
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुससकोट नगरपासिकाको नबौं नगरसभाको बैठकमा  

काययपासिका सदस्य श्री सरस्वती सघसमरेबाट प्रस्तुत 

आसथयक वषय २०७८/०७९ को 

वासषयक बजेट वक्तव्य 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुससकोट नगरपासिका 

नगरकाययपासिकाको कायायिय 

वामीटक्सार, गुल्मी, 

िुसबबनी प्रदेश, नेपाि । 

१० असार, २०७८ 

 



सभाध्यक्ष महोदय, 

नगरसभाका सदस्यहरु, 

र उपसस्थत महानुभावहरु । 

(१) संविधान िमोवजम संवघय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको तीन तहका सरकारहरु मध्ये 

स्थावनय सरकार, यस मवुसकोट नगरपावलकाको काययपावलका सदस्यको हवैसयतले ऄवहलेको 

कोरोना विशेष पररवस्थवतमा संवघय गणतन्त्र स्थापना पवछ स्थावनय सरकारको हामीले 

वजम्मेिारी सम्हाले पवछको पांचौ र अवथयक िषय २०७८/०७९ को अय- ब्यय वििरण 

(बजेट) प्रस्ततु गनय ईपवस्थत भएकी छु । 

 

(२) नगरपावलकाको वनमन्त्रणालाइ स्िीकार गरी यस गररमामय सभामा ईपवस्थत सम्पणूय 

महानभुािहरुलाइ मवुसकोट नगर पावलका र मेरो व्यविगत तर्य िाट हावदयक स्िागत गनय 

चाहन्त्छु, साथै काययपावलका सदस्यको हवैसयतले अ.ि. ०७८।०७९ को बजेट यस सम्मावनत 

सभा समक्ष प्रस्ततु गनय पाईँदा गौरिावन्त्ित महससु गरेकी छु । 

 

(३) राष्ट्रवहत, लोकतन्त्र र ऄग्रगामी पररितयनको लावग मलुकुमा राजनैवतक , सामावजक, 

अवथयक एि म ् सांस्कृवतक विकास सवहत को समदृ्घ र समनु्त्नत विकास गनय , अफ्नो शासन 

अरै् िा अफ्नो प्रवतवनवध मार्य त गराइ गणतन्त्रला इ संस्थागत गनय र ऄग्रगामी परर ितयनका 

लावग अफ्नो जीिन ईत्सगय गनुय हुने ज्ञात ऄज्ञात शवहदहरु प्रवत भािपणूय श्रद्घान्त्जली ऄपयण गनय 

चाहन्त्छु । 

 

(४) नंया भेररयन्त्ट सवहतको कोरोना भाआरसको कारण पररवस्थवत प्रवतकुल भएकोले  वबगतका 

िषयहरुमा जस्तो सबै पक्षहरुको नीवत , काययक्रम र बजेट तजुयमामा ईल्लेख्य सहभावगता गराईन 

सवकएन । प्रवतवनवधमलूक ढंगिाट समािेश भएका विषय िस्तहुरु पणुय ताको नवजक छन ्भन्त्ने 

मेरो विश्वास छ ।  कोवभडका कारण ७ जना मवुसकोटबासी महानभुािहरुले ऄकालमा ज्यान 

गमुाईन ुपरेको छ । ई हांहरु प्रवत भाि पणूय श्रद्दान्त्जली  ऄपयण गद ैकोवभड प्रभावित ऄन्त्य 

मवुसकोटबासी दाजभुाआ तथा वददी बवहनी हरुको वशघ्र स्िास््य लाभको कामना गदयछु र 

सम्पणूय महानभुािहरुमा कोवभडसंग लड्ने शवि प्राप्त होस भन्त्ने ऄपेक्षा राख्दछु ।  

 



(५) चाल ुअवथयक िषयका कवतपय हाम्रा काययक्रमहरु संसोधन गरेर पनु : प्राथवमवककरण गनुय 

परेको ऄिस्था जानकारी गराईन चाहन्त्छु । महामारीको रुप कवत लामो हुने हो , त्यसको कुनै 

वनवित नभएका कारण हाम्रा श्रोत साधनहरु विकास गवत विवध भन्त्दा त्यस तर्य  केवन्त्ित हुन ु

पदयछ भन्त्ने हाम्रो ठहर छ । 

 

(६) कोवभड-१९ का कारण विश्व ऄथयतन्त्रमा धक्का पगेु को कारण नेपालको ऄथयतन्त्र पवन 

त्यसिाट ऄछुतो नरहने र मवुसकोटिासी जनता त्यसको राप र प्रभािले ऄछुतो रहने कुरा 

भएन, त्यसैकारण हाम्रो भौगोवलक विशेषता  ऄनकुुल ऄथयतन्त्रमा जोड वदनपुने वबषयिस्तु मा 

यो बजेट केवन्त्ित रहकेो छ । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

(७) नगरपावलकाको नाम नै ऐवतहावसक अधारमा मखूररत भएको मवुसकोट अरै्मा 

पणू्यभमूी हो ।  मवुसकोटिासी जनताको भाग्य र भविष्ट्यको वनधायरण गनय वनिायवचत हामी 

जनप्रवतवनवध माझ थपैु्र ऄिसर र चनुौतीहरु कायमै छन ्। विद्यमान चनुौतीका बाबजदु 

मवुसकोट नगरपावलकालाइ सिल , सक्षम र समदृ्ध नगरपावलका बनाईने  हाम्रो प्रयासमा अम 

नागररकदवेख संघीय सरकार र प्रदशे सरकारको पवन साथ रहकेो छ ।  

 

(८) नेपालको संविधान , स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , काननू तथा मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त 

वदग्दशयनका अधारमा सहभावगतामलुक र साझेदारीताको माध्यमबाट स्थानीय जनताका 

अफ्नै जनजीविकाका सिालका समस्याहरु समाधान गनय िजेट तथा काययक्रम तजुयमा भएको 

छ । 

(९) नगरपावलकाको समदृ्दीको लागी प्राप्त हुने सबै प्रकारका ऄनदुान , अन्त्तररक अय, राजश्व 

बांडर्ांडिाट प्राप्त हुने रकम , लगायत स्थावनय तहको कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका श्रोत 

तथा साधनहरुलाइ एवककृत गरी गररब, मवहला, बालिावलका तथा सामावजक /अवथयक 

दृविकोणिाट वपछवडएको िगय र समदूाय एिं के्षरको समेत पहुचं , स्िावमत्ि र ऄपनत्ि रहने 

गरी सन्त्तवुलत तिरिाट स्थावनय सेिा प्रिाह र जनसहभावगता पररचालनिाट विकास वनमायण 

कायय ऄगावड बढाईन हामी प्रवतबद्घ छौं । 

 

 



चुनौतीहरु: 

(१०) विकास प्रवक्रया जनमवूख , पारदवशय, समतामलूक, सहभावगतामलूक, वदगो भरपदो र 

गणुस्तररय बनाईन प्रयाप्त संभािना र ऄिसर हुदंाहुदं ैपवन  हाम्रा सामु दहेायका समस्या एिम ्

चनुौतीहरुले कवतपय विकासका प्रवक्रयाहरु सम्पादन गनय कवठन भएको छ ।  

 अन्त्तररक श्रोतको न्त्यनु पररचालन हुनु , खेती योग्य जवमनमा कृवषको 

अधवुनवककरण एिं ब्यिसावयकरण हुन नसक्नु, 

 गैर सरकारी संघ संस्थाका काययक्रमहरुलाइ अिवधक योजनासंग तालमेल 

वमलाईंद ैकायायन्त्ियन गनय नसक्नु, 

 योजना ऄनगुमन तथा मलू्याङकन प्र णाली नवतजामवूख र िस्तपुरक हुन 

नसक्न,ु 

 समदूाय र िडािा ट माग गररने योजना ऄत्यवधक हुनु , ईपभोिा सवमवतलाइ 

यथाथय परक ढंगले पररचालन गनय नसक्नु, 

 जलविद्यतु एिं ईजायको क्षमता कमजोर हुनु , गणुस्तररय वशक्षा तथा संचारको 

कवम, स्थावनय ईत्पादनलाइ ऄवधकतम ईपयोग गनय नसक्नु, 

 तलुनात्मक लाभका िस्तहुरु पवहचान गरी ईत्पादनलाइ वतब्रता वदन नसक्न,ु 

 स्थावनय ईपभोिा सवमवतको विकास प्रवक्रयामा व्यिसावयकताको विकास 

हुन नसक्नु 

 हालका वदनमा कोरोना संक्रमण (COVID-19) को कारण भािी काययवदशा 

के हुने ? भन्त्ने ऄन्त्यौलता हुनु 

 

उपसस्थत महानुभावहरु, 

(११) ऄि म नगरपावलकाको समग्र वस्थवतको बारेमा जानकारी गराईन चाहन्त्छु । 

 

    (१) हामी वनिायचन भएर अए पवछको पवहलो (अ.ि.२०७४/०७५) िषयको 

 बावषयक काययक्रम अईने समय ज्याद ैछोटो र ऄनभुि  वबवहन वथयो । भखयर 

 वनिायचन भएर हामी पद बहाली गरेको समय भएकोले हतार हतारमा िावषयक 



 काययक्रम र िजेट प्रस्ततु गद ैगदाय कवतपय कवम कमजोरी भएको हामीले  महशसु 

गरेकै हो , 

 (२) हाल सम्मको कायायनभुिले अ.ि. २०७७/०७८ को बजेट र  काययक्रम 

 कायायन्त्ियनको ऄवन्त्तम चरणमा अइपगु्दा हाम्रो अत्म विश्वास बढेको छ । 

 कारण -  शासन संचालनका धेरै पिूायधारहरु वनमायण गनय हामी सर्ल भएका  छौं 

। तर पवन वबपदसं्ग हाम्रो केही लागेन । कोरोना संक्रमण (कोवभड-१९)  संगको हाम्रो लडाइ 

कवत लामो हुने हो, यसको लेखाजोखा समयले गने नै छ  । 

 (३) चाल ुअ .ि.मा कायायन्त्ियन गने गरी छनौट  भइ संचावलत योजनाहरु 

 कायायन्त्ियनको ऄन्त्तीम चरणमा रहकेा र कवतपय योजनाहरु बाहके ईि 

 योजना/काययक्रमहरु पणूयहुदंा नगरपावलकाको समग्र विकासमा ईल्लेख्य  प्रगती 

भएको महशसु हुने छ । 

 (४) अवथयक एिं भौवतक प्रगतीको ऄिस्था दवेखने गरी ऄनसुचूीमा  ब्यिवस्थत 

गररएको र संवघय एिं प्रदशे राजस्ि बांडर्ांडको रकम रु १  करोडले कम प्राप्त हुने ,  

अन्त्तररक राजश्व ऄसलुी ऄनमुान भन्त्दा ५० प्रवतशतले  कम  

 हुने संसोवधत ऄनमुान छ । 

 (५) गत अ.ि.हरुमा प्रशस्तै ऄनकुरण गनय लायक कामहरु हामीहरुले  सम्पादन 

 गरेका छौं । 

 (६) चाल ुअ .ि.मा बहुिवषयय ठेक्का ऄन्त्तगयत प्रशासवकय भिन को कायय 

 ठेक्का संझौताद्वारा काम भआरहकेो छ । १५ बेडको अधारभतू ऄस्पताल  ठेक्का 

 प्रवक्रयाभआ संझौताको चरणमा रहकेो छ । 

 (७) चाल ुअ .ि.मा संवघय सरकार  र प्रदशे सरकारको समपरुक , वबशेष र 

 शसतय ऄनदुानमा वबद्यालय पिूायधार एिं दनुाम - मवुसकोट - बडागांई  खानेपानी 

 लगायत बहुईद्दशे्यीय सभाहल , स्माटयपाकय , मावलका मवन्त्दर , थमुपाकय , कभडयहल 

 लगायत महत्िपणूय योजनाहरु सम्पन्त्नको चरणमा रहकेा  छन ्। 

 (८) सामावजक विकास ऄन्त्तगयत विद्यालयमा शैवक्षक गणुस्तर सधुारका  लावग 

 वशक्षक तावलमको सञ्चालन तथा शैवक्षक सामग्रीको वितरण काययलाइ वन रन्त्तरता 

 वदइएको छ । विवभन्त्न वकवसमका नेततृ्ि विकास तथा सीपमलुक तावलमको 

 सञ्चालन र सम्पन्त्न गने विषय हाम्रा प्राथवमकताका  विषय हुन् । 

गत अ ि २०७६/७७ मा कूल  अय ऄनमुान ५२ करोड ९५ लाख ५१ हजार 

रहकेोमा यथाथय अय ४९ करोड ९१ लाख ४७ हजार रहकेो वथयो । चाल ुअ ि को  

कुल संशोवधत ऄनमुान ६७ करोड ९३ लाख ४४ हजार २ सय ३० रहकेोमा हाल 



सम्मको यथाथय अय ४८ करोड ७३ लाख ३१ हजार १ सय ६ रहकेो छ। चाल ुअ ि 

को ऄन्त्त्य सम्म विवि य प्रगवत चाल ुतर्य  ९२ प्रवतशत, पूँवजगत तर्य  ८६ प्रवतशत हुने 

ऄनमुान रहकेो छ भने भौवतक प्रगवत १०८ प्रवतशत पगु्ने ऄनमुान गररएको छ ।  

 

 (१२) अव म आगामी आसथयक वषय २०७८।७९ को बजेटका उदे्दश्य हरु प्रस्तुत 

 गने अनुमसत चाहन्छु । 

 यसै सभामा वमवत २०७८।०३।०७ मा प्रश्ततु नीवत तथा काययक्रम बमोवजम अवथयक  

 िषय २०७८।७९ का बजेटका ईद्दशे्यहरु  वनम्नानसुार रहकेा छन ्। 

 (क) कोरोना (COVID-19)लगायत विवभन्त्न प्रकारका रोग र वबपद बाट 

 नागररकको जीिन रक्षा र जनजीिनलाइ सरुवक्षत बनाईने साथै जनताको  मौवलक हक 

 ऄवधकारको रक्षा गद ैसामावजक पररचालन र सामावजक ऐक्यबद्दता कायम गने , 

 

 (ख) ईपलब्ध श्रोत/साधनहरुको बदु्दीमिापणूय रुपमा पररचालन गद ै 

 विकासका सबै अयामहरु समेट्ने गरी योजना छनौट एिं बजेट वबवनयोजन  गरी 

कायायन्त्ियन गने, 

 (ग) छनौट भएका योजना /काययक्रमहरुको कायायन्त्ियन संयन्त्र वनमायण र 

 ऄनगुमन/मलू्याङकन लाइ प्रभािकारी बनाईने, 

 (घ) जनतामा ईद्यमवशलताको विकास गरी स्थावनय ऄथयतन्त्रलाइ चलायमान 

 बनांईद ैजनताको जीिनस्तर, अम्दानी र ऄिसरहरुको वसजयना गने, 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

(१३) ऄि म अ .ि. ०७८/०७९ को संवक्षप्त अय वििरण तथा संचालन गररने प्रमखु 

काययक्रमहरू र विवनयोवजत बजेट वििरण प्रस्ततु गनय ऄनमुती चाहन्त्छुः  

अम्दानी तर्य ः 

 राजश्व आबदानीीः 

 (क)   अन्त्तररक राजश्व ऄनमुान रु  १ करोड ९३ लाख ५० हजार, 

 (ख) संवघय राजश्व बांडर्ांड      रु ८ करोड ६४ लाख  ६३ हजार 

 (ग) प्रदशे राजश्व बांडर्ांड     रु १ करोड ५३ लाख ९५ हजार ४ सय ७६ 

 रुवपया ६० पैसा 



 जम्मा राजश्व बांडर्ांड रकम रु  १२ करोड  १२ लाख ८ हजार ४ सय ७६ 

 रुवपया ६० पैसा 

नेपाि सरकार (संसघय सरकार) वाट प्राप्त हुने अनुदानीः 

 (क) वबविय समावनकरण ऄनदुान रु  १२ करोड 

 (ख) संवघय शसतय (हस्तान्त्तररत)   रु   ३१ करोड ४५ लाख 

 (ग) समपरुक ऄनदुान ( मवुसकोट दरबार) रु  ७५ लाख 

 (घ) वबशेष ऄनदुान   रु २ करोड ९८ लाख 

 जम्माः संवघय सरकारिाट प्राप्त हुने  रु  ४७ करोड १८ लाख   

प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने अनुदानीः 

 वबविय समानीकरण ऄनदुान - रु  ५६ लाख ४७ हजार 

 सशतय ऄनदुान      -      रु  १ करोड १५ लाख ४४ हजार 

 समपरुक ऄनदुान -      रु २ करोड 

 वबशेष ऄनदुान -     रु  ७० लाख (मखू्यमन्त्री ग्रावमण वबकास काययक्रम) 

 जम्मा प्रदशे सरकारिाट प्राप्त हुने ऄनदुानः रु ४ करोड ४१ लाख ९१ हजार 

 

सवसभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सनकायबाट िागत साझेदारीमा प्राप्त हुने अनुदानीः 

 (क)      प्रशासकीय भिनको लावग लागत साझेदारी रु २ करोड 

 (ख)      पययटन पिूायधार साझेदारी रु १ करोड ४ लाख 

 (ग)      बाख्रा ईद्यम विकास पररयोजना हरे्र रु ३४ लाख 

 (घ)      िामीटक्सार १५ शैया ऄस्पताल ४ करोड 

 (ङ)      सामावजक सरुक्षा भिा काययक्रम १२ करोड 

 (च)      सडक िोडय नेपाल ४५ लाख 

 (छ)     प्रधानमन्त्री कृवष अधवुनवककरण पररयोजना खाद्य गोदाम लागत 

 साझेदारी ५० लाख 

सवसभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सनकायबाट िागत साझेदारीमा प्राप्त हुने जबमा 

अनुदान रकम रु २० करोड ३३ िाख 

 



• यसरी अवथयक िषय २०७८/०७९ को लागी कुल अम्दानी तर्य  जम्मा रु ८४  करोड 

४ लाख  ९९ हजार ४ सय ७६ रुवपया ६० पैसा प्रश्ताि गरेकी छु । 

     (१४) त्यसै गरी नगरको व्यय तर्य  चाल ुखचय रु. ६ करोड १६ लाख १८ हजार ३ सय       

 ४५ रुपैया ६० पैसा,  नगरको ऄन्त्य पुँवजगत खचय तर्य  रु. ८ करोड ११ लाख  ३७ 

 हजार १ सय ३१ रुपैयाँ, विवभन्त्न सरकारी तथा गैरसरकारी सँस्थाहरु  सँगको गत  

 साझेदारी तर्य  १२ करोड १९ लाख, संघ तथा प्रदशे  सशतय  काययक्रम तर्य  रु.  ३२ 

करोड ६० लाख ४४ हजार, संघ तथा प्रदशे विशेष ऄनदुान  तर्य  ३ करोड  ६८  लाख, संघ 

तथा प्रदशे समपरुक तर्य  रु ५ करोड ५० लाख, सामावजक सरुक्षा  तर्य     रु. १२ करोड, 

िडागत योजना पुँवजगत तर्य  रु ३ करोड  ६२ लाख र िडा  सञ्चालन खचय चाल ुतर्य  रु 

१८ लाख गरी  जम्मा व्यय रु. ८४  करोड ०४ लाख  ९९ हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ ६० 

पैसा हुने ऄनमुान गरेकी छु । 

 

(१५) संघीय सरकार तथा प्रदशे सरकारद्वारा ऄन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण ऄन्त्तगयत 

विवभन्त्न विषयगत कायायलय कृवष , पश,ु वशक्षा र स्िास््यतर्य  सशतय ऄनदुानको रुपमा प्राप्त रु . 

३२ करोड ६० लाख ४४ हजार रुपैयाँ, सामावजक सरुक्षा तर्य को रु १२ करोड, विशेष 

ऄनदुान तर्य को ३ करोड ६८ लाख, विवभन्त्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको लागत 

साझेदारी तर्य को रु १२ करोड १९ लाख र समपरूक ऄनदुान तर्य को ५ करोड ५० लाख 

जस्ताको तस्तै सम्बवन्त्धत के्षरमै खचय गनुयपने भएकाले सो तर्य  कुनै अयोजना र काययक्रम 

बनाआरहन ुपरेन , संघीय तथा प्रदशे सरकारद्वारा प्राप्त भएको वििीय समानीकरण ऄनदुान , 

राजश्व िाँडर्ाँडको रकम  र अन्त्तररक अयबाट बाँकी हुन अईने कुल रकम रु १८ करोड ७ 

लाख ५५ हजार ४ शय ७६ रुपैयाँ ६० पैसाको मार काययक्रम बनाईन ुपने भएकोमा यस नगर 

काययपावलकाको कायायलय तर्य  रु ६ करोड १६ लाख १८ हजार ३ शय ४५ रुवपँया ६० पैसा र 

िडा कायायलय सञ्चालन तर्य  रु १८ लाख गरी चाल ुतर्य  जम्मा रु . ६ करोड ३४ लाख १८ 

हजार ३ शय ४५ रुपैयाँ ६० पैसा विवनयोजन गरेकी  छु । जनु कूल अय रकमको ७.५५ 

प्रवतशत हुन अईँछ भने पुँवजगत तर्य  (विकास, अयोजना, काययक्रम)का लावग रु. ११ करोड 

७३ लाख  ३७ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ विवनयोजन गरेको छु । यसरी पुँवजगत तर्य  

छुट्याआएको रु. ११  करोड ७३ लाख  ३७ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ मध्ये नगरपावलका भर 

कायायन्त्ियन हुने योजना र  िडागत वसवलङको अधारमा ९ िटा िडा सवमवतको 

कायायलयबाट बस्ती स्तर हुदँ ैसहभावगतामलुक तिरले सात िटा बजेट तजुयमाका चरणहरु परुा 



गरी ल्याआएका कुल अयोजना र काययक्रम को लावग  बजेट विवनयोजन ग रेको छु । 

कायायन्त्ियनको वहसाबले सहजता होस भन्त्ने ध्येयले कृवष ¸ स्िास््य¸ लैङ्वगक समानता तथा 

समािेशीकरणमा छुट््टयाइएको िजेट िडाबाटै वसर्ाररस भइ अएका काययक्रममा एकीकृत 

रुपले समािेश गररएकोले िास्तविक िडागत विषयगत िजेट रकम रु . ३ करोड ८० लाख 

रुपैयाँ भएको जानकारी गराईँदछु । विवभन्त्न सवमवतहरुले अिश्यकता पवहचान गरेका भिन 

वनमायण, ठुला अयोजना लगायतका विवभन्त्न अयोजना काययक्रमहरुमा रु. ८ करोड ११ लाख 

३७ हजार १३१ रुपैयाँ विवनयोजन गरेकी छु । 

 

(१६)ऄब म दहेाय बमोवजम नगरपावलका स्तरीय काययक्रम तथा अयोजनाहरुलाइ िगीकरण 

गररएको िजेट व्यिस्थाका  सम्बन्त्धमा जानकारी गराईँछु । 

 

आसथयक सबकास 

(१७)जवमन बाँजो राख्ने प्रबवृत लाइ वनरुत्सा वहत गद ैवनिायहमखुी कृवषमा अधवुनकीकरण , 

यान्त्रीवककरण, व्यािसावयकरण गरी यसमा अश्रीत जनशवि को अवथयक ईपाजयनमा बवृदय गरी 

अत्मवनभयर कृषक बनाईनका लावग हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ । नगरपावलकाको जवमन जथाभािी 

खवण्डकरण गने प्रिवृतलाइ वनरुत्सावहत गररने छ । कृवषमा ईत्पादन र ईतपादकत्ि बढाईनको 

लावग ईन्त्नत जातका विईको प्रयोग ¸वसचाआ सवुिधाको विस्तार, माटो सहुाईँदो खेती प्रणाली, हाते 

ट्याक्टर अवदको व्यस्था गरेकी छु । 

 

(१८) मागमा अधाररत कृवष तथा पशपुालन काययक्रमलाआ प्राथवमकता वदआने छ । 

 

(१९) वबगतमा भन्त्ने गररएको “उत्तम कृसष , मध्यम ब्यापार , सनबन नोकरी ” भन्त्ने भनाइमा 

पररितयन अइ अजका वदनहरुमा “उत्तम ब्यापार , मध्यम नोकरी , सनबन कृसष ” भन्त्ने कुरा 

चररताथय भएको छ । नेपाल कृवषको लावग ईिम भमूी हो । त्यसमा पवन मवुसकोटको भगूोल 

कृवषको लावग ईिम छ भन्त्ने हाम्रो ठम्याइ छ । सो ऄनरुुप “उत्तम कृसष, मध्यम ब्यापार, सनबन 

नोकरी भन्त्ने कुरालाआ पनुः स्थावपत गनुय परेको छ । 

(२०) नगरपावलकामा ईत्पावदत कृवष ईपजहरुको वबवक्र वबतरणमा सहजता ल्याईन "कोशेिी 

घर" एिं हाटबजारको ब्यिस्थालाइ ईद्यमवशलता विकास ऄन्त्तगयत काययक्रम संचालन गररने छ  ।  

 



(२१)तलुनातमक लाभका िस्तहुरु पवहचान र व्यिसायी  करणमा जोड वदन र स्थावनय 

ईत्पादनिाट लघ ुईद्यम संचालन गनय विशेष प्राथवमकता वदइने छ । 

 

(२२)नीवज, साियजवनक र सहकारीको माध्यमिाट स्थावनय ऄथयतन्त्रको ईन्त्नयन गनय सवकन्त्छ भन्त्ने 

हाम्रो ठम्याइ छ । नीवज क्षेरलाइ प्रोत्साहन , साियजवनक क्षेरलाइ क्षमतािान र सहका री क्षेरलाइ 

अकषयण जस्ता विषयहरुलाइ समेट्द ैहाम्रो बजेट तथा काययक्रम बनेको हुदां सबै के्षरलाइ समेट्ने 

गरी बजेट तजुयमा गररएको ब्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराईन चाहन्त्छु ।  

 

(२३) र्लरु्लका विरुिा वितरण, थोपा वसंचाइ, च्याईको विई वितरण, कागती विशेष काययक्रम, 

ऄन्त्न बाली वबई वितरण , वबदशेिाट र्वकय एका यिुाहरुको लावग लवक्षत काययक्रम , प्लाविक 

पोखरी वनमायण जस्ता गवतवबवधहरुको लावग कृवष काययक्रम केवन्त्ित हुने छन ्।  

 

(२४)कृवष हाम्रो मलु पवहचान हो ¸कृवष हाम्रो संकृवत हो¸कृवष र पशपुालनमा तलुनात्मक लाभका 

िस्तहुरु ईत्पादन गरर ईद्धमवशलता विकास गने ई द्दशे्य हाम्रो रवह अएको छ । सामदूावयक 

वबकासका लावग  बाख्रा वबकास पररयोजना (HEIFER) काययक्रम यस नगरपावलकामा वबगत 

िषयमा संझौताभआ कायायन्त्ियनको ऄवन्त्तम चरणमा रहकेो छ ।  यसको वनम्ती अगामी अ .ि.को 

लावग रु १ करोड वबवनयोजन गरेको छु । 

(२५) पश ुसेिा तर्य  व्यािसावयक कृषकहरुको लावग गोठ सधुार, खोर सधुारको लावग ऄनदुानको 

व्यिस्था गरी हरेक  दक्ष , वसपयिु जनशविलाइ यसतर्य  अकवषयत गरी पणूय व्यािसावयक बनाईने 

नगरपावलकाको सोंच रहकेो छ । 

 

(२६) ईन्त्नत घांस विई वितरण , पश ुऔषवध खररद, भ्याक्सीनेसन काययक्रम , माछापालनमा 

ऄनदुान, कृवतम गभायधान , विवभन्त्न तावलमहरु , खोप काययक्रम , कृषक पाठशाला , प्राकृवतक 

गभायधान, सरोकारिालाहरुसंग ऄन्त्तरवक्रया , पश ुस्िास््य वशविर , कवर् लगाऔ ंअम्दानी 

बढाऔ,ं कृवष बाली संरक्षण रोग वकरा वनयन्त्रण , कृवष तावलम  लगायत वक्रयाकलािको  लावग 

कृवष र पश ुसम्बन्त्धी र्रक र्रक काययक्रममा  नगर तर्य  रु. २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विवनयोजन 

गरेको छु ।  यसमा शसतय तर्य  प्रधानमन्त्री कृवष अधवुनवककरण पररयोजना ऄन्त्तगयत पकेट /ब्लक 

काययक्रम, ईन्त्नत वबई वबतरण जस्ता काययक्रम कायायन्त्ियन गररने छ ।  

 



(२७) अवथयक वबकासमा मखू्यमन्त्री ग्रामीण वबकास काययक्रमलाआ अबद्द गररने ब्यहोरा यस 

सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराईन चाहन्त्छु ।  

(२८)ईद्यमवशलता वबकास गनयको वनवमि घरेल ुईद्योगहरुलाइ संरक्षण र सम्बद्धयन गरी 

वयनीहरुलाइ पररस्कृत गनय प्रविवधको ऄनशुरण गरी जनजी विकालाइ सहज बनाईनको लावग 

बजेटको ब्यिस्था गरेकी छु । अत्मवनभयर नगरपावलका बनाईने ऄवभयानमा हाम्रो क्षेरमा विकास 

र सञ्चालन हुन सक्ने ईद्योगको लावग सम्भाव्यताको खोजी हुनेछ । चाल ुअ .ि.मा संचावलत 

"गररबी सनवारणका िासग िघु उद्यम सबकास काययक्रम " अगामी अ.ि.मा पवन संचालन 

हुने ब्यहोरा यस सम्मावनत सभामा जानकारी गराईन चाहन्त्छु ।  

 

(२९)यस नगरपावलका के्षरवभर प्राकृवतक , साँस्कृवतक, परुातावत्िक महत्िका सम्पदाहरु र 

विवभन्त्न दिेी दिेताका मठमवन्त्दर , विवभन्त्न जात जातीहरुको संगम स्थल भएकोले पययटनको 

प्रिद्धयन र सञ्चालन हुन सक्ने सम्भाव्यता छ । "कृसष, पययटन, पूवायधार र रोजगार सबमृद्द 

मुससकोट नगरपासिकाको आधार"भन्त्ने हाम्रो नारालाइ साथयक तलु्याआ यस नगरपावलकालाइ 

अन्त्तररक पयटयनको अकषयक स्थल बनाआ पययटन प्रिदधयन गरी पययटनबाट प्राप्त अयको 

समन्त्यावयक वितरण गरी जनताको जीिनस्तरमा सधुार गनयको लावग पययटन प्र िद्धयन तर्य  प्रदशे र 

संवघय सरकार सँगको साझेदारीमा  रु. २ करोड २५ लाख   बजेट विवनयोजन भएको छ  । 

 

(३०) समग्र राष्ट्रले सहकारीलाइ अवथयक विकासको प्रमखु अधार स्तम्भ मानेको ितयमान 

ऄिस्थामा मवुसकोट नगर पावलका वभर छररएको स -सानो पूँजीलाइ नगरपावलकाको समग्र 

विकासका लावग सं कलन गने, पररचालन गने, वनयमन र ऄनगुमनको व्यिस्था साथै सहकारीको 

माध्यमबाट अवथयक सामावजक विकास गरी समदुायमा अधाररत ग्रावमण अत्मवनभयर 

ऄथयतन्त्रको ऄिलम्िनको अिश्यकता छ । सहकारीको क्षमता विकास काययक्र मको लावग रु  ३  

लाख बजेट व्यिस्था गरेको छु  । 

 

(३१) अवथयक विकास वशषयक ऄन्त्तगयत अगामी अ .ि. २०७८/०७९ को लावग नगर तर्य  जम्मा 

रकम रु ४ करोड ७ लाख ४६ हजार वबवनयोजन गरेको छु जनु नगर तर्य को कुल बजेटको १७ 

प्रवतशत हुन अंईदछ ।  

 

 



सामासजक सवकास 

(३२) वशक्षा  समाज रुपान्त्तरणको साधन हो , वशक्षामा लगानी वबना  मानब वबकास ऄपरुो रहन्त्छ 

। वशक्षा के्षरमा वबवभन्त्न गवतवबवधहरु संचालन गनय अिश्यक बजेटको व्यिस्था गरेकी छु । 

 

(३३)नगरपावलका वभरका विद्यालयहरुलाइ व्यिवस्थत तिरले सञ्चालन गनय अवथयक ऄिस्था 

कमजोर भएका विद्यालयहरुको पिुायधारहरुको विकासका लावग पनुः  वनमायण प्रावधकरण र संवघय 

वशशेष ऄनदुान मार्य त विवभन्त्न विद्यालयका भिनहरु सम्पन्त्नको चरणमा रहकेा छन ्। एक मार 

नमनूा माध्यवमक वबद्यालय (श्री महने्त्ि मा .वब.)  को ईल्लेख्य भौवतक पिूायधारका कामहरु 

सम्पन्त्नको चरणमा  रहकेा छन ्र अगामी अ .ि.मा पवन पिूायधारको लावग बजेट प्राप्त हुने 

सवुनवितता भएको छ । 

• बालविकास केन्त्िका सहजकतायहरु  र वबद्यालय कमयचारीहरु को तलब ईल्लेख्य बवृद्दको  

ब्यिस्था गरेकी छु । 

• विद्यालयमा विद्याथीहरुका लावग ऄवतररि वक्रयाकलापमा जोड वदइने छ । 

• विद्यालयमा हररयाली प्रबधयन गनय पिूायधार वनमायण गदाय ध्यान वदइने छ । 

• विद्यालयमा प्राथवमक स्िास््य ईपचारको वनवम्त अिश्यक प्रिन्त्ध वमलाइने छ ।  

• विद्यावथयहरुलाइ विद्यालयमा “ल्याउन, सटकाउन र ससकाउन ”  लगायतका काययक्रमको 

लावग समेत िावषयक नीवत र कायय क्रममा ईल्लेख भएका कुराहरु यथासक्य श्रोत साधनको 

अधारमा कायायन्त्ियन गररने छ 

 

(३४) वशक्षालाइ प्रविवधमैरी बनाईन अिश्यक रकम ब्यिस्था गरेको साथै वशक्षामा विवभन्त्न 

प्रिधयनात्मक काययक्रम संचालन गरी समग्र वशक्षा के्षरलाइ गणुस्तरीय , प्रवतस्पवधय र व्यािसावयक 

बनाईन जोड वदनकुा साथै कोवभड -  १९ वसकाआ सहजीकरणका लागी संवघय सरकारको तर्य िाट 

अिश्यक बजेटको  ब्यिस्था भएको छ ।  वशक्षा के्षरमा सशतय ऄनदुानको ऄलािा रु .१ करोड 

६३ लाख ५८ हजार ७० रुपैयाँ विवनयोजन गरेकी छु  । 

 

(३५) अधारभतू स्िास््य सेिा नागररकको मौवलक ऄवधकारको  विषय भएकोले स्िास््य 

सेिालाइ हरेक नागररकको पहुचँमा राख्न तथा यो सेिा सहज सरल र सियसलुभ रुपमा ऄनभतु 

हुने गरी प्रत्याभतु गनय प्रत्येक स्िास््य सस्थाहरुको सिवल करणका लावग अिश्यक व्यिस्था 

गरेकी छु  । 



 

(३६) स्िास््य सस्थाहरुमा जस्तोसकैु ऄिस्थामा पवन औषधीको  वनयवमत अपवुतय गनयको लावग 

औषधी खररदको लावग रकमको जोहो गरेकी  छु ।   औषवध खररद तर्य  शसतय का ऄलिा रु १० 

लाख ब्यिस्था गरेको  छु ।  स्िास््य सेिालाइ अधवुनक र प्रविवधमैरी बनाईनकुा साथै स्िास््य 

संस्थामा जनशविको प्रयायप्त व्यिस्था वमलाईनको लावग अिश्यक व्यिस्था गरेकी छु । 

 

(३७) अयबेुद एिं प्राकृवतक वचवकत्सा पद्धवत प्रवतको धारणा विकास गनय वजल्ला अयिेुद 

केन्त्िको सहयोगमा स्िस््य वशविरको ब्यिस्था गररने छ । 

 

(३८) सामावजक सरुक्षा भिा वितरण काययक्रमलाआ प्रवबवध मैरी बनाईने काम सम्पन्त्न भएको छ । 

यसले गदाय सेिा ग्राहीले सलुभ ढंगबाट यो सवबधा वलने सवुनवितता भएको छ ।  

  (३९) बहु के्षरीय पोषण काययक्रमलाइ समन्त्ियात्मक ढंगले कायायन्त्ियन गररने छ , यसको    लावग 

प्रदशे सरकारको तर्य िाट अिश्यक बजेटको ब्यिस्था भएको छ । 

 

(४०) मवहला स्िास््य स्ियं सेविकाका लावग विवभन्त्न प्रोत्साहन मलूक काययक्रमहरु ससमािेश 

गररएका छन ्। 

 

(४१) हाम्रो स्िावमत्िमा रहकेा ७ िटा एम्बलेुन्त्सहरु हाम्रा सम्पवि हुन ्वबरामीको सवुबधाको लावग 

वयनको ईवचत ब्यिस्थापन गररने छ  

। 

(४२) स्िास््य संथाहरुको  सेिा ,प्रिाहलाइ चसु्त दरुुस्त राख्नकुा साथै जनताको गनुासो लाइ 

शनू्त्य पाने प्रयास गररने छ । 

 

(४३) समग्र स्िास््य सेिा तर्य  सशतय िाहके समानीकरण ऄनदुानबाट रु . १ करोड ५५ लाख १८ 

हजार २ शय २० रुपैयाँ विवनयोजन गरेको छु । 

 

(४४) हाम्रा अफ्नै एिं संघ र प्रदशे सरकार  समेतको सहकाययमा खानेपानीका गौरबका 

अयोजनाहरु सम्पन्त्न भएका छन ्र सम्पन्त्नको चरणमा छन ्। एक घर एक धाराको ऄवभयान 

सम्पन्त्नको चरणमा हामी छौं । 



 

(४५) चाल ुअ.ि.मा कायायन्त्ियन सम्पन्त्न हुने अयोजनहरुिाट समेत “एक घर, एक धारा” को 

हाम्रो ऄवभयानलाइ टेिा पगु्ने छ भन्त्ने कुरा यस सम्मावनत सभामा जानकारी गराईन पांईदा खशुी 

लागेको छ । 

 

(४६) र्ोहरमैला ब्यिस्थापनको लावग डम्पीङ साइट वनमायण संभाब्यता ऄध्ययन र पबूायधा रको 

वनम्ती बजेटको ब्यिस्था गरेकी छु । 

 

(४७) खानेपानीलाइ सरसर्ाआसँग जोडेर स्िा स््य र पणूय सरसर्ाइयिु नगरपावलका बनाईन 

संवघय सरकार िाट  वबशेष ऄनदुानका ऄवतररि ऄन्त्य ऄनदुान र नगरपावलकाको तर्य िाट 

अिश्यक बजेट ब्यिस्था गरेकी छु ।  

 

(४८) समाज रुपान्त्तरणको प्रमखू पक्ष सामावजक पररचालन र सामावजक  सांस्कृवतक ऐक्यबद्धता 

भएकोले यस पक्षमा विशेष ध्यान वदं द ै टोल वबकास संस्था गठन गनय रु ४ लाख ५० हजार 

बजेटको ब्यिस्था गरेकी छु ।  

 

(४९) परम्परागत संस्कृती हरुको ईन्त्नयन गनय अिश्यक बजेटको ब्यिस्था गरेकी  छु । 

 

(५०) यो नगरपावलका विविध संस्कृवतको संगम भएको नगरपावलका हो , यहाँको समदुायमा 

विविध जात जातीहरु विवभन्त्न धमायिलम्िीको िासस्थान भएकोले सामावजक सांस्कृवतक 

सदभाि, समन्त्िय र ,साझेदारीताको लावग चाल ुअ .ि.मा नै केही काययक्रमहरु शरुु गररएकोमा 

अगामी अ.ब मा पवन तीवनहरुलाइ वनरन्त्तरताको व्यिस्था गरेकी  छु  । 

(५१) धावमयक एिं सास्कृवतक के्षरको वबकासको लावग संघ एिं प्रदशे सरकारको लागत 

साझेदारीमा ईल्लेख्य रकम वबवनयोजन भएको ब्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी 

गराईन चाहन्त्छु । 

 

(५२) त्यस्तै सांस्कृवतक के्षरमा ऄन्त्य गौरब गनय लायक कामहरु भएको हामीले महशसु गरेका छौं 

। समग्र संस्कृवत प्रिद्धयन एिम ्खेलकुद तथा मनोरञ्जन ऄन्त्तगयत विवभन्त्न काययक्रमहरु को लावग  

रु. ५ लाख  विवनयोजन गरेकी छु । 



 

(५३) लैङ्वगक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण तर्य  अिश्यक बजेट ब्यिस्था गरेकी छु 

। 

 

(५४) सामावजक सरुक्षा तथा ब्यविगत घट्ना दताय प्रणाली सदुृढुकरण अयोजना ऄन्त्तगयत सशतय 

ऄनदुान तर्य  प्राप्त बजेट बमोवजमको काययक्रम प्रभािकारी रुपमा संचालन गररने छ ।  ऄपाङ्ग 

लवक्षत काययक्रमको लावग रु २ लाख छुट्टाएको  छु । यिुा लवक्षत काययक्रमको लावग रु ७ लाख, 

खानेपानी पणूय सरसर्ाआ तावलम र खानेपानी सवमवत  संस्थागत क्षमता वबकास तावलमको लावग 

गरर रु ८ लाख बजेट ब्यिस्था गरेकी छु ।  

 

(५५) वशक्षा तर्य  ऄन्त्य वक्रयाकलापका ऄवतररि तपवशल बमोवजमका प्रभाि कारी काययक्रमको 

लावग बजेटको ब्यिस्था गरेकी छु, 

 मा.वब. आन्त्टरनेट जडान तथा सफ्टिेयर रु ५ लाख 

 ऄनाथ बालबावलका सहयोग रु ५० हजार  

 सामदूावयक वबधालयका वशक्षकहरुलाआ पावलकास्तररय पररचयपर वबतरण रु १ लाख 

 शैवक्षक ब्यालेण्डर वनरमाण रु १ लाख 

 स्थावनय पाठ्यक्रम वनमायण रु ५ लाख  

 वशक्षक कम्प्यटूर अधारभतू तावलम रु १ लाख ५० हजार 

  

(५६) स्िास््य तर्य  ऄन्त्य वक्रयाकलाबका ऄवतररि तपवशल बमोवजमका प्रभािका री 

काययक्रमको लावग बजेटको ब्यिस्था गररेकी छु, 

 जेष्ठ नागररक सगुर  रोग पररक्षण वकट रु १ लाख 

 स्िास््य वशवबर सञ्चालन रु ३ लाख 

 वबपन्त्न नागररकका लावग औषवध ईपचार राहत ऄनदुान रु १० लाख 

 गभयिवतसंग ईपप्रमखु काययक्रम रु ५ लाख  

 ईत्कृि मवहला स्िास््य स्ियम ्सेवबका ऄन्त्तर पावलका भ्रमण रु ३ लाख  

 र्रक क्षमता भएका ब्यविका लावग सामाग्री रु २ लाख  



 मवहला तथा बालबावलका लवक्षत काययक्रम रु ५ लाख 

 अवदबासी जनजाती तथा दवलत लवक्षत परम्परागत वशप तथा संस्कृती संरक्षण 

काययक्रम रु १० लाख 

  

(५७) विवभन्त्न वशपमलुक तावलम , ऄवभमखुीकरण काययक्रम ,ऄन्त्तरवक्रया काययक्रम , जावतय 

भेदभाि वबरुद्ध काननूी सचेतना काययक्रम को लावग  वबविय समावनकरण तर्य  अिश्यक बजेट 

विवनयोजन गरेकी छु । 

 

(५८) सामावजक वबकास तर्य  संघ एिं प्रदशे तर्य को शसतय र ऄन्त्य ऄनदुानका ऄवतररि रु ३ 

करोड ६१ लाख २६ हजार २ शय ९० रुवपँया रकम ब्यिस्था गरेकी छु । जनु कुल नगर तर्य को 

बजेटको १७ प्रवतशत हुन अईंदछ ।  

 

 

पुवायधार सवकास 

(५९)विकास र िातािरणलाइ तादाम्यता कायम गरी पिूायधार विकासको कामलाइ ऄगावड 

बढाइने कुरा नीवत तथा काययक्रममा प्रश्ततु भइसकेको छ । सडक सञ्जाल ब्यापक विस्तार 

भइसकेको सन्त्दभयमा सो को स्तरोन्त्नती गनय संघ र प्रदशे सरकारसँग विशेष पहल गररनकुा साथै 

नगरपावलकाको अफ्नो श्रो त पररचालनमा विशेष जोड वदइने छ । नगरपावलका वभरका 

सडकहरुमा स्थानीय जनताहरुको सहभावगतामा नाली वनमायण काययक्रमलाइ वनरन्त्तरता वदइने छ ।  

 

(६०) विकासका सबै अयामहरुले समेवटएको विकासको वनवम्त "दीगो सवकासका िक्ष्यहरु" 

तर्य  केवन्त्ित रही गवतविवधहरु ऄगाडी बढाआनेछ । 

 

(६१) चाल ुअ.ि.२०७७/०७८ मा संझौता भआ कायायन्त्ियनमा रहकेो नगरपावलकाको प्रशासकीय 

भिन बहुिवषयय ठेक्का भएको , नगर र संवघय सरकारको ५०/५० को  लगानीमा वनमायण हुने 

भएकोले अगामी अ.ि.को लावग रु २ करोड बजेट छुट्टाएको छु । 

(६२) चाल ुअ.ि. मा कोवभडको कारण ऄनमुावनत अन्त्तररक र संघ एिं प्रदशे सरकारिाट प्राप्त 

हुन ुपने राजश्वमा कवम अईने कारण रु १ करोड ५० लाख अगामी अ .ि.को लागी दायीत्ि 



ब्यिस्था गररएको छ , यो रकम पिूायधार तर्य को दावयत्ि दवेखन्त्छ । त्यस्तै वबवभन्त्न पक्षहरुिाट 

लगानीको लावग  साझेदारी गनय रु १ करोड ब्यिस्था गररएको छ । चाल ुअ .ि.को र ऄवनिायय 

दावयत्ि - ऄन्त्तगयत, तपवशल बमोवजम बजेट ब्यिस्था गरेकी छु, 

 मन्त्टेपाटा प्रहरी चौकी बाटोको लावग रु २८ करोड ७२ लाख ८४१ 

 प्रदशे समपरुकको लावग रु २ करोड 

 संवघय समपरुकको लावग रु ७५ लाख बजेट ब्यिस्था गरेकी छु ।  

 प्रशासवकय भिन वनमायणको लावग रु २ करोड 

 िडा नं ८ को िडा भिनको  लावग रु ५८ लाख 

 जग्गा प्राप्तीको लावग रु २१ लाख  

 

(६३) त्यसैगरी वसँचाआ अयोजना र नगरपावलकाको क्षेर वभर भिन तथा शहरी विकासको लावग 

अिश्यक िजेट विवनयोजन गरेकी छु । 

 

(६४) त्यसैगरी सञ्चार क्षेरको विकासको लावग अिश्यक िजेट विवनयोजन गरेकी छु । 

(६५) पिूायधार वबकासमा संघ र प्रदशे सरकारको तर्य िाट प्रशस्त कामहरु भआरहकेा र सम्पन्त्नको 

चरणमा रहकेा छन ्। वबद्यालय पिूायधार , पनुःवनमायण तर्य , राष्ट्रपवत शैवक्षक सधुार लगायत सडक 

वनमायणका काययहरु भआरहकेो ब्यहोरा यस सम्मावनत सभामा जानकारी गराईन चाहन्त्छु । त्यस्तै 

प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम र सडक बोडयको काययक्रमलाआ पिूायधार वबकास काययक्रममा अबद्द 

गररने ब्यहोरा प्रवतबद्दता ब्यि गदयछु । सरुवक्षत नागररक अिास काययक्रम ऄन्त्तगयत अगामी अ 

.ि. मा पणूय खरका छाना मिू नगरपावलका घोषणा गररने छ ।  

 

(६६) वबद्यतु अपवूतयलायआ भरपदो बनाईन नगरपावलकाको मकुाम लगायत ऄन्त्य  बस्तीहरुमा 

रावष्ट्रय प्रशारण लाइनको विस्तार गररएको र वबस्तार हुन नसकेका ऄन्त्य िस्ती हरुमा पवन  रावष्ट्रय 

प्रशारण लाइनको विस्तारलाआ थप  वनरन्त्तरता वदआने छ । सामदूावयक ग्रावमण वबद्यवुतकरण तर्य  

प्रणाली सदुृवढकरण र क्षमता ऄवभबवृद्द गने काययलाआ प्राथवमकता वदआने छ ।  नगरपावलका वभर 

रहकेा सम्पणूय साना तथा लघ ुजलविद्यतु अयोजनाहरुलाइ एकीकृत ग द ैग्रीवडङ , विद्यतु 

प्रावधकरणसँग समन्त्िय गरी विक्रीको सवुनवित गने काम ऄगाडी बढाईन वबशेष पहल गररने छ ।  

 



(६७) ईज्यालो नगरपावलका ऄन्त्तगयत बैकल्पीक ईजायको माध्यमिाट सौयय सडक बवि जोड्ने 

कामलाआ चाल ुअ.ि.मा कवतपय िडाका महत्िपणूय स्थानहरुमा जडान गररएको र  यस लाआ ऄझ 

वबस्तार गनय बैकल्पीक ईजाय प्रबधयन केन्त्िसंग  समन्त्िय गररने छ । 

 

(६८) पिूायधार वबकास तर्य  अगामी अ.ि. २०७८/०७९ को लागी जम्मा रु .६ करोड २५ लाख 

२ हजार ८ शय ४१ रुवपँया बजेटको ब्यिस्था गरेको  छु । जनु कुल  नगर तर्य को  बजेटको २५ 

प्रवतशत हुन अईंदछ । 

  

वन, वातावरण र सवपद् व्यवस्थापन 

(६९)वबपदबाट बच्न र जनधनको क्षवतिाट बचाईन नगरपावलका स्तररय वबपद ्ब्यिस्थापन 

सवमवतलाइ चसु्त र दरुुस्त बनाईनकुा साथै ऄन्त्य सहयोगी संस्थाहरुको साथ र सहयोग वलइने छ 

।वबपद ्प्रवतकायय योजना बनाईने  काम सम्पन्त्न भएको छ । वबकास वनमायणलाइ िातािरणसंग 

सन्त्तलुन कायम गनय जोड वदइने छ । िातािरण र जैविक विविधताको संरक्षण , सम्िधयन, प्रिधयन र 

सदपुयोगमा जोड वदआने काययलाइ प्राथवमकता वदइनेछ । 

 

(७०)मानबीय सीप, स्थावनय श्रोत, साधनको प्रयोगलाइ प्रोत्साहन गनय ऄत्यािश्यक िाहके हभेी 

आवक्िपमेन्त्टको प्रयोगलाइ वनरुत्सावहत गररनेछ । प्रचवलत काननू बमोवजम वड .वप.अर.,अइ.इ.इ. र 

माटो पररक्षण गरेर मार भिन ब नाईने, सडक खन्त्ने , माटो, बालिुा, ढुङ्गा ईत्खनन गने कायय 

गररनेछ । 

 

(७१) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन के्षर ऄन्त्तगयत िन तथा भसंूरक्षण के्षर  तर्य  अिश्यक 

बजेट विवनयोजन गरेकी छु । 

 

(७२)पाटी पौिा संरक्षण तर्य  रु. २लाख रुपैयाँ विवनयोजन गरेकी छु । 

 

(७३)र्ोहर ब्यिस्थापन तथा संचालन गनय रु ५ लाख विवनयोजन गरेकी छु । 

 

(७४)डम्पीङ साआट सम्भाब्यता ऄध्ययन गनय रु २ लाख ५० हजार  विवनयोजन गरेकी छु । 



(७५) त्यसैगरी नगरपावलका के्षर वभर अईने प्राकृवतक तथा मानि वसवजयत विपद ्व्यिस्थापनका 

लावग गत वबगत  अ .ि. हरुमा शरुु गररएको विपद ्व्यिस्थापन कोषमा ऄन्त्य िडा, संघ संस्थाका 

ऄवतररि रु ५५ लाख वबवनयोजन गरेकी छु । 

 

(७६) िन, िातािरण र विपद ्व्यिस्थापन  तर्य  ऄन्त्य विवभन्त्न वशषयकमा अगामी 

अ.ि.२०७८/०७९ को लावग रु ३२ लाऄ ९० हजार वबवनयोजन गरेकी छु । 

 

न्यासयक ससमसत ब्यवस्थापन 

(७७)गत अ.ि. २०७६/०७७ मा प्रत्येक िडािाट ३/३ जनाका दरले २७ जना मेलवमलाप 

कतायलाइ तावलम वदने काम सम्पन्त्न भएको छ । न्त्याय सम्पादन र मेलवमलापको काममा यसले 

ठूलो मद्दत पयुायनईने कुरामा हामी वबश्वस्त छौं । अगामी अ .ि.२०७८/०७९ को न्त्यावयक सवमवत 

ब्यिस्थापन ऄन्त्तगयत न्त्यावयक ब्यिस्थापन , काननूी परामशय  काययका लावग रु २ लाख ५० हजार 

वबवनयोजन गरेको  छु ।  मेलवमलाप कताय तावलम र पारीश्रवमकको लावग रु २ लाख ५० हजार 

वबवनयोजन गरेकी छु ।  

 

(७८) नगरपावलकाद्वारा ऄवधकारका सचूी ऄन्त्तगयत वनवमयत काननूहरु स्थावनय राजपरमा प्रकाशन 

गररसकेका छौं । काननू वनमायण प्रवक्रयालाइ ऄझ सरल र दक्षता पिूयक सम्पादन  गनय अिश्यक 

पहल गररने छ । यस ऄन्त्तगयत न्त्यावयक ब्यिस्थापन तर्य  रु  ५लाख विवनयोजन गरेकी छु । 

 

 

 

संस्थागत सवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन 

(७९)जनताको घरदलैोको सरकारको ईपवस्थवत िडा कायायलयहरुले जनाएका छन ्जहाँ दरबन्त्दी 

ऄनरुुपका ऄवधकांस पद हरु ररि रहकेा छन ्। पद पतूी हुन िाँकी दरबन्त्दीमा कवतपय काननूी 

कुराले रोवकएको छ भने ररि िाँकी पदहरु यथावशघ्र पद पवूतयको लावग प्रकृया ऄगावड बढाइनेछ ।  

 

(८०) जनताको नवजकको सरकारको पवहचान वदने सेिा प्रिाह आकाआहरु िडा कायायलय हुन । वय 

कायायलयको ब्यिस्थाप वकय पक्षमा वबशेष ध्यान वदआने छ । ब्यिस्थापवकय खचय बदृ्दी गररनकुा 

साथै नीवत तथा काययक्रमको ब्यिस्था बमोवजम समग्र नगरपावलकाको तर्य िाट ईत्कृि कमयचारी 



परुस्कृत गररनकुा साथै िडा कायायलयमा काययरत ईत्कृि कमयचारीलाआ अगामी िषय दवेख परुस्कृत 

गने कामको थालनी गररने छ ।  

 

(८१)सेिा ग्राहीलाइ सम्मान पिूयक सेिा प्राप्त गने हक स्थावपत गररने छ । कमयचा रीको क्षमता 

ऄवभबवृद्ध गनय र प्रोत्साहन मलूक गवतवबवधको लावग प्रशस्त बजेटको ब्यिस्था गररएकी छ ।  

 

(८२)कायायलयको कामलाइ सचूना प्रविवध मैरी बनाइ पवछल्लो प्रविवधको प्रयोगलाइ विशेष 

प्राथवमकता वदइने छ । वनणयय प्रवक्रयालाइ वछटो छररतो बनाइ सरकारी काममा वढला ससु्ती हुन 

वदइने छैन ्। कागजी कामलाइ क्रमश : न्त्यनू गद ैलगी प्रविवधको प्रयोगलाइ ऄत्यवधक महत्ि वदइने 

छ । 

 

(८३)योजना शाखा र खररद इकाइलाइ थप क्षमतािान बनाइ पररणाम मवुख बनाइने छ । 

 

(८४)कायायलयमा िावषयक काययक्रम तथा बजेट , पवुस्तका प्रकाशन, जानकारी मलूक प्रकाशनहरु , 

स्थानीय परपवरका , िेिसाइट ऄध्यािवधक , एर्.एम मार्य त गवतविवधहरु साियजवनकीकरण , 

कायायलयका गवतविवधहरुलाइ चौमावसक सवमक्षा गोष्ठी , साियजवनक सनुिुाइ , साियजवनक 

लेखापररक्षण, कायायलयमा सचूना पाटी , हले्प डेस्को ब्यिस्थालगायतका सशुासनसंग सम्िवन्त्धत 

कुराहरुलाइ प्रभािकारी बनाईन प्रयाप्त बजेटको ब्यिस्था गरेकी छु ।  

 

(८५)नागररक िडापरको प्रभािकारी कायायन्त्ियनको लावग सचेतना ऄवभयान संचालन गररनेछ । 

िडा कायायलय ¸स्िास््य संस्था ¸विद्यालयहरुमा सझूाब पेवटका राख्ने कामलाइ प्राथवमकता 

वदइनेछ । 

 

(८६)अगावमअ.ि २०७८/०७९ मा सशुासन प्रबधयन वनवमि नगर काययपावलकाको कायायलयका 

गवतवबवधहरुलाइ सेिाग्रावहले दखे्नेगरी वडवजटल िडा पर र नोटीस बोडयको व्यिस्था गररनेछ र 

सशुासन प्रब धयनमा वबशेष प्राथवमकता वदइने छ । मवुसकोट नगर पावलका वभरका बाँकी रहकेा 

विद्यालयहरुमा वबद्यवुतय हावजरी राख्ने कामलाइ  चाल ुअ.ि राख्न प्राथवमकता वदआने छ । 

 



(८७)नगर काययपावलकाको कायायलय , िडा कायायलय र स्िास््य संस्थाहरुमा वबद्यवुतय हावजरी 

जडान गने कायय सम्पन्त्न भइसकेको छ ।  रावष्ट्रय पररचय पर र गररि घर पररिार पवहचान पररचय 

पर वबतरणको कामलाआ सम्पन्त्न गररने छ ।  

(८८) साियजवनक प्रशासन संचालनतर्य   चाल ुकाययक्रम ऄन्त्तगयत रु  ६ करोड  १६ लाख १८ 

हजार ३ शय ४५ रुवपँया ६० पैसा बजेट वबवनयोजन गरेको छु । सरुक्षा व्यिस्थापन के्षर तर्य  रु.  ९ 

लाख २५ हजार रुपैयाँ विवनयोजन गरेको  छु ।  सचूना प्रविवध के्षर तर्य  रु . ५ लाख रुपैयाँ 

विवनयोजन गरेको  छु । पञ्जीरकरण व्यिस्थापन , स्थानीय तहको स्थानीय त्याङ्क  संकलन र 

ऄवभलेख व्यिस्थापन र सशुासन प्रिद्धयनका लावग समेत अिश्यक िजेट  विवनयोजन गरेको छु । 

त्यसैगरी ऄन्त्य िगीकृत नभएको शीषयक ऄन्त्तगयत र्वनयचर , मेशीनरी औजार को लावग रु .  १० 

लाख रुपैयाँ विवनयोजन गरेकी  छु । 

(८९) अकवस्मक ममयत संभारका लावग ममयत संभार कोषबाट  खचय गनयका लावग रु . १० लाखको 

ममयत संभार कोष र स्थानीय तहमा रहकेा साविक स्थानीय वनकायबाट स्थायी भइ कामकाज 

गरेका कमयचारीहरुको सेिा सवुिधाका लावग रु .   ५ लाखको कमयचारी कल्याण कोषको व्यिस्था 

गरेकी छु । 

 

(९०)यस नगरपावलका वभर सामावजक पररचालनको माध्ययमबाट जनतालाइ प्रत्यक्ष रुपमा 

दखे्न¸ छाम्न र ऄनभुतू गनय पाईने स्थानीय सरकारको अभाष वदलाईनको लावग  सामावजक 

पररचालनको क्षेरमा अिश्यक िजेट विवनयोजन गरेकी छु । 

 

(९१) यसै सम्मावनत सभा समक्ष वमवत २०७८ अषाढ ०७ गते पेश भएको नीवत तथा काययक्रम नै 

हाम्रो अवथयक िषय २०७८/०७९ को बजेट तथा काययक्रमको मखू्य अधार भएकोले नीवत तथा 

काययक्रममा ईल्लेख  भइ छुट हुन गएका कवतपय विषयहरु यसै बजेट तथा काययक्रममा समाबेश 

गरी कायायन्त्ियन गररने ब्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराईन चाहन्त्छु ।  

 

(९२) संस्थागत विकास , सेिा प्रिाह र सशुासन वशशयक ऄन्त्तगयत संघ , प्रदशे र ऄन्त्य वबषयगत 

क्षेरका ऄवतररि अगामी अ .ि. २०७८/०७९ को लागी रु ६करोड १६ लाख १हजार ३४६ 

बजेट ब्यिस्था गरेको छु जनु नगर तर्य को कुल बजेटको २५ प्रवतशत हुन अंईदछ ।  

 

 



सभाध्यक्ष महोदय, 

सभासदस्य ज्यूहरु, 

उपसस्थत महानुभावहरु, 

अन््यमा, 

(९३) मवुसकोटको समविगत विकासका लावग सहयोग पयुायईने नेपाल सरकार , संघीय 

मावमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय , प्रदशे सरकार , रावष्ट्रय योजना अयोग , प्रदशे 

योजना अयोग , नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु , दात ृवनकायहरु , नीवज क्षेर , 

बवुद्धजीवि, परकार र सम्पणुय नागररकहरु प्रवत धन्त्यबाद वददं ैविकासका हरेक ऄवभयानमा 

वनरन्त्तर सहयोगको ऄपेक्षा गद ैप्रस्ततु बजेट तथा काययक्रमहरुको सर्ल कायायन्त्ियनको लावग 

सबै पक्षको सहयोग प्राप्त हुने ऄपेक्षा राखेको छु । सम्पणूय मवुसकोट बासी वददी बवहनी तथा 

दाजभुाइलाइ कोवभ ड-१९ को जोवखमिाट सरुवक्षत रहदं ैसामावजक एकता र ऐक्यबद्दता 

कायम राख्द ै सबल , सक्षम, सदुृढ र न्त्यायपणूय मवुसकोट वनमायणमा योगदान गनय म अब्हान 

गदयछु । 

            धन्त्यबाद  ।                                                   

                                                                          सरस्िती वघवमरे 

 काययपावलका सदस्य 

मवुसकोट नगरपावलका 

  िामीटक्सार, गलु्मी । 

 

 


