
वीरगजं उप-महानगरपालिका
वालषिक प्रगलि समीक्षा गोष्ठी २०७२/७३

प्रस्ििुकिाि

लवष्ण ुप्रसाद कोइरािा

कार्िकारी अलिकृि

वीरगजं उप-महानगरपालिका



नगर पररचर्

सरू्ि मलददर शकंराचार्ि द्वार गहवामाई मलददर

घण्टाघर छठको बेिा घलिअवाि पोखरीलिस्वा चतै्र्



प्रमखु उपिलधिहरू

मझौिा शहर एलककृि शहरी वािावरणीर् सिुार आर्ोजनाको वीरगंज उप-

महानगरपालिका अदिगिि लवलिदन क्षेत्र िाक रोि, पदम रोि, आदशिनगर, रंगशािा, जेि

रोि, पानी टंकी िथा अदर् ठाउँमा हुने िुवानको समस्र्ािाई सम्बोिन गनि र शहर लित्र

बढ्दो ट्रालिक चाप (Traffic Pressure) िथा ट्रालिक दघुिटना (Traffic Accident)

िाई दर्नू गनि 2nd By Pass सिक लनमािण लवस्िार कार्ि आर्ोजनाबाट िईरहकेो र

कररब 58% कार्ि सम्पदन िई सकेको ।

एलककृि सम्पलिकरको सम्पिी मलु्र्ाङ्कनमा साविजलनक सलुविा उपिोग शलु्क

०.०२ प्रलिशििे थप गरी राजश्व संकिन गदाि उल्िेखलनर् सिििा हालसि िएको ।

Green Cityको अविारणा अनसुार उपिोक्ताको ७५% िगानीमा आदशिनगर क्षेत्र

लित्र उक्त र्ोजना संचालिि िएको र र्सिाई नगरको सम्पणूि क्षेत्रमा लवस्िार गने

कार्िक्रम संचािन िरैहकेो ।



प्रमखु उपिलधिहरू

लवस्िाररि ११ वटा विाहरुको िौलिक पवूाििार लवकास िथा स्िरोदनिी गनि कृलष क्षेत्र,

औद्योलगक क्षेत्र, मत्स्र्पािन क्षते्र, आवास क्षेत्र आलद क्षेत्र लविाजन गरी क्षेत्रगि

लवकासको कार्ि प्रारम्ि गररएको ।

नगरपालिका पररसरमा CC क्र्ामेरा जिान गरी कार्ाििर्को सरुक्षा धर्वस्था सलुिढ

गनिका साथै कार्ाििर्को काम-कावािही पारदशी गररएको िथा कार्ाििर् पररसर free

wi-fi zone बनाइएको र नगरपालिकाको आवश्र्क र जानकारी मिूक सचूनाहरु

लिलजटि लिस््िे मािि ि प्रसारण गररएको ।



बार्षिक र्ित्तीय प्रगर्ि

वालषिक आर् धर्र् लववरण

वििरण चालु (रु. हजारमा) पूजजिंगत (रु. हजारमा) कुल (रु. हजारमा)

शीर्षक बजेट खचष बजेट खचष बजेट खचष

केन्द्रिय अनुदान २००००० १८११६१.७२ २००००० १७४५७० ४००००० ३५५७३२.७२

राजश्व बाांडफाांड - - २०००० १६७६४ २०००० १६७६४

आरतरीक आय - - १५०००० १३५५१५ १५०००० १३५५१५

अरय - - ३५००५८ ५६३१८.२८५ ३८००५८ ५६३१८.२८५

कुल २००००० १८११६१.७२ ७५००५८ ३८३१६७.२८५ ९५००५८ ५६४३२९



आन्िरिक आय िथा िाजश्व बााँडफााँडको वि्था

र्िििण

०७२/७३ को कूल 

वनुमार्नि आय

(रु हजािमा)

यथाथि आम्दानी

(रु हजािमा) प्रगर्ि (%)

आदिररक आर् १,३२,९२७ १,३५,५१५ १.९४

राजश्व बाँििाँि १०,००० १६,७६४ ६७.६४

कूि जम्मा १,४२,९२७ १,५२,२७९ ६.५४



भौर्िक प्रगर्ि

क्र.स

के्षत्र सुचक ईकाई गि आब 

सम्म सम्पन्न

(परिमाण)

चालू 

आ.ि.को

लक्ष्य

चालू आ.ि.को

सम्पन्न परिमाण

प्रमुख निीजा /वसि

१ सिक माटे /कच्ची सिक लक.मी. ५०.३२ १.५७

ग्रािेि सिक लक.मी. १०४.५२ ५.५४

कािो पत्रे सिक लक.मी. ५८.३ २.८३

सिक कल्िटि वटा

२ खानेपानी खानेपानी र्ोजना संख्र्ा ११ ११

३ लसंचाई नहर, कुिो लक.मी. ....लसंलचि के्षत्र

पोखरी वटा

४ सिकपिु 

लनमािण सम्पदन

पिु वटा

५ िोहोरमैिा स्र्ालनटरी ल्र्ाण्ि

लिल्ि साइट

वटा

ढि लनकास लमटर ६५.७२ ३.१६



भौर्िक प्रगर्ि
के्षत्र सुचक ईकाई गि आब 

सम्म 

सम्पन्न

(परिमाण)

चालू 

आ.ि.को 

लक्ष्य

चालू 

आ.ि.को 

सम्पन्न 

परिमाण

प्रमुख निीजा /वसि

५ आवास

िथा िवन

लवध्र्ािर् िवन 

लनमािण

वटा ६

न.पा.∕विा कार्ाििर्

िवन लनमािण

वटा ३

वलथिङ सेदटर वटा

स्वास््र् / उप स्वास््र्

चौकी

वटा १

७ ऊजाि एवं 

लवध्र्िुीकर

ण

सौर्ि सिक विी

(ऊजाि) 

लक.वा

अदर् सौर्ि उजाि लक.वा

जिलवध्र्िु् लक.वा



सामार्जक के्षत्रिफि को प्रमुख प्रगर्ि

वीरगंज उपमहानगरपालिकाको िोहोरमैिाको लदगो 

धर्वस्थापनको सम्बलदि छििि कार्िक्रम

िलक्षि वगिका बाि-बालिकाहरुको िालग लचत्रकिा 

प्रलिर्ोलगिा कार्िक्रम

लसप लवकास िथा प्रवििन कार्िक्रम अदिगिि २ मलहने 

लसिाई कटाई कार्िक्रम

बािबालिकाहरुको िालग वािावरण संरक्षण िथा जिवार् ु

पररवििन सम्बलदि अलिमलुखकरण गोष्ठी



निीजाहरु

आर्ोजना शरुुहुनिुददा

पवूिको अवस्था

आर्ोजना सम्पदन िएपश्चाि्

को अवस्था

आर्ोजना लनमािण 

चरणको अवस्था

१. बिा नं. १५ लदपक शाक्र्को घर दलेख वाईपास सिक सम्म



निीजाहरु

आर्ोजना शरुुहुनिुददा

पवूिको अवस्था

आर्ोजना सम्पदन िएपश्चाि्

को अवस्था

आर्ोजना लनमािण 

चरणको अवस्था

२. बिा नं. १४ कृलष अनसुदिान दलेख मलस्जद हुद ैलिनपेलिर्ा 

चौक सम्म



निीजाहरु

आर्ोजना शरुुहुनिुददा

पवूिको अवस्था

आर्ोजना सम्पदन िएपश्चाि्

को अवस्था

आर्ोजना सम्पदन

िएपश्चाि ्को अवस्था

३. बिा नं. १४ श्रीपरु स्कुि दलेख साल्ट टे्रलिङ्  ग सम्म



निीजाहरु

आर्ोजना शरुुहुनिुददा पवूिको अवस्था आर्ोजना १०% सम्पदन िएपश्चाि् को अवस्था

४. मझौिा शहर एलककृि शहरी वािावरणीर् सिुार आर्ोजना 

अदिगिि माईराम पोखरी स्थीि लनमािण हुन िागेको ररलक्रएसन पाकि



निीजाहरु

आर्ोजना शरुुहुनिुददा पवूिको अवस्था आर्ोजना सम्पदन िएपश्चाि ्को अवस्था

५. नेपाि र्ािार्ाि कं. िी. को उिर ििि  नािा लनमािण



नवीनिम कार्ि

मेनरोि आदशिनगर चौक दलेख ठाकुरराम क्र्ाम्पस सम्मको सिक

वीरगंजिाई लग्रनलसटी बनाउने अविारणा अनसुार दवैु ििि पेटीहरुमा

वकृ्षारोपण गरी सौर्ि सिक बिी जिान िएको र blinking light समेि

िगाइ िुटपाथमा स्टेनिेस स्टीिको रेलिङ्ग िगाएको ।



सञ्चालिि आर्ोजनाको लववरण

योजना सङ्ख्या

१ लाख भरदा कम ३

१-५ लाख सम्म ६५

५-१० लाख सम्म ६८

१० लाख भरदा माथि ३५

कूल १७१



वििरण आब 
०७२/७३ 
मा भत्ता
प्राप्त गरे्न
सिंख्या

लगत 
कट्टा 
गररएको
सिंख्या

खचष रकम 
(रु. हजारमा)

फ्रिज रकम (रु. 
हजारमा)

आ.ब ०७३-
७४ मा भत्ता
वितरण गर्नुष
परे्न सिंख्या

औषलि उपचार वदृ्ध-वदृ्धा २६४० ३८ १८९१२.५ ३०१६

बदृ्ध ििा ३५६८ २५ ६५९०.८ ३५४३

अपाङ्ग ििा २८१ - १३५१.१ २८१

एकि मलहिा ििा ३५९९ १८ २४१९७.५ ३५८१

िोपोदमखु ििा - - - -

बाि संरक्षण अनदुान २०२४ - १९४८.८ २०२४

कुि १२११२ ८१ ५३०००.७ २१६९१.०९ १२४४५

सामालजक सरुक्षा लविरणको लववरण

सामालजक सरुक्षा ििा लविरणको लस्थलि



बेरुज ुिर्छ्र्ौटको लस्थलि

क) बेरुजुको वििरण (रकम रु. हजारमा)

वििरण

बेरुजु रकम फर्षयौट रकम फर्षयौट 
प्रगतत
प्रततशत

अतर्नयममत पेश्की असलु उपर कुल 
बेरूजु

अतर्नय
ममत

पे
श्की

अ
सु
ल 
उप
र

कुल

आ.ब. 
७०/७१स
म्म

आ.ब. 
७१/७२
को

कूल आ.ब. 
७०/७१
सम्म

आ.ब. 
७१/७२
को

कूलआ.ब. 
७०/७१स
म्म

आ.ब. 
७१/७२ 
को

कूल

केरिीय 
अनदुान
तफफ

आरतरी
क श्रोत
तफफ ५६०९.१३ ५६०९.१३ ३६००.५५ ३६००.५५ ५६०९.१३ ३६००.५५ ३६००.५५ ६४.१९
कुल



गनुासो िर्छ्र्ौटको लस्थलि

वििरण सिंख्या कारिाही सिंख्या सम्बोधर्न 
(फर्छषयौट)

अ.द.ुअ.आ उजरुीहरु ३ ३ ३
हेलो सरकारको उजरुीहरु १ १ १
सतकफ ता केरिको उजरुीहरु १० १० १०
अरय गुनासो / उजरुीहरु - - -

कूल १४ १४ १४

गनुासो िर्छ्र्ौटको अवस्था



आगामी आ.व.को प्रमखु नीलिहरु

नगरक्षेत्रलित्र जग्गा ्िलटङ्गको िालग नगरपालिकासंग पवूि स्वीकृलि लिनु पनेछ ।

नगरपालिकाको स्वीकृलि लवना ्िटीङ्गको जग्गा लवक्री िएमा त्र्स्िा स्थानहरुमा बदने

िवनहरुको नक्शा पास गनि नगरपालिका वाध्र् हुने छैन । साथै त्र्स्िा स्थानहरुमा सेवा

सलुविा र लवकास पवूाििारहरुमा िगानी नगने नीलि लिइएकोछ ।

“स्थानीर् कर स्थानीर् लवकासको िालग उपमहानगरको सेवा िपाई करदािाको िालग”

िदने मिू सोच राखी कर संकिन र करदािा वलृद्ध कार्िक्रमिाई प्रिावकारी बनाइनेछ ।

र्सका िालग करदािा सचेिना कार्िक्रम, सचूना सम्पे्रषण र नागररक प्रलिको दालर्त्व

िथा कििधर् साथै कमिचारीमा करदािा मैत्री धर्वहारको लवकासमा जोि लदइनेछ ।

वीरगंज उपमगानगरपालिका क्षेत्रलित्र खलु्िा स्थि, साविजलनक पिी जग्गा, सिक

लकनार, नलद लकनारमा रहकेो जग्गा जलमनहरुको समलुचि उपर्ोग गरी शहरी हररर्ािी

प्रवद्धिन गररनेछ ।



आगामी आ.व.को प्रमखु नीलिहरु

वीरगंज उपमहानगरपालिकाको अदिरालष्ट्रर् सम्बदि लवस्िार गरी वैदलेशक सहर्ोग

प्राप्तका िालग अदिरालष्ट्रर् दािलृनकार्हरुको पलहचान गरी आवश्र्क समदवर् र

सहकार्िका माध्र्मबाट आवश्र्क सहर्ोग प्राप्त गनि पहि गररनेछ ।

वीरगंज नगरक्षेत्रलित्र रहकेा सांस्कृलिक िरोहरहरुको संरक्षण गने नीलि लिईएको छ ।

सोको िालग र्स आ.व.मा लिस्वा बौद्ध चैत्र्क्षेत्र, िक्ष्मणवा पाकि , िटुनदवेी मलददर,

लवददवालसनी मलददर क्षेत्र संरक्षण िथा मिुी पोखरी र वौिीमाई पोखरीको वहृि

लवकाशका िालग जोि लदईनेछ ।



जनशलक्त धर्वस्थापन

र्िििण केन्रिफि कोषिफि जम्मा

्िीकृि

दिबन्दी पदपूर्िि

्िीकृि

दिबन्दी पदपूर्िि

्िीकृि

दिबन्दी पदपूर्िि

अलिकृिस्िर १ १ १

सहार्कस्िर - - -

सहर्ोगीस्िर २ २ २

जम्मा ३ ३



प्रमुख सम्या िथा समाधानका लार्ग गरिएकका प्रयास

क्र.स. प्रमुख सम्या सम्या समाधानाथि चार्लएकका प्रयास सम्या समाधानाथि सुझािहरु
र्जम्मेिाि 

र्नकाय

१

एलसर्ािी लवकास बैङ्कबाट 

संचालिि मझौिा शहर 

एलककृि शहरी वािावरणीर् 

सिुार आर्ोजनाको िालग 

समपरूक कोष नहुनु

संलघर् मालमिा िथा स्थालनर् लवकास 

मदत्रािर् मािि ि अथि मदत्रािर् संग 

समपरूक कोष रकम लनकासीको िालग 

प्रर्ास गररएको

२

नगरको सम्पणूि सरसिाईमा 

स्थानीर्बासीको चेिना र 

स्वालमत्वको कमी

नगरको सम्पणूि सरसिाईका िालग आम 

चेिना बढाउन गैर सरकारी संस्थाहरु 

पररचािन गरर सामालजक पररचािन 

मािि ि सरसिाई अलिर्ान चिाइएको

सरकारी, गैरसरकारी, औद्योलगक 

प्रलिष्ठान, अस्पिाि, स्कूि, किेज, 

होटेि आलदिाई सरसिाई कार्िमा 

सलक्रर् बनाउनपुने

सरसिाई िथा

समाजकल्र्ा

ण शाखा

३

र्थािथ आर् िददा खचिमा 

बलृद्ध िई एक आलथिक बषिको 

दालर्त्व अको आलथिक बषिमा

थप हुने गरेको

आदिररक आर् बलृद्धका लनम्िी करका 

के्षत्रहरुको सचूना संकिन , कार्ािदवर्न

र असिुी प्रलकर्ािाई प्रिावकारी 

बनाइएको 

र्थाथि आर्को आिारमा बजटे लनमािण

गरी सोही अनसुार र्ोजना लनिािरण 

गनुिपने

र्ोजना/िेखा

र राजश्व

शाखा



िदर्वाद !


