
 

 
मुिसकोट नगरपािलकाको बा   नगरसभाको बैठकमा 
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आिथक वष २०७९/८० को  बजेट व य 
१० असार, २०७९ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



सभा य  महोदय, 
नगरसभाका सद यह , 
उपि थत महानुभावह  । 
१. संिघय लोकताि क गणत  नेपालको तीन तहका सरकारह  म ये थािनय सरकार, यस 
मिुसकोट नगरपािलकाको उप मुखको हिैसयतले नेपालको सिंबधानको धारा २३० एवं थािनय 
सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोिजम भखरै स प न थािनय तहको िनवाचन स प न 
भइ िज मवेारी स हाले पिछको पिहलो र आिथक वष २०७९/०८० को आय- यय िववरण (बजेट) 

ततु गन उपि थत भएको छु । 
 

२. हा ो िनम णालाई वीकार गरी यस ग रमामय सभामा उपि थत स पूण महानभुावह लाई 
मिुसकोट नगरपािलका र मेरो यि गत तफबाट हािदक वागत गन चाह छु, साथै नगर उप मखुको 
हिैसयतले आ.व. ०७९।०८० को आय- यय िववरण (बजेट) यस स मािनत सभा सम  ततु गन 
पाउँदा गौरवाि वत महससु गरेको छु । 

 
३. रा िहत, लोकत  र अ गामी प रवतनको लािग मलुकुमा राजनैितक, सामािजक, आिथक एव ं
सां कृितक िवकास सिहतको समृ  र समु नत िवकास गन, आ नो शासन आफै वा आ नो ितिनिध 
माफत गराई गणत लाई सं थागत गन र अ गामी प रवतनका लािग आ नो जीवन उ सग गन ुहने 

ात अ ात शिहदह  ित भावपणू ा जली अपण गन चाह छु । यस ममा भएका घाइते, 
अपाङ्ग, शिहद प रवार, बेप ा नाग रक र ितनका प रवारह को समेत मरण गद प रवतनको लािग 
अ णी भिूमका िनवाह गनु हने यि वह  र आम जनसमदूायमा हािदक स मान कट गन चाह छु । 
साथै कोिभड-१९ महामारी र अ य िवपदक्ा कारण मृ यवुरण गनु भएका नाग रकह ित हािदक 

ासमुन तथा प रवारजनमा  गिहरो समवदेना य  गदछु । 
 

४. नेपालको संिबधानले आ मसात गरेको संिघय लोकता ीक गणत ा मक शासन यव थाको 
आधारको पमा रहेको सबैभ दा निजकको सरकार थािनय तहको दो ो िनवाचनबाट िनवािचत 
हनभुएका स पणू जन ितिनिध यहू लाई हािदक बधाइ िददँै सफल कायकालको शुभकामना य  
गदछु । िनवाचन ि यामा य /अ य  पमा सकारा मक भिूमका िनवाह गनहुने िनवाचन 
आयोग, राजनीितक दल, कमचारी तथा सरु ाकम  लगायत स पणू महानभुावह मा हािदक ध यबाद 
िदन चाह छु ।  
 
५. थािनय िनवाचनबाट हामी िनवािचत भई पदभार हणसँगै आगामी आ.व को बजेट तथा 
काय म तजमुा गन ुपन यस प रि थितमा िबिभ न प ह सँग यापक पमा य  अ ति या गरी 
रायसुझाव िलने र आगामी आिथक वष २०७९/०८० मा तजमुा र काया वयन ग रने योजना र 
काय मह  तजमुा गन काममा औपचा रक काय मह  माफत या  राय सुझावह  समाबेश गन 



कुरा िबिबध कारणले संभव नभएकोले राय सझुाव िलने िबिधमा प रवतन गरी िबिभ न पेशा 
यवसायमा संल न भई वदशे एवं िबदशेमा रहनुहने िबकास ेमी स पूण मुिसकोट बासी 

महानुभावहरबाट राय सझुाव माग गरेका िथयौ ँ। सो अनु प ा  राय सझुावह लाइ यथास य समट्ेने 
यास गरेका छौ ँ।  

 
६. काननूी ावधान बमोिजम िबिभ न गैरसरकारी संघ सं थाह ले थािनय तहमा आ ना िबकास एवं 
आिथक गितिबिधह  संचालन गदा थािनय तहको बािषक काय ममा आ ना काय मह  समावेश 
गन ु पन यव था अनु प हामीह ले सावजिनक सचूना जारी गरेका िथयौ,ँ सो अनु प ा  
काय मह लाई बािषक काय ममा समावेश गरेर मा  काय म संचालन गरीने यहोरा यस 
स मािनत सभामा जानकारी गराउन चाह छु  ।  

 
७. नगरपािलकाको आगामी वषको बजेट तजमुा गदा मैले नेपालको संिबधान, नेपाल सरकार ारा 
वीकृत काय िब तिृतकरण ितबेदन, िदगो िबकासका ल यह , नेपाल सरकारको आिथक वष 

२०७९/०८० को नीित, काय म तथा बजेट ब य, लिु बनी दशे सरकारको आ.व. २०७९/०८० 
को नीित, काय म र बजटे ब य, िबिभ न यि /सं थाह बाट ा  राय सुझाव माग िनदशन, प  
योजना, लुि बनी दशेको थम आविधक योजना, मिुसकोट न.पा.को थम आविधक योजना र 
म यमकािलन खच संरचना, संघ एवं देशका मानिनय सद य यहू बाट ा  राय सुझावह लाई माग 
िनदशनको पमा िलनकुा साथै राजनीितक दल, नाग रक समाज, िनजी े  लगायत 
सरोकारवालाह बाट ा  सुझावह लाई मैले मू य आधार बनाएको छु ।  
 
८. उ च िव ीय एव ंभौितक गती साथै पूिँज िनमाणको लािग चालु आिथक वषका कितपय हा ा 
काय मह  संसोधन गरेर पुन: ाथिमिककरण गन ुपरेको अव था जानकारी गराउन चाह छु ।  

 
९. थािनय अथत मा भाव पान आ त रक एवं बा य कारण, क िभड-१९, िवपद ् लगायतका 

िबषय र हा ो भौगोिलक िवशेषता, संभावनाका े ह  अनकुूल सोही अनु प अथत मा जोड िदने 

कुरामा यो बजेट केि त रहेको छ । साथै बजेटले पूँिजगत खचलाइ उ च ाथिमकता िदने र चाल ु

खचलाइ वाि छत िसमा िभ  रा ने उ े य िलएको छ । 

 
सभा य  महोदय,  

१०. हा ो थािनय तहको नाम नै ऐितहािसक आधारमा मूख रत भएको "मूिसकोट" आफैमा  

पावन भमूी हो । मुिसकोटवासी जनताको भा य र भिव यको िनधारण गन िनवािचत हामी 

जन ितिनिध माझ थु ै अवसर र चनुौतीह  कायमै छन ् । िव मान चुनौतीका बाबजदु मुिसकोट 



नगरपािलकालाई सवल, स म र समृ  नगरपािलका बनाउने हा ो यासमा आम नाग रकदेिख 

संघीय सरकार र दशे सरकारको पिन साथ रहेको छ । 

 
११. संिघय लोकता ीक गणत  नेपालको संिवधान, थानीय सरकार स चालन ऐन, काननू एवं 

म ालयह बाट ा  िद दशनका आधारमा सहभािगतामलूक र साझेदारीताको मा यमबाट थानीय 

जनताका जनजीिवकाका सम याह  हामी आफै समाधान गन अठोटकासाथ यो  वजेट तथा काय म 

तजमुा भएको छ । 

 
१२. नगरपािलकालाई ा  हन ेसबै कारका अनदुान, आ त रक आय, राज  बाँडफाँडबाट ा  हने 

रकम, लगायत थािनय तहको कोषमा ा  हने सबै कारका रकम/कलम तथा ोत साधनह लाई 

एिककृत गरी ग रब, मिहला, बालवािलका तथा सामािजक/आिथक ि कोणबाट िपछिडएको वग र 

समदूाय एवं े को समेत पहचँ, वािम व र अपन व रहने गरी स तुिलत तवरबाट थािनय सेवा 

वाह र जनसहभािगता प रचालनबाट िवकास िनमाण काय अगािड बढाउन हामी ितब  रहेको 

यहोरा यस स मािनत सभा सम  जानकारी गराउन चाह छु ।  

 
चुनौतीह : 

१३. िवकास ि याकलापह  जनमखूी, पारदश , समतामलूक, सहभािगतामूलक, िदगो, भरपद  र 

गणु तरीय बनाउन पया  संभावना र अवसर हदँाहदँ ै पिन हा ा सामु दहेायका सम या एवं 

चनुौतीह ले कितपय िवकासका ि याह  स पादन गन किठन भएको यहोरा यस स मािनत सभा 

सम  रा न चाह छु ।               

 आ त रक आय यनु हनु, संघ र दशेको अनदुानको भरमा हा ा िबकास योजना तजमुा 

गन ुपन बा यता,  

 बसाइसराई एवं बैदेिशक रोजगारीको कारण खेती यो य जिमनमा कृिषको आधिुनिककरण 

एवं यवसाियकरण हन नस न,ु 

 समदूाय र वडाबाट माग ग रने योजना अ यिधक हनु, उपभो ा सिमितलाई यथाथपरक 

ढंगले प रचालन गन नस न,ु 

 योजना अनुगमन तथा मू याङ्कन णाली नितजामिूख र व तपुरक हन नस न,ु 

 जलिव तु एवं उजाको मता कमजोर हनु, गणु त रय िश ा तथा संचारको किम,  

 तलुना मक लाभका व तहु  पिहचान गरी उ पादनलाई ित ता िदन नस न,ु 



 थािनय उपभो ा सिमितको िवकास ि यामा यवसाियकताको िवकास हन नस न,ु 

 हालका िदनमा इ धनको मू यमा अ यिधक बृ ी, तरलता अभाव, िवपद/्महामारी  

आिदका कारण िृजत कुराह ले भावी कायिदशामा अ यौलता हनु । 

 िशपयू  र द  जनशि को पया  उपल धतामा सम या । 

 
उपि थत महानुभावह , 

१४. अब म नगरपािलकाको सम  ि थितको बारेमा जानकारी गराउन चाह छु  । 

 
(क) सािबकमा पिहलो थािनय तहको िनवाचन (आ.व.२०७४/०७५) भएर आएपिछको पिहलो  

वषको  बािषक काय म आउने समय यादै छोटो र अनभुव  िविहन िथयो । हालै स प न िनवाचन 

पिछ हामी पद बहाली गरे पिछ सािबक थािनय तहबाट भए गरेका गितिविध ारा  हामीह लाइ धेरै 

सहज हने यहोरा  महशसु गरेका छौ ँ। 

 
(ख) हाल स मका थािनय तहका कायानभुवको कारण आ.व. २०७८/०७९ को बजेट र काय म 

काया वयनको अि तम चरणमा आईपु दा थािनय तहको संबैधािनक यव थाको औिच य पु ी 

भएको छ ।  कारण - शासन संचालनका धेरै पवूाधारह  िनमाण भएका छन् । 

 
(ग) चालु आ.व.मा काया वयन गन गरी छन ट भई संचािलत योजनाह   काया वयनको अि तम 

चरणमा रहेका र कितपय योजनाह  बाहेक उ   योजना/काय मह  पूण हँदा नगरपािलकाको सम  

िवकासमा उ ले य गती भएको महशसु हने छ । 

 
(घ) आिथक एवं भौितक गतीको अव था दिेखने गरी अनुसचूीमा यवि थत ग रएको र संिघय एवं 

दशे राज व बाँडफाँडको रकम ितब ता अनु प ा  हने,  आ त रक राज  असलुी अनमुानको 

निजक हने संसोिधत अनुमान छ । 

 
(ङ) गत आ.व. ह मा गौरबका योजनाह  लगायत श तै अनुकरण गन लायक पूँजी िनमाणका 

कामह  स प न  भएका छन ्। 

 
(च) गत आ.व.मा बहविषय ठे का अ तगत संझौता भई िनमाणािधन शासिकय भवनको चालु 

आ.व.मा उ ले य भौितक गित भएको र आगामी आ.व.२०७९/८० को दो ो चौमािसक देिख 



सोही भवनबाट सेवा बाह हने यहोरा यस स मािनत सभामा जानकारी गराउन पाउँदा खिुश लागेको 

छ । य तै १५ शैयाको आधारभतू अ पतालको बहविषय ठे का ि या भइ िनमाणािधन अव थामा 

रहकेो छ, महे  नमूना मा.िब. का उ कृ  भवनह  स प न एवं स प नको चरणमा रहेका छन ्।  

 
(छ) गत आ.व. र चाल ु आ.व.मा संिघय सरकार र देश सरकारको समपरुक, िबशेष, शसत 

अनदुानमा िब ालय पूवाधार एवं दनुाम - मुिसकोट - बडागाउँ खानेपानी लगायत बहउ े यीय 

सभाहल, माटपाक, मािलका मि दर, थमुपाक, कभडहल, छ कोट लगायत मह वपूण योजनाह  

स प न र स प नको चरणमा रहेका छन् । 

 

(ज) सामािजक िवकास अ तगत िव ालयमा शैि क गणु तर सधुारका  लािग िश क तािलमको 

स चालन तथा शैि क साम ीको िवतरण कायमा जोड िदईएको छ । िविभ न िकिसमका नेतृ व 

िवकास तथा सीपमलुक तािलमको स चालन र स प न, िश क पदपूित, दरब दी िमलान, .अ. 

िमलान गन िवषय हा ा ाथिमकताका  िवषय हन् । 

 

(झ) गत आ व २०७७/७८ मा कूल आय अनमुान ६७ करोड ५३ लाख ३७ हजार चार सय १० 

रहकेोमा यथाथ आय ६४ करोड ८७ लाख ८ हजार अठह र रहेको िथयो । चाल ुआ व को कुल 

संशोिधत अनमुान ६७ करोड १४ लाख २९ हजार ५ सय १५ रहकेोमा हाल स मको यथाथ आय 

५९ करोड ९८ लाख ३८ हजार ३ सय ५८ रहकेो छ । चालु आ व को अ य स म िवि य गित 

चालु तफ ९३ ितशत, पूँिजगत तफ ८५ ितशत हने अनुमान रहेको छ भने भौितक गित ९५ 

ितशत पु ने अनमुान ग रएको छ ।  

 
१५. अव म आगामी आिथक वष २०७९।०८० को बजेटका उ े यह  तुत गन अनुमित 
चाह छु । 
यसै सभामा आजकै िमितमा ततु नीित तथा काय म बमोिजम आिथक वष २०७९।०८० का 
बजेटका उ े यह   िन नानुसार रहेका छन ्। 
(क) जनतामा उ मिशलताको िवकास गरी थानीय अथत लाई चलायमान बनाउँदै जनताको 
जीवन तर बिृ , आ दानी र रोजगारीका अवसरह को िसजना गन,  
 
(ख) कोरोना (COVID-19) लगायत िविभ न कारका रोग र िबपदबाट नाग रकको जीवन र ा र 
जनजीवनलाई सरुि त बनाउने साथै जनताको मौिलक हक अिधकारको र ा गद सामािजक 



प रचालन र सामािजक एकता कायम गन, साथै लि त एवं िसमा तकृत समदुायको उ थान हनेग र 
सामािजक यायलाई के मा रा ने, 
 
(ग) उपल ध ोत/साधनह को अिधकतम भावकारी पले प रचालन गद िवकासका सबै 
आयामह  समट्ेने गरी योजना छनौट एवं बजटे िबिनयोजन गरी काया वयन गन, 
 
(घ) छनौट भएका योजना/काय  मह को काया वयन संय  िनमाण र अनगुमन/मू याङकन लाई 

भावकारी बनाउने, 
  
सभा य  महोदय, 

१६. अब म आ.व. ०७९/०८० को संि  आय िववरण तथा संचालन ग रने मखु काय मह  र 

िविनयोिजत बजेट िववरण तुत गन अनुमती चाह छु । 
आ दानी तफः 

 राज  आ दानीः 

 (क) आ त रक राज  अनुमान  २ करोड ३५ लाख, 

 (ख) संिघय राज  बाँडफाँड  १० करोड ४७ लाख ४० हजार, 

 (ग) दशे राज  बाँडफाँड  १ करोड ६३ लाख ५७ हजार, 
 ज मा राज  बाँडफाँड रकम  १४ करोड ४५ लाख ९७ हजार, 

 

नेपाल सरकार (सिंघय सरकार) बाट ा  हने अनुदानः 

 (क) िव ीय समािनकरण अनदुान  १२ करोड ७६ लाख, 

 (ख) संिघय शसत (ह ता त रत)  ३२ करोड ९६ लाख, 

 (ग) समपरुक अनुदान  ८०लाख, 

 (घ) िबशेष अनदुान  २ करोड, 
 ज मा सिंघय सरकारबाट ा  हने  ४८ करोड ५२ लाख, 

 

  देश सरकारबाट ा  हने अनुदानः  

  (क) िबि य समानीकरण अनदुान -   ६९ लाख ६० हजार, 

 (ख) सशत अनदुान -   १ करोड १० लाख, 



 (ग) समपुरक अनुदान -  २ करोड 

 (घ) िबशेष अनदुान -   ७० लाख (मू यम ी शैि क सधुार काय म) 
 ज मा देश सरकारबाट ा  हने अनुदान  ४ करोड ४९ लाख ६० हजार,  

 

यसरी आिथक वष २०७९/०८० को लागी नगरपािलकाको कुल आ दानी तफ ज मा  ६७  

करोड ४७ लाख  ५७ हजार ताव गरेको छु । 

 
यसको अलवा आगामी आ व २०७९।८० मा िभ न सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायबाट 

दहेाय बमोिजम  २२ करोड ३६ लाखका आिथक गितिविधह  समेत स चालन हनेछन ।  

 (क) शासक य भवनको लािग लागत साझेदारी  २ करोड ८६ लाख  

 (ख)  पयटन पूवाधार साझेदारी  ३० लाख,  

 (ग)  वामीट सार १५ शैया अ पताल ३ करोड, 

 (घ)  सामािजक सुर ा भ ा काय म १५ करोड, 

 (ङ)  सडक वोड, नेपाल ४५ लाख, 

 (च) संघ/ दशे एवं अ य िनकायबाट लगािन हने ७५ लाख, 
 

१७. यसै गरी नगरको यय तफ चाल ु खच . ७ करोड १४ लाख ४६ हजार ८ सय ७५ पैया, 

संिघय सशत तफ पूँजीगत रकम समेत समावेश भएको र राज  बाँडफाँडको रकममा समेत पूँजीगत 

रकम समावेश भएकोले कुल बजेट ६७ करोड ४७ लाख ५७ हजारमा नगर तफको चालु खचको 

आधारमा कुल बजटेको २७ करोड ३७ लाख १० हजार १ सय ३२ पूँजीगत र चालतुफ ४० करोड 

१० लाख ४६ हजार ८ सय ७५ हन आँउछ जनु कुल बजेटको पूँजीगत र चाल ुखच मश: ४०.५६ 

र ५९.४४ ितशत हन जा छ । चाल ुआ. व. को तलुनामा पूँजीगत खच तफ १.१७ ितशतले बढी 

हो र चालुतफ १.१७ ितशतले घटी हो,  जनु हा ो घोिषत नीित अ तगत पदछ । िविभ न सरकारी 

तथा गैरसरकारी सँ थाह सँगको साझेदारी तफ २२ करोड ३६ लाख, संघ तथा दशे सशत काय म 

तफ . ३४ करोड ६ लाख, संघ तथा देश िवशेष अनदुान तफ  २ करोड ७० लाख, संघ तथा 

दशे समपरुक तफ  २ करोड ८० लाख, सामािजक सुर ा तफ . १५ करोड, वडागत योजना 

पुँिजगत तफ  ३ करोड ६२ लाख र वडा स चालन खच चालु तफ  २७ लाख गरी ज मा यय . 

६७ करोड ४७ लाख ५७ हजार हने अनमुान गरेको छु । 

 



१८. संघीय सरकार तथा दशे सरकार ारा अ तर सरकारी िव ीय ह ता तरण अ तगत िविभ न 

िवषयगत कायालय कृिष, पश,ु िश ा र वा यतफ सशत अनदुानको पमा ा  . ३४ करोड ६ 

लाख  पैयाँ, सामािजक सरु ा तफको  १५ करोड, िवशेष अनदुान तफको २ करोड ७० लाख, 

िविभ न सरकारी तथा गरैसरकारी सं थाह सँगको लागत साझदेारी तफको  ७ करोड ३६ लाख र 

समपरूक अनुदान तफको २ करोड ८० लाख ज ताको त तै स बि धत े मै खच गनुपन भएकाल े

सो तफ कुन ैआयोजना र काय म बनाइरहनु परेन, संघीय तथा दशे सरकार ारा ा  भएको िव ीय 

समानीकरण अनदुान, राज  वाँडफाँडको रकम र आ त रक आयबाट बाँक  हन आउने कुल रकम  

२७ करोड ४१ लाख ९७ हजार मा  काय म बनाउन ु पन भएकोमा यस नगर कायपािलकाको 

कायालय तफ  ६ करोड ८७ लाख ४६ हजार ८ शय ७५ िपँया र वडा कायालय स चालन तफ  

२७ लाख गरी चाल ुतफ ज मा . ७ करोड १४ लाख ४६ हजार ८ शय ७५ पैयाँ िविनयोजन गरेको 

छु । नगरपािलका भर काया वयन हने योजना र  वडागत िसिलङको आधारमा ९ वटा वडा सिमितको 

कायालयबाट ब ती तर हदँै सहभािगतामलुक तवरले सात वटा बजटे तजमुाका चरणह  परुा गरी 

याइएका कुल आयोजना र काय मको लािग  बजटे िविनयोजन गरेको छु । काया वयनको 

िहसाबले सहजता होस भ ने येयले कृिष¸ वा य¸ लैङ्िगक समानता तथा समावेशीकरणमा 

छु ्याईएको वजेट वडाबाटै िसफा रस भई आएका काय ममा एक कृत पले समावेश ग रएकोल े

वा तिवक वडागत िवषयगत वजेट रकम . ३ करोड ६५ लाख पैयाँ भएको जानकारी गराउँदछु । 

िविभ न सिमितह ले आव यकता पिहचान गरेका भवन िनमाण, ठुला आयोजना लगायतका िविभ न 

आयोजना काय मह मा . १३ करोड ८८ लाख २४ हजार ६ सय ७५ पैयाँ िविनयोजन गरेक  छु । 

 

१९.अब म दहेाय बमोिजम िबकासका िबिभ न आयामह  समेटीएको नगरपािलका तरीय काय म 

तथा आयोजनाह लाई वग करण ग रएको वजेट यव थाका  स ब धमा जानकारी गराउँदछु । 
 

आिथक िबकास 

२०. जिमन बाँजो रा ने बिृतलाई िन सािहत गद िनवाहमुखी कृिषमा आधिुनक करण, 

या ीिककरण, यावसाियकरण गरी यसमा आ ीत जनशि को आिथक उपाजनमा बिृ  गरी 

आ मिनभर कृषक बनाउनका लािग हा ो यास जारी रहनेछ । नगरपािलकाको जिमन जथाभावी 

खि डकरण गन विृतलाई िन सािहत ग रने छ । कृिषमा उ पादन र उतपादक व बढाउनको लािग 

उ नत जातका िवउको योग¸िसचाइ सिुवधाको िव तार, माटो सहुाउँदो खेती णाली, कृिष मेिशनरी 

काय म आिदको यव था गरेको छु । 

 



२१. मागमा आधा रत कृिष तथा पशपुालन काय मलाइ ाथिमकता िदएको छु । 

 
२२. नेपाल कृिषको लािग उ म भमूी हो । यसमा पिन मिुसकोटको भगूोल कृिषको लािग उ म छ 
भ ने हा ो ठ याई छ । सो अनु प “उ म कृिष, म यम यापार, िन न नोकरी भ ने कुरालाइ  

थािपत गन ुपरेको छ । 

 
२३. नगरपािलकामा उ पािदत कृिष उपजह को िबि  िबतरणमा सहजता याउन "कृिष उपज 

िब  सिुनि चतता काय म" एवं हाटबजारको यव थालाई उ मिशलता िवकास अ तगत 

काय म संचालन ग रने छ  । सो को लािग  ३० लाख बजेटको यव था गरेको छु ।  

 
२४. किफको लािग िश  मािनने यस नगरपािलकामा, "कफ  लगाऔ आ दानी बढाऔ" 
काय म माफत कफ को उ पादनलाई बिृ  ग रनुका साथै कृषकह लाई ो साहन ग रनेछ । जसका 
लािग  १० लाख रकम िविनयोजन गरेक  छु । साथै संिघय सरकारवाट "किफ पकेट" 
काय मलाइ िनर तरता िदइएको यहोरा जानकारी गराउन चाह छु ।  
 
२५. तलुना मक लाभका व तहु  पिहचान र यवसायीकरणमा जोड िदन र थािनय उ पादनबाट लघ ु

उ म संचालन गन िवशेष ाथिमकता िदईएको छ । 

 

२६. संिबधानको भावना अनु प नीिज, सावजिनक र सहकारीको मा यमबाट थािनय अथत को 

उ नयन गन सिक छ भ ने हा ो ठ याई छ । नीिज े लाई ो साहन, सावजिनक े लाई मतावान 

र सहकारी े लाई आकषण ज ता िवषयह लाई समेट्द ैहा ो बजटे तथा काय म िनमाण भएको  

हदँा सबै े लाई समेट्ने गरी बजटे तजमुा ग रएको यहोरा यस स मािनत सभा सम  जानकारी 

गराउन चाह छु । 

 
२७. फलफुल तथा मसला बाली खेती बधन काय म, याउको खेती बधन काय म, गोला 

सिहत मौरी घार िबतरण, अ न बाली िबउ िवतरण, िबदशेवाट फिकएका यवुाह को लािग लि त 

काय म ज ता गितिबिधह को लािग कृिष काय म केि त हने गरी आव यक बजेटको यव था 

गरेको छु ।  

 
२८. िवदशेबाट फिक आ नै गाउँघरमा रही यवसाय गन कृषक तथा उ मीह का लािग "आ नो 

गाउँ फक  आँए" काय म माफत ो साहन तथा स मान ग रने छ साथै  



"प नुहोस तपाईको लागी हामी केही गदछौ" काय मलाई अिभयानको पमा अगाडी बढाईने 

छ, यसका लािग आव यक बजटेको यव था गरेको छु । 

 

२९. कृिष तथा पशु सेवा तफ  बहआयािमक िबकासको लािग संघ र थािनयतहको संयू  लगानीमा 
"कृिष र पशु ािबिधक" कायरत रहकेा छन ् । चालु आ.व. मा संिघय सरकार वारा "भेटेनरी 

डा टर" को यव था हने यहोरा यस स मािनत सभामा जानकारी गराउन चाह छु । 
 

३०. यावसाियक कृषकह को लािग भकारो सुधार काय म, बा ा टेवा काय म, या सीनेशन 

काय म, मासपुसल तथा बधसाला सधुार का म, िसपयु  जनशि लाई यसतफ आकिषत गरी 

पणू यावसाियक बनाउने नगरपािलकाको सोचँ रहेको छ । 

 

३१. पश ुऔषिध ख रद, या सीनेसन काय म, माछा बधन काय म, कृितम गभाधान, िविभ न 

तािलमह , खोप काय म, सरोकारवालाह संग अ तरि या, पश ु वा य िशिवर, किफ लगाऔ ं

आ दानी बढाऔ,ं कृिष बाली संर ण रोग िकरा िनय ण, कृिष तािलम, बहउ िेशय नसरी िनमाण 

लगायत ि याकलापको  लािग कृिष र पशु स ब धी फरक फरक काय ममा नगर तफ . २९ लाख 

५० हजार पैयाँ िविनयोजन गरेको छु । यसमा शसत तफ धानम ी कृिष आधिुनिककरण 

प रयोजना अ तगत पकेट/ लक काय म, उ नत िबउ िबतरण ज ता काय म काया वयन ग रने छ ।  

 

३२. उ मिशलता िबकास गनको िनिम  घरेल ुउ ोगह लाई संर ण र स ब न गरी ियनीह लाई 

प र कृत गन िविधको अनशुरण गरी जनजीिवकालाई सहज बनाउनको लािग बजेटको यव था 

गरेक  छु । आ मिनभर नगरपािलका बनाउने अिभयानमा हा ो े मा िवकास र स चालन हन स न े
उ ोगको लािग स भा यताको खोजी हनेछ । चाल ुआ.व.मा संचािलत "ग रबी िनवारणका लािग 

लघु उ म िबकास काय म" आगामी आ.व.मा पिन संचालन हने यहोरा यस स मािनत सभामा 

जानकारी गराउन चाह छु ।  

 

३३. यस नगरपािलका े िभ  ाकृितक, साँ कृितक, परुाताि वक मह वका स पदाह  र िविभ न 

दवेी देवताका मठमि दर, िविभ न जात जातीह को संगम थल भएकोले पयटनको व न र 
स चालन हन स ने स भा यता छ । æसमृ  मुिसकोट नगरको आधार: कृिष, पयटन, पूवाधार र 

रोजगारÆ भ ने हा ो नारालाई साथक तु याइ यस नगरपािलकालाई आ त रक पयटनको आकषक 

थल बनाइ पयटन वधन गरी पयटनबाट ा  आयको सम याियक िवतरण गरी जनताको 



जीवन तरमा सुधार गनको लािग पयटन व न तफ देश र संिघय सरकार सँगको साझदेारीमा  गत 

आ. व. मा मह वपूण योजनाह  स प न भएका छन,् सो संग जोिडएका हा ा गौरबका योजनाह  

स प न गन सघं र दशेसंग िबषेश पहल ग रनेछ ।  

३४. सम  रा ले सहकारीलाई आिथक िवकासको मुख आधार त भ मानेको वतमान अव थामा 

मिुसकोट नगरपािलका िभ  छ रएको स-सानो पूँजीलाई नगरपािलकाको सम  िवकासका लािग 

संकलन गन, प रचालन गन, िनयमन र अनुगमनको यव था साथै सहकारीको मा यमबाट आिथक 

सामािजक िवकास गरी समदुायमा आधा रत ािमण आ मिनभर अथत को अवल बनको 

आव यकता छ । सहकारीसंग रहेको पूँजीलाई नगरपािलकाको िबकासमा लगानी गन उ े रत 

ग रनेछ ।  

 
३५. आिथक िवकास िशषक अ तगत आगामी आ.व. २०७९/०८० को लािग नगर तफ ज मा रकम 

 २ करोड ५९ लाख ३५ हजार िबिनयोजन गरेको छु जनु नगर तफको कुल बजेटको ७.५१ ितशत 

हन आँउदछ ।  
 

सामािजक िवकास 

िश ा 

३६. संिबधान बमोिजम आधारभूत र मा यिमक िश ा थािनय तहको अिधकार अ तगत पन िबषय 

भएको र यस स ब धी काननूको तजमुा र काय वयन गन एवम ् िश ा  समाज पा तरणको साधन 

भएको कारण िश ामा लगानी िबना मानब िबकास अपरुो रह छ । िश ा े मा िबिभ न गितिबिधह  

संचालन गन आव यक बजटेको यव था गरेको छु । 

 
३७. नगरपािलका िभ का िव ालयह लाई यवि थत तवरले स चालन गन आिथक अव था 

कमजोर भएका िव ालयह को पुवाधारह को िवकासका लािग पनुः िनमाण ािधकरण र संिघय 

िवशेष अनदुान माफत िविभ न िव ालयका भवनह  स प न भएका छन ्। एक मा  नमनूा मा यिमक 

िब ालय ( ी महे  मा.िब.)  को उ ले य भौितक पवूाधारका कामह  स प नको चरणमा रहेका 

छन् र आगामी आ.व.मा पिन पवूाधारको लािग बजटे ा  हने सिुनि तता भएको छ । 

 



३८ िश ा े को सव ोमखुी िबकास एवं शैि क गुण तर सधुारको लािग "शैि क गुण तर 

िबकास कोष" नामक एक कोषको थापना ग रएको छ । जसको लागी ४५ लाख िविनयोजन गरेको 

छु । 

३९. मुिसकोटको नगरपािलकाको आ नै थािनय पाठ्य म िनमाणको काम चाल ुआिथक वषमा 

सु वात ग रएको छ । यसलाइ िनर तरता िददंै थािनय पाठ्य मको िनमाण ग र काया वयन गन 

आव यक बजेटको यव था िमलाएको  छु । यसलाइ मु यम ी शैि क सधुार काय मसंग आव  

ग रने छ ।  

 

४०. िश ाबाट वि चत एवं पँहच पु न नसकेका स पणू बालबािलकाह लाई िश ाको मलुधारमा 
याउने मलू नीित अनु प िव ालयको पहचँ बािहर रहकेा "अनाथ बालबािलकाह लाई 

िव ालयको पहँचमा" याउन आव यक बजेटको यव था िमलाएको  छु  । 

  

४१. गणु तरीय एवं यावहा रक िश ालाई ाथिमकतामा राखी िव ालयह लाई िविध मै ी 

बनाउनको लािग आव यक पन क यटुर, ि टर ख रदका साथै, इ टरनटे जडानको लािग आव यक 

यव था िमलाएको छु । 

 

४२. िव ालयमा िव ाथ ह का लािग अित र  ि याकलापमा जोड िदनुका साथै । यवुा लि त 

खेलकुदका काय मह लाई ाथिमकतामा राखी स चालन गन आव यक बजेटको यव था गरेको 

छु । 

 
४३. िब ालयमा सचूना िबिधलाइ ाथिमकताकासाथ िबकास गन "िश क आधारभूत 
क यटूर तािलम" र िब ालयमा िबि य स-ुशासन कायम गन "िब ालयका लेखापालह लाइ 
लेखा स व धी तािलम" को लािग आव यक रकम िविनयोजन गरेको छु । 
 

४४. गणु त रय िश ाको लािग िब ाथ ह लाई िव ालयमा “ याउन, िटकाउन र िसकाउन” 
“िब ालय िदवा खाजा” को काय मलाइ भावकारी पमा काया वयन गन आव यक बजटे 
संिघय सरकारसंगको काय ममा बजेट िविनयोजन गरेको छु । 
 

४५ यवुा रोजगारी र िश ालाई जोड्दै "िश ालाइ िशपसगँ, िशपलाइ मसगँ, मलाइ 
रोजगारीसँग, रोजगारीलाइ उ पादनसगँ र उ पादनलाइ वजारसगँ जोड्न" का लािग "पढ्द ै
कमाउँदै" काय मलाइ परी णको पमा लागु गन आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 



 

४६. िव ालयह मा अ ययनरत छा ाह लाई िन:शु क यािनटरी याड िवतरण काय मलाई थप 

ाथिमकता िदई भावकारी काया वयजको लागी आव यक बजेट िविनयोजन गरीएको छ ।  

 

४७. िश ालाई िविधमै ी बनाउन आव यक रकम यव था गरेको, िश ामा िविभ न वधना मक 

काय म संचालन गरी सम  िश ा े लाई गणु तरीय, ित पिध र यावसाियक बनाउन जोड 

िदनकुा साथै कोिभड-१९ िसकाइ सहजीकरणका लागी संिघय सरकारको तफवाट आव यक 

बजेटको यव था भएको छ ।  िश ा े मा सशत अनदुानको अलावा .२ करोड ९२ लाख ८६ 

हजार ४ सय ५० पैयाँ िविनयोजन गरेक  छु  । 

 
वा य 

४८. आधारभतू वा य सेवा नाग रकको मौिलक अिधकारको िवषय भएकोल े वा य सेवालाई 

हरेक नाग रकको पहचँमा रा न तथा यो सेवा सहज सरल र सवसुलभ पमा अनुभतू हने गरी 

याभतु गन येक वा य स थाह को सविलकरणका लािग आव यक बजेट यव था गरेको छु  

। 

४९. वा य स थाह मा ज तोसुकै अव थामा पिन औषधीको िनयिमत आपिुत गनको लािग 

औषधी ख रदको लािग शसतका अलवा  १५ लाख यव था गरेको छु ।  वा य सेवालाई 

आधिुनक र िविधमै ी बनाउनुका साथै वा य सं थामा जनशि को पया  यव था िमलाउनको 

लािग आव यक यव था गरेको छु । 

 

५०. नाग रकको आधारभतू वा य सेवाको सुिनि तताको लािग नगर मुखको पद बाहालीको 

ममा मिहला सामदुाियक वा य वयम ्सेिवकाह लाई ाथिमक उपचार ब स िवतरण गन िनणय 

काया वयन भैसकेको यहोरा यस स मािनत सभामा जानकारी गराउन चाह छु । वा य आमा समहु 

ब न, मिहला सामदुाियक वा य वयं सेिवकाकाह का लािग िविभ न ो साहन मलूक 

काय मह का साथै उ कृ  वयं सेिवकाह लाई परु कृतको लािग आव यक बजेटको यव था 

गरेको छु ।  

 

५१. मात ृ तथा नविशशुको वा यलाई थािमकतामा राखी घरमा शतुी हने दरमा कमी याई 

वा य सं थामा शतुी हने दरमा बृ ी गनको लागी वा य सं थामा सु केरी हन े आमाह लाई 

िन:शु क ए बलेु स सेवा उपल ध गराउने यव था िमलाएको छु । शु य होम डेिलभरी नगरपािलका 



घोषणाको लागी अनिुश ण, वरदान सामदुाियक शहरी वा य के मा बिथङ से टर थापना तथा 

स चालनका लािग  ११ लाख बजटे िविनयोजन गरेको छु ।  

 
५२. गभवतीसँग उप मखु काय मलाई िनर तरता िदनकुा साथै काय मलाई थप भावकारी बनाउन 

गभवती र सु केरी आमाह लाई िनःशु क याि सयम च क  िवतरणका लािग  १५ लाख 

िविनयोजन गरेको छु ।  

 
५३. िबशेष  सेवा सिहतका िविभ न िकिसमका वा य िशिवरह  संचालनका लािग आव यक 

बजेट िविनयोजन गरेको छु । साथै दशे सरकारसंगको सम वयमा जे  नाग रकह को िनयिमत 

वा य  प र णको लागी आव यक यव था िमलाएको छु । 

 
५४. वा य सं थाबाट दान ग रने सेवाको गणु तर वृ ीका लािग स पणू वा य सं थामा याव 

थापना गन नीित अनु प यस आ. व. मा कुघा वा य चौक मा याव थापनाथ  ५ लाख बजेट 

िविनयोजन गरेको छु ।  

 
५५. हा ो वािम वमा रहेका ए बलुे सह  हा ा स पि  हन् िबरामीको सुिबधाको लािग ियनको 

उिचत यव थापन ग रनुका साथै थप एक ए बलेु स ख रदका लािग  १२ लाख बजेटको यव था 

गरेको छु ।  

 
५६. बह े ीय पोषण काय मलाई सम वया मक ढंगले काया वयन ग रने छ, यसको लािग संघ 

तथा दशे सरकारको तफबाट आव यक बजेटको यव था भएको छ । 

 
५७. आयबुद एवं ाकृितक िचिक सा प ित ितको धारणा िवकास गन िज ला आयवुद के को 

सहयोगमा व य िशिवरको यव था ग रने छ । 

 
५८. सम  वा य सेवा तफ सशत वाहेक समानीकरण अनदुानबाट . २ करोड १५ लाख ४९ 

हजार िविनयोजन गरेको छु । 

 
सामािजक सरु ा तथा संर ण 

५९. सामािजक सरु ा भ ा िवतरण काय मलाइ िबिध मै ी बनाउने काम स प न भएको छ । 

यसले गदा सेवा ाहीले सुलभ ढंगबाट यो सिुबधा िलने सिुनि तता भएको छ । 



 
६०. सामािजक सरु ा तथा यि गत घट्ना दता णाली सु ढुकरण आयोजना अ तगत सशत 

अनदुान तफ ा  बजटे बमोिजमको काय म भावकारी पमा संचालन ग रने छ ।  

 
६१. अपाङ्गता भएका यि ह को अिधकारलाई संर ण गद अपाङ्गता प रचयप  िवतरण, 

निवकरण र सहायक सामा ी िवतरण लगायत अपाङ्ग लि त काय मको िनर तरताको लािग  ७ 

लाख रकम छु ाएको छु ।  

 
खानेपानी तथा सरसफाई 

६२. हा ा आ नै एवं संघ र दशे सरकार समेतको सहकायमा खानेपानीका गौरबका आयोजनाह  

स प न भएका छन् र स प नको चरणमा छन ् । एक घर एक धाराको अिभयान स प नको चरणमा 

हामी छ  । 

 
६३. चाल ुआ.व.मा काया वयन स प न हने आयोजनह वाट समेत “एक घर, एक धारा” को हा ो 

अिभयानलाई टेवा पु ने छ भ ने कुरा यस स मािनत सभामा जानकारी गराउन पाँउदा खशुी लागकेो छ 

। सम  खानेपानी तथा सरसफाई तफ सशत वाहेक समानीकरण अनदुानबाट . २७ लाख िविनयोजन 

गरेको छु । 

 
लिगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 

६४. समाज पा तरणको मूख प  सामािजक प रचालन र सामािजक सां कृितक ऐ यब ता 

भएकोले यस प मा िवशेष यान िददंै टोल िबकास सं था गठन गन  ५ लाख बजटेको यव था 

गरेको छु ।  
 

६५. नगरपािलकाको टोल, वडा तरमा मिहला समहू, सिमित र सहकारी सं था थापना गरी 

मिहलाह को सशि करण तथा आय आजनमा बिृ  गन, लिगक िहसँा, घरेलु िहसंा स ब धी 

जनचेतनामलूक काय म संचालन गरी िहसंा िव को कानूनलाई कडाइका साथ काया वयनमा 

जोड िदन, मिहलाह को मता अिभविृ का लािग सिशपमलूक, चेतनामलूक काय म संचालन गन 

मिहला तथा बालबािलका लि त काय मको लागी  ५ लाख िविनयोजन गरेको छु ।  

 



६६. यो नगरपािलका िविवध सं कृितको संगम भएको नगरपािलका हो, यहाँको समदुायमा िविवध 

जात जातीह  िविभ न धमावल वीको वास थान भएकोले सामािजक सां कृितक सदभाव, सम वय र 

साझेदारीताको लािग चालु आ.व.मा नै केही काय मह  शु  ग रएकोमा आगामी आ.ब मा पिन 

तीिनह लाई िनर तरताको यव था गरेको छु । पर परागत सं कृतीह को उ नयन गन आव यक 

बजेटको यव था गरेको छु । 

 
६७. आिदवासी जनजाती तथा दिलत लि त पर परागत शीप तथा सं कृित संर ण काय मको 

लागी  १० लाख िविनयोजन गरेको छु । 

 

६८. िविभ न िशपमलुक तािलम, अिभमखुीकरण काय म, अ तरि या काय म, जाितय भेदभाव 

िब  काननूी सचेतना काय मको लािग िबि य समािनकरण तफ आव यक बजेट िविनयोजन 

गरेको छु । 

 
६९. सामािजक िबकास तफ संघ एवं दशे तफको शसत र अ य अनुदानका अित र   ६ करोड 

१३ लाख ७५ हजार ४ सय ५० पैया रकम यव था गरेक  छु । जनु कुल नगर तफको बजेटको 

१७.७८ ितशत हन आउँदछ ।  

  
वन वातावरण तथा िवपद् यव थापन 

७०. िबपदबाट ब न र जनधनको ितवाट बचाउन नगरपािलका त रय िबपद ् यव थापन 

सिमितलाई चु त र दु त बनाउनुका साथै अ य सहयोगी सं थाह को साथ र सहयोग िलईने छ । 

िबपद् ितकाय योजना बनाउने काम स प न भएको छ । िबकास िनमाणलाई वातावरणसंग स तलुन 

कायम गन जोड िदईने छ । वातावरण र जैिवक िविवधताको संर ण, स वधन, वधन र सदपुयोगमा 

जोड िदइने कायलाई ाथिमकता िदईनेछ । 

 

७१. मानबीय सीप, थािनय ोत, साधनको योगलाई ो साहन गन अ याव यक वाहेक हेभी 

इि वपमे टको योगलाई िन सािहत ग रनेछ । चिलत काननू बमोिजम िड.िप.आर.,आई.ई.ई. र 

माटो प र ण गरेर मा  भवन बनाउने, सडक ख ने, माटो, बालवुा, ढुङ्गा उ खनन गन काय ग रनछे । 

 



७२. फोहरमैला शोधन तथा यव थापनको लािग ड पीङ साईट िनमाण संभा यता अ ययन 
स प नको चरणमा रहेको अव थामा "डि पङ साईट िनमाणको" लािग ज गा ा ी गन  ३० 

लाख बजेटको यव था गरेको छु । 

 
७३. िवपदबाट आइपन स भािबत जोिखम यिूनकरण तथा पूवतयारीका लािग "िवपद् यव थापन 

कोष" मा  ६० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । साथै आकि मक अव थामा नाग रकको गास, 

वास, कपासको सिुनि तताको लागी "खा  बक तथा कपडा बक" थापना ग र सचंालनमा 

याउनको लािग आव यक रकमको यव था गरेको छु ।  

 
७४. पूण सरसफाईयु  नगरको अवधारणालाई सं थागत प िदनको लागी "अित ग रब 

घरप रवारको पिहचान गरी शौचालय िनमाण, खानेपानी र िव ुत जडान" ज ता योजना 

काया वयनका िनि त  १४ लाख िविनयोजन गरेको छु । 

 
७५. वन तथा वातावरण े को संर ण एवं व न गनका िनिम  "वृ ारोपण अिभयान" भू 

संर ण काय म, रचाज पोखरीह को िनमाणका लािग आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 
वातावरण सरं णको े मा उ ले य काम गन यि /सं थालाइ परु कृत गन "मुिसकोट 

वातावरण संर ण, कम पुर कार" काय म माफत परु कृत गन आव यक यव था िमलाएको छु 

। 
  
७६. चौपारी/पोखरी/धारा र  िनमाण, वन उपभो ासंग अ तरि या लगायतका गितिबिधको 

काया वयन गन आव यक बजेटको यव था ग रएको छ । बाढी, पिहरो तथा भ-ू यका जोिखमयु  
े  पिहचान गरी कमजोर भ-ूबनोट भएका े ह मा बायो-इि जिनय रङ्ग िविध योग गरी 

िवपद ्जोिखम यिूनकरणको लागी आव यक बजेटको यव था गरेको छु । 

 
७७. खानेपानीलाई सरसफाइसँग जोडेर वा य र पूण सरसफाईयु  नगरपािलका बनाउन सिंघय 

सरकारवाट िबशेष अनदुानका अित र  अ य अनदुान र नगरपािलकाको तफवाट आव यक बजेट 

यव था गरेको छु ।  

 
 

 



काननु तथा याय 

७८. रा य शि को योग कायपािलका, यव थािपका र याय पािलका माफत थािनय तहवाट 

समेत हने यव था अनु प याियक सिमितलाइ स म र मतावान वनाइने छ  । कानुन तथा याय 

स पादनको लागी मेलिमलापकताको पा र िमक, तािलम साथै िवधायन सिमितको मता िवकास 

तािलमको लागी  ९ लाख िविनयोजन गरेको छु । 

 

 
पुवाधार िवकास 

७९. िवकास र वातावरणलाई तादा यता कायम गरी पवूाधार िवकासको कामलाई अगािड बढाईने 

कुरा नीित तथा काय ममा ततु भईसकेको छ । सडक स जाल यापक िव तार भईसकेको 

स दभमा सो को तरो नती गन संघ र देश सरकारसँग िवशेष पहल ग रनकुा साथै नगरपािलकाको 

आ नो ोत प रचालनमा िवशषे जोड िदईने छ ।  

 
८० “हा ो सडक, हा ो सहभािगता, तरीय सडक, हा ो ितव ता” अनु प नगरपािलका 
िभ का सडकह मा सडक बोड नेपाल, धानम ी रोजगार काय म र थानीय जनताह को 
सहभािगतामा नाली िनमाण काय मलाई जोड िदन आव यक यव था िमलाएको छु । 

 
८१. िवकासका सबै आयामह ले समेिटएको िवकासको िनि त "दीगो िवकासका ल यह " साथै 

नगरपािलकाको आविधक योजना र म यमकालीन खच संरचना तफ केि त रही गितिविधह  

अगाडी बढाइएको छ । 

 

८२. चालु आ.व.मा संझौताभई काया वयनमा रहेको नगरपािलकाको शासक य भवन बहविषय 

ठे का भएको, नगर र संिघय सरकारको ५०/५० को लगानीमा िनमाण हने भएकोले आगामी 

आ.व.को लािग  २ करोड ८६ लाख बजेट छु ाएको छु । य तै िबिभ न प ह बाट लगानीको 

लािग साझेदारी गन  ७६ लाख यव था ग रएको छ । चालु आ.व.को र अिनवाय दािय व - 

अ तगत, तपिशल बमोिजम बजेट यव था गरेको छु, 

 सभा हलको लािग  २६ लाख ५ हजार 

 थमु पाक पयटक य थल िनमाणको लािग १६ लाख १९ हजार ५ सय 

 दशे समपरुकको लािग  २ करोड 

 संिघय समपरुकको लािग  ८० लाख  



  
८३. यसैगरी नगरपािलकाको वडा नं ७ वामीट सार मा दशे सरकारसँगको साझदेारीमा कभड हल 

िनमाण गनका लािग यस आ. व. मा  २५ लाख बजेटको यव था गरेको छु ।  

 

८४. मिुसकोटलाई सडक स जालले जोड्ने प रक पना ग रएको र मिुसकोटको गौरबको पमा रहकेो 

नगरपािलकाका वडा नं १, २, ३ र ४ समेट्ने भ याङ-हांडीखोला-पौदँी अमराइ सडक तरो नती र 

खवाङ–धुमी–मालीका– वाँरा–मालारानी जोड्ने मोटरबाटो िनमाण ज ता सडकको लािग  ४० 

लाख िविनयोजन गरेको छु । 

 

८५. वातावरिणय भावको मू याङ्कन गरी सडकह लाई ाथिमकताका आधारमा तरो नती गद 
लिगने छ ।  आव यक थानमा क भट िनमाणलाई ाथिमकता िदइने छ । नगरपािलका े िभ का 
िभि  बाटोह मा नालीको यव था गरी बषायाममा समेत ािमण यातायातको सुिनि तता ग रने 
कामलाइ ममत संभार कोष माफत ाथिमकता िदइने छ । ममत संभार कोषको लागी  १० लाख 
रकमको यव था गरेक  छु । सडक लगायत िनिमत सावजिनक स प ीको संभार एवं ममतसंभारको 
साथै आक मीक सडक ममत एवं अव  सडक संचालन गन यही कोषको प रचालन ग रने छ ।  
 
८६ मुिसकोट नगरपािलकाको एक मा  बहमखुी या पस ावती बहमुखी या पसको पवूाधार 
िनमाण एवं यव थापन खचको लािग  १५ लाख िविनयोजन गरेको छु । 
 
८७. वडा नं १ को भौगोिलक अव थालाई म यनजर गद सेवा वाहमा सबै जनताको पहचँलाई 
सुिनि त गन िस लेमा बहउ े यीय सामदुाियक सेवा के  िनमाणको लािग  १५ लाख िविनयोजन 
गरेको छु । 

  
८८. नगरपािलकाभर  ७५/२५ ितशत जनसहभािगता जटुाई िसंचाई गनका लािग कुलोह  िनमाण, 

ममत तथा यव थापन गन काम ाथिमकताका साथ अगाडी बढाई सिकएको छ । िसंचाइको िन ती 

मह वपणू योजनाह  काया वयन गन ६३ लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु ।   

 
८९. यसैगरी स चार े को िवकासको लािग आव यक यव था िमलाएको छु । 

 
९०. पूवाधार िबकासमा संघ र देश सरकारको तफवाट श त कामह  भइरहेका र स प नको 

चरणमा रहेका छन ्। िब ालय पूवाधार पुनःिनमाण तफ, रा पित शैि क सधुार, मु यम ी शैि क 

सुधार लगायत सडक िनमाणका कायह  भइरहेको यहोरा यस स मािनत सभामा जानकारी गराउन 



चाह छु । य तै धानम ी रोजगार काय म र सडक बोडको काय मलाइ पूवाधार िबकास 

काय ममा आब  ग रने यहोरा ितब ता य  गदछु । यसैगरी नगरपािलकामा िनिमत सावजिनक 

स पितको स भारका लािग आव यक बजटेको यव था ग रएको छ । 

 

९१. िब तु आपिूतलाइ भरपद  बनाउन नगरपािलकाको मुकाम लगायत अ य  ब तीह मा राि य 

शारण लाईनको िव तार ग रएको र िब तार हन नसकेका अ य व तीह मा पिन  राि य शारण 

लाईनको िव तारलाइ थप  िनर तरता िदइने छ । सामदूाियक ािमण िब िुतकरण तफ णाली 

सु िढकरण र मता अिभबिृ  गन कायलाइ ाथिमकता िदइने छ ।  नगरपािलका िभ  रहकेा स पूण 

साना तथा लघु जलिव तु आयोजनाह लाई एक कृत गद ीिडङ, िव तु ािधकरणसँग सम वय गरी 

िव को सिुनि त गन काम अगाडी बढाउन िबशेष पहल ग रने छ । 

 

९२. उ यालो नगरपािलका अ तगत बैक पीक उजाको मा यमवाट सौय सडक बि  जोड्ने कामलाइ 

चालु आ.व.मा कितपय वडाका मह वपणू थानह मा जडान ग रएको र यस लाइ िनर तरता िददंै अझ 

िब तार गन बैक पीक उजा बधन के संग  सम वय ग रने छ । 

 

९३. नगरपािलकामा काया वयन हने िविभ न भौितक पवूाधारह को गणु तरीयता मापन गद पूवाधार 

े  तफका योजनाह को अनगुमन एवं मू याकंनलाई थप भावकारी बनाउने उ े यले ािविधक 

इ यपूमे ट ख रद गरी याव थापना एवं स चालनाथ   १३ लाख  बजटेको यव था गरेको छु ।  

 

९४. पूवाधार िबकास तफ आगामी आ.व. २०७९/०८० को लागी ज मा  १५ करोड ३२ लाख १९ 
हजार ६ सय ७५ बजेटको यव था गरेको छु । जुन कुल नगर तफको बजेटको ४४.३९ ितशत 

हन आउँदछ । 

 

सं थागत िवकास, सेवा वाह र सुशासन 

९५. जनताको घरदलैोको सरकारको उपि थित वडा कायालयह ले जनाएका छन ् जहाँ दरब दी 

अनु पका अिधकासं पदह  र  रहकेा छन् । पदपिूत हन वाँक  दरब दीमा पद पिूतको लािग देश 

लोकसेवा आयोगमा गत वष र यस वष माग आकृित पठाइएको तर कितपय काननूी कुराले रोिकएको 

छ भने र  बाँक  पदह  यथािश  पद पिूतको लािग कृया अगािड बढाइएको छ । थाइ पदपूित 

नभए स मका लािग करार सेवाको मा यमबाट सेवा वाहको िन ती आव यक बजेटको यव था 

िमलाएको छु ।  



 
९६. जनताको निजकको सरकारको पिहचान िदने सेवा वाह इकाइह  वडा कायालय हन । िय 

कायालयको यव थापिकय प मा िबशेष यान िदइने छ । यव थापिकय खच बृ ी ग रनकुा साथै 

नीित तथा काय मको यव था बमोिजम सम  नगरपािलकाको तफवाट उ कृ  कमचारीलाइ कदर 

एवं स मान ग रनकुा साथै वडा कायालयमा कायरत कमचारीलाइ आगामी वष देिख उिचत ो साहन  

गन कामको थालनी ग रने छ ।  

९७.सेवा ाहीलाई स मान पूवक सेवा ा  गन हक थािपत ग रने छ । कमचारीको मता अिभबिृ  

गन र ो साहन मूलक गितिबिधको लािग  बजेटको यव था गरेको छु ।  

 

९८. कायालयको कामलाई सूचना िविध मै ी बनाई पिछ लो िविधको योगलाई िवशेष 

ाथिमकता िदईन ेछ । िनणय ि यालाई िछटो छ रतो बनाई सरकारी काममा िढला सु ती हन िदईने 

छैन् । कागजी कामलाई मश: यनू गद लगी िविधको योगलाई अ यिधक मह व िदईने 

िबषयलाइ ाथिमकता िदइने छ । 

 

९९. ािबिधक शाखा, योजना शाखा र ख रद ईकाई र अ य िबषयगत शाखाह लाइ थप मतावान 

बनाई प रणाम मिुख बनाउन सो अनु प बजेटको यव था गरेको छु ।  

 
१००. कायालयमा वािषक काय म तथा बजेट, पिु तका काशन, जानकारी मलूक काशनह , 

थानीय प पि का, वेवसाईट अ याविधक, एफ.एम माफत गितिविधह  सावजिनक करण, 

कायालयका गितिविधह लाई चौमािसक सिम ा गो ी, सावजिनक सुनवुाई, सावजिनक 

लेखाप र ण, कायालयमा सचूना पाटी, सेवा ािह सहायता क को यव था लगायतका सुशासनसंग 

स वि धत कुराह लाई भावकारी बनाउन आव यक बजेटको यव था गरेको छु ।  

 
१०१. नाग रक वडाप को भावकारी काया वयनको लािग सचेतना अिभयान संचालन ग रनेछ । 

वडा कायालय¸ वा य सं था¸ िव ालयह मा सझूाब पेिटका रा ने कामलाई ाथिमकता िदईने छ 

। 

 
१०२. सुशासन बधनका िनिम  नगर कायपािलकाको कायालयका गितिबिधह लाई सेवा ािह र 

अ य सेवा ाहील ेदे न र हने स ने गरी वेभसाइट अ ाबिधक र सचुना पाटी अ ाबिधक, इ-मेल, 

फेसबकु अ ाबिधक, सेवा ाही स तु ी फाराम ज ता िबषयह लाई उ च ाथिमकतामका साथ 



िनर तरता िदइने छ र सशुासन बधनमा िबशेष ाथिमकता िदईने छ । मिुसकोट नगरपािलका िभ का 

िव ालयह मा जिडत िब िुतय हािजरीलाई अिनवाय पमा संचालन ग रने छ ।  

 
१०३. नगर कायपािलकाको कायालय, वडा कायालय र वा य सं थाह मा िब िुतय हािजरी 

जडान गन काय स प न भईसकेको छ । ियनको अिनवाय पमा संचालन गरी काया वयनमा याउने 

यव था िमलाईएको छ ।  

 
१०४ . सावजिनक शासन संचालनतफ सरु ा यव थापनका लािग . ५ लाख पैयाँ िविनयोजन 

गरेको छु । सूचना िविध े  तफ स टवेयर िनमाण तथा ख रदका लािग . ५ लाख पैयाँ 

िविनयोजन गरेको छु । प जीरकरण यव थापन, थानीय तहको थानीय त याङ्क संकलन र 

अिभलेख यव थापन र सुशासन व नका लािग समेत आव यक वजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

 

१०५. नगरपािलकाको सावजिनक सेवा वाहलाई यवि थत, भावकारी बनाउन र आ त रक 

सुर ा यव थापनलाई थप मजबुत बनाउन आगामी आिथक बषदिेख नगर हरीको यव था 

िमलाईने छ । यसको लागी  १९ लाख िविनयोजन गरेको छु । 

 

१०६.यस नगरपािलका िभ  सामािजक प रचालनको मा ययमबाट जनतालाई य  पमा दे न¸ 

छा न र अनभुूत गन पाउने थानीय सरकारको आभाष िदलाउनको लािग सामािजक प रचालनको 

े मा आव यक वजेट िविनयोजन गरेको छु । 

 

१०७. यसै स मािनत सभा सम  आजको पिहलो कायसिूचमा पेश भएको नीित तथा काय म नै 

हा ो आिथक वष २०७९/०८० को बजेट तथा काय मको मू य आधार भएकोल े नीित तथा 

काय ममा उ लेख भई छुट हन गएका कितपय िवषयह  यसै बजेट तथा काय ममा समाबेश गरी 

काया वयन ग रने यहोरा यस स मािनत सभा सम  जानकारी गराउन चाह छु ।  

 

१०८. सं थागत िवकास, सेवा वाह र सुशासन िशशक अ तगत संघ, देश र अ य िबषयगत 

े का अित र  आगामी आ.व. २०७९/०८०  को लागी  १० करोड ४६ लाख  २६ हजार ८ सय 

७५ बजेट यव था गरेको छु, जनु नगर तफको कुल बजटेको १५.५० ितशत हन आउँदछ  । 

 
 



सभा य  महोदय, 

सभासद य यूह , 

उपि थत महानुभावह , 

 

अ यमा, 

 

१०९. नपेालको संिवधानले प रक पना गरेको समाजवादउ मुख अथत को िनमाणमा टेवा पयुाउने र 
िदगो िबकासका ल यह  समेिटएको "समृ  नेपाल, सिुख नेपाल" को आकाङ ा पुरा गन 

उ े यकासाथ तजमुा ग रएको यस बजटेको भावकारी काया वयन गन सहयोगको लािग 

सरोकारवाला सबैमा हािदक अिपल गदछु ।  
  

११०. यस स मािनत सभामा ततु तािवत बजेट तजमुा गन र मिुसकोटको समि गत िवकासका 

लािग सहयोग पयुाउने नेपाल सरकार, संघीय मािमला तथा सामा य शासन म ालय, लिु बनी 

दशे सरकार, राि य योजना आयोग, दशे योजना आयोग, नेपाल सरकारका िवषयगत 

म ालयह , दात ृ िनकायह , नीिज े , नाग रक समाज, बिु जीिव, प कार, िनःवतमान 

जन ितिनधीह , नगर कायपािलकाको कायालय, वडा कायालय, वा य सं था, िब ालयह  

लगायतका स पणू सं थाह मा कायरत कमचारीह , स पुण नाग रकह  ित ध यबाद िददं ै

िवकासका हरेक अिभयानमा िनर तर सहयोगको अपे ा गद ततु बजटे तथा काय मह को सफल 

काया वयनको लािग सबै प को सहयोग ा  हने अपे ा राखकेो छु । स पूण मिुसकोट बासी िददी 

बिहनी तथा दाजभुाईलाई िबपदज् य जोिखमवाट सुरि त रहदँै सामािजक एकता र ऐ यब ता कायम 

रा दै  सबल, स म, सु ढ र यायपणू मिुसकोट िनमाणमा योगदान गन म आ हान गदछु । 

 

ध यबाद  । 

         गंगा े  
   नगर उप मखु 

मुिसकोट नगरपािलका 
वामीट सार, गु मी । 

 

 


