“ स्वस्थ सन्
ु दर �वकासको शहर वीरगंज नगर ”

वीरगंज उप-महानगरपा�लकाको तफर्बाट
हा�दर् क स्वागत

�ेत्रीय प्रगित समी�ा गो�ी
िमित २०७२।१०।१२
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िव�ीय प्रगित
कूल बािषर्क स्वीकृत बजेट

चालु

पँजू ीगत

जम्मा

१२,७१,२१,०००

८३,११,५८,३१७

९५,८२,७९,३१७

२०७२ पौष मसान्तसम्मको िव�ीय खचर्

चालु

पँजू ीगत

जम्मा

िव�ीय
प्रगित%

५,००,२१,६२८.२८ १५,१५,४८,५०६.७४ २०,१५,७०,१३५.०२ २१.०३
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आन्त�रक आयको अवस्था
िववरण

२०७२/७३ पुष मसान्त सम्म को
२०७२/७३ को कूल अनुमािनत आय
यथाथर् आम्दानी

आन्त�रक आय

९५,८१,७९,३१७

राज� बाँडफाँड

१,००,००,०००

२०,९८,८४,८०८.६०
हालको बन्दले मालपोतबाट प्रा�
नभएको

कूल जम्मा

९६,८१,७९,३१७

२०,९८,८४,८०८.६०
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प्रमख
ु उपलिव्धह�
 एिककृत नगर बाल भेला आयोजना ग�र बालमैत्री स्थािनय शासन(CFLG) अनसु ार आ.व.

२०७३-७४ का लािग योजना माग ग�रएको ।

 स्थािनय शासन तथा सामदु ाियक िवकास कायर्क्रम(LGCDP) को सहयोगमा संचािलत साना

पवू ार्धार कायर्क्रममा नगरका ३० वटा नाग�रक सचेतना के न्द्रका ग�रब तथा िवपन्न मिहला
सदस्यह�ले आय आजर्न गरे को ।

 Automatic sweeping machine(broomer machine), lifting vehicle ख�रद भई

trial operation मा रहेको ।
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भौितक प्रगित
�ेत्र

१

सडक

सुचक

ईकाई

गत आब
२०७१/७२ सम्म
सम्पन्न (प�रमाण)

आ.ब २०७२/७३
पौष मसान्तसम्म
सम्पन्न (प�रमाण)

माटे /कच्ची सडक

िक.मी.

०.१२

०.२६

ग्राभेल

िक.मी.

४.१५

१.८८

कालो पत्रे

िक.मी.

१.८७

०.८६

ममर्त सम्भार (बृहद\
िनयिमत)

िक.मी.

२.०८

४.५३

सम्पन्न खानेपानी
योजना

संख्या

-

-

२

खानेपानी

३

झोलगु ेंपल
ु िनमार्ण
सम्पन्न

वटा

-

-

४

सडकपल
ु िनमार्ण
सम्पन्न

वटा

-

-

५

िवद्यतु ीकरण

िक.मी.

-

-

िवस्तार

आ.ब २०७२/७३ पौष
मसान्तसम्म
िनमार्णािधन (प�रमाण)

कै िफयत
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प्रमख
ु समस्या तथा समाधानका लािग ग�रएका प्रयास
क्र.स.

१

२

३

प्रमुख समस्या

समस्या समाधानाथर् चािलएका समस्या समाधानाथर् सझ
ु ावह�
प्रयास
आ.व. २०७३-७४ को नगर प�रषद् र काबभु न्दा बािहरको प�रिस्थित मािथल्लो िनकायबाट समस्या समाधनाथर्
चालू आ.व.को िस्वकृत िनित तथा
रहेको ।
पहल ह�न पन� ।
कायर्क्रमह� हालको मधेश अन्दोलनले
सचं ालन गनर् नसिकएको

िजम्मेवार
िनकाय

मझौला शहर एिककृत शहरी
Matching fundको लािग थप सघं ीय मािमला तथा स्थािनय िवकास सघं ीय मािमला
वातावरणीय सधु ार आयोजनामा
रकम के िन्द्रय स्तरमा माग ग�रएको । मन्त्रालयले अथर् मन्त्रालयलाई अनरु ोध तथा स्थािनय
उपमहानगरपािलकाले उपलव्ध गराउनु
गरी रकम उपलब्ध गनर् पहल ग�रिदनु पन� । िवकास
पन� समपरु क कोषको लािग �.२६ करोड
मन्त्रालय, अथर्
५० लाख रकम चालू आ.व. िभत्र
मन्त्रालय र उपभ�
महा न.पा.
ु ािन गनर् सक्ने अवस्था नरहेको ।
यथार्थ आय भन्दा खचर्मा बिृ द्ध भई एक आन्त�रक आय बिृ द्धका िनम्ती आम्दानी र खचर्को सन्तल
ु न कायम गनर् उपआिथर्क बषर्को दाियत्व अक� आिथर्क करका �ेत्रह�को सचू ना सक
महानगरपािल
ं लन , प्रयास भईरहेको ।
बषर्मा थप ह�नु । हाल मधेश बन्दले १० कायार्न्वयन र असल
का
ु ी प्रिकयालाई
करोड जित आन्त�रक आय नउठे को । प्रभावकारी बनाउन प्रयास ग�रएको
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बाँक� अविधको ठोस कायर्योजना
 हालको असहज प�रिस्थित सामान्य बन्दै गए पिछ यस आ.व. को स्वीकृत कायर्क्रमह�

तदा�कताका साथ सच
ं ालन ग�रने छ ।
 आ.व. ०७३-७४ को प�रषदको लािग वडा भेला, एिककृत योजना तजर्मु ा आिद प्रिक्रया
अगाडी वढाउने ।
 हालको मधेश आन्दोलनले न.पा.को आन्त�रक आम्दानी न्यनू ह�न गएकोले संचालनमा रहेको
मझौला शहर एिककृत शहरी वातावरणीय सधु ार आयोजना(STI-UEIP)को लािग िदनपु न�
Matching Fund को लािग मन्त्रालय सगं थप अनदु ान रकम माग गरे कोमा थप पहल गन� ।
 असहज प�रिस्थितले रोिकएका MCPM(Minimum Condition and Performance
Measure) तयारीलाई सचू क अनसु ार कायार्न्वयन गन� ।
 आन्त�रक राज� संकलन गन� कायर्लाई प्रभावकारी बनाउने ।
 नगर सर-सफाईका कायर्लाई दीघर्कालीन �पमा व्यवस्थापन गनर् प्रयास आरम्भ गन� ।
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आगामी आिथर्क बषर्को प्राथिमकता एवं प्रमख
ु नीित
 नगर �ेत्रको सर-सफाई र िविभन्न करह� संकलन गनर् न.पा.लाई व्ययभार नपन� गरी out-

sourcing प्रणाली लागू गनर् पहल गन� ।
 उजार् संकटलाई मध्ये नजर गद� सडक ब�ीलाई सौयर् ब�ीमा स्थािपत गद� लैजाने ।
 हालको मधेश आन्दोलनले नगर िभत्रका ह�रयाली तथा वातावरणमा प्रितकुल असर परे कोले
Urban Plantation, Green Park ह�को व्यवस्थापन ग�रने छ ।
 वातावरणमैत्री स्थािनय शासन(EFLG), बालमैत्री स्थािनय शासन(CFLG) तथा लैंिगक
सशि�करण तथा सामािजक समावेिशकरण(GESI) नीित अन�ु प नगरका सम्पणू र् कायर्क्रमह�
संचालन गन� ।
 FRR( Fiduciary Risk Reduction) and Accrual Accounting System लाई
संचालनमा ल्याउने ।
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