
नमस्कार

दोस्रो चौमासिक िसमक्षा

गोष्ठी

आ.व.२०७७/०७८
प्रस्तोता:

श्री खिमानन्द भुिाल
प्रमुि प्रशािकीय असिकृत

मुसिकोट नगर काययपासलकाको कायायलय

वामीटक्सार, गुल्मी ।



रासरि य गान

ियौ ौं थुुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली

िावयभौम भई फैसलएका, मेची-महाकाली ।

प्रकृसतका कोटी-कोटी िम्पदाको आौंचल

वीरहरूका रगतले, स्वतन्त्र र अटल ।

ज्ञानभूसम, शाखिभूसम तराई, पहाड, सहमाल

अिण्ड यो प्यारो हाम्रोमातृभूसम नेपाल ।

बहुल जासत, भाषा, िमय, िौंसृ्कसत छन् सवशाल

अग्रगामी रारि हाम्रो, जय जय नेपाल ।



नेपालको नक्शा



लुखिनी प्रदेशको नक्शा

लुखिनी

प्रदेश







मुसिकोट नगर काययपासलकाको कायायलय



वडा नौं. १



वडा नौं. ५

वडा नौं. ३वडा नौं. २

वडा नौं. ४



वडा नौं. ६

वडा नौं. ८

वडा नौं. ७

वडा नौं. ९



मुसिकोट नगरपासलकाको पररचय

 नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको पुनसंरचना हुँदा ७ प्रदेश र

७५३ स्थानीय तहमा विभाजन भएसुँगै लुम्विनी प्रदेश अन्तगगत मुवसकोट

नगरपावलकाको स्थापना भएको हो

साविकका प दंीअमराई, नेटाको ४ िटा िडाहरु, मुवसकोट, िडागाउुँ,

आुँपच र, कुर्ाग, िामी, अलागङ्कोट गा.वि.स.हरु वमलेर िनेको यो

नगरपावलकामा ९ िटा िडाहरु रहेका छन् ।

 वि.सं.२०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या ३२,८०२ रहेको यस

नगरपावलकाको के्षत्रफल ११४.७४ िगग वक.मी.रहेको छ ।

यस मुवसकोट नगरपावलका वभत्र पवित्र मावलका तीथगस्थल, पयगटकीय

वशखरमा अिम्वस्थत सालीमेधाम, ऐवतहावसक मुवसकोट दरिार, प्रवसद्द

िामी मम्विर, थुम पाकग , नगर पावलकाको विच भएर िगे्न िवडगाड नवद,

नेपालमा कवफ खेतीको जननी गाउुँ आुँपच र जस्ता रावरि य ग रिका

ठाउुँहरु रहेका छन् जुन मुवसकोटका समृ्मवद्दका श्रोतहरु हन ।



मुसिकोट नगरपासलकाको पररचय

क्रमशःनगरपासलकाको भौगोसलक अवस्था तथा सिमाना

 अक्षांशः- २८ वडग्री ०७ वमनेट देम्वख २८ वडग्री २१

वमनेट उत्तर सम्म,

 देशान्तरः- ८३ वडग्री ११ वमनेट देम्वख ८३ वडग्री

२४ पूिग सम्म

 उचाईः- समुन्द्र सतह ढोडेनी िगर ७५० वमटर

देम्वख सावलमेदह २४०० वमटरसम्म रहेको छ ।

 वसमानाः- पूिग चन्द्रकोट गाउुँपावलका, पविम ईश्मा

र मावलका गाउुँपावलका, उत्तरमा िागु्लङ्ग वजल्ला र

दवक्षणमा रेसुङ्गा नगरपावलका र गुल्मीदरिार



राजनीसतक एवौं प्रशािसनक सवभाजन



जासतगत सववरण



ऐसतहासिक तथा िामीक स्थलहरु



नसदनालाहरू

व्यापारीक केन्द्रहरू



शैसक्षक िौंस्थाहरू

सि.नौं. सववरण िामुदासयक िौंस्थागत जम्मा

१ रूद्रािवत िहमुम्वख क्याम्पस १ - १

२ माध्यवमक विद्यालय (१-१२) ७ - ७

३ माध्यवमक विद्यालय (१-१०) ९ ३ १२

४ आधारभूल विद्यालय (१-८) ८ ३ ११

५ आधारभूल विद्यालय (१-५) ३२ १ ३३

६ िालविकास केन्द्र १४ - १४

जम्मा ७१ ७ ७८



सवद्याथी िौंख्या

सि.नौं. सववरण सवद्याथी िौंख्या तहगत

१ िालविकास केन्द्र १,१८६

२ आधारभूल विद्यालय (१-५) ३,७७९

३ आधारभूल विद्यालय (६-८) २,००४

४ माध्यवमक विद्यालय (९-१०) १,२७३

५ माध्यवमक विद्यालय (११-१२) ५४४

जम्मा ८,७८६

सि.नौं. सववरण आ .भू.(१-५) आ.भू.(६-८) मा.सव.(९-१०) उ.मा.सव.(११-१२) जम्मा

१ स्थायी ८३ १८ २३ ० १२४

२ राहत ३९ २७ २१ ० ८७

३ करार ८१ १६ ६ १२ ११५

४ नगर वशक्षक १ ७ ७ १ १६

जम्मा २०४ ८६ ५७ १३ ३४२

सशक्षक दरबन्दी सववरण



स्वास्थ्य सिन्धी
जानकारी



स्वास्थ्यििन्धी जानकारी क्रमशः

 एमु्बलेन्सहरू – ७ िटा

कमयचारी सववरण

 स्थायी – २५ (कायागलय सहयोगी

समेत)

 करार तफग – ४२ (कायागलय सहयोगी

समेत)



Top Ten Desease

 Upper Respirstory Track Infection.

 Gastritis/APD

 Fall/Injuries/Fractures

 Headache

 Lower Respirstory Track Infection.

 Osteo Arthritis

 Acute Tonsilitis

 Hypertension

 Backache

 Rhinits



मुसिकोट नगरपासलकाका प्रभावकारी काययहरू

 स्थानीय कानूनहरू सनमायण,

 बौखिक िौंमेलन िम्पन्न,

 उज्यालो नगरपासलका घोषणा,

 कृसष ऋणमा ५० प्रसतशत व्याज अनुदान,

 बसडगाढ कररडोर िमे्मलन,

 कसफ लगाउुँ आम्दानी बढाउुँ काययक्रम,

 िरका छानामुक्त असभयान सतव्र रुपमा िौंचालन,

 सवद्यालय सदवा िाजा काययक्रम,

 िहुसलयतपूणय कजाय काययक्रम,

 एक घर एक िारा असभयान,



मुसिकोट नगरपासलकाका प्रभावकारी

काययहरू क्रमशः

माहुरी स्माटय काययक्रम,

 सवसभन्न पकेट काययक्रमहरु,

िामूदासयक सवकािका लासग बाख्रा

उद्यम काक्रय म,

 पूवायिार युक्त िेलकुद मैदान,

भरपदाय पुवायिारहरुको सनमायण

प्रसक्रया,

कृसष हाटबजारको थालनी,



आ व २०७७।०७८ को बजेट िौंरचना





आ व २०७७/७८ को के्षत्रगत रुपमा सबसनयोसजत

बजेट



आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो

चौमासिकआम्दानी प्रसतवेदन
सि नौं. शीषयक बासषयक अनुमासनत आय २०७७ फागुन िम्मको

वास्तसवकआय

कैसफयत

१ आिररक श्रोत १,६०,६१,०००।- ५१,९७,८७२।- विभाज्य कोषमा

रहेको रु
७८८०००।

एवककृत सम्पवत कर १५,००,०००।- १,३६,३९३।-

भुवमकर िा मालपोत १५,००,०००।- २,७३,४११।-

र्रिहाल कर ५,००,०००।- ३७,१६१।-

अन्य कर ५०,०००।- ११,५५,६५०।-

पयगटन शुल्क ११,०००।- 0

सरकारी सम्पवतको विक्रीिाट

प्राप्त रकम

७५,००,०००।- ६,६२,२९६।-

अन्य प्रशासवनक सेिा शुल्क ७,००,०००।- ७,०१,३०५।-

नक्सापास दसु्तर ५,००,०००।- १,०८,०६४।-

वसफाररश दसु्तर २०,००,०००।- ११,१५,२४०।-

व्यम्विगत र्टना दताग दसु्तर ७,००,०००।- २,८२,९८३।-

अन्य राजश्व ५,००,०००।- १,५२,९३७।-

व्यिसाय कर ६,००,०००।- ५,७२,४३१।-



२ िौंघीय िरकार ४६,६७,००,०००।- २८,३७,९५,०००।-

िमानीकरण अनुदान ११,३६,००,०००।- ८,६२,००,०००।-
शितय अनुदान २९,६४,००,०००।- १९,७५,९५,०००।-

सवशेष अनुदान ३,५०,००,०००।- ०
िमपुरक अनुदान चालु १,१७,००,०००।- ०
अन्य अनुदान चालु १,००,००,०००।- ०

३ प्रदेश िरकार ४,४८,५०,०००।- ३,६२,४६,०००।-

िमानीकरण अनुदान ५२,१९,०००।- २६,०९,५००।-

शितय अनुदान १,७८,५०,०००।- १,३३,८६,५००।-
सवशेष अनुदान ७०,००,०००।- ५२,५०,०००।-
िमपुरक अनुदान २,००,००,०००।- १,५०,००,०००।-

४ राजश्व बाुँडफाड ९,२६,४५,३१०।- ४,८७,१५,४२६।-

प्रदेश िरकार ६७,८७,०००।- ४६,४४,८१०।-

िौंसघय िरकार ८,५८,५८,३१०।- ४,४०,७०,६१६।-

कुल जम्मा ६२,५४,७५,०००।- ३७,३९,५४,२९८।-

फरक जम्मा -२५,१५,२०,७०२।-



आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकको

के्षत्रगत बजेट तथा िचयको प्रसतवेदन

सि.नौं. के्षत्रगत शीषयक बजेट िचय

िचय

प्रसतशत

१ आसथयक सवकाि ७,८३,०५,०००।- २,३५,३८,१२५।- ३०।०५

२ िामासजक सवकाि ३७,४६,६२,७४० १४,५८,३९,०६५ ३८।९३

३ पूवायिार सवकाि ८,४३,०८,८४१।- १,९५,२२,०७७।३४ २३।१०

४ िुशािन तथा अिरििखन्धत के्षत्र २,९८,५०,००० २,४८,३९,३५०।- ८३।२१

५ कायायलय िञ्चालन तथा प्रशािसनक ५,८३,४८,७२९ ३,१३,७८,१३४।८० ५३।७८

जम्मा ६२,५४,७५,०० २४,५१,१६,७५१।- ३९।१८



उपशीषयक अनुिार बजेट तथा िचय
सि

नौं.

बजेट उपशीषयक कुल बजेट कुल िचय िचय

प्रसतशत

कैसफ

यत

१ मुवसकोट नगरपावलका १७,९८,८०,०००।- ८,१४,७०,०००।- ४५।२०

२ प्रदेश विशेष अनुदान ७०,००,०००।- ० ०

३ मुवसकोट नपा वशक्षा १,४४,८२,०००।- ६८,१७,०००।- ४७।०७

४ मुवसकोट नपा स्वास्थ्य १,३७,१०,०००।- ९१,३८,०००।- ६६।६६

५ मुवसकोट नपा कृवष १,७७,५२,०००।- १,३४,२४,०००।- ७५।६२

६ संर्ीय सरकारिाट हस्तान्तररत

कायगक्रम(शसतग)

२९,६४,००,०००।- १२९७४५७२०।- ४३।७०

७ प्रदेश सरकारिाट हस्तान्तररत

कायगक्रम(शसतग)

१,७८,५०,०००।- ० ०

८ प्रदेश समपुरक २०००००००।- १७,०९,१००।- ८।५०

९ संर्ीय विशेष ३५००००००।- २००००००।- ५।७०

१० संर्ीय समपुरक २३४०००००।- २५२०४६५।- १०।७



आ.व. २०७७।०७८ को दोस्रो

चौमासिक िचय प्रसतवेदन
सि

नौं.

िचय

प्रकार

प्रस्वासवत कुल

िचय वजेट

२०७७ फागुन

िम्मको वास्तसवक

िचय

िचय

प्रसतश

त

१ चालु िचय ३८,३०,७३,०००।- १९,१९,७४,०००।- ५०।११

२ पुजी ुँगत

िचय

२४,२४,०१,०००।- ५,३१,४२,०००।- २१।९०

कुल जम्मा ६२,५४,७५,०००।- २४,५१,१६,०००।- ३९।१८



संवर्य विशेष अनुदान अन्तगगतका योजनाहरु र
कायागन्वयनको अिस्था

सि.

नौं.

योजनाको नाम बजेट कायायन्वयनको अवस्था कैसफयत

१ जनज्योती मा.वि. भिन

वनमागण

७५ लाख िोलपत्रर आह्वान भइ

सम्झ ता भएर कायग

प्रवक्रया अगाडी िढेको

२ वत्रभुिन मा.वि. भिन

वनमागण

७५ लाख िोलपत्रर आह्वान भइ

सम्झ ता भएर कायग

प्रवक्रया अगाडी िढेको

३ दुनाम मुवसकोट िडागाउुँ

खानेपाने योजना

२ करोड िोलपत्र आह्वान भइ

सम्झ ता भएर कायग

प्रवक्रया अगाडी िढेको

४ नमुना विद्यालय

पूिागधार(महेन्द्र मा.वि.)

१ करोड ७१

लाख

िोलपत्र आह्वान भइ

सम्झ ताको चरणमा

रहेको

शसतग



संवर्य समपुरकका योजनाहरु र
कायागन्वयनको अिस्था

सि.नौं. योजनाको नाम बजेट कायायन्वयनको अवस्था कैसफयत

१ मुवसकोट दरिार १ करोड ८०

लाख

गतिषग िोलपत्र आह्वान भइ

सम्झ ता भएर सम्पन्नको

चरणमा रहेको र िचत

रकमिाट िोलपत्र आब्ह्यनको

लावग प्राविवधक अध्ययन

भइरहेको

९०+९०

२ मने्टपाटा प्रहरी च की

िाटो पक्की

५४ लाख िोलपत्र आह्वान भइ सम्झ ता

भएर कायग प्रवक्रया अगाडी

िढेको

२७+२७

(संझ ता

रकम रु

८२७२८४

०)

३ प्रशासकीय भिन वनमागण १ करोड ५०

लाख

िोलपत्रर आह्वान भइ सम्झ ता

भएर कायग प्रवक्रया अगाडी

िढेको

चालु

आ.ि. मा

७५+७ ०



आ.व २०७७/७८ मा प्रदेश िमपुरक अनुदान तफय का

आयोजनाको कायायन्वयनको अवस्था

क्र

.

िौं

आयोजनाको

नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कै
सफ
य
तस्थानीय प्रदेश लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत

१ ग्वादीकाच र

खेलमैदान

विकास योजना

२५,००,०००।०० २५,००,०००।०० १ संझ ता

सम्पन्न

१००%

२ ढोडेनीिगर

शहीद पाकग

वनमागण योजना

२५,००,०००।०० २५,००,०००।०० १ संझ ता

सम्पन्न

१००%

३ थुम पाकग

पयगटकीय तथा

वपकवनक स्थल

वनमागण

२५,००,०००।०० २५,००,०००।०० १ संझ ता

सम्पन्न

१००%



आ.व २०७७/७८ मा प्रदेश िमपुरक अनुदान

तफय का आयोजनाको कायायन्वयनको अवस्था क्रमशः

क्र

.

िौं

आयोजनाको

नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कै
सफ
य
त

स्थानीय प्रदेश लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रग

सत

४ नगरपावलकामा

िहउदेश्यीय

सभाहल

वनमागण

५०,००,०००।०० ५०,००,०००।०० १ िोलपत्रको

कारिाही

मा रहेको

१००

%

५ भुकुिाच र

प्राविवधक

वशक्षालय भिन

वनमागण

२५,००,०००।०० २५,००,०००।०० १ गत िषगको

भूिानी

गरी िांकी

रकमको

लगी

प्रवक्रया

१००

%

६ मावलका मम्विर

विकास योजना

२५,००,०००।०० २५,००,०००।०० १ िांकी

रकमको

१००

%



आ.व २०७७/७८ मा प्रदेश िमपुरक अनुदान तफय का

आयोजनाको कायायन्वयनको अवस्था क्रमशः

क्र

.

िौं

आयोजना

को नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कै
सफ
य
त

स्थानीय प्रदेश लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत

७ िामीटक्सार

स्माटग पाकग

वनमागण

योजना

२५,००,०००।०० २५,००,०००।०० १ िोलप

त्रभइ

कायाग

न्वयन

मा

रहेको

१००%



आ.व २०७७/७८ का प्रदेश िशतय अनुदान

तफय का आयोजनाको कायायन्वयनको अवस्था

क्र.

िौं.

आयोजनाको

नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कै

सफय

त

लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत

१ अलागङ्गकोट

स्वास्थ्य च की

िवथगङ्ग सेन्टर भिन

वनमागण िडा नं ९

१०,००,०००।०० १ १००% उपभो

क्ता

िसमसतिौं

ग िौंझौता

भइिके

को

२ असारेकुलो ममगत

आुँपच र िडा नं ५

२०,००,०००।०० १ १००% उपभो

क्ता

िसमसतिौं

ग िौंझौता

भइिके

को



आ.व २०७७/७८ का प्रदेश िशतय अनुदान

तफय का आयोजनाको कायायन्वयनको अवस्था

क्रमशः
क्र.

िौं.

आयोजनाको नाम सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कै

सफय

त
लक्ष्य प्रग

सत

लक्ष्य प्रगसत

३ एक स्थानीय तह एक

उत्पादन कायगक्रम

१७,००,०००।०

०

१ १००

%

सूचना

प्रकाशनभइ

प्रश्तािको

प्रवक्रयामा

रहेको

४ करणखोला रुपे्स अथुगङ्ग

वसंचाइ ममगत िडा नं ८

१०,००,०००।०

०

१ १००

%

उपभोिा

सवमवतसंग

संझ ता

भइसकेको

५ कायगक्रम कायागन्वयनका

लावग कृवष पशुपंवक्ष

अवधकृत स्नातक उतीणग

जनशम्वि सेिा करार

४,००,०००।०० १ १००

%



आ.व २०७७/७८ का प्रदेश िशतय अनुदान

तफय का आयोजनाको कायायन्वयनको अवस्था

क्रमशः
क्र.

िौं.

आयोजनाको

नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कै

सफय

त

लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत

६ कोवभड प्रभावित

भइ गाुँउ फकेका

युिालाइ उत्पादन

सामाग्रीमाम

अनुदान

२०,००,०००।०० १ १००% संझ ता भइ

कायागन्वयन

प्रवक्रयामा

रहेको

७ नेपाल रारीय मा वि

कम्पाउण्ड िाल

वनमागण

१०,००,०००।०० १ १००% सम्पन्न



आ.व २०७७/७८ का प्रदेश िशतय अनुदान तफय का

आयोजनाको कायायन्वयनको अवस्था क्रमशः

क्र.

िौं.

आयोजनाको

नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कैसफयत

लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत

८ पृथ्वी मा वि मैदान

ग्राउण्ड वनमागण र

तारिार

१०,००,०००।०० १ १००% संझ ता

भएको

९ पावलका कोशेली र्र

पदगशनी तथा विवक्र

कक्ष

१०,००,०००।०० १ १००% प्राविवधक

लागत

अनुमानको

प्रवक्रयामा

रहेको

१० मुवसकोट मा वि

हलोगाडे २ कोठे

भिन िडा नं ४

१०,००,०००।०० १ १००% वसलििी

दरभाउपत्र

आब्ह्हानभइ

वनमागण कायग

अगावड िढेको

रे्रािारको

पैसा समेत

संसोधन भइ

आएको



आ.व २०७७/७८ का प्रदेश िशतय अनुदान तफय का

आयोजनाको कायायन्वयनको अवस्था क्रमशः

क्र.

िौं.

आयोजनाको नाम सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कै
सफ
य
त

लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत

११ मुवसकोट मा वि

हलोगाडे तारिार तथा

रे्रािार िडा नं ४

१०,००,०००।०० १ १००% वसलििी

दरभाउपत्र

आब्ह्हानभइ

वनमागण कायग

अगावड

िढेको

क
ाय

गक्र
म

सं
स

ोध
न

१२ शारदा विद्या मम्विर

मा वि तारिार िडा नं

८

१०,००,०००।०० १ १००% संझ ता भइ

अगावड

िढेको

१३ साना कृवष औजार

तथा यन्त्र उपकरण

अनुदान

१७,५०,०००।०० १ १००% खररद

कारिाही

मा रहेको



आ.व २०७७/७८ का प्रदेश िशतय अनुदान तफय का

आयोजनाको कायायन्वयनको अवस्था क्रमशः

क्र.

िौं.

आयोजनाको

नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कै
सफ
य
त

लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत

१४ वहरा वगरी कवफ

नसगरी िगैुँचा भिन

वनमागण

१०,००,०००.०० १ १००% उपभोिा

सवमवतसंग

संझ ताभ

इ काम

अगावड

िढेको



आ.व २०७७/७८ मा प्रदेश सबशेष अनुदान

तफय का आयोजना कायायन्वयनको अबस्था

क्र.

िौं.

आयोजनाको

नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कैसफयत

लक्ष्य प्रग

सत

लक्ष्य प्रगसत

१ मुख्यमन्त्री ग्रावमण

विकास कायगक्रम
७०,००,०००.०० १ १००

%

कायागन्वयको

सुरुिावत

चरणमा

रहेको



आ.व २०७७/७८ मा स्थासनय पूवायिार

सवकाि िाझेदारी काययक्रम

क्र.

िौं.

आयोजनाको

नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कैसफयत

लक्ष्य प्रग

सत

लक्ष्य प्रग

सत

१ ८ नं. िडा

कायागलय भिन

वनमागण

३० लाख १ १००% िोलपत्र

भएको

२ वहलेखोला

ददल्का सुन्तला

वसंचाइ योजना

१० लाख १ १००% सम्भ ता

भएको

३ सालर्ारी पधेरा

िरारूख

जनजागृती मा.वि. 

हररत सडक

१० लाख १ १००% सम्भ ता

भएको



प्रधानमन्त्री रोजगार कायगक्रम

सि.नौं प्रथम सकस्ता

रकम रु

दोस्रो

सकस्ता

रकम रु

तेस्रो

सकस्ता

रकम रु

जम्मा रु कैसफयत

१ ५१,७५,०००। २०,६८,०००

।

१०,३४,०००। ८२,७७,०००

।

सि.

नौं

पसहलो चरणमा दोस्रो

चरणमा

तेस्रो

चरणमा

जम्मा रु कैसफयत

१ ४९,९६,८०५। - - ४९,९६,८०५

।-

८,३४,९५५।

–

भुिानीको

चरणमा

रहेको

२ िाकी िजेट ३२,८०,१९५

।-

रु ३

लाखका

दरले योजना

आम्दानी

िचय



गररबी सनवारणका लासग लघु उद्यम सवकाि काययक्रम
(MEDPA)

गररब घर पररवार पसहचान तथा पररचयपत्र
सवतरण काययक्रम

क्र.

िौं.

आयोजनाको

नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कैसफयत

लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत

१ गररब घर पररवार

पसहचान तथा

पररचयपत्र सवतरण

काययक्रम

२४,००,०००।- १ १००% कायागन्वयको

चरणमा

रहेको

क्र.

िौं.

आयोजनाको

नाम

सवसनयोसजत

बजेट

भौसतक

प्रगसत

सवसिय

प्रगसत

कैसफयत

लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत

१ गररबी सनवारणका

लासग लघु उद्यम

सवकाि काययक्रम

(MEDPA)

४०,००,०००।- १ १००

%

कायागन्वयको

चरणमा

रहेको



आ.व.०७७/०७८ को योजना ििन्धी सववरणहरु
सि.नौं सववरण िौंख्या कैसफयत

१ १ लाखभिा कम लागतका योजना संख्या ५०

२ १ लाखदेम्वख ५ लाखसम्मको लागत भएको योजना ७५

३ ५ लाख देम्वख १० लाखसम्म लागत भएका योजना

संख्या

२२

४ १० लाखभिा मावथको लागत भएका योजना संख्या ९

जम्मा १५६

कुल योजनाको संख्याः १५६

भुिानी भएका योजनाको संख्याः २९

भुिानी हन िाुँकी योजनाको संख्याः १२७

योजनाx?को सववरण



मुसिकोट नगरपासलकाको िानेपानी

तथा िरिफाइय तफय को प्रगसत सववरण

नगरपावलकाको कूल र्रधुरी संख्या - ७०७५

कूल जनसंख्या - ३२८०२

कूल मवहला - १८५९३

कूल पुरुष - १४२०९

एकर्र एकधारा सम्पन्न र्रधुरी - ३४६०

एक र्र एक धारा सञ्चावलत - ९६८



मुसिकोट नगरपासलकाको िानेपानी तथा

िरिफाइय तफय को आ.व. २०७७/७८ बजेट

सि.

नौं

सनकायहरु रकम रु कैसफय

त

१ मुवसकोट नगरपावलका ९५ लाख

२ संवर्य सरकार विषेश अनुदान २ करोड

३ मुख्य मन्त्री ग्रावमण विकास कायगक्रम २० लाख

जम्मा ३ करोड

१५लाख

सि.

नौं

सनकायहरु रकम रु कैसफयत

१ मुवसकोट नगरपावलका ५ लाख तावलम वशषगक

जम्मा ५ लाि

चालु िचय

पूौंसजगत



हाल सम्म ऐन, वनयम, कायगविवध

वनमागणको अिस्था
सि.नौं. सववरण िौंख्या कैसफयत

१ ऐन, २२

२ वनयमािली, ७

३ कायगविवध, ४३

४ वनती, २

५ वनदेवशका, १

६ आचार संवहता, १

७ मापदण्ड, १

जम्मा ७७



वडा

नौं.

सनवेदन

िौंख्या

आव

०७४/

७५

आव

०७५/

७६

आव

०७६/

७७

आव

०७७/७८

जम्मा बाुँ

की

१ १९९ १८ ३५ ९८ १६ १६७ ३२

२ ४९ १६ २७ ६ ० ४९ ०

३ २४ १७ ६ १ ० २४ ०

४ १०३ १४ ३२ ३८ ७ ९१ १२

५ ११६ ११ २३ ५७ ८ ९९ १७

६ ७० १० ३४ १५ ३ ६२ ८

७ ३८ १८ १५ ५ ० ३८ ०

८ ११३ ३० २९ ३० १३ १०२ ११

९ १५४ ३९ २३ ५७ ३ १२२ ३२

जम्मा ८६६ १७३ २२४ ३०७ ५० ७५४ ११२

िरको छाना सवस्थापन काययक्रमको

हालिम्मको प्रगसत



सि

.

नौं

सववरण/वडा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

ज

म्मा

१ साविक लाभग्राही ४

२

८

८

५

१

२

३

७

०

६

३

१४० ८९ १८८ ७५४

२ नयाुँ थप ५ २ १ २ ३ ३ १ ३ २ २२

कुल जम्मा िौंख्या ४

७

९

०

५

२

२

५

७

६

६

६

१४१ ९२ १९० ७७

६

१ प्राविवधक सल्लाहमा र्र

सम्पन्न

१८ ३

८

२

५

११ २

४

३२ ५५ २९ ३३ २६५

२ प्राविवधक सल्लाहमा

वनमागण भइग राखेका

४ ३ १ ३ ५ ३ ७ ४ ५ ३५

३ प्राविवधक सल्लाह विना र्र

सम्पन्न

१९ ३

०

१२ ६ ११ २

५

१७ २६ ३३ १७९

४ साविक र्र ममगत गरी

िसेको

० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

५ र्र वनमागण कायग सुरू ३ १ ३ १ १ ५ ३८ १० १३ १०४

रासरि य पुनयसनमायणको प्रगसत

सववरण



सि.न सववरण पसहलो चौमासिक

अवसिमा

दोश्रो चौमासिक

अवसिमा

जम्मा कैसफयत

१ नगरसभा िैठक ० १ १

२ कायगपावलका िैठक ४ ९ १३

३ लेखा सवमवत िैठक १ १ २

४ विधेयक सवमवत िैठक ० २ २

५ श्रोत अनुमान तथा िजेट सीमा वनधागरण

सवमवत

० १ १

६ िजेट तथा कायगक्रम तजुगमा सवमवत ० २ २

७ राजश्व परामशग सवमवत िैठक ० ३ ३

८ सािगजवनक सेिा तथा क्षमता विकास

सवमवत

० १ १

९ आवथगक विकास सवमवत १ १ २

१० सामावजक विकास सवमवत ० १ १

११ पुिागधार विकास सवमवत िैठक ० १ १

१२ िन िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन

सवमवत

० १ १

चालु आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक अवसि िम्म
भएका बैठकहरु



वडा नौं. व्यखक्त/िौंस्था रकम

१ १९ १,५१,०००।-

२ ७ ५५,०००।-

३ ३१ १,७९,०००।-

४ १६ ९८,५००।-

५ ७ ४५,०००।-

६ ५ २३,०००।-

७ २२ १,२९,०००।-

८ ६८ ३,१०,०००।-

९ ९ ४५,०००।-

ढोरपाटन नपा - १,००,०००।-

१८४ ११,३५,५००।-

दैसव प्रकोप राहत सववरण



आ.व. २०७७/०७८ मा न्यासयक िसमसत

गसतसवसि

सि

.नौं

गत वषयका

अल्या. 

यि वषयमा

परेका

उजुरीहरु

जम्मा

िौंख्या

कैसफयत

१. २ ८ १०  वमलापत्र भएका -

३

 अदालत गएका –

३

 फैसला भएको - १

 फर्छ्यौट हन

िांकी -३



गत वषयिम्मको

बाौंकी बेरुजु

यो वषय

िम्पररक्षण

गररएको बेरुजु

यो वषय

कायम बेरुजु

िम्पररक्ष

णवाट

कायम

बेरुजु

अद्यावसिक

बाौंकी बेरुजु

कैसफ

यत

५,५६,५४,७१० १,२३,७६,०७७ ३,७३,२९,१३
५

- ८,०२,०७,७
६८

लेिा पररक्षणको अवस्था

•नगरपासलकाको आ.व. २०७६/०७७ को अखिम
लेिापररक्षण महालेिा पररक्षकको कायायलयवाट िम्पन्न
भएको छ । िम्पन्न लेिा पररक्षण बमोसजम हाल िम्मको
बेरुजुको अवस्था तपसशल बमोसजम रहेको छ ।



मुवसकोट नगरपावलकाको आठ ं नगरसभा, 

२०७७



मुवसकोट नगरपावलकाको आठ ं नगरसभा, २०७७



विवभन्न पत्रपवत्रकामा प्रकावशत मुवसकोट

नगरपावलकाको गवतविवधहरु



विवभन्न पत्रपवत्रकामा प्रकावशत मुवसकोट

नगरपावलकाको गवतविवध



विवभन्न पत्रपवत्रकामा प्रकावशत मुवसकोट

नगरपावलकाको गवतविवधहरु



विवभन्न पत्रपवत्रकामा प्रकावशत मुवसकोट

नगरपावलकाको गवतविवधहरु



विवभन्न पत्रपवत्रकामा प्रकावशत मुवसकोट

नगरपावलकाको गवतविवधहरु



विवभन्न पत्रपवत्रकामा प्रकावशत मुवसकोट

नगरपावलकाको गवतविवधहरु



विवभन्न पत्रपवत्रकामा प्रकावशत मुवसकोट

नगरपावलकाको गवतविवध



हाम्रो प्रयासहरू

सनमायणासिन प्रशािकीय भवन स्थल १५ शैह्याको वामीटक्सार स्वास्थ्य

चौकी सशलन्याि

आुँपचौर प्रासवसिक सशक्षालयको

िभाहल नगरपासलकाको चौथो स्थापनाको तखस्वर



हाम्रो प्रयासहरू

िरका छाना सवस्थापन पसछ दरबार टोल

मुसिकोट दरबार पदमागय



हाम्रो प्रयासहरू

१११ औ अिरासरि य मसहला सदवि

काययपासलका बैठक तथा िेलाडी

िम्मान

प्रशािकीय भवनको जग्गा छनोट ििन्धमा

जुम समसटङ्ग

नगरपासलकाको चौथो स्थापना सदवि



हाम्रो प्रयासहरू

ग्रासमण ममयत तथा िौंभार तासलम नगर प्रमुि दासयत्व काययक्रम

नगर प्रमिबाट िानेपानी उद्घाटन



हाम्रो प्रयासहरू

पुनयसनमायणको काययक्रम सचतवन

नगर उप-प्रमुिबाट स्वास्थ्यचौकी

भवन उद्घाटन



हाम्रो प्रयासहरू

पासलका स्थापना सदविमा मैत्रीपूणय भसलबल

उद्घान गदै प्रमुि प्रशािकीय असिकृत
उप-प्रमुि र प्रमुि प्रशािकीय

असिकृतबाट योजना अनुगमन

पुवयमन्त्री मानसनय गोकणयराज सवर िुयोदय

युवा क्लबको काययक्रममा



आवथगक विकासमा हाम्रो प्रयासहरू



आवथगक विकासमा हाम्रो प्रयासहरू



सामुदावयक विद्यालयहरुमा रंगरोगन

कायगक्रम



आगलागीिाट ध्वस्त दजाकोट पुनःवनमागण

अवहले पवहले



पूिागधार विकास



पूिागधार विकास

मुवसकोट दरिार

पदमागग

आपचॏर प्राविवधक

कलेज
आपचॏरपप्राविवधकपकलेजआपचॏर प्राविवधक

कलेज



िानेपानी तथा िरिफाइय योजना उद्घाटन

काययक्रमका फोटोहरु



योजनाका सवसभन्न

फोटोहरु



पूणय िरिफाइय काययक्रमका

फोटोहरू



यातायात तथा आवाि सनमायणमा महत्वपूणय उपलखि

हाम्रा

अभ्यास

नगरपावलकाका सिै टोलमा सडक सञ्जालको पहुँच,सडक

ममगत कतागको व्यिस्था
 विपन्न तथा भुकम्प प्रभावित नागररकलाई लवक्षत गरर र्र

वनमागण

मुवसकोट नगरपावलका,नगर कायगपावलका कायागलय,िामीटक्सार,गुल्मी



सदगो आसथयक वृखि तथा उत्पादनमुलक

रोजगारीका लासग कृसष आलु

 माछा

 कफी

 कागती

 िेम समीपतरकारी

 सुन्तला

 म रीपालन

 माछापालन

 िाख्रापालन

मुवसकोट नगरपावलका,नगर कायगपावलका
कायागलय,िामीटक्सार,गुल्मी



कृवष तथा पयगटनको अथाह सम्भािना िोकेको

नगरपावलका

मुसिकोट दरबार

मासलका मखन्दर

होम से्टमा सवदेशी पययटक

मुवसकोट नगरपावलका,नगर कायगपावलका कायागलय,िामीटक्सार,गुल्मी



पययटनको अथाह िम्भावना बोकेको नगरपासलका

मुवसकोट नगरपावलका,नगर कायगपावलका कायागलय,िामीटक्सार,गुल्मी



प्राकृसतक िम्पदा हाम्रो िम्पसि - पयायवरणीय िुरक्षा हाम्रो दासयत्व

 जलिायुपपररितगनलेपगदागपसुकै्दपगएकोपपानीकोपमुहानपतथाप

जलाधारपसंरक्षणकापलावगपररचाजगपपोखरी संरक्षणपकायगक्रम

 िातािरणपसंरक्षणपगनगपिृक्षारोपण, सचेतनापकायगक्रम

हाम्रा

अभ्यास

मुवसकोट नगरपावलका,नगर कायगपावलका
कायागलय,िामीटक्सार,गुल्मी



मुसिकोट नगरपासलका अिरगतका केसह

िासमयक तथा पययटकीय स्थलहरू



पययटनको अथाह िम्भावना बोकेको नगरपासलका

मुवसकोट नगरपावलका,नगर कायगपावलका
कायागलय,िामीटक्सार,गुल्मी



पययटनको अथाह िम्भावना बोकेको नगरपासलका

मुवसकोट नगरपावलका,नगर कायगपावलका
कायागलय,िामीटक्सार,गुल्मी



पययटन सवकािका पूवायिारमा

सनरिरता

होमसे्टपव्यिसायमापसहभावगतापिढ्दो

नगर ग रिको आयोजना

मुवसकोट

दरिार,ग्वादीकाचैार

रंगशाला, सावलमे दह, 

मावलका

मम्विर,स्मावलथान,

थुम पाकग ,२ िटा चक्रपथ

वनमागणावधन

मुवसकोट नगरपावलका,नगर कायगपावलका
कायागलय,िामीटक्सार,गुल्मी
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चुनौतीहरु (Challenges)
सीवमतपस्रोतपसाधन (Limited Resources)

प्राथवमकतापकुनपसुचांकमाप? (What to prioritize?)

केपसिैपवजम्मापसरकारकोपमात्रपहो ? (The subject of accountability)

प्रवतभापपलायन/िसाइसराई (Brain drain/Migration)

िमािान (How to overcome challenges)
पयागप्तपआवथगकपस्रोत र प्रभािकारीपिाुँडफाुँड (Efficient and Effective Budgeting)

जनसहभावगता िढाउने (Community Involvement)

सािगजवनकपवनजीपसाझेदारी (Public private partnership)

मुवसकोट नगरपावलका,नगर कायगपावलका
कायागलय,िामीटक्सार,गुल्मी



मुसिकोट नगरपासलकाको अपेक्षा

िौंसघय िरकारिुँग गररएको अपेक्षा

 खानेपानीका रणनीवतक योजनाहरु वनमागण र कायागन्वयन¸

 िन्यजनु्त वनयन्त्रणका लावग कानूनी अड्चनमा सहयोगी भूमीका¸

 संवर्य सरकारसुँगका साझा अवधकारका विषयमा यथावशघ्र कानून वनमागणको

कायग ,

 संवर्य सरकारद्वारा कायागन्वयन गररने योजनाहरुमा स्थावनय सरकारसंगको

समन्वय,

 वदगो विकासका लक्ष्यहरु हावसल गने सिन्धमा सिै स्थावनय तहहरुले

वनमागण गने योजनाहरुमा आधारभूत रुपमा एकरुपता ल्याउने र वदगो

विकासका लक्ष्यहरुलाई आन्तररकीकरण र स्थावनयकरण गने विषयमा



मुसिकोट नगरपासलकाको अपेक्षा

प्रदेश िरकारिुँग गररएको अपेक्षा

िजेट विवनयोजन गदाग िजेटको आकार र योजनाको प्रकृवत सुहाउुँदो

हने गरी स्थावनय तहसुँगको समन्वय¸र सहकायगमा िजेट विवनयोजन र

कायागन्वयनमा सहकायग,

प्रदेश सरकारिाट िजेट विवनयोजन गदाग सिै स्थावनय तहहरुको

अिस्थाको अध्ययन गरी िैज्ञावनक र सनु्तलीत विवनयोन

प्रदेश सरकारसुँगका साझा अवधकार कायागन्वन प्रयोजनाथग ऐन कानुन

वनयमािली कायगविवधको यथावशघ्र वनमागण
सजल्ला िमन्वय िसमतीिुँग

गररएको अपेक्षा
समन्वयको पाटोमा अझ प्रभािकारी ढंगिाट सिै स्थावनय तहलाई

सामुवहक रुपमा छलफल गराउने,




