श्री मधु वन नगरपालिकाको आठ ौं नगरसभामा नगर उपप्रमुख श्री सुवरानी थारुज्यू बाट
प्रस्तुत नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट
अध्यक्ष श्री गणेश बहादु र क्षे त्री ज्यू‚
उपस्थथत सम्पू णय वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरु‚
उपस्थथत सम्पू णय नगरकार्यपालिकाका सदस्यज्यू हरु‚
उपस्थथत सम्पू णय वडा सदस्यज्यूहरु‚
उपस्थथत पत्रकार लमत्रहरु,
उपस्थथत सम्पू णय राष्ट्रसेवक कमयचारी लमत्रहरु ।
१. बर्दि या र्िल्लाको करिब र्िचोर्िच भागमा अिस्थित यस मधु िन नगिपार्िकाको
गरिमामय आठ ौं नगिसभामा नगि उप–प्रमु खको है सीयतिे आ=ब= २०७८।०७९
को नीर्त, कायिक्रम तिा बिेट पेश गने अिसि प्राप्त भएकोमा ग िि महशुस
गिे की छु । यस सुिर्ि अिसि प्राप्त गनिका िागी िािनीर्तक परििति न ल्याउन
आफ्नो अमु ल्य िीिन उत्सगि गनुिहुने सम्पू र्ि िनयु द्धका ज्ञात, अज्ञात िोकतास्िक
आन्दोिनका आदिर्ीय महान शर्हदहरु प्रर्त हार्दि क श्रद्धान्ििी तिा सम्मान प्रकट
गनि चाहान्छु । कोिोना महामािी कोर्भड १९ को कािर् िीिन गुमाएका सबै
मृ तक प्रर्त हार्दि क श्रद्धान्ििी अपिर् ि शोकाकुि परििाििन प्रर्त समिेदना प्रकट
गदै सौंक्रर्मत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य िाभको कामना गदि छु ।
२. नेपािमा सौंर्िधान र्नमाि र् सौंगै मु िुकमा आर्िि क समानता, समृ द्धी ि सामार्िक
न्याय सुर्नर्ित गनि समानुपार्तक, समािेशी ि सहभागीतामु िक र्सद्धान्तका आधािमा
समतामु िक समािको र्नमाि र् गने सौंकल्प सर्हत मधु िन सिकािका कायिहरु ि
नेपाि सिकािका उल्लेस्खत कायिहरु, थिानीय सिकाि सौंचािन ऐन, २०७४ नगि
कायिपार्िका (कायि र्बभािन) र्नयमाििी २०७४, नगि कायि सम्पादन र्नयमाििी,
२०७४ मा गरिएको व्यिथिा अनुसाि सहभार्गतामु िक ढौं गिे यो नीर्त तिा कायिक्रम
पेश गिे की छु ।
३. यस नगि सभामा प्रस्तु त हुने नीर्त तिा कायिक्रमहरुिे नेपाि सिकाििे र्िएको
र्दगो र्िकास िक्ष्य, िार्रिय तिा क्षे त्रगत िक्ष्य प्राप्त गने तिा योिना तिुिमाका
क्रममा मधु िन नगिपार्िकाका र्िर्भन्न र्िषयगत शाखा तिा र्निाि र्चत िनप्रर्तर्नर्ध,
बुस्द्धर्ििी ि हिे क क्षे त्रमा सिोकाि िाख्ने महानुभािहरुको िाय, सु झाि एौं ि चािु
आ.ब. को

नीर्त कायिक्रम तिा बिेट को कायाि न्वयनबाट प्राप्त उपिब्धीका

आधािमा आ.ब. २०७८।०७९ को नीर्त, कायि क्रम तिा बिेट तयाि पािी प्रस्तु त
गरिएको छ । यस नीर्त, कायिक्रम तिा बिेट कायाि न्वयनबाट यस नगिपार्िकािे
िर्क्षत गिे का उद्धे श्यहरु हार्सि गनि का सािै िक्ष्य प्राप्त गनि टे िा पुग्ने र्िश्वास
र्िइएको छ ।
अध्यक्ष महोदय,
४. नेपािी िनताको िामो सङ्घषि पर्छ नयााँ यु गमा प्रिे श गिे का छ । आफ्नो सौंर्िधान
आफै िे ख्न सफि भएका छ ति पर्न यो सौंर्िधानिाई प्रभािकािी ढौं गिे कायाि न्वयन
गनि अझै िु प्रै चु न तीहरु हाम्रो सामु र्िद्धमान छन् । दे शका मु ख्य िािनीर्तक
शस्िहरुिे आफ्नो दिीय हठ भन्दा िनताको चाहनािाई सििपरि िाखे ि अर्धकतम
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िचकताका साि अगाडी बढ् नुको आिको र्िकल्प दे स्खदै न । नेपािको प्रभु
सत्ताका िाहक नेपािी िनता भएकािे िाज्यको व्यिथिािाई र्निङ्कुस हुन नर्दन
शस्ि बााँ डफाडको व्यिथिा गिीएको छ । िसमा न्यायपार्िका, कायिपार्िका,
व्यिथिार्पका तिा अन्य सौंम्बैधार्नक आयोग र्नमाि र् गिी िन र्निाि र्चत
प्रर्तर्नर्धहरुको र्िम्मेिािी तोकेि स्वति ि स्वायत्त भइ काम गने व्यिथिा गिीएको
अनुरुप यस मधु िन नगिपार्िकामा पर्न हामी िनताका िनप्रर्तर्नधीहरु अनेक
परिस्थिर्त ि प्रर्तकुिताका बाििुद पर्न सीर्मत श्रोत ि साधनको प्रयोग गिी
िनताको बढ् दो आकाङ्क्षािाई अर्धकतम प्रर्तफि र्दने प्रयास गिे का छ ।
५. मधु िन नगिपार्िकाको आगामी िषिको ििेट तिुिमा गदाि मै िे िनआकाङ्क्षा ि
िनताको आिश्यिाको िीचमा सामान्िस्यता र्मिाई सर्क्रय िन सहभार्गता हुने
गरि िार्तय ि क्षे त्रीय र्िभे दको अन्त्य गदै सामार्िक रुपिे पछार्ड पिे का मर्हिा,
दर्ित, आर्दिासी, िनिाती,मधे शी, िारु, अल्पसौं खक, अपाङ्गता भएका व्यस्ि,
मु स्िम, सुकुम्बासी, मु िकमै या, बािबार्िका, र्पछडा िगि, आर्िि क रुपिे र्िपन्न
खस, आयि िगायत सिैिाई समािेशी र्सद्धान्तका आधािमा सम्बोधन गने प्रयाश
गिे की छु ।

अध्यक्ष महोदर्‚
६. अब म आगामी आ.ब. २०७८।०७९ को बिेट तिा कायिक्रमका उद्धे श्य, प्रािर्मकता
ि नीर्तहरु प्रस्तु त गने अनुमर्त चाहन्छु |
क. िक्ष्य मधु िन नगििासीहरुिाई सामार्िक, साौं स्कृर्तक, आर्िि क ि कृर्ष क्षे त्रमा
पूर्ि आत्मर्नभि ि, समु न्नत ि स्वाििम्बी बनाउने।
 कोिोना िोगको िोकिाम, र्नयिर् ि उपचाि गनि ि यस प्रकािको महामािी
र्िरुद्ध स्वास्थ्य प्रर्ािीिाई सिि ि सुढृढ बनाउने ।
ख. उद्धे श्यहरु
 यस नगिपार्िकािाई प्राप्त
हुने स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरि
नगिबासीहरुको आर्िि क, सामार्िक ि भ र्तक र्िकास गने ।
 नेपािको सौंर्बधान, थिानीय सिकाि सौंचािन ऐन, २०७४ िगायत प्रचर्ित
ऐन कानुन द्वािा प्रत्याभू त गरियका अर्धकािहरुको र्निाि द उपयोग गने िाताििर्
र्सििना गरि नगिबासीको सिाि र्ङ्गर् र्िकाश गने |
 कोर्भड –१९ सक्रमर्को सम्भार्ित िोस्खममा िहे का नागरिकहरुिाई ने पाि
सिकाििे तोके बमोर्िम क्वािे न्टाइनमा िाख्ने, सौंक्रर्मतहरुिाई आिश्यक
उपचािको व्यिथिा र्मिाइने ।
 र्पछडीएका िगि‚ र्िङ्ग‚ िात‚ िार्तको सचे तना बृर्द गदै र्सपमु िक तिा
आयमु िक कायिक्रमहरु सौंचािन गने |
 साबििर्नक िग्गा, बाटो,ताितिै या, उद्यान, पाकि, िन-िौंगि नर्द खोिानािा
आर्दको सौंिक्षर् गने |
 र्नमाि र्ार्धन नगि कायिपार्िकाको भिन र्नमाि र् सम्पन्न गने, सबै िडा
कायाि ियहरुको भिन र्नमाि र् गने |
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नगि र्भत्रका बसपाकि, मासुपसि, बधसािा तिकािी तिा हाटबिाििाई
व्यिस्थित गने
साबििर्नक र्िद्याियको स्तिोन्नती गने, र्शक्षािाई गुर्स्तिीय प्रर्तस्पधी ि
व्यिसार्यक बनाउने |
फोहोिमै िा तिा ल्यान्डर्फल्ड साइटको र्नमाि र् कायििाई व्यिस्थित ढौं गिे अगार्ड
बढाउने
कृर्ष पशुपािनिाई सम्मार्नत पेशाको रुपमा आकर्षित बनाइने ।
नगि र्भत्रका ग ििका आयोिनािाई प्रािर्मर्ककिर् गिी बिेट व्यिथिापन
गरिने ।
नगि र्भत्र सौंचार्ित घिे िु‚ साना तिा ठु िा उद्योगिाई प्रोत्साहन गरिने ।

बिेटमा उल्लेस्खत उद्धे श्यहरु हार्सि गनि ि प्रािर्मकता कायाि न्वयन गनि मधु िन
नगिपार्िका सिकाििे आम नगिबार्सहरु र्िकाश साझेदाि साँथिाहरु‚ सौंर्घय ि प्रदे श
सिकािसौंग समन्वय ि साझे दािी गनेछ | उपिब्ध पूाँिी र्सप ि क्षमताको उच्चतम
उपयोग गनि र्नर्ि, सिकािी तिा गैिसिकािी सथिासौंग सहकायि गनेछ ।
ग.












प्राथलमकता
भ र्तक पूिाि धाि ि शहिी र्िकास
आधािभू त तिा माध्यर्मक र्शक्षा
आधािभू त स्वास्थ्य ि सिसफाई
कृर्ष तिा पशुपािन, कृर्ष उत्पादन व्यिथिापन, पशु स्वास्थ्य ि सहकािी सम्बस्ि
कायि
कृर्ष प्रसािको व्यिथिापन, पशु स्वास्थ्य ि सहकािी सम्बस्ि कायि
स्वास्थ्य खानेपानी योिना कायि न्वयन र्नयमन एबौं खानेपानी व्यिथिापन
तटबि, नर्द र्नयिर्
खेिकुद र्बकाश
यातायात
होम स्टे सौंचािन तिा पयिटन प्रिधि न
घिे िु‚ साना तिा ठु िा उद्योग

भ र्तक पुिािधाि तिा शहिी र्िकास
 सडक बोडि नेपाि ि अन्य र्नकाय समे तबाट प्राप्त हुने अनुदान िकम अन्तगित
सौंचािन हुने कायिक्रमहरुको कायिन्वयनमा र्तब्रता ल्याउन उपभोिा सर्मर्तहरुिाई
सिि ि सक्षम बनाउने कायि क्रम सौंचािन गरिने छ |
 र्िकास र्नमाि र्का कायिमा सौंिग्न उपभोिा सर्मर्तिे गिे का कायिहरुको मू ल्याङ्कन
गरि सबोत्कृर कायि गनेिाई सम्मान गरिनेछ |
 नगि क्षे त्र र्भत्र प्रयोगमा िहे का खुल्ला सािि िर्नक थिानको सौंिक्षर् सम्बधि न गने।
 नगि क्षे त्रको सडक सौंिािमा सबै नगििासीहरुको पाँहुच बढाउन आिश्यकता ि
और्चत्यको आधािमा सडक गुरुयोिना अनुसाि नयााँ सडकको र्नमाि र् ि भएका
सडकहरुको स्तिोन्नती गरिनेछ ।
 स-साना आयोिना सन्चािन गनुिको साटो समयमै सम्पन्न गनि सक्ने उपिस्ब्धमु िक
आयोिना सन्चािन गदाि गुर्स्तििाई उच्च प्रािर्मकता र्दईने छ |
 र्िद्यािय तिा सिकािी भिनको हाता पूर्ि सिसफाई ि िाताििर् मै त्री बनाईनेछ।
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 नगि र्भत्र र्नमाि र् भइ िहे का आिार्सय तिा व्यापारिक भिनहरुिाई भिन मापदण्ड
बमोर्िम र्नमाि र् गनिका िार्ग सचे तना कायिक्रम गरिने छ ।
 घि तिा भिन र्नमाि र् सम्पन्नता प्रमार् पत्र प्रदान गदाि उल्लेस्खत घि तिा भिन
र्नमाि र्कताि िे घि भिन र्नमाि र् गदाि प्रयोग गिे को र्नमाि र् सामाग्रीिाई सडक तिा
सािििर्नक थििबाट हटाए पर्छ मात्र र्नमाि र् सम्पन्नताको प्रमार् पत्र प्रदान गने
नीर्तिाई कडाईका साि कायाि न्वयन गरिनेछ ।
 थिानीय भिन सौंर्हता, आिर्धक योिना, नगि गुरुयोिना, सडक सन्िाि गुरुयोिना
तिुिमा गिी कायाि न्वयनमा ल्याई नगि क्षे त्रिाई िप व्यिस्थित बनाईनेछ ।
 नगि र्िकास योिनािाई आिर्धक योिनासाँग िोडी र्िकास र्नमाि र्का कायि
गरिनेछ।
 पूिाि धाि र्िकास शाखा अन्तिगतका प्रार्िर्धक कमि चािीहरुिाई क्षमता र्िकास
सम्बिी तार्िम र्दइनेछ ।

लशक्षा तथा खेिकुद
"शैर्क्षक गुर्स्ति, मधु िन नगिपार्िकाको समृ स्द्धको आधाि"
 सामु दार्यक र्िद्याियहरुको शैर्क्षक गुर्स्ति कायम गनि र्बशेष ध्यान र्दइनेछ ।
 र्िद्याियमा िागुपदािि दु व्यिसनीय र्िरुद्बको अर्भयान, योग अभ्यास, बाि मनोपिामशि
सेिा कायिक्रम, बािक्लि क्षमता र्िकास कायिक्रम, र्शशु स्याहाि कायिक्रम अगाडी













बढाइनेछ ।
प्रार्िर्धक र्शक्षािाई प्रोत्साहन गनि एक िडा एक प्रार्िर्धक र्शक्षािय थिापना गने
कायििाई र्निन्तिता र्दइनेछ ।
सामु दार्यक र्िद्याियहरुमा र्शक्षक र्िद्यािी अनु पात नर्मिे को ठााँ उमा दिबन्दी
र्मिान गदै कायिक्रमिाई अगाडी बढाइनेछ , कमिोि र्सकाई उपिब्धी भएका
र्िध्यािीहरुिाई शैर्क्षक सुधाि गनि अर्तरिि कक्षा सञ्चािनको िागी िकम उपिब्ध
गिाईनेछ ।
सामु दार्यक र्िद्याियमा अध्ययनित छात्राहरुिाई र्नशुल्क सेनेटिी प्याड र्ितिर्िाई
र्निन्तिता र्दइनेछ ।
र्िद्यािय कमि चािी, प्र.अ. िाई IEMIS ि िे खा सम्बिी अर्भमु स्खकिर् तार्िम
प्रदान गरिनेछ ।
र्िद्याियमा अर्तरिि र्क्रयाकिाप सञ्चािन गिी अन्ति र्नहीत प्रर्तभाको प्रस्फुटन
गरिनेछ ।
मधु िन नगिपार्िकामा सामु दार्यक र्िद्याियमा अग्रेिी माध्यमिाई प्रोत्साहन गनि
बाि र्िकास दे स्ख कक्षा ४ सम्म अौंग्रेिी माध्यमबाट कक्षा सन्चािन गने, र्न:शुल्क
पाठ्यपुस्तक ि िप र्शक्षकको व्यिथिा गिीनेछ ।
बािर्िकास सहिकताि ि र्िद्यािय कमि चािीहरु िाई प्रोत्साहन अनुदान िाई
र्निन्तिता र्दइनेछ ।
एक र्िद्यािय एक फुििािीको अिधािर् अनुसाि कायिक्रम सञ्चािन गरिनेछ ।
बािर्बकाश दे स्ख कक्षा ५ सम्मका सामु दार्यक र्िद्याियमा अध्ययनित सिै
बािबार्िकाहरुिाई र्दिा खािाको व्यिथिािाई र्निन्तिता र्दइने ि िङ्क फुड िाई
पूर्ि रुपमा र्नषेर्धत गदै खािा कायिक्रमिाई र्िद्यािीको र्सकाई अर्भिृस्द्ध सौं ग
िोर्डनेछ
र्िद्याियको भ र्तक र्िस्ताि कायिक्रमिाई र्निन्तिता र्दइनेछ ।
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 नगिस्तिीय शैर्क्षक योिना, थिार्नय पाठ्यक्रम र्नमाि र् ि कायाि न्वयन गरिनेछ ।
 नगि भीत्रका टु हुिा, असहाय बािबार्िकाहरुिाई र्नशुल्क आिास ि अध्ययनको






















व्यिथिापनमा र्निन्तिता र्दइनेछ ।
नगिर्भत्रका सामु दार्यक र्िद्याियमा कायिित र्शक्षक ि कमि चािीिाई स्माटि परिचय
पत्र र्ितिर् गरिनेछ ।
सामु दार्यक र्िद्याियका भिनहरुको ममि त सौंभाि, िौं गिोगन तिा र्भत्ते िेखन सर्हतको
कक्षाकोठा व्यिथिापन िाई र्निन्तिता र्दइनेछ ।
नगिस्तिीय शैर्क्षक समािोह सञ्चािन गिी उत्कृर र्िद्यािी, उत्कृर र्शक्षक ि
प्रधानाध्यापकिाई पुिस्कृत गरिनेछ ि अिकाश प्राप्त र्शक्षकहरु िाई सम्मान
गिीनेछ ।
मधु िन नगिपार्िका र्भत्रका र्बद्यािय बािमै त्री कक्षा कोठा, श चािय, र्फल्टि सर्हत
खानेपानी ि र्कशोि बार्िकामै त्री श चािय सािै अपाङ्गमै त्री पूिाि धािको व्यिथिा
गरिनेछ ।
र्िद्याियमा दिबन्दी ि र्िद्यािी सौंख्या अनुसाि बािर्बकास सहिकताि , र्शक्षक
र्िद्यािी दिबन्दी ि र्िषयगत दिबन्दी र्मिान गिी र्िद्याियको र्शक्षर् र्सकाईमा
सुधाि गरिनेछ ।
मधु िन नगिपार्िकाको सात ौं नगि सभाबाट पारित नगि र्शक्षा ऐन तिा
र्नयमाििीिाई प्रभािकािी ढौं गिे कायाि न्वयन गरिने छ ।
अर्भभािकहरुमा र्शक्षाको महत्व बािे मा अिि पूर्ि बुझाईको सचे तना कायिक्रम गने
ि बािबार्िकाहरुको र्िचै मा कक्षा छोड् ने दिमा कमी ल्याउने ि र्सकाई उपिब्धी
िृद्धी गरिनेछ ।
आर्िि क अिथिा कमिोि ि र्िपन्न परििािका बािबार्िकाहरुिाई र्िद्याियमा भनाि
गिाई अध्ययनको व्यिथिा र्मिाईनेछ ।
र्िद्यािीहरुको शैद्धास्न्तक ि व्यिहारिक ज्ञान हार्सि गनिका िार्ग र्िद्याियहरुमा
पुस्तकािय, कम्प्प्यूटि ल्याब, ई—िाइब्रे िी, र्िज्ञान प्रयोगशािाका सािै ICT का अन्य
सामाग्रीको व्यिथिापन ि प्रयोग गिी गुर्स्तिमा िृस्द्ध गिीनेछ ।
र्िद्याियको शैर्क्षक, आर्िि क ि अन्य प्रशासर्नक कायििाई िप प्रभािकािी गिाउन
र्िद्याियमा िािनैर्तक हस्तक्षे प िोकािट गिी प्रधानाध्यापकिाई िप र्िम्मे िाि
बनाईनेछ।
र्िद्याियको र्नरिक्षर् तिा अनुगमन कायििाई शसि बनाउने ि शैर्क्षक गुर्स्ति
सुधािका िार्ग आन्तरिक र्नरिक्षर् तिा सुपिीिेक्षर् गिी पृष्ठपोषर् र्दइनेछ ।
र्िद्याियिे सिोकाििािाका िार्ग बडापत्र, गु नासो पेर्टका िाख्ने व्यिथिा गने तिा
र्िद्यािी, अर्भभािक ि र्शक्षक आचाि सौंर्हता र्नमाि र् गिी प्रदशिन गरिनेछ ।
कोर्भड १९ को सौंक्रमर्को कािर् र्िद्याियमा पठनपाठन हुन नसकेकािे बैकस्ल्पक
माध्यम अििम्वन गिी र्शक्षर् र्सकाईिाई र्निन्तिता र्दईनेछ ।
खेिकुद र्िकासमा यु िाहरुिाई अर्भप्रेरित गिी बर्ढ भन्दा बर्ढ युिािाई सारिक
गिाउन सबै प्रकािका खेिहरुिाई प्रोत्सार्हत गरिने छ । यस नगि क्षे त्रबाट िार्रिय
तिा अन्तििार्रिय स्तिमा सहभार्गता िनाई पदक प्राप्त गने खेिाडीहरुिाई सम्मान
गरिनेछ ।
युिाहरुिाई खेिकुद स्वास्थ्यका िागी खेिकुद िारिका िागी भन्ने मु ि नािािाई
आत्मसाि गिी अर्घ बर्ढनेछ ।
युिािाई र्िर्भन्न खेिकुदमा सहभागी गिाई अनुशार्सत ि स्वथि नागरिक उत्पादन
गिी िार्रिय स्तिमा पुिाउन पहि गरिनेछ ।
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 युिािाई आफ्नै दे शमा केर्ह गि उत्पादन बढाउ भन्नका िागी युिा उद्धयमी हरुिे
पशुपािन ि कृर्षमा र्िएको किाि को व्याि नगिपार्िकािे बेहोने व्यिथिा गरिनेछ।
 युिाका िागी िागु औषध तिा दु व्यिसनीबाट बच्नका िागी चे तनामु िक कायिक्रम
चे तनामु िक कायिक्रम सौंचािन गरिनेछ ।
 नगिपार्िका र्भत्र नगिपार्िकाको िगानीमा प्रत्ये क िडाबाट र्िपन्न मर्हिा तिा
युिा उद्धमी पर्हचान गिी तार्िम ि व्यिसाय सौंचािनका िागी आिश्यक ििेट
सर्हत व्यिथिा गरिनेछ ।
 सबै र्िद्धाियमा खेिकुद र्क्रयाकिापिाई अर्निायि गरिनेछ । अर्तरिि खेिकुद
र्क्रयाकिाप सौंचािन गरिनेछ ।
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"मधु वनको िक्ष्य, घर–घरमा स्वास्थ्य"
सौंघीय सिकािबाट प्राप्त शसति कायिक्रम ि बिेटसाँग तािमे ि हुनेगिी स्वास्थ्यका
कायिक्रमहरुिाई प्रभािकािी बनाउन िप बिेटको ब्यिथिा गिी सबिब्यापी पहुाँ चको
अिधािर्ा अनुसाि नगििासीिाई र्निःशुल्क आधािभू त तिा आकस्स्मक स्वास्थ्य सेिा
प्रिाह भएको सुर्नर्ित गरिने छ ।
आधािभु त अस्पताि, कोभीड अथिायी अस्पताि, स्वास्थ्य च कीहरु तिा आधािभु त
स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट प्रदान गरिदै आएका स्वास्थ्यसेिाहरुिाई िप गुर्स्तिीय बनाउन
ि औषर्ध उपकर्को अभाि हुन नर्दन बिेट र्िर्नयोिन गरिनेछ । सािै
नगिपार्िकार्भत्र बसोबासगने गरिि, र्समान्तकृत तिा पछार्ड पिे का समु दाय
भएका क्षे त्रहरुमा आिश्यकताका आधािमा स्वास्थ्य सेिाको र्िस्ताि गदै िर्गने छ
।
मधु िन नगिपार्िकामा २५ शैयाको सुर्िधासम्पन्न अस्पताि र्नमाि र् गने कायि शुरु
भै सकेकोिे सो कायििाई यस आर्िि क बषि र्िशेष प्रािर्मकताका साि सम्पन्न गने
तफि कायि अगाडी बढाइनेछ । सािै अस्पताि र्नमाि र् पर्छ र्िपन्न परििाििाई
र्नशुल्क औषधी उपचािको व्यिथिा गरिनेछ ।
अर्त र्िपन्न, र्समान्तकृत तिा पछार्ड पिे का समु दायका गभि िती, प्रसुती तिा
सुत्केिी अिथिामा िर्टियुि समस्या भएका मर्हिाहरुको प्रेषर् ब्यिथिापन गनि
आर्िि क कर्ठनाई पदाि तत्काि सापटी िकम उपिब्ध गिाउने उद्दे श्यिे प्रसुती केन्द्र
भएका स्वास्थ्य सौंथिाहरुमा थिार्पत आकस्िक चक्रकोषिाई िप प्रभािकािी तिा
र्दगो बनाउन आिस्यक कानु न तिा र्नदे र्शका बनाई िागु गरिनुका सािै कोष
सञ्चािनको र्नस्ि आिस्यक बिेट र्िर्नयोिन गरिनेछ ।
आधािभु त अस्पतािमा आकस्स्मक स्वास्थ्य सेिा, सुिर्क्षत मातृ त्व तिा निर्शशु
स्वास्थ्य सेिा, बर्हिौं ग ि अन्तिौं ग से िािाई िप गु र्स्तिीय ि प्रभािकािी बनाउन
अत्यािश्यक पने श्रोत ब्यिथिा गरिने छ ।
स्वास्थ्य सौंथिा सौंचािन तिा ब्यिथिापन सर्मर्तका कायिहरु िप प्रभािकािी
िनाइनु का सािै स्वास्थ्य सौंथिाको र्नयर्मत अनुगमन गिी स्वास्थ्यकमीको मनोिि
बढाउने तिा स्वास्थ्य क्षे त्र शुसासन कायम गने कायििाइ प्रािर्मकता र्दइने छ ।
सािै आधािभु त स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य सौंथिा सौंचािन तिा ब्यिथिापन
सर्मर्तहरुको र्िम्मेिािीिाइ िप सुदृढ तिा प्रभािकािी बनाउनआिस्यक पहि
गरिनेछ ।
िोस्खममा िहे का ि िर्ञ्चतीमा पिे का िनताको स्वास्थ्यसम्बिी र्िशेष आिश्यकता
पूिा गिी उनीहरूको स्वास्थ्यसेिा मार्िको समतायुि पहुाँ च एिम् उपयोग सुर्नर्ित
गनि िर्क्षत कायिक्रम सञ्चािन गरिनेछ ।
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नगिपार्िका स्तिको महामािी, िोग र्नयिर् तिा र्िपद् व्यिथिापन आकस्स्मक
योिना बनाई कायि न्वयन गरिने छ । सािै महामािी तिा प्राकृर्तक प्रकोपको
ब्यिथिापन गनि पार्िका स्तिमा कोष थिापना गरिनेछ ।
नगिपार्िकाका बासीन्दािाई प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेिािाई व्यिस्थित गरि िप
गुर्स्तिीय ि प्रभािकािी बनाउन नगिपार्िकाको स्वास्थ्य र्नती ि स्वास्थ्य ऐन
तिुिमा भईसकेकोिे कायाि न्वयनमा िर्गने छ ।
स्वास्थ्य सुचना प्रर्ािी तिा आपुर्ति ब्यिथिापनिाई िप ब्यिस्थित गनि सम्पु र्ि
स्वास्थ्य सौंथिाहरु िाटै अनिाइन माध्यमबाट प्रर्तिेदन प्रर्िर गने ब्यिथिा र्मिाइनुका
सािै सर्मक्षा प्रर्ािीिाई िप ब्यिस्थित बनाइने छ ।
कोिोना भाइिस िोगको सौंक्रमर् िोकिाम, र्नयिर् ि उपचािका िार्ग प्रदे श ि
सौंर्घय सिकािसाँग समन्यि गिी मापदण्ड अनुसािको ब्यिथिापन गरिने छ ।
प्रदे श तिा सौंर्घय सिकािसाँग समन्वय गिी मधु िननगिपार्िकाको उपयुि ठाउाँ
पर्हचान गिी सपिदौंश उपचाि केन्द्र ि टि मा सेन्टिसौंचािनतिा ब्यिथिापनका िार्ग
बिेट र्िर्नयोिन गरिनेछ ।
र्िशेष गिी िारु समु दायमा दे स्खने र्सकिसेि एनेर्मयाका र्ििामीहरुको उपचािको
प्रिि ि यस सम्वस्ि चे तनामु िक कायिक्रम सञ्चािन गरिने छ ।
स्वास्थ्य सौंथिामा सुत्केिी हुने दि बढाइ मातृ तिा निर्शशु स्वास्थ्य ि पोषर्
स्थितीमा सुधाि ल्याउन स्वास्थ्य सौंथिामा सुत्केिी गिाउन आउने आमाहरुिाई िप
प्रोत्साहनको ब्यिथिा गरिने छ ।
र्िगत िषिदेस्ख सञ्चार्ित िेष्ठ नागरिक, ५ िषि मु र्नका बािबािीकाहरु ि मर्हिा
स्वास्थ्य स्वयौं सेर्िकाहरुिाई उपिव्ध गिाउदै आएको र्निःशुल्क स्वास्थ्य सेिा
कायिक्रमिाई र्निन्तिता र्दई िप ब्यिस्थित बनाइने छ ।
र्िद्याियमा र्िद्यािीको र्नयर्मत स्वास्थ्य िााँ च गने ब्यिथिा गिी र्कशोि
र्कशोिीहरुिाई उर्चत पिामशिको ब्यिथिा गरिने छ ।
मर्हिा स्वास्थ्य स्वयौं सेर्िकाको सेिािाई िप प्रभािकािी िनाउन प्रोत्साहनका िार्ग
आिस्यक
ब्यिथिा गरिने छ ।
उच्च ििचाप, क्यान्सि, मधु मेह, दम, किे िो, र्मगौिा िगाएतका नसने िोगको
पर्हचान पिीक्षर् ि उपचािका कायिक्रमहरु प्रदे श तिा सौंर्घय सिकािसाँग समन्वय
गिी िप प्रभािकािी बनाइने छ ।
नगि क्षे त्रबाट र्नस्कने फोहोिको उर्चत ब्यिथिापन गिी िातािर्िीय प्रदु षर् कम
गनुिका सािै सरुिा िोगको र्नयिर् गने कायििाई समे त प्रािर्मकता र्दइने छ ।
स्वास्थ्यका कायिक्रमहरुिाई िप प्रभािकािी बनाउन थिानीय,िार्रिय तिा अन्तिार्रिय
सौंघ सौंथिा सािै दातृ र्नकायहरुसौंग समन्वय गिी स्वास्थ्य क्षे त्रमा स्रोतको ब्यिथिापन
गनि पहि गरिने छ ।
न्यूनतम सेिा मापदण्ड ( Minimum Service Standard ) तिा िार्रिय
र्चर्कत्सा मापदण्ड ( National Medical Standard ) अनुसािको स्वास्थ्य
सेिा प्रिाहको िार्ग आिश्यक पूिाि धाि, औषधी, औषधीिन्य सामाग्री, औिाि
तिा उपकिर्हरुको यिोर्चत व्यिथिा गरिनेछ ।
नसने िोग तिा मानर्सक िोगको िोकिाम तिा व्यिथिापन, सुर्ति िन्य बस्तु को
प्रयोग, मादक पदािि सेिन, िागूपदािि दु व्र्येसनी िगायतका स्वास्थ्य समस्याहरुिाई
र्नरुत्सार्हत गिी स्वथिकि िीिनयापन गि्ि न प्रोत्साहन ि प्रिद्धन गरिने छ ।
नगिपार्िका र्भत्र स्वास्थ्य सेिा सििसुिभ ि प्रभािकािी बनाउन स्वास्थ्य सौंथिाहरु
र्बस्ताि गदै (
स्वास्थ्य िनशस्ि उत्पादन, दिबन्दी र्नधाि िर्, िनशस्ि
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ब्यिथिापन, अनुसिान) स्वास्थ्य उपकिर् ि पुिाि धािको समु र्चत व्यिथिा
र्मिाईनेछ ।
सुिर्क्षत मातृ त्व, बाि स्वास्थ्य, खोप,पोषर् ,क्षय/कुष्ठ ,औिो ,परििाि र्नयोिन,
र्कशोिािथिा िगायतका प्रर्तकािात्मक,
प्रबद्र्धनात्मक,उपचािात्मक स्वास्थ्य
सेिािाई िनताको सहि पहुाँ चमा पु¥याउने िर्नीर्त अबिम्बन गरिनेछ ।
पुर्ि खोप सुर्नर्ितता तिा र्दगोपना कायिम िाख्नका िागी नगिपार्िकाको सबै
िडाहरुमा घिधु िी सबेक्षर् गरिनेछ ।
स्वास्थ्यमा सबैको पहुच पुयाि उन र्बपन्न सबै बस्तीहरुमा एम्बुिेन्स सेिा उपिब्ध
हुने गिी पुबाि धाि र्नमाि र् गरिनेछ ि नगिबासीहरुको र्हतिाई ध्यानमा िाख्दै उपिब्ध
गिाईएको िकममा २५% िकम छु ट र्दने ब्यबथिा कायमै िास्खनेछ ।
कोभीड १९ रोगको रोकथाम, लनर्न्त्रण र उपचारका कार्यका िागीीः
क ) कोभीड १९ िोगको िोकिाम र्नयिर् ि उपचािका कायि का िागी प्रयाप्त
िकम र्बर्नयोिन गरिनेछ ।
ख) आबश्यकताका आधािमा कोभीड अस्पतािमा िहे को आईसोिे सन कक्षिाई
स्तिबृस्द्ध ि सुदृढीकिर् गदै िर्गनेछ ।
ग ) कोभीड १९ िोगको िोकिाम र्नयिर् ि उपचािका कायिका िागी प्रत्यक्ष
सौंिग्न
िहे का सम्पु र्ि स्वास्थ्यकर्मि हरु, प्रयोगशािाकर्मि हरु , सिसफाईकर्मि हरु
तिा एम्बुिेन्स चािक िगायत यस कायिमा सौंिग्न िनशस्ििाई िोस्खम तिा
प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गिाईनेछ ।
घ ) कोर्भड १९ को सौंक्रमर् बढ् दै गएमा ि हािको िनशस्ििे धान्न नसक्ने
अबथिा सृिना भएमा बाह्य िनशस्ि किािमा र्िई कायि गने नीर्त अबिम्बन
गरिनेछ ।
स्वास्थ्य सम्बिी र्बर्भन्न र्दिसहरु मनाई चे तनामु िक कायिक्रम सौंचािन गरिनेछ।
सौंघ तिा प्रदे शको
मापदण्ड अनुरुप नगि अस्पताि थिापना गने कायििाई
र्निन्तिता र्दईनेछ ि सो कायिका िागी र्बर्भन्न सौंघ सौंथिाहरुको सहयोग समे त
र्िईनेछ ।
मर्हिा ,बािबार्िका तिा िेष्ठ नागरिकहरुका
िागी र्बशेषज्ञ र्शर्बिहरु तिा
घुस्ि सेबा सौंचािन गरिनेछ ।
असाहय, गरिब, र्िपन्न परििाििाई औिो, डे ङ्गु , मिे रिया िस्ता सरुिा
िोगहरुबाट िोगाउन सु पानेट (झुि) र्ितिर् कायि िाई र्निन्तिता र्दइनेछ ।
र्िद्याियमा बाि क्लब/ ने.िु.िे .सका बािबार्िकािाई प्रािर्मक
उपचाि/सम्बिी तार्िम ि प्रािर्मक उपचाि सामाग्री सर्हतको र्कटबक्स र्ितिर्
गरिनेछ ।
न.पा. र्भत्रका एच आई भी(HIV) सौंक्रर्मतहरुिाई भत्ताको व्यिथिा गरिनेछ ।
िनयुद्ध ि ०६२/६३ का िनआन्दोिनका शर्हद, बेपत्ता, घाइते , अपाङ्ग
परििाििाई औषधी उपचाि तिा र्शक्षामा र्िशेष सहयोग कायिक्रम गरिनेछ ।

पशु सेवा




पशुपािन ब्यिशायिाई ब्यिशार्यकिर्, आधु र्नर्ककिर्, र्बर्बर्धकिर्, बिािीकिर् ि
यास्िकिर् गिी आयात पर्ति थिापन गने, आत्मर्नभि ि हुदै र्नयाि तको दि बढाउने,
िोिगािी थिापना गने , सम्मार्नत पेशाको रुपमा र्िकास गरिनेछ ।
कृषकको गोठ, खोि सेिा कायिक्रमिाई अझ प्रभािकािी ि ससि बनाईनेछ ।
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नयााँ पशुपािन पकेट क्षे त्रको थिापना गिी पशुपन्छी श्रोतकेन्द्रको रुपमा र्िकास
गने सािै पशुपन्छी तिा पशुपन्छी िन्य बस्तु दु ध, फुि, मासुको उत्पादनमा िप
बृद्र्घ गरिनेछ । एक िडा एक उत्पादनको नीर्त र्िई प्रत्ये क िडामा पकेट
र्िस्ताि गदै िर्गनेछ ।
ब्यिसार्यक पशुपािन क्षे त्रमा युिाको आकषिर् बढाउन, पु िाना फामि को सुिक्षा
तिा नयााँ फामि को थिापना ि र्िस्तािमा उत्प्रेरित गनि नगि प्रमु ख युिा िर्क्षत
फामि प्रबद्र्घन कायिक्रम िाई (बाख्रा, गाइि् , भै सी, बौं गुि, कुखुिा, माछा) र्निन्तिता
र्दईनेछ।
पशुपन्छीमा फैर्िने र्बर्भन्न िोगहरुको उपचािकािार्ग उपचाि सेिा को र्िस्ताि
गनि पशुस्वास्थ्य सेिा गााँ उघि क्लीर्नक कायिक्रम तिा र्शर्िि सेिा कायि क्रमको
र्निन्तिता र्दईनेछ ।
पशु आहािामा सुधाि गनि तिा उत्पादन िागत कम गिाउन र्मनिि ब्लकको
प्रयोग, थिार्नय स्तिमा दाना बनाई प्रयोग गिाउने , घााँ स खेती, घााँ सको श्रोत केन्द्र
र्िस्ताि िस्ता कायिक्रमको तिुिमा गिी प्रभािकािी कायाि न्वयन गरिनेछ ।
कृर्ष ऋर्मा ब्याि अनुदान कायि क्रमिाई र्निन्तिता र्दईनेछ ।
पशुपन्छी ि कृर्ष तिा पशुपन्छी िन्य िस्तु को र्समापाि खुिा आयात र्नरुत्सार्हत
गनि पारिको है न बािीको नीर्त र्िई थिार्नय उत्पादनिाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
िसका िार्ग थिार्नय बािाि, हााँ ट बिाि, माछा,मासु पसि िगायतमा थिार्नय
उत्पादनिाई प्रािर्मिा र्दन र्नदे र्शका बनाई कायाि न्वयन गरिनेछ ।
पशुपन्छी मृ त्यु दि न्युन गनि, कृषकको पशुधन सु िक्षा गनि उपचाि तिा
प्रयोगशािा सेिािाई िप प्रभािकािी बनाउनु का सािै पशु र्िमामा अनुदान
कायिक्रम िागु गरिनेछ ।
पशु स्वास्थ्य तिा अन्य पशु सेिाका कायिक्रमहरुिाई सबैको पहुचमा पुगाउने
उदे श्यिे पशु सेिा केन्द्र ढोढिी, पशु सेिा केन्द्र ओिािी, िडा न. १, ५,६,८,९मा
थिापना भई सेिा समे त सञ्चािन भै िहे कोिे िप प्रभािकािी बनाउन उि सेिा
केन्द्रहरुको क्षमता अर्भबृद्र्घ गरिनेछ ।
पशुपन्छीबाट मानब स्वास्थ्यमा पने असििाई मध्य निि गदै र्बर्भन्न िनचे तना
मु िक कायिक्रम, सुधािका कायिक्रम, कृषकको दै र्नकी सर्ििो बनाउन यास्िकिर्
कायिक्रम तिुिमा गिी सञ्चािन गरिनेछ ।
पशुपन्छीपािन क्षे त्रमा आई पने र्बर्भन्न बेर्िर्त, कािाबिािी ि अन्य
समस्याहरुिाई न्युर्नकिर् गनि बिाि अनु गमन तिा र्नयमन कायिक्रमिाई
र्निन्तिता र्दईनेछ ।
पशुपािन ब्यिशायबाट िाम्रो उत्पादन तिा आम्दानी र्िन उन्नत पशु पािन,
कृर्त्रम गभाि धान र्मसन कायिक्रमहरुिाई िप प्रभािकािी बनाई र्निन्तिता
र्दईनेछ।
असहाय तिा र्बपन्न परििािका सदस्यहरुको समस्यािाई मध्यनिि गदै नगि
उप—प्रमु ख पशुपन्छी पािन कायिक्रमिाई र्निन्तिता र्दईनेछ ।
सौंर्घय सिकािबाट सञ्चािन भएको एक गााँ उ एक प्रार्बर्धक कायिक्रमिाई र्निन्तिता
र्ददै िप प्रभािकािी हुने गिी आिश्यक सााँ झेदािी गरिनेछ ।
पशु तिा पशुपन्छी िन्य उत्पादन बिािीकिर्का िार्ग दु ग्ध सहकािी तिा अन्य
सहकािी, र्निी डे िी, बु िड खाना तिा मासु पसि, कोल्ड स्टोि ि अन्य र्नयाि तकताि
िाई समन्वय, सहिीकिर् तिा प्रोत्साहन कायि क्रमको तिुिमा गरिनेछ ।
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मधु िन नगिपार्िकाको कृर्ष तिा पशुपािन क्षे त्रको समग्र र्िकासका िार्ग सौंर्घय
सिकाि, प्रदे श सिकाि, अन्य दातृ र्नकाय, साँ घसाँथिा, र्निी क्षे त्र, कृर्ष क्षे त्रका सहकािी,
र्बर्तय क्षे त्र साँग आिश्यक समन्वय तिा सााँ झेदािी गरिनेछ ।
साना र्कसान कृर्ष सहकािी सौंथिाहरुबाट पशु सम्बिी कायिक्रम सौंचािन भएकोमा
कृषकिे िम्मा गनुि पने िकममा केर्ह सहायता िकम उपिब्ध गिाईनेछ ।
भै सीपािक र्कसानका िागी भै सी िृर्द गनुि पने भएकािे भै सी सुत्केिी हुदा
कृषकिाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

कृलि सेवा



















कृर्षको र्दगो उत्पादन ि र्िकासका िागी खाद्यान्न ,दिहन ते िहन ,आिु तिकािी
तिा बेसाि
बािीमा बीि बृस्द्ध तिा उत्पादन िृस्द्धका िागी पकेट र्िकास
कायिक्रम माफित नगिपार्िकािाई बीउमा आत्मर्नभि ि बनाउन उत्पादनमा कृषक
समू ह ,सहकािी, नीर्ि क्षे त्र थिार्नय, प्रदे श सिकाि ि सौंर्घय सिकािको सहकायिमा
पकेट कायिक्रम सौंचािन गरिनेछ ।
कृर्ष प्रसाि तिा प्रार्िर्धक सेिा कृषकको खेत ि फमि सम्म सहि पहुाँ चका िागी
प्रार्िर्धक िनशस्ि ,कृर्ष सेिा केन्द्र , प्रर्िर्ध प्रदि शनी, तार्िम, कृषकको ज्ञान ,
सीप ि क्षमता बृस्द्ध गदै कृर्ष प्रसाि से िािाई प्रभािकािी बनाउदै िर्गनेछ ।
नगि नमु ना गााँ उ कृर्ष र्िकास कायिक्रमिाई प्रत्ये क बषि िप गरिदै िर्गनेछ ।
िागिानी र्िकास कायिक्रम अन्तिगत म षमी तिा बेम षमी तिकािी उत्पादन ,नमु ना
नसििी, फिफुि बग चा र्िस्ताि , नमु ना घििािी किे शािािी कायिक्रम माफित
कृषकको षोषर् तिा आर्िि क र्िकासमा िोड र्दने कायिक्रम ल्याइनेछ ।
माटो व्यिथिापनका िागी ,माटोको उिििा शस्ि कायम िाख्दै ,माटो परिक्षर् ल्याब
सेिा, कम्पोर मि, झोि मि तिा ढै चाको प्रयोग कृषकको पहुाँ च बृस्द्ध गनि यस
सम्बिी कायिक्रम सौंचािन गदाि माटोको स्वास्थ्य िाई ध्यान र्ददै र्दगो उत्पादन
ि उत्पादकत्व बृस्द्ध सुर्निता गरिनेछ ।
िािी सौंिक्षर् प्रयोगशािा सेिा, प्लान्ट स्क्लर्नक सेिा, आई.र्प.एम पाठशािा
कायिक्रम माफित, िासायर्नक र्िषादीको बैकस्ल्पक
प्रयोग तिा मानि स्वाथि
सम्बिी सचे तनामु िक कायिक्रम सौंचािनमा िोड र्दइनेछ ।
िग्गा खस्न्डकिर् िोक्न ि िागत कम गनि चक्लाबन्दी खेर्त कायिक्रम सौंचािनका
िागी सम्भार्ित अध्ययन गरि सिोकाििािा र्नकाय सौंग सहकायि तिा पहि गिी
कायिक्रम सौंचािन गरिनेछ ।
कृर्षको आधु र्नर्ककिर्, व्यिसार्यकिर् तिा बिािीकिर् गनि साना कृर्ष औिाि
उपकिर्, साना र्सचाई, युिाउद्यमी व्याि अनुदानमा सहुर्ियत कृर्ष किाि िस्ता
कायिक्रममा कृषकको पहुचमा बृस्द्ध गरिदै िर्गने छ ।
कृर्ष बिाि र्बकास तिा प्रििद्धन गनि कृर्ष हाट बिाि ,सौं किन केन्द्र ,कोल्ड
स्टोि, कृर्ष िस्तु ढु िानी सेिाका िागी कृर्ष एम्बुिेन्स िस्ता सेिा कृषकको पहुच
बृस्द्ध सम्बस्ि कायिक्रम ल्याइनेछ ।
कृर्ष िन्य िस्तु हरुको क्षर्त न्युर्नकिर् गनि र्कसानहरुिाई पोरहाभे र सम्बस्ि
तार्िम ि तिकािी तिा फिफूििन्य िाई प्रशोधन तिा बिािीकिर्मा िोड
र्दइनेछ ।

आलथयक प्रशासन तथा राजस्व पररचािन


थिानीय तह अन्तिगत आर्िि क प्रशासनमा सन्चार्ित सफ्टिेयि सुत्र (SUTRA)
प्रर्ािीबाटै बिेर्टङ्ग तिा िे खाङ्कन गिी व्यिस्थित गरिनेछ ।
10
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व्यिस्थित गरिनेछ ।
प्रक्षे पर् गरिएको बिेटको अर्धकतम उद्धे श्य हार्सि गदै िनतािाई अर्धकतम
िाभ प्राप्त गनिका िागी र्िर्नयोर्ित बिेट ि िास्तर्िक खचि िाई तु िना गिी मात्र
िर्नीर्तक योिना तयाि गिी कायाि न्वयनमा ल्याईने छ ।
पुाँिीगत खचि िृस्द्धका िागी प्रत्ये क च मार्सक र्िभािन गिी च मार्सक रुपमै खचि
गनुिपने िाध्यकािी व्यिथिा र्सििना गिी ते स्रो च मार्सकमा मात्र हुने खचि िाई
र्नयिर् गरिनेछ ।
पुाँिीगत खचि िृस्द्धका िागी योिना तयाि गरिनेछ ।
सिकािी खचि मा र्मतव्ययीता तिा फिुि खचि र्नयिर्का िागी आर्िि क र्नयिर्
प्रर्ािी बनाई कायाि न्वयनमा ल्याईनेछ ।
बक्य ता, बेरुिु एिौं पेश्की फर्छ्यौट गने कायििाई प्रभािकािीरुपमा सौंचािन गरि
असुि उपि गनुि पने िकम कडाईका साि् असुि उपि गने नीर्तिाई िप
प्रभािकािी बनाइने छ।
आर्िि क र्क्रयाकिापिाई चु स्त दु रुस्त तिा सबैको पहुाँ च सुर्नर्ित गनिका िागी
र्िद् धु तीय प्रर्ािीिाई अििम्बन गिी िप प्रभािकािी बनाईनेछ ।
प्रत्ये क िषि तयाि गरिने िार्षिक र्िकास कायिक्रमिाई कायिमुिक तिा अर्धक
कायाि न्वयन गनिका िागी आिश्यक योिना बनाई नर्तिामु िक बनाइनेछ ।
नगि स्तिीय िािश्व पिामशि सर्मर्त तिा िािश्व प्रक्षेपर् सम्बस्ि सम्भाव्यता अध्ययन
प्रर्तबेदनमा उल्लेस्खत सुझाब एबौं र्सफारिसिाई नगिपार्िकाको िािश्व नीर्तको
आधािको रुपमा अििम्बन गरिनेछ ।
आन्तरिक श्रोतका कि,शुल्क , महशुि असुिी व्यिथिापनिाई प्रभािकािी बनाई
नगि र्िकासको गर्तिाई र्दगो ि भिपदो बनाउनको िार्ग िािश्व असुिीको
योिनािाई र्निन्तिता र्दईनेछ ।
आन्तरिक िािश्व अर्भबृ दीका िार्ग सािि िर्नक र्नर्ि साझेदािी अन्तगित व्यिसाय
कि, पसि घि िस्ता क्षे त्रमा भएको सािििर्नक र्नर्ि साझेदािीको प्रयासिाई
र्निन्तिता प्रदान गरिने छ |
नगिको आन्तरिक श्रोत अर्भिृस्द्ध गनि किको दायिा िृस्द्ध गिी प्रत्ये क िषि सिै
भन्दा िर्ढ कि र्तने किदातािाई सम्मान गरिनेछ ।

पर्यटन



मधु िन नगिपार्िकािाई धार्मि क तिा पयिटर्कय थििको रुपमा र्िकास गरिनेछ।
मधु िन न.पा. को कुमिाघाट क्षे त्रिाई छन ट गिी फनपाकि तिा र्पकर्नक थििको
रुपमा र्िकास गनि यसै आ.ब. बाट र्नमाि र् कायि अगाडी बढाइनेछ ।



मधु िन न.पा. र्भत्र िहे का डल्ला होम स्टे , खाता करिडोि, नेपािको सबै भन्दा
िामो पुि कर्ाि िी गेरुिा पुि , कोर्ठयाघाट, भगिै या ताि, तािाताि ताि ि श्रीकैडा
ताििाई व्यिस्थित गरिनेछ ।

वातावरण तथा लवपत् व्यवथथापन
 मानि तिा िन्यिन्तु र्िचको 4G4 न्युर्नकिर्
व्यिथिा गरिनेछ ।
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िौंगिी िनाििको िोस्खम भएको िौंगि क्षे त्रमा घााँ स, दाउिा गनि िान पने
िाध्यतािाई न्यूर्नकिर् गनि नगििासीहरुिाई डािे घााँ स, गोबिग्यास ि सुधारिएको चु िो
िस्ता बैकस्ल्पक कायिक्रमिाई सौंचािन गरिनेछ ।
िनको र्दगो र्िकास सम्बिी थिानीय मापदण्ड तयाि गिी पार्िका र्भत्रका सबै
िन क्षे त्रमा र्दगो िन व्यिथिापन कायिक्रम िागु गरिनेछ ।
"एक सामु दार्यक बन, एक उद्धान, एक पानी पोखिी" को अर्भयान सन्चािन गरि
पयाि पयिटनमा टे िा पुयाि उने ि िैर्िक र्िर्िधताको सौंिक्षर् गरिनेछ ।
सौंघ, प्रदे श ि थिार्नय तहको सहकायि र्दगो िन व्यिथिापन तिा िन उद्धयम
र्िकास कायिक्रम सौंचािन गरिनेछ ।
पार्िका स्तिमा िन व्यिथिापन सूचना प्रर्ािीको र्िकास गिी िागु गरिनेछ ।
सामु दार्यक उपभोिा महासौंघबाट सौंघ तिा प्रदे श सिकाििे तोके बमोर्िम िािश्व
शुल्क कििाई एक द्वाि प्रर्ािी अनुसाि थिानीय सिकािबाट उठाई थिार्नय स्तिमा
मानि र्िकास गरि िनको र्दगो र्िकास, सौंथिागत शुस्द्धकिर् ि िन उद्धयम
प्रििधनमा िगानी गरिनेछ ।
सडक, नदी र्कनािा, सािििर्नक थिान ि प्रत्ये क नीर्ि घिधनीिे िार्षिक रुपमा
किीमा एक र्िरुिा िृ र्छ्यािोपर् कायिक्रम सौंचािन गरिनेछ । यसकायिका िागी
आिश्यक पने र्िरुिा तयाि गिी फिफुि, पुष्पिन्य, कृर्षिन्य र्िरुिा उत्पादन गने
व्यिथिा गरिनेछ ।
र्िपद्बाट हुन सक्ने क्षर्तको तत्काि उद्धाि, िाहत ि पुनथिाि पनाको िागी आिश्यक
िनशस्ि,सामाग्री ि श्रोतको व्यिथिापन गरिनेछ ।
र्िपद् िोस्खम न्युर्नकिर् तिा व्यिथिापनका िार्ग नगि आपतकार्िन कायि
सन्चािन केन्द माफित प्रर्तकायि योिनाहरु सन्चािन गरिनेछ ।

सहकारी लवकास










सहकािी ऐन र्नयम अनुसाि थिापना भएका उद्धे श्य अनुरुप सौंचािन हुन नसकेका
२ िा २ भन्दा बढी सहकािीहरु िीच सामान्िस्यता अर्भिृस्द्ध गिी मििको नीर्त
अििम्वन गिी सहकािीिाई सदृर्ढकिर्का िागी प्रयास गरिनेछ ।
सबै सहिकािी िाई चु स्त दु रुस्त बनाउन सहकािी तिा गरिबी सम्बिी ब्यिथिापन
सूचना प्रर्ािी — कोपोर्मस (COPOMIS )
मा आबद्ध
गिी यस मधु िन
नगिपार्िका र्भत्रका सहकािी सौं थिाहरुका आर्िि क तिा र्िर्त्तय र्क्रयाकिापहरुिाई
िप व्यिस्थित गरिनेछ । सािै सहकािी सौंथिाका कमि चािीिाई कोपोर्मस
(COPOMIS) तार्िमको व्यिथिा र्मिाईनेछ ।
सहकािी सौंथिाको र्नयमन ि र्नरिक्षर्िाई प्रािर्मकता र्दईनेछ ।
सििसुिभ िासायर्नक मिखादको व्यिथिापनका िागी सहकािी सौंथिाहरु माफित
व्यिथिा गने कायििाई र्निन्तिता र्दईनेछ ।
िीउ र्ििन उत्पादन तिा बिािीकिर्का िागी न.पा. िाई आत्मर्नभि ि गिाईनेछ ।
सहकािीका सदस्यहरुिाई सहकािी सम्बिी ज्ञान, शीप ि तार्िमको व्यिथिा गरिनेछ
।
सहकािी माफित अर्त र्िपन्न परििाििाई आयआिि न तिा प्रिधि न गरिनेछ ।

सावयजलनक सेवा प्रवाह


सािििर्नक से िा प्रिाहिाई गु र्स्तिीय, िनमु खी तिा चु स्तदु रुस्त बनाउनका िागी
िर्नीर्तक योिना तयाि गरिनेछ ।
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नागरिक बडापत्र, र्िद् धु र्तय सूचना प्रर्ािीको माफित सािििर्नक सेिा प्रिाहिाई
िनअपेक्षामु िक तिा अनुमानयोग्य बनाईनेछ ।
सािििर्नक से िा प्रिाहमा सिि पहुाँ च सुर्नस्थचतताका िागी टोकन प्रर्ािी, गुनासो
सुनुिाई तिा सूचना अर्धकािीिाई िप र्िम्मे िाि बनाईनेछ ।
सािििर्नक से िा प्रिाहिाई गु र्स्तरिय तिा पहुाँ चयोग्य बनाउनका िागी सािििर्नक
सुनुिाई, सािििर्नक परिक्षर्, सुचना तिा गर्तर्िधी सािििर्नकीकिर् गरिनेछ ।

जनशस्ि तथा क्षमता लवकास





नगिपार्िकाका कायि ित कमि चािीको क्षमता र्िकासमा र्िशेष ध्यान र्दई प्रर्िधी ि
समायानुकुि िनशस्ि उत्पादनका िागी आिश्यक क्षमता र्िकास योिना र्िकास
गरिनेछ ।
कायिित िनशस्ििाई प्रभािकािी बनाई अर्धक कायिमुिक तिा नर्तिामु िक
कायिमा सुधाि ल्याउनका िागी कमि चािी तार्िम र्दईने व्यिथिा गरिने छ ।
कमि चािीिाई उत्प्रेिर्ा तिा काम प्रर्त रुची ल्याउनका िागी र्िशेष व्यिथिा गरिनेछ
।

सामालजक सूरक्षा तथा व्यस्िगत घटना दताय






बैर्कङ्ग प्रर्ािीमा आधारित सामार्िक सुिक्षा भत्ता र्ितिर्िाई िप सहि ि सुदृढ
गरिनेछ ।
थिार्नय पर्िकार्धकािी (िडा सर्चब) हरुिाई अर्भमु स्खकिर् तार्िम प्रदान गिी कायि
दक्षतामा सुधाि गरिनेछ ।
सामार्िक सुिक्षा तिा व्यस्िगत घटना दताि सम्बिी गुनासो सुनुिाईिाई िप
प्रभािकािी बनाउन अनिाईन गुनासो व्यिथिापन प्रर्ािी (GMS) िागु गरिनेछ
व्यस्िगत घटनादताि का पुिाना अर्भिे खहरुको र्डर्िटाइिेसन गने कायििाई पुर्िता
र्दइनेछ ।
बडघि प्रिािाई व्यिस्थित गिाई उर्चत व्यिथिापन गरिनेछ ।

मलहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक
 बेिोिगािीको अिथिामा िहे का मर्हिाहरुिाई र्सपमु िक एिम आयमु िक तार्िम को
माध्यमबाट घिे िु तिा कुर्टि उद्योगधन्दामा सौंिग्न हुने अिसि प्रदान गिी उद्यमर्शिता
र्िकाश , आत्मर्नभि ि ि सक्षम हुन कायिक्रम सञ्चािन गरिनेछ ।
 र्दगो र्िकाशका िागी समान अिसि ि नेतृत्वदायी भु र्मका थिार्पत गदै स्रोत, साधन,
अिसि ि िाभमा मर्हिाको समान पहुाँ च थिार्पत गनि नगिका अन्य र्िषयगत शाखाहरु
सौंग समन्वय ि सहकायि माफित िर्क्षत कायिक्रम िप प्रभािकािी ढौं गबाट सञ्चािन
गरिनेछ ।
 बािबार्िका तिा र्कशोि र्कशोिीहरुिाइ सबै प्रकािको र्हौं सा दु व्र्यिहाि ि शोषर्बाट
मु ि गिाउदै उर्नहरुको हक अर्धकाि प्रयोग गनि योग्य ि सक्षम नागरिकको रुपमा
र्िकाश गनि सोर्ह अनुसािका कायि क्रम सञ्चािन गने र्नर्त र्िइनेछ ।
 िेष्ठ नागरिकमा िहे का ज्ञान र्सप, र्सििना, सौंस्काि ि अनुभि नगि क्षे त्रको र्िकाशमा
प्रयोग गनि ज्ये ठ नागरिक िर्क्षत कायिक्रमिाइ िप प्रभािकािी बनाइने छ ।
 प्रदे श ि थिार्नय तहको साझेदािीमा कायिर्िधी तिा मापदण्ड तयाि गिी कायाि न्वयनमा
ल्याइनेछ।
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 अपाङ्गता भएका ब्यस्िहरुिाई उर्नहरुको रुची ि चाहना अनुसािको सीप तिा
व्यिशार्यकता र्िकास तार्िम गिाइनेछ ।
 मर्हिा र्हौं सा, मानि बेचर्िखन तिा ओसािपोसािको िोस्खम कम गनि चे तनामु िक
कायिक्रम सौंचािन गरिनेछ । िै र्ङ्गक र्िभे द तिा सबै प्रकािका कुिीर्त ि कुसौंस्कािका
अन्त्यका िागी र्िर्भन्न अर्भयानमू िक कायिक्रम सौंचािन गरिनेछ ।
 अपाङ्ग, असाहय, िृ4 बुिाआमाहरुिाई सहयोग तिा सम्मान कायिक्रम गरिनेछ ।
अपाङ्ग ि अशिहरुका र्नर्मत्त घिदै िोमा पुर्ग से िा प्रिाह गरिनेछ ।

न्यालर्क सलमती








घिे िु र्हौं सामा पिे का मर्हिाहरुको सौंिक्षर्का िागी नगि सेिा केन्द्र थिापना गिी
सौंचािन गरिनेछ ।
सबै िडाहरुमा िहे का मे िर्मिापकताि हरुको कायििाई प्रभािकािी बनाउन मे िर्मिाप
केन्द्रको व्यिथिापन गरिने छ ।
न्यार्यक सर्मतीमा पिे का दे िानी प्रकृर्तको उिुिीहरुको अध्ययन गिी न्याय
र्नरुपर्मा र्तब्रता ल्याइने छ ।
मर्हिाहरुका िागी र्िर्भन्न नेतृत्व र्िकास तार्िम सौंचािन गरिने छ।
न्यार्यक सर्मतीका पदार्धकािीहरु, मे िर्मिापकताि ि बडघिहरुको समे त न्याय
सम्पादन कायिमा र्क्रयार्शिता बढाउन क्षमता अर्भिृस्द्ध तार्िम सन्चािन गरिनेछ।
मे िर्मिाप सम्बिी अन्तिर्क्रया तिा छिफि कायिक्रमिाई प्रभािकािी बनाइनेछ।
र्हसाौं र्पर्डत मर्हिाहरुिाई कानुनी सहायताका िागी सहयोग गरिनेछ ।

रोजगार सेवा














िोिगाि व्यिथिापन सुचना प्रर्ािी (EMIS) माफित श्रमबिािमा िहे का श्रर्मकहरुको
सीप ि क्षमताको उपयोग गनि
सहि हुने गिी उनीहरुको व्यस्िगत र्िििर्
िहे को श्रम सुचना बैक थिापना गरिनेछ .
प्रधानमिी िोिगाि कायिक्रम “यु िा िोिगािीको िार्ग रुपान्तिर् पहि आयोिना
Æ माफित ६६ िना युिािाइ कायि थििमा आधारित सीप मु िक तार्िम तिा
५० र्दनको िोिगािी उपिब्ध गिाइने छ।
प्रधानमिी िोिगाि कायिक्रम “कामका िार्ग पारिश्रर्मकतामा अधारित सामु दार्यक
आयोिनाÆ माफित सािििर्नक र्िकास र्नमाि र् कायि श्रममु िक प्रर्िर्धबाट
कायाि न्यिन गरिनेछ।
र्िपन्न नागरिकिाई मयाि र्दत िोिगािी प्रदान गनि प्रािर्मकताक्रममा पिे का २३८
िना िे िोिगाि िाई १०० र्दनको िोिगािी सुर्नर्ित गरिने छ ।
िोिगािदाता ि श्रर्मक र्िच असि श्रम सम्बि र्िकास गरिनेछ।
थिानीय स्तिमा सौंचािन हुने भ र्तक पुिाि धाि र्नमाि र् आयोिना तिा कायिक्रममा
काममा िगाउाँ दा िोिगाि सेिा केन्द्रमा सूर्चकृत र्िपन्न बेिोिगाि व्यस्ििाई
प्रािर्मकताक्रम अनुसाि क्रमश काममा िगाईने छ ।
सौंघीय सिकािबाट योिनाहरुको िागी श्रर्मकको ज्यािाको िकम मात्र र्िर्नयोिन
भएकािे योिनाहरुमा आिश्यक पने र्नमाि र् सामाग्रीको व्यिथिा गरिनेछ ।
थिानीय भे षभु षा ि सौंस्कृर्तिाई िोगाई िाख्न र्िर्भन्न शीपमु िक तार्िम प्रदान गिी
आयआििनमा िृस्द्ध गरिनेछ ।
कोर्भड १९ का कािर् र्िदे शबाट फर्किएका िेिोिगाि यूिािाई िर्क्षत गिी र्िर्भन्न
शीपमु िक तार्िम तिा कायिक्रमहरु सन्चािन गरिनेछ ।
14

खानेपानी तथा सरसफाई
नगि र्भत्र र्नस्काशन हुने फोहोि अस्न्तम र्बसििन गने सम्बिमा सम्बस्ित
र्नकायहरुसौंगको सहकायिमा नमु ना क्षे त्र छन ट गरि कायिक्रम सौंचािन गरिनेछ |
फोहोिमै िा व्यिथिापनमा र्नर्ि क्षे त्रको सहभार्गतािाई प्रििधन गनि सािि िर्नक नीर्ि
साझेदािी आिधािर्ा अनुरुप फोहोि व्यिथिापन सम्बस्ि कायि नीर्ि क्षे त्रमा
हस्तान्तिर् गदै िाने नीर्त अङ्गीकाि गरिनेछ |
न.पा. र्भत्रका सबै िडामा सौंघीय सिकाि, प्रदे श सिकाि सािै थिार्नय तहका
खानेपानी उपभोिा सर्मर्तहरुसाँग समन्वय गिी सबै िडामा खानेपानी ट्याङ्की
सर्हतको स्वच्छ खानेपानीको व्यिथिा र्मिाईनेछ ।
खानेपानी तिा सिसफाई सम्बिी र्िस्तृ त योिना (िास प्लान) बनाई खानेपानी
तिा सिसफाई सम्बिी आयोिनाहरु सन्चािन गरिनुको सािै नगि क्षे त्र खुिा
र्दसामु ि क्षे त्र घोषर्ा भई सकेको हुदा पुर्ि सिसफाई सम्बिी कायिक्रम सन्चािन
गरिनेछ ।








आदरणीर् नगरसभा सदस्य ज्यू हरु अब म मधु वन नगरपालिकाको
आ.ब.२०७८/०७९ को िालग अनु मालनत आर्, व्यर् र बजेटको साराशौं प्रस्तुत गने
अनु मलत चाहन्छु ।
मधुवन नगरपालिकाको
आ.ब. २०७८/२०७९ का िालग अनुमालनत आर्, व्यर्
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३,६१,०००

िम्मा खचि

८२,८१,९१,००३

८२ किोड ८१ िाख ९१ हिाि ३ रुपैया

प्रस्तु त बिेट मध्ये सौंर्घय समार्नकिर् अनु दान बाट रु १४ किोड ६९ िाख, सौंर्घय िािश्व
बााँ डफाड बाट रु ९ किोड ७५ िाख १४ हिाि, सौंघीय सशति अनुदान रु
२४ किोड ६
िाख, सौंघीय र्िशेष अनुदान रु १ किोड ४२ िाख, सौंघीय समपुिक अनुदान
रु
१
किोड ४३ िाख, प्रदे श समार्नकिर् अनुदान बाट रु ६९ िाख ७२ हिाि, प्रदे श िािश्व
बाडफााँ ड बाट रु ८८ िाख ३ रुपैया , प्रदे श सशति अनुदान रु १ किोड १५ िाख ४४
हिाि , प्रदे श र्िशे ष अनुदान बाट रु ७० िाख, प्रदे श समपुिक अनुदान बाट रु २ किोड,
सामार्िक सुिक्षा कायिक्रम बाट रु १८ किोड, सडक बोडि बाट रु २५ िाख,
र्प.एि.र्ि.र्स.र्ड.पी (PLGCDP) बाट ३ िाख ६१ हिाि, अस्पताि र्नमाि र् बाट रु १
किोड ५० िाख ि आन्तिीक आय बाट ६ किोड २५ िाखको श्रोतगत अनुमान गिी िम्मा रु
८२ किोड ८१ िाख ९१ हिाि ३ रुपैया बिेट प्रक्षे पर् गरिएको छ ।
प्रक्षे र्पत बिेट मध्ये चािु खचि तफि ९ किोड ५० िाख, पुाँिीगत खचि तफि २२ किोड ७६
िाख ८६ हिाि ३ रुपैया, सौंघीय सशति अनुदान रु २४ किोड ६ िाख, सौंघीय र्िशेष
अनुदान रु १ किोड ४२ िाख, सौंघीय समपुिक अनुदान रु १ किोड ४३ िाख, प्रदे श
सशति अनुदान रु १ किोड १५ िाख ४४ हिाि, प्रदे श र्िशेष अनुदान तफि रु ७० िाख,
प्रदे श समपुिक अनुदान तफि रु २ किोड, सामार्िक सुिक्षा कायिक्रम तफि रु १८ किोड,
सडक बोडि तफि रु २५ िाख,
अस्पताि र्नमाि र् तफि रु १ किोड ५० िाख,
र्प.एि.र्ि.र्स.र्ड.पी (PLGCDP) तफि ३ िाख ६१ हिाि गिी िम्मा रु ८२ किोड ८१ िाख
९१ हिाि ३ रुपै या खचि प्रक्षे पर् गरिएको छ ।
अन्त्यमा नगिको र्िकासको िार्ग सौंघीय सिकाि, प्रदे श सिकािबाट प्राप्त अनुदान, मागिदशिन ि
सुझाि प्रर्त आभाि व्यि गदि छु । सािै नगिको र्िकास ि सम्वृस्द्धमा र्निन्ति सहयोग ि बिेट
र्नमाि र् तिुिमा गने क्रममा साि सहयोग ि सहकायिका सािै सकािात्मक सुझाि प्रदान गनुि हुने
िनप्रर्तर्नधीहरु, िािनैर्तक दिका र्मत्रहरु , आम नागरिक, र्शक्षक गुरुिगि , समािसेिी, पत्रकाि,
युिा िगि, मर्हिा अर्धकािकमी, किदाता, सिकािी, गैिसिकािी, सामु दार्यक सौंथिाहरु तिा
िारिसेिक कमि चािी प्रर्त हार्दि क आभाि व्यि गदै नीर्त, कायिक्रम तिा बिेट को सफि
कायाि न्वयनका िार्ग सहयोगको अपेक्षा गिे की छु ।
धन्यिाद ।
सुवरानी थारु
उपप्रमुख
मधु वन
नगरपालिका, बलदय र्ा
लमलत : २०७८।०३।१०
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