
 

 

मसुिकोट नगरपासिकाको िाप्ताहिक  

प्रगसि प्रसिबेदन  
 

 

 

 

 

 

 

आसथिक बर्ि २०७७/०७८ को 
मंसिर महिनाको दोश्रो िप्ताको प्रगसि सबबरणमा आधाररि  

 

 

 

 

  

 

 

 

िूचना प्रसबसध शाखा, मसुिकोट नगरपासिका 
रुकुम पश्चिम 

२०७७ मंसिर १९ गिे 
 



 

 

१) वडाको प्रगसि सबबरण 

क्र.
ि. 

वडा नं.  पश्चजिकरण  िा.ि.ु 
दिाि 

सिफा
ररि 

आम्दासन/
रािश्व  

अजय कायििरु  कैहफयि  

िजम मतृ्य ु सबबाि  िम्बजध 
सबच्छेद  

बिाइ
िराइ  

1_  ५  ० ० ० ० १ ० १० ३५०५ -  

2_  २  २ १ ० ० ०  २० ४६७९ -  

3_  ३  २ ० 

 

 

 

 

० ० ० ० २१ १५०० १. मसुिकाेेट नगरपासिका अजिगिि यि वडा मा 
िञ्चािन िनेु िम्पूणि योिनािरूको सनमािण 
उपभाेेक्ता िसमसि गठन गरी िम्झाेैिाको िासग 
सिफाररि गररएकाेे । 

२. वडामा रिेका थप बेराेेिगार व्यश्चक्तकाेे 
हववरण िँकिन गरी मसुिकाेेन नगरपासिका 
राेेिगार िेवा केजर मा पठाइएकाेे ।  

३. यि वडामा रिेका काेेराेेना मािामाररका 
कारण हवदेशमा राेेिगार गमुाइ घर फकेका थप 
१४ िनाकाेे हववरण िंकिन गरी मसुिकाेेट 
नगरपासिकामा पठाइएकाे े।  

४. काेेिासिम देश्चख मासछमी िम्म श्चिल्िा 
खानेपानी रूकुम बाट िञ्चािन िनेु कुिाेे िथा 
निर सनमािणमा अेायाेेिनामा अेावश्यक 
छिफि गराइ सनमािण याेेिना अश्चघ बढाउन 
सिफाररि गररएको । 

५. वडा कायािियकाेे कायिकक्ष िरिफाइ िथा 
व्यवश्चथथि गरी नया व्यवथथापन गररएकाेे ।  

 



 

 

६. िेवाग्रािीिाइ वडा मा पेश गनुिपने अेावश्यक 
कागिाि सनशलु्क फाेेटाेेकपी गने व्यवथथा 
गररएकाेे । 

७. िेवाग्रािीिाइ वडामा सिफाररिका िासग पेश 
गने व्यश्चक्तगि सनवेदनकाेे ढाँचा ियार गरर ििि 
िररकािे छररिाेे रूपमा सनवेदन िेश्चखददने व्यवथथा 
गररएकाे े।  

८. वडामा रिेका कामकािका िम्पूणि छरपष्ट, 

अथिव्यथि कागिपत्र िथा असभिेख एहककृि गरी 
व्यवश्चथथि िररकािे व्यवथथापनकाेे िरुूवाि 
गररएकाेे ।  

९. वडाबाट िञ्चािन िनेु िम्पूणि कामकाि िथा 
अेावश्यक िचुना प्रवािकाेे िासग िाथै िनिाका 
िन गनुािाेे िम्बाेेधन गरी रचनात्मक िझुाव 
सिनका िासग वडा काेे फेिबकु मसुिकाेटे सिन 
वडा कायाििय नामबाट फेिबकु िञ्चािन िथा 
अेावश्यक पत्राचारकाेे िासग वडाकाेे 
अेासधकारी इमेि musikot3@gmail.com 

िञ्चािनमा ल्याइएकाेे ।  

१०. वडा बाट भए गरेका कािकािकाेे 
िाप्ताहिक प्रगिी हववरण मसुिकाेेट नगरपासिका 
िँग िँग ैयि वडा काेे फेिबकुमा िमेि 
िावििसनक गने कायिकाेे िरुूवाि । 
 

4_  १०   २ १ २ ० ० ० १६ ३५८६ छोरीको िरुक्षा कायिक्रम अजिगिि सनबेदन िंकिन   

5_  १२ ० १ ० ० ० ० २१ २४७२ 
(1.) िजमदिाि प्रसिसिपी -1 वटा(,2). ब्यरोिगारी फमि 

 



 

 

दिाि -1 वटा ( ,3). सबदेिबाट आयका ब्याश्चििरुको 
हववरण -102िनाको,(4). पशपुश्चजछिरुको हववरण 

िङ्किनको िासग टोि प्रसिसनसधत्व गने ब्यश्चििरुको 
हववरण -6िनाको (5) .12 न. वडामा भयका 
िबििसनक िङ्ररचनािरुको हववरण (a) िडक िथा 
यािायाि िफि का- 6 वटा ( b) खानेपानी िफि का -21 

वटा ( c) सबधािय िथा भबन िफि का -11 वटा(d) 

सिचाइ िफि का -9 वटा(e) बन िफि का- 7 वटा (f) 
धासमिक िथा िाथकृसिक िफि का -19 वटा (g) पिु 
िफि का -5 वटा (6) सनबेदन दिाि - 1 वटा 

6_  ९   १ १ ० ० ० ० १३ ८९२० -  

7_  ११ २ १ १ ० ० ० २० ५३१६ -  

8_  ४           हववरण न.आ. 

9_  १           हववरण न.आ. 

10_  ६           हववरण न.आ. 

11_  ७           हववरण न.आ. 

12_  ८           हववरण न.आ. 

13_  १३           हववरण न.आ. 

14_  १४           हववरण न.आ. 

िम्मा  ९ ५ ३ ० १ ० १२१ २९९७८   



 

 

२) थवाथ्य शाखा 

क्र.ि. िम्पाददि कायि  िंचािन 
भएको थथान  

िंचािन समसि   ििभागी िश्चक्षि 
िंख्या  

िम्मा बिेट 
खचि  

मखु्य उपिश्चब्ध  अजय िंथथाको 
िियोग  

कैहफयि  

१)  थवाथ्य चौकीबाट 
उपचार  

िबै थवाथ्य 
चौकीिरुमा  

२०७७/०८/
१४ देश्चख १९ 
िम्म  

- - ६२८  -  

२)  उिर प्रििुी िेवा घरभेट 
िंचािन असभमखुीकरण  

मसुिकोट 
नगरपासिका 
िभािि  

२०७७/०८/
१६  

- ५०,०००/
- 

२६ िना  थवाथ्य िेवा 
कायाििय र 
थवाथ्यका िासग 
िक्षम कायिक्रम  

 

३)  थवाि्य िंथथामा 
कायिरि 
प्रििुीकमीिरुिाई NNH 
Update िासिम  

मसुिकोट 
नगरपासिका 
िभािि  

२०७७/०८/
१७देश्चख १९ 
िम्म  

प्रश्चशक्षक 
प्रश्चशक्षाथी १० 
िना  

४२,०००/
- 

बसथिंग िेजटरमा 
कायिरि दक्ष/प्रििुी 
कमीिरुको क्षमिा 
असभवहृि गने  

थवाथ्यका िागी 
िक्षम प्रणािी  

 

 

 

३) आजिररक रािश्व शाखा  

क्र.ि. सबबरण  िंख्या  अििुी रकम  कैहफयि  

१)  ब्यबिाय दिाि नसबकरण  ३  १७६३०/-  

२)  ब्यश्चक्तगि घटना दिाि  ८  ८००/-  



 

 

३)  बििकर  २  २६४००/-  

४)  िम्पसि कर   ३६३६/-  

५)  मेिसमिाप     

६)  असमन खाटाईएको     

७)  सिफाररि  १  १७५०/-  

८)  प्रशािसनक िेवा शलु्क  १  १४००/-  

९)  िशु्चचदिाि  ८   ८०००/-  

िम्मा  १७  ५९,६१६.००/-  
 

४) रोिगार िेवा केजर   

क्र.ि. िम्पाददि कायि  िंख्या  िक्ष्य कैहफयि  

१)  सबबरण इजरी  २५    

२)  वडामा अनगुमन   २    

५) िूचना प्रसबसध िथा असभिेख ब्यबथथापन 

क्र.ि. िम्पाददि भएको कायि थथान िंख्या िक्ष्य कैहफयि 

१)  भारि िथा िेस्रो मिुकुबाट 
फहकि एका व्यश्चक्तिरुको (५७०) 
व्यश्चक्तिरुको िथा बेरोिगारिरुको 

मसुिकोट नगरपासिका  ११ कोसभड-१९ को कारणबाट रोिगारी 
गमुाई फकेका बेरोिगार र थवदेशमै 
बिेका १८ बर्ि देश्चख ५९ उमेर 

 



 

 

सबबरण (२१००) सबबरण 
कम्पाईि गरर Online Google 

Sheet ियार पारेको 

िमिुका बेरोिगार व्यश्चक्तिरुको सबबरण 
िंकिन गरर मजत्राियमा पठाउन 

२)  हवसभन्न कायाििय/मजत्राियमा 
सबबरण पठाइएको  

िंघ िथा प्रदेशका हवसभन्न 
कायािियिरुमा  

२  कायािियिरुिे मागेको सबबरण यथाश्चशघ्र 
पठाउन,े 

 

३)  वबेिाइट, Social Media मा 
िूचना प्रकाशन  

शाखा/उप-शाखा/इकाई िथा 
वडा कायािियिरुको िूचना 
प्रकाशन 

६   आम नागररकिरुको िूचनाकोिको 
प्रत्याभूि गने,   

 

४)  प्रगसि िंकिनको  अनिाइन 
फारम सनमािण िथा असभिेख 
ब्यबथथापन  र िाप्ताहिक प्रगिी 
प्रकाशन 

शाखा/उप-शाखा/इकाई िथा 
वडा कायािियिरुको  

- असभिेखिरुिाई ि-ुब्यबश्चथथि रुपमा 
भण्डारण गने, 

सबबरण िंकिन िथा ब्यबथथापनमा 
एकरुपिा ल्याउने, 

 

६) आसथिक सबकाि शाखा  
क्र.ि. उप-शाखा  िम्पाददि कायि सबबरण  िक्ष्य पररमाण  प्रगसि 

पररमाण  
कैहफयि  

१. उद्योग िथा खसनि 
पदाथि िंरक्षण उप-शाखा  

१)MEDEPA िफि का उद्यम सबकाि िििकिाििरु छनौट  २ िना  २   

२) घ बििग्को सनमािण ब्यबिायी नयाँ प्रमाणपत्र िारर 

३) घ बगिको सनमािण ब्यबिायी प्रमाणपत्र नसबकरण   

   



 

 

२. िािकारी प्रबििन उप-
शाखा  

ििकारी िंथथा दिाि     

ििकारी िंथथा नवीकरण     

७) िामाश्चिक िरुक्षा िथा पश्चजिकरण उप-शाखा  
क्र.ि. िम्पाददि कायि  िंख्या  कैहफयि  

१. बैंक खािा छोरीको िरुक्षा िीवनभररको छोरी खािाको िासग बैंक सिफाररि  ११   

२. वडा कायाििय व्यश्चक्तगि घटना दिाि (िजम)को िानकारी पत्र  २   

३. श्चिल्िा िमजवय िसमसिको कायािियिाइ िाि िम्मको व्यश्चक्तगि घटना दिािको हववरणिरु उपिब्धको िासग पत्र िेखेको  १   

४. िजम दिाि िच्याउन ेिम्बजधमा हटप्पणी  ८   

५. िामाश्चिक िरुक्षा भिाको बैंक िम्झौिा PTS इजरी गरेको  -  

६. िामाश्चिक िरुक्षा भािा िाभग्रािीको सबबरण दिाि  िथा िंशोधन  -  

 

८) महििा बािबासिका िथा िेष्ठ नागररक शाखा  
क्र.ि. िम्पाददि भएको कायि  कायिक्रम भएको 

थथान  
िाभाबश्चजि 
िंख्या  

अनमुासनि 
बिेट  

िक्ष्य  कैहफयि  

१. िैंसगक हिँिा सबरुिको १६ 
ददने असभयान  

वडा नं. 
५,६,७,८, ११ 
र १२  

४०० िना  ५००००/- िैंसगक हिँिा जयूनीकरण   



 

 

२. २९ औ ं अपाङ्गिा ददबिको 
अबिरमा २० िना 
बािबासिकािरुिाई शैश्चक्षक 
िामग्री सबिरण  

मसुिकोट 
नगरपासिका  

४५ िना  ४५,०००/- १. अपाङ्गिा भएका 
व्यश्चक्तिरुकोअसधकार िसुनश्चिि गने  

२. अपाङ्गिा भएका व्यश्चक्तिरु प्रसि 
िमदुाय थिरमा िेने दृहष्टकोणमा 
िकारात्मक िोचको सबकाि गने  

 

९) पश ुिेवा शाखा  
क) रोग सनदान: १० , ख) गोबर पररक्षण: १२९,  ग) माइनर िश्चििकि उपचार: ९, घ) गाइनोिोश्चिकि उपचार: ३ ङ) रोग 

सनरोध खोप िेवा: १  च) पशपुजछी दिाि शलु्क रािश्व: ५५०, छ) सबमादासब सिफाररि पत्र: १, ि) िमिु दिाि नसबकरण:१ 
झ) फमि दिाि अजय सिफाररि: १  

नोट: प्रशािन, श्चशक्षा, कृहर्, प्रासबसधक, योिना, जयाहयक िसमसि, आयबेुद िथा नगर प्रिरी बाट सबबरण नआएको व्यिोरा 
िनकारी गररजछ ।        

 

ियार िथा पेश गने 
िूचना प्रसबसध शाखा  

मसुिकोट नगरपासिका रुकुम )पश्चिम(  

समसि २०७७ मश्चसिर १९ गिे शकु्रबार 


