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यस गरिमामय नगि सभाका अध्यक्ष ज्यू एवं सभाका सदस्यज्यहू रु,
१. नेपालको सवं िधान, २०७२ बमोविम मध्यविन्दु नगरपावलकाको गररमामय नगर सभामा आवथिक िर्ि
२०७५/७६ को नीवि िथा कायिक्रम र आय व्ययको अनमु ान (बिेट बक्तब्य ) प्रस्ििु गनि पाउँदा मलाई खशु ी
लागेको छ । यस अिसरमा नेपालको संघीय लोकिावन्िक गणिन्िका लावग नेपाली िनिाले गरेको
ऐविहावसक िनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन, मधेश आन्दोलनको स्मरण गनि चाहन्छु । लोकिावन्िक
आन्दोलनका शहीदहरूको त्याग र बवलदानलाई उच्च सम्मान गदिछु ।
सििप्रथम म नगरपावलकाले आवथिक िर्ि ०७५/०७६ मा अबलम्बन गने मागिवनदेशक नीवि िथा कायिक्रम
प्रस्ििु गने अनमु वि चाहन्छु ।
२. सिं ि २०७४ िैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय िहको वनिािचनले सवं िधान कायािन्ियन, सघं ीयिाको िग
बसाउने िथा नागररक अवधकार, आिश्यकिा र अपेक्षा प्रत्याभिू ीका पक्षमा महत्िपणु ि मागिवनदेश गरेको
वथयो । साथै आवथिक समृध्दी र लोकिन्िको आभास वदलाउने ढोका खल
ु ाएको वथयो । उक्त वनिािचन
पश्चािको एक िर्िको कायि अनभु िले वनिािवचि पदावधकारीलाई वनकै ठुलो वशक्षा प्राप्त भयेको छ । यस
अनभु िलाइ मध्यनिर गदै आगामी आवथिक िर्ि ०७५/०७६ को लावग व्यिहाररक, िनउपयोगी,
नगरपावलकाको दरू भविस्य के वन्िि भइ यो नीवि िथा कायिक्रम र आय व्ययको अनमु ान िििमु ा गररएको छ ।
३. आगामी वदनमा यस मध्यविन्दल
ु ाई आत्मवनभिर, समृध्द, स्िच्छ, सफा, हराभरा, सभ्य, विकवसि, आधवु नक,
नमनु ा नगरपावलका बनाउने िफि के वन्िि भई आगामी नीवि, योिना र कायिक्रमहरु सचं ावलि हुनेछन् ।
४. आत्मवनभिर नगरपावलका वनमािणको लागी नगरको कोर् मिििु बनाउन कर भार घटाउने र दायरा बढाउने
नीवि अबलम्बन गररने छ । कर वशक्षालाई अवभयानका रुपमा संचालन गररने छ । रािस्ि पररचालनमा
मध्यविन्दु उद्योग िावणज्य सघं सगं सहकायि गररने छ ।
५. नगर गरुु योिना िििमु ा गनि सम्बवन्धि वनकाय संग समन्िय र सहकायि गररने छ ।
६. कृ वर् उत्पादनमा आत्मवनभिरिा उन्मख
ु सोंचका साथ यिु ालाई कृ वर् पेशामा आकवर्िि हुने िािािरण बनाईने
छ । दीगो विकास लक्ष्य अन्िगिि भोकमरी र गररिी घटाउने लक्ष्य हावसल गनि टेिा पग्ु ने गरर कृ वर् उत्पादन एिं
उत्पादकत्ि बढाउने नीवि अबलम्बन गररने छ । िरकारी, अन्नबाली, फलफुल आदी उत्पादन क्षेिका
आधारमा एक िडा एक उत्पादन एिं एक िडा एक वकसान क्लबको अिधारणा अनसु ार कृ वर् पके ट क्षेि
विकास कायिक्रमलाइ पररस्कृ ि ढगं बाट वनरन्िरिा वदइनेछ । कृ वर् क्षेिको विकासका लागी विर्यगि कृ वर्
समहू एिं सहकारी समहु गठन गनि प्रोत्साहन गररने छ । कृ वर्को आधारभिू पिु ािधारको रूपमा रहेको वसंचाई
सवु िधा पयु ािउन गैरसरकारी एिं अन्य दािृ वनकायहरुसँग सहकायि गरर विवभन्न प्रविवधहरु समेि अबलम्बन
गररने छ । वशि भण्डार, बाली वबमा र अन्य प्रविवध वभत्र्याउन पहल गररने छ । रोिगार उन्मख
ु कृ वर्मा
आधाररि पेशा गने सहकारी समहू /सघं /सस्ं थालाई विर्ेश प्रोत्साहन गने नीवि वलइनेछ ।
७. पशिू न्य उत्पादनमा आत्मवनभिर बन्ने िथा पशपु ालनलाई गररिी घटाउने साधनका रुपमा स्िीकार गरर
पशपु ालन व्यिसाय प्रिदिनका लागी पशु वबमा, घाँस र घाँसको विऊ उत्पादन, पशु भ्यावक्सन सेिाको

उपलब्धिा, कृ विम गभािधान सेिा, कृ र्कका लागी आिश्यकिा अनरुु प िावलम, पशपु ालक कृ र्क समहु िा
पशपु ालन व्यिसायी फमि सचं ालन गनि प्रोत्साहन गररने छ ।
८. सहकारी िीखम्बे आवथिक व्यिस्थाको एउटा मख्ु य खम्बा हो । आवथिक, सामाविक विकासमा सहकारी
क्षेिको योगदान र संभाबनाको उच्च मलु यांकन गदै यस नगरपावलकाको भौविक एिं मानिीय विकासमा
सहकायि गररनेछ । प्रत्येक िाडिमा कवम्िमा एक सहकारीको नीवि वलइने छ । सहकारी सस्थाहरुको क्षमिा
विकास िथा वनयमनको कायिलाई थप प्रभािकारी बनाइने छ ।
९. सडकलाई विकासको मेरुदण्ड मावनन्छ । सडक वबना पिु ािधार विकासका थप आधारवशला खडा हुन
सक्दैनन् । नगरपावलकाका सबै १५ िटै िडालाई सडक सिं ालले िोड्न आन्िररक सडक वनमािणलाई
प्राथवमकिा वदईनेछ । िािािरणमैिी स्थानीय शासन सिं न्धी अिधारणा अनरुु प प्रत्येक िडामा फुटपाथ,
नाली, वकनारमा हररयाली कायम गनि िृक्षारोपण आदी समेि भएको नमनु ा मेयर सडक वनमािणको कायिलाई
वनरन्िरिा वदइनेछ । वनमािणावधन सडक परु ा गदै िाने एिं कालोपिे गने कायिलाई प्राथवमकिा वदईने छ । ररङ
रोड वनमािण सम्बवन्ध संभाव्यिा अध्ययन प्रवििेदनका आधारमा वनमािण कायि प्रारम्भ गररने छ । अन्य
गाउँपावलका, नगरपावलका, विलला, प्रदेश र चार नंबर प्रदेशको के न्ि िोडने सडकहरुको वनमािणलाई
प्राथवमकिा वदइने छ । सडकको दीगोपना, सन्ु दर शहररकरण, उपयक्त
ु सडक मापदण्ड लागु गनि ियार गररएको
नगर सडक गरुु योिना (Municipality Transport Master Plan) कायािन्ियन गररने छ ।
१०. नागररकको आिागमन िथा ढुिानी सहििाका वनवमत्त सािििवनक यािु िाहक िथा माल िाहक यािायाि
व्यिस्थालाई व्यिवस्थि, प्रभािकारी र िािािरणमैिी बनाईने छ । सिारी पावकि ङको उपयक्त
ु व्यिस्था
वमलाईने छ । सिारी वनयमन कायिलाई थप प्रभािकारी बनाईने छ ।
११. विवभन्न खोला िथा नवदहरुमा पक्की िा झोलङु ् गे पल
ु वनमािण गनि प्राथवमकिा पिु िक बिेट व्यिस्थापन गररने
छ।
१२. हाल उपयोगमा रहेको विद्यिु सेिाको गणु स्िर र क्षमिालाई आिश्यकिा अनरुु प स्िरोन्नवि गनि पहल
गररने छ । िैकवलपक उिािको रुपमा सौयि उिाि लगायिको प्रयोग बढाइने छ ।
१३. सबैको लावग सञ्चार पहुचँ कायम गनि मोबाईल सेिा, लयाण्डलाइन टेवलफोन सेिा र इण्टरनेट सवु िधा
सबं न्धी पिु ािधारका लागी पहल िारर रावखने छ।
१४. व्यिवस्थि, सरु वक्षि र सन्ु दर मध्यविन्दु नगरीको पररकलपना साकार पानि सबै वकवसमका भिन वनमािण गदाि
अवनिायि पिू ि स्िीकृ वि वलनपु ने, परु ाना भिनहरुको अवभलेवखकरण गने, िस्िी, शहरी योिना िथा भिन
वनमािण सम्बन्धी आधारभिू वनमािण मापदण्ड, २०७२ सम्बवन्ध काननु ी व्यिस्थालाई कडाईका साथ लागु
गररने छ । नागररकको आिास अवधकार सवु नवश्चि गनि विवभन्न प्रकोपिन्य घटनाका कारण विस्थावपि
पररिारको आिास व्यिस्थापनका लागी पहल गररने छ । नगरका विवभन्न स्थानहरुमा स्िावमत्ि कायम
नभएको िग्गा िवमन र विनमा घर टहरा िस्िा संरचना सवहि अव्यिवस्थि बसोबास रहेका छन् । यसरी
अव्यिवस्थि िसोिासलाई चरणिद्द रुपमा व्यिस्थापन गररने छ । नगरपावलकाको के न्ि अिवस्थि चोरमारा
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बिारलाई प्रशासवनक के न्ि (Administrative Hub) िथा अरुणखोला बिार र कोलहुिा क्षेिलाई
व्यिसावयक के न्ि (Business Hub) का रुपमा विकास गररने छ ।
वदगो विकासको अिधारणालाई पणु रुि पमा आत्मसाथ गदै िलाधार, िन िंगल एिं अन्य प्राकृ विक
स्रोिसाधनको संरक्षण र उपयोग गररने छ । रोिगारमल
ु क, गररिी न्यवू नकरणमा सहयोग पग्ु ने खालका
पिु ािधार विकासमा िोड वदइने छ । पिु ािधार वनमािणको दीगोपन सवु नवश्चििाका लागी उपभोक्ता िाट मौविक
एिं श्रम सहभावगिा िटु ाई अपनत्ि बोध गराइने छ ।
उपयक्त
ु औद्यावगक िािािरण बनाई ठुला, साना, मझौला, लघु िथा घरेलु उद्योगको स्थापना र प्रिदिनमा
िोड वदइने छ । स्िच्छ व्यािसायीक िािािरण वनमािण गरर वनवि व्यिसाय प्रिदिन गररने छ । आवथिक
कृ याकलापमा वनवि क्षेिको भवू मका बढाईने छ । यस नगर क्षेिमा प्रचरु संभािना रहेको पयिटन लगायिका
अन्य सेिा व्यापारमा वनवि क्षेिको भवू मका प्रबल हुने गरर प्रिर्द्िन गररने छ ।
गैरसरकारी क्षेिलाई विकास साझेदारका रुपमा अवं गकार गरर उवनहरुको कायिगि विर्ेशज्ञिा र अनभु िका
आधारमा विकास कृ याकलापमा सहि ढंगबाट पररचावलि हुने िािािरण बनाईने छ ।
नगरको सामाविक, आवथिक विकासका वनवमत्त िाह्य सहयोग पररचालन गनि प्रयास गररने छ ।
नगर क्षेि वभिका सबै आवथिक कृ याकलापमा आवथिक अनश
ु ासन कायम गरर भ्रष्टाचारमा शन्ु य
सहनवशलिाको नीवि वलइने छ ।
यिु ा लवक्षि रोिगार उन्मख
ु विर्ेश कायिक्रम सचं ालन गररने छ । खेलकुद क्षेिको प्रिदिनका लावग खेलकंु द
पिु ािधार लगायि यिु ा के वन्िि दव्ु यिसन न्यवू नकरण कायिक्रम सचं ालन गररने छ ।
वशक्षालाई प्राथवमकिा प्राप्त क्षेिका रुपमा वलई यसको विकासमा विर्ेश ढगं बाट पहल गररने छ । शैवक्षक
पिु ािधार वनमािण, उपयक्त
ु शैवक्षक िािािरण वनमािण गररने छ । शैवक्षक क्षेि र वशक्षण सस्ं थालाई रािनीविबाट
पणु िरुपमा मक्ु त्त गररने छ । वशक्षकहरुलाई आिश्यकिाका आधारमा िावलमको व्यिस्था गररने छ । शैवक्षक
संस्थालाई शावन्ि क्षेिको रुपमा व्यिहार गररने छ । संस्थागि र सामदु ावयक विद्यालयहरु िीच सहकायि गने
िािािरण वमलाईने छ । विद्यालयहरुलाई बालमैिी अिधारणा अनसु ार संचालन गररने छ । प्राविवधक
वशक्षालय र स्नािकोत्तर कलेि स्थापना गनि पहल गररने छ ।
स्िास््य सम्बवन्ध मौवलक हक सवु नवश्चि गनि नगर क्षेि वभि रहेका मौिदु ा सबै स्िास््य संस्थाहरुको
सिलीकरण, स्िरीकरण गरी सेिा प्रिाहको दायरा र क्षमिा अवभिृवर्द् गररनेछ । चोरमारा वस्थि प्राथवमक
स्िास््य के न्िलाई नगर अस्पिालको रुपमा स्िरोन्निी गने कायि प्रारम्भ गररनेछ साथै यस प्राथवमक स्िास््य
के न्िलाई रेफ्रेन्स अस्पिालको मान्यिा पाउने मापदण्ड परू ा गनि आिश्यक स्िास््य पिू ािधारहरुको व्यिस्था
गररनेछ । प्रभािकारी स्िास््य व्यिस्थाका लावग सरकारी, गैरसरकारी एिं िाह्य क्षेिको सहयोग पररचालन
गररनेछ । स्िास््य संस्थाहरुको क्षमिा विकास र सिलीकरणमा िोड वदईनेछ
सबैका लागी स्िच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कायिक्रम कायािन्ियन गररने छ ।
नगर क्षेिलाई सफा, सन्ु दर, आकर्िक एिं हराभरा बनाउन िािािरण मैिी स्थानीय शासनको अिधारणलाई
कायिन्ियनमा लयाईनेछ । आिास िथा अन्य पिू ािधार वनमािण गदाि िोवकएको मापदण्डका आधारमा
अवनिायि िृक्षारोपण गनपिु ने नीवि वलईनेछ । मध्यविन्दल
ु नगरपावलका बनाईने छ ।
ु ाई पणु सि रसफाई यक्त

२५. लैङ्वगक, िािीय, िगीय, पेशागि, उमेर समहु , शाररररक अिस्था िा विशेर् क्षमिा भएकाहरु विच
सामाविक समिा र समानिा कायम गने, सामाविक सदभाि बढाउने नीवि वलइने छ । यस िगिको वहिको
लागी विर्ेश कायिक्रमहरु सचं ालन गररने छ ।
२६. सामाविक िथा आवथिक रुपले वसमांन्िकृ ि हुन पगु क
े ा मवहला, दवलि, आवदिासी िनिावि, बालबावलका,
िेष्ठ नागररक, यिु ा, अपाङ्ग, अलपसख्ं यक, वसमान्िकृ ि, लोपोन्मख
ु िाविहरुको पवहचान स्थावपि गने
सशवक्तकरण गने एिं मल
ु प्रिावहकरण गरी सहभावगिामा योगदान बढाउनका वनवमत्त सचेिना अवभिृवर्द्,
क्षमिा अवभिृवर्द् र नेित्ृ ि विकास सम्बन्धी कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।
२७. मानि ससं ाधन विकासका लागी आम मध्यवबन्दु नगरिासीहरु विशेर्ि यिु ा िथा मवहलाहरुको आिश्यकिा
र अपेक्षा अनक
ु ु लको उत्पादनमल
ु क सीप एिं क्षमिा अवभिृवर्द् गनि अवभयानको रुपमा सीपमल
ु क एिं
उद्यमवशलिा विकास िावलम, कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ यसका लावग आिश्यकिा अनसु ार गैर
सरकारी, सहकारी, वनिी एिं िाह्य क्षेिको समेि सहयोग वलईनेछ ।
२८. नागररक मैिी प्रशासन कायम गनि िनप्रविवनवधहरुको नेित्ृ ि र क्षमिा विकासका वनवमत्त विशेर्
अवभमख
ु ीकरण िावलम सञ्चालन गररनेछ ।
२९. प्रभािकारी सेिा प्रिाहका वनवमत्त कमिचारीलाई काम प्रवि उत्प्रेररि बनाउन मौविक एिं गैरमौविक उपायहरु
अिलम्बन गररनेछ । कमिचारीको िृवत्त विकास र क्षमिा विकासमा पयािप्त ध्यान पयु ािइनेछ ।
३०. आमनागररकलाई लोकिन्िको आभास वदलाउन र उनीहरुको पहुचँ योग्य स्थानीय प्रशासवनक ईकाइबाटै
सेिाप्रिाह सवु नवश्चि गनि आिश्यक पिू ािधारहरुको व्यिस्था गरीने छ । आवथिक िर्ि ०७५/०७६ मा कवम्िमा
४ िटा िडा कायािलयहरु का भिन वनमािण गररनेछ । नगरपावलकाको के न्ि र िडा कायािलयहरुलाई
िनमख
ु ी, नेटिवकिं गमा आधाररि, सेिाग्राहीमैिी प्रशासकीय एकाईको रुपमा व्यिवस्थि गररनेछ । िडा
स्िरबाट प्रिावहि हुने सेिालाई चस्ु ि, दरुु स्ि र सशु ासनमा आधाररि बनाईनेछ ।
३१. सश
ु ासनका आधारभिू वसध्दान्िहरु विधीको शासन, पारदवशििा, सहभावगिा र सािििवनक उत्तरदायीत्ि,
अनश
ु ासन, आचारसंवहिा, बालमैिी, िािािरणमैिी, अपाङ्गिामैिी, लैङ्वगकमैिी एिं समग्रमा
नागररकमैिी स्थानीय शासनको प्रत्याभवू ि गररने छ ।
३२. नगरपावलकामा सञ्चालन हुने विकास योिनाका लावग योिना बैंक स्थापना गररनेछ ।
३३. सािििवनक सेिा संचालनमा गणु स्िरीय पद्दिी िा मापदण्ड कायम (SOP), वनधािरण गररनेछ ।
३४. नागररक-िनप्रविवनधी-प्रशासन विच असल सिं न्ध कायम गदै सचं ार माध्याम माफि ि वनयवमि नागररक
संिाद, सेिा प्रिाहका विर्यमा नागररकका गनु ासा एिं कमिचारीका गनु ासाहरुको व्यिस्थापन गररने छ ।
यसका लागी सािििवनक सनु िु ाई समेि गररने छ ।
३५. संचार माध्यामलाई विकास पिकाररिाको अिधारणा अनसु ार संचालन गनि उत्प्रेररि गररने छ ।
३६. िािािरण मैिी हररयालीयक्त
ु नमनु ा नगरपावलका बनाउन िािािरणमैिी स्थानीय शासनका सचू कलाई
नगरपावलकाबाट प्रिाह हुने सेिा, बिेट विवनयोिन र कर समेिसँग आिध्द गररनेछ ।

३७. िन सरं क्षण र सचं ालनमा समन्िय गनि, िन पैदािरको दीगो, गररिी वनिारणोन्मख
ु ढगं बाट उपयोग गनि,
मध्यिविि क्षेि संचालनमा समन्िय र मध्यिविि क्षेिका बावसन्दाको वहिका लागी उपयक्त
ु संयन्ि बनाई कायि
गररनेछ ।
३८. नारायणी िटिन्ध, अरुणखोला, वगररिारी लगायिका खोलामा िटबन्ध गनि चरु े िराइ मधेश संरक्षण सवमवि
लगायिका वनकायसगं को समन्ियमा कायि गररनेछ।
३९. फोहरमैला व्यिस्थापनको लागी नगरस्िरीय एिं विलला स्िरीय िहमा ित्कावलन र दीघिकावलन नीवि र
कायिक्रम िििमु ा गनि पहल गररने छ ।
४०. वछमेकी नगर\गाउँपावलका, विलला समन्िय सवमवि, प्रदेश, सघं सगं असल सबं न्ध कायम गररने छ ।
४१. पयाि-पयिटन, खेलकँु द पयिटन, कृ वर् पयिटन, साँस्कृ विक पयिटनको प्रिदिन गररने छ। पयिटन क्षेिको
आम्दानीबाट गररिीको रेखामनु ी रहेका नागररक समेि लाभावन्िि हुने गरर सहकाररमा आधाररि होमस्टे
सचं ालन गनि प्रोत्साहन गररने छ । सबै धमि, सस्ं कृ वि, परम्परा, मठ, मवन्दर आदी सम्पदाहरु, मेला, िािाको
संरक्षण गररनेछ ।
४२. उपभोक्ताहरुको अवधकार सवु नवश्चि गनि बिार संयन्िलाई प्रभािकारी बनाईनेछ । वनयवमि अनगु मन र
सपु ररिेक्षण गरी काला बिारी एिं कृ विम अभाि वनयन्िण गरी स्िस्थ प्रविस्पधाि र गणु स्िर कायम
गराईनेछ । मध्यविन्दु उद्योग िावणज्य सघं र बिार विकास सवमविहरु सगं को सहकायि बढाइने छ ।
४३. मानि अवधकारको विश्वव्यापी मान्यिा अनरुु प स्ििन्ि स्िावभमान र शावन्ि पिू िक बाच्न र िीिन यापन गनि
पाउने अवधकारको संरक्षणको प्रयास गररनेछ ।
४४. स्िास््य सफा र पणू ि पोर्णयक्त
ु घर गाउँ र िडा अवभयान सञ्चालन गदै आगामी ५ िर्ि वभि यस
नगरपावलकालाइि कुपोर्ण मक्त
ु भएको घोर्णा गररनेछ ।

सभाध्यक्ष महोदय,
उपरोक्त नीविगि मागिदशिनका आधारमा अब म आवथिक िर्ि २०७५/०७६ को आय व्यय वििरण प्रस्ििु
गने अनमु वि चाहन्छु ।
सभाध्यक्ष महोदय,
४५. मध्यवबन्दु नगरपावलकाको विवशष्ट भौगोवलक िनािट, पिू -ि पवश्चम रािमागिको मध्यभागमा अिवस्थवि एिं
पयािप्त प्राकृ विक साधन स्रोिको उपलब्धिा, िािीय विविधिा, वनमािण भईसके का विकासका न्यनू िम
आधारहरु र अन्य विवभन्न सिल पक्षहरुलाई आत्मसाथ गदै; नगरपावलकाको िृहत्तर विकासको वनवमत्त
आिश्यक गरुु योिना (Master Plan) को अभाि, आिश्यकिा अनरुु पको पयािप्त र सक्षम िनशवक्तको
अभाि, स्िावमत्ि विवहन िग्गा िवमनमा बनेका संरचना िथा अव्यिवस्थि बसोबास िस्िा कमिोरी,
समस्या र अिरोधहरुलाई वचदै; भौगोवलक एिं िािीय विविधिा अनरुु पका पिू ािधार एिं सामाविक विकास
नीवि, योिना र कायिक्रम ििु िमा गरी प्रभािकारी ढगं बाट कायािन्ियन गने, उपलब्ध िनशवक्तको क्षमिा
विकास गरी पररचालन गने एिं सक्षम िनशवक्तलाई आकवर्िि गने, विवभन्न वकवसमका प्रकोपको प्रभािकारी
व्यिस्थापन, नागररकमैिी ढंगबाट नगरपावलकाको संस्थागि विकास, साधन स्रोिको वदगो पररचालन िथा
शहरीकरणका चनु ौिी सामना गदै; िनमि, िनइच्छा र हामी िनप्रविवनवधहरुको ित्परिा एिं इच्छा, शवक्त,
कृ वर्, पशपु ालन, पयिटन क्षेिको उच्च सम्भािना िथा प्राकृ विक स्रोि साधनलाई अिसरका रुपमा ग्रहण
गररएको छ ।
सभाध्यक्ष महोदय,
४६. चालु आवथिक िर्ि ०७४/७५ मा पिू ािधार क्षेि विकास, सामाविक विकास, सस्ं थागि विकास, आवथिक
विकास लगायि विवभन्न विर्य के वन्िि योिना िथा कायिक्रमहरु कायािन्ियन गररएका वथए ।
उपरोक्त कायिहरु सचं ालनको लावग चालु िफि रु. १८ करोड ५७ लाख ३७ हिार, पँिू ीगि रु. २८ करोड
६१ लाख ९६ हिार गरी कुल रु. ४७ करोड १९ लाख ३३ हिार विवनयोिन गररएकोमा २०७५ िेष्ठ मसान्ि
सम्म चालु िफि ७८.१५ प्रविशि र पँिु ीगि िफि ५७.६० प्रविशि गरर िम्मा रु. ३३ करोड ९३ लाख
८१ हिार २ सय २६ रुपैया वित्तीय प्रगिी भएको छ । चालु आवथिक िर्िको दोस्रो चौमावशक अबवध सम्म
नेपाल सरकारले िोके बमोविम लवक्षि बगिका वनवमत्त सामाविक सरु क्षा िापि रु. ५ करोड ५२ लाख २०
हिार ४ सय वििरण गररएको छ ।
यस बमोविमको वित्तीय पररचालनबाट आवथिक क्षेि अन्िगिि कृ वर्, पशपु ालन, पयिटन प्रिदिन लगायिका
विर्य सामाविक क्षेि अन्िरगिि वशक्षा, स्िास््य, खानेपानी, सरसफाई, सस्ं कृ वि प्रिदिन, खेलकुद, लैङ्वगक
समानिा, लवक्षि िगिको सशवक्तकरण, सिलीकरण र मल
ू प्रिावहकरणका क्षेिमा विवभन्न कायिक्रमहरु
सञ्चालन भई उपलब्धी प्राप्त भएका छन् ।
िि् िि् क्षेिमा भएका विकास कृ याकलापहरुबाट समदु ायमा सकरात्मक प्रभाि देवखसके को छ भने के ही
विकासका आधारहरु खडा भएका छन् विनबाट विस्िारै उपलब्धीहरु प्राप्त हुनेछन । आय-आििन,

विविकोपाििन, सचेिना र ज्ञानमा आएको अवभिृवध्दलाई वदगो बनाई राख्नु भािी वदनका चनु ौिी हुन् ।
पिू ािधार क्षेि अन्िगिि सडक वनमािण, वसचं ाई सवु िधा, समदु ावयक भिनहरु वनमािण, सोलार बत्ती िडान
भएका छन् । साविकका सािििवनक सेिा प्रदायक स्थानीय वनकायका कायािलयहरुमा िवडि प्रविवधको
उपयोगले कायि सम्पादनमा सहिीकरण पवन गरेको छ ।
साविक स्थानीय वनकायहरुका साथमा विवभन्न क्षेिका गैरसरकारी सघं –सस्ं थाहरु माफि ि नागररक स्िरमा
चेिना अवभिृवध्द, आय–आििन र िीविकोपाििनमा टेिा पयु ािउने कायिहरु भएका छन् । यस अिसरमा
साविक स्थानीय वनकायहरु,विवभन्न सरकारी कायािलयहरु, सरु क्षा वनकाय, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु,
नागररक समाि, सञ्चार माध्याम आदी सबै िगि क्षेि िहबाट नागररक वहिका वनवमत्त भएका प्रयासहरु र
सम्पावदि कृ याकलापबाट प्राप्त उपलब्धीका वनवमत्त हावदिक धन्यिाद वदन चाहन्छु । कायिसम्पादनका क्रममा
देवखएका समस्या, बाधा–व्यिधान, कमी–कमिोरीलाई आत्मसाथ गदै आगामी वदनमा कायिक्रम
कायािन्ियन प्रयासमा पवन वनरन्िर सहयोग र सद्भािको अपेक्षा रावखएको छ ।
सभाध्यक्ष महोदय,
४७. स्थानीय सरकारका रुपमा यस मध्यवबन्दु नगरपावलकाको गररमामय नगरसभामा प्रस्ििु गररएको यस
आवथिक िर्ि २०७५/०७६ को बिेट िथा कायिक्रमको वनम्न उद्देश्यहरु रहेका छन् ।
क) पिू ािधार वनमािणमा िनसहभावगिा बढाई नमनू ा कायि गने,
ख) स्िास््य क्षेिको सिलीकरण एिं स्िरीकरण गने,
ग) बालबावलकाको विद्यालय पहुचँ एिं वटकाउपन िथा वसकाइको गणु स्िर अवभिृवर्द् गने
घ) स्िरोिगार एिं रोिगारी सृिनामा सहिीकरण गने,
ङ) सामाविक न्याय र समानिा कायम गने,
च) स्िच्छ िािािरण, प्रकोप न्यनू ीकरण र शहरीकरणलाई व्यिवस्थि गने,
छ) सश
ु ासन प्रिर्द्िन गने,
ि) रािस्िको दायरा बढाउने ।
४८. उपरोक्त उद्देश्य हावसल गनि बिेट िथा कायिक्रम िििमु ा गदाि ध्यान पयु ािइएको छ । वनम्न पध्दिी अबलम्बन
गरी बिेट िथा कायिक्रमलाई िनमख
ु ी, यथाथिपरक, वदगो र प्रभािकारी बनाउने प्रयास गररएको छ।
क) अन्िर सरकारी वित्तीय हस्िान्िरण्को माध्यमबाट नेपाल सरकारबाट शसिि एिं वनशिि अनदु ान वसमा
प्राप्त,
ख) आन्िररक आयको अनमु ान,
ग) स्रोि अनमु ान िथा बिेट वसमा वनधािरण सवमविबाट बिेट वसमा वनधािरण,
घ) समदु ाय स्िरबाट नागररकका आिश्यकिा र अपेक्षा सक
ं लन,
ङ) िडा भेला, छलफल,
च) िडाबाट प्राथवमकिा सवहि योिना कायिक्रम वसफाररस,
छ) बिेट िथा कायिक्रम िििमु ा सवमविमा छलफल, विश्लेर्ण,
ि) प्राथवमकिा क्षेि वनधािरण गरी बिेट विवनयोिन,

४९. योिना, कायिक्रम, आयोिनाहरुलाई नागररकको आिश्यकिा र अपेक्षानक
ु ु ल बनाउन, साथिक पररणाम
हावसल गनि र बिेट विवनयोिनलाई सहि बनाई कायािन्ियनमा प्रभािकाररिा लयाउन प्रस्ििु बिेट िथा
कायिक्रममा समािेश भएका योिना, कायिक्रम िथा आयोिनाहरुलाई वनम्न आधारमा प्राथवमकीकरण
वनधािण गररएको छ ।
क) पिु ािधार विकास र गररबी न्यनू ीकरणमा योगदान पयु ािउने,
ख) उत्पादन मल
ू क र वछटो प्रविफल वदने,
ग) रािस्ि पररचालनमा योगदान पयु ािउने,
घ) सेिा प्रिाह, सस्ं थागि विकास र सश
ु ासनमा योगदान पयु ािउने,
ङ) स्थानीय श्रोि साधनमा आधाररि भई िनसहभावगिा अवभबृध्दी गने,
च) लैङ्वगक समानिा, सामाविक समािेशीकरणको अवभिृध्दी हुन,े
छ) वदगो विकास र िािािरण सरं क्षणमा योगदान पयु ािउने,
ि) विशेर् संस्कृ वि र िािीय पवहचान प्रबदिन गने,
झ) नागररक स्िरबाट उठान भएका आिश्यकिा एिं अपेक्षाहरुको संिोधन,
ञ) िडा सवमविका वसफाररस ।

सभाध्यक्ष महोदय,
५०. प्रस्ििु बिेट िथा कायिक्रम िििमु ा गदाि वनम्न नीवि िथा आधारहरुलाई आत्मासाथ गररएको छ ।
क) नेपालको सवं िधान, २०७२ को अनसु चू ी ८ र ९ मा उललेवखि स्थानीय िहको एकल िथा साझा
अवधकारको सचू ी;
ख) नेपालको सवं िधान, २०७२ मा उललेवखि मौवलक हकहरु;
ग) नेपालको सवं िधान भाग ४ अन्िगििका राज्यका आवथिक, सामाविक विकास, प्राकृ विक श्रोिको
उपयोग, िािािरण संरक्षण सम्बन्धी नीविहरु, धारा ५९ को आवथिक अवधकार र भाग १९ को आवथिक
कायि प्रणाली;
घ) स्थानीय सरकार सचं ालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यिस्थाहरु;
ङ) संघीय सरकारले अवं गकार गरेको आिवधक योिनाले वलएका नीवि िथा प्राथवमकिाहरु;
च) संघीय सरकारले अिलम्बन गरेका आवथिक िथा वित्तीय नीविहरु;
छ) नेपालले अन्िरावष्टय िगिमा िनाएका प्रविबध्दिाहरु;
ि) स्थानीय सरकार सञ्चालनसंग सम्बवन्धि अन्य काननू ी (ऐन, वनयमािली, विवनयम, कायिविवध ,
वनदेवशका , पररपि, वनणियहरु आवद ) प्रािधानहरु;
झ) स्थानीय िहका सिं न्धमा भएका अध्ययन, अनसु न्धानका प्रवििेदनहरु;

ञ) विकासका समसामवयक मद्दु ाहरु िस्िै सामाविक सरं क्षण, वदगो विकास, िलिायु पररिििन र विपद्
व्यिस्थापन, खाद्य िथा पोर्ण सरु क्षा, लैङ्वगक सशवक्तकरण िथा समािेशी विकास, बाल मैिी
स्थानीय शासन, िािािरण मैिी स्थानीय शासन, पणू ि सरसफाई एिं उिाि सक
ं ट लगायिका अन्िर
सम्बवन्धि विर्यहरु;
ट) नेपाल सरकारका विर्यगि एिं क्षेिगि नीविहरु,
ठ) समदु ाय, टोल, िस्िी स्िरमा भएका छलफल नागररक स्िरबाट उठान भएका आिश्यकिा एिं अपेक्षा
िथा िडा सवमविका वसफाररस ।
सभाध्यक्ष महोदय,
५१. अब म प्रस्ििु बिेट िथा कायिक्रम माफि ि नगर कायिपावलकाले कायािन्ियन गनि चाहेका नीविगि
व्यिस्थाका बारेमा उललेख गनि चाहन्छु ।
क) वनवि व्यिसायी संघ सस्थाहरुसंगको सहकायि माफि ि करको आधार र दायरा बढाउने, कर वशक्षा
अवभयान र एवककृ ि सम्पवत्त कर लागु गनि प्रस्िाि गररएको छ ।
ख) पिू ािधार विकासलाई उच्च प्राथवमकिा वदईएको छ ।
ग) चालु आवथिक िर्ि देवख प्रारम्भ गररएको मेयर नमनू ा सडक वनमािण कायिलाई वनरन्िरिा वददं ै प्रत्येक
िडाका लावग वनयोविि रकम मध्ये ३० प्रविशि रकम विवनयोिन गररएको छ ।
घ) कृ वर् उत्पादन र उत्पादत्ि बढाउन, कृ वर् र सहकारी विच सामान्िस्यिा कायम गररएको छ । कृ वर्
सम्बन्धी लगानीलाई समहू माफि ि प्रिावहि गने नीवि अिलम्बन गररएको छ ।
ङ) पिू ािधार वनमािणमा िनसहभावगिा सवु नवश्चििाका लावग हरेक पिू ािधार वनमािणमा न्यनू िम १५ प्रविशि
( नगद िथा श्रम सहभावगिा ) योगदान सवहि िनसहभावगिालाई अवनिायि बनाइएको छ ।
च) स्थानीय शासन प्रणालीलाई बालमैिी यिू ा मैिी, लैङ्वगक मैिी, अपाङ्ग मैिी, िेष्ठ नागररक मैिी,
िािािरण मैिी एिं समग्रमा नागररक मैिी बनाउन िि् िि् क्षेिका सचू कहरु सम्बन्धी कायिक्रमका
वनवमत्त बिेट व्यिस्था गररएको छ । विशेर् गरी नगरपावलकालाई वनरक्षरमक्त
ु बनाउने, समदु ायलाई
सफा िथा िािािरणलाई स्िच्छ बनाउने नीवि अबलम्बन गररनेछ ।
छ) मध्यविन्दक
ु ो पवहचान झलकाउन िडा नं. १३ को मैनाघाट क्षेिमा मा प्रारम्भ भएको पाकि वनमािणको
कायिलाई वनरन्िरिा वदइनेछ । त्यस प्रयोिनका लावग बिेटको व्यिस्था गररएको छ ।
ि) सहकारीलाई आय आििन एिं रोिगारी बढाउने माध्यमको रुपमा कृ वर् र पयिटन क्षेिको विकासमा
उपयोग गररने छ ।
झ) खेलकुद क्षेिका पिू ािधार वनमािण गनि र मध्यवबन्दक
ु ो पवहचानका रुपमा स्थावपि प्रत्येक िर्ि हुने राइनोकप
फुटिल प्रवियोवगिा सञ्चाल िथा बढी भन्दा बढी विर्यगि खेलहरु सहभागी हुने गरी मेयर वशलड
खेलकूद प्रवियोवगिा सञ्चालन गनि बिेट व्यिस्था गररएको छ ।

ञ) सश
ु ासन, क्षमिा विकास र नागररक िनप्रविवनवध प्रशासन विचको समु धरु सम्बन्ध कायम गनि आिश्यक
सबै उपायहरु अिलम्बन गररएको छ । त्यसका लावग पयािप्त बिेटको व्यिस्था गररएको छ ।
सािििवनक सेिा प्रिाहलाई सेिाग्राहीमैिी िलु याउन प्रविवधको प्रयोग बढाईने नीवि वलइने छ ।
ट) नगरपावलकामा कायिरि कमिचारीहरुको मनोबल एिं उत्प्रेरणा बृध्दी गनि र कायि सम्पादन क्षमिा
अवभिृध्दी गनि रकमको व्यिस्था गररएको छ । ज्यालादारी, करार सेिा एिं अस्थायी रुपमा कायिरि
कमिचारीहरुको स्थायीत्ि र िृत्ती विकासका लावग पहल गररने छ । कमिचारीहरुलाई नगर
कायिपावलकाले िोके बमोविम थप सवु िधा उपलब्ध गराईनेछ ।
ठ) पँिू ीगि शीर्िक अन्िरगि विवनयोविि रकमबाट विकास योिना वक्रयाकलाप सञ्चालन गदाि उपभोक्ता
सवमविहरु लाई एकीकृ ि मापदण्ड बमोविम सचं ालन गने नीवि अिलम्बन गररनेछ ।
ड) भउू पयोग योिना, अव्यिवस्थि बसोबास व्यिस्थापन, फोहरमैला व्यिस्थापन, सडक मापदण्ड आवद
नीविगि व्यिस्था कायिन्ियनका लावग आिश्यक बिेटको व्यिस्था गररएको छ । त्यस्िा
कायिक्रमहरुलाई वक्रयाकलापमा रुपान्िरण गरी कायािन्ियन कायियोिना बनाई कायािन्ियन गररनेछ ।
िडा सवमविबाट वसफारीस भई आएका िर स्थानीय िहबाट कायिन्ियन हुन नसक्ने ठूला योिना िथा
कायिक्रमहरु कायिन्ियनका लागी प्रदेशसभा िथा नेपाल सरकार समक्ष अनरु ोध गरी पठाईनेछ ।
सभाध्यक्ष महोदय,
५२. यस आय व्यायको अनमु ान मस्यौदा ियारीका वसमाहरु, बाधा व्यिधान र अिरोधहरु रहेका वथए । यस्िा
अिरोध र वसमाहरु कायािन्ियन चरणमा पवन िेवसिने वनवश्चि छ । अवसवमि अपेक्षा र वसवमि साधनस्रोिका
विच िादाम्यिा कायम गरर बिेट िििमु ा र कायािन्ियन आफै मा अप्ठ्यारो र चनु ौविपणु ि विम्मेिारी हो । यस
चनु ौविको सामना अरुबाट सम्भि छै न, हामी आफै ले सामना गदै गन्िव्यमा पग्ु नै पने बाध्यिा छ । हामीलाई
यस्िो बाध्यात्मक अप्ठ्यारो अिस्था र चनु ौवि सामना गने उिाि र शवक्त िनमिले प्रदान गरेको छ । िसथि
हामी गन्िव्यमा अिश्य पग्ु ने छौं ।
५३. अन्िर सरकारी वित्तीय हस्िान्िरण माफि ि नेपाल सरकारबाट प्राप्त स्िास््य, वशक्षा र कृ वर् िफि को सशिि
अनदु ान बिेट रु. २० करोड ४५ लाखलाई संिवन्धि शाखाहरु संग समन्िय गरी कायािन्ियन गररनेछ । यी
बाहेक नगरपावलका मािहि आउने क्रममा रहेका अन्य विर्यगि कायािलय र िीनका िावर्िक
कायिक्रमहरुलाई यसै बिेटको अवभन्न अङ्ग मानी समन्िय गरी प्रभािकारी ढङ्गबाट कायािन्ियन गररनेछ ।
विवभन्न गैरसरकारी सघं संस्थाहरु, समदु ावयक िन उपभोक्ता समहू हरु, सहकारी संस्थाहरु लगायिका
वनकायहरु कायिक्रमहरुलाई पवन यसै बिेटको अवभन्न अगं मानी समन्िय गरी कायिन्ियन गररनेछ । यसरी
विवभन्न स्रोिबाट हुने आय र खचिलाई काननू ी रुपमा बिेटका अवभन्न अङ्ग बनाउन आिश्यक काननू ी
प्रवक्रया अपनाइनेछ ।

सभाध्यक्ष महोदय,
५४. अब म आवथिक िर्ि २०७५/०७६ को अनमु ावनि आय, व्यय र स्रोि व्यिस्थापनको अनमु ान प्रस्ििु गनि
चाहन्छु । प्रस्ििु बिेटको आयको ठूलो वहस्सा विवत्तय हस्िान्िरण अन्िगिि नेपाल सरकार बाट प्राप्त रु. १४
करोड ९२ लाख, सशिि अनदु ान िफि रु. २० करोड ४५ लाख, रािस्ि बाडफाड बाट १० करोड ४५ लाख
८२ हिार र प्रदेश सरकार बाट सिारी साधान कर बापि रु ५६ लाख २४ हिार ८७९, वित्तीय समानीकरण
अनदु ान अन्िगिि १२ करोड ५९ लाख ४ हिार र बहुक्षवे िय पोर्ण कायिक्रम अन्िगिि रु. १८ लाख ४०
हिार, चालु आवथिक िर्ि ०७४ /०७५ को अनमु ावनि मौज्दाि रकम रु ८० लाख, नगरपावलकाको
आन्िररक रािस्ि अनमु ान रु. ५ करोड, उपभोक्ता सवमविबाट हुने नगद एबं श्रम सहभावगिा िथा बस्िगु ि
सहायिा बाट प्राप्त िनसहभावगिा रकम रु. १ करोड ५० लाख गरर आगामी आवथिक िर्ि ०७५/०७६ को
लावग िम्मा रु. ५५ करोड १३ लाख ४० हिार ८ सय ७९ को अनमु ावनि आय व्यय प्रस्ििु गरेको छु ।
५५. व्ययिफि वनिािवचि पदावधकारीको भत्ता, सवु िधा, कमिचारीका िलब, भत्ता िथा अन्य सवु िधा, कायािलय
सञ्चालन लगायिका शसिि अनदु ान र अन्य प्रशासवनक खचि समेिको चालु खचिका वनवमत्त रु. २७ करोड
४५ लाख र आवथिक विकास, सामाविक विकास, पिू ािधार विकास, िािािरण िथा विपद व्यिस्थापन,
सस्ं थागि विकास,सेिा प्रिाह र सश
ु ासन लगायिका काम समेवटएको पँिू ीगि खचिका वनवमत्त रु. २७ करोड
६८ लाख ४० हिार ८७९ विवनयोिन गररएको छ । चालु खचिका वनवमत्त अन्िर सरकारी वित्तीय हस्िान्िरण
माफि ि् प्राप्त हुने वनशिि अनदु ान िफि को रु. ५ करोड ५० लाख र आन्िररक आयबाट रु. १ करोड ५० लाख
गरी िम्मा रु. ७ करोड विवनयोिन प्रस्िाि गरेको छु । पँिू ीगि खचिका वनवमत्त अन्िर सरकारी वित्तीय
हस्िान्िरण माफि ि् प्राप्त हुने वनशिि अनदु ान िफि को रु. २७ करोड २० लाख ८७९ मध्येबाट रु. २१ करोड ७०
लाख ८ सय ७९ र आन्िररक आयबाट रु. ३ करोड ५० लाख र चालु आवथिक िर्ि को नगद मौज्दाद श्रम र
िनसहभावगिा बाट रु २७ करोड ६८ लाख ४० हिार ८ सय ७९ विवनयोिन प्रस्िाि गररएको छ । अन्िर
सरकारी विवत्तय हस्िान्िरण अन्िगिि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको सशिि अनदु ान िफि को २० करोड ४५
लाख रुपैयाँ िोवकए बमोविम खचि गररने छ ।
रािस्िको शीर्िकगि अनमु ान वििरण, सवं चि कोर्मा िम्मा हुनेगरी विवभन्न स्रोिबाट प्राप्त हुने आय र
व्ययको शीर्िकगि वििरणहरु अनसु चू ीमा उललेख गररएको छ ।
िय मध्यविन्दु ।।।

