मसु िकोटको बजेट ४१ करोड, के छ

नीति िथा कार्यक्रममा ? (पर्
य ाठ
ु प
िहिि)
पहिलोिन्दे श ०२
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मुससकोट नगरपासिकाको बजेट ४१ करोड बढी हुने भएको छ ।

असार १० गते सदनमा बजेट पेश गनप
ु ने प्रावधान अनुसार मुससकोट नगरपासिकािे आज बजेट बक्तब्य
प्रस्तत
ु गरे को हो । आगमी आव ०७५/०७ ६ मा नगरको बजेट ४१ करोड ४५ िाख ३१ हजार हुने भएको छ
।

जसमध्ये नगरपासिकाको आय तर्ु आन्तरीक आम्दानी १ करोड ४२ िाख, राजस्व बााँडर्ाँडबाट आउने
आम्दानी ७ करोड ४४ िाख रुपैया अनुमान गरीएको छ ।
संघीय सरकारबाट बबत्तिय र समानीकरण अनुदानमा १० करोड ३० िाख, सशतु अनुदान बापत २० करोड
४३ िाख, प्रदे श सरकारबाट समानीकरण अनुदान ४३ िाख १६ हजार, सशतु अनुदान, ७५ िाख तथा
सवारी साधान करको राजस्व बााँडर्ााँड रु ६९ िाख १५ हजार रुपैया हुने भएको छ ।
क्षेत्रगत तर्ु आर्थुक बबकासमा ३ करोड २२ िाख रुपैया छुटटइएको छ ।

सामाजजक बबकासमा ३ करोड २२ िाख, पुवाुधार बबकास तर्ु ५ करोड १५ िाख, बाताबरण तथा बबपद
ब्यबस्थापन तर्ु १ करोड २८ िाख, संस्थागत बबकास तर्ु ६ करोड छुटटइएको छ ।

समानीकरण र राजस्व क्षेत्रबाट आउने रकम रु १८ करोड ८७ िाख तथा सशतु अनुदान तर्ुको २२ करोड
४७ िाख ३१ ह्जार गरी कुि ४१ करोड ४५ िाख ३१ हजारको बजेट मुससकोटिे ल्याएको हो ।

सो बजेट आज नगरप्रमख
ु सोमनाथ सापकोटािे सदनमा पेश गरे का हुन ।यस बर्ुको बजेटमा
खानेपानीिाइ बढी रकम छुटटाइएको छ ।

कृत्तर् पयुटन पूवाुधार र रोजगार ः समद्
ृ ध मुससकोट नगरपासिकाको आधार भन्ने सोच राख्दै आगामी
आवको िक्ष्य ”समद्
ृ ध नेपाि सुखी नेपािी” भन्ने राजरिय उद्दे श्य पुरा गनु ”समद्
ृ ध मुससकोट हाम्रो
असभभारा“ राखखएको छ ।

कृत्तर्त्तवकास, पशुसेवा, पयुटन, सहकारी मार्ुत आथीक त्तवकास र समद्
ृ र्ध हाससि गने, सशक्षा,

स्वास््य, स्वच्छ खानेपानी, खेिकूदको सामाजजक त्तवकास गने, सडक, यातायात, व्यवस्थीत ढि
ननकास, ससंचाई, पूि आदीको माध्यामबाट पूवाुधार त्तवकास गने िक्ष्य नगरपासिकािे राखेको छ ।

त्यसैगरी वातावरण संरक्षण, बन जंगिको संरक्षण, भसु म व्यवस्थापन आददको त्तवकास मार्ुत स्वस्थ,

स्वच्छ हराभरा नगरपासिका बनाउने, जवार्दे दह प्रशासन, चस्
ु त दरु
ु स्त व्यवस्थापन र भौनतक पूवाुधार
युक्त कायाुिय र दक्ष जनशजक्त मार्ुत शासककय व्यवस्था गने , मुससकोट गौरवका योजना पदहचान
गरी आवश्यक िगानीको प्रबन्ध समिाउने पनन िक्ष्य राखीएको छ ।

कृत्तर्िाई व्यवसानयक, आधनु नकककरण, यान्त्रीकरण गदै , साना उद्योग, घरे िु उद्योगिाई संरक्षण गदै
रोजगारी सज
ृ ना तथा नागरीकको आय बद्
ृ र्ध गररने, कृत्तर्मा आधारीत व्यवसायिाई िगानीको अभाव

हुन नददन कृत्तर् ऋण ददने र सोको व्याजमा ५० प्रनतशत अनुदान ददने, कृत्तर् यन्त्रमा ५० प्रनतशत अनुदान
ददने, ककर्को जननी मुससकोट नगरपासिका भएकोमा त्यदह रुपमा राजरिय पदहचान ददन ककर् िगाऔं
आम्दानी बढाऔं असभयान चिाउने, त्तवद्यािय बादहर रहे का त्तवद्यािय उमेर समूहका सबै

त्तवद्याथीहरुिाई त्तवद्याियमा भनाु गने, हरे क त्तवद्याियमा सशक्षकको त्तवधनु तय हाजजरी, त्तवद्यािय
समायोजन र दरबजन्द समिान, रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पसको पव
ू ाुधारिाई व्यवजस्थत गनु सहयोग
गररने, वामीटक्सार स्वास््य चौकीमा ल्याव सेवा स्थापना गरी एम.बब.बब.एस. र्चककत्सकबाट

गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गने नीनत सिईन, नगरपासिका सभत्रका व्यजक्तको समुद्रपार प्रवासमा
दघ
ु नाबाट मत्ृ यु भएकोमा आर्ित राहत उपिब्ध गराउनेगरी व्यवस्था समिाइनेछ । मुससकोट
ु ट

नगरपासिकािे यस बर्ुको नीनत तथा कायुक्रमिे बडडगाड खोिामा ¥याजटटङ्गको त्तवकासका िार्ग यस
बर्ु अध्ययन अविोकनका साथै त्तवशेर् नमन
ु ा कायुक्रम शरु
ु गने नीनत सिएको छ ।
बडडगाडमा ¥याजटटङ्ग सञ्चािन गरी पयुटन प्रबद्र्धन गनु सककने बबश्वास राख्दै सो नीनत सिइएको
बताइएको छ ।
सडकहरुको स्तरोिन्ती, वामीटक्सार बजार क्षेत्र तथा अन्य बजार क्षेत्रका सडक कािोपत्रे गनु ६०÷४०
कायुक्रमको नीनत सिइने, खरका छाना त्तवस्थात्तपत गरी जस्तापाता अनुदान ददने, नगरपासिकाको

कायाुिय भवन, सभाहि, बसपाकु, खेिमैदान (रं गशािा),उद्यान,सदहद पाकु िगाएतका संरचना
ननमाुणका िागी प्राप्त भएका जग्गा/घडेरीहरु पयाुप्त बनाइ ननमाुण कायु थाल्ने, नगरपासिकािाई
सर्ा, स्वच्छ र स्वस्थ बनाउने, वन जंगि, जिाधार क्षेत्रको उर्चत संरक्षण, वाढी, पदहरा,ःे आगिार्ग,
चट्याङ्ग, भुकम्प आददको पव
ु थापनाको नीनत सिईने पनन बजेटमा
ू ु तयारी, उद्धार, राहत र पन
ु स्

उल्िेख छ, सावुजननक सेवा प्रवाहिाई सरि, सहज, ननरपक्ष, पारदशी, बनाउने, जनप्रनतनीर्ध एवं
कमुचारीहरुको क्षमता असभवद्
ृ र्ध गने िगायतका योजनाहरु मुससकोट नगरपासिकािे आगमी आवको
िार्ग कायुक्रम तय गरे को हो ।
नगरका मुख्र् र्ोजनािरु

ढोडेनी बगर शदहद पाकु कायुक्रमको िार्ग २० िाख, दजाकोट अग्नीत्तपडडत सहयोग कायुक्रमको िार्ग
२७ िाख, ददगामचौर खेिमैदानको िार्ग २५ िाख, प्रात्तवर्धक सशक्षािय स्थापनाको िार्ग २५ िाख,
कृत्तर् ऋणको ब्याजमा ५० प्रनतशत अनुदान कायुक्रममा २५ िाख, अरे वा घसमरटोिा सिसिङ मोटर

बाटाको िार्ग २५ िाख, कािढुङ्गा छत्र मजन्दर सिटट खा.पा.योजनाको िार्ग २५ िाख, ठाटी कुखरु ा

पोिे दे उरािी आरुपाटा बगैचा सदद मो वा.को िार्ग २० िाख, खोिापानी धरमपानी सिटट
खा.पा.योजनाको िार्ग २५ िाख, तल्िार्ााँट आाँपचौर खवाुङ मो. बा. ननमाुण तथा स्तरवद्
ृ र्धको िार्ग २०
िाख, वामी बह
ृ त करङ्गखोिा खा.पा.योजना(क)(एकघर एक धाराको िार्ग २७ िाख, करङ्गखोिा मौरी
सभर वामीटक्सार खा.पा.तथा सरसर्ाइ योजनाको िार्ग २० िाख, करङ्गखोिा मौरी सभर वामीटक्सार
खा.पा.तथा सरसर्ाइ योजनाको िार्ग २६िाख ५० हजार, शारदा मा.त्तव वामी भवन ननमाुण गनु २०
िाख, वामी खा.पा.तथा सरसर्ाइ योजना (क)(एक घर एक धारा) कायुक्रमको िार्ग २० िाख, वामी
मैदान अिाुङकोट ददल्का मो.बा.को िार्ग २० िाख, तटबन्ध तथा नदद ननयन्त्रण कायाुक्रमको िार्ग २०
िाख र शािीमे पदमागु तथा भवन ननमाुणको िार्ग २० िाख रुपैया छुटटइ बबशेर् योजना अनघ सारीएको
छ।

िे नि
य ाठ
ुय ोि पर्
ु प

१.१.पष्ृ ठभुसमिः
अतिथथज्र्ूिरु, कार्यपासलका िथा नगरिभा िदस्र्िरु, प्रमुख प्रशािकीर् अथिकृि िथा अथिकृििरु,
कार्ायलर् प्रमुखिरु, िल्लािकार, विसभन्न िंघ–िंस्था प्रमुख िथा प्रतितनथििरु, िञ्चारकमी,
कमयचारीलगार्ि उपस्स्थि िम्पूर्य मिानुभाििरु !

र्ि नगरपासलकाको आथथयक िषय २०७५÷७६ को नीति िथा कार्यक्रम गररमामर् िभा िमक्ष प्रस्िुि गनय

पाउँ दा म गौरिास्न्िि भएको छु । स्थानीर् िरकार; नेपाली जनिाको त्र्ाग, बसलदान र लामो िंघषयको
उपलस्धि िो । बसलदानीपूर्य िंघषयबाट प्राप्ि र ऐतििासिक िंवििानिभाबाट जारी भएको नेपालको

ंंिंवििान अनुिार स्थावपि स्थानीर् ििका अथिकारिरुलाई अभ्र्ाि गने असभर्ान अतघ बहढरिे को र्ि
अििरमा म लोकिन्र प्रास्प्िको लामो िंघषय एिं आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्र् जीिन बसलदान
हदनुिुने िम्पूर्य ज्ञाि अज्ञाि अमर शहिदिरुप्रति भािपूर्य श्रद्िाञ्जली अपयर् गदय छु ।

मुसिकोट नगरपासलका लोकिन्रका आिारभूि मूल्र्मान्र्िा, बिुलिादी खुला िमाज, मानि
अथिकार, िामास्जक न्र्ार्, ििकाररिा, ििअस्स्ित्ि र िमन्िर्को सिद्िान्िलाई आत्मिाि गदै

विथिको शािनप्रति पूर्प्र
य तिबद्ि छ । लोकिन्रलाई िामास्जक जीिन पद्ितिका रुपमा स्थावपि गने
कुरामा नगरपासलका िरपल प्रर्त्नशील छ । शािकीर् व्र्िस्थामा आएको पररिियनको अनुभूति िबै
नगरबािीले गनय िकून ् भन्नेमा िामीिरु अत्र्न्ि िचेि छौं ।

नगरको भौगोसलक, िामास्जक, आथथयक िथा िांस्कृतिक विविििालाई आत्मिाि गदै िन्िुसलि र

िमन्र्ातर्क विकािको बाटोमा अतघ बढ्न र्ि नगरपासलका दृढ छ । िामीिरु र्ोजनाबद्ि र

प्राथसमकिाका आिारमा विकाि तनमायर्का कामिरु िुनुपछय भन्नेमा प्रतिबद्ि छौं । ‘मासलक िोइन,

िेिक िौ’ भन्ने मान्र्िामा आिाररि जनउत्तरदार्ी, पारदशी, मेिनिी र ििर्ोगी िंर्न्रबाट नै िमृद्थि
िासिल गनय िककन्छ भन्ने मान्र्िालाई िामीले आफ्नो मागयदशयनका रुपमा ग्रिर् गरे का छौं ।

िंतघर् िरकार,प्रदे श िरकार र गैर िरकारी क्षेरिंग िमेि िमन्िर् राखख नगरपासलकाको आफ्नै िािन

स्रोि पतन व्र्ापक रुपमा प्रर्ोग÷पररचालन गदै अब र्ि मुसिकोट नगरपासलका सभर कुनै पतन बस्िी र्ा
िमुदार् स्िच्छ खाने पानीबाट बस्ञ्चि िुन नपरोि भन्ने ध्र्ेर्िाथ र्ि िषय दे खख खानेपानी िथा
िरिफाई कार्यक्रमलाई ििायथिका मित्ि हदई विसभन्न स्िरका र्ोजनािरु अगाडी बढाइन्छ ।

ड्ड आथथयक िषय २०७५÷२०७६ को नीति िथा कार्यक्रमको लक्ष्र् “िमृद्ि नगर ंिः िाम्रो रिर” रिे को छ ।
र्ि नीति िथा कार्यक्रम िंघीर्िाको कार्ायन्र्निँगै सिंिदरबारको अथिकार जनिाको बीचमा पुर्ायउन
कोशेढुङ्गा िाविि िुने अपेक्षा गररएको छ । अब म चालु आथथयक िषयमा िम्पादन भएका मित्िपूर्य
कक्रर्ाकलापिरुलाई बुँदागि रुपमा पेश गने अनुमति चािान्छु ।
१.२. चालु आ.ि.को नीति िथा कार्यक्रको िमीक्षा
(क) आथीक क्षेरिः

ड्ड कृवषमा तनभयर जनिाको जीिन स्िर उठाउन िथा कृवषको र्ास्न्रकरर्, औिोथगकरर् र
आिुतनकककरर् गने ककसिमका विसभन्न कार्यिरु िञ्चालन भएका छन ।

ड्ड कृवषमा आिारीि उद्र्ोग स्थापनामा जोड हदईदै उत्पाहदि बस्िुलाई बजारको िुतनस्चचििा
गररएकोछ ।

ड्ड ककफ खेतिलाई र्ि नगरपासलकाको मुख्र् बासल घोषर्ा गरी ककफको उत्पादन, प्रशोिन र बजार
व्र्िस्थापनको लाथग अगाडड बढाईएको छ ।
(ख) िामास्जक क्षेरिः

ड्ड िबै िडािरुमा स्िास््र् िेिाको पिुँच असभबद्
ृ थि गने असभप्रार्ले चालु आ.ि.मा िडा नं. १को थाडाँडा र
िडा नं.८को िामीमैदान गरी २ िटा शिरी स्िास््र् ईकाईको स्थापना गरर िञ्चालनमा आएकोछ ।

ड्ड नगरपासलकामा ५० िैर्ाको अस्पिाल तनमायर्को प्रकृर्ा शुरु भएकोछ । नगरपासलकाको केन्रमा
तनजी पोसलस्ननक स्थापना भई िञ्चालनमा आएकोछ ।

ड्ड विद्र्ालर् क्षेर िुिार अन्िरगि सशक्षक दरिन्दी समलानको प्रकृर्ा शुरु भएको, शून्र् दरिन्दी भएका
विद्र्ालर्िरुलाई वप.सि.एफ प्रदान गररएको र बालविकाि केन्र नभएका विद्र्ालर्िरुमा बालविकाि
केन्रको स्थापना गरर अनुदान प्रदान गररएको छ ।

ड्ड एक घर एक िारा नीति अन्िरगि खानेपानी िथा िरिफाई र्ोजना कार्यक्रमिरु प्रभािकारी रुपमा
िंञ्चालन भएकोछ ।
(ग) पूिायिार क्षेर ंिः

ड्ड मुसिकोट नगरपासलकाको ५ नंं.ं िडाको खिायङ्ग बािे क नगरपासलकाका िबै िडािरु िथा िबै

बस्िीिरुमा र्ो िषय मोटरबाटोको पिुँच पुगेकोछ ।

ड्ड विद्र्मान मोटरबाटोिरुको आिचर्किा अनुिार स्िरोन्निीको काम भैरिे कोछ ।
(घ) बन, िािािरर् िथा विपद व्र्िस्थापन क्षेरिः

ड्ड फोिोर मैला व्र्िस्थापन िम्बस्न्ि काम भएको

ड्ड नहद तनर्न्रर् िम्बस्न्ि कार्य प्रभािकारी रुपमा िञ्चालन भएको ।
ड्ड विपद् पूिय िर्ारी िम्बस्न्ि काम भएको ।

(ङ) िंस्थागि विकाि, िेिा प्रिाि र िुशािन क्षेरिः

ड्ड नगरपासलकाको कार्यिंम्पादन सशलसशलामा आिचर्क पने आमचािोका विषर् र कार्यविथिगि
विषर्का विसभन्न कानूनको िजुम
य ा गरर लागु गररएको ।

ड्ड नगरपासलका स्थापना िथा िडा कार्ायलर् व्र्िस्थापनका विसभन्न काम िम्पन्न गरी िबै िडाबाटै
िेिा प्रभािकारी बनाईएको ।

ड्ड िेिा प्रिािमा िरल, पारदसशय प्रभािकारीिा र उत्तरदातर्त्ि प्रिद्र्िन गनय विसभन्न िुिार गनुक
य ा िाथै
िुचना प्रविथिको प्रर्ोगमा जोड हदईएको िथा िुशािन असभबद्
ृ थिमा जोड हदईएको ।
खण्ड १ नीति, कार्यक्रम िथा बजेट

२.१. िोच, लक्ष्र्, उद्दे चर् र अपेक्षक्षि उपलस्धि

िोच ंिः कृवष पर्यटन पूिायिार र रोजगार िमृद्ि मुसिकोट नगरपासलकाको आिार

लक्ष्र् ंिः ”िमृद्ि नेपाल िुखी नेपाली” भन्ने रास्ष्िर् उद्दे चर् पुरा गनय ”िमृद्ि मुसिकोट िाम्रो

असभभारा“ भन्न ्ंे लक्ष्र् राखखएको छ ।

उद्दे चर् ंिः मुसिकोट नगरपासलकाले आ.ि. २०७५÷७६ को नीति, कार्यक्रम िथा बजेटले सलएका मूलभुि

उद्दे चर्िरु दे िार् बमोस्जम रिे का छन ंिः

ड्ड कृवषविकाि, पशुिेिा, पर्यटन, ििकारी माफयि आथीक विकाि र िमृद्थि िासिल गने ।
ड्ड सशक्षा, स्िास््र्, स्िच्छ खानेपानी, खेलकूदको िामास्जक विकाि गने ।

ड्ड िडक, र्ािार्ाि, व्र्िस्थीि ढल तनकाि, सिंचाई, पूल आदीको माध्र्ामबाट पूिायिार विकाि गने ।

ड्ड िािािरर् िंरक्षर्, बन जंगलको िंरक्षर्, भुसम व्र्िस्थापन आहदको विकाि माफयि स्िस्थ, स्िच्छ
िराभरा नगरपासलका बनाउने ।

ड्ड जिाफदे हि प्रशािन, चुस्ि दरु
ु स्ि व्र्िस्थापन र भौतिक पूिायिार र्ुनि कार्ायलर् र दक्ष जनशस्नि
माफयि शािककर् व्र्िस्था गने ।

ड्ड मुसिकोट गौरिका र्ोजना पहिचान गरी आिचर्क लगानीको प्रबन्ि समलाउने ।

अपेक्षक्षि उपलस्व्ि ंिः प्रस्िुि नीति, कार्यक्रम िथा बजेटको प्रभािकारी कार्ायन्िर्द्िारा िमृद्ि

मुसिकोट नगरपासलका स्थापीि िुनेछ ।

२.२ िावषयक बजेट िथा कार्यक्रम िजुम
य ा गदाय अबलम्बन गररएका प्रमुख नीति िथा आिारिरु िथा
प्राथथमकिा ंिः

२.२.१ िमग्र नीति िथा आिारिरु
नेपालको िंवििान २०७३

स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४

रास्ष्िर् प्राककृतिक स्रोि िथा वित्त आर्ोग ऐन २०७४
अन्िर िरकारी वित्त व्र्िस्थापन ऐन २०७४

िंघ र प्रदे श िरकारले जारी गरे को नीति, कानून िथा मापदण्डिरु

स्थानीर् ििमा बजेट िजुम
य ा, कार्ायन्िर्न, आथीक व्र्िस्थापन िथा िम्पवत्त िस्िान्िरर् िम्बस्न्ि

तनदे सशका २०७४
स्राि िािन

विकाि अन्िर िम्बस्न्ि विषर्िरु

नेपाल िरकारले अन्िरास्ष्िर् जगिका प्रतििद्ििाबाट सिस्जयि दातर्त्ििरु
प्राथसमकिा आिारिरु

ड्ड गररबी तनिारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पुग्ने

ड्ड उत्पादकमूलक िथा तछटो प्रतिफल प्राप्ि गनय िककने
ड्ड आम्दानी र रोजगारी बद्
ृ थि गने
ड्ड लागि ििभाथगिा जुट्ने

ड्ड स्थानीर् श्रोि िािन र िीपको प्रर्ोग िुने
ड्ड िमािेसश विकािमा र्ोगदान पु¥र्ाउने

ड्ड हदगो विकाि र िािथािरर्ीर् िंरक्षर् गने क्षेर
२.२.२ क्षेरगि नीति िथा आिारिरु
क) आथथयक विकाि

१. कृवषलाई व्र्ििातर्क, आिुतनकककरर्, र्ान्रीकरर् गदै , िाना उद्र्ोग, घरे लु उद्र्ोगलाई िंरक्षर्
गदै रोजगारी िज
ृ ना िथा नागरीकको आर् बद्
ृ थि गररनेछ ।

२. महिला, दसलि, अपाङ्ग, वपछडडएका िगय, िमुदार्लाई प्रोत्िािन गदै विकािको मूल प्रिािमा
िमािेश गररनेछ ।

३. महिला उद्र्मी, िमुि, र्ुिा कृवष िमुि, ििकारी, फमयिरुलाई पररचासलि, प्रसशक्षर् गदै , अनुदान
हदने नीति सलईनेछ ।

४. कृवषमा आिारीि व्र्ििार्लाई लगानीको अभाि िुन नहदन कृवष ऋर्को व्र्ाजमा ५० प्रतिशि
अनुदान हदने व्र्िस्था समलाईनेछ ।

५. कृवष र्न्र, उपकरर्, िािे ट्र्ानटर, चापकटर, दि
ु दि
ु ु ने मेसिन, िाँि काट्ने मेसिन, मकै

छोड्र्ाउने मेसिन, वपस्ने कुट्ने मेसिन, खाल्डा खन्ने उपकरर् जस्िा िबै र्न्र, उपकरर्, मेसिनमा
कृषकलाई ५० प्रतिशि अनुदान हदई र्ान्रीकरर् गररनेछ।

६. उद्र्मी महिला िमुिलाई बबउ पूस्जं र प्रस्िािमा आिारीि अनुदान रकम उपलधि गराईनेछ ।
७. कृवषमा आिुतनककरकर्, व्र्ििातर्कीकरर् गनय प्रस्िािमा आिारीि अनुदान रकम उपलधि
गराईनेछ ।

८. ककफालाई मुख्र् नगदे िालीको रुपमा स्थापीि गनय, ककफको जननी मुसिकोट नगरपासलका भएकोमा
त्र्हि रुपमा रास्ष्िर् पहिचान हदन ककफ लगाऔं आम्दानी बढाऔं कार्यक्रम िञ्चालन िथा अनुदान
नीति सलईनेछ भने नगरपासलकामा ककफ बगैचािरु तनमायर् गररनेछ ।

९. स्थानीर् जािका माछा िंरक्षर्, अनुिन्िान, पररक्षर् उत्पादन क्षेर पहिचान गरी माछा पालनलाई
व्र्ििातर्क बनाईनेछ ।

१०. करे िािारी तनमायर् असभर्ान िञ्चालन गरी घरघरमा करे िािारी बनाई पोषर् िथा बचिमा
नागरीकलाई िमािेश गररनेछ ।

११. अगुिा कृषक िथा व्र्िजिार्ीक कृषक पररचर् पर प्रदान गररनेछ, िाथै अगुिा िथा व्र्ििार्ी
कृषकलाई िम्मान गरीनेछ ।

१२. पशु स्िास््र् सशविर िञ्चालन गररनेछ, पशु विमा, कृतिम गभायिान जस्िा कार्यलाई तनरन्िरिा
हदईनेछ ।

१३. विषेश कृवष िासलम िञ्चालन गररनेछ ।

१४. ड्राईसभङ्ग, ईलेनिीिीर्न, िार्ररङ्ग, डकमी, सिकमी, टार्ल, माियल, पलम्बर, प्लास्टर, पेन्टर
आदी िासलम, प्रसशक्षर् िञ्चालन गररनेछ ।

१५. कृवष पुस्िकालर्, कृवष िुचना केन्र स्थापना गररनेछ ।
१६. भकारो िुिार कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा हदईनेछ ।

१७. दसलि, अपाङ्ग, र्ुिा लक्षक्षि विसभन्न कार्यक्रमिरु िञ्चालन गररनेछ ।

१८. नागरीकको आर् बद्
ृ थि गरी गरीवि तनिारर् गने उद्दे चर्मा तनरन्िर प्रर्ाप्ि बजेटको व्र्िस्था
समलाईनेछ ।

१९. छल्दी–बडीगाड दोभानको िेरोफेरो िम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी उपर्ुनि क्षेरमा आकषयक

दृचर्िलोकनको िाथै माछा पालन गरी ंाष्कजष्लन र दर्बिष्लन गनय समल्नेगरी जलाशर् तनमायर्को

काम अतघ बढाउन पिलकदमी सलइनेछ ।

२०. लद्र्ुउद्र्ोगिरुको विकाि प्रिद्र्िन िथा व्र्िस्थापनको लाथग ५ िषे गुरु र्ोजना अनुिार
नगरपासलकाले उद्र्ोग विकाि गने नीति सलईनेछ ।
ख) िामास्जक विकाि

१. मानि क्षमिाको आिारिः सशक्षा पूिायिार भन्ने सशक्षाको रास्ष्टर् नीतिअनुरुप मुसिकोट नगरपासलकाको
शैक्षक्षक व्र्िस्थापनलाई व्र्िस्स्थि गररनेछ ।

२. विद्र्ालर् बाहिर रिे का विद्र्ालर् उमेर िमूिका िबै विद्र्ाथीिरुलाई विद्र्ालर्मा भनाय गररनेछ ।
सशक्षाको पिँ ंुच र गर्स्िरको िुतनस्चचििा गररनेछ ।

३.विद्र्ालर्मा न्र्ुनिम सिकाई उपलस्धि प्राप्ि िुने र सिकाइ उपलस्धिलाई बढाउन िािािरर् िर्ार

पाररनेछ जिका लागी विद्र्ालर् व्र्िस्थापन िसमति र प्रिानाध्र्ापकलाई थप अथिकार र स्जम्मेिार
बनाइनेछ । िरे क विद्र्ालर्मा सशक्षकको वििुतिर् िास्जरी कार्ायन्िर्न गररनेछ । करार सशक्षकको

छनोटलाई विचिितनर् रुपमा नगरस्िरबाट िञ्चालन गररनेछ । सशक्षकको िक्षमिा विकाि गनय सशक्षक
िासलमको व्र्िस्था गररनेछ ।

४.विद्र्ालर् िमार्ोजन र दरबस्न्द समलान गररनेछ । विद्र्ाथी िंख्र्ाका आिारमा सशक्षकको

व्र्िस्थापन गररनेछ । िम्बस्न्िि ििमा शुन्र् दरिस्न्द िुने विद्र्ालर्का लागी प्रतिविद्र्ाथी लागि
अनुदानका आिारमा सशक्षक व्र्िस्थापन गररनेछ ।

५.विद्र्ालर् सशक्षालाई व्र्िस्स्थि र तनर्मन गनय नगर सशक्षा ऐन,तनर्मािली र कार्यविथििरुलाई
व्र्िस्स्थि गररनेछ ।

६.पूिायिार िम्पन्न भएका विद्र्ालर्लाइृय प्राविथिक िारमा कक्षा िञ्चालन गनय प्रोत्िाहिि गररनेछ ।
प्रत्र्ेक िडामा कम्िीमा एक िटा नमुनात्तोर विद्र्ालर्को अबिारर्ा अगाडी बढाइनेछ।

७.पूिप्र
य ाथसमक विद्र्ालर्लाई व्र्िस्थीि र बालमैरी बनाइनेछ र िरे क िामुदतर्क विद्र्ालर्मा बाल
विकाि केन्र स्थापना गररनेछ ।

८. एक विद्र्ालर् एक खेल मैदानको अबिारर्लाई कार्ायन्िर्नमा लथगनेछ ।

९. िामुदातर्क सिकाई केन्रलाई िकक्रर् बनाइनेछ । तर् केन्र माफयि प्रौढ िाक्षरिा र तनरन्िर
सिकाइलाई व्र्िस्स्थि गररनेछ ।

१०.र्ि गरपासलकामा िञ्चासलि रुराििी बिुमुखी नर्ाम्पिको पूिायिारलाई व्र्िस्स्थि गनय ििर्ोग
गररनेछ ।

११.मौसलक िकका रुपमा रिे को गुर्स्िरीर् स्िास््र् िेिा िबै नागररकिरुको ििज पिँ चमा पुग्ने गरी
९ग्लष्खभचकब स्ंज्भबतिज ऋर्खभचबनभ० प्रभािकारी रुपमा उपलधि गराउने एि ्ंांं आिारभुि
स्िास््र् िेिा तनिःशुल्क रुपमा उपलधि गराइेछ ।

१२.स्िास््र् िेिािरु िियिुलभ एि प्रभािकारी रुपमा प्रिाि गनय आिचर्क दक्ष जनशस्निको र्ोजना ,
प्रास्प्ि, विकाि िथा उपर्ोग गररन्छ ।

१३. स्िास््र् िेिालाई गुर्स्िरीर् बनाउन नगरपासलका केन्रमा रिे को िामीटनिार स्िास््र् चौकीमा
ल्र्ाि िेिा स्थापना गरी एम.बब.बब.एि. थचककत्िकबाट गुर्स्िरीर् स्िास््र् िेिा प्रदान गने नीति
सलईनेछ ।

१३. गुर्स्िरीर् औषिी र स्िास््र् िामाग्रीको ििज, तनर्समि िथा प्रभािकारी आपूतिय एिं उपर्ोगलाई
िुतनस्चचि गररनेछ ।

१४.नगर क्षेर सभरका तनस्ज अस्पिाल, स्नलतनक िथा तनस्ज स्िास््र् िंस्थािरुको तनर्समि तनर्मन,
तनर्न्रर् अनुगमन िथा विसभन्न िुचकिरुको ररपोहटय ङ गने व्र्िस्थालाई प ्ं्राभाकारी रुपमा
कार्ायन्िर्न गररनेछ ।

१५.स्िास््र् िम्बन्िी िन्दे श एिं िुचना िुलभ रुपमा प्राप्ि गने िुचनाको िक िम्बन्िी अथिकारलाई
कार्यरुपमा पररर्ि गनय सशक्षा,िुंुंुंुचना र िञ्चार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथसमकिा हदई जनस्िास््र्
प्रिद्र्िन गररनेछ ।

१६.गुर्स्िरीर्र् एि ्ंांं स्िास््र् िद्र्िक खाद्र् पदाथय प्रिद्र्िन प्रर्ोग माफयि कुपोषर्लाई न्र्ुनीकरर्
गररनेछ ।

१७.स्िास््र् क्षेरको व्र्िस्स्थि िथा गुर्स्िरीर् विकािका लाथग िाियजतनक िथा तनस्ज क्षेरको
ििकार्यलाई प्रिद्र्िन गररनेछ ।

१८.स्िास््र्िँग िम्बस्न्िि बिूपक्षक्षर् िरोकारिाला तनकार्िरुलाई ििकार्यलाई थप िुदृढ गररनेछ ।
१९.िथथयङ्ग िेन्टरिरुबाट चौबबिे घण्टा प्रदान गररने प्रिुति िेिािलाई प्रभािकारी बनाइने छ ।

२०. र्ो िषय खानेपानी िथा िरिफाई कार्यक्रम लाई नगरपासलकाले उच्च प्राथसमकिाको रुपमा स्िीकार
गदे हदगो खानेपानी अििारार्ा अनुिार एक घर एक िारा नीति अनुरुप िञ्चासलि खानेपानी

र्ोजनािरुको लाथग बजेटको िुतनस्चचिा गररनेछ । िाथै एकघर एक िारामा जाने िबै र्ोजनािरुलाई
च्ध्ननक् एध्ल ् मोडल अनुिार िञ्चालन गने नीति सलईनेछ ।

२१.दसलि एिं आदीिािी जनजातििरुमा रिे को परम्परागि व्र्ििार् िथा सिपलाई िमर्ानुकुल

आिुतनकीकरर् र्ान्रीकरर् र व्र्ििार्मुखख िनाउन क्षमिा असभिद्
ृ िी, सशक्षा, िासलम र अन्र्
ििर्ोग उपलव्ि गराईने छ ।

२२. लैङ्थगक विभेद िटाउने िंकल्पका िाथ महिला नेित्ृ िविकाि, क्षमिा असभिद्
ृ थि, आर्आजयन र
महिला स्िास््र् िथा सशक्षाको लागी कार्यक्रमिरु िञ्चालन गररने छ ।

२३. प्रत्र्ेक िडाका ठुला िस्िी पार्क पने गरी कम्िीमा एक एक िटा खेल मैदानतनमायर् – विस्िार
गनुक
य ो िाथै ग्िादीकाचौरमा रङ्गशालाा तनमार्य कार्यलाई अगाडड िढाइने छ ।

२४. प्राकृतिक प्रकोपिाट वपडडि पररिारलाई ित्काल आपिकालीन रािि उपलधि गराइने छ ।

२५. नागररकको शास्न्ि िुरक्षा िामास्जक िौिायदिा िथा िदभाि कार्म गनय शातनि िुरक्षाको उथचि
व्र्िस्था गररनेछ ।

२६. नागररकको िु–स्िास््र् िामास्जक िद्भाि कार्म गरर घरे लु हिंिा अन्त्र्का लाथग लागु पदाथय
मध्र्पान जस्िा दव्र्ु र्शतन तनर्न्रर्का लाथग उथचि व्र्िस्था गररनेछ ।

२७. नगरपासलकाको िमृद्थि एिं विकािको लाथग कृवष क्षेर, िडक ििरीकरर्, पर्यटन लगार्िका

विषर्मा क्षेरगि गुरुर्ोजना िथा नगरपासलकाको िमग्र हदियकासलन र्ोजना तनमायर् गरर क्रमशिः लागु
गररनेछ ।

२८.स्थातनर् िमुदार्,बस्िी र िमूििरु नै लाभास्न्िि िुने प्रकारका विकाि आर्ोजनािरुमा

नगरपासलकाले िाभेदारी अपनाई काम गदाय जनििभागीिा,स्थातनर्को उत्तरदातर्त्िबोि र तनमायर्

कार्यमा दीगोपन िहिि पारदसशयिा लगार्िका बिुआर्ासमक फाइदालाई आत्मिाि गदै तनम्न सलखखि
क्षेरमा नगरपासलकाले म्र्ाथचङ् फण्डका रुपमा तनस्चचि रकम राखी आर्ोजना प्रस्िाि गने उभोनिा
िमूि,िंस्था र्ा व्र्स्नि िमेिलाई बजेट हदने नीतिलाई थप ििज बनाई लागु गररनेछ ।

२९.नगरपासलका सभरका व्र्स्निको िमुरपार प्रिािमा दघ
य नाबाट मृत्र्ु भएकोमा आथश्रि रािि उपलधि
ु ट
गराउनेगरी व्र्िस्था समलाइनेछ ।

३०.¥र्ास्फ्टङ्गको विकािका लाथग र्ि बषय अध्र्र्न अिलोकनका िाथै विशेष नमुना कार्यक्रम शुरु
गररनेछ ।

ग) पूिायिार विकाि

१. मुसिकोट नगरपासलका सभर िञ्चालनमा रिे का िडकिरुको स्िरोत्तन्िी गदै बाह्रै महिना िञ्चालन िुने
बनाईनेछ, िडकको तनर्समि ममयि िंभारको लाथग लेन्थ िकयिको व्र्िस्था तनरन्िरिा हदईनेछ। गि
िषय िडक िन्जालमा तनरन्िरिामा रिे का र्ोजना बािेक अन्र् कुनैपतन िडक खोल्नका लाथग
कार्यपासलकाको तनर्यर् बािे क नर्ा बाटो खोल्न नपाउने नीति र्ि िषय दे खख लागु गररनेछ ।

२. केन्र प्रदे श िथा अन्र् तनकार्द्िारा िंञ्चासलि िडक र्ोजनािरुिंग उथचि िमन्िर्का काम गररनेछ
।

३. नगरपासलकाको केन्र िामीटनिार बजार क्षेर िथा अन्र् बजार क्षेरका िडक कालोपरे गररनेछ । र्ि
कार्यका लाथग ५०÷५० कार्यक्रमको नीति तनरन्िरिा हदईनेछ ।

४.मित्िपुर्य पर्यटकीर्, िामीक िथा िाँस्कीतियक मित्िका गन्िव्र्िरुमा पैदलर्ारा ििज िनाउन
पदमागयिरुको डडजाईन गरर पदमागय र घोडेटा िाटािरु तनमायर् गररनेछ ।

५.प्रत्र्ेक िडाको तनर्समि गाडड िञ्चालनमा आउने मोटरिाटोिरुमा लेन्थिकयरिरुको व्र्िस्था लाई
तनरन्िरिा हदईनेछ ।

६.मुसिकोट दरिार,मासलका, िालीमे र कफी उद्गम क्षेर आँपचौरलाई प्रर्यटकीर् गन्िव्र् गराउने गरी

िििःििका क्षेरमा प्रर्यटन विकािका कार्यक्रमिरु तनरन्िरिा हदईनेछ ।

७. खरका छाना मुनि ििर तनमायर्का कार्यिरु लाई र्ो िषय पतन तनरन्िरिा हदएकोछु । बस्िी िुिार

कार्यक्रमका रुपमा अतघ बढे को खरका छाना विस्थावपि गरी जस्िापािा अनुदान हदने लगाएि विपन्न
िमुदार् लक्षक्षि िुिारका कार्यक्रमिरु थप विस्िार गररनेछ ।

८.मुसिकोट गौरबका र्ोगनाका रुपमा २ चक्रपथ,क्षेरीर् रङ्गशाला,नमूना बगैंचा िहिि ककफ खेिी

विस्िार र विकाि कार्यक्रम,शहिद पाकय तनमायर् र विसभन्न आकषयक गन्िव्र्मा िोम स्टे ,आगन्िुक

आिाि,िमयशाला,पदमागयिरु र वििौनी तनमायर् गदै पर्यटन िककयटको विकाि गने अबिारर्लाई मूिरु
य प
हदन विशेष पिल अगाडी बढाइनेछ ।

९.िडक,खेल मैदान,पाटी पौिा भिन र मस्न्दर,निर लगाएिका पूिायिार तनमायर् गदाय(मुसिकोट

नगरपासलकाबाट)वितनर्ोस्ंस्ंजि रकमको तनस्चचि प्रतिशि अतनिार्य रुपमा(िररर्ाली तनमायर् िथा
िािािरर्ीर् स्िच्छिा कार्म िुनेगरी)िािािरर् िंरक्षर्का क्षेरमा काम गरे को दे खखनेगरी र्ोजना

अगाडी बढाउन प्रत्र्ेक उपभोनिा िसमति र तनमायर् किायलाई बाध्र्कारी िुनेगरी र्ोजना िम्झौिा िथा
कार्ायन्िर्नमा आगामी िषयदेखख विशेष नीति सलइनेछ ।

१०.नगरपासलकाको कार्ायलर् भिन,िभािल,बिपाकय,खेलमैदान(रं गशाला),उद्र्ान,िहिद पाकय

लगाएिका िंरचना तनमायर्का लागी प्राप्ि भएका जग्गा÷घडेरीिरु पर्ायप्ि बनाइ तनमायर् कार्य थाल्ने र

आगामी िषय जग्गा प्राप्ि गनय बाकी सशषयकिरुमध्र्े अस्पिाल तनमायर् एररर्ा,उद्र्ोग ग्राम,प्रशोिन केन्र
र बद्
ृ िाश्रम (जेष्ठ नागररक आिाि क्षेर)का लागी जग्गा छनोट प्रकक्रर्ा पूरा गने गरी कार्यक्रम बनाइने छ
।

घ) िन िािािरर् िथा विपद व्र्िस्थापन ंिः

१. िािािरर् िंरक्षर्मा कृर्ासशल िामास्जक व्र्स्नित्ि, िंस्था िा िमुिको श्रम ििर्ोगमा िक्ष
ृ ारोपर्,
िन नियरी, पदमागय, पोखरी िथा चौिारी तनमायर् िथा भु–िंरक्षर्का लागी विशेष व्र्िस्था गरीने छ ।
२. नगरपासलकालाई िफा, स्िच्छ र स्िस्थ बनाई ििरी िौन्दर्यिा कार्म गनय फोिोर मैलाको उथचि
व्र्िस्थापनका लास्ंग अध्र्र्न, अिलोकन िथा अनुिन्िान गरर व्र्िस्थीि गरीनेछ ।

३. िन जंगल, जलािार क्षेरको उथचि िंरक्षर् गनय अतिक्रमर् अिैि तनकािी पैठारी तनर्न्रर्का
कार्यक्रम िंञ्चालन गररनेछ ।

४. नगरपासलका सभर आउन िनने िंभाविि विपदिरु जस्िैिः िाढी, पहिरा,ंे आगलाथग, चट्र्ाङ्ग,
भुकम्प आहदको पूिय िर्ारी, उद्िार, रािि र पुनस्
य थापनाको नीति सलईनेछ ।

५. ठूला िथा गौरिका आर्ोजनािरु तनमायर् गदाय िािािरर्ीर् प्रभाि मूल्र्ाङन गरी कूल बजेटको
न्र्ूनिम ५ प्रतिशि रकम बन, िािािरर् िंरक्षर्मा खचय गररनेछ ।

६. िाियजतनक मित्िका पोखरी तनमायर् र िंरक्षर्,नहद–खोला िटबन्ि र भल व्र्िस्थापन,बाटीका

तनमायर् र भू–िंरक्षर्,चौपारी तनमायर् र बक्ष
ृ ारोपर् गने िमुदार्,िंस्था,िमूि(व्र्स्नि िमेि) लाई

आिचर्क तनमायर् िामाग्री दक्ष समस्री िथा प्राविथिकको िेिा उपलधि गराई िािािर् िंरक्षर् िथा
स्िच्छ िािािरर् तनमायर्मा िाझेदारी माफयि व्र्ापक ििर्ोग हदने नीति अिलम्बन गररनेछ ।
ङ) िस्ंथागि विकाि, िेिा प्रिाि र िुशािन

१. िाियजतनक िेिा प्रिािलाई िरल, ििज, तनष्पक्ष, पारदशी, समिव्र्र्ी र प्रतिस्पिी बनाई प्रत्र्ेक
नागररकले िुिािनको अनुभुति गने िािािरर् सिजयना गररने छ ।

२. नगरपासलकाका कमयचारी, िडाका जनप्रतिनीथि एिं कमयचारीिरुको क्षमिा असभिद्
ृ थि गने खालको
कार्यक्रमिरु िञ्चालन गररने छ ।

३. बजेट िथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नमा प्रभािकारीिा ल्र्ाउन बजेट िथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न
कार्यर्ोजना बनाई लागु गररनेछ ।

४. नगरपासलकाको कार्ायलर् र िडा कार्ायलर्िरुमा नागररक िडापर, िुचना पाटी र उजुरी पेहटकाको
व्र्िस्था गररनेछ ।

५. विवत्तर् पारदसशयिा उत्तरदातर्त्ि र विवत्तर् अनुिाशनका लाथग लेखा पररक्षर्, िाियजनीक िुनुिाई,
उपभोनिा÷ लाभग्रािी िमुिलाई अनुसशक्षर्को व्र्िस्था गररनेछ ।

६. बजेट िथा कार्यक्रमको प्रभािकारी अनुगमन, मूल्र्ाङ्कनको व्र्िस्था गररनछ ।
७. नगरपासलकामा एक लेखा िसमतिको व्र्िस्था गररने छ ।

८. नगरपासलका िथा िडा कार्यलर्िरुमा कम्प्र्ूटर प्रर्लीबाट िेिा प्रिाि गने कार्यलाई तिब्रिा हदई
स्िचासलि गररनेछ ।

९. राष्ििेिक कमयचारीिरुको मनोिल उच्च राख्नको लाथग कार्यिंम्पादनमा आिारीि प्रोत्िािन भत्ता
आिाि भत्ता, कफल्ड भत्ता, ईन्िन र िञ्चार िथा कार्ायलर् िमर्मा खाजाको व्र्बस्था गररनेछ ।
१०.नगरपासलकाको िंरचनामा आिारीि नगर िरकारको आिचर्किा अनुिारको िंगठनात्मक
िंरचनाको तनमायर् गररनेछ ।

११. नगरक्षेरमा एउटा ईलाका प्रिरी कार्ायलर् र अन्र् आिचर्क क्षेरमा प्रिरी चौकीको स्थापना गररनेछ ।
१२. प्रदे श िरकारले तनिायरर् गरे को कानून बमोस्जम जनप्रतितनथििरुलाई िोकेको िेिा िुवििािरुको
लाथग आिचर्क बजेटको व्र्िस्था गररनेछ ।

१३. िामास्जक िुरक्षा िरल र ििजस्जकरर्का लाथग बैंककंङ प्रर्ाली माफयि िेिा चुस्ि र दरु
ु स्ि गदै
लथगनेछ ।

१४. पन्जीकरर् कार्यक्रमलाई िबै िडािरुमा अनलाईन प्रर्ाली माफयि िञ्चालन गररनेछ ।

१५.उत्कृष्ट कार्यिम्पादन गने विसभन्न विषर्गि क्षेरका कमयचारीिरु,सशक्षकिरु,उपभोनिा

िसमति÷ििकारीिरु ,स्िास््र् स्िर्ंिेिीकािरु र र्ुिा स्िर्ंिंिकिरुमध्र्े िबायंत्े कृष्ट छनोट गरी

पुरस्कृि गने पराम्परा थासलनेछ ।

१६.िेिामुखी जनप्रतितनथि र िेिाग्रािी–मैरी नगर प्रशािन ंु भन्ने तनति सलदैँ असभमुखखकरर्,
िासलम, गोष्ठी र अनुभि आदान प्रदान भ्रमर्÷अन्िरकक्रर्ाको आर्ोजना गररनेछ ।
२.३. मुख्र् मुख्र् आर्ोजनािरु ंिः

ढोडेनी बगर शहिद पाकय कार्यक्रम रु २० लाख

दजाकोट अग्नीवपडडि ििर्ोग कार्यक्रम रु २७ लाख
हदगामचौर खेलमैदान रु २५ लाख
प्राविथिक सशक्षालर् रु २५ लाख

कृवष ऋर्को धर्ाजमा ५० प्रतिशि अनुदान कार्यक्रम रु २५ लाख
अरे िा घसमरटोला सलसलङ मोटर बाटो रु २५ लाख

कालढुङ्गा छर मस्न्दर सलफ्ट खा.पा.र्ोजना रु २५ लाख

ठाटी कुखुरा पोले दे उराली आरुपाटा बगैचा िहद मो िा. रु २० लाख
खोलापानी िरमपानी सलफ्ट खा.पा.र्ोजना रु २५ लाख

िल्लाफाँट आँपचौर खिायङ मो. बा. तनमायर् िथा स्िरिद्
ृ थि रु २० लाख

िामी बि
ृ ि करङ्गखोला खा.पा.र्ोजना(क)(एकघर एक िारा) रु २७ लाख

करङ्गखोला मौरी सभर िामीटनिार खा.पा.िथा िरिफाइ र्ोजना रु २० लाख

करङ्गखोला मौरी सभर िामीटनिार खा.पा.िथा िरिफाइ र्ोजना रु २६लाख ५० िजार
शारदा मा.वि िामी भिन तनमायर् रु २० लाख

िामी खा.पा.िथा िरिफाइ र्ोजना (क)(एक घर एक िारा) रु २० लाख
िामी मैदान अलायङकोट ददल्का मो.बा. रु २० लाख

िटबन्ि िथा नहद तनर्न्रर् कार्ायक्रम रु २० लाख
२.४. अनुमातनि व्र्र् स्रोि र व्र्िस्थापन

(क) आर् िफय रु ४१ करोड ४५ लाख ३१ िजार

नगरपासलका

ड्ड नगरपासलकाको आन्िररक आम्दानी ंिः १ करोड ४२ लाख

ड्ड राजचि िाँडफाँडिाट प्राप्ि िुने आम्दानी ंिः ७ करोड ४४ लाख

िंघीर् िरकारिाट प्राप्ि

वित्तीर् र िमानीकरर् अनुदान ंिः १० करोड ३० लाख
िशिय अनुदान ंिः २० करोड ४३ लाख

प्रदे श िरकारबाट प्राप्ि

िमानीकरर् अनुदान ंिः ४३ लाख १६ िजार
िशिय अनुदान ंिः ७५ लाख

ििारी िािन करको राजस्ि िाडपाड ंिः ६९ लाख १५ िजार
२.५. क्षेरगि िजेट वितनर्ोजन

आथथयक विकाि िफयको िजेट ंिः ३ करोड २२ लाखड्ड
िामास्जक विकाि िफय िजेट ंिः ३ करोड २२ लाखड्ड
पूिायिार विकाि िफय िजेट ंिः ५ करोड १५ लाखड्ड

िािािरर् िथा विपद व्र्िस्थापन िफय िजेट ंिः १ करोड २८ लाखड्ड
िंस्थागि विकाि िफय िजेट ंिः ६ करोडड्ड

िमातनकरर् र राजस्ि िाडफाडको जम्मा रकम रु ंिः १८ करोड ८७ लाख
शििय अनुदान िफयको जम्मा रकम रु ंिः २२ करोड ४७ लाख ३१ िजार
कूल जम्मा रमक रु ंिः ४१ करोड ४५ लाख ३१ िजार
िन्र्िाद ।।
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