्रगलत लर्र्रण 

क्र.स र्डा नं. कायवक्रम कैक्रफयत 

१ १ खजुया १ याधाऩयुको विसबन्न टोरभा  

िाइपाइ जडान 

 
 

सम्पन्न 

२ २ िडा कामायरम यॊङ्गयोगन तथा व्मिस्थाऩन सम्पन्न 

३ ३ सचुना सञ्चाय य विविध कामयक्रभ अगालड बक्रढ सकेको 

४ ३ खेरकुद विकास कामयक्रभ अगालड बक्रढ सकेको 

५ ४ असाहय लर्पन्न सहायता सम्पन्न 

६ ४ खेिकुद सम्पन्न 

७ ४ जनचेतना भुरक सुचना प्रिाह य विविध सम्पन्न 

८ ५ मिुा िगयहरुराई खेिकुद कामयक्रभ सम्पन्न 

९ ७ खजुया-७ ससन्दयुी आधायबतू विध्मारम सशऺा कामयक्रभ अगालड बक्रढ सकेको 
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१० ७ अतत विऩन्न त्रफयाभी सहामता कोष अगालड बक्रढ सकेको 

११ ८ खेरकुद कामयक्रभ सॊचारन सम्पन्न 

 

आर्सथक प्रर्शासन तफव 

 

आमदानी तफव : 

चािु बजेट= ५२३५६५५२१.७७ 

पुजीगत बजेट= ३३६२१३२५४.९८ 

कुि जम्मा = ८५९७७८७७६.७५ 

 

खचव तफव :   

चािु खचव रकम: २५६४३२७४५.०९ 

पुजीगत खचव रकम: १०६२३९१०८.११ 

जम्मा खचव: ३६२६७१८५३.२० 

चािु तफव : ४८.९८%  पुजीगत  तफव :  ३१.६%   जम्मा: ४२.१८% 

 

कोरोना बजेट= १२१३८०९२.१६ 

खचव=४३७४३१०.६८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अन्य महत्र्पूणव काम तथा उपिलधधहरु 

 गाउँपालिका  कायवियमा इन्टरनेट जडान गरर लर्लभन्न कामहरु अनिाइन माफव त भैरहकेो छ | 

 गाउँपालिका सम्बलन्ध गलतलबलध तथा सूचनाहरु गाउँपालिकाको र्ेबसाइट, facebook page,Twitter  द्वारा 

लनरन्तर प्रकार्शन भैरहकेो छ | 

 खजुरा गाउँपालिकाको सुचना,नागररक र्डापत्र लडलजटि सुचना बोडव माफव त प्रकार्शन भई रहकेो | 
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 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 प्रत्यक्ष अर्िोकन पलछ खजुरा गा.पाको अध्यक्ष क्रकस्मत कुमार कक्षपलत 

Uzbekistan, Tashkent भा सम्ऩन्न "2019 EUROPE/CIS Regional Ministeral Conference on Green 

Economy"  8-10 July 2019 Tashkent, Uzbekistan भा सहबागी बई खजुया गा.ऩा य China 

Institute for South-South Cooperation in Agriculture (CISSCA) लबच मा कृलषमा क्रदगो लर्कासका िालग 

साझेदारी भएको छ | 

 Office of United Natios World Food Programme को आमोजनाभा चीनको मुसी शहयभा बएको 
कामयक्रभभा खजुया गा.ऩाको अध्मऺ फकस्भत कुभाय कऺऩततज्मु गई कृवष  सम्फर्न्ध Modality 

अिरोकन |  

 खजुरा गाउँपालिकािे आफनै Mobile Application लर्कास गरर संचािनमा ल्याएको छ | 

 गाउँपालिकाका सबै र्डामा इन्टरनेट जडान गरर व्यलिगत तथा सामालजक सुरक्षािाइ अनिाइन प्रणािीमा 

आधाररत बनाउने काम भएको छ | 

 गाउँपालिकाका सबै र्डामा अनिाइन माफव त राजस्र् तथा करको काम भइरहकेो छ | 

 खजुया गाउॉऩासरकारे फहृत ्खजुया सम्भेरनफाट २१ फुॊदे घोषणा ऩि ऩारयत बएको छ | 
 सामालजक सुरक्षा भत्ता लर्तरण कायव बैंक माफव त लर्तरण गररएको, प्रथम चौमालसक,दोस्रो लर्तरण लर्तरण भई 

सकेको र तेस्रो चौमालसक | 

 खजुरा गाउँपालिकाको साक्षर गाउँपालिका घोषणा गररएको  

 खजुया फहुउद्देयमीम शबा हर तनभायण अर्न्तभ चयणभा यहेको 
 खजुया कृवष क्माम्ऩस सॊचारनभा यहेको 
 खजुया गाउॉऩासरका अन्तगयत प्रथासभक स्िास्थम केन्द्रभा १५ शैमाको अस्ऩरातको सशरान्मास बई तनभायण कामय 

अगाडड फढेको 
 खजुया गाउॉऩासरका अन्तगयत िडा नॊ ३ भा नागरयक आयोग्म सेिा केन्द्र स्थाऩन बएको 
 फहृत खजुया सम्भेरन स्भारयका विभोचन कामयक्रभ  
 र्डा न ४ इगाउ मा आधारभुत स्र्ास्थ चौकी भर्न लनमावण भएको 

 समृद्ध खजुरा पुस्तक लर्मोचन र मुख्यमन्त्री ग्रामीण लर्कास कायवक्रम अन्तरगत सलपङ्ग धयाग उत्पादन कायवको 

उद्घाटन 

 खजुया गाउॉऩासरका र्डा ३िाई बािलबर्ाह मुि गररएको 

 देश बरयभा कोयोनाको उत्कृष्ट व्मिस्थाऩन गरय खजुया गाउॉऩासरका ऩुयस्कृत बएको 
 र्शीत भण्डार लनमावण कायव अलन्तम चरणमा रहकेो 

 हाि सम्म ३५ र्टा ठेक्काहारु सम्झौता भई लनमावण प्रक्रक्रया अगालड बढेको 

 ७२ र्टा उपभोिा सलमलत गठन भइ २५ % कायव सम्पन्न भएको 

 १६ थान सामुलहक आर्ास लनमावण भई लर्पन्न पररर्ारहरु नामार्िी संकिन कायव अगालड बढाइएको 

 भुलम सम्बलन्ध समस्या समाधान आयोगबाट गा.पा लभत्र रहकेा भुलमलहन दलित\ भुलमलहन सुक्मबासी र 

अव्यर्लस्थत बासोबास पररर्ारको िगत संकिन कायव सम्पन्न भएको  

 खजुरा गाउँपालिकािे तेस्रो अन्तर लर्द्यािय मेयर रलनङ्ग लर्शल्ड खेिकुद सम्पन्न गरेको  
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 चुनौती तथा समस्याहरु 
१. योजना लनमावण तथा संचािनको कायवमा उपभोिा सलमलत बाहके अन्य उपभोिाहरुको चासो र सक्रक्रयता लनकै कम 

देलखएको अपेक्षाकृत आन्तररक श्रोत(कर दस्तुर) उठाउन नसक्रकएको | 

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

३. 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 

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

५. }गाउॉ ऩासरकाको आफ्नो ;|f]t;fwgdf sld tyf k'lhlgdf{0fdf sl7gf 

 

अन्तयमा, 

हामीसंग एकालतर श्रोत र साधनको अपयावत्तता छँद ैछ भने अकोलतर जनताका बढ्दो र  अलसलमत चाहना पुरा गनुव पने 

अर्स्था छ  | तथापी प्राप्त लसलमत श्रोत साधनिाई अलधकतम् उपयोग गने प्रयास र जमको हामीिे गरररहकेा छौं | 

 

लर्गत भन्दा र्तवमान र र्तवमान भन्दा भोिीका क्रदनमा हामी लनरन्तर र्शासकीय सुधारको प्रयासमाफव त खजुराको सुन्दर 

र समृद्ध भलर्ष्य लनमावणको िालग लर्कासको खाका कोनव अलधकतम् प्रयास र प्रयत्न गररने छ र यो प्रलतर्द्धता यहाँहरु 

समक्ष जाहरे गदवछु | यहाँहरुको सकरात्मक सोच, चासो र अमुल्य एबं रचनात्मक सुझार् तथा सल्िाहको सदबै आर्शा र 

अपेक्षा गदवछु | 

 

धन्यर्ाद! 

ldlt: @)&७/१२/३१ 
 

क्रकस्मत कुमार कक्षपलत 

अध्यक्ष 

                                                                                                      खजुरा गाउँपालिका 


