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Oी मधुवन नगरपा%लकाको छैटौ नगरसभामा नगर उप3मुख Oी सुबरानी थाV Wयु बाट  

3Xतुत नी'त तथा काय��म 

 

अZय[ Oी गणेश बहादरु [े]ी Wयू‚ 

उपिXथत स_पूण� वडाका वडा अZय[WयूहV‚ 

उपिXथत स_पूण� नगरकाय�पा%लकाका सदXयWयूहV‚ 

उपिXथत स_पूण� वडा सदXयWयूहV‚ 

उपिXथत स_पूण� कम�चारa %म]हV ।  

 

१ �व�व�यापी महामार�को �पमा फै�लएको corona virus covid–19 का कारण उ'प(न असहज 

प-रि/थ1त र ब(दाव(द�का बीच आज म आ.ब. २०७७।७८ को नी1त तथा काय<=म र बजेट पेश 

गन< गइरहेकC छु । मधुवन नगरपा�लकाको यस ग-रमामय छैटौ नगरसभामा उपIमुखका 

है�सयतले आ.ब. २०७७/०७८ को नी1त तथा काय<=म र बजेट पेश गनM अवसर IाNत भएकोमा 

आभार �यOत गन< चाहा(छु | यस अवसरमा राजनी1तक प-रवत<नका लाQग जीवन उ'सग< गनु<हुन े

सRपूण< महान शTहदह� I1त हाTद<क UVधा(जल� �यOत गद<छु | 

२  नेपालको संXबधानको अनुसूचीह�मा उYलेZखत आधारभूत िजRमेवार�मा रहने /थानीय 

सरकारका काय<ह� एबं नेपाल सरकारबाट /वीकृत काय< �व/ततृीकरणमा उYलेZखत 

काय<ह�‚/थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ नगर काय<पा�लका (काय< Xबभाजन) 1नयमावल� 

२०७४, नगर काय< सRपादन 1नयमावल�, २०७४ मा ग-रएको aयव/था अनुसार सहभाQगतामुलक 

ढंगले यो नी1त तथा काय<=म पेश ग-रएको छ | 

३ लामो सघष<प1छ नेपाल� जनताको चाहना अनु�प संघीय /व�पको समाबेसी जनI1तनीQधमुलक 

राfय Iणाल� /थापना भएको छ | /थानीय सरकार I1त जनताको बgदो आकाhiा, Uोत 

साधनको सी�मतताका बाबजुद उपल�ध Uोत साधनको Iयोगबाट अQधकतम I1तफल Tदने Iयास 

ग-रएको छ | 
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४ यस सभामा I/तुत नी1त तथा काय<=मह�ले वत<मान अव/थामा �व�व�यापी महामार�को �पमा 

फै�लएको corona virus covid–19 बाट आम सव<साधारणलाइ मुOत गन< नेपाल सरकारबाट 

घोषणा भएको जार� लकडाउन र 'यसबाट आम नेपाल� जनतालाई ज/तै मधुवन नगरवासी 

दाजुभाइ तथा TदTदबTहनीह�को सामािजक आQथ<क लगायत जीवनका हरेक iेlमा परेको �यापक 

र Tदघ<काल�न असर समेतलाइ (यून गनM तफ<  �वचार पुया<इ योजना तजु<माका =ममा यस 

नगरपा�लकाका �व�भ(न तहबाट IाNत हुन आएका राय, सुझाब एबं चालु आ.ब. को बजेट 

काया<(वयनबाट IाNत उपलि�ध समेतका आधारमा आगामी आ.ब.२०७७/०७८ को बजेट र नी1त 

तथा काय<=म तयार पा-रएको छ| 

५ को�भड– १९ को स=मणको aयापकताले �सज<ना हुन सOने �वषम प-रि/थ1तसँग जुqन कृ�षमा 

आधु1नrककरण गर� �यापक �पमा रोजगार�को सजृना गर� मधुवन नगरपा�लकालाई कृ�षज(य 

व/तुह�मा आ'म1नभ<र बनाइनेछ ।   

६ को�भड –१९ सं=मणको सRभा�वत जोZखममा रहेका नाग-रकह�लाई नेपाल सरकारले तोके 

बमोिजम Oवारे(टाइन तथा आइसोलेशनमा राsे एंव आव�यकतानुसार कोरोना भाइरसको उपचार 

रोकथाम र 1नय(lणको aयव/था �मलाइनेछ ।  

७ को�भड –१९ सं=मणको सRभा�वत जोZखममा रहेका नाग-रकह�लाई आव�यकतानुसार 1छमेकC 

नगरपा�लकाह�सँग सम(वय र सहकाय< ग-र 1नय(lण रोकथाम र उपचारको aयव/था ग-रनेछ । 

यस Iकारको महामार� रोकथाम तथा 1नय(lणमा खTटने /वा/tयक�म< तथा अ(य जनशिOतलाई 

मा/क, प(जा, से1नटाइजर, �प�पइ लगायतका अ'याव�यक /वा/tय सामाuी उपल�ध गराइनेछ । 

८= आगामी आQथ<क बष<को बजेट तजु<मा गदा< मैले जनआकांiा र आव�यकताको Xबचमा 

सामा(ज/यता �मलाई सr=य जनसहभाQगता हुनेगर� �पछडीयका iेl, वग<, मTहला, द�लत, 

बालबा�लका, मुि/लम,सुकुRबासी र मुOत कमैयाका सम/याह� लाई सRबोधन गनM Iयास गरेकC 

छु | 

 
 

अZय[ महोदय‚ 

९. अब म आगामी आ.ब. २०७७।०७८ को बजेट तथा काय<=मका उVधे�य, Iाथ�मकता र नी1तह� 

I/तुत गनM अनुम1त चाह(छु | 
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क. लdय-  

 मधुवन नगरवासीह�लाई सामािजक, सां/कृ1तक, आQथ<क र कृ�ष iेlमा पूण< 

आ'म1नभ<र, समु(नत र /वावलRबी बनाउने। 

 कोरोना रोगको रोकथाम, 1नय(lण र उपचार गन< र यस Iकारको महामार� 

�व�Vध /वा/tय Iणाल�लाई सवल र सुढृढ बनाउने । 

ख. बजेटका उधेeयहV   

• यस नगरपा�लकालाई IाNत  हुने wोत साधनको उxचतम उपयोग ग-र नगरबासीह�को  

आQथ<क, सामािजक र भौ1तक �वकास गनM । 

• नेपालको संXबधान, /थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लगायत Iच�लत ऐन कानुन 

Vवारा I'याभूत ग-रयका अQधकारह�को 1नवा<द उपयोग गनM वातावरण �सज<ना ग-र 

नगरबासीको सवा<hQगण �वकाश गनM | 

• को�भड –१९ स=मणको सRभा�वत जोZखममा रहेका नाग-रकह�लाई नेपाल सरकारले 

तोके बमोिजम Oवारे(टाइनमा राsे, सं=�मतह�लाई आव�यक उपचारको aयव/था 

�मलाइने । 

• �पछडीएका वग<‚ �लhग‚ जात‚ जा1तको सचेतना बTृद गदy �सपमुलक तथा आयमुलक 

काय<=मह� संचालन गनM | 

• साब<ज1नक जzगा, बाटो,तालतलैया, उVयान, पाक< , वन-जंगल नTद खोलानाला आTदको 

संरiण  गनM | 

• 1नमा<णाQधन नगर काय<पा�लकाको भवन 1नमा<ण सRप(न गनM, सबै वडा 

काया<लयह�को भवन 1नमा<ण गनM | 

• नगर �भlका बसपाक< , मासुपसल, बधसाला तरकार� तथा हाटबजारलाई aयवि/थत 

गनM 

• साब<ज1नक �वVयालयको /तरो(नती गनM, �शiालाई गुण/तर�य I1त/पध{ र 

aयवसा1यक बनाउने  | 

• फोहोरमैला तथा Yया(डrफYड साइटको 1नमा<ण काय<लाई aयवि/थत ढंगले अगा|ड 

बढाउने 

• कृ�ष पशुपालनलाई सRमा1नत पेशाको �पमा आक�ष<त बनाइनेछ । 

• नगर �भlका गौरवका आयोजनालाई Iाथ�मrककरण गर� बजेट aयव/थापन ग-रनेछ । 

• नगर �भl संचा�लत घरेलु‚ साना तथा ठुला उVयोगलाई Iो'साहन ग-रनेछ । 
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बजेटमा उYलेZखत उVधे�यह� हा�सल गन< र Iाथ�मकता काया<(वयन गन< मधुवन 

नगरपा�लका सरकारले आम नगरबा�सह� �वकाश साझेदार सँ/थाह�‚ सं1घय र Iदेश 

सरकारसंग सम(वय र साझेदार� गनMछ | उपल�ध पूँजी �सप र iमताको उxचतम उपयोग 

गन< 1निज, सरकार� तथा गैरसरकार� स/थासंग सहकाय< गनMछ ।  

ग. 3ाथ%मकता 

• भौ1तक पूवा<धार र शहर� �वकास 

• आधारभूत तथा माqय�मक �शiा 

• आधारभूत /वा/tय र सरसफाई 

• कृ�ष तथा पशुपालन, कृ�ष उ'पादन aयव/थापन, पशु /वा/tय र सहकार� सRबि(ध काय< 

• कृ�ष Iसारको aयव/थापन, पशु /वा/tय र सहकार� सRबि(ध काय< 

• /वा/tय खानेपानी योजना काय<(वयन 1नयमन एब ंखानेपानी aयव/थापन 

• तटब(ध, नTद 1नय(lण 

• खेलकुद Xबकाश 

• यातायात 

• होम /टे संचालन 

• घरेलु‚ साना तथा ठुला उVयोग  

घ. नी'त तथा काय��म 

आ. ब. २०७७/२०७८ को बा�ष<क नी1त तथा काय<=म र बजेट तजु<मा गदा< द�घ<काल�न 

ल~य उVधे�य तथा Iाथ�मकता IाNत iेlह�का अ1त-रOत कोरोना रोगको रोकथाम, 

1नय(lण र उपचार, यस Iकारको महामार� �व�Vध ल�न /वा/tय Iणाल�लाई सवल र 

सुढृढ बनाइने छ साथै यस नगरपा�लकाको आवQधक योजना समेतलाई आधारको �पमा 

/वीकार ग-रएको छ । यसका साथै Iच�लत 1नयम कानून �व�भ(न संघ सँ/थाह�बाट 

IाNत सुझाव तथा I1तr=याका आधारमा देहायका नी1त तथा काय<=मह� अवलRबन 

ग-रने छ । 

१ भौ'तक पुवा�धार तथा शहरa �वकास 

 सडक बोड< नेपाल र अ(य 1नकाय समेतबाट IाNत हुने अनुदान रकम अ(तग<त संचालन 

हुने काय<=मह�को काय<(वयनमा 1त�ता Yयाउन उपभोOता स�म1तह�लाई सवल र सiम 

बनाउने काय<=म संचालन ग-रने छ | 
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 �वकास 1नमा<णका काय<मा संलzन उपभोOता स�म1तले गरेका काय<ह�को मूYयाhकन ग-र 

सब�'कृ�ट काय< गनMलाई सRमान ग-रनेछ | 

 नगर iेl �भl Iयोगमा रहेका खुYला साव<ज1नक /थानको संरiण सRबध<न गनM | 

 नगर iेlको सडक संजालमा सबै नगरवासीह�को पँहुच बढाउन आव�यकता र औQच'यको 

आधारमा नयाँ सडकको 1नमा<ण र भएका  सडकह�को /तरो(नती ग-रनेछ । 

 स-साना आयोजना स(चालन गनु<को साटो समयमै सRप(न गन< सOने उपलि�धमुलक  

आयोजना स(चालन गदा< गुण/तरलाई उxच Iाथ�मकता Tदईने छ | 

 �वVयालय तथा सरकार� भवनको हाता पूण< सरसफाई र वातावरण मैlी बनाईनेछ । 

 

२ %श[ा 

"शै�iक गुण/तर, मधुवन नगरपा�लकाको समVृबीको आधार" 

 सामुदा1यक �वVयालयह�को शै�iक गुण/तर कायम गन< Xबशेष qयान Tदइनेछ । 

 �वVयालयमा लागुपदाथ< दaुय<सनीय �व�Vबको अ�भयान, योग अ�यास, बालOलव iमता �वकास 

काय<=म, �शश ु/याहार काय<=म अगाडी बढाइनेछ । 

 एक वडा एक Iा�वQधक XबVयालय �शiा नी1त लाई अवलRवन ग-रनेछ । 

 सामुदा1यक �वVयालयह�मा �शiक �वVयाथ{ अनुपात न�मलेको ठाउँमा दरब(द� �मलान गदy 

काय<=मलाई अगाडी बढाइनेछ, (यून �वVयाथ{ रहेका �वVयालयह�लाई निजकैको �वVयालयमा 

मज< गर� �शiक दरब(द� समेत �मलान गर�नेछ ।  

 कमजोर �सकाइ उपल�धी भएका �वVयाथ{ह�लाई शै�iक सुधार गन< अ1त-रOत कiा स�चालनको 

लागी रकम उपल�ध गराइनेछ । 

 �शiण �सकाइ वVृXब गन<का लागी �वVयाथ{ Vबारा �शiकको �शiण �सकाइ समयावQध 

मूYयाhकन ग-रनेछ । 

 सामुदा1यक �वVयालयमा अqययनरत छाlाह�लाई 1नशYुक सेनेटर� Nयाड उपल�ध गराइनेछ । 

 बालXबकास सहजकता<, �शiकह�को पेशागत �वकास ता�लम Iदान ग-रनेछ ।  

 �वVयालय कम<चार�, I.अ. लाई SIP, IEMIS र लेखा सRब(धी अ�भमुZखकरण ता�लम Iदान 

ग-रनेछ । 

 �वVयालयमा अ1त-रOत r=याकलाप स�चालन गर� अ(त<1नह�त I1तभाको I/फुटन ग-रनेछ ।  

 सामुदा1यक �वVयालयमा अuेंजी माqयम �शiणको लागी Iो'साहन गर�नेछ । 

 बाल�वकास सहजकता< र �वVयालय कम<चार�ह� लाई Iो'साहन अनुदान लाई 1नर(तरता Tदइनेछ । 

 एक �वVयालय एक फुलवार�को अवधारण अनुसार काय<=म स�चालन ग-रनेछ । 
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 ल�iत समुह तथा �पछडीएको iेlमा भएको �वभेदलाई (यू1नकरण गदy �शiा Iणाल�मा पँहुच, 

सहभागीता तथा �सकाइ उपल�धीका �ि�टले समावे�शता तथा समता सु1नि�चत गनM । 

 IारिRभक कiा पढाइ काय<=मलाई सरोकारबाला संग छलफल गर� काया<(वय ग-रनुका साथै पठन 

सीपको �वकास ग-रनेछ । 

 बालXबकाश देZख कiा ५ सRमका सामुदा1यक �वVयालयमा अqययनरत सवै बालबा�लकाह�लाई 

Tदवा खाजाको aयव/था गर�नेछ । 

 �वVयालयको भौ1तक �व/तार काय<=मलाई 1नर(तरता Tदइनेछ । 

 नगर/तर�य शै�iक 1न1त तथा ऐन 1नयमावल� 1नमा<ण ग-रनेछ । 

 नगर भीlका टुहुरा, असहाय बालबा�लकाह�लाई 1नशुYक आवास र अqययनको aयव/थापन 

ग-रनेछ । 

 सामुदा1यक �वVयालयका भवनह�को मम<त तथा कiाकोठा aयव/थापन लाई 1नर(तरता Tदइनेछ 

। 

 नगर/तर�य शै�iक समारोह स�चालन गर� उ'कृ�ट �वVयाथ{ तथा अवकाश IाNत �शiकह� लाई 

सRमान गर�नेछ ।    

 /थानीय सं/कृ1त संरiण एंव Iव<धना'मक काय<=मह� संचालन ग-रनेछ ।  

 �वVयालयमा /वxछ सफा र शुVध खानेपानी उपल�ध गराउन आरसे1नक बायो/याड rफYटर 

�वतरणका लागी आव�यक कदम चा�लनेछ ।  

 

३ XवाXiय 

 नगरपा�लका र �व�भ(न सरकार� तथा गैरसरकार� 1नकायह�संगको साझेदार�मा संचा�लत /वा/tय 

iेlसंग सRबि(धत काय<=मह�लाई 1नर(तरता Tदईने छ । 

 पो�लयो खोप,�भटा�मन ए काय<=म,एच.आइ.भी एडस र लागुपदाथ< द�ुयस1नय 1नय(lको लाQग 

/था1नय संघ स/थाह�सँग सम(वय ग-र काय<=म संचालन ग-रनेछ । 

 सबै /वा/tय चौकC तथा उप/वा/tय चौकCको /तर बVृQध गनM काय<लाइ 1नर(तरता Tदइनेछ । 

 नगर /वा/tय िOल1नक स�चालनका लाQग जन/वा/tय काया<लय र नगरपा�लकाको वीचको 

साझेदार�लाई 1नर(तरता Tदइनेछ । 

 नगरiेlका �या�ड पRपको पानीमा आसM1नक लगायतका सम/याह� रहेकोमा रेड=सको 

सम(वयनमा आसM1नक प-रiण, आसM1नक रTहत सामुदा1यक धारा उपल�ध गराउने नी1त 

अबलRबन ग-रनेछ । 

 नगरiेlका मTहलाका लाQग �वशेष मात ृ�शशु /याहार काय<=म Yयाइने छ । 
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 /वा/tयमा सबैको पहुच पूया<उन �वप(न सबै ब/तीह�मा एRबुले(स सेवा पुzने ग-र पूवा<धार 

1नमा<ण समेत ग-रनेछ ।साथै नगरपा�लकाबाट आ ब २०७७।०७८ बाट प1न बजेट aव/था गर� 

कामलाई अगाडी बढाइनेछ ।  

 मधुवन नगरपा�लकामा सु�वधा सRप(न कRतीमा २५ सैया सRमको अ/पताल /थापना गन< पहल 

ग-रनेछ । सो काय<का लाQग �व�भ(न संघ स/थाको सहयोग समेत �लइनेछ । 

 िजण< भएका /वा/tयके(�ह�को मम<त सRभार ग-र संचालनमा Yयाइनेछ । 

 �व�भ(न ठाँउह�मा घुिRत सेवा समेत स�चालन ग-रनेछ । 

 कुपोषण भएका बxचाह�को पTहचान ग-र 1नशुYक उपचारको aयव/था �मलाइनेछ ।अ1त �वप(न  

र उपचार बाट बि(चत घर प-रवारह�लाई /वा/tयमा थप सहयोग गनM नी1त �लइने छ। 

 कोरोना भाइरस को�भड–१९ को रोकथाम, 1नय(lण तथा उपचारका लाQग तप�सल बमोिजमका 

काय<ह� ग-रनेछन ्। 

 कोरोना भाइरस को�भड–१९ को को रोकथाम, 1नय(lण तथा उपचारका लाQग IयाNत माlामा बजटे 

�व1नयोजन ग-रनेछ । 

 मधुवन न.पा. अ�तगतका सRपूण< /वा/tय चौकC तथा आधारभूत /वा/tय के(�ह�को सुढृTढकरण 

तथा सव�लकरण ग-रनेछ । 

 सRपूण< /वा/tयक�म<ह� लगायत यस काय<मा संलzन जनशिOतलाई जोZखम भ�ा तथा Iो'साहन 

भ�ा Iदान ग-रनेछ । 

 को�भड–१९ को सं=मण बgदै गएको र हालको जनशिOतले धा(न नसOने अव/था सजृना भएमा 

बा�य जनशिOत करारमा �लई काय< गनM नी1तलाई अवलRबन ग-रनेछ । 

 को�भड–१९ को रोकथाम, 1नय(lण तथा उपचारका लाQग आव/यकता अनु�प आइसोलेसन कiह� 

/थापना र �व/तार ग-रनेछ । 

 /वा/tय मTहला /वयमसे�वकाको लाQग �वशेष ता�लम र  समय अनुकुल अपuेड ग-रनेछ । 

४ कृ�ष तथा सहकारa  

कृ�षमा आधा-रत पकेट iेlह� पTहचान ग-र कृ�ष उ'पादनका लाQग कृषक तथा सो संग सरोकार 

राsे संघस/थाह� संगको  सहकाय<मा सहयोगी काय<=मह� संचालनमा Yयाइने छ । 

  कृ�षको Tदगो �वकासका लाQग धान, गहँु, मसुरो, तोर�, आलु ,तरकार� तथा फलफूल ,मसला 

वाल�ह�को बीज बVृQध गनM तथा उ'पादन बहृत ilे  पकेट �वकास काय<=म संचालन गदy 

उ'पादनमा सहभागी इxछुक कृषक,उVयमी, कृषक समुह, सहकार�, नीिज iेl /था1नय ,Iदेश र 

सं1घय सरकारसँग सहकाय<मा पकेट ,�लक काय<=म संचालन ग-रनेछ । 

 कृ�ष Iसार सेवा अ(तरगत बाल� उ'पादन I�वQध Iद<शनी तथा Iा�वQधक सेवाकृषकको 

घर खेतबार�मा पुराइनेछ र नगर नमुना गाँउ कृ�ष �वकास काय<=म संचालनमा Yयाइनेछ.  
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 वागवानी �वकास काय<=म अ(तरगत मौसमी तथा बेमौसमी तरकार� उ'पादन 

,आलङका-रक बोट�व�वा ,फलफूल तरकार� नस<र� /थापना तथा फलफुल बगैचा �व/तार 

काय<=म ,नमुना घरवार� करेशावार� तथा कौसी ख1ेत काय<=म माफ< त कृषकको षोषण 

तथा आQथ<क �वकासमा जोड Tदने काय<=म Yयाइनेछ । 

 बै�ा1नक खेतीका लाQग, माटोको उव<रा शिOत कायम रा�दै ,माटोको प-रiण Yयाब सेवा  

,कRपो�ट मल तथा ढैचाको बीज बVृQध ह-रयो मलको �पमा Iयोग Iद<शन ,भ�म<कRपो�ट 

ग�यौले ,वायोचार 1नमाण< काय<=म संचालन Yयाई Tदगो कृ�ष उ'पादनको सु1न�चता 

ग-रनेछ । 

 वाल� संरiण गन< कृ�ष �वमा ,Nला(ट िOल1नक ,आई.�प.एम काय<=म ,�वषाद�को बै�ा1नक 

Iयोग तथा मानव /वा/थ सRब(धी सचेतनामुलक काय<=म संचालनमा Yयाईनेछ ।  

 सु�खा बाझँो ज�मनमा क�ष उ'पादन तथा उ'पादक'व बVृQधका लाQग साना �सचाइ 

काय<=म र �सचाइको भरपद� aयव/था भएको ilेमा सघन खेती Iणाल� अपनाइनेछ । 

 ज�मनको खि(डकरण रोOन ,लागत खच< कम गन< चOलाब(द� खे1त  काय<=म संचालनका 

लाQग सRभा�वत अqययन ग-र सरोकारवाला 1नकायसंग सहकाय< गर� काय<=म संचालन 

Yयाइनेछ  

 उ'पाTदत कृ�ष तथा पशुज(य व/तुको पो�टहाबM�ट I�वQध ,IारिRभक Iसोधन तथा मूYय 

Uङृखला अ�भबVृQध गराउदै उQचत बजार �यव/थापन,कृ�ष ढुवानी एRबुले(स सेवा तथा 

भ�डारण गोदाम सTहतको aयव/थाका लाQग  सहकार�, सरकार� तथा नीिज iेlको लागत 

सहभाQगतामा उQचत aयव/थापन र �वतरणको नी1त अबलRबन ग-रनेछ । 

 कृ�ष पय<टन,Iाhगा-रक खतेी सRबि(ध  Iाथा�मकता Tदइ काय<=म संचालनका लाQग 

अqययन गर� काय<=म संचालन ग-रनेछ । 

 कृ�ष पेशालाई एक सRमा1नत ,नाफामूलक पेशाको �पमा आकष<ण गन< युवाह�लाई 

उVयमशीलता �वकास काय<=म सहभागी गन< घुिRतकोष माफ< त aयवसाय गन< इxछुक 

कृषकलाई �याज अनुदान काय<=म संचालनमा Yयाइनेछ। 

 कृ�ष उ'पादन ,उ'पादक'व  बVृQध गन< लागत (यु1नकरण गन< कृ�ष य(lउपकरणको 

Iयोग कृषक समi पुरयाउन कृ�ष य(lउपकरणमा ५० I1तशतमा अनुदानमा उपल�ध 

गराइने छ । 

 खेतीयोzय ज�मन बाँझो नराs आव�यक काय<=म संचालन ग-रनेछ ।  

 साना rकसान समुह/सहकार�मा आवVध कृषकह�लाई सीपमूलक र आयमूलक ता�लम 

संचालन गर� उVधयमशीलता �वकास गर�ने छ । एकहार Iणाल�मा आबVधगर� 

सहकार�लाई गर�वी (यू1नकरणको �वकासको �पमा �वकाश ग-रनेछ । सहकार� ऐन 1नयम 

अनुसार /थापना भएका उVधे�य अनु�प संचालन हुन नसकेका २ वा २ भ(दा बढ� 
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सहकार�ह� वीच सामा(ज/यता अ�भवदृ� गर� मज<को नी1त अवलRवन गर� सहकार�लाई 

स�Tढकरणका लागी Iयास ग-रनेछ ।  

 

५ पशु सेवा 

 पशुपालन aयवसायलाई aयवसा1यकरण, आध1ुनrककरण, �व�वQधकरण र याि(lकरण गर� आयात 

I1त</थापन गनM, आ'म1नभ<र हुदै 1नया<तको दर बढाउने, रोजगार� /थापना गनM, सRमा1नत पेशाको 

�पमा �वकास ग-रनेछ  । 

 कृषक कल से(टर /थापना गर� कृषकको गोठ  खोरमा IाXबQधक सेवा काय<=म स�चालन 

ग-रनेछ । 

 पशुपालन पकेट iेlको /थापना गर� पशुप(छ� Uोतके(�को �पमा �वकास गनM साथै पशुप(छ� 

तथा पशुप(छ� ज(य ब/तु दधु, फूल, मासुको उ'पादनमा बVृQध ग-रनेछ । 

 aयवसा1यक पशुपालन iेlमा युवाको आकष<ण बढाउन, पुराना फाम<को सुरiा तथा नया ँफाम<को 

/थापना र �व/तारमा उ'Iे-रत गन< नगर Iमुख युवा ल�iत फाम< Iब�घन काय<=म लाई (बा�ा, 

गाई, भैसी, बंगुर, कुखुरा, माछा) 1नर(तरता Tदईनेछ । 

 पशुप(छ�मा फै�लने Xब�भ(न रोगह�को उपचारका लाQग उपचार सेवाको �व/तार गन< पशु/वा/tय 

सेवा गाँउघर Oल�1नक काय<=म तथा �श�वर सेवा वडा काया<लयह�को सम(वय तथा साझँेदार�मा 

स�चालन ग-रनेछ । 

 पशु आहारामा सुधार गन< तथा उ'पादन लागत कम गराउन �मनरल �लकको Iयोग, /था1नय 

/तरमा दाना बनाई Iयोग गराउने, घाँस खतेी, घाँसको Uोत के(� �व/तार ज/ता काय<=मको तजु<मा 

गर� Iभावकार� काया<(वयन ग-रनेछ । 

 कृषकलाई स/तो �याजमा कृ�ष ऋण उपल�ध गराउन /था1नय सकृय पशुप(छ� पालक कृषक 

समुहको साझँेदार�मा कृ�ष ऋण कोष /थापना गर� स/तो �याजमा (५ I1तशत) प-रचालन गनM 

�यव/था �मलाईनेछ । 

 पशुप(छ� र कृ�ष तथा पशपु(छ� ज(य व/तुको �समापार खुला आयात 1न�'साTहत ग-रनेछ । 

 पशुप(छ� म'ृयु दर (युन गन<, कृषकको पशधुन सुरiा गन< उपचार तथा Iयोगशाला सेवालाई थप 

Iभावकार� बनाईनेछ । 

 पशु /वा/tय तथा अ(य पशु सेवाका काय<=मह�लाई सबैको पँहुचमा पुगाउने उVधे�यले पशु सेवा 

के(� ढोढर� र पशु सेवा के(� ओराल�मा /थापना भई सेवा समेत स�चालन भैरहेकोले थप Iभावकार� 

बनाउन उOत सेवा के(�ह�को iमता अ�भबVृ1घ ग-रनेछ । 

 पशुप(छ�बाट मानब /वा/tयमा पनM असरलाई मqयनजर गदy Xब�भ(न जनचेतनामुलक काय<=म, 

सुधारका काय<=म, कृषकको दै1नकC सिजलो बनाउन याि(lकरण काय<=म< तजु<मा गर� स�चालन 

ग-रनेछ । 
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 पशुप(छ�पालन iेlमा आई पनM Xब�भ(न बेQथ1त, कालाबजार� र अ(य सम/याह�लाई (यु1नकरण 

गन< बजार अनुगमन तथा 1नयमन काय<=मलाई 1नर(तरता Tदईनेछ । 

 पशुपालन aयवसायबाट रा�ो उ'पादन तथा आRदानी �लन उ(नत पशु पालन, कृXlम गभा<धान 

काय<=मह�लाई थप Iभावकार� बनाई 1नर(तरता Tदईनेछ । 

 असहाय तथा Xबप(न प-रवारका सद/यह�को सम/यालाई मqयनजर गदy नगर उप Iमुख 

पशुप(छ� पालन काय<=मलाई 1नर(तरता Tदईनेछ । 

 सं1घय सरकारबाट स�चालन भएको एक पा�लका एक IाXबQधक काय<=मलाई 1नर(तरता Tददै थप 

Iभावकार� हुने गर� आव�यक साझदेार� ग-रनेछ । 

 पशु तथा पशुप(छ� ज(य उ'पादन बजार�करणका लाQग दzुध सहकार� तथा अ(य सहकार�, 1नजी 

डेर�, बुxचड खाना तथा मासु पसल, कोYड /टोर र अ(य 1नया<तकता< लाई सम(वय, सहिजकरण 

तथा Iो'साहन काय<=मको तजु<मा ग-रनेछ । 

 मधुवन नगरपा�लकाको कृ�ष तथा पशुपालन ilेको समu �वकासका लाQग सं1घय सरकार, Iदेश 

सरकार, अ(य दात ृ1नकाय, सँघसँ/था, 1नजी iेl, कृ�ष ilेका सहकार�, �व��य iेl सँग आव�यक 

सम(वय तथा साझेदार� ग-रनेछ । 

६ म�हला बालबा%लका तथा जेkठ नाग�रक 

"लैm�गक �हसंा र �वभेदको अ�oय: आ�थ�क Vपा�तरण अबको ग�तpय" 

 नेपालको संXबधान  चालु प(�ौ योजना र नेपाल सरकारको आ.व २०७७।०७८ को 1न1त तथा 

काय<=म ले ल�Qगक �वभेदको अ('य गदy पछा|ड परेका वग< तथा समुदाय,द�लत, आTदवासी, जनजाती, 

�पछडा वगर,् अपाhगता भएका aयिOत, लैQगक तथा यौ1नक अYपसं�यक, rकसान U�मकलाइ 

राfयको सबै 1नकायमा समानुपा1तक समावेशी �सVधा(तका आधारमा सहभागी हुने हकको 

I'याभु1त गरेको छ ।आQथ<क सRवVृQध र Tदगो �वकाशका लागी समान अवसर र नेत'ृवदायी 

भु�मका /था�पत गदy wोत, साधन,अवसर र लाभमा मTहलाको समान पहुच /था�पत गन< नगरका 

अ(य �वषयगत शाखाह� संग सम(वय र सहकाय< माफ< त ल�iत काय<=म थप Iभावकार� ढंगबाट 

स�चालन ग-र पँुजी एवं बजार �यव/थाका सुXबधा उपल�ध गराएर बेरोजगार�को अव/थामा रहेका 

मTहलाह�लाई �सपमुलक एवम आयमुलक ता�लम को माqयमबाट घरेलु तथा कुTटर उVयोगध(दामा 

संलzन हुने अवसर Iदान गर� उVयम�शलता �वकाश , आ'म1नभ<र र सiम हुन काय<=म स�चालन  

ग-रनेछ । 

  बालबा�लका नै  रा��को अमुYय सRप�� हुन सRबVृध  नेपाल र सुखी नेपाल�को याlा 

सु1नि�चत गनM सुनौला सRभावना हुन । नेपालको सं�वधानले बालबा�लकाको हकलाइ मौ�लक हकको 

�पमा aयव/था गर� बालअQधकार महासि(धमा अrंकत गरेका बाल अQधकारका चार आयाम बाल 

बचाउ,बाल संरiण,बाल�वकाश बाल सहभाQगता ज/ता �वषयह�लाइ समेटेको छ । नगरiेlमा रहेका 
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बालबा�लकाह�को तtयाhक संकलन ग-र उ1नह�को वा/त�वक अव/था पTहचान ग-रने छ 

।बालबा�लका तथा rकशोर rकशोर�ह�लाइ सबै Iकारको Tहसंा द�ुयवहार र शोषणबाट मुOत गराउदै 

उ1नह�को हक अQधकार Iयोग गन< योzय र सiम नाग-रकको �पमा �वकाश गन< सोTह अनुसारका 

काय<=म स�चालन गनM 1न1त �लइनेछ । 

 जे�ठ नाग-रकमा रहेका �ान �सप, �सज<ना, स/कार र अनुभव नगर iेlको �वकाशमा Iयोग गन< 

fयेठ नाग-रक ल�iत काय<=मलाइ थप Iभावकार� बनाइने छ । 

 संघ Iदेश र /था1नय तहको सम(वय र साझेदार�मा मTहला उVधम�शलता �वकास र �व��य पहँुच 

I�शiण काय<=म, मTहला उVधम�शलता सहिजकरण के(� संचालन, ज�ेठ नाग-रक �मलन के(� 

1नमा<ण तथा संचालन, अपाhगता नाग-रकuाम /थापना र संचालन, बाल उVयान / पु/ताकालय 

1नमा<ण ग-रनेछ ।  

 Iदेश र /था1नय तहको साझेदार�मा काय<�वधी तथा मापद�ड तयार गर� काया<(वयनमा Yयाइनेछ।  

   ७  रोजगार सेवा के�q (3धानम�]ी रोजगार काय��म) 

 Iधानम(lी रोजगार काय<=मलाई सीपयुOत,दiजनशिOत,रोजगार�को iेl र रोजगार सRब(धी 

अ(य काय<=मह� संग आबVध गर� यथाथ< उ'पादनमुलक रोजगार� �सज<ना गनM बेरोजगार ल�iत 

अ�भयानको �पमा काया<(वयन ग-रनेछ । 

 रोजगार aयव/थापन सुचना Iणाल� (EMIS) माफ< त Uमबजारमा रहेका U�मकह�को सीप र 

iमताको उपयोग गन< सहज हुने गर� उनीह�को aयिOतगत �ववरण राखीनेछ ।  

 रोजगारदाता र U�मक �वच असल Uम सRब(ध �वकास ग-रनेछ। 

 Iधानम(lी रोजगार काय<=मको दायरा �व/तार गर� साव<ज1नक �वकास 1नमा<ण काय< Uममुलक 

I�वQधबाट काया<(यवन ग-रनेछ । 

८ आ�थ�क 3शासन तथा राजXव प�रचालन  

 आQथ<क r=याकलापमा सूचना Iणाल� तथा स�टवेयर सुl(SUTRA) Iणाल�को संचालनलाई आधार 

मानी थप aयवि/थत ग-रनेछ ।  

 �व�ीय I1तवेदन तथा लेखाकंनलाई थप aयवि/थत ग-रनेछ ।  

 बOयौता बे�जु एबं पे�कC फ�<यौट गनM काय<लाई Iभावकार��पमा संचालन ग-र असुल उपर गनु< 

पनM रकम कडाईका साथ ्असुल उपर गनM नी1तलाई थप Iभावकार� बनाइने छ । 

 नगर /तर�य राज�व परामश< स�म1त तथा राज�व Iiेपण सRबि(ध सRभाaयता अqययन 

I1तबेदनमा उYलेZखत सुझाब एबं �सफा-रसलाई नगरपा�लकाको राज�व नी1तको आधारको �पमा 

अवलRबन ग-रनेछ । 

 आ(त-रक Uोतका कर,शुYक , महशुल असुल� aयव/थापनलाई Iभावकार� बानाइ नगर �वकासको 

ग1तलाई Tदगो र भरपद� बनाउनको लाQग राज�व असुल�को योजनालाई 1नर(तरता Tदईनेछ । 
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 आ(त-रक राज�व अ�भबदृ�का लाQग साव<ज1नक 1निज साझेदार� अ(तग<त aयवसाय कर, पसल घर 

ज/ता iेlमा भएको साव<ज1नक 1निज साझेदार�को Iयासलाई 1नर(तरता Iदान ग-रने छ  | 
 

९ फोहोर pयवXथापन 

 नगर �भl 1न/काशन हुने फोहोर अि(तम Xबसज<न गनM सRब(धमा सRबि(धत 1नकायह�संगको  

सहकाय<मा नमुना iेl छनौट ग-र काय<=म संचालन ग-रनेछ | 

 फोहोरमैला aयव/थापनमा 1निज iेlको सहभाQगतालाई IवVवन गन< साव<ज1नक 1निज साझदेार� 

आवधारणा अनु�प फोहोर aयव/थापन सRबि(ध 1निज iेlमा ह/ता(तरण गदy जाने नी1त 

अhगीकार ग-रनेछ | 

आ ब २०७६।०७७ को खच� 3गती ( २०७७।०३।०९ गते स_म) 

�स न खच< �शष<क खच< I1तशत  

१ चालु खच< ४८.४६ % 

 

२ पँुजीगत खच< ५१.६३ % 

 

 

 

 

आदरणीय नगरसभा सदXय Wयू हV अब म मधुवन नगरपा%लकाको 

आ.ब.२०७७/२०७८ का ला�ग अनुमा'नत आय, pयय र बजेटको साराशं 3Xततु गनu 

अनुम'त चाह�छु । 
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मधुवन नगरपा%लकाको 

आ.ब. २०७७/२०७८ का ला�ग अनुमा'नत आय, pयय 

बजेटको साराश ं

                                                                                    �.  

=.स आRदानी �ववरण (Uोत) रकम =.स खच<को �ववरण (�वषयगत iेl) बजेट �समा 

१ 
सं1घय समा1नकरण अनुदान 

१३८९००००० १ चालु खच< ९००००००० 

२ 
Iदेश समा1नकरण अनुदान 

५६७९००० २ पुजीगत खच< २११९२२५९२ 

३ 
सं1घय राज�व बाँडफाड 

९६८३२५९२ ३ सं1घय शशत< स1घय २५२९०००००  

४ Iदेश राज�व बाँडफाड 
५५११००० 

४ Iदेश शशत< Iदेश १७८५०००० 

५ 
सं1घय सशत< अनुदान 

२५२९००००० ५ Iदेश समपुरक Iदेश २००००००० 

६ 
Iदेश सशत< अनुदान 

१७८५०००० ६ Iदेश Xबशेष अनुदान ७०००००० 

७ 
Iदेश �वशेष अनुदान 

७०००००० ७ सामािजक सुरiा काय<=म १३००००००० 

८ 
Iदेश समपुरक अनुदान 

२००००००० ८ सडक बोड< नेपाल ३०००००० 

९ 
सामािजक सुरiा काय<=म 

१३००००००० ९ बहुiेlीय पोषण १७२४००० 

१० 
सडक बोड< 

३०००००० १० एल.िज.�स.|ड.पी. ३६०००० 

११ 
बहुiेlीय पोषण 

१७२४००० ११ पय<टन पूवा<धार �वकास २५००००० 

१२ 

एल.िज.�स.|ड.पी. 

३६०००० १२ 

/थानीय पुवा<धार �वकास 

काय<=म १००००००० 

१३ 
पय<टन पुवा<धार �वकास 

२५०००००      

१४ 

/थानीय पुवा<धार �वकास 

काय<=म १०००००००      

१५ 
आ(तर�क आय 

५५००००००        

जRमा आय ७४७२५६५९२  जRमा खच< ७४७२५६५९२ 
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आदरणीय महानुभावहV‚ 

मधुवन नगरपा�लकाको Xबकाशमा 1नर(तर सहयोग पुया<उने मधुवनवासी TदTद बTहनी तथा 

दाजुभाइह�, सबै करदाताह�‚ सं1घय सरकार, Iदेश सरकार Xबकाश साझेदार स/थाह�‚  लगायत 

सबैमा  हाTद<क आभार Iकट गन< चाह(छु‚ साथै यो बजेट काया<(वयनमा सबै पiको सहयोग 

रहने अपेiा गरेकC छु | 

 

                                                        सुवरानी थाV 

                                                          उप3मुख 

                                                         मधुवन नगरपा%लका, ब�द�या 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


