
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-
२०७८-०७८९

विजयनगर गाउँपाविका

खरुुहुररया कवपििस्तु



परिचय

के्षत्रफलः १७३.१९ वर्ग कि.कि.िा फैकलएिो 

वडा संखयाः ७

िुल जनसंखयाः ४३,४४० (२०७८ सालिो 

जनर्णनािो प्रािकभिि नकिजा अनुसाि)

बेवसाइटःhttps://bijaynagarmun.gov.np

सदििुिाि िौकलहवा देकििो दुि ः ३८ कि.कि.

के्षत्र: पूवगिा किविाज नर्िपाकलिा, पकिि ि उत्तििा

दाङ्र् कजल्ला िथा दकक्षणिा िृष्णनर्ि नर्िपाकलिा

ि कििेिी िुलुि िािि िहेिो 

उचाईः सिुद्र  सिहदेकि िरिव १२० किटि उचाइिा 

िहेिो ।



आ.व. २०७८।०७९ िो प्रर्कि कवविण

• विविय प्रगवत

क्र.सं. कवविण िुल आभदान ििि िुल िचग ििि िचग प्रकििि िैकफयि

१ संविय सरकारबाट प्राप्त

अनदुान/बजेट

४८,६१,१३,००० ४५,०४,८०,७२१।६२ ९२।६७ ससतत, समावनकरण, समपरुक र 

विशषे

२ प्रदशे सरकारबाट प्राप्त

अनदुान/बजेट

६,५४,०९,९००।६३ ३,८२,२१,४८७ ५८।४३ ससतत, समावनकरण, समपरुक र 

विशषे

३ एवककृत स्िास््य पिूातधार विकास ४,६५,१८,००० ४,६५,१८,००० १०००

४ सामावजक सरुक्षा १२,५३,८१,०६४ १२,४४,३१,१७६ ९९।२४

५ गररिसँग विशेश्वर कायतक्रम ४,६४,००० ४,५५,००० ९८।०६

६ आन्तरीक आय ५,०७,४३,६९२ ४,७४,२३,५८० ९३।४६

कुि जम्मा ६०,२२,६६,५९२।६३ ५३,६१,२५,७८८।६२ ९१।३४



िौकिि प्रर्कि

क्र.स.ं कवविण कि.ि ./ संखया

१ सडक (पक्की) वप.वस.वस: ३ वक.मी, कािो पत्रे: ८.२ वक.वम.

२ कच्ची (ग्राभिे) १५.८ वक.वम.

३ खानेपानी योजना बोररङ्ग ४ िटा, वड.वप.आर ४ िटा

४ वशक्षा(विद्यािय भिन) ६ िटा

५ स्िास््य सेिा (अस्पताि वनवसतङ, स्िास््य चौकी) १५ सैया अस्पताि वनमातणवधन अिस्था

६ वसंचाई ६२ थान स्यािो ट्यिेुि जडान, ३.४९ राजकुिो 

पनुस्थातपना

७ सरुवक्षत नागररक आिास वनमातण ११२ िटा



योजना कवविण

क्र.स.ं कवविण लक्ष्य (संखया) प्रर्कि

१ ५ िाख िा सो भन्दा साना योजना १६३ १५६

२ १० िाख सम्मका योजना ४३ ४२

३ १० िाख भन्दा बढी ५० िाख सम्मको २७ २३

४ ५० िाख भन्दा बढीका योजना १० १०

जम्मा २४३ २३१



सािाकजि सुिक्षा ित्ता कवविण
क्र.सं

.
लाभग्राहीको प्रकार मासिक दर चौथो तै्रमासिक  लाभग्राहीको िख्या विसियोजित बिेट कैवियत

१ िेष्ठ िागररक अन्य 4000 1427 63837652

िगत कट्टा

६५६

२ िेष्ठ िागररक दसलत 2660 326 10204272
३ एकल मवहला 2660 307 9899970
४ विधिा 2660 436 13612846

५ परु्ण अपाङ्ग 3990 47 2179072
६ आज खक अपाङ्ग 2128 109 2612106
७ दसलत बालिासलका 532 670 3696668
८ क्षेत्र तोवकएका बालिासलका 532 3397 18702778
९ लोपोन्मखु िाती 3990 4 191520

जम्मा 6723 12,49,36,884



िवन िथा पूवगधाि

क्र.स.ं िवनिो कवविण अवस्था

१ केन्रको प्रशासकीय भिनको अिस्था हाि खरुहुररया बवथतङ्ग सेन्टर मा अिवस्थत रहकेो ।

२ िडा कायातियको भिनको अिस्था िडा नं. १ ,३ र ५  आफ्नै भिनमा सञ्चावित ।

िडा नं. २,४,६ र ७ को भिन वनमातणावधन अिस्थामा रहकेो ।

३ सभाहि िा अन्य भिनको अिस्था सभा हि आवथतक बषत २०७६/०७७ मा वनमातण सम्पन्न भई 

सञ्चािनमा रहकेो ।



दमकि/ एम्बिेुन्स सेिाको अपब्धता संख्या

•आ ि ०७६।०७७ दवेख थान १ बटा एम्बिुेन्स सञ्चािनमा रहकेो ।

• थप १ िटा एम्बिेुन्स खररद प्रकृया अगावड बढाइएको ।



सामावजक विकासका सचूकहरुको अिस्था

क्र.स.ं कवविण अवस्था

१ बािमैत्री स्थावनय शासनको अिस्था कायतविवध वनमातण भई कायातन्ियको अिस्थमा रहकेो ।

२ पणूतखोप, पणूत साक्षर िोषणाको अिस्था पणूतखोप िोषणा भएको र पणूत साक्षर िोषणको नभएको ।

३ फोहर मैिा व्यिस्थापनको अिस्था नभएको ।

४ बातािरण मैत्री स्थानीय शासन िाग ु

भए/नभएको

नभएको ।

५ छाडा पश ुव्यिस्थापनको अिस्था नभएको ।



जनिकििो कवविण

क्र.स.ं कवविण स्व िृि दिबन्द पदपूकिग रिि

१ प्रशासवनक कमतचारी १८ ९ ९

२ प्राविवधक कमतचारी १३ ५ ८

३ करार/ज्यािादारी ७ ६ १

४ अस्थायी ६



न्याकयि सकिकि सिृयिा

क. उजरुी दतात संख्यााः ६३

ख. फर्छ्यौट संख्यााः ५७



ऐन काननु वनमातण

क्र.सं. कवविण संखया

१ ऐन १८

२ वनयमाििी ५

३ कायतविवध २१

४ वनदवेशका ७

५ मापदण्डहरु ४

६ नीवतहरु ५

७ अन्य ९



आ.ब. २०७७।०७८ को बेरुज ुवििरण

रु ३,४१,३८,८९४ ।-



आ.ब. २०७८-०७९ मा भए गरेका अनकुरणीय कायतहरु

• १५ सैयाको आधारभतु अस्पतािको  वशिान्यास भई हाि वनमातणावधन अिस्थामा रहकेो ।

• ७ िटै िडा कायातियमा खोप केन्र वनमातण भइ सञ्चािनमा रहकेो ।

• िडा नं. १, ३ र ७  मा िवथतङ्ग सेन्टर वनमातण भइ सञ्चािनमा रहकेो ।

• िडा नं. २, ४, ६ र ७ िडा कायातियको प्रशासकीय भिन वनमातणको अवन्तम अिस्थामा रहकेो ।

• वशिराज वसमाना दवेख पे्रमनगर हुद ैR.T.O सडक ५.५ वक.वम. , रुरपरु दवेख खडैचा R.T.O. ४ 

वक.वम. , महादिे डािपरु ४ वक.वम. र पडररया दवेख गगुौिी १ वक.वम. सडक कािेपत्रे वनमातण सम्पन्न ।

• पाविका वनिासी जनतािाई शदु्ध वपउने पानीको पहुचँमा परु् याउन ५० प्रवतशत अनदुानमा ३६५ 

िरधरुीमा िायोस्याण्ड वफल्टर जडान गररएको ।



आ.ब. २०७८-०७९मा भए गरेका अनकुरणीय कायतहरु

• छोरीप्रवतको हये मानवसकतामा पररिततनका िावग छोरी बचाउँ छोरी पढाउँ अवभयान सञ्चािन जसबाट 

३३ छोरीको बैंक खातामा पाविकाको १५०००।– जम्मा गररएको ।

• खिुा वदशामकु्त पाविका िोषणािाई शाथतक तलु्याउन ५०४ िटा पक्की शौचािय वनमातण गरी 

नागररकिाई हस्तान्तरण गररएको ।

• आपतकाविन आश्रयका िावग श्री अदै्धतमत आश्रम भिन वनमातण कायतको थािवन भइ हाि 

वनमातणावधन अिस्थामा रहकेो ।

• छात्राहरुिाई विद्याियको पहुचँमा ल्याउनकुा साथै विद्यािय छाड्ने दर िटाउने िक्ष्यका साथ कक्षा ९ र 

११ मा अध्ययनरत छात्राहरुिाई ५२० थान साइकि वितरण गररएको ।



प्रमखु चनुौती र समस्या

• िहुजावत¸ िहुभावष एिं िहुधमत सम्प्रदायका नागररकको बसोिास रहकेो पाविकाको विद्यमान संिेदनवशि 
विविधताको समवुचत व्यिस्थापन गनुत ।

• वसवमत स्रोत साधन (बजेट) बाट अवसवमत जनअपेक्षा सम्बोधन गद ैगाउँपाविकाको सन्तवुित विकाश गनुत ।

• स्थानीय शासनिाई सिि एिं सक्षम बनाउन आिश्यक ऐन काननूको वनमातण तथा वनवमतत काननूहरुको चसु्त 
कायातन्ियन ।

• करका स्रोतहरुको पवहचान गरी करको दायरा विस्तार गरी कवम्तमा पाविकाको प्रशासनीक खचत थेग्ने गरी
आन्तररक स्रोतको जोहो गनुत ।

• गाउँपाविकाबाट सम्पादन हुने वक्रयाकिापिाई चसु्त दरुुस्त गनत आिश्यक दक्ष जनशवक्तको उपिब्धता नहुन ु ।

• पाविकाबाट असन वनयतका साथ सम्पावदत कायतहरुमा समेत  अनािश्यक मदु्दामावमिाहरुको लमेिा रहुन ु ।

• गाउँपाविका वनिासी अवधक जनताको  शैवक्षक एिं जनचेतनाको स्तर न्यनू रहकेा कारण पाविकाबाट सञ्चािन 
हुने गवतविवधहरुमा  आसावतत सकृय सहभावगता नहुन ु।

• वछमेकी मिुकु भारतसँगको खिुा वसमानाका कारण अवधक सरुक्षा संिेशनवतिा रहन ु।



प्रदशे िा संविय सरकार संगको अपेक्षा

• स्थावनय सरकारको हवैसयतमा संविधानिे प्रत्याभतू गरेका एकि अवधकारको कायातन्िनको 

सिािमा स्थानीय तहिाई थप  सक्षम एिं शसक्त बनाउन आिश्यक सहयोग गनुत पने ।

• तीन तहका सरकार (संि, प्रदशे र स्थानीय तह) वबचको समन्िय एिं सहकायतिाई थप व्यािहाररक 

बनाउनकुा साथै स्थानीय तहिाई हनेे  साविक स्थानीय वनकायको मानवसकतािाई संविधानको ममत

र भािना अनरुुप पररिततन गनुतपने ।

• संि र प्रदशे सरकारबाट स्थानीय तहिाई प्राप् त हुने अनदुान तथा सहयोगिाई सम्बवन्धत स्थानीय

तहको भौगोविक, आवथतक एिं सामावजक अिस्थाको उवचत सम्बोधन हुनेगरी विवनयोजन गनुतपने ।

• संविय तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप् त हुने अनदुान एिं सहयोग रकम समयमा प्राप् त नहुदँा उक्त 

रकमबाट सञ्चािन हुने योजना/कायतक्रमको कायातन्ियन तथा रकम भकु्तावनमा समस्या हुने गरेकािे 

समयमै रकम प्रावप् तको सवुनवितता गने ।



महादिे-डािपरु-नयाबस्ती-नौरङ्वगया-जिाबैराठ सडक कािोपत्रे



महदइेया-मैनारी सडक कािोपत्रे



वत्रपािनगर-जिाबैराठ सडक स्तरोन्नती तथा कािोपत्रे



वत्रपािनगर-जिाबैराठ सडक स्तरोन्नती तथा कािोपत्रे दोस्रो खण्ड



गणेशपरु-ढोढरी-खरुुहुररया-प्रेमनगर सडक कािोपत्रे



प्रेमनगर सडक कािोपत्रे तथा स्तरोन्नती



२ नं. िडा कायातिय भिन वनमातण



४ नं. िडा कायातिय भिन वनमातण



६ नं. िडा कायातिय भिन वनमातण



७ नं. िडा कायातिय भिन वनमातण



गा.पा. गेट वनमातण



नेििागंज आधारभतु विद्यािय वनमातण



१५ शैयाको आधारभतु अस्पताि वनमातण



श्री अदै्धतमत आश्रम भिन वनमातण दोस्रो खण्ड



पक्की शौचािय वनमातण



शौचाियको अिस्था



िायोस्याण्ड वफल्टर ५० % अनदुानमा वितरण



वसंचाईका िावग स्यािो ट्यिेुि जडान



कक्षा ९ र ११ मा अध्ययनरत छात्राहरुिाई साइकि तथा कक्षा ६ का छात्रा

हरुिाई  लोिा, शैवक्षक सामग्री र विद्यािय पोषाक वितरण



यकिन्जेल धैयगिापूवगि प्रस्िुि  हेि /सुकनकदनु िएिोिा हाकदगि आिाि व्यि 

र्दगिु ।

धन्यिाद


