
प्रसे विज्ञप्ति 

 

पत्रकार प्तित्रहरु  
स्थानीय तहको प्तनिााचन सम्पन्न भई िीरगंज िहानगरपाप्तिकािा िेरो नेततृ्ििा प्तनिााचचत 
जनप्रप्ततप्तनधीहरुिे पदभार ग्रहण गरेको आज एक बर्ा परुा भएको छ। िीरगंजिाई सिदृ्ध र 
आत्िप्तनभार िहानगर िनाउने हाम्रो अप्तभयानिाई साथ, सिथान र सहयोग ददन ु हनुे सम्पूणा 
नगरिासीहरुप्रप्तत यस अिसरिा कृतज्ञता ज्ञापन गदाछु। िािो सियदेचि जनप्रप्ततप्तनप्तधप्तबहीनताको 
अिस्थािा रहेको िहानगरपाप्तिकािाई ब्यिचस्थत गना प्तनकै प्रयत्न र सिय िचान ु परेको छ । 
हािीिे पदभारग्रहण गदााको अिस्थािा िहानगरपाप्तिकाको आन्तररक राजश्व १४ करोड िात्र प्तथयो 
भने िहानगरपाप्तिकाको विगतका आप्तथाक बर्ाहरुको सचित दावयत्ि कररब २६ करोड पगेुको प्तथयो। 
िीरगंजिा संचाप्तित िैदेचिक सहयोग तथा आन्तररक ऋणतर्ा का पररयोजनािा िहानगरपाप्तिकािे 
ब्यहोन ुपने म्याचचङ र्न्ड सिेत ब्यिस्था गना नसक्दा पररयोजना असर्ि हनुे हो की भने्न अिस्था 
प्तसजाना भएको प्तथयो। िीरगंज उपिहानगरपाप्तिकाबाट िहानगर घोर्णा गदाा % िडा थवपए तर 
पप्तछल्िो पटक थवपएका !! j6f ग्रािीण िडाहरुिा सिेत साविककै जनिचिबाट सेिा प्रिाह गनुापने 
अिस्था रह्यो। आिश्यक जनिचि, कायाािय भिन र अन्य भौप्ततक पूिााधारको अभािका कारण 
नागररकिाई भरपरदो र प्रभािकारी सेिा ददन सवकएको अिस्था पप्तन प्तथएन। 

१=१ जनिचिको पररदृश्य 

अझै पप्तन नेपाि सरकारिे िहानगर घोर्णा गरेपप्तछ ददन ु पने आिश्यक जनिचि, स्रोत र साधन 
उपिब्ध गराउन सकेको छैन। िहानगरपाप्तिकािा एक जना सहसचचि, ९ जना उपसचचि र ७१ 
जना िािा अप्तधकृतको दरिन्दी रहेकोिा आजका प्तिप्तत सम्ि नेपाि सरकारिे एक जना सहसचचि, 

एक जना उपसचचि र ५ जना िािा अप्तधकृत िात्र पठाएको छ।स्थानीय तहिा विगत देचि 
कायारत १८ जना अप्तधकृतस्तरका किाचारीहरु र प्तनजािप्तततर्ा का अप्तधकृत सिेत गदाा पप्तन अझै 
७२ प्रप्ततित अप्तधकृतस्तरको जनिचि ररि रहेको छ। यस्तो अिस्थािा िहानगरपाप्तिकािे प्तिएको 
नीप्तत तथा कायाक्रिहरु कायाान्ियन गदै आि नगरिासीिाई घरदैिोिा पगेुर सेिा ददन सवकएको 
छैन। िहानगरका ९ िटा िहािािा प्रििुको रुपिा उपसचचिहरु तथा िडा कायााियहरुिा 
सचचिको रुपिा िािा अप्तधकृत सवहतको ७ जनाको दरबन्दीको ब्यिस्था भएपप्तन िीरगंज 
िहानगरपाप्तिका अप्तधकांि िडाहरुिा एकजना िात्र किाचारीबाट काि प्तिन ु परेको अिस्था 
छ।जसिे गदाा िडाको बजेट िडािाटै पररचािन गना र अनिाइन प्रणािीबाटै जनतािे घरदैिोिा 
राजस्ि बझुाउन सक्न े व्यिस्था गना र अनिाइन पञ्जीकरण सेिा ददन सवकएको छैन। कप्ततपय 



िहािािाहरु एकजना अप्तधकृतको भरिा िात्र चिाउन ुपरेको र एकजना अप्तधकृतिे तीनिटा सम्ि 
िािाको चजम्िेिारी प्तिनपुरेको अिस्था छ।  
१=२ आप्तथाक स्रोत पररचािनको पररदृश्य 

िीरगंज िहानगरपाप्तिकाको आन्तररक आयिा एक दिक देचि िासै बवृद्ध हनु सकेको देचिदैन। 
बर्ौ देचि करका दर र दायरािाई र्रावकिो िनाउन नसकेको अिस्थािा पवहिो नगर सभाबाट 
ठोस नीप्तत तथा कायाक्रि ल्याईए पप्तन िजेट र पयााि तयारीको सियको अभािका कारण नगरसभािे 
पास गरेको नीप्तत अनसुारको कायाक्रिहरु कायाान्ियन गना सवकएन। दोस्रो नगरसभाबाट आन्तररक 
राजश्विाई ७४ करोड परु याउने िक्ष्य साथ नीप्तत तथा कायाक्रिहरु नगरसभाबाट सिासम्ित रुपिा 
पास गररएपप्तन िजेट कायाान्ियन नहुुँदै विरोधका स्िरहरु िावहर आउन थाल्यो। यसिा विप्तभन्न 
संघसंस्था तथा राजनीप्ततक दिहरुिे विरोध जनाएपप्तछ सिापक्षीय भेिाको सझुाि अनसुार दोस्रो 
नगरसभािे गरेको प्तनणयािाई संिोधन गदै तोवकएको करका दरहरुिा हेररे्र गरी िजेट तथा 
कायाक्रििाई पररिाजान गदै वििेर् नगरसभाबाट प्तनणया प्तिन ु पने पररचस्थप्तत सजृना भयो। यस 
पररचस्थप्ततिा पप्तन पसाा चजल्िाका कप्ततपय प्तनकायिे नगरसभा नै गना नसवकरहेको अिस्थािा 
संविधानिे तोकेको सियिै नगरसभा सम्पन्न गरी नगरसभाको प्तनणायिा उठेका सिािको सम्बोधन 
सिेत आप्तथाक बर्ा िरुु भएको तीन हिाप्तभतै्र वििेर् नगरसभाबाट सम्बोधन गने पवहिो स्थानीय 
तहको रुपिा िहानगरपाप्तिकािे नचजर स्थावपत गरेको छ। 

काननुतः स्थानीय सरकारिे प्तिने िातािरणीय तथा प्रदरु्ण िलु्किा संघीय सरकारबाट पप्तन अिरोध 
प्तसजाना भयो जसका कारण चाि ुआप्तथाक बर्ाका िाप्तग अनिुाप्तनत गररएको आन्तररक आयिा १७ 
करोड कि हनुे देचिन्छ। त्यसै गरी एवककृत घर जग्गा/सम्पचि कर िगायत अन्य िलु्क तथा 
दस्तरुहरुिा प्रभाि पने गरी वििेर् नगरसभाबाट जग्गाको िूल्यांकन र अन्य कर, िलु्क तथा 
दस्तरुहरु घटाइएको हुुँदा आन्तररक आयिा थप ९ करोडिे किी आई अनिुान गररएको रु ७४ 
करोड आन्तररक राजश्विा कररि रु. २६ करोड घट्न गई चािू आप्तथाक बर्ािा सिेत 
िहानगरपाप्तिकािे तजुािा गरेका योजनाहरुको कायाान्ियन गना कठीन हनुे अिस्था प्तसजाना भएको छ 
जसिे गदाा नगरस्तरीय योजनािा बजेट प्तबप्तनयोजन गना सवकएको छैन। 

 

१=३ स्रोत प्तबनाको सेिा प्रिाहको बढ्दो दायरा 
आि नागररकहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको संस्था नै स्थानीय तह हो। स्थानीय सरकारबाट प्रिाह 
गररने सेिािा सरिता, विकास प्तनिााणका कायािाई गणुस्तरीयता एिं पररणािििुी िनाई स्थानीय 
िासन प्रवक्रयािाई जनििुी, जिार्देही, पारदिी, उिरदायी, सिािेिी र सहभाप्तगतािूिक बनाउने 
कुरािाई िहानगरपाप्तिकािे उच्च प्राथप्तिकतािा रािेको छ। चजल्िास्तरीय विप्तभन्न विर्यगत 



कायााियहरुिार्ा त विगतिा पररचािन भैरहेको साधनस्रोत िहानगरपाप्तिकािा प्राि नहनुे तर दईु 
दजान बढी स्िास् य संस्थाहरु कररब २०० विद्याियहरु, १७० बढी सहकारी संस्थाहरु, िवहिा 
बािबाप्तिका तथा सिाजकल्याण सम्बन्धी कायाक्रिहरु, कृवर् तथा पि ु विकास सम्बन्धी 
कायाक्रिहरु, उद्योग व्यिसायको निीकरण तथा प्तनयिन, गैरसरकारी संस्था पररचािन, केन्रीय तथा 
प्रादेचिक सरकारको अनदुान अन्तगातका कायाक्रिहरु सिेत सिािन गने दावयत्ि िहानगरपाप्तिकािा 
सरेको अिस्थािा ती प्तबर्यिा सेिा प्रिाह गने अनभुिी जनिचिको अभाि, विप्तध तथा प्रकृयाका 
बारेिा सिेत अन्योि रहेकोिे सेिा प्रिाहिा अपेचक्षत गणुस्तर कायि गना अझै केही सिय िाग्ने 
देचिएको छ।  
१=४ अन्तरसरकारी सिन्िय, कानूनी तथा कायाविप्तधगत ररिता 
केन्रीय सरकारबाट अपेचक्षत सहयोग र सहजीकरण नभएको प्तबर्य िाप्तथ उल्िेि भैसकेको छ। 
साझा अप्तधकारका क्षेत्रिा स्पष्ट कायाविभाजन नभएको, प्रदेि सरकारिे बनाउनपुने कानूनहरु सियिै 
नबनेको, कानून बनेका प्तबर्यहरुको कायाान्ियन संयन्त्र सिेत नभएको अिस्थािा स्थानीय सरकारिे 
उठाउनै पने कर, िलु्क तथा दस्तरुहरु संकिन गना, राजस्ि बाुँडर्ाुँडको रकि प्राि गना र िािपोत 
िगायतका कायााियिे संकिन गरेको रकि सिेत प्राि गना कठीन भएको अिस्थािा सिन्िय, 
साझेदारी र सहकायाको प्तसद्धान्त व्यिहारिा देचिन सकेको छैन। यो प्तबर्य सिासाधारणिाई बझुाउन 
सिेत सवकएको छैन। 
यी सबै सिस्याका बाबजूद धेरै प्तबर्यिा उल्िेिनीय र उत्साहजनक कायाहरु भैरहेका छन।्  
२=१ सिुासन तथा जनििुी प्रिासन  

१=  भ्रष्ट्राचारिा िनु्य सहनिीिताको नीप्तत अचततयार गररएको छ। जनतासुँग िढी सरोकार राख्न े
िािाहरुिाई थप पारदिी र जिार्देही बनाइएको छ।प्तनगरानी संयन्त्र सदुृढ र प्रभािकारी 
बनाइएको छ। प्रिासप्तनक ढाुँचािा पररिातन सिेत गरी नागररकका गनुासाहरुको सम्बोधन 
गररएको छ। 

२=  प्रत्येक िडािा ७ जनाको दरबन्दी रहेता पप्तन किाचारीको अभाििा िडा कायााियहरुको 
अिस्थािाई िध्ये नजर गदै िडािाई ददइएको अप्तधकारको प्रयोग िडाबाटै गना आधारचििा 
स्थापना गने उदे्दश्यिे २४ िटा िडािा थप किाचारीको व्यिस्था तथा सबै िडाका िाप्तग 
र्ोकि प्िाइन्ट अवर्सर र इचन्जप्तनयर तोवकएको छ। नक्सा पास गने कायािा देचिएका 
सिस्या सिाधान गना सबै इचन्जप्तनयरहरुिाई िडा विभाजन गरी नक्सा पासको प्तनचित 
सीिासम्ि अप्तधकार प्रत्यायोजन  गरी िडास्तरबाट काया सम्पादन e}/xsf] 5 . 

३= िीरगंज िहानगरपाप्तिका प्तभत्र आि नागररकिाई सूचना प्तिन सचजिो होस भने्न उदेश्यिे 
सचुना  अप्तधकृत तोवकएकोछ। नागररकका गनुासो सनेु्न र कसैिे िहानगरपाप्तिका प्तभत्रको 



सचुना िाग गरेिा काननु ििोचजि प्रकृया परुा गरर सूचना उपिब्ध गराइएको छ। पसाा 
चजल्िाका स्थानीय तह र सरकारी कायााियहरुिध्ये सबैभन्दा बढी सूचनाको हक सम्बन्धी 
कानूनको पािन गने स्थानीय तहको रुपिा िीरगंज िहानगरपाप्तिकािाई स्थावपत गररएको 
छ। सूचनाको हक अनसुार  सूचना उपिव्ध गराउने काि गररएको छ।  

४=  िहानगरपाप्तिकाको िोबाइि एचप्िकेिन तयार गरी सािाजप्तनक गररएको र त्यस िार्ा त 
िहानगरको सेिा प्रिाह सम्बन्धी जानकारीका साथै प्राि गनुासाहरुको सम्िोधन एचप्िकेिन 
िहानगरको रे्सबकु पेज र इिेिबाट सिेत  गने व्यिस्था गररएको छ। 

५=  नागररकिे प्तिने सेिासवुिधा सवहतको सूचना उपिब्ध गराउने उदे्दश्यिे िहानगरपाप्तिका र 
अन्तगातका िडाहरुिा नागररक िडापत्र िागू गरी सवकएको छ । 

६= प्रत्येक िवहनाको आय व्ययको वििरण िेि साइट र कायााियको सूचनापाटी िार्ा त 
सािाजप्तनक गने कायाको थािनी गररएको छ।  

७= बर्ौदेचि कायासम्पन्न भए पिात पप्तन भिुानी नपाएका िस्त ुतथा सेिा प्रदायक र प्तनिााण 
व्यिसायीहरुको बाुँकी पाउुँनपुने रकि भिुानी गररएको छ।अिकाि प्राि किाचारीहरुको 
अिकाि पप्तछको भिुानीका सबै िक्यौताहरुको भिुानी ददइएको छ र िैदेचिक स्रोत 
तर्ा का पररयोजनाहरुको िरुुदेचि हािसम्िको म्याचचङ्ग र्न्डको सिेत भिुानी गरी 
िहानगरप्रप्ततको विश्वास बढाउने र आप्तथाक अनिुासन कायि गने ददिािा िहत्िपूणा कदि 
चाप्तिएको छ।  

८=  अनािश्यक रुपिा वितरण हनुे चन्दा र र्जुुँि िचािा रोक िगाइएको छ । 

९= िीरगंज िहानगर पाप्तिकाको सिुासन रणनीप्ततको िस्यौदा तयार गररएको छ । 

१०= करदातािैत्री राजस्ि प्रिासनका िाप्तग राजस्ि पररचािन रणनीप्तत स्िीकृत गररएको छ । 

११=िहानगरपाप्तिकािा सिान पदिा रही सिान काि तर असिान ज्यािा पाइरहेका करारतर्ा का 
किाचारीहरुको पाररश्रप्तिक उच्चति पाइरहेकाहरुसुँग बराबर गरी सिान गररएको छ । 

१२= कुचीकारिाई च्यािे, पोडे, 8f]d, Rofd] जस्ता अपिानजनक िब्दबाट संिोधन गने गररएकोिा 
कुचीकार पदनाि ददई प्रत्येक किाचारीको आत्िसम्िानको सपु्तनचितता गदै सािाचजक 
रुपान्तरणको प्रयास िरुु गररएको छ।  

१३= जोचििपूणा क्षेत्रिा काि गने सबै किाचारीहरुको िीिाको व्यिस्था गररएको छ ।दिकि 
तर्ा का किाचारीहरुिाई ३३ प्रप्ततित थप भिाको व्यबस्था गररएको छ । 

२=२ चिक्षा तथा स्िास् य 

१= सपथग्रहण पप्तछको पवहिो कायापाप्तिकाको बैठकबाट िीरगंज िहानगरपाप्तिका प्तभत्र संचाप्तित 
सम्पूणा सािदुावयक विद्याियिा अप्तनिाया अंग्रजेी चिक्षा िाग ुगने प्तनणया गररएकोिा िीरगंजका 



सम्पूणा सािदुावयक विद्याियिा कक्षा १ िा अप्तनिाया अंग्रजेी विर्यिा  अध्यापन गराउने काया 
भैसकेको छ। आगािी िैचक्षक सत्रिा यसिाई प्तनरन्तरता ददंदै िाप्तथल्िा कक्षािा सिेत 
क्रििः अंग्रजेी िाध्यिबाट पढाइ सिािन गररनेछ। 

२= विद्याियको पहुुँच भन्दा िावहर रहेका िाििाप्तिकािाई विद्यािय भनाा अप्तभयान िार्ा त दईु 
हजार भन्दािढीिाई विद्यािय भनाा गरी पोिाक, जिुा, वकताि, कापी, किि र ब्याग सिेत 
 उपिब्ध गराउने काया प्रारम्भ गररएको छ । 

३= सािदुावयक विद्याियिा कक्षा ५ सम्िका िाििाप्तिकािाई ददउुँसोको िाजाको ब्यिस्थाका 
िाप्तग िजेट व्यिस्थापन  गररएको छ।bz} kl5 sfo{s|d nfu' u/fO{g] 5 . 

४= प्रत्येक सािदुावयक विद्याियिा प्रारचम्भक िािविकास केन्रिा अंग्रजेी िाध्यिबाट अध्यापन 
यसै िैचक्षक सत्र देचि िरुु भएको छ।विद्याियिा विद्याथीहरु पठन पाठन प्रभािकारी रुपिा 
बढेको  साथै चिक्षक तथा किाचारीहरुको प्तनयप्तितता बढेको छ । 

५= प्रत्येक चिक्षकिाई प्रत्येक ददनको चिक्षण योजना बनाई प्रभािकारी चिक्षण गना चिक्षकिाई 
डायरी  उपिव्ध गराईएको छ।चिक्षक कोठािा गररने वक्रयाकिापको वटपोट गना प्रत्येक 
कक्षािा विद्याथीिाई िगबकु उपिब्ध गराइएको छ । 

६= िैचक्षक सत्र २०७५ िा भनाा हनुे विद्याथीहरुिाई सियिै पाठ्यपसु्तक उपिव्ध गराइएको 
छ भने कक्षा १ िा अध्ययनरत दप्तित र गररि िाििाप्तिकािाई पोिाक र िैचक्षक सािग्री 
उपिव्ध गराउने प्रकृया जारी छ । 

७= यस िहानगरपाप्तिका प्तभत्र कक्षा ८ सम्ि अध्ययरत बीस हजार सातसय जना दप्तित र 
छात्राहरुिाई छात्रिपृ्तत उपिव्ध गराइएको छ । 

८= िीरगंज िहानगरपाप्तिकाको चिक्षा ऐन २०७४ र िीरगंज िहानगरपाप्तिकाको  चिक्षा 
प्तनयिाििी, २०७४ स्थानीय राजपत्रिा प्रकाचित भई कायाान्ियनिा रहेको छ । 

९= िहानगरपाप्तिकाका विप्तभन्न िडाहरुिा स्िास् य चौवक तथा बप्तथाङ्ग सेन्टरहरुको पूिााधार 
विकास र स्तरोन्नतीको िाप्तग िजेट ब्यिस्था गररएको छ। स्िास्थ सेिािाई प्रभािकारी 
बनाउन प्तबप्तभन्न ताप्तििहरु सिािन गनुाका साथै अनगुिनिाई तीव्रता ददइएको छ।  

 

२=३ िवहिा, िाििाप्तिका, जेष्ठ नागररक तथा सिाजकल्याण 

१= िधेि आन्दोिनका िहीद पररिारका सदस्यहरु, घाईते एिं अपांग भएका ब्यचिका 
पररिारका िाििाप्तिका र jfn ljw'jf गररि तथा जेहन्दार छात्र छात्राहरुिाई प्तनिलु्क 
चिक्षाको िाप्तग िेयर  कल्याणकारी कोर्को स्थापना गररएको छ। यस कोर्िा नगर 



प्रििुिे कानूनतः पाउुँन े तिि, भिा िापतको रकि र अन्य संघ संस्थाबाट उपिब्ध 
गराईएको रकि सिेत जम्िा गररनेछ।  

२= िीरगंज िहानगरपाप्तिकािे बाि संरक्षण तथा सम्बद्धान सप्तिप्तत र बाि हेल्पिाईनको िाप्तग 
Resque Team को गठन सिेत गरेको छ भने बाि हेल्पिाइनको िाप्तग तयारी  भैरहेको 
छ।  

३= िीरगंज िहानगरपाप्तिका र यपु्तनसेर्को िगानीिा संचाप्तित बाि संरक्षण तथा बाि श्रि 
न्यपु्तनकरण कायाक्रि अन्तगात प्तनगरानी र न्यूनीकरणका िाप्तग सचेतना कायाक्रि संचािन 
भएको छ ।  

४= बवहराहरुका िाप्तग सांकेप्ततक भार्ा कक्षा र बदृ्धहरुका िाप्तग सम्िान कायाक्रिको बजेट 
व्यिस्था गररएको छ। 

५= िहानगरप्तभत्रका िहीद पररिारिाई रोजगारी ददइएको र िहीद पररिारिाई प्तनिलु्क उपचारको 
व्यिस्था गररएको छ। 

 

२=४ भौप्ततक प्तनिाणा तथा पयाटन र पूिााधार विकास  
१= िीरगंज िहानगरपाप्तिका िडा नं. ३२ चस्थत बौगी िोिाको छेउिा रहेको जग्गािा कररि 

७० करोडको िागतिा िाटर पाका  तथा िनोरञ्जन पाका  प्तनिााण Boot System बाट 
सिािन गरी कृवर् पयाटन प्रिद्धान गना आिश्यक प्रकृया अगाडी बढाइएको छ।  

२= नगर क्षेत्रिा अब्यिचस्थत रुपिा देचिएको ट्रावर्क व्यबचस्थत गना घण्टाघर ,परुानो िसपाका , 
िािपोत कायाािय अगाडी, नयाुँ बसपाका  िगाएतका ठाउुँिा पे पावका ङ्गको व्यबस्था 
प्तििाईएको छ। साथै नगरिा संचाप्तित टेम्पोहरुिाई रुटका आधारिा संचािन गना रङ्ग 
तोवकएको छ। घण्टाघर देचि विताासम्ि िेनरोडको पूिा तर्ा  एकिाईनिा िोटर साईकि 
पावका ङ गना िगाईएको छ । 

३= घण्टाघरको उिर तर्ा  रहेको िहानगरपाप्तिकाको जग्गािा प्तनिााणाधीन पाका बारे सिा 
साधारणिाई जानकारी गराउने उदे्दश्यिे उि स्थानिा नक्सा सवहतको होप्तडङ्ग बोडा 
िगाइएको छ।उि जप्तिनिा रु १२५ करोडको िागतिा भौप्ततक पूिााधार प्तनिाणाका िाप्तग 
आिश्यक प्रकृया अचन्ति चरणिा पगेुको छ ।  

४= िीरगंज िहानगरपाप्तिका, िीरगंज  उद्योग िचणज्य संघ, चजल्िा प्रहरी कायाािय पसाा, प्तग्रन 
प्तसटी  िगायत अन्य संघ संस्था सुँग सिन्िय गरी िीगंजको ितुय िहरिा प्तसप्तस क्यािेरा 
जडान गना िहानगरपाप्तिकािे िीरगंज उद्योग िाचणज्य संघिाई १५ िाि रुवपयाुँ उपिव्ध 
गराएकोिा नगरका विप्तभन्न स्थानिा प्तसप्तस  क्यािेरा जडान काया सम्पन्न भएको 
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५= नेपाि सरकार, एचियािी विकास बैक, िीरगंज िहानगरपाप्तिका र नगर विकास कोर्को 
सयिु  िगानीिा प्तनिाणा भैरहेको र्ोहोर ब्यिस्थापन गने ठाुँउ (landfill site) आगािी 
िंसीर िसान्त प्तभत्रिा प्तनिाणा सम्पन्न गने िक्ष्यका साथ काि भैरहेको छ। यसको कुि 
िागत ५४ करोड ७५ िाि रहेका छ।  

६= िीरगञ्ज िहानगरपाप्तिकाको पूिााधार विकासका िाप्तग क्षेत्रीय िहरी विकास आयोजना 
कायाान्ियनका िाप्तग २ सय ३४ करोड िागतिा ठेक्का सम्झौता गररएको छ भने 
पराििादाताको प्तनयचुि प्रकृया अचन्ति चरणिा रहेको छ ।  

७= सघन सहरी विकास कायाक्रि अन्तरगत िीरगंज िहानगरपाप्तिका प्तभत्र ५२ वकिोप्तिटर 
सडक  र ढि प्तनिाणाका काया िरुु भएको छ ।  

८= नगर विकास कोर्को ऋण सहयोगिा िीरगंजको नयाुँ बसपाका  क्षेत्रिा अत्याधपु्तनक बसपाका  
प्तनिाणा काया अचन्ति चरणिा पगेुको छ। lgdf{0fflwg िसपाका  १७ करोड ७८ 
िाििागतिा प्तनिाणा हनु िागेको हो। 

 (= िीरगञ्जको गौरि नेपािको प्रिेिद्वारको रुपिा रहेको िङ्कराचायाद्वारको सौन्दयीकरणको काया 
अचन्ति चरणिा पगेुको छ दिैं अगािै फ्िड िाइट र प्तडचजटि बोडा रािी उद्यान सवहतको 
प्रिेिद्वार बनाउने काया भैरहेको 5. त्यस क्षेत्रिा रहेको र्ोहोरिाई अन्यत्र विस्थापन गरी 
िकृ्षारोपण गररएको छ । 

२=५ सरसर्ाई तथा हररयािी प्रिद्धान 

१= िीरगंजको ितुय िहरिा सरसर्ाईिाई प्राथप्तिकतािा रािी कुचचकार र नाईकेहरुिाई 
प्रभािकारी रुपिा पररचािन गररएको छ। विगतको तिुनािा सरसर्ाईिा सधुार आएको छ 
र अनभुि गना सवकने गरी ^ dlxgf b]lv िाििटेु्ट सिेत प्तनयन्त्रण भएको छ ।  

२= िीरगंज िहानगर प्तभत्रको र्ोहोर िैिा ब्यिस्थापन गना नीचज क्षेत्रिाई चजम्िा ददने उदे्दश्यका 
साथ सािाजनीक नीचज साझेदारी (Public Private Partnership) िोडििा र्ोहोर ब्यिस्थापन 
गना नीचज क्षेत्रसुँग आियपत्र िाग गररएको छ र काप्तताकको अचन्ति साता सम्ििा र्ोहोर 
िैिा संकिन र ब्यिस्थापनको चजम्िा नीचज क्षेत्रिाई ददइने छ। 

३= प्तडभाइडर िगायत नगर क्षेत्रका विप्तभन्न स्थानहरुिा िकृ्षारोपण गने काििाई अप्तभयानका 
रुपिा  अगाडी िढाईएको छ। हािसम्ि िहानगर क्षेत्रिा दि हजार रुिहरु रोवपसवकएको 
छ।  

४= पोिरीहरुको सरसर्ाई िरुु गररएको छ। 



२=६ संिाद, सिार, सहकाया, सिचिकरण र क्षिता विकास 
१= िायन्स क्िब िीरगञ्ज तथा िीरगञ्ज यिुा सिाजको सहकायिाा ''सिुासन, सिवृद्ध र आप्तथाक 

स्थावयत्ि, गौरििय िीरगञ्जका िाप्तग यिुा नेततृ्ि'' प्तबर्यिा िीरगञ्जको भविष्यका िाप्तग सिवपात 
यिुाहरुसुँग अन्तरवक्रया तथा उत्प्ररेणात्िक कायािािा गोष्ठी चिाइएको छ । 

२= िीरगञ्ज िहानगरपाप्तिकािा सिुासन र सेिाप्रिाहिा प्रभािकाररताका िाप्तग िडा सचचिहरु 
तथा अप्तधकृत किाचारीहरुबीच अन्तरवक्रया र अनचुिक्षण चिाइएको छ। 

३= कोररयन प्रचिक्षकहरुबाट कायााियका किाचारीहरु तथा िडाध्यक्षहरुका िाप्तग Special 

Mind Education चिाई सकारात्िक सोच र सधुारका उजाा भने िािको क्षिता अप्तभिवृद्ध 
कायाक्रि सिािन गररएको छ। 

४= िहानगरिाट गररने विकास प्तनिाणाका कािहरुिाई पारदिी र तोवकएको िापदण्डिा सम्पन्न 
गना प्तनिााण व्यिसायीहरुसुँग अन्तरवक्रया गरी गणुस्तरीयता र आप्तथाक अनिुासनिा सहयोग र 
सहकाया िरुु गररएको छ।  

२=७ केही िहत्िपूणा कायाहरु  
१= सािाजप्तनक, पती र ऐिानी जग्गाहरुको संरक्षण गना कानूनी प्रकृयाहरु अििम्िन गररनकुा 

साथै विप्तभन्न ठाउुँहरुिा अप्ततक्रिण  हटाउने काया भईरहेको छ । 

२= पिपुती आदिा विकास सप्तिप्ततबाट विगतिा वितरण भएको o; dxfgu/kflnsfsf] ;Dklt 

२१ िटा प्िटहरुको छानविन प्रकृया  िरुु गरी कानूनी व्यािस्था अििम्िन  गररएको छ 
। 

३= सेिाग्राहीिाई सचजिो होस भने्न उदे्दश्यका साथ िहानगरपाप्तिका प्तभत्र सहायता कक्षको 
प्तनिााण  प्रकृया अचघ बढाइएको छ भने िहानगरपाप्तिका कायााियप्तभत्रको िातािरणिा 
उल्िेतय सधुार गररएको छ।कायाािय प्तभत्र कायािातािरणिा सधुारका िाप्तग पावटािन एिं 
सौन्दयीकरणको प्रकृया अचघ बढाइएको छ। 

४= स्थानीय सरकार सिािन ऐन २०७४ को दर्ा ४६ बिोचजि न्यावयक सप्तिप्ततको प्तनिााचन 
भई सो सप्तिप्ततिे काया सम्पादन गरी रहेको छ ।एक बर्ाको अिप्तधिा न्यावयक सप्तिप्ततिा 
१३८ िटा  िदु्धा दताा भएको छ । यस अिप्तधिा २३ िटा िदु्धा र्रर्ारक भैसकेका 
छन । 

५=  नगरिा ट्रावर्क ब्यिस्थािाई ब्यिचस्थत गना घण्टाघर, िािपोि चोक र परुानो बसपाका िा पे 
पावका ङको ब्यिस्था प्तििाईएको छ। िजार क्षेत्रिा हनुे सिारी आिागिनिाई ब्यिचस्थत गना 
चजल्िा ट्रावर्क प्रहरी र नगर प्रहरीको सिन्ियिा प्रयास थाप्तिएको छ र सिारीसाधनहरुका 
िाप्तग रुट र साङ्केप्ततक रङ्क प्तनधाारण गररएको छ।  



६= िहानगरक्षेत्रप्तभत्रका सडकहरु अप्ततक्रिण गरी थपुाररएका प्तनिााण सािग्री, किाड र सिारी 
साधन प्तनयन्त्रणिा प्तिने प्रकृया तीव्र रुपिे अचघ बढाइएको छ। सडकिा छाप्तडएका पि ु
चौपायाहरु जर्त गने काया प्तनरन्तर जारी छ। 

७= गत आप्तथाक बर्ाका दईु प्ततहाई आयोजना सम्पन्न भै र्रर्ारक सिेत गररएको र चािू 
आप्तथाक बर्ाका योजनाहरुिध्ये प्राथप्तिकतािा रहेका योजनाहरुको िागत इवष्टिेट तयार गने 
काया प्रारम्भ गररसवकएको छ । 

८= विपद व्यिस्थापनका िाप्तग विपद् व्यिस्थापन कोर् िडा गररएको छ र आिश्यक सािग्री 
िरीद प्रकृया अचघ बढाइएको छ। 

९= िीरगञ्ज िहानगरक्षेत्रका सबै सडकहरुको कोप्तडङ्ग तथा प्तडचजटि घर नम्बर ददने कायाको 
तयारी अचन्ति चरणिा पगेुको छ। विद्यतुीय नक्सा प्रणािी, Government Management 

Information System र अनिाइन पञ्जीकरण प्रणािी िागू गना िरीद प्रकृया अचघ 
बढाइएको छ। 

१०= ग्रािीण ि8fिा नक्सा पासिाई सरिीकरण गररएको छ। ती िडाहरुिा कृवर्योग्य tyf jgdf 

k|of]u ePsf  जिीनिा ९० प्रप्ततित करछूट ददइएको छ।  
११= नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताििा िदु्ध िानेपानीको व्यिस्था गररएको छ ;fy} ;]jfu|fxLnfO{ 

;'ljwf pknJw u/fpg 6f]sg k|0ffnL nfu' ul/Psf] 5 . 

१२= j]NjfnfO{ jfnd}qL 3f]if0f ul/Psf] / jfFsL xsdf कूि ३९ सूचक परुा गरी बाििैत्री 
घोर्णा गने तयारी भएको छ। यही िंसीर प्तभतै्र िहानगरप्तभत्रका सबै िडाहरुिाई ििुा 
ददसाििु बनाउने गरी आिश्यक तयारी गररएको छ। 

१३= बायोग्यासका िाप्तग िािपसाािा ६ ljufxf  जग्गािा प्तडवपआर e}/x]sf] 5 । 

१४= बर्ौदेचि जीणा अिस्थािा रहेको प्तितेरी पिुको नेपाितर्ा को िण्ड ििात गररएको छ।  
१५= हररिेतान क्याम्पस अगाडी बािउद्यान तयार भै यसै हिा िहानगरपाप्तिकािाई हस्तान्तरण 

हुुँदैछ।dxfgu/kflnsfn] lnPkl5 ;fj{hflgs k|of]usf] nflu v'Nnf ul/g] 5 . 

!^= cfufdL cfly{s jif{ b]lv jL/u+h dxfgu/kflnsfnfO{ ;fIf/ jL/u+h 3f]if0ffsf] nflu sfd 

cuf8L a9fO{Psf] 5 . 

३. िीरगंज िहानगरपाप्तिकािे पास गरेको ऐन काननु, तथा कायाविप्तधहरु  
छोटो सियिै िहानगरपाप्तिकािे देहाय बिोचजिका १२ ऐन, ३ प्तनयिाििी, ७ कायाविप्तध र १ 
रणनीप्तत तयार गरी िागू गरेको छः  
ऐनहरु 
१. चिक्षा ऐन २०७४ 



२. आप्तथाक ऐन २०७५                                  
३. आप्तथाक कायाविप्तध प्तनयप्तित गने ऐन २०७५              
४. स्थानीय कृवर् व्यिसाय प्रिद्धान ऐन २०७५                           
५. सािाजप्तनक प्तनजी साझेदारी ऐन २०७५                  
६. न्यावयक सप्तिप्ततको कायाविप्तध सम्बचन्ध ऐन २०७५         
७. प्रिासकीय कायाविप्तध प्तनयप्तित गने ऐन २०७५           
८. सहकारी ऐन २०७५                                  
९. स्िास् य तथा सरसर्ाई सेिा ऐन २०७५                 
१०. र्ोहोरिैिा व्यिस्थापन ऐन २०७५                     
११. एर्.एि रेप्तडयो ऐन २०७५                            
१२. आप्तथाक ऐन पवहिो संिोधन २०७५  
प्तनयिाििीहरु 

१. चिक्षा प्तनयिाििी २०७४ 

२. नगरपाप्तिकाको काया विभाजन प्तनयिाििी                   
३. िीरगंज िहानगरपाप्तिकाको प्तनणाय, आदेि र अप्तधकारपत्रको प्रिाणीकरण (कायाविप्तध) प्तनयिाििी                                              
 

नगरसभाबाट पाररत भएका कायाविप्तधहरु  
१. नगरपाप्तिकाको बैठक संचािन कायाविप्तध               
२. िेयर कल्याणकारी कोर् कायाविप्तध                       
३. विज्ञापन तथा अनदुान वितरण कायाविप्तध                 
४. राजपत्र प्रकािन सम्बचन्ध कायाविप्तध                     
५. उपभोिा सप्तिप्तत सिािन कायाविप्तध  
६. टोि विकास सप्तिप्तत सिािन कायाविप्तध                    
७. करार ऐन २०७५ को कायाविप्तध 

*= ahf/ Jofa:yfkg ;DalGw sfo{ ljlw @)&% 

(= ;fj{hflgs ;Dklt 5fgljg ;ldltsf] sfo{ljlw  @)&% 

रणनीप्तत 

१. राजस्ि पररचािन रणनीप्तत 

 

 

 



पत्रकार प्तित्रहरु 

िीरगंजको आप्तथाक विकास, विस्तार र अप्तभबवृद्धका िाप्तग दरुदिी बहृिर योजना अचघ िढाउने 
िहाअप्तभयानिा हािी छौं। िहानगरसुँग प्राि िजेट छैन, आन्तररक स्रोतबाट उठनपुने राजश्व सिेत 
िक्ष्य अनसुार उठाउन सवकएको छैन। नपेाि सरकारिे उपिब्ध गराउने अनदुानिे सिेत ठूिा 
योजना संचािन गना सक्ने अिस्था देचिदैन। यस्तो अिस्थािा जनसहभाप्तगतािा आधाररत विकाि 
प्तनिाणाका कायाहरुिाई प्राथप्तितािा रािेर अगाडी बढाउनकुो विकल्प छैन।आफ्नै बिबतुािा 
िीरगञ्जको सिवृद्धको यस िहाअप्तभयानिा आि िहानगरिासीको सहयोगको अपेक्षा गरेकोछु ।  
िीरगंजको विकासका िाप्तग अरुको भरपनुा भन्दा हािीिे हाम्रा आन्तररक आम्दानीका स्रोतिाई बवृद्ध 
गना जरुरी छ। जि सम्ि हािी स्थानीय रुपिा आत्िप्तनभार हदैुनौ ति सम्ि िहानगरिासीिे अपेक्षा 
गरेको विकास गना सवकदैन । िहानगरपाप्तिकािे करका क्षेत्रहरु विस्तार गना र सिैिाई करको 
दायरािा ल्याउन यसै िर्ा देचि वििेर् अप्तभयान संचािन गदैछ। िीरगंज िहानगरपाप्तिकाn] प्तिएका 
नीप्ततका िारेिा आि नगरिासीिाई जानकारी नहदुाुँ िावहर गित प्रचार हनुे गरेको छ। यसिा 
पत्रकार साथीहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं। 

हािीिे कायाभार सम्हािेको गएको एक बर्ा हािीसुँग सहकाया गनुाहनुे सबै किाचारीहरु, राजनीप्ततक 
दिहरु, व्यापाररक तथा सािाचजक संघसंस्थाहरु, सिारकिीहरु, यिुािगा, प्रिासन तथा सबै 
िीरगञ्जबासीहरुिा हाददाक धन्यिाद ददंदै भविष्यिा अझ दररिो साथ संिाद सहयोग र सहकायाको 
अपेक्षा गदाछौं। 

  धन्यिाद          

       सबै जनप्रप्ततप्तनप्तधहरुको तर्ा बाट  

        विजय कुिार सरािगी 
       नगर प्रििु 

       िीरगंज िहानगरपाप्तिका 
       प्तिप्तत २०७५ असोज १२ 

 

 

 

 

 


