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अननश शमाा गरेै, गुल्मी ११ आषाढ  

मुससकोट नगरपासिकािे बडिगाि नदिमा ¥याफ्टटङ्ग चिाउने भएको छ । 

आइतबार सिनमा प्रस्तुत भएको नीतत तथा काययक्रममा नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटािे बडिगाि 

खोिामा ¥याफ्टटङ्गको विकासका िागग यस बर्य अध्ययन अििोकनका साथै विशरे् नमुना काययक्रम 

शुरु गन ेनीतत सिएको जानकारी दिए । बडिगािमा ¥याफ्टटङ्ग सञ्चािन गरी पययटन प्रबद्र्धन गनय 
सककन ेबबश्िास राख्िै सो नीतत सिइएको बताइएको छ । 

आगामी आिको बजेटमा कृवर् यन्त्रमा ५० प्रततशत अनुिान दिने, ककिको जननी मुससकोट नगरपासिका 
भएकोमा त्यदि रुपमा राफ्रिय पदिचान दिन ककि िगाऔ ंआम्िानी बढाऔ ंअसभयान चिाउने पतन 

योजना बनाइएको छ । 

http://pahilosandesh.com/author/adminanish/
http://pahilosandesh.com/wp-content/uploads/2018/06/raft.jpg


सिकिरुको स्तरोत्तन्त्ती गने िामीटक्सार बजार क्षेर तथा अन्त्य बजार क्षेरका सिक कािोपरे गनय ६०÷४० 

कायक्रम गने पतन बताइएको छ । 

कृवर्विकास, पशुसेिा, पययटन, सिकारी मािय त आथीक विकास र समदृ्गध िाससि गने, सशक्षा, 
स्िास््य, स्िच्छ खानेपानी, खेिकूिको सामाफ्जक विकास गने, सिक, यातायात, व्यिस्थीत ढि 

तनकास, ससचंाई, पूि आिीको माध्यामबाट पूिायधार विकास गने िक्ष्य नगरपासिकािे राखेको छ । 
त्यसैगरी िातािरण संरक्षण, बन जंगिको संरक्षण, भुसम व्यिस्थापन आदिको विकास मािय त स्िस्थ, 

स्िच्छ िराभरा नगरपासिका बनाउन,े जिाििेदि प्रशासन, चसु्त िरुुस्त व्यिस्थापन र भौततक पूिायधार 
युक्त कायायिय र िक्ष जनशफ्क्त मािय त शासककय व्यिस्था गने, मुससकोट गौरिका योजना पदिचान 

गरी आिश्यक िगानीको प्रबन्त्ध समिाउने पतन िक्ष्य राखीएको छ । 

कृवर्िाई व्यिसातयक, आधतुनकककरण, यान्त्रीकरण गिै, साना उद्योग, घरेि ुउद्योगिाई संरक्षण गिै 

रोजगारी सजृना तथा नागरीकको आय बदृ्गध गररने, कृवर्मा आधारीत व्यिसायिाई िगानीको अभाि 

िुन नदिन कृवर् ऋण दिने र सोको व्याजमा ५० प्रततशत अनुिान दिने, विद्यािय बादिर रिेका 
विद्यािय उमेर समूिका सबै विद्याथीिरुिाई विद्याियमा भनाय गने, िरेक विद्याियमा सशक्षकको 
विधतुतय िाफ्जरी, विद्यािय समायोजन र िरबफ्न्त्ि समिान, रुद्रािती बिुमुखी क्याम्पसको पूिायधारिाई 

व्यिफ्स्थत गनय सियोग गररने, िामीटक्सार स्िास््य चौकीमा ल्याि सेिा स्थापना गरी एम।बब।बब।एस। 
गचककत्सकबाट गुणस्तरीय स्िास््य सेिा प्रिान गने नीतत सिईन, नगरपासिका सभरका व्यफ्क्तको 
समुद्रपार प्रिासमा िघुयटनाबाट मतृ्यु भएकोमा आगित राित उपिब्ध गराउनेगरी व्यिस्था समिाइने 
योजना मुससकोटको छ । 

खरका छाना विस्थावपत गरी जस्तापाता अनुिान दिने, नगरपासिकाको कायायिय भिन, सभािि, 

बसपाकय , खेिमैिान ९रंगशािा०,उद्यान,सदिि पाकय  िगाएतका संरचना तनमायणका िागी प्राप्त भएका 
जग्गा÷घिरेीिरु पयायप्त बनाइ तनमायण कायय थाल्ने, नगरपासिकािाई सिा, स्िच्छ र स्िस्थ बनाउने, 
िन जंगि, जिाधार क्षेरको उगचत संरक्षण, िाढी, पदिरा,ेे आगिागग, चट्याङ्ग, भुकम्प आदिको पूिय 
तयारी, उद्धार, राित र पुनयस्थापनाको नीतत सिईने पतन बजेटमा उल्िेख छ, साियजतनक सेिा 
प्रिाििाई सरि, सिज, तनरपक्ष, पारिशी, बनाउने, जनप्रततनीगध एि ंकमयचारीिरुको क्षमता 
असभिदृ्गध गने िगायतका योजनािरु मुससकोट नगरपासिकािे आगमी आिको िागग काययक्रम तय 

गरेको िो । 



मुससकोटिे आइतबार समानीकरण र राजस्ि क्षेरबाट आउने रकम रु १८ करोि ८७ िाख तथा सशतय 
अनुिान तिय को २२ करोि ४७ िाख ३१ िजार गरी कुि ४१ करोि ४५ िाख ३१ िजारको बजेट ल्याएको छ 

। 
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