
 

 

æs[lif, kof{–ko{6g, pBf]u / k"jf{wf/, ;d[4 dWoljGb'sf] cfwf/Æ 

 

 

मध्यविन्द ुनगरसभामा  

नगर उप-प्रमखु श्री ओम कुमारी महतोद्वारा प्रस्ततु 

आर्थिक िर्ि २०७७/७८ को    

नीर्त तथा कायिक्रम  

    
 

 

 

 

 

  मध्यविन्द ुनगरपार्िका 

    नगर कायिपार्िकाको कायाििय 
चोरमारा,नििपरासी(बदिघाट ससु्ता पूिि) 

विक्रम संित ्२०७७ साि असार १० गते 



 

 

 



1 
 

 सातौ नगर सभाका अध्यक्ष ज्यु , 

 नगर सभाका सदस्य ज्युहरु  

१.  नेपालको संविधान-२०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ,को दफा ७१ को मलू ममम बमोविम 

मध्यविन्द ु नगरपावलकाको गररमामय सातौ नगरसभामा आवथमक बर्म-०७७/०७८ को नीवत तथा कायमक्रम  

प्रस्ततु गनम पाउँदा मलाई खसुी लागकेो छ। यस अिसरमा नेपालको संघीय लोकतावन्िक गणतन्िका लावग 

नेपाली िनताले गरेको एवतहावसक िनआन्दोलन, शसस्त्र आन्दोलन, मधेस आन्दोलनको स्मरण गनम चाहन्छु । 

साथै लोकतावन्िक आन्दोलनका ज्ञात अज्ञात शवहदहरु प्रवत भािपणूम श्रद्धान्िली व्यक्त गदमछु । ती 

आन्दोलनहरुको नेततृ्ि गनुम हुने अग्रिहरुको त्याग र बवलदानलाई उच्च सम्मान व्यक्त गदमछु । 

२.   प्रारम्भमा विश्वनै कोरोना भाइरस(Covid-19) महामारी प्रकोप बाट आतंवकत भएको सन्दभममा यो संक्रमणको 

न्यवूनकरण, रोकथाम तथा वनयन्िणका लावग नगरपावलका बाट गररएका कायम तथा प्रयासहरु प्रस्तत ु गने 

अनमुवत चाहन्छु । 

     विश्वभर फैवलएको महामारी रोग नोबेल कोरोना भाइरस (Covid-19)को संक्रमण बाट विश्वका शवक्तशाली 

तथा आवथमक रुपमा सम्पन्न सक्षम सभ्य र स्िास््यको क्षेिमा अग्रपंवक्तमा उवभएका राष्ट्रहरु पवन प्रभावित छन ्

।यस्तो महामारी रोगको सामना हाम्रो िस्तो कमिोर आवथमक अिस्था ,सीवमत श्रोत  साधन तथा स्िास््य 

क्षेिमा अपयामत पिूामधार एिम ् िनशवक्त भएको दशेले पवन व्यहोनम परर सामना गनुम पने बाध्यता छ । दात ृ

राष्ट्रहरु तथा अन्तरामवष्ट्रय संघ संस्थाहरु पवन आवथमक संकटमा छन ् । रोिगारका लावग वछमकेी तथा तेश्रो 

मलुकुमा गएका यिुाहरु कसरी आफ्नो दशे(नेपाल) मा फकम ने भन्ने संघर्ममा छन ् ,उवनहरुको कहाली लाग्दो 

अिस्था छ। दशेको आवथमक अिस्थाका साथै नगरपावलकाको आन्तररक रािश्वको अिस्थामा  पवन सब ैक्षेि 

बाट वनराशािनक संकेत देखा परेका छन ् । आफ्नै दशेमा श्रम गरेर िीिनयापन गने मिदरुहरु श्रम गने 

िातािरण नहुदँा भोकै पेट बस्न ुपरेको छ ।हिारौ हिार मिदरुी गरी िीिन वनिामह गन ेनेपालीहरु िेखची भइ 

भोको पेट वलएर आफ्नो पखुौली घर तफम  पैदल यािा गनुम परेको छ ।आि हाम्रो दशेमा पवन अन्य दशेमा िस्तै 

महामारी रोग(Covid-19) वदन दईु गणुा, रात चौगणुा को दरले बढ्दो अिस्थामा छ । रोिगारका लावग 

वछमकेी दशे भारत गएका लाँखौ लाख नेपालीहरु आफ्नो दशेको वसमाना(Border)मा आई अलपि 

अिस्थामा बस्न ु पने बाध्यता छ ।मलुकु िन्दािन्दी(Lock down) मा भएको ९२ वदन भइसकेको छ । 

िन्दािन्दी Lock down लवम्िने अिस्था कायम ै छ ।  

    यस वकवसमको िोवखम पणूम घडीमा हामी संिदेनशील र धैयम हुन ्िरुरी छ ।मानिीय मलु्य मान्यता प्रवत 

सम्मान, पणूम सकरात्मक मनको विकास, वििकेपणूम आचरण ,धैयमता, अनसुाशन र सािधानी अपनाउन सक्यो 

भने िस्तो सकैु महाविपती लाई पवन परावित गनम सवकन ्छ भन्ने उच्च मनोबलका साथ आ-आफ्नोदावयत्ि र 

विम्मिेारीमा धैयमतापिूमक लावग परेका छौ  । 

 "सेवा नै धर्म हो","त्याग नै जीवन हो" भन्ने आदमश लाई बझु्न र कमममा आत्मासात गनम सके, म मरेो र 

हाम्रो अवधकार,कतमव्य र विम्मिेारीको बोध गद ै गरीब, अवत विपन्न, आिास र आिाि वबवहन, अशक्त, 

असाहय, अपाङ्गता र असंगवित मिदरु प्रवत माया, समाि प्रवत सदभाि र राज्य प्रवत विश्वास गनम सक्यौ भने 

हाम्रा साम ुआएका िस्तो सुकै संकट र सङ्क्रमण लाई पवन परािय गनम सक्छौ भन्ने मान्यता लाई अिगत 

गराउन चाहान्छु ।  
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३.   कोवभड -१९ सङ्क्रमण सरुुिात भए लगत ैहाम्रो मध्यविन्द ुनगर कायमपावलकाको विशरे् बैिक बसी नगर प्रमखु 

ज्यकुो संयोिकत्िमा, उप-प्रमखु ज्य ुसह-संयोिक र सबै िडा अध्यक्ष ज्य ुहरु सदस्य, स्िास््य शाखा प्रमखु, 

सरकारी तथा गरै सरकारी संस्थाहरुका प्रवतवनवध, उद्योग िावणज्य संघ ,होटेल व्यासायी संघ, रावष्ट्रय उपभोक्ता 

मचं, िनपद प्रहरी ,शसस्त्र प्रहरी बलका प्रमखु तथा प्रवतवनवध रहने गरी कोरोना भाइरस रोकथाम तथा वनयन्िण 

सवमवत गिन गररयो  । त्यस ैगरी १५ िटै िडामा  सम्बवन्धत िडा अध्यक्ष ज्य ुहरूको संयोिकत्िमा, िडा 

सदस्य ज्य ुहरु, स्िास््य शाखाका प्रवतवनवध, रािनैवतक दलका प्रवतवनवध, उद्योग िावणज्य संघका प्रवतवनवध 

,सामाि सेिी ,उपभोक्ता मचंका प्रवतवनवध सदस्य रहने गरी िडा स्तरीय कोरोना भाइरस रोकथाम तथा वनयन्िण 

सवमवत गिन गररएको छ । 

४.   यस नगरपावलका का सबै िडाहरुको  सवक्रयातामा १५ िटै िडामा गरी ३२ Quarantine Home को 

व्यिस्था भएको छ भने चोरमारा प्रथावमक स्िास््य केन्रमा ५ िडेको Isolation ward व्यिस्थापन 

गररएकोमा रिहर Isolation Ward व्यिस्थापन पश्चात खारेि गररएको छ। त्यस ैगरी सबै स्िास््य संस्थाका 

वनवमत्त तात्कालीन रुपमा आिश्यक भएका र पने स्िास््य सरुक्षा सामग्रीहरु( Personal Protective 

Equipment(PPE),Thermo Gun ,N95 Mask, Cotton Mask, Surgical Mask, Hand Wash 

Station, Sodium HypoChloride, Chemical Spray Machine,  Medical Gown, Mosquito 

Net, Sanitizer, Chlorine Powder, Top Gloves) लगायतका अवत आिश्यक और्धी खररद गरी 

चोरमारा स्िास््य केन्र, सबै स्िास््य चौकीहरु र एम्बलेुन्स चालकहरु लाई समते वितरण गररएको छ । उक्त 

व्यिस्थापनका वनवमत नगर कायामपवलका बाट विवनयोवित रकम मध्ये आि सम्म िम्मा रकम रु 

१८,३५,६७२/- (अक्षर अठ्ठार लाख पैवतस हिार छ सय बहत्तर) खचम भएको व्यहोरा िानकारी गराउँदछु । 

५.  िोवखमपणूम पररवस्थत लाई मध्ये निर राख्द ैकोरोना भाइरस रोकथाम तथा वनयन्िणका लावग तथा महामारी 

प्रकोप र Lock Down बाट प्रभावित गरीब ,असाहय ,अवत विपन्न पररिार, दवैनक कमाई गरी िीिन वनिामह 

गन ेतथा असंगवित मिदरुहरु लाई लवक्षत गरी राहत वितरण गनमका वनवमत प्रकोप व्यिस्थापन कोर् स्थापना 

गररएको छ । िसमा नगरपावलका बाट रु ७०,००,०००/-(सत्तरी लाख), गण्डकी प्रदशे बाट रु १०,००,०००/-

(दश लाख), विवभन्न संघ संस्था बाट सहयोग रु १७,६९,४९९- (सि लाख उनान्सत्तरी हिार  चार सय 

उनान्सय)गरी िम्मा रु ९७,६९,४९९/- (सन्ताउन्न लाख उनान्सत्तरी हिार चार सय उनान्सय )उक्त कोर्मा प्राप्त 

भएको छ। संघीय सरकार, प्रदशे सरकारले तयार गरेको मापदण्डका आधारमा लवक्षत िगम ,समदुाय, पररिार 

पवहचानका लावग िडा सदस्य हरु, रािनैवतक दलका प्रवतवनवध हरु, उद्योग िावणज्य संघ, उपभोक्ता मचं तथा 

अन्य सामाविक व्यवक्तत्िहरुको प्रवतवनवधत्ि हुने गरी िडा अध्यक्ष ज्य ु हरुको अध्यक्षतामा राहत वितरण 

सवमवत गिन गररएको वथयो । उक्त सवमवतले छनोट गरेका घरघरुी संख्या २,९३२ पररिार संख्या १०,६६९ 

लाई चामल ,दाल ,तेल ,सािनु ,ननु गरी राहत वितरण गररएको छ । 

६.   Lock Down को अिवधमा रािधनी कािमाडौंमा  विवभन्न पेशा ,व्यपार व्यिसाय र अध्ययन गरी बसेका यस 

नगर क्षेिवभिका नागररकहरुलाई उद्धार गरी न्यनूतम स्िास्थ सरुक्षा अपनाई िडा अध्यक्ष ियू हरुको रोहिर मा 

Self Quarintine र  वछमकेी राष्ट्र(भारत) मा आफु र आफ्नो पररिारको पालन-पोर्ण तथा सन्तवतको वशक्षा 

वदक्षा वदन, ओखवतमलूो गनम र आफ्ना पररिारको उज्ज्िल भविष्ट्यको सपना बोकेर रोिगारीका वनवमत्त 

विदवेशन बाध्य भएका दािभुाई वददी बवहनीहरु Covid-19 को सङ्क्रमण बाट रोिगार गमुरे आफ्नो दशेमा 
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खाली हात फकम न बाध्य हुनु भएको र  नेपाल प्रिशे गनम अनुमवत नपाई अलपि अिस्थामा नेपाल भारत सीमा 

नाकाहरुमा बसेका ३२१िना नगरिासीहरुलाई उद्दार गरी आ-आफ्नो िाडमको Quarintine Home मा राख्ने 

गरी िाडम अध्यक्ष ज्यहूरुलाई विम्मा लगाई व्यिस्थापन गररएको छ  ।   

७.  महामारी रोग (Covid-19) रोकथाम, वनयन्िण तथा उपचार कायममा सहयोग गनुम हुने रािनैवतक दलका 

प्रवतवनवध, सामदुावयक एि ंसंस्थागत विद्यालय, उद्योग िावणज्य संघ , सरकारी तथा गरै सरकारी संस्थाहरु , 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु, वित्तीय संघ संस्थाहरु, सामदुावयक िन,वनिी तथा व्यािसावयक के्षि एिं 

प्रकोप व्यिस्थापन कोर्मा रकम तथा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन ेसबै लाई धन्यिाद ज्ञापन गदमछु । Covid -19 

को संकट र संक्रमणको िोवखमपणुम पररवस्थतमा आफ्नो िीिनको प्रिाह नगरी मानि सेिामा खवटने 

वचवकत्सक, नसम, स्िास््यकमी, राष्ट्र सेिक कममचारी,िनपद प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, एम्बलेुन्स चालक, दपमण 

एफ.एम एिम पिकार, स्थानीय िनप्रवतवनवध, प्रदशे सरकार तथा संघीय सरकार प्रवत हावदमक आभार व्यक्त 

गदमछु । अझ ैपवन यो संक्रमण पणूम रुपमा वनयन्िण भई नसकेको अिस्थामा रहकेोले सबै सचेत रही सतकम ता 

अपनाउन विनम्र आग्रह र अनरुोध गदमछु । 

  आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू , 

अब म नगरपावलकाले आवथमक िर्म ०७७/०७८ मा अबलम्बन गने मागमवनदेशक नीवत तथा कायमक्रम प्रस्तुत 

गने अनमुवत चाहन्छु । 

 

८.   नेपाली िनताको बवलदानी संघर्म बाट प्राप्त भएको संघीय लोकतावन्िक गणतन्ि र नेपालको संविधान-२०७२ 

अन्तगमत भएको पवहलो स्थानीय तहको वनिामचनले संविधान कायामन्ियन, संघीयताको िग बसाउने तथा 

नागररक अवधकार, आिश्यकता र अपेक्षा प्रत्याभवूतका पक्षमा महत्िपणूम मागमवनदेशन गरेको वथयो । साथै 

आवथमक समवृद्ध  र लोकतन्िको आभास वदलाउने ढोका खलुाएको वथयो । उक्त वनिामचन पश्चातको 

हालसम्मको कायम अनुभिले वनिामवचत पदावधकारीलाई वनकै िुलो वशक्षा,उत्साह र प्रेरणा प्राप्त भएको छ । यो 

नीवत तथा कायमक्रम तिुममा गदाम नेपाल सरकारको आिवधक पन्रौं योिना, नेपाल सरकारको 

आ.ि.०७७/०७८ को नीवत तथा कायमक्रम, नेपाल सरकारको आ.ि.०७७/०७८ को बिटे ,वदगो विकास 

लक्ष्यहरु,गण्डकी प्रदशे सरकारको प्रथम पंचिवर्मय योिना, गण्डकी प्रदशे सरकारको आ.ि.०७७/७८ को 

नीवत तथा कायमक्रम तथा बिेट समतेलाई आधार मानेर तादात्म्यता(Tie up) गन ेप्रयास गाररएको छ । सोही 

अनसुार यस नगरपावलकाको आगामी आवथमक िर्म ०७७/०७८ को लावग व्यिहाररक, िनउपयोगी, 

नगरपावलकाको दरू भविष्ट्य केवन्रत भइ यो नीवत तथा कायमक्रम तिुममा गररएको छ । 

९.  आगामी वदनमा यस मध्यविन्दलुाई आत्मवनभमर, समदृ्ध, स्िच्छ, सफा, हराभरा, सभ्य, विकवसत,िनमिैी 

,आधवुनक, नमनुा नगरपावलका बनाउने तफम  केवन्रत भइ आगामी नीवत, योिना र कायमक्रमहरु संचावलत 

हुनेछन ्।   

१०. आत्मवनभमर नगरपावलका वनमामणको लावग नगरको कोर् मिबुत बनाउन कर भार  घटाउने र दायरा बढाउने 

नीवत अबलम्बन गररएको छ । कर वशक्षालाई अवभयानका रुपमा संचालन गररन े छ । रािस्ि पररचालनमा 

मध्यविन्द ुउद्योग िावणज्य संघसंग सहकायम गररने छ । 

११.   एकीकृत नगर गरुुयोिना तिुममा गनम सम्बवन्धत वनकाय संग समन्िय र सहकायम गररने छ । 
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१२.  कृवर् उत्पादनमा आत्मवनभमरता उन्मखु सोंचका साथ युिालाई कृवर् पेशामा आकवर्मत हुने िातािरण बनाईने छ 

। वदगो विकास लक्ष्य अन्तगमत भोकमरी र गरीबी घटाउने लक्ष्य हावसल गनम टेिा पगु्ने गरी कृवर् उत्पादन एि ं

उत्पादकत्ि बढाउने नीवत अबलम्बन गररने छ । तरकारी, अन्नबाली, फलफुल आवद उत्पादन क्षेिका 

आधारमा "एक वडा एक उत्पादन" एवं"एक वडा एक ककसान क्लब"को अिधारणा अनसुार कृवर् 

पकेट क्षेि विकास कायमक्रमलाइ पररस्कृत ढंगबाट वनरन्तरता वदइनेछ । कृवर् क्षेिको विकासका लावग विर्यगत 

कृवर् समहू एि ंसहकारी समहू गिन गनम प्रोत्साहन गररने छ । कृवर्को आधारभतू पिूामधारको रूपमा रहकेो 

वसंचाई सवुिधा परु् याउने गरैसरकारी एि ं अन्य दात ृ वनकायहरुसँग सहकायम गरी विवभन्न प्रविवधहरु समते 

अबलम्बन गररने छ। कृवर्मा, बाली वबमा र अन्य प्रविवध वभत्र्याउन पहल गररने छ । रोिगार उन्मखु कृवर्मा 

आधाररत पेशा गने सहकारी समहू/संघ/संस्थालाई विर्ेश प्रोत्साहन गने नीवत वलइनेछ । 

१३. सहकारीलाई आय आिमन एि ं रोिगारी बढाउने माध्यमको रुपमा कृवर् र पयमटन के्षिको विकासमा उपयोग 

गररने छ ।  

१४. पशिून्य उत्पादनमा आत्मवनभमर बन्ने तथा पशपुालनलाई गरीबी घटाउने आवथमक सचूकका  रुपमा स्िीकार गरी 

पशपुालन व्यिसाय प्रिद्धमनका लावग पश ु वबमा, घाँस र घाँसको विउ उत्पादन, पश ु भ्यावक्सन सेिाको 

उपलब्धता, कृविम गभामधान सेिा, कृर्कका लावग आिश्यकता अनरुुप तावलम, पशपुालक कृर्क समहु िा 

पशपुालन व्यिसायी फमम संचालन गनम प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१५. कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाउन, कृवर् र सहकारी बीच सामान्िस्यता कायम गररएको छ । कृवर् सम्बवन्ध 

लगानीलाई समहू माफम त प्रिावहत गने नीवत अिलम्बन  गररनेछ । 

१६. सहकारी तीन खम्बे आवथमक व्यिस्थाको एउटा मखु्य खम्बा हो । आवथमक, सामाविक विकासमा सहकारी 

क्षेिको योगदान र सम्भािनाको उच्च मलु्यांकन गद ै यस नगरपावलकाको भौवतक एि ं मानिीय विकासमा 

सहकायम गररनेछ । प्रत्येक िाडममा कवम्तमा  एक सहकारीको  नीवत वलइने छ ।  सहकारी संस्थाहरुको क्षमता 

विकास तथा वनयमनको कायमलाई थप प्रभािकारी  बनाइने छ । 

१७. गररबी वनिारण कोर्  माफम त साविकमा संचालन भएका सामदुावयक संस्थाहरु लाई आगामी वदनमा सहकारी 

ढांचामा  संचालन गन े नीवत वलइने छ । 

१८.  सडकलाई विकासको मेरुदण्ड मावनन्छ । सडक वबना पिुामधार विकासका थप आधारवशला खडा हुन सक्दनैन् 

। नगरपावलकाका सबै १५ िटै िडालाई सडक संिालले िोड्न आन्तररक सडक वनमामणलाई प्राथवमकता 

वदईनेछ । िातािरणमैिी स्थानीय शासन सम्बवन्ध अिधारणा अनरुुप प्रत्येक िडामा फुटपाथ, नाली वनमामण, 

वकनारमा हररयाली कायम गनम िकृ्षारोपण आवद समते भएको नरु्ना रे्यर सडक वनमामणको कायमलाई 

वनरन्तरता वदइनेछ । वनमामणाधीन सडक परुा गद ैिाने एि ंकालोपिे गने कायमलाई सािमिवनक खररद ऐन २०६३ 

र वनयमािली २०६४ को ऐन,वनयम पालना गने गरी प्राथवमकता वदईने छ । मध्यविन्द ुररंग रोड वनमामण सम्बवन्ध 

DPR तयार भसैकेको हुदँा उक्त DPR को आधारमा वनमामण कायम प्रारम्भ गररने छ । अन्य गाउँपावलका, 

नगरपावलका, विल्ला र गण्डकी प्रदशेको केन्र िोडने सडकहरुको वनमामणलाई प्राथवमकता वदइने छ । 

सडकको वदगोपना, सनु्दर शहरीकरण, उपयकु्त सडक मापदण्ड लाग ु गनम तयार गररएको "नगर सडक 

गुरुयोजना"(Municipality Transport Master Plan) कायामन्ियन गररने छ ।  
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१९.   नागररकको आिागमन तथा ढुिानी सहिताका वनवमत्त सािमिवनक याि ुिाहक तथा माल िाहक यातायात  

व्यिस्थालाई व्यिवस्थत, प्रभािकारी र िातािरणमिैी बनाईने छ ।अरुणखोला र चोरमारामा सिारी पावकम ङको  

उपयकु्त व्यिस्था वमलाईने छ । सिारी वनयमन कायमलाई रावफक प्रहरी संग सहकायम गररने छ  ।  

२०.   विवभन्न खोला तथा नदीहरुमा पक्की िा झोलङ्ुग ेपलु वनमामण गनम प्राथवमकता पिूमक बिटे व्यिस्थापन गररने 

छ । 

२१.    हाल उपयोगमा रहकेो विद्यतु सेिाको गणुस्तर र क्षमतालाई आिश्यकता अनरुुप स्तरोन्नवत गनम पहल गररन े

छ। िकैवल्पक उिामको रुपमा सौयम उिाम लगायतको प्रयोग बढाइने छ । 

२२.  सबैको लावग सञ्चार पहुचँ कायम गनम मोबाईल सेिा, ल्याण्डलाइन टेवलफोन सेिा र इण्टरनेट सवुिधा 

सम्बवन्ध पिूामधारका लावग पहल िारी रावखने छ। 

२३.  व्यिवस्थत, सरुवक्षत र सनु्दर मध्यविन्द ुनगरीको पररकल्पना साकार पानम सबै वकवसमका भिन वनमामण गदाम 

अवनिायम पिूम स्िीकृवत वलनपुने, परुाना भिनहरुको अवभलेवखकरण गने, िस्ती, शहरी योिना तथा भिन 

वनमामण सम्बवन्ध आधारभतू वनमामण मापदण्ड, २०७२ सम्बवन्ध काननुी व्यिस्थालाई कडाईका साथ लाग ु

गररने छ । नागररकको आिास अवधकार सवुनवश्चत गनम विवभन्न प्रकोपिन्य घटनाका कारण विस्थावपत 

पररिारको आिास व्यिस्थापनका लावग पहल गररने छ । नगरपावलकाको केन्र चोरमारा बिारलाई 

प्रशासवनक केन्र(Administrative Hub) र कोल्हुिा के्षिलाई कृवर् केन्र(Agriculture Hub) तथा 

अरुणखोला केन्र लाई व्यिसावयक केन्र (Business Hub) का रुपमा विकास गररने छ ।  

२४.  वदगो विकासको अिधारणालाई पणुमरुपमा आत्मसाथ गद ै िलाधार, िन िगंल एि ं अन्य प्राकृवतक 

स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोग गररने छ । रोिगारमलुक, गरीबी  न्यवूनकरणमा सहयोग पगु्ने खालका 

पिुामधार विकासमा िोड वदइने छ । पिुामधार वनमामणको वदगोपन सवुनवश्चतताका लावग उपभोक्ता बाट मौवरक 

एि ंश्रम सहभावगता िटुाई अपनत्ि बोध गराइने छ । 

२५. यस नगरपावलका वभि बर्ौदवेख िसोिास गदै आएका तर आफ्नो स्िावमत्ि कायम नभएका 

सकुुम्बासी,अव्यिवस्थत तथा भवूमहीन दवलत िासोबासी १५ िटै िाडममा रहकेो हुदँा उनीहरुको पवहचान तथा 

लगत संकलन कायम यथा शीघ्र गररनेछ । 

   पखुौ दवेख नै िसोिास गद ैआएका व्यवक्तहरुको घर िग्गा अन्य व्यवक्तको नाममा दताम भएका, 

मनशोभा  आयोगको कायमकालमा दताम भएका तर रोक्का भएका, नाप नक्शा भएको  िग्गा धनी प्रमाण पिूाम  

नपाएका ,विवभन्न वशक्षण संस्था ,स्िास््य संस्था लगायत अन्य संघ संस्थाहरुले सवदयौ दवेख भोगचलन गदै 

आएका िग्गाहरु सम्बवन्धत संस्थाको नाममा नभएको हुदँा िग्गाहरुको व्यिस्थापनका लावग भवूम सम्बवन्ध 

समस्या समाधान आयोगमा आिश्यक प्रवक्रया परुा गरी समाधानका लावग वसफाररस गरी पिाइन ेछ । 

२६.  हालसम्म प्राप्त त्यांक अनुसार यस नगरपावलकामा रहकेा सािमिवनक िग्गाहरु कररब  ७५५ विगाहा २ कठ्ठा 

५ धरु रहकेो छ र नगरपावलकामा उपयकु्त्त औद्योवगक िातािरण बनाई िुला ,साना,मझौला ,लघ ुतथा घरेलु 

उद्योगको स्थापना र प्रिद्धमनमा िोड वदइने छ । साथै यसै नगरपावलका चोरमारामा अिवस्थत नि िागरण 

नमनुा मा.वि को नाममा  िडा नं.६ मा रहकेो २३ वबगाहा ७ कठ्ठा ३ धरु िग्गा मध्ये कररब १३ वबगाहा 

िग्गामा उद्योगग्राम स्थापना गने तथा अन्य प्रयोिनका लावग प्रवकया अगाडी बढाइन े छ । स्िच्छ 
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व्यािसावयक िातािरण वनमामण गरी वनिी व्यािसाय प्रिद्धमन गाररने छ । आवथमक कृयाकलापमा वनिी क्षेिको 

भवूमका प्रबल हुने गरी प्रिद्धमन गररने छ । 

२७.   सशुासन,क्षमता विकास र नागररक िनप्रवतवनवध प्रशासन बीचको समुधरु सम्बन्ध कायम गनम आिश्यक सबै 

उपायहरु अबलम्बन गररएको छ । त्यसका लावग  पयामप्त बिटेको व्यिस्था गररएको छ । सािमिवनक सेिा 

प्रिाहलाई सेिाग्राही-मिैी तुल्याउन प्रविवधको प्रयोग बढाईने नीवत वलइने छ ।  

२८.    वगरुिारी खोला र अरुणखोला कररडोर वनमामण लावग आिश्यक प्रवकया अगाडी बढाउने छ । 

२९.  गरैसरकारी क्षेिलाई विकास साझदेारका रुपमा अवंगकार गरी उवनहरुको कायमगत विर्शेज्ञता र अनभुिका 

आधारमा विकास कृयाकलापमा सहि ढंगबाट पररचावलत हुने िातािरण बनाईने छ ।  

३०.  नगरको सामाविक, आवथमक तथा भौवतक पूिामधार विकासका वनवमत्त िाह्य सहयोग पररचालन गनम प्रयास 

गररने छ । 

३१.  नगर क्षेि वभिका सबै आवथमक कृयाकलापमा आवथमक अनशुासन एिम ्पारदवशमता कायम गरी भ्रष्टाचारमा 

शनू्य सहनवशलताको नीवत वलइने छ ।  

३२.  यिुा लवक्षत रोिगार उन्मखु विर्शे कायमक्रम संचालन गररने छ । खलेकुद क्षेिको प्रिद्धमनका लावग खलेकुद 

पिूामधार लगायत यिुा केवन्रत दवु्यमसन न्यनूीकरण कायमक्रम संचालन गररने छ ।  

३३.    दवलत, अवत विपन्न बोटे ,माझी-मसुहरहरुलाई एक पक्की आिास वनमामणको नीवत वलइनेछ  छ । 

३४.  वशक्षालाई प्राथवमकता प्राप्त क्षेिका रुपमा वलई यसको विकासमा विशेर् ढंगबाट पहल गररने छ । शवैक्षक 

पिुामधार वनमामण, उपयकु्त शवैक्षक िातािरण वनमामण गररने छ । शैवक्षक क्षेि र वशक्षण संस्थालाई रािनीवतबाट 

पणुमरुपमा मकु्त्त गररने छ । वशक्षकहरुलाई आिश्यकताका आधारमा तावलमको व्यिस्था गररने छ । शवैक्षक 

संस्थालाई शावन्त के्षिको रुपमा व्यिहार गररने छ । संस्थागत र सामदुावयक विद्यालयहरु बीच सहकायम गन े

िातािरण वमलाईने छ । विद्यालयहरुलाई बालमिैी अिधारणा अनसुार संचालन गररने छ । नििागरण नमनुा 

मा.वि. चोरमारामा  संचावलत Civil Engineering, िनता मा.वि. अरुणखोलामा संचावलत Electrical   

Engineering लाई गणुस्तरीय वशक्षा प्रदान गनम प्रोत्साहन गररनेछ| कुमारिवतम  मा.वि कोल्हुिामा कृवर् 

विज्ञान र नेपाल लोक सेिा मा.वि बसन्तपरुमा Computer Engineering विर्यको अध्यापन सरुु गन े

कायमलाई अगाडी बढाईने छ, तथा विद्यालयको एकरुपताको लावग नगर वभिका सबै विद्यालय भिनहरुमा 

Pp6}  रंग रोगन लगाउने प्रवक्रयालाई अगाडी बढाउने छ । 

३५.   नगरपावलकामा कायमरत कममचारीहरुको िवृत्त विकासको साथै मनोबल एिम उत्प्रेरणा िवृद्ध गनम र कायम सम्पादन 

क्षमता अवभिवृद्ध गनम खािा रकम तथा अवतररक्त समय काम गरे बापत अवतररक्त भत्ता रकमको व्यिस्था 

गररएको छ ।  

 ३६.   नििागरण बहुमखुी क्याम्पस चोरमारालाई QAA प्रमाण पि प्राप्त गराउन,र स्नातकोत्तर कक्षा संचालनको 

लावग तथा अरुणखोला बहुमखुी क्याम्पस अरुणखोला एिम ्  कोल्हुिा बहुमखुी क्याम्पस कोल्हुिालाई 

गणुस्तर सवुनवश्चतता प्रत्यायन(QAA) प्रमाण पि प्रावप्तको लावग प्रोत्सावहत गने । 

३७.  स्िास््य सम्बवन्ध मौवलक हक सवुनवश्चत गनम नगर के्षि वभि रहकेा मौिदुा सबै स्िास््य संस्थाहरुको 

सबलीकरण, स्तरीकरण गरी सेिा प्रिाहको दायरा र क्षमता अवभिवृद्ध गररनेछ । चोरमारा वस्थत प्राथवमक 

स्िास््य केन्रलाई नगर अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नवत गने कायम प्रारम्भ गररनेछ साथ ैयस प्राथवमक स्िास््य 

केन्रलाई रेफे्रन्स अस्पतालको मान्यता पाउने मापदण्ड परूा गनम आिश्यक स्िास््य पिूामधारहरुको व्यिस्था 

गररनेछ। प्रभािकारी स्िास््य व्यिस्थाका लावग सरकारी, गरैसरकारी एि ं िाह्य क्षेिको सहयोग पररचालन 
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गररनेछ। स्िास््य संस्थाहरुको क्षमता विकास र सबलीकरणमा िोड वदईनेछ। यस नगरको दगुमम िडाहरुको 

स्िास्थ चौकीमा कायमरत  िनशवक्तको काममा उत्प्रेरणा वनरन्तर िवृद्ध गनम थप प्रोत्साहन सवुिधामा व्यिस्था 

गाररनेछ ।  

    ३८.   िडा नं १,३,५,६,८,९,११,१२ र १३ गरी ९ िटा आधारभतू सामदुावयक स्िास््य केन्र वनमामणकायमलाई अवघ 

बढाईने छ । साथै स्िास््य वबमा कायमक्रम लाग ुगाररनेछ । सबै िडाहरुमा खोप केन्रलाई व्यिवस्थत गररनेछ । 

३९.   विल्ला आयिुदे और्ाद्यालय अरुणखोलाको  स्तरोन्नवतका  लावग पहल गररनेछ ।   

   ४०.   सबैका लावग स्िच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन यस नगरमा संचावलत विवभन्न खानेपानी योिनाहरुलाई तीब्र  

गवतमा अगाडी बढाइने छ ।  

४१.  नगर क्षेिलाई सफा, सनु्दर, आकर्मक एिं हराभरा बनाउन िातािरण मिैी स्थानीय शासनको अिधारणलाई 

कायामन्ियनमा ल्याईनेछ । आिास तथा अन्य पिूामधार वनमामण गदाम तोवकएको मापदण्डका आधारमा अवनिायम 

िकृ्षारोपण गनुमपने नीवत वलईनेछ । मध्यविन्दलुाई पणुमसरसफाई यकु्त नगरपावलका बनाईने छ ।  

४२.   लैङ्वगक, िातीय, िगीय, पेशागत, उमरे समहु, शारररीक अिस्था िा विशरे् क्षमता भएकाहरु बीच सामाविक 

समानता कायम गने, सामाविक सद्भाि बढाउने नीवत वलइने छ । यस िगमको वहतको लावग विशेर् कायमक्रमहरु 

संचालन गररने छ । 

 ४३.  सामाविक तथा आवथमक रुपले वसमांन्तकृत हुन पगुकेा मवहला, दवलत, आवदिासी िनिावत, बालबावलका, 

िषे्ठ नागररक, यिुा, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, वसमान्तकृत, लोपोन्मखु िावतहरुको पवहचान स्थावपत गने 

सशवक्तकरण गने एि ंमलुप्रिावहकरण गरी सहभावगतामा योगदान बढाउनका वनवमत्त सचेतना अवभिवृद्ध, क्षमता 

अवभिवृद्ध र नेततृ्ि विकास सम्बवन्ध कायमक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

४४.     सामाविक सरुक्षा तथा व्यवक्तगत घटना दताम प्रणाली सदुृढीकरण आयोिना सञ्चालन गररनेछ । 

   ४५.  मवहला तथा वकशोरीहरुको स्िास््य, वशक्षा ,रोिगारी, शारीररक, मानवसक एिम ् यौनिन्य वहसंा तथा 

आत्मसरुक्षाको प्रत्याभवूत वदलाउन उप-प्ररु्ख चेली पढाउँ बचाउँ कायमक्रम संचालन गररनेछ । 

 ४६.    मानि संसाधन विकासका लावग मध्यविन्द ुनगरिासीहरु विशेर्त यिुा तथा मवहलाहरुको आिश्यकता र अपेक्षा 

अनकुुलको उत्पादनमलुक सीप एि ं क्षमता अवभिवृद्ध गनम अवभयानको रुपमा सीपमलुक एि ं उद्यमशीलता 

विकास तावलम, कायमक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ यसका लावग आिश्यकता अनसुार गरै सरकारी, सहकारी, 

वनिी एि ंिाह्य के्षिको समते सहयोग वलईनेछ ।  

४७.    नागररक मिैी प्रशासन कायम गनम िनप्रवतवनवधहरुको नेततृ्ि र क्षमता विकासका वनवमत्त विशेर् अवभमखुीकरण 

तावलम सञ्चालन गररनेछ ।  

 ४८.    प्रभािकारी सेिा प्रिाहका वनवमत्त कममचारीलाई काम प्रवत उत्प्रेररत बनाउन गरैमौवरक उपायहरु अबलम्बन 

गररनेछ । कममचारीको िवृत्त विकास र क्षमता विकासमा पयामप्त ध्यान पयुामइनेछ ।  

४९.  आमनागररकलाई लोकतन्िको आभास वदलाउन र उनीहरुको पहुचँ योग्य स्थानीय प्रशासवनक इकाईबाटै 

सेिाप्रिाह सवुनवश्चत गनम आिश्यक पिूामधारहरुको व्यिस्था गरीने छ । आवथमक िर्म ०७७/०७८ सम्ममा 

कवम्तमा ९ िटा िडा कायामलयहरुको  भिन वनमामण गररनेछ । नगरपावलकाको केन्र र िडा कायामलयहरुलाई 

िनमखुी,  नेटिवकिं गमा आधाररत, सेिाग्राहीमिैी प्रशासकीय इकाईका  रुपमा व्यिवस्थत गररनेछ ।िडा स्तरबाट 

प्रिावहत हुने सेिालाई चसु्त, दरुुस्त र सशुासनमा आधाररत बनाईनेछ ।  
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५०. सशुासनका आधारभतू वसद्धान्तहरु विवधको शासन, पारदवशमता, सहभावगता र सािमिवनक उत्तरदायीत्ि, 

अनशुासन, आचारसंवहता, बालमिैी, िातािरणमिैी, अपाङ्गतामिैी, लैङ्वगकमिैी एि ंसमग्रमा नागररकमिैी  

स्थानीय शासनको प्रत्याभवूत गररने छ ।    

५१.  खेलकुद के्षिका पिूामधार वनमामण गनम र मध्यविन्दकुो पवहचानका रुपमा स्थावपत प्रत्येक िर्म हुने राइनोकप 

फुटवल प्रवतयोवगता सञ्चालन तथा बढी भन्दा बढी विर्यगत खलेहरु सहभागी हुने गरी रे्यर कप खेलकूद 

प्रकतयोकगता सञ्चालन गनम बिटे व्यिस्था गररएको छ । 

५२.  नगरपावलकामा सञ्चालन हुने विकास योिनाका लावग योिना बैंक स्थापना गररनेछ । नगर प्रोफाइल वनमामण 

कायमलाई यथाशीघ्र  अगाडी बढाईने छ ।  

५३.  सािमिवनक सेिा सञ्चालनमा गणुस्तरीय पद्धवत िा मापदण्ड कायम (SOP) / वनधामरण गररनेछ ।  

५४.  नागररक-िनप्रवतवनवध-प्रशासन बीच असल सम्बन्ध कायम गद ै सञ्चार माध्यम माफम त वनयवमत नागररक 

संिाद, सेिा प्रिाहका विर्यमा नागररकका गनुासा एि ं कममचारीका गनुासाहरुको व्यिस्थापन गररने छ । 

यसका लावग सािमिवनक सनुिुाई समते गररनेछ । 

  ५५.  सञ्चार माध्यमलाई विकास पिकाररताको अिधारणा अनसुार संचालन गनम उत्प्रेररत गररने छ ।   

  ५६. िातािरण मिैी हररयालीयकु्त नमनुा नगरपावलका बनाउन िातािरणमिैी स्थानीय शासनका सचूकलाई 

नगरपावलकाबाट प्रिाह हुने सेिा, बिटे विवनयोिन र कर समतेसँग आिद्ध गररनेछ ।  

  ५७.   िन संरक्षण र सञ्चालनमा समन्िय गनम, िन पैदािारको वदगो, गरीबी वनिारणोन्मखु ढंगबाट उपयोग गनम, 

मध्यिवतम क्षेि संग समन्िय गरी मध्यिती क्षेिका बावसन्दाको वहतका लावग उपयकु्त संयन्ि बनाई कायम गररनेछ 

। चरेु के्षि संरक्षणमा विशरे् ध्यान वदइने छ ।  

५८.  नारायणी तटबन्ध प्रदशे तथा संघीय सरकार संग र अरुणखोला, वगरुिारी लगायतका खोलामा तटबन्ध गनम चरेु 

तराइ मधेश संरक्षण विकास सवमवत लगायतका वनकायसंग समन्िय गररनेछ। 

५९.  फोहरमलैा व्यिस्थापनको लावग नगरस्तरीय एि ंविल्ला स्तरीय तहमा तत्कालीन,मध्यकालीन  र दीघमकालीन 

नीवत र कायमक्रम तिुममा गनम पहल गररने छ । 

  ६०. वछमकेी नगर /गाउँपावलका, विल्ला समन्िय सवमवत, प्रदशे, संघ संग असल सम्बन्ध कायम गररने छ ।  

  ६१.  पयाम-पयमटन, खलेकुद पयमटन, कृवर् पयमटन, साँस्कृवतक पयमटन प्रिद्धमनको लावग वित िाहनको स्थापना  गररने 

छ । पयमटन क्षेिको आम्दानीबाट गरीबी को रेखामनुी रहकेा नागररक समते लाभावन्ित हुने गरी सहकारीमा 

आधाररत होमस्टे सञ्चालन गनम प्रोत्साहन गररने छ । सबै धमम, संस्कृवत, परम्परा, मि, मवन्दर आदी सम्पदाहरु, 

मलेा, िािाको संरक्षण गररनेछ ।  

 ६२.  उपभोक्ताहरुको अवधकार सवुनवश्चत गनम बिार संयन्िलाई प्रभािकारी बनाईनेछ । वनयवमत अनुगमन र 

सपुररिके्षण गरी काला बिारी एि ंकृविम अभाि वनयन्िण गरी स्िस्थ प्रवतस्पधाम र गणुस्तर कायम गराईनेछ । 

मध्यविन्द ुउद्योग िावणज्य संघ,रावष्ट्रय उपभोक्ता मचं र बिार विकास सवमवतहरु संगको सहकायम बढाइने छ । 

  ६३.  मानि अवधकारको विश्वव्यापी मान्यता अनरुुप स्ितन्ि स्िावभमान र शावन्त पिूमक बाच्न र िीिन यापन गनम 

पाउने अवधकारको संरक्षणको प्रयास गररनेछ । साथै वनरन्तर सञ्चालनमा रहकेो न्यावयक सवमवतको काम र 

कतमव्यलाई अझ प्रभािकारी बनाउन काननुी सल्लाकार बाट परामशम सेिा पवन सचुारु गररनेछ । 
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६४.   स्थानीय शासन प्रणालीलाई बालमिैी यिुा मिैी, लैङ्वगक मिैी, अपाङ्ग मिैी, िषे्ठ नागररक मिैी, िातािरण 

मिैी एिं समग्रमा नागररक मिैी बनाउन तत ्तत ्के्षिका सचूकहरु सम्बवन्ध कायमक्रमका वनवमत्त बिटे व्यिस्था 

गररएको छ । विशरे् गरी नगरपावलकालाई समदुायलाई सफा तथा िातािरणलाई स्िच्छ बनाउने नीवत 

अबलम्बन गररनेछ । 

६५.  कोवभड-१९ को महामारी सङ्क्रमणबाट आ.ि.०७६/०७७ मा कायमन्ियन तथा सम्पन्न हुन बाँकी रहकेा 

योिनाहरुलाई यस आ.ि.०७७/०७८ मा वनरन्तरता वदइनेछ । 

६६.  मध्यविन्दकुो पवहचान झल्काउने ग्रावमण भगेका िनसमदुायको आवथमक समनु्नवत तथा नगरपावलकाको 

आवथमक विकासका लावग "Eco-village in rural area of Madhyabindu" को अिधारण पि तयार 

भइसकेको हुदँा ग्रावमण भेगको सिके्षण गरी िडा नं.१३ मनैाघाटमा  प्रारम्भ भएको "र्ध्यकवन्दु पाकम " समते 

लाई समािशे गरी DPR तयार गरी वनमामण कायमलाई अगाडी बढाइनेछ । 

६७.  यस मध्यविन्द ुनगरपावलका वभि संचावलत प्रधानमन्िी रोिगार कायमक्रम अन्तगमत रोिगारमलुक आयोिनाहरु 

सञ्चालन गरी सवुचकृत बेरोिगारहरुलाई रोिगारीमा संलग्न गराइन े छ। साथै नगरपावलका वभि विश्वव्यावप 

महामारीको रुपमा फैवलएको COVID-19 बाट प्रभावित व्यवक्तहरुका लावग विशेर् रोिगारमलुकु कायमक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । 

६८. मध्यविन्द ुनगरपावलकाको विवशष्ट भौगोवलक िनािट, पिूम-पवश्चम रािमागमको मध्यभागमा अिवस्थवत एिं 

पयामप्त प्राकृवतक साधन स्रोतको उपलब्धता, िातीय विविधता, वनमामण भईसकेका विकासका न्यनूतम 

आधारहरु र अन्य विवभन्न सबल पक्षहरुलाई आत्मासात गद;ै नगरपावलकाको िहृत्तर विकासको वनवमत्त 

आिश्यक गरुुयोिना(Master Plan) को अभाि, स्िावमत्िविहीन िग्गा िवमनमा बनेका संरचना तथा 

अव्यिवस्थत बसोबास िस्ता कमिोरी, समस्या र अिरोधहरुलाई वचद;ै भौगोवलक एि ंिातीय विविधता 

अनरुुपका पिूामधार एि ं सामाविक विकास नीवत, योिना र कायमक्रम तिुममा गरी प्रभािकारी ढंगबाट 

कायामन्ियन गने, उपलब्ध िनशवक्तको क्षमता विकास गरी पररचालन गने एि ं सक्षम िनशवक्तलाई 

आकवर्मत गने, विवभन्न वकवसमका प्रकोपको प्रभािकारी व्यिस्थापन, नागररकमिैी ढंगबाट नगरपावलकाको 

संस्थागत विकास, साधन स्रोतको वदगो पररचालन तथा शहरीकरणका चनुौती सामना गद;ै िनमत, 

िनइच्छा र हामी िनप्रवतवनवधहरुको तत्परता एि ं इच्छा, शवक्त, कृवर्, पशपुालन, पयमटन क्षेिको उच्च 

सम्भािना तथा प्राकृवतक स्रोत साधनलाई अिसरका रुपमा ग्रहण गररएको छ । 

६९.  बालमैिी स्थानीय शासन CFLG अिधारणा नीवतगत अबलम्बनका लावग बालमिैी स्थानीय शासन रावष्ट्रय 

रणनीवत, कायमन्ियन कायमविवध, २०६८ लाई स्िीकार गद ै उक्त अिधारणाको सचूक अनसुार कायमक्रम 

कायमन्ियन गरी  यस आ.ि.(०७७/०७८) वभि बालमिैी नगरपावलका घोर्णा गररनेछ । 
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 सभाध्यक्ष र्होदय, 

७०.  चाल ु आवथमक िर्म ०७६/०७७ मा आवथमक विकास,सामाविक विकास, पूिामधार विकास,िातािरण 

व्यिस्थापन, संस्थागत विकास लगायत विवभन्न विर्य केवन्रत योिना तथा कायमक्रमहरु कायामन्ियन 

गररएका वथए ।  

 उपयकु्तम  कायमहरु संचालन तथा सम्पन्न गनमको लावग चाल ुतफम  रु. ४४ करोड ५६ लाख २२ हिार, पूँिीगत 

तफम  रु. ४८ करोड ०० लाख ७५ हिार ४ सय ६० गरी कुल रु. ९२ करोड ५६ लाख ९७ हिार ४ सय ६० 

विवनयोिन गररएकोमा २०७७ िषे्ठ मसान्त सम्म चाल ुतफम  ६०.५४ प्रवतशत र पुँिीगत तफम  ३३.१६  प्रवतशत 

गरी िम्मा रु. ४२  करोड ८९ लाख ७९  हिार २ सय ४३ रुपैया वित्तीय प्रगती भएको छ । चाल ुआवथमक 

िर्मको दोस्रो चौमावशक अिवध सम्म नेपाल सरकारले तोके बमोविम लवक्षत िगमका वनवमत्त सामाविक सरुक्षा 

िापत  रु. ९ करोड ५६ लाख २१ हिार  ६ सय वितरण गररएको छ । 

 यस बमोविमको वित्तीय पररचालनबाट आवथमक के्षि अन्तगमत कृवर्, पशपुालन, पयमटन प्रिद्धमन लगायतका 

विर्य सामाविक क्षेि अन्तरगमत वशक्षा, स्िास््य, खानेपानी, सरसफाई, संस्कृवत प्रिद्धमन, खलेकुद, लैङ्वगक  

समानता, लवक्षत िगमको सशवक्तकरण, सबलीकरण र मलू प्रिावहकरणका के्षिमा विवभन्न कायमक्रमहरु 

सञ्चालन भई उपलवब्ध प्राप्त भएका  छन ्। 

 तत ् तत ् के्षिमा भएका विकास कृयाकलापहरुबाट समदुायमा सकरात्मक प्रभाि दवेखसकेको छ भने केही 

विकासका आधारहरु खडा भएका छन ् वतनबाट विस्तारै उपलब्धीहरु प्राप्त हुनेछन । आय-आिमन, 

िीविकोपािमन, सचेतना र ज्ञानमा आएको अवभिवृद्धलाई वदगो बनाई राख्न ु भािी वदनका चनुौती हुन ् । 

पिूामधार के्षि अन्तगमत सडक वनमामण, वसंचाई सवुिधा, समदुावयक भिनहरु वनमामण, सोलार बत्ती िडान भएका 

छन ् । साविकका सािमिवनक सेिा प्रदायक स्थानीय वनकायका कायामलयहरुमा िवडत प्रविवधको उपयोगले 

कायम सम्पादनमा सहिीकरण पवन गरेको छ ।  

 साविक स्थानीय वनकायहरुका साथमा विवभन्न के्षिका गरैसरकारी संघ–संस्थाहरु माफम त नागररक स्तरमा 

चेतना अवभिवृद्ध, आय–आिमन र िीविकोपािमनमा टेिा परु् याउने कायमहरु भएका छन ् । यस अिसरमा 

साविक स्थानीय वनकायहरु,विवभन्न सरकारी कायामलयहरु, सरुक्षा वनकाय, गरैसरकारी संघसंस्थाहरु, नागररक 

समाि, सञ्चार माध्यम आदी सबै िगम क्षेि तहबाट नागररक वहतका वनवमत्त भएका प्रयासहरु र सम्पावदत 

कृयाकलापबाट प्राप्त उपलवब्धका वनवमत्त हावदमक धन्यिाद वदन चाहन्छु । कायमसम्पादनका क्रममा दवेखएका 

समस्या, बाधा–व्यिधान, कवम–कमिोरीलाई आत्मासाथ गद ैआगामी वदनमा कायमक्रम कायामन्ियन प्रयासमा 

पवन वनरन्तर सहयोग र सद्भािको अपेक्षा रावखएको छ । 

सभाध्यक्ष र्होदय, 

७१. स्थानीय सरकारका रुपमा यस मध्यविन्द ुनगरपावलकाको गररमामय नगरसभामा प्रस्ततु गररएको यस आवथमक 

िर्म  २०७७/०७८  को बिटे तथा कायमक्रमको वनम्न उद्दशे्यहरु रहकेा छन ्। 
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 क) पिूामधार वनमामणमा िनसहभावगता बढाई  नमनूा कायम गने, 

 ख) स्िास््य के्षिको सिलीकरण एि ंस्तरीकरण गने, 

 ग) बालबावलकाको विद्यालय पहुचँ एि ंवटकाउपन तथा वसकाइको गणुस्तर अवभिवृद्ध  गने  

 घ) स्िरोिगार एि ंरोिगारी सिृनामा सहिीकरण गने, 

 ङ) सामाविक न्याय र समानता कायम गने, 

 च) स्िच्छ िातािरण, प्रकोप न्यनूीकरण र शहरीकरणलाई व्यिवस्थत गने, 

 छ) सशुासन प्रिद्धमन गने, 

      ि) रािस्िको दायरा बढाउने । 

७२. उपरोक्त उद्दशे्य हावसल गनम बिेट तथा कायमक्रम तिुममा गदाम ध्यान पयुामइएको छ । वनम्न पद्धवत अबलम्बन गरी 

बिटे तथा कायमक्रमलाई िनमखुी, यथाथमपरक, वदगो र प्रभािकारी बनाउने प्रयास गररएको छ। 

 क) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण्को माध्यमबाट नेपाल सरकार तथा प्रदशे बाट    

    शसतम एि ंवनशतम अनदुान वसमा प्राप्त, 

 ख)  आन्तररक आयको अनमुान, 

 ग) स्रोत अनमुान तथा बिटे वसमा वनधामरण सवमवतबाट बिटे वसमा  

       वनधामरण, 

   घ)  समदुाय स्तरबाट नागररकका आिश्यकता र अपेक्षा संकलन, 

 ङ) िडाबाट प्राथवमकता सवहत योिना कायमक्रम वसफाररस, 

 च)  बिटे तथा कायमक्रम तिुममा सवमवतमा छलफल, विशे्लर्ण 

 छ) प्राथवमकता क्षेि वनधामरण गरी बिटे विवनयोिन 

७३ . योिना, कायमक्रम, आयोिनाहरुलाई नागररकको आिश्यकता र अपेक्षानकुुल बनाउन, साथमक पररणाम 

हावसल गनम र बिटे विवनयोिनलाई सहि बनाई कायामन्ियनमा प्रभािकाररता ल्याउन प्रस्ततु बिटे तथा 

कायमक्रममा समािशे भएका योिना, कायमक्रम तथा आयोिनाहरुलाई वनम्न आधारमा प्राथवमकीकरण वनधामण 

गररएको छ । 

 क)  पिुामधार विकास र गरीबी न्यनूीकरणमा योगदान परु् याउने, 

 ख)  उत्पादन मलूक र वछटो प्रवतफल वदने, 

 ग)   रािस्ि पररचालनमा योगदान परु् याउने, 

 घ)  सेिा प्रिाह, संस्थागत विकास र सशुासनमा योगदान परु् याउने, 

       ङ)   स्थानीय श्रोत साधनमा आधाररत भई िनसहभावगता अवभिवृद्ध 

 च)  लैङ्वगक समानता, सामाविक समािेशीकरणको अवभिवृद्ध हुने, 

 छ)  वदगो विकास र िातािरण संरक्षणमा योगदान परु् याउने, 

 ि)  विशरे् संस्कृवत र िातीय पवहचान प्रिद्धमन गने, 

 झ)  नागररक स्तरबाट उिान भएका आिश्यकता एि ंअपेक्षाहरुको सम्बोधन , 

 ञ)  िडा सवमवतका वसफाररस । 
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  सभाध्यक्ष र्होदय, 

७४. प्रस्ततु बिटे तथा कायमक्रम तिुममा गदाम वनम्न नीवत तथा आधारहरुलाई आत्मासाथ गररएको छ । 

 क) नपेालको संविधान, २०७२ को अनसुचूी ८ र ९ मा उल्लेवखत स्थानीय  

   तहको एकल तथा साझा अवधकारको सचूी; 

 ख) नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेवखत मौवलक हकहरु; 

 ग) नेपालको संविधान भाग ४ अन्तगमतका राज्यका आवथमक, सामाविक  

      विकास, प्राकृवतक श्रोतको उपयोग, िातािरण संरक्षण सम्बवन्ध नीवतहरु,  

      धारा ५९ को आवथमक अवधकार र भाग १९ को आवथमक कायम प्रणाली; 

 घ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यिस्थाहरु;   

 ङ) संघीय सरकारले अवंगकार गरेको आिवधक योिनाले वलएका नीवत तथा  

        प्राथवमकताहरु; 

 च)  संघीय सरकारले अबलम्बन गरेका आवथमक तथा वित्तीय नीवतहरु; 

 छ)  नेपालले अन्तरामवष्ट्रय िगतमा िनाएका प्रवतबद्धताहरु; 

       ि)   गण्डकी प्रदशे सरकारको आ.ि.०७७/०७८ का लावग स्िीकृत  नीवत तथा कायमक्रम  र बिटे ; 

 झ) स्थानीय सरकार सञ्चालनसंग सम्बवन्धत अन्य काननूी (ऐन, वनयमािली,  विवनयम, कायमविवध , 

वनदवेशका , पररपि, वनणमयहरु आवद) प्रािधानहरु; 

 ञ)  स्थानीय तहका सम्बन्धमा  भएका अध्ययन, अनसुन्धानका  प्रवतिदेनहरु; 

   ट)  विकासका समसामवयक मदु्दाहरु िस्तै सामाविक संरक्षण, वदगो विकास, िलिाय ु पररितमन र विपद       

व्यिस्थापन ,खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा, लैंवगक सशावक्तकरण तथा समािेशी विकास ,बाल मिैी स्थानीय शासन 

िातािरण मिैी स्थानीय शासन ,पणूम सरसफाई एि ंउिाम संकट लगायतका अन्तर सम्बवन्धत विर्यहरु: 

 ि)   नेपाल सरकारका विर्यगत एि ंके्षिगत नीवतहरु, 

  

सभाध्यक्ष र्होदय, 

७५. अब म प्रस्ततु बिटे तथा कायमक्रम माफम त नगर कायमपावलकाले कायामन्ियन गनम  चाहकेा नीवतगत व्यिस्थाका 

बारेमा उल्लेख गनम चाहन्छु ।  

क)  वनिी व्यिसायी संघ संस्थाहरुसंगको सहकायम माफम त करको आधार र दायरा बढाउने, कर वशक्षा 

अवभयान र एवककृत सम्पवत्त कर लाग ुगनम प्रस्ताि गररएको छ । 

     ख)  पिूामधार विकासलाई उच्च प्राथवमकता वदईएको छ । 

     ग)  "कृकि,पयाम-पयमटन,उद्योग र पूवामधार,सरृ्द्ध र्ध्यकवन्दुको आधार"भन्ने लक्ष्य र गन्तव्यलाई मतूमरुप  

वदन र्ध्यकवन्दु आधुकनक स्तम्भ तथा वनवाकटका को अिधारणा पि तयार भसैकेको हुदँा स्तम्भको 

DPR तयार गरी नगरपावलका ,प्रदशे  र संघको संयकु्त लगानीमा वनमामण कायम प्रारम्भ गररनेछ ; 

       घ)  आ.ि ०७४/०७५ दवेख प्रारम्भ गररएको "रे्यर नरू्ना सडक" वनमामण कायमलाई वनरन्तरता वददं ैप्रत्येक 

िडाका लावग विवनयोवित रकम मध्ये ३० प्रवतशत  रकम विवनयोिन गररएको छ । 



13 
 

      ङ)  सामदुावयक िन पैदािार बाट प्राप्त हुने रकम तथा कायमक्रमहरु स्िास््य र वशक्षा क्षेिमा माि लगानी गररनेछ ।  

       च) वकसानहरु बाट उत्पावदत कृवर् उपिहरु तरकारी, फलफूल, विउ वििन आवद कुवहएर(Spoil) िान े

िस्तहुरुलाई सरुवक्षत गरी राख्नको लावग उपयकु्त स्थानमा शीत भण्डार (Cold Store)को  वनमामण गररनेछ ।   

    छ) पिूामधार वनमामणमा िनसहभावगता सवुनवश्चतताका लावग समपरुक कोर्बाट संचालन हुने कायमक्रमलाई 

७०:३०  अिधारणा लाई कायम राख्द ै अन्य पिूामधार वनमामणमा न्यनुतम १५ प्रवतशत (५ नगद तथा १० श्रम 

सहभावगता गरी) योगदान सवहत िनसहभावगता अवनिायम बनाइएको छ   । 

ि)  "स्वस्थ सफा र पूणम पोिणयुक्त घर गाउँ र वडा " अवभयान संचालन गद ैआगामी ५ िर्म  वभि यस 

नगरपावलकालाई कुपोर्ण मकु्त भएको घोर्णा गररनेछ । 

     झ)  नेपालको संविधान-२०७२ धारा ३५ को खाद्य सम्बवन्ध मौवलक अवधकारको प्रत्याभवूत गनमका लावग यस 

नगरपावलकामा भवूमहीन दवलत बोटे, मसुहर, एिम ् सकुुम्बासी ,अशक्त ,असाहय, अपाङ्गता तथा अवत 

विपन्न पररिारको बाहुल्यता भएको हुदँा संकट, संक्रमण र विपदको समयमा खाद्यिस्तकुो अभािमा िीिन 

िोवखम बाट िोगाउन सबै क्षेिबाट खाद्य भण्डारण गनमका लावग "र्ध्यकवन्दु खाद्य भण्डार " स्थापना गररने 

छ । 

ञ)  कोरोना भाइरस (Covid-19) सङ्क्रमणको कारण बाट वछमकेी दशे एिम ्अन्तरामवष्ट्रय मलुकुमा रोिगारी 

गमुाएका यिुाहरुलाई नेपाल आमाको "र्ाटो संग रु्टु गास्न ,नेपालको प्रकृकत र संस्कृकत संगै 

हास्न",रम्न र रमाउन िातािरण सिृना गन े र स्िदशेमै स्िरोिगार सिृना गरी आत्मावनभमर बनाउन 

"बैदेकिक कफती युवा स्वरोजगार कायमक्रर्" सञ्चालन गररने छ । 

 ट)  नेपालको संविधान-२०७२ धारा २९५को उपधारा (३) तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ६ 

को उपदफा (२) को (१) र दफा ५ उपदफा(३)मा उल्लेवखत आधारलाई अबलम्बन गरी सीमा विभािन िाट 

दखेा परेको भौगोवलक, प्रशासवनक कविनाइलाई सम्बोधन गनम िडा संख्या र वसमाना  हरेफेर गरी गण्डकी 

प्रदशे माफम त नेपाल सरकारमा पिाइनेछ । 

 ि)  नगरपावलका वभिका सािमिवनक तथा वनिी िग्गा बाँझो राखकेो अिस्थामा त्यस्ता िग्गा धनीहरुलाई दण्ड 

िररिाना गररनेछ । सािमिवनक िा वनिी बाँझो िग्गा उपयोगमा ल्याउन नीवतगत व्यिस्था गरी, स्िदशे वफताम 

भएका िरेोिगार यिुाहरु ,टोल विकास संस्था, मवहला समहू, कृवर् सहकारी समहू तथा गरै सरकारी 

संस्थाहरुलाई करारमा  वदने व्यिस्था गररनेछ । 

ड)  सामदुावयक विद्यालयहरुलाई गणुस्तरीय वशक्षा प्रदान गने िातािरण सिृना गनम,भौवतक एिम ्आवथमक रुपमा   

सबल र सक्षम बनाउनका लावग वनवश्चत मापदण्डको आधारमा "एक वाडम  एक नरु्ना आधारभूत 

कवद्यालय" स्थापना गररनेछ । आधारभतू विद्यालय  वशक्षा(कक्षा ५सम्म) सम्म मातभृार्ा पिन-पािन  गनम 

प्रोत्सावहत गररनेछ । मागको आधारमा माध्यवमक विद्यालयहरुलाई  बस खरीद गनम अनदुान प्रदान गररनेछ । 

सबै तहका सामदुावयक विद्यालयहरुलाई मापदण्डको आधारमा वशक्षण वसकाइ सहयोग अनदुान उपलब्ध 

गराइने छ । 

 ढ)  शहरी विकास मन्िालय अन्तगमत DPR भएको कृकि उपज केन्र चोरर्ारा, िगिुन -तमासपरु- भ.ूप ूचोक 

,अरुणखोला सडक वनमामणका लावग प्रदशे तथा संघीय सरकार संग समन्िय गररनेछ । 

ण) पूँिीगत शीर्मक अन्तगमत विवनयोवित रकमबाट विकास योिना वक्रयाकलाप सञ्चालन गदाम उपभोक्ता 

सवमवतहरु लाई एकीकृत मापदण्ड बमोविम संचालन गने नीवत अबलम्बन गररनेछ । कालोपिे  सडक 

वनमामणको लावग साििमवनक खररद ऐन २०६३  र  वनयमािली ०६४  बमोविम प्रवक्रया अबलम्बन गररने छ । 

त) भउूपयोग योिना, अव्यिवस्थत बसोबास व्यिस्थापन, फोहरमलैा व्यिस्थापन, सडक मापदण्ड आवद नीवतगत 

व्यिस्था कायमन्ियनका लावग आिश्यक बिटेको व्यिस्था गररएको छ । त्यस्ता कायमक्रमहरुलाई 

वक्रयाकलापमा रुपान्तरण गरी कायामन्ियन कायमयोिना बनाई कायामन्ियन गररनेछ । िडा सवमवतबाट वसफारीस 
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भई आएका तर स्थानीय तहबाट कायमन्ियन हुन नसक्ने िूला योिना तथा कायमक्रमहरु कायमन्ियनका लावग 

प्रदशेसभा तथा  नेपाल सरकार समक्ष अनरुोध गरी पिाईनेछ । 

 

सभाध्यक्ष र्होदय, 

७६. यस आय व्यायको अनमुान मस्यौदा तयारीका वसमाहरु, बाधा व्यिधान र अिरोधहरु रहकेा वथए । यस्ता 

अिरोध र वसमाहरु कायामन्ियनका चरणमा पवन तेवसमने वनवश्चत छ । असीवमत अपेक्षा र सीवमत साधनस्रोतका 

बीच तादात्म्यता कायम गरी बिटे तिुममा र कायामन्ियन आफैमा अप्ि्यारो र चनुौवतपणुम विम्मिेारी हो । यस 

चनुौवतको सामना अरुबाट सम्भि छैन, हामी आफैले सामना गद ैगन्तव्यमा पगु्नै पने बाध्यता छ । हामीलाई 

यस्तो बाध्यात्मक अप्ि्यारो अिस्था र चनुौवत सामना गने उिाम र शवक्त िनमतले प्रदान गरेको छ । तसथम 

हामी गन्तव्यमा अिश्य पगु्ने छौं । 

७७. अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण माफम त नेपाल सरकारबाट प्राप्त स्िास््य, वशक्षा र कृवर् तफम को सशतम 

अनदुान बिटे रु २८ करोड १० लाख लाई सम्बवन्धत शाखाहरु संग समन्िय गरी कायामन्ियन गररनेछ । यी 

बाहके नगरपावलका मातहत आउने क्रममा रहकेा अन्य विर्यगत कायामलय र तीनका िावर्मक 

कायमक्रमहरुलाई यसै बिटेको अवभन्न अङ्ग मानी समन्िय गरी प्रभािकारी ढङ्गबाट कायामन्ियन गररनेछ । 

 विवभन्न गरैसरकारी संघ संस्थाहरु, समदुावयक िन उपभोक्ता समहूहरु, सहकारी संस्थाहरु लगायतका 

वनकायहरु कायमक्रमहरुलाई पवन यसै बिटेको अवभन्न अगं मानी समन्िय गरी कायमन्ियन गररनेछ । यसरी 

विवभन्न स्रोतबाट हुने आय र खचमलाई काननूी रुपमा बिेटका अवभन्न अङ्ग बनाउन आिश्यक काननूी 

प्रवक्रया अपनाइनेछ । 

सभाध्यक्ष र्होदय, 

  ७८.  चाल ुआ.ि. ०७६/०७७  को ििे मसान्त सम्मको आय र व्ययको वििरण यस अगाडी नै प्रस्ततु गररएको 

तथा आ.ि. ०७७/०७८ का लावग आय व्ययको अनुमान अको सिमा प्रस्ततु गररने व्यहोरा सभाध्यक्ष माफम त 

यस सम्मावनत सभामा राख्न चाहन्छु ।  

 ७९.  आय तफम को िुलो वहस्सा अन्तगमत विवत्तय हस्तान्तरण अन्तगमत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान,विवत्तय 

समावनकरण अनदुान ,प्रेदशे सरकारबाट हुनसक्ने सिारी कर ,नगरपावलकाबाट प्राप्त हुनसक्ने रािश्व, 

उपभोक्त्ता सवमवतबाट नगद,िनश्रम दान, िस्तगुत सहायता िस्ता रकमहरु नगरपावलकाको आय तफम को 

प्रमखु स्रोतहरु रहने व्यहोरा सम्मावनत नगरसभा समक्ष राख्न चाहन्छु  ।  

 ८०. व्ययतफम  वनिामवचत पदावधकारीको भत्ता, सवुिधा, कममचारीका तलब, भत्ता तथा अन्य सवुिधा, कायामलय 

सञ्चालन लगायतका शसतम अनदुान र अन्य प्रशासवनक खचम समतेको चाल ु खचम र आवथमक विकास, 

सामाविक विकास, पिूामधार विकास, िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन, संस्थागत विकास,सेिा प्रिाह र 

सशुासन लगायतका काम समेवटएको पूँिीगत खचमका रुपमा रहनेगरी व्यय अनुमान गररने छ । चाल ुखचमका 

वनवमत्त अन्तर सरकारी विवत्तय हस्तान्तरण माफम त ्प्राप्त हुन ेवनशतम अनदुान र आन्तररक आयबाट व्यहोरने गरी 



15 
 

व्यिस्था गररनेछ । पूँिीगत खचमका वनवमत्त अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण माफम त् प्राप्त हुने वनशतम 

अनदुान, आन्तररक आय र चाल ु आवथमक िर्म को नगद मौज्दात र िनसहभावगता बाट प्राप्त हुने रकम 

विवनयोिन प्रस्ताि गररने छ । अन्तर सरकारी विवत्तय हस्तान्तरण अन्तगमत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हने सशतम 

अनदुान तफम को रकम तोवकए बमोविम खचम गररने छ । 

सभाध्यक्ष र्होदय, 

८१ . समदृ्ध नगरपावलका वनमामण गने यस नगरपावलकाको अल्पकालीन र दीघमकालीन लक्ष्य प्रावप्त गनम यो नीवत 

तथा  कायमक्रमको महत्िपणूम योगदान रहने विश्वास वलएको छु । सबल र समदृ्ध नगर वनमामणमा साथ वदनहुुने 

सम्पणूम नगरिासी ,नेपाल सरकार ,प्रदशे सभाको माननीय सदस्य ज्यहूरु, रािनीवतक दल, विकास साझदेार 

संस्था, वनिी क्षेि ,संचारकमी ,राष्ट्रसेिक कममचारी, सरुक्षाकमी, नागररक समाि तथा गरैसरकारी संघसंस्था 

प्रवत हावदमक आभार प्रकट गद ैआगामी वदनमा यहाँहरुको सवक्रय, सहयोग अपेक्षा गदमछु ।    

                           धन्यिाद, 

िय मध्यविन्द ु।।। 


