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 मुसिकोट नगरपासिका वडा नं. ९ नगरपासिका केन्द्र देखि दसिण पूववमा कररव १२ की.मी. दुररमा रहेको छ । यि वडा 
िासवकको चौिाबाङ्ग गासवि वडा नं. 1,2,4 र 5 िाइ गाभेर सनमाणव गररएको हो । वडािे िंकिन गरेको नयााँ तथ्याङ्क 
अनुिार यि वडाका ४१० घरधुरीमा २२१६ जनाको बिोबाि रहेको छ जस्मा मसहिाको  जनिंख्या १०६६ जना र  
पुरुषको जनिंख्या ११५० जना रहेको छ । यि वडाका केही भुभाग उत्पादसिि र उब्जाउ रहेता पसन वडाका असधकांि 
भूभाग पहासड र सभरािो रहेकािे िेसतपासतको िासग त्यसत उपयोगी छैन । यि वडाको भुगोि मुसिकोट नगरपासिकाका 
अन्य वडाको तुिना सवकट रहेकािे पसन अन्य वडाको तुिनामा यि वडाका नागररकको सजवनस्थर कष्टपूणवनै छ । यो 
वडा मुसिकोट नगरपासिकाका अन्य वडाको तुिनामा भुगोिको िेत्र र जनिङ््खख्याका आधारमा िानो वडा हो । िानो 
वडा भएता पसन यि वडा प्राकृसतक स्रोतिाधनिे भररपूणव छ । यहााँका सवसभन्न िोिा नािा, वन जंगि, उचाइ 
अनुिारको िेतीपासत तथा बासिनासि िगाउने प्रणासिमा सवसवधता, हावापासनमा सवसवधता, परम्परागत पासन घट्ट, 
ऐसतहासिक स्थि कुपे्रकोट डााँडा तथा उक्त डााँडामा हरेक वषव िागे्न मेिा र कमु्यसनष्ट पासटवका धरोहर महान िसहद कामी 
बुढाको कमवस्थि िगायतका सविेषतािे िााँसचकै यि वडाको गररमा बढाएको छ । यि वडामा बिोबाि गने मुख्य 
जासतहरुमा ब्राहमण, िेत्री, जनजासत र दसितहरु हुन ।यिरी वडामा सवसभन्न जातजासतहरुको बिोबाििे जासत 
अनुिारका फरक ररसतररवाज, चािाचिन, िंस्कार, िवाइ िुवाइ रहेता पसन चाडपववको सहिाविे दिै ाँ, सतहार, तीज, 
फागु पुसणवमा, माघे िंक्राखि, जनै पूसणवमा र चैते दिै जस्ता पववहरु िाझा जसै्त हुन । यि वडामा उत्पादन हुने मुख्य 
िाद्यन्न बासि अिगवत मकै, धान, गहु र जौ ाँ, दिहन बासि अिगवत मिुरो, केराउ, भटमाि आसद हुन त्यसै्त तेिहन बासि 
अिगवत तोरी, रायो, ििुव हुन, नगदे बासिमा अदुवा र अिैची नै मुख्य हुन भने फिफुि अिगवत िुििा, मौिम र 
कागसतको राम्रो उत्पादन हुने गदवछ । पिुपािन गनव आवश्यसकय वातावरण पसन यि वडामा मध्यम िािकै मासनन्छ । 
यि वडामा पिुपािन तफव  मुख्य पासिने पिूहरु भनेका भै ाँिी, गाइ, गोरू, भेडा र बाख्राहरु हुन । 

 यि मुसिको नगरपासिका वडा नं. 9 मा िंचािन भएका मुख्य योजना तथा कायवक्रमहरु एक घर एक धारा सनमाणव, 
िहकारी नमूना गाउाँ  सनमावण तथा िंचािन, चुनिोिा पसहिो र चुनिोिा दोश्रो िघुजि सवद्युत आयोजनाहरु, 
सितपोिरी-झुले्खत-होल्तारा-चुन िडक िण्ड, झुले्खत-सहि-गररनेटा िडक िण्ड र झुले्खत-चौिाबाङ्ग-ििुवपासन 
िडक िण्ड, होल्तारामा टरि पुि सनमावण, सवसभन्न िाना सिाँचाइ आयोजनाहरु र सवसभन्न िमयमा वडा कायावियिे 
आयोजना गने िेवा िसहतको नागररको घरदैिो कायवक्रमहरु नै प्रमुि हुन । 

 मुसिकोट नगरपासिका वडा नं. ९ मा नयााँ व्यवस्था अनुिार सनवावसचत भएर जनप्रसतसनसध आए पसछ सवगत ३ वषवमा 
वडामा भए गरेका िपूणव कामहरुको िंसिप्त सवभरण, सवसभन्न सनकायबाट सवसनयोजन भइ आएको वजेटबाट कायावन्वयन 
भएका योजनाहरु / र वडामा योजना कायवक्रम िंचािन तथा िम्पन्न गदाव ताका खिसचएका फोटाहरुको िंग्रह यि मुसन 
प्रसु्तत गररएको छ । 

 





qm
=;+
= 

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd ljlgof]hg ePsf] 
ah]6 ?= 

ah]6 ljlgof]hg 
ug]{ lgsfo 

-
u_ 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO 17,00,000M- 

1 ;fgf]vf]nf cb'jf/L vfg]kfgL of]hgf 
lgdf{0f 

3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

2 bNn'kfgL lxn vfg]kfgL dd{t of]hgf 3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

3 sfn]u}/f :jf/f s"G;LDnf vfg]kfgL 
dd{t of]hgf 

3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

4 bN'u}/f vfg]kfgL dd{t of]hgf lnË'/ 3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

5 afu/kfgL 8f8fF6f]n vfg]kfgL dd{t 
of]hgf xf]n 

3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

6 rf}vfafË ljwfnosf] vfg]kfgL dd{t 2,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

-
3_ 

l;FrfO{ 12,00,000M- 

1 kfv]kfgL aNrf}/ l;rfO dd{t  3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

2 kw]/Lvf]nf nfnLafË l;FrfO{ dd{t 3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

3 sfpn]vf]nf lrp/af]6 s"G;LDnf l;rfO{ 
dd{t 

3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 



d of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd ljlgof]hg ePsf] 
ah]6 ?= 

ah]6 ljlgof]hg 
ug]{ lgsfo 

-
ª_ 

n3' hnljB't 14,00,000M- 

1 r'gvf]nf klxnf] n3' hnljB't cfof]hgf 
dd{t 

4,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

2 r'gvf]nf bf]>f] n3' hnljB't cfof]hgf 
dd{t 

4,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

3 n3' hnljB' cfof]hgf dd{t 6,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

-
r_ 

ljljw 19,00,000M- 

1 s'k|]sf]6 8fF8fdf dlGb/ tyf Eo"6fj/ 
lgdf{0f 

5,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

2 xf]Ntf/f cb'jf/L uf]/]6f] af6f] 
lgdf{0f 

1,50,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

3 o'jf tyf v]ns"b  1,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

4 s[lif dxf;+3sf] sfof{no Joj:yfkgsf]  50,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

5 cfdf ;d'xnfO{ r'nf]df cg'bfg 6,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

6 gu/kflnsfaf6 yk cg'bfg 5,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

cf=j= @)&$÷)&% df hDdf !,$!,)),))).– ah]6df sfof{Gjo ePsf hDdf of]hgf 
@^ j6f 



(ि) वडा कायावियको िसक्रयतामा आ.व. २०७४/०७५ मा भएका कामको िंसिप्त सवभरण 
१. चनवााचित भए पछी २०७४ साि असार १ गते देखि होल्तारामा वडा कायाािय स्थापना चवचिवत रुपमा 
कामकाजको थािचन गररएको,  
२. आ.व. २०७४÷०७५ मा  जम्मा रु.१,४१,००,०००।– का २६ वडा योजनाहरु कायाान्वय भएको, 
३. वडाको अगुवाइ र चवचभन्न चनकायहरुको सहकायामा एकीकृत घुम्ती सेवा अचभयान, २०७४ संिािन गरी १७२ 
जना जेष्ठ नागरीकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा चनशुल्क औषचि चवतरण र २४६ जना ब्यखिको घर जग्गाको जम्मा रु 
६६,५४३।– राजश्व संकिन गररएको,  
४. वडा कायााियका चि वाइ फाइ सञ्चािनमा ल्याएको, 
५. वडाका चवचभन्न गाउँ तथा टोिहरुमा गएर अचभयानकै रुपमा पचहिो र दोश्रो िौमाचसकको सामाचजक सुरक्षा भत्ता 
चवतरण र जेष्ठ नागरीकको स्वास्थ्य परीक्षण गरी चनशुल्क औषचि चवतरण गरेको, 
६. सामाजीक सुरक्षा भत्तता पाउने िाभग्राहीिे सामाचजक सुरक्षा भत्ता बैकं माफा त भुिानी पाउने भए पछी 
िाभग्राहीको सहजतताको िाचग वडा कायाािय माफा त नै बैकं िाताको फारम भनेको व्यवस्था चमिाएको, 
७. वडामा कायारत सरकारर तथा गैर सरकारी संघ संस्थाका सहजकताा  हरु र वडाका जनप्रचतचनचि तथा 
कमािाहरुसँग सयुि रुपमा बैठक बसी हाि सम्मको अबस्था र आगामी कामको बारेको छिफि गरीयो, 
८. वडाबाटै पशु पखछछको िेकजाँि तथा औषिी चवतरणको िाचग भेटनरीको स्थापना गरी सञ्चािनका ल्याएको, 
९. वडा कायााियमा दैनीक का.स. सँग सम्बखित कामकाज गनाको िाचग कायाािय सयोगी छनोट गरी काममा 
िगाएको,  
१०.नगरपािीकाको आचथाक हसयोगमा वडामा रहेका जेष्ठ नागरीक जम्मा ४५ जना िाई वडा कायााियमा सम्माण 
गरीएको, 
११. स्वास्थ्य चवमा कायाक्रम वडामा िागु गरी सञ्चािनमा ल्यायको, 
१२. वडामा रहेका चवद्याियका प्रिानध्यापक हरु सगँ सयुि बैठक बसी आगामी चशक्षाको बारेका ब्यापक छिफि 
गरी आवश्यक चनणाय गरीएको, 
१३. वडामा रहेका हजार चदने बच्चाका आमा हरु २० जना िाई ५ वटाका दरिे कुिुरा चवतरण र ८ जना िाई 
पोषीिो झोिा चवतरण गररएको, 



१४.नगरपािीकािे आयोजना गरेको सवसभन्न सिपमुिक कायवक्रममा वडा बाट १० जनािाई िहभागी बनाएको, 
१५. िोप सदगोपनाको िागी िोप िवेिण असभयान िंचानि गरेको,  
१६. वडामा रहेका सवद्याियका सििकहरु, सवद्यािय व्यबस्थापन िमीसतका पदासधकारीहरु, असवभावक िंघका 
पदासधकारीहरु र सििा प्रसत िरोकार राखे्न िमुदायहरुको िहभागीतामा वडा स्थरीय ियुक्त भेिा गरी आगामी 
दीनमा सििािाई गुणस्तरीय बनाउनको िागी वडा स्तरीय आचार िंसमता सनमावण गरी कायावन्वयन गने प्रसतबद्घा 
जाहेर गराएको, 
१७. वडामा सििािाई सनरिरता दीने उदेश्यिे ३ ठाउाँमा प्रोढ सििा िंचािन गरेको , 
१८. वडामा िेयरोण िम्बखि २ दीने सनिुल्क स्वास्थ्य सिसवर िंचािन गरेको, 
१९. वडाको दुगवम ठाउाँ वा बाटो नपुगेको स्थानमा से्टचर २ वटा सवद्याियमा डस्वीन  सवतरण गरेको, 
२०. घर आगिागी भई िेसत भएका घर परीवारिाई राहात स्वरुप प्रसतसनसधहरुिे व्यखक्तगत रुपमा एक एक हजार 
रुपैया उठाएर रु ५ हजार सहिका तुि बहादुर बुढा िाई दीएको,  
२१. वडा कायावियमा सवसभन्न सिषवकमा आएका मुद्या वा सनवेदनहरु १७ वटा आएको जि मधे्य १३ वटाको 
समिापत्र गराइयो भने ४ वडा सनवेदन छिफिकै प्रक्रीयामा रहे, 
२२. वडामा आ व २०७४।७५ को जम्मा राजश्व िंकिन जम्मा रु १,५०,०२५।– नगरपािीकाको िंसचत मुि िातामा 
जम्मा गरीएको, 
२३. वडामा वडा िसमसतको बैठक आ व २०७४।७५ मा जम्मा ३६ वटा बिी बैठकमा भएका सवसभन्न सनणवयहरु 
कायावन्वयन गरीएको,  
२४. आ व २०७४।७५ को अवसधमा सवसभन्न िीषवकमा सवसभन्न व्यखक्तिाई जम्मा २८० वटा सिफारीि दीएको, 
२५. आ व २०७४।७५ को अवसधमा ६२ जना िाई नागरीकताको सिफारीि गरेको,  
२६. वडामा पञ्जीकरण तफव  आ व २०७४।७५ को अवसधमा जन्म दताव ११३ जना सववाह दताव ९ जना िम्वि सवचे्छद 
३ जना मृतु्य दताव ६ जना गरी जम्मा १३१ जना िाई िेवा प्रदान गरीएको 
२७. वडामा जाने्नमाने्न व्यखक्तहरुको भेिा प्रस्चात टोि टोिमा गएर टोि सवकाि िंस्था गठन गरेको,  
२८. वडामा रहेका ४ वटा टोि सवकाि िंस्थाको भेिा गरेर आ.व. २०७५।७६ को िागी टोि स्थर बाट 
योजनाहरुको छनोट गरेको  
२९. आ.व. २०७५।७६ को िागी वडा स्थरीय भेिा गरी योजनाहरुको छनोट गरी नगरपािीकाको नगर परीषदमा 
पेि गरी ३५ िाि का योजनाहरु स्वीकृत बनाएको ।  
  



qm
=;+
= 

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd ljlgof]hg ePsf] 
ah]6 ?= 

ah]6 ljlgof]hg 
ug]{ lgsfo 

-
s_ 

lzIff 17,50,000M- 

1 hglzIff cfwfe"t ljBfno rf}vfËdf 
3]/af/ tyf kmlg{r/ vl/b 

7,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

2 h'jfnf cfwf/e"t ljBfno lxndf 3]/af/ 
tyf kmlg{r/ vl/b 

5,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

3 j8f g+= ( sf ;a} ljBfnox?df sKo"6/, 
k|LG6/, O{–xfhL/L nufotsf cfjZos 
;fdfg vl/b 

4,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

4 xf]nsf] ljBfno dd{t 1,50,000M- k|wfGdGqL 
<f]huf< 

-
v_ 

n3' hnljB't 10,80,000M- 

1 r'gvf]nf bf]>f] n3' hnljB't dd{t tyf 
kmnfd] kf]n vl/b 

5,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

2 r'gvf]nf klxnf] n3' hnljB't dd{t tyf 
kmnfd] kf]n vl/b 

3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

cf=j= @)&%÷)&^ 
-s_ sfof{Gjog ePsf of]hgfx? 



qm
=;+
= 

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd ljlgof]hg 
ePsf] ah]6 ?= 

ah]6 ljlgof]hg 
ug]{ lgsfo 

-
u_ 

;8s tyf k'n lgdf{0f 35,00,000M- 

1 em'Nv]t lxn vlr{afË ul/g]6f ;8s dd{t 3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

2 em'Nv]t rf}vfafË c;'}kfgL l6nf8fF8f 
;8s dd{t 

3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

3 b'O{ j6f ;8s dd{tsf] nflu yk ah]6 19,00,000M- k|b]; ;/sf/ 

4 xf]Ntf/fdf 6«; k'n lgdf{0f 10,00,000M- k|b]; ;/sf/ 

-
3_ 

ejg lgdf{0f 6,50,000M- 

s'G;LDnfdf ;r]tgf s]Gb|sf] ejg lgdf{0f 5,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

s'G;LDnfdf ;r]tgf s]Gb|sf] ejg lgdf{0f 
yk ah]6 

1,50,000M- k|wfGdGqL /f]huf/ 
sfo{qmd 

-
ª_ 

l;FrfO{ 8,00,000M- 

1 b'O{ j6f l;FrfO{ dd{t 5,00,000M- k|b]z ;/sf/ 

2 afaf+u cb'jf/L l;FrfO of]hgf lgdf{0f 3,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 



qm
=;+
= 

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd ljlgof]hg 
ePsf] ah]6 ?= 

ah]6 ljlgof]hg 
ug]{ lgsfo 

-
r_ 

ljljw 43,20,000M- 

1 gd"gf ;xsf/L ufpF :yfkgf tyf ;+rfng 40,00,000M- k|b]; ;/sf/ 

2 jfOkmfO dd{t tyf jfO{kmfO z"Ns 
e'QmfgL 

20,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

3 j8fsfof{nodf ;f]nf/ vl/b 2,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

4 o'jf tyf v]ns"b 1,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

cf=j= @)&%÷)&^ df hDdf !,@!,)),))).– ah]6df sfof{Gjo ePsf hDdf of]hgf !( 
j6f 



(ि) वडा कायावियको िसक्रयतामा आ.व. २०७५÷०७६ मा भएका कामको िंसिप्त सवभरण 
१. आ.व. २०७५÷०७६ को अवसधमा ९ नं. वडाका िासग सवसभन्न सनकायबाट सवसनयोसजत  जम्मा १,२१,००,०००।– 
बजेटबाट १९ वटा योजना कायावन्वय  गररएको , 
२. वडाका सवसभन्न ५ वटा टोिमा वडा कायवियको अगुवाइ र चौिाबाङ्ख स्वास्थ्य चौकी र पिु िेवा िािाको 
िहकायवमा एकीकृत घुम्ती िेवा असभयान, २०७५ िंचािन गररएको सथयो । उक्त घुम्ती िेवा असभयानबाट 
तपसिि बमोसजमका िेवा ग्राही िाभाखन्वत भएका सथय, 

१ सवसभन्न िािे व्यखक्तगत िीफारीि १० जना िे प्राप्त गरेको, 
२ नेपािी नागरीकताको िीफाररि ५ जनािे प्राप्त गरेका, 
३ नेपािी नागरीकताको प्रसतसिपीको िीफारीि ३ जना िे प्राप्त गरेको, 
४ जन्म दताव २५ जनाको गररएको, 
५. मृतु्य दताव २ जनाको गरी सदएको, 
६. सववाह दताव २ वटा गररएको, 
७. िामासजक िुरि भत्ता पाउन योग्य िाभग्राहीको सनवेदन िंकिन ९ जनाको गररएको  
८. २३५ जनाको सनिूल्क स्वास्थ्य पररिण गरी ओषधी सवतरण गररएको,  
९.जम्मा ८५ वटा ििी र १५ वटा गोरु बनाएको, 
१०. २४५ घर पररवारका पिु पन्छीको चेकजााँच गरी औषसध सवतरण गररएको,  
११. ३१५ जना घर जग्गा धनीबाट जम्मा रु १,२५,३०९।– घर जग्गाको कर (राजश्व) िंकिन गररएको । 

३. वडा कायावियको िसक्रयतामा आ.व. २०७५।७६ को अवसधमा राजश्व िंकिन जम्मा रु. १,७२,७१६।– गरी 
नगरपासिकाको िंसचत मूि िातामा रकम जम्मा गररएको, 
४. वडाबाट आगामी योजना बनाउन िहजताको िासग वडामारहेका ५ वटै टोिको बसु्तगत सववरण िंकिन 
गरेको, 
५. बैंक िाता निोिेका तर िामाजीक िुरिा भत्ता पाउने िाभग्राहीको भत्ता वडा कायावियमा ल्यायर सवतरण गने 
व्यवस्था समिाएको, 
 
 



६. प्रधान्मन्त्री रोजगार कायवक्रम प्रयोजनका िासग वडामा रहेका बेरोजगार व्यक्तीहरुिे वडा कायावियमा सदनु पने 
सनवेदन नागररकको िहजताका िासग वडाका टोि टोिमै गयर सनवेदन भरायर िंकिन गने काम गररएको,  
७. वडा सभत्र रहेका िोिाहरुिे आवात जावात गनव िमस्या बनाए पसछ वडाका ३ स्थानमा ३ वटा काठेपुि 
गरेको, 
८. आ.व. २०७५÷०७६ को अवसधमा वडाका सवसभन्न स्थानमा आएको बासढ पसहरोका कारण िसत भएको 
स्थानको स्थिगत अनुगमन तथा सनरीिण गरी सवभरण िंकिन गरी राहतको िासग िम्बखित सनकायमा 
सिफाररि गररएको, 
९. वडाका रहेका ४ जना टुहुरा बािबासिकािाई िैसिक िामाग्रीहरु उपिब्ध गराएको, 
१०. वडा दिै २०७५ को अविरमा होल्तारामा सविेष िााँसृ्कसतक तथा िेिकुद प्रसतयोसगत िंचािन गरी 
परम्परागत चाडबाडिाई िंरिण, िवधवन र मनोरन्जको रुपमा सवकाि गने कामको थािनी गररएको, 
११. आ.व. २०७४÷०७५ को अवसधमा अिीना पानीिे िेती भएका सपडीत २५ घर पररवारिाई सनिःिूल्करुपमा ३ 
िय केजी गहुाँको सवउ सवतरण गरेको, 
१२. उत्पादमा बृखि गरी वडािाइ िाध्यान्नमा वडािाइ आत्म सनभवर बनाउने उदे्दश्यिे अन्य घर पररवारिाई पसन 
७५ प्रसतित अनुदानमा गहुाँको सवउ सवतरण गरेको, 
१३. रुकुम पसिमको जील्ला िमन्वय िसमसतको सनणवय अनुिार वडामा मसदरा तथा जुवा ताि जस्ता अनैसतक 
कृयाकिाप िाई सनयन्त्रण गनवको िागी टोि टोिमा जनचेतना मुिक गोष्ठी, भेिा–यािी,नारा जुिुको माफव त 
जनतामा िचेतना फैिाउने असभयान िंचािन गररएको, 
१४. वडामा रहेका िमु्पणव सवद्याियका  प्रधानध्यापक, सवद्यािय व्यबस्थापन िसमसतका अध्यि्,असवभावक 
िंघका अध्यि र जनप्रसतसनसधहरुको ियुक्त बैठक बिी आगासम दीनको भनावको िागी घरदैिो असभयान 
िञ्चािन गने सनणवय गरर सजमे्मवारी बााँडफााँड गरी भनाव असभयान, २०७६ भव्य रुपमा िंचािन गररयो, 
१५. वडाको दुई ठाउाँमा ३ ियवटा बाख्रा र भेडाहरु िाई सनिुल्क सव सव आर भ्याक्सीन िगाउने व्यवस्था 
समिाइएको,  
१६. टोि टोिमा गएर आ.व.२०७६÷७७ को िागी बस्ती स्थर बाट योजना छनोट गने असभयान िञ्चािन गरेको 
१७. वडामा सनिुल्क अस्थायी परीवार सनयोजन िेवा इम्प्लान्ट तथा आ.यु.सि.डी िेवा िम्बिी १ दीने िीसवर 
िञ्चािन गरीएको सथयो भने उक्त सिसवरबाट ८ जना मसहिािे इम्प्लान्ट रािे भने १ जना मसहिािे इम्प्लान्ट 
सनकािेका सथय । अन्य मसहिा सददी बसहनीहरुिे यि पररवार सनयोजन िम्बखि िाधानको बारेमा परामिव  
सिएका सथए,  
  



१८. वडामा बाि भेिा गरेर वडा स्थरीय १९ िदस्य बाि िञ्जाि गठन गरेको, 
१९. जातीय छुवाछुत मुक्त नगरपािीका घोषणाको गािी वडा स्थरीय भेिा तथा अिरकृया कायावक्रमको 
आयोजना गरी िचेतता फैिाउने काम गरेको, 
२०. आगामी आ.व.को िासग टोि टोिबाट िंकिन भएका योजना तथा कायवक्रमा ित्य तथ्यता बुझ्न वडा 
कायावियबाट योजना तथा कायावक्रमको स्थिगत अनुगमन तथा सनररिण गररएको, 
२१. वडा स्थरीय योजना छनोटको िागी वडा भेिा गरी योजनाहरुको प्राथासमकरण गरी नगरपासिकामा 
स्वीकृतीको िासग सिफाररि गरेको, 
२२. हजार सदने बच्चाका आमाहरु िाई िरिफाई तथा पोषण िम्बिी एक दीने तािीम िञ्चािन गरेको, 
२३. पखन्जकरण तफव  आ.व. २०७५÷०७६ मा जन्म दताव ९४, मृतु्य दताव १६ जना, बिाइ िराइ दताव ४ र सववाह 
दताव २२ गरी जम्मा  १३६ जनािे िेवा सिएका सथय, 
२४. आ व २०७५÷७६ को अवसधमा सवसभन्न िीषवकमा सवसभन्न व्यखक्तिाई जम्मा  ३६० वटा सिफारीि  तथा 
प्रमासणतहरु दीएको, 
२५. आ व २०७५।७६ को अवसधमा ५७ जना िाई नागरीकता पाउनको िासग सिफारीि गरीएको, 
२६. िरकारिे गरेका कामकाजको बारेमा जानकारी, परामिव , छिफि तथा कामको जनताप्रसत परादसिवता 
र जवाफदेसहता बहन गनव वडामा िाववजनीक िूनाई कायवक्रम िम्पन्न गररएको, 



qm=
;+= 

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd ljlgof]hg 
ePsf] ah]6 
?= 

ah]6 ljlgof]hg 
ug]{ lgsfo 

-
s_ 

vfg]kfgL 58,00,000M- 

1 sfdL ufpF 6f]n ljsf; ;+:yfdf Ps 3/ Ps wf/f 
lgdf{0f 

10,00,000M- d'l;sf]6 
gu/kflnsf 

2 xf]Ntf/f cb'jf/L 6f]n ljsf; ;+:yfdf Ps 3/ Ps wf/f 
lgdf{0f 

8,00,000M- d'l;sf]6 
gu/kflnsf 

3 j8fdf Ps 3/ Ps wf/f lgdf{0f 40,00,000M- k|b]; ;/sf/ 

-
v_ 

n3' hnljB't 6,00,000M- 

1 r'gvf]nf klxnf] / bf];|f] n3'hnljB't cfof]hgf dd{t 
/ kmnfd] kf]n vl/b 

6,00,000M- d'l;sf]6 
gu/kflnsf 

-
u_ 

ejg tyf zf}rfno lgdf{0f 6,50,000M- 

1 aNrf}/df k|ultlzn dlxnf ;d"xsf] nflu ejg lgdf{0f 3,00,000M- d'l;sf]6 
gu/kflnsf 

2 j8fdf # j6f zf}rfno lgdf{0f tyf ;r]tgf s]Gb|sf] 
ejg dd{t 

3,50,000M- d'l;sf]6 
gu/kflnsf 

cf=j= @)&^÷)&& 
-s_ sfof{Gjog ePsf of]hgfx? 



qm=
;+= 

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd ljlgof]hg 
ePsf] ah]6 
?= 

ah]6 ljlgof]hg 
ug]{ lgsfo 

-
3_ 

lzIff 7,00,000M- 

1 ;'of]{bo cf=jL= xf]n kmlg{r/ vl/b tyf ljBfno 
dd{t 

1,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

2 s[i0f cf=jL= lnpF8fF8f ljBfno dd{t 50,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

3 lxnsf] ljBfnodf v]nd}bfg lgdf{0f tyf zf}rfno 
lgdf{0f 

3,00,000M- d'VodGqL /f]huf/ 

4 xf]nsf] ljBfnof zf}rfno lgdf{0f 2,50,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

-ª_ ;8s tyf uf]/]6f] af6f] 23,00,000M- 

1 rf}vfafË aNrf}/ ;8s lgdf{0f 20,00,000M- k|b]; ;/sf/ 

2 r'gvf]nf cb'jf/L uf]/]6f] af6f] lk=;L=;L= 3,00,000M- k|wfGdGqL /f]huf/ 

-r_ ljljw 48,50,000M- 

1 o'jf tyf v]ns"b 1,50,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

2 ls;fgnfO{ pGgt hftsf] ds}sf] ljp ljt/0f 1,00,000M- d'l;sf]6 gu/kflnsf 

3 cn}lr ks]6 lgdf{0f tyf ;+rfng 9,00,000M- k|wfGdGqL s[ifL 
cfw'gLs/0f 

4 d;nf v]tL sfo{qmd 10,00,000M- k|b]z ;/sf/ 



qm=
;+= 

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd ljlgof]hg 
ePsf] ah]6 
?= 

ah]6 ljlgof]hg 
ug]{ lgsfo 

6 ;xsf/L gd"gf ufpF sfo{qmd ;+rfng 25,00,000M- k|b]; ;/sf/ 

cf=j= @)&%÷)&^ df hDdf !,$(,)),))).– ah]6df sfof{Gjo ePsf hDdf of]hgf !* j6f 



(ि) वडा कायावियको िसक्रयतामा आ.व. २०७६÷०७७ मा भएका कामको िंसिप्त सवभरण 
१. आ.व. २०७६÷०७७ को अवसधमा ९ नं. वडाका िासग सवसभन्न सनकायबाट सवसनयोसजत  जम्मा १,४९,००,०००।– 
बजेटबाट १८ वटा योजना कायावन्वय गररएको , 
@= मुसिकोट नगरपासिका वडा नं. ९ को वडा िसमसतिे समसत २०७६/०७/२८ गते गरेको सनणवय अनुिार मुसिकोट नगरपासिका 
९ नं. वडा कायावियको आयोजना तथा मुसिकोट नगरपासिकाको पिु िेवा िािा, चौिाबाङ्ख स्वास्थ्य चौकी र िुनौिो पररवार 
नेपािको रुकुम (पसिम) िािाको िहयोगमा समसत २०७६ मंसिर ०८ गते आइतवार देखि समसत २०७६ मंसिर १२ गते सबसहवार िम्म 
वडाका सवसभन्न स्थानहरुमा एकीकृत घुम्प्त्ती िेवा असभयान 2076 िम्पन्न गररएयो जस्मा प्रदान गररएका िेवाको सवभरण सनम्नसिखित 
रह्य े। 
िेवाहरुको िंसिप्त सववरणिः 

1 . २८६ जना जग्गा धनीहरुिे घरजग्गाको (मािपोत र िम्पत्ती) कर बुझाएका छन् जिबापत कर िंकिन रु १,२८,५४९।- 
(एकिाि अट्ठाइि हजार पााँच िय उनन्नपचाि रुसपया)  भएको छ, 

2. २ जनाको िामासजक िुरिा भत्ता पाउनको िासग सनवेदन िंकिन गररएको छ, 

3. १५ जनािे सवसभन्न व्यखक्तगत प्रमासणत तथा सिफाररिहरु प्राप्त गरेका छन भने ५ जना बच्छाहरुको जन्म दताव गरी प्रमाण 
पत्र प्रदान गररएको छ जिबाट िेवा िूल्क बाफतको राजश्व रु. २,०७०।- (दुइ हजार ित्तरी रुसपया)  िंकिन भएको छ, 

4. सवसभन्न टोिमा गरी २४४ जना सबरामीहरुको सनिःिूल्क स्वास्थ्य चेकजााँच गरी औषधी सवतरण गररएको छ भने अन्य 
उपखस्थत व्यखक्तहरुिाइ स्वास्थ्य िम्बिी िल्लाहरु सदइएको छ, 

5. १४० जना कृषकका ६७० वटा पिु चौपायहरुको चेकजााँज गरी सनिःिूल्क औषधी सवतरण गररएको छ भने २५ वटा बोका र 
२ गोरुहरुको बन्ध्याकरण (castration) गररएको छ, 

6. १२ जना मसहिािे नरपिान्ट रािेको र १ जनाको नरपिान्ट सनकासिएको छ भने ६० जना मसहिािाइ पररवार 
सनयोजनका अस्थाइ िाधनको बारेमा परामिव सदइएको छ,  
7. एसककृत घुखम्त िेवा असभयान २०७६ मा िहभागी मुसिकोट नगरपासिका वडा नं. ९ का िबै टोिका बासिन्दाहरुिाइ 
वडा कायावियबाट प्रदान गररने िेवाहरुको बारेमा जानकारी िेवा सिने प्रसक्रया र आवश्यक पने कागजात र सत कागजात 
सिइ िकेपसछ आवश्यक पने िेवा िूल्कको बारेमा जानकारी गराइएको छ । 

३. वडा कायावियको िसक्रयतामा आ.व. २०७६।७७ को अवसधमा राजश्व िंकिन जम्मा रु. २,१२,१८०।– गरी 
नगरपासिकाको िंसचत मूि िातामा रकम जम्मा गररएको, 
४. पखन्जकरण तफव  आ.व. २०७६÷०७७ मा जन्म दताव ४९, मृतु्य दताव ९, बिाइ िराइ दताव १, सववाह दताव १२, 
िम्बि सवचे्छद दताव १ गरी जम्मा  ७२ जनािे िेवा सिएका सथय, भने िामासजक िुरिा भत्ता पाउनको िासग १२ 
जनािे सदएको सनवेदन  दताव गररएको सथयो,  
 
 
 



५. आ व २०७६÷७७ को अवसधमा सवसभन्न िीषवकमा सवसभन्न व्यखक्तिाई जम्मा  ४२२ वटा सिफारीि  तथा प्रमासणत 
दीइयो, 
६. आ व २०७६।७७ को अवसधमा ३८ जना िाई नागरीकताको सिफारीि गरीयो सथयो भने १३ जना छोरीहरुको 
छोरी िुरुिा कायवक्रममा िहभासग हुन सदएको सनवेदन िंकिन गरी नगरमा दतावको िासग सिफाररि गररएको 
सथयो, 
७. वषावतको िमयमा आवात जावातमा िमस्या भएपसछ काउिेिोिा र चुनिोिामा गरी दुई काठेपुि सनमावण 
गरेको, 
८. िामाजीक िुरिा भत्ता प्राप्त गने िापग्रासहको नाम नसवकरण गनव वडाका सवसभन्न टोिहरुमा असभयान िंचािन 
गरेको, 
९. वडाको टोि टोिमा गई िरकारी तथा गैरिरकारी सनकायमा दताव भएका सवसभन्न िमुह,िंस्था.िसमती िगाएका 
िंस्थाका पदासधकारीहरु िगाँ ियुक्त बैठक तथा भेिा गरर िमुह, िंस्था, िसमसतको वतवमान अवस्था बारे जानकारी 
सिएको, 
१०. समक नेपाि र वडा कायावियको ियुक्त आयोजनामा वडामा रहेका िबै सवद्याियहरुमा असवभावक भेिा गरेको, 
११. अिरासष्टर य िािरता सदविको अविरमा वडामा सवद्यािय स्थरीय सवसवध प्रसतयोगीतात्मक कायवक्रम िंचानि 
गरेको, 
१२.वडामा रहेका िमु्पणव िरकारी कायावियहरुमा प्रसवसध मैसत्र बनाउन सडसजटि हाजीर,कम्प्युटर,सप्रन्टर सवतरण 
गरी कम्प्युटर िीस्टमा कामकाजको व्यवस्थीत गनव िुरुवात गरेको, 
१३. वडामा रहेका ७५ वषव माथीका दसित जेष्ठ नागरीक र अन्य ८० वषव माथीका जेष्ठ नागरीक गरी जम्मा १३ जना 
िाई िम्मानस्वरुप एक एक वटा बिाङ्ककेट सववरण गरेको, 
१४. वडामा रहेका सवद्याियहरुमा मसहनाको एक पटक अनीवायव  रुपमा जनप्रसतसनसध माफव त अनुगमन गने र दुई 
सदन भीत्र रीपोटव वडा कायावियमा बुझाउने सनसत िागु गरीएको, 
१५.वडाको कामीगाउाँ  टोि सवकाि िंस्था िाई मदीरा मुक्त टोि घोषणा गरेको 
१६. वडामा रहेका ३० जना िुनौिो हजार सदन सभत्रका बच्छाका आमाहरुिाई पोसषिो झोिा सवतरण गरेको, 
१७. वडामा सनिुल्क िकार चेक जाचाँ गने एक सदने सिसवर िन्चािन गरेको, 
१८. वडाको दुई ठाउाँमा १८५ वटा भेडा बाख्राहरु िाई सनिुल्क सव सप आर भ्याक्सीन िगाउने व्यबस्था समिाएको, 
१९. दादुरा रुवेिा िोपको िागी जनप्रसतसनसध र स्वयमिेसवकाहरु िाई एक सदने असभमुखिकरण कायावक्रम िंचािन 
गरेको, 
२०. वडाका ३१० घर परीवार िाई ११२० के.जी. मकैको सवउ सनिुल्क रुपमा सवतरण गरेको, 
२१. वडामा रहेका वेरोजगार व्यखक्तहरु िाई प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगारमा कायवक्रममा िहभागी गराई 
पारीश्रसमक पाउनको िागी बैंक िाता एकमुष्ट रुपमा िोल्ने व्यवस्था समिाएको,



२२. सवश्वभरर महामाररको रुपमा फैसिएको नोभेि कोराना भाइरि (कोसभड १९) बाट वडाका नागररकिाई 
िचेत गराउन, नेपाि िरकारिे िकडाउन गरे पसछ भोक र रोग दुबैबाट नागररकिाइ बचाउन ९ नं. वडािे 
कोरोना भाइरि िाँग िसित रहेर िंचािन गरेका गसतसवसधहरुिः 

१. नोवेि कोरोना भाईरि बाट वडाका नागररक बचाउन तथा िचेतता फिाउने उदे्दश्यिे नागररकका घर 
घरमा पुगेर १६०० सपि माक्स र १७२८ सपि िाबुन सनिूल्क रुपमा सवतरण गररयो, 
२. नोवेि कोरोना भाईरि बाट बच्नको िागी अपनाउनु पने कुराहरु उले्लि गरीयको सचठ्ठी वडाका प्रते्यक 
घरघरमा सवतरण गरेको, 
३. नोवेि कोरोना भाईरि बाट बच्नको िागी नेपाि िरकारिे चैत्र ११ गते देखि िागु गरेको िक डाउन िाई 
कायावन्वय गनव गाउाँ गाउाँ तथा टोि टोिमा गएर माइसकङ्ख माफव त िचेतना फैिाउनुका िाथै वडा बाट 
बासहर जान र बासहर बाट वडामा प्रवेि गनवमा रोक िगाउने काम गरेको, 
४. नोवेि कोरोना भाईरि बाट बच्नको िागी अपनाउनु पने कुराहरुको बारेमा रेसडयो माफव त िचेतना 
फैिाउने सकसिमका कायवक्रम िंचािन गने व्यबस्था समिाएको, 
५. वडामा रहेका श्रसमक तथा सवपन्न ४४ घर परीवार र सिितपोिरी झुले्खत चुन्वाङ्ख िडकमा काम गने 
कामदारहरु १५ जना िाई राहात स्वरुप १३ िय के.जी. चामि, १२५ के.जी. दाि, ९२ सिटर तेि र ८४ पोका 
नुन सवतरण गरेको, 
६. कोरोना भाइरििाई िसित गदै सवरामी िोजै्द घर घरमा वडा िरकार भने्न वडामा असभयान िन्चािन 
गरी स्वास्थ्य कमी िसहत घरघरमा गएर वडा बािीहरुको स्वास्थ्य अवस्था र अन्य िमस्याको बारेमा बुझने 
काम गरेको, 
७. वडा बासििाई दैसनक उपभोग्य बसु्तहरु िररद गने क्रममा पििमा गयर सभडभाड गदाव कोरोना 
भाइरि िङ्खक्रमणको जोखििाई मध्यनजर गरेर आवश्यक िाद्यन्न आपुसतवको व्यवस्था गनुवका िाथै ढुवानी 
गरे वाफत िागे्न रकम वडा कायावियिे व्यहोने व्यबस्था समिाएको, 
८. वडा बाट जील्ला बासहर तथा देि बासहर गएकाको सववरण अध्यावसधक गरेको, 
९. वडामा रहेको बााँझो जग्गाको सवभरण िंकिन गरेको, 
१०. टोि टोिमा १०÷१० जनाको िहकायव िमुह हरु गठन गरी परीचानि गरेका, 
११. जील्ला तथा देि बासहर बाट बाउने व्यखक्तहरुको िागी प्रते्यक सवद्याियहरुमा क्वारेन्टाईन सनमावण गरी 
व्यवस्थापन गरेको । 



मुचसकोट नगरपाचिका वडा नं. ९ होल्तारा के्षत्र 



मुचसकोट नगरपाचिका वडा नं. ९ होल्तारामा सामाचजक सुरक्षा 
भत्ता पाउने िाभग्राहीिाई भत्ता चवतरण गदै वडा अध्यक्ष नचवन 

ओिी 



मुचसकोट नगरपाचिका वडा नं. ९ को प्रख्यात मयुर नाि 



मुसिकोट नगरपासिका वडा नं. ९ मा रहेको सहमसििर युवा क्लबको प्रथम 
बासषवकोत्सवको उद्घाटन िमारोहमा िम्बोधन गदै नगर उपप्रमुिजू्य 

 



वडाको अगुवाईमा संिािन भएको एकीकृत घुम्ती सेवा अचभयान, २०७४ 



वडा कायााियमा जेष्ठ नागररकिाई सम्मान कायाक्रम 



मुचसकोट नगरपाचिका वडा नं. ९ को वडा कायााियमा मुचसकोट नगरपाचिकाको 
साचमजक वकास सचमचत तथा चशक्षा शािा, वडाका जनप्रचतचनचि, चविािय व्यवस्थापन 
सचमचतका पदाचिकारी, प्रअ, चशक्षकहरु िगायत चशक्षासग सम्बद्ध समू्पणा व्यिीहरुसँग 

चशक्षा सम्बखि अन्तरचक्रया कायाक्रममा  





नागररकिाई वषावतको िमयमा िोिा वारपार गनव िमस्या 
भए पसछ वडाको िसक्रयतामा काठेपुिहरु सनमावण हुाँदै 



पररवार सनयोजन िम्बखि असभमुखिकरण 
कायवक्रम 



मुसिकोट नगरपासिका वडा नं. ९ का सवसभन्न बखस्तमा वषावतको 
िमयमा गएको बाढी पसहरोिे पुयावएको िसतको ित्य तथ्य सवभरण बुझ्न 
स्थि गत अनुगमन तथा सनररिण गनव पुगु्न भएका जनप्रसतसनजू्यहरु 



सहन्दूहरुको महान चाड सवजया दिै तथा िुभ सदपाविीको अविरमा 
होल्तारामा सवसवध िेिकूद प्रसतयोसगता र िााँसृ्कतीक कायवक्रम हुाँदै 

गदाव 



वडाको अगुवाईमा एकीकृत घुम्ती िेवा असभयान, २०७५ िंचािन हुाँदै 
गदाव 



वडाको अगुवाइ र अन्य िहयोसग सनकायको िहयोगमा वडाका सवसभन्न 
टोिहरुमा आयोजना भएको एकीकृत घुम्प्त्ती िेवा असभयान २०७६ को 

अविरमा िंचािन गररएका सक्रयाकिापका केही झिकहरु 



सििा सदविको अविरमा आयोसजत कायवक्रम िंचािन गदै वडा 
िसचव टेक बहादुर रोकाय 



जेष्ठ नागररकिाई िम्मान स्वरुप फाइबर सिरक सवतरण गदै वडा 
अध्यि नसवन ओिी 



मुसिकोट नगरपासिका वडा नं. ९ को वडा कायावियिम्म आउने िेवा ग्राही 
सहड्ने बाटोमा वषावतको िमयमा पसहरो गय पसछ युवाहरुको िहयोगमा पसहरो 

पन्छाउन कोसिष गदै वडा अध्यि नसवन ओिी 



प्रदेि िरकारको योजना अनुिार नमूना िहकारी गाउाँ सनमावण अिगवतको 
कायवक्रम कामी बुढा जनसृ्मती िहकारी िं. िी. िे भैसिपािनको िासग िररद 

गरी ल्यायका भैिीहरु 



वडामा टोिहरुबाट िंकिन भएका योजनाहरु प्राथमीकरण गरी 
नगरपासिकामा स्वीकृतीको िासग सिफाररि गनव आयोजना गररएको वडा 

भेिाका िहभागीहरु 



िािु बुहारी अिसक्रया कायवक्रममा िहभागी िािु बुहारीहरु 



िहकारी नमूना गाउाँ स्थापनाको िासग आयोसजत तासिमका 
िहभागीहरु 



वडाका सकिानिे सवउ अनुदानमा िररद गरेर िगाएको िीमी र 
काक्राहरु 



वडािे आयोजना गरेको जासतय छुवाछुत मुक्त वडा घोषणा िमारोहमा 
िहभागी व्यक्तीहरु 



वडाका बासिन्दाहरुको सपरमकाव, िमस्या र गुणािोहरुको बारेमा जानकारी सिन 
घरदैिो कायवक्रममा िहभागी वडा अध्यि र वडाका जाने्नमान्य बुिीजीसव 

व्यक्तीत्वहरु 



वडामा सवसभन्न सनकायबाट सवसनयोसजत बजेटबाट सनमावण हुाँदै 
गदावको िडकको दृष्य 



वडाको पारदसिवता र जवाफदेसहताको िासग िाववजनीक िुनूवाइ 
कायवक्रम, २०७६ 



तीज, सििा तथा बाि सदविको अविरमा आयोसजत सवसवध कायवक्रमका 
िहभागीहरु 



प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रममा िहभागी युवाहरु 



वडाका योजना अनुगमनको क्रममा नगरउपप्रमुिको 
टोिी 



िैङ्गीक सहंिा सवरुिको कायवक्रमा िहभागी 
व्यक्तीहरु 



वडाका नागररकिाइ कोरोना भाइरिबाट बचाउन प्रते्यक व्यखक्तहरुिाइ १ वटा 
माक्स र १ वटा िाबुन सवतरण गदै वडा कायाविय 



कोरोना भाइरसको सङ््कक्रमण नेपािमा पचन पुष्टी भए पचछ नेपाि सरकारिे गरेको 
िकाडाउनको प्रभाविे साँझ चवहान छाक टाना समस्या भएका मजुदुरहरुिाइ वडा 

कायााियिे राहात चवतरण गदै 




