
“ �व�थ सु�दर �वकासको शहर वीरगजं नगर ”

वीरगंज उप-महानगरपा�लकाको तफ� बाट 
हा"द�क �वागत



वीरगंज उपमहानगरपा�लकाको सं#$%त प&रचय 

भौगो�लक अव
था (Geographical Facts)

अ$ांश (Latitude) २६ ,ड.ीउ/रदे1ख २६ ,ड.ी उ/रअ$ांशस3म

देशा�तर (Longitude) ८१ ,ड.ी पवू�दे1ख ८१ ,ड.ी पवू7 देशा�तरस3म

$े8फल (Area) ७५.२ वग� ;क.�म.

उचाइ (Altitude) १२२ �म. दे1ख १२५ �म. स3म

शास�नक �वभाजन (Administrative Division) 

�वकास $े8 (Development Region) म=यमा>चल

अ>चल (Zone) नारायणी

िजAला (District) पसा�

सदरमकुाम (District Headquarter) वीरगंज

Bनवा�चन $े8 नं (Constitutional  Areas) 1 / 2

इलाका िज.�व.स. नं. (District Unit No.) 1 / 2

वडा संCया (No. of wards) ३०

�थापना (Established) 2010 ;fn

जनसंCया (Population) २०४८१६

जनघनHव (Population Density) २७२३ IBत बग� ;क.मी



हालको वीरगंज उपमहानगरपा�लका �े�



छठ पव�को अवसरमा घ,डअवा� पोखरL प&रसर



गहवामाई मि!दर



वीरगजं उप महानगरपा�लका  

आ.व. २०७१।०७२ को वा�ष+क ग�त 


तुतकता+ 
य/बहादरु ख�ी 

काय+कार2 अ3धकृत 
वीरगजं उप-महानगरपा�लका 



आ.ब. अनुमा�नत 
कूल बजेट 
(हजारमा) 

यथाथ+ कुल 
आय 

(हजारमा)

आ!त:रक आय 
(हजारमा) 

;यय 
(हजारमा)

२०६९।०७० ४५०७३४ २५३४७४.८३१ ८२३१६.९८९ २३८७८०.२३१ 

२०७०।०७१ ७१४१८९.५२२ ३९०२४४.७३१ १२७४०८.९७९ ३७८१९५.९८२ 

२०७१।०७२ ११०९०६८.४८५ ५१६७३१.६६८ १५५९५१.६६५ ५१०६१५.७९१

० 

२००००० 

४००००० 

६००००० 

०६९-०७० ०७०-०७१ ०७१-०७२ 

यथाथ� कुल बजेट 

(हजारमा) 
खच� (हजारमा) 



� ए;ककृत स3प�/ कर लागू गा&रएको । 
 

� कर असलुLलाई IभावकारL बनाईएको । 
 

� सं�थाको धरोहरहWलाई साBनसा अवधारणा अनसुार 
आयआज�नमा Wपा�तरण ग&रएको ।

� �थानीय करका Yोतलाई प&रचालन ग&रएको । 
 



आ.व. रकम (हजारमा)

आ.व. २०७०-७१ स3मको कूल बेZजु ८०९३०.३०१

आ.व. २०६९-७० स3मको कूल फछ�य[ट १३५६५०.१३२

आ.व.२०७१-७२ मा फछ�यौट रकम र 
IBतशत

४३९३१.८७८

आ.व. २०७०-७१ को थप बेZज ुस"हत कुल 
बाँक^ बेZज ु

८११७७.७५१

खच�को अनुपातमा बेZज ुIBतशत आ.व. २०७०-०७१ स3मः २१.३९%



�ववरण सं=या लगत क>?ट �वत:रत रकम 
(@ हजारमा)

गएको पेिBक CDज रकम (@ 
हजारमा)

जेaठ नागरLक २८९३ १८ १६७१४

जेaठ नागरLक 
उपचार खच�

२६४६ - २३५४.६९

एकल म"हला ३०८९ ९ १७९८०

लोपो�मुख - -

अशbत अपांङ १६५ - ५९४

बाल संर$ण १८०२ ३४२ २३३६

नोटः बdकबाट �वत&रत रकमको statement Iा%त हुन नसकेको ।



�ववरण दता+ सं=या

ज�म दता� ७१२५

�ववाह दता� ११६२

बसाई सराई दता� ५९१

स3ब�ध �वeछेद -

मुHयू दता� ५४५



�ववरण जEमा सं=या फछHयोट सं=या बांकI

अ.द.ुअ.आ.का 
उजरुLहZ

११ ७ ४

हेलो सरकारको 
उजरुLहZ

१ १ ०

सतक� ता के�fको 
उजरुLहZ

३ ३ ०

अ�य गुनासो\ 
उजरुLहZ

७ ७ ०

कुल ज3मा २२ १८ ४

 
उजरुL फh�यौट IBतशतः ८१.८१%



स....नं.... �े� सचुक ईकाई गत आब २०७०-
७१ सEम 
सEप!न 
(प:रमाण)

आ....ब २०७१-७२
मा थप ग:रएको 
(प:रमाण)

हाल सEम 
लाभािEवत 
जनसं=या

१ सडक माटे सडक ;क�म ५०.२० ०.१२ ८०००

.ाभेल ;क�म १००.३७ ४.१५ ८००००

कालो प8े ;क�म ५६.४३ १.८७ ७००००

मम�त स3भार 
(आकि�मक\ 
Bनय�मत)

;क�म ३०.५० २.०८ ४००००

२ खानेपा
नी

खानेपानी
योजना 

संCया ४४ थान tube
well

५०००



• बाईपास सडक , दोjो बाईपास सडक , रेAवे सडक र माईराम पोखरL 
अBतkमण ग&र Bनमा�ण ग&रएका घर टहराहZ भHकाईएको ।

• �व�ता&रत ११ वटा वडाहZको �ववाद समाधान ग&र उपमहानगरपा�लकाले सेवा 
सु�वधा उपलlध गराएको ।

• वीरगंज उपमहानगरपा�लका अ�तग�त बारा िजAलाको �वYामपुर-९ र ई"टयाहL-७ 
मा Bनमा�ण हुने फोहोर मैला lयव�थापन के�fको नेपाल सरकारबाट �मती 
२०७२।१०।१९ मा वातावरणीय Iभाव मूAयाnकन �वीकृत भई लैoड ;फAड साईट 
Bनमा�ण I;kयामा रहेको ।

• ए;ककृत स3प�/कर लागू भएको ।

• मझौला शहर ए;ककृत शहरL वातावरणीय सुधार आयोजना अ�तग�त नाला, 
सडक ईHयादLको Bनमा�ण काय� fतु गBतले च�लरहेको र सो आयोजनाको ४०% 
काम स3प�न भइसकेको। 



• घoटाघर दे1ख पावर हाउस स3मको फोरलनै सडकको ,डभाईडरहZमा 
�व�भ�न संधसं�थाहZलाई सहभाqग गराई ब$ृारोपण ग&रएको ।

• नगरका �व�भ�न �थानहZलाई के�f बनाई IHयेक ह%ताको बुधवार 
�वशेष सरसफाई काय�kम संचालन ग&र सरसफाई स3बि�ध 
जनजागरण गराइएको ।
 

• शू�य लागतमा वी.उ.म.न.पा.का ४ वटा वडाहZमा ODF घोषणा 
भइसकेको र बाक^ वडाहZ य"ह आ.व. �भ8 गनs तयारL भइरहेको । 
 

• Green Cityको अवधारणा �लई उपभोbताको ७५% लगानीमा 
आदश�नगर $े8 �भ8 योजना संचा�लत भएको।

अनुकरLणय  काय+ह@



� मझौला शहर ए;ककृत शहरL वातावरणीय सुधार आयोजनामा उपमहानगरपा�लकाले 
उपलlध गराउनु पनs समपुरक कोषको लाqग Z.२६ करोड ५० लाख रकम चालू आ.व. 
�भ8 भुbताBन गन� सbने अव�था नरहेको ।

� �व�ता&रत ११ वटा वडाहZलाई उपमहानगरपा�लकाको �तरमा jोतको अभावले �तरो�नBत
गन� सbने अव�था नरहेको ।

� यथा�थ आय भ�दा खच�मा बtृqध भई एक आqथ�क बष�को दाBयHव अक[ आqथ�क बष�मा 
थप हुनु । 
 

� नगरको स3पूण� सरसफाईमा �थानीयबासीको चेतना र �वा�मHवको कमी।

समाधानका लाqग गरेका IयासहZ
� फोहोर मैला lयव�थापनमा हुने लगानी हटाई दLघ�का�लन योजना अuतगत Bनजी $े8लाई 

सहभागी गराउन Iयास भैरहेको ।

� आ�त&रक आय बtृqधका Bन3ती करका $े8हZको सूचना संकलन , काया��वयन र असुलL 
I;कयालाई IभावकारL बनाइएको । 

� नगरको स3पूण� सरसफाईका लाqग आम चेतना बढाउन गैर सरकारL सं�थाहZ प&रचालन 
ग&र सामािजक प&रचालन माफ� त सरसफाई अ�भयान चलाइएको।



� �थानीय �वकास शूAकमा बtृqध ।

� अनुदान रकममा बtृqध ।

� कम�चारLहZको ब�ृ/ �वकास र $मता अ�भबtृqधको लाqग 
सहयोग ।

� �थानीय सेवा आयोग गठन । 
 

� मझौला शहर ए;ककृत शहरL वातावरणीय सुधार 
आयोजनाको समपुरक कोषको lयव�थापन । 



� �व�भ�न सडकमा ग&रएको अBतkमण हटाई सडक �व�तार 
ग&रएको तथा माईराम पोखरLको अBतkमण हटाई &रkेशन पाक�  
Bनमाण� भरैहेको।

� साव�जBनक Bनजी साझदेारL योजनाको सफल काया��वयन । 
 

� �थानीय सेवा Iदायक माफ� त ग&रएका सामािजक प&रचालनका 
काय� वडा तथा ब�ती �तर स3म IभावकारL दे1खएको । 
 

� शू�य लागतमा ODF घोषणा ग&रएको ।



सूचकह@ सूचसूचक पुरा 
भएका गा�वस 

सं=या 

सूचक पुरा गनM 
नगरपा�लका सं=या 

सूचक पुरा गनM 
िज�वस

१. गुनासा सु�ने अqधकारL 
तो;कएको (नगरपा�लका र 
िज�वसको सूचना 
अqधकारLको नाम समेत) 

Iकाशमान �सहं 
अमाHय (Iमुख 
ईि�जBनयर)

२. साव�जBनक सुनुवाई 
गरेको संCया  

३

३. सामािजक परL$ण 
गरे/नगरेको

गरेको

४. साव�जBनक परL$ण 
गरेको योजना संCयाः 

९५





RCC  Drain work at 1st By Pass Road and B/W at Railway Road



Earthen Embankment filling works at 2nd By Pass Road



RCC drain at MD1/NMC/Bhanu chowk/Railway Road



RCC drain at MD1/NMC/Bridge



NMC drain turning  at  vishwa Chowk



NMC Drain Bus park/MD1



3R Awareness program at ward  no:2



Beneficiary taking photo in front of  their own private Toilet



Beneficiary  meeting  prior to handing over  toilet cleaning equipments 



Open Defecation Free (ODF) initiations in Birgunj 

Sub-Metropolitan City 

Executive Officer jointly with Chief Guest (former Prime Weekly road cleaning programme

Minister) Mr. Madhav Nepal inaugurated ODF  announcement 

Community awareness raising mass media campaign for ODF



Livelihood Improvement Programme and 

Community/Youth Empowerment

SDO, LSP coordinator and UGE facilitating and briefing during Economic empowerment in Dalit (Doom) community

bamboo furniture making training under SIP schemes with support of LIP scheme

UGE facilitating for user group formation for project CDO, Parsa briefing session during Youth

implementation at community level.        empowerment training



LGCDP अ�तग�त संचा�लत साना पूवा�धार प&रयोजना

वी.उ.म.न.पा वाड�-१७का नासकेका ग&रएका साम"ुहक गाईपालनमा संयोजक Yी लxमी देवी ठाकुरले गाईलाई दाना खुवाउदै

वी.उ.म.न.पा. वाड�-२६ का नासकेले SIP अ�तग�त शZुवात गरेका वेमौसमी तरकारL खेतीका लाqग ख&रद ग&रएका 
पावर"टलर टयाकटर तथा तयारL नस�रL yयाड







काय�kममा बीउनपाका कम�चारLहZ, Iमुख 
अBतqथ तथा अBतqथहZ

हामी द�लत म"हलाको कुरा सुBन"दनु होस ्

I{न सो=नका लाqग भ�दै काय�kममा म"हला सहभागीता

काय�kमका सहभागीहZ I{न सो=य �थाBनय ज�ता







ध�यवाद !


