
विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक िर्ि २०७७।०७८ को बावर्िक समीक्षा गोष्ठि 
प्रतििेदनको साराांश 

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमखु श्री भीम पराजुिीको अध्यक्षतामा लमतत २०७८ साि कातत िक २६ गत े
भएको बावषिक समीक्षा गोष्ठिमा विराटनगर महानगरपालिका नगर कायिपालिकाको कायािियमा रहेका ९ िटा 
महाशाखा र मझौिा शहरको एकककृत शहरी िातािरणीय पररयोजना र क्षेत्रिय शहरी विकास पररयोजनाबाट 
आर्थिक िषि २०७७।०७८ मा सम्पादन गरेका कायि प्रगततहरुको बावषिक समीक्षा भयो । आर्थिक िषि २०७७।०७८ 
मा कुि आय रु ४२५१४६०३१८ अनमुान गररएकोमा रु २४६७०५२६२० (५८ प्रततशत) माि आय भएको । यस ै
गरर आन्तररक आय रु ९५७५५४८५१ अनमुान गररएकोमा रु ४४४२१६३१८ ( ४६ प्रततशत माि ) आय भयो । 
कुि रु ४२५१४६०३१८ को व्यय अनमुान गररएकोमा रु १९६८२०४६७३ माि यथाथि खर्ि  भएको प्रस्ततुी भयो 
। यथाथि खर्ि मध्ये र्ाि ुखर्ि रु १७४६५२१२१४ अनमुान गररएकोमा रु १०६३२९६५५७ ( ६० प्रततशत माि) 
खर्ि भएको छ । पुुँजीगत खर्ि रु २४४४९३९१०४ अनमुान गररएको मा यथाथि रु ८६१८९००१५  ( ३५ प्रततशत 
माि) खर्ि भएको छ ।  

आर्थिक िषि २०७७।०७८ मा िडागत बजेटको खर्ि हेदाि सि ैभन्दा िढी िडा न ३ बाट ४२.८६ प्रततशत र 
सिभैन्दा कम िडा न १३ िे ९.८९ प्रततशत माि खर्ि गरर कुि िडाको खर्ि २३.७५ माि रहेको छ ।  

समीक्षा गोष्ठिका मखु्य तनठकषिहरु देहाय िमोष्जम रहेको छ । 

सिि पक्ष 

जनप्रतततनधीहरु तनिािर्र्त भए पश्र्ात पहहिो बावषिक समीक्षा गोष्ठि भएको हुदाुँ प्रततिेदन 
प्रस्ततुकताि तथा सहभार्गहरु उत्साहहत रहेको । समीक्षा गोठिीमा त्रिभिुन विश्िविधाियका 
उप प्राध्यापकबाट प्रस्ततुी भएका प्रततिेदनमार्थ समीक्षा गरर हटप्पणी भएको । सि ै
महाशाखाबाट भएको प्रततिेदन प्रस्ततुतकरणको ढार्ाुँमा एकरुपता भएको र सि ैप्रस्ततुतिाइ 
समयािर्ध तोककएको । दरिन्दी अनसुार कमिर्ारीहरु अपगु भएको भएता पतन उपिब्ध 
कमिर्ारीहरुबाट सन्तोषजनक कायि भएको । लशक्षक दरिन्दी लमिान गररएको छ । महानगर 
िहुप्राविर्धक लशक्षाियको स्थापना भइ १२५ जना विधाथीहरुिे तनयलमत पिनपािन गरररहेको 
१० िटा नमनुा विधाियहरुको पिुािधार विकासमा उल्िेख्य िगानी भएकोछ । स्थानीय 
पाियक्रम (कक्षा १- ५) तनमािण भएको । विधाियहरुमा भौततक सवुिधा विस्तार अन्तिगत 
भिन, पसु्तकािय, विज्ञान प्रयोगशािा, शौर्ािय, खानेपानी ICT को विस्तार भएको । 
विधाियहरुको िेखा पररक्षण तथा अनगुमन भरैहेको छ । विरेन्र सभा गहृको Renovate 



भइरहेको र प्रधानमन्िी पाकि  र महानगरको मखु्य प्रशासतनक भिनको डडवपआर तयार 
भरैहेको र विराट राजाको दरिारको समेत डडवपआर तयार भसैकेको गररि सकुुम्िासी १४५ 
पररिारका िार्ग िडा न १२ मा महानगर आिास कायिक्रम अन्तगित तनजहरुिे खररद गरेको 
जग्गामा विराटनगर महानगरपालिका¸ जीिन विकास समाज¸ ह्याविट्याट नेपाि तथा प्रदेश 
सभा सदस्य श्री केदार काकीको सयंकु्त िगानीमा घरहरु तनमािण कायि भइरहेको । अनिाइन 
पोटििको माध्यमबाट राजस्ि सकंिन गने कायिको शरुुिात भएकोछ । फोहोरमिैा 
व्यिस्थापनको हदधिकालिन समस्या समाधानका िार्ग िेण्डकफि साईट जग्गा खररद प्रकक्रया 
भईरहेको र दैतनक रुपमा फोहोर व्यिस्थापन गनि नयाुँ सेिा प्रदायक ससं्था छनौट प्रकक्रया 
भएको । सरुक्षक्षत नागररक आिास कायिक्रमका िार्ग रु ३० हजारका दरि े५८३ पररिारिाइ 
पहहिो ककस्ता भतु्तातन भएको । िातािरण प्रदषुण गने उधोग किकारखानाहरुको तनयलमत 
अनगुमन भ ैतनयमन गरररहेको । विपद व्यिस्थापनका िार्ग आपतकालिन कायि सञ्र्ािन 
केन्र स्थापना भएको ।विपद् वपडडतहरुका िार्ग खाधान्न, दाउरा,  िता कपडा सहयोग 
भएको । बारुणयन्िबाट महानगरपालिका लभि ५० िटा र अन्य पालिकाहरुमा ६५ िटा 
आगिार्गका घटनामा आगो तनयन्िण गरेको । कोलभड महामारीिाइ तनयन्िण गनिका िार्ग 
कोशी अस्पतािमा वपलसआर मेशीन सहयोग, नागररक केयर सेन्टर स्थापनामा सहयोग, 
विलभन्न सघंससं्थािाइ माक्स तथा सेतनटाइजर सहयोग, वपसीआर स्िाि सकंिन, कन्रयाक 
रेलसङ्, आइसोिेसन सेन्टर व्यिस्थापन, अक्सीजन लसलिण्डर सहयोग, एम्बिेुन्स सेिा  तथा 
घरम ैगएर स्िाि सकंिन गरेको । १८४७ िटा घरमा लसिर हाउस कनेक्सन र्ेम्िर तनमािण 
भई water Treatment Plant मा कनेक्ट गररएको छ । छोरी बर्ाउ छोरी पढाउ अलभयान 
सञ्र्ािन भइ रहेको तथा गभिितत तथा सतु्केरी महहिाहरुका िार्ग तनशलु्क एम्बिेुन्स सेिा 
सञ्र्ािन भरैहेको छ । सक्रमणजन्य रोगको रोकथामका िार्ग लसमा नाका रानीमा हेल्थडके्स 
स्थापना भ ै सञ्र्ािन भएको । सि ै िडाहरुमा आधारभतु स्िास््य केन्र माफि त सेिा 
परुयाईएको । सहकारी सम्बन्धी ऐन, काननु बनाई कायािन्ियनमा ल्याईएको,  तनयलमत र 
सघन अनगुमन गरर ससं्थागत सशुासन कायम भईरहेको । कृवषिाई व्यिसातयकरण, 
आधतुनकीकरण र यान्िीकरण गने कायिमा अनदुान प्रदान गररएको छ ।व्यिसातयक पशपुािन 
अलभिहृद गनिका िार्ग समहु गिन र सञ्र्ािनमा जोड हदइएको । तनयलमत बजार अनगुमन 
माफि त स्िस््य बजार सतुनष्श्र्तताका िार्ग तनरन्तर प्रयास भएको ।साझदेारीमा खुल्िा 
जीम तनमािण भएको । राष्ठरय किाकारको समेत सहभार्गतामा मानि सेिा आश्रमको भिन 
तनमािणका िार्ग िहृत कायिक्रम आयोजना गरर ५५ कोिा तनमािणको रकम सतुनष्श्र्त 
गररएको साथै ५० जना सडक मानिहरुिाई उदार गरर मानि सेिा आश्रम राखखएको । 



िररठि भाषाविद बािकृठण पोखरेिको स्मतृतग्रन्थको िेखन शरुुिात भएको । सहज र सरि 
रुपमा अपाङ्गता पररर्यपि वितरण सेिािाई घरदैिोमा परुयाईएको । विराटनगरका छ 
जना प्रजातन्िका सेनानीहरुिाई सम्मान स्िरुप मालसक रु २५०० का दरिे भत्ता उपिब्ध 
गराईरहेको । आफै बािवििाह गने ६ जोडीिाई परामशि गरर पररिार पनुिस्थापनामा सहयोग 
गरेको । सरुक्षक्षत मयािहदत िदेैलशक रोजगारका िार्ग जाने सम्भावितहरुका िार्ग ष्जल्िा 
प्रशासन कायािियको हातालभि विराटनगर महानगरपालिका बाट सरु्ना केन्र सञ्र्ािन 
गररएको । न्यातयक सलमततमा पेश भएका मध्ये ८० प्रततशत वििादहरुको फैसिा र तनणिय 
भई सोको ९० प्रततशत कायािन्ियन भएको । दश िाख सम्मका योजनाहरु िडाबाटै सम्झौता 
गने गरर (िडा न १- १२) अर्धकार प्रत्यायोजन गरर कायािन्ियन गररएको । 
आिौ नगरसभािाई ससंदीय परम्परा अनसुार उदाहरणीय रुपमा सञ्र्ािन गररएको ।सडक 
तथा पेटीमा रहेका अव्यिष्स्थत हाटबजार, राकफक व्यिस्थापन, छाडा र्ौपाया तनयन्िण, 

सडकमा रात विताउने मानि, बाढी वपडडतहरुको उदार, राहत वितरण तथा कोलभड तनयन्िणमा 
नगर प्रहरीबाट तनरन्तर कायि भईरहेको ।   

समस्या िथा सधुार गनुिपने पक्षः 

पुुँजीगत खर्ि न्यनु हुन ु (३५ प्रततशत माि ) । आन्तररक आय िक्ष्य अनसुार नहुन ु (४६ 
प्रततशत माि ) । अनगुमन प्रणािीिाई सरु्कमा आधाररत बनाउन नसककएको । प्रशासतनक 
भिनमा सि ैमहाशाखाहरु सञ्र्ािन गनि पयािप्तता नहुदाुँ भिन भाडा लिई सेिाग्राहहिाई 
समेत असहज परेको साथ ैखर्ि बढेको । विधमान दरिन्दी अनसुार पद अनसुारको दक्ष र 
अनभुवि कमिर्ारी अपगु भएको । जनस्िास््यका कमिर्ारीहरुका िार्ग प्रशासतनक खर्ि 
बढेको । प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रमिाई आन्तररक आयोजनासुँग जोडन नसक्दा बजेट 
प्राय किज भएको । सवंिधानको अनसुरु्ी ८ िमोष्जक एकि अर्धकार सरु्ीका काम गनि 
आिश्यकता अनसुारका काननुहरु तनमािण गनि नसकेको । िेरुजुको िहृद दर अर्धक हुदाुँ 
िेरुजुको आकार िुिो भएको । सगंिन र व्यिस्थापन सिेक्षण O&M Survey  हुन नसकेको 
। कोलभड १९ को विषम पररष्स्थतीिे िक्ष्य अनसुार आन्तररक आय हुन नसकेको साथ ै
योजना तथा कायिक्रम सञ्र्ािन गनि प्रततकुि असर परेको ।     

 

 

सझुाि िथा मागिदशिन 



कमिर्ारी साङ्िातनक सरंर्ना तयार गरर आिश्यक जनशवत्त व्यिस्थापन गने । िेरुज ु
फरछयौटिाई प्राथलमकतामा राखख आर्थिक प्रशासन महाशाखा िगायत सि ैमहाशाखा तथा 
शाखाहरुिे तदारुकता हदनपुने । कायिक्रम तथा योजना कायािन्ियनका िार्ग सि ैमहाशाखा 
तथा िडा कायािियहरुिे अतनिायि कायियोजना तयार गरर िाग ु गने, कायि सम्पादन 
व्यिस्थापन विधीको समेत प्रयोग माफि त नीतत तथा कायिक्रममा सदुृढीकरण गने । विकास 
तनमािणमा सकक्रय जनसहभार्गता बढाउने । ससं्थागत सक्षमता भएका विषयमा िाह्य सेिा 
नलिने । आन्तररक आय बढाउनका िार्ग कर लशक्षा र घरदैिो अलभयान सञ्र्ािन गने 
र िुिा करदाताहरुको राजस्ि सकंिन गनुि अगाडी महानगरपालिकाबाट पिुि मलु्यांकन गने 
। साििजतनक सम्पततहरुको अलभिखे राख्न े। कमिर्ारी र जनप्रतततनधीहरुका िार्ग क्षमता 
विकास तालिम तथा अध्ययन अििोकन गराउने, कमिर्ारी व्यिस्थापनमा योग्यता 
प्रणािीको पणुिरुपमा कायािन्ियन गने, साथ ै कायिसम्पादन मलु्यांकनिाई िहुउपयोर्ग 
बनाउने । महानगरपालिकामा रहेका सि ैमहाशाखा र शाखा विर् अन्तर समन्िय हुनपुने 
। कमिर्ारी अन्तरघिुनका िार्ग रणतनती बनाई िाग ुगने । र्ौमालसक कायियोजना तयार 
गरर पजुीगत खर्ि बढाउने साथै उपभोत्ता सलमततिाई क्षमता विकास तालिम हदने । 
अनगुमन कायििाई प्रभािकारी बनाउन साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने । कन्टीजेन्सी योजना 
तयार गरेर माि खर्ि गनुि पने । साििजतनक खररद इकाईिाई थप कक्रयाशीि बनाउने । 
आिश्यक काननु तनमािण गने र मौजुदा काननुिाई अधािर्धक गरर कायािन्ियन गने । 
विलभन्न सघंससं्था माफि त सञ्र्ािन भएका कायिक्रमको उपिब्धीिाई सरु्कका आधारमा 
अनगुमन गने । महामारी र विपदजन्य कायिको पिुि तयारी तथा प्रततकायिका िार्ग 
ससं्थागत सदुृढीकरण गनुिपने । विधाियिाई ततन समहुकृत गरर सपुररिेक्षकको 
व्यिस्थापन गने । िहुिवषिय योजना तथा कायिक्रमहरु बाहेक अन्य योजना तथा 
कायिक्रमिाई अको आिमा अ.ल्या. नगरर सोहह आ.ि.मा सम्पन्न गने, सम्पन्न हुन नसके 
बजेट किज गने ।  


