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बोदेवरसाईन नगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा प्रस्ततु आलथिक वर्ि 
207९/८० को नीलत तथा कार्िक्रम 

 
 

प्रमखु श्री आतेश कुमार लसिंह ज्र्,ु बाट बोदेवरसाईन नगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा 
प्रस्ततु आलथिक वर्ि 2079/80 को िालग बार्र्िक नीलत तथा कार्िक्रम 

 
 

नगर सभाका उप-प्रमखुज्र्,ु  

नगर कार्िपालिकाको सदस्र्ज्र्हुरु , 
नगर सभाका सदस्र्ज्र्हुरु ,  

प्रमखु प्रशासर्कर् अलिकृत तथा सम्परु्ि कमिचारी सालथहरु 

 

सदस्र् महोदर्, 
1. पषृ्ठभमुीीः  

लमलत 2079/01/30 गते स्थानीर् तह सदस्र्को लनवािचनबाट लनवािचचत भई आज हामी 
हाम्रो पर्हिो तथा बोदेवरसाईन नगरपालिकाको नवौँ नगरसभामा बोदेवरसाईन नगरपालिकाको 
सावािर्िन र्वकासको ददशा लनददिष्ट गनि बोदे बरसाईन नगरपालिकाको नीलत तथा कार्िक्रम एविं 
बजेटको बारेमा छिफि गने हामी उपचस्थत भएका छौँ  । र्स गररमामर्  नगर सभामा 
आलथिक वर्ि 2079/80 को नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गनि पाउँदा म गौवािनवीत भएको 
छु ।सिंचिर्ताको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्थानीर् तहिाई बोदेवरसाईन नगरपालिकाको 
र्वकास र समरृ्िमा आफ्नो अमलु्र् र्ोगदान परु्ािउने हनुे पर्हिो कार्िकािका 
जनप्रलतनीलिहरुिाई िन्र्ावाद ददन चाहन्छु । अतीः र्स ऐलतहालसक ददनमा बोदे वरसाईन 
नगरपालिकाको नवौँ नगरसभामा उपचस्थत हनु ु हनुे सबै नगर सभाका सदस्र्ज्र्हुरु तथा 
कमिचारी सालथहरुिाई हाददिक स्वागत गदिछु । 
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आदरर्ीर् नगर सभाका सदस्र्ज्र्हुरु, 
नेपािको सिंर्विान तथा अन्र् प्रचलित काननुिे जनतािे पाउने साविजालनक सेवा प्रवाह तथा 
र्वकास लनमािर् कार्ििाई लतव्रता प्रदान गरर लछटो छररतो एविं सहज बनाई उनीहरुको चजवन 
स्तर उकास्न र स्थानीर् सरकार तथा नेपाि सरकार प्रलत उलनहरुको र्वश्वास उच्च कार्म गनि 
स्थालनर् सरकार को पररकल्पना गरी र्थेष्ठ अलिकारहरु ददएका छन ्।मिुकु सिंचिर्तामा प्रवेश 
गरे सिंगै स्थानीर् तहको दोश्रो कार्िकािको िालग िेरै चनुौतीहरुको समाना गदै लनवािचनमा 
लनवािचचत पदालिकारीहरु आज भेिा हनु ुभएका सभा सदस्र्हरुको गररमामर् उपचस्थलतका िालग 
म र्हाँहरुप्रलत हाददिक आभार प्रकट गनि चाहन्छु। हामी बोदे बरसाईन नगरपालिकाको 
सममानीत नवौँ नगर सभामा अगामी आलथिक वर्ि 2079/80 को नीलत, कार्िक्रम तथा 
बजेटको बारेमा छिफि िागी उपचस्थलत भएका छौँ । 

 

२. आ.व 2078/79 को नीलत तथा कार्िक्रमको सलमक्षा 
 

आलथिक क्षते्रीः 
आ.व.2078/79 मा कृर्र् ,पश ु सहकारी र पर्िटन क्षेत्रमा वरृ्ि गने उदेश्र्िे गरेको रकम 
र्वलनर्ोजनिाई र्वलभन्न चशर्िकहरुमा कृर्कहरुिाई सेवा प्रवाह गररएको छ ।प्रिानमन्त्री स्वरोजगार 
कार्िक्रमहरुिारा वेरोजगार र्वुाहरुिाई रोजगारी सजृना गरी आलथिक वरृ्िमा टेवा परु्ािएको छ 
।गरीर्व लनवारर्का िालग िि ुउद्यम र्वकास, भौलतक पूवाििार तफि  पलन र्वलभन्न वडाहरुको मिु 
सडक तथा सहार्क सडकहरु आर लस लस तथा सडकहरुको स्तरनोती  िगार्त सावािजालनक 
भवनहरु समेत लनमािर् भएको अवस्था रहेको छ ।र्सै गरी गरीर्व लनवारर्को िालग िि ुउद्यम 
र्वकास कार्िक्रम माफि त जनतािाई सीप लसकाइ उद्यमी बनाएका छौँ । 

कार्िक्रमका सवि पक्षहरु 

 र्वुाहरुिाई उत्पादन मिुक कृर्र्, पश ुर व्र्वसार्र्कतामा जोड ददएको छ । 

 कृर्र्मा आिलुनक र्वउ र प्रर्वलि प्रर्ोगमा वरृ्ि भएको छ । 

 बाख्रापािन , माछापािन र कुखरुापािनमा व्र्वसार्र्कता बढेको छ । 

 पश ुस्वास््र् सरु्विामा सहजता भएको छ । 

 कृर्र् र पशपुािनमा व्र्वसार्र्कताको सचेतना बढेको छ । 

 र्कसान सचुचकरर् त्र्ाङ्क सिंकिन भएको छ । 

 बेमौसलम अर्वरि बर्ाििे र्कसानहरुिाई पगेुको क्षलतको त्र्ाङ्क सिंकिन गरेको छ । 
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कार्िक्रमका चनुौतीहरुीः 
 र्वुाहरुमा श्रम प्रलत सम्मानको भावना जागतृ गराउन ु। 

 कृर्कहरुिाई सहजरुपमा प्रार्वलिक सहर्ोग उपिब्ि गराउन सर्कएको छैन । 

 समर्मा आिलुनक लबउ, उपकरर्, बेनाि उपिब्ि गराउन सर्कएको छैन । 

 
सामाचजक के्षत्रीः- 

चशक्षा, स्वास््र्, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंस्कृलत प्रवििन, खेिकुद सामाचजक 
सामावेशीकरर् जस्ता क्षेत्रहरुमा रकम र्वलनर्ोजन गरी, कक्षा कोठामा चशक्षक र्वद्यािर्मा 
अलभभावक कार्िक्रम, र्वद्यािर् भौलतक सिंरचना लनमािर्, स्वास््र् सिंस्था पूवाििार लनमािर्, िमु्ती 
स्वास््र् चशर्वर, जेष्ठ नागररक स्वास््र् जाँच तथा और्िी र्वतरर्, खा.पा. र्ोजना लनमािर् तथा ममित, 
मचन्दर लनमािर् तथा ममित , िचक्षत वगि कार्िक्रमहरुिाई सिंचालित रहेका छन ्। 

कार्िक्रमका सवि पक्षहरु 

 र्वद्यािर्हरुमा शैचक्षक जनशक्तीको दरबन्दी लमिान कार्ि भएको छ। 

 सरोकारवािाहरुको शैचक्षक सिुारमा जवाफदेर्हता बढेको छ । 

 भौलतक पूवाििारमा आत्मलनभिरता बढेको छ । 

 स्वास््र् सेवामा पहुँच र्वस्तार भएको छ । 

 र्वपन्न र दीिि रोगीहरुिाई उपचारमा सहजता भएको छ । 

कार्िक्रमका चनुौतीहरु 

 सामदुार्र्क र्वद्यािर्को शैचक्षक गरु्स्तर सिुारमा अलभभावकहरुिाई सिंिग्न र जवाफदेही 
बनाउन सर्कएको छैन । 

 शैचक्षक सिुार कार्िक्रमको व्र्ापक प्रचार तथा अपन्तव ग्रहर् गनि सर्कएको छैन । 

 िचक्षत वगिको कार्िक्रमहरुमा नगदी मानलसकता कार्म छ । 

पूवाििार क्षते्रीः 
 

स्थानीर् सडक, बाटो ,भवन, लसँचाई जस्ता पूवाििार र्वकासका क्षेत्रमा रकम र्वलनर्ोजन गरी नगर 
स्तरीर् कार्िक्रम , र्पलसलस बाटो लनमािर् आरलसलस बाटो िगार्त भवन लनमािर्  तथा ममित 
कार्िक्रमहरु सिंचालित रहेका छन ्। 

कार्िक्रमको सवि पक्षहरुीः 
 नगरपालिकाकव प्रशासकीर् भवन लनमािर् भएको छ । 

 वडा निं ४ को खानेपानी ट्याङ्की लनमािर् भएको छ। 

 वडा कार्ाििर् तथा स्वास््र् चौकीहरुको भौलतक सिंरचनािाई व्र्वचस्थत पाररएको छ । 

 साना- ठुिा सडकहरुको लनमािर् भएको छ । 
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कार्िक्रमका चनुौतीहरु 

 स्थानीर् सडकहरुको लनमािर्मा जग्गा र्ववादका कारर्िे कार्िहरु गलत लिन नसक्न ु। 

 आवश्र्कताको आिार भन्दा पलन प्रलतस्पिािको आिारमा बाटो माग गने प्रवलृत बढने सिंभावना 
देचखन ु। 

 लनमािर् कार्िको प्रकृर्ागत चरर्हरुको पररपािनामा उदालसनता देखाउन ु। 

 
 

सिंस्थागत र्वकास सेवा प्रभाव र सशुासन िगार्त अन्र् कार्िक्रम 

िोकताचन्त्रक मलु्र्-मान्र्ता अनरुुप स्थानीर् सरकारबाट प्रवाह हनुे सेवाहरुको सचुना, साविजालनक 
सनुवाई, साविजालनक परीक्षर् , त्र्ाि सिंकिन र व्र्वस्थापन कार्िक्र सिंचालित रहेका छन ्। 

 

कार्िक्रमका सवि पक्षहरु 

 वेभ साईट माफि त सचुनाहरु साविजालनकरर् गररएको छ । 

 नागररक वडापत्र अनसुार सेवा प्रवाह गररएको छ । 

कार्िक्रमका चनुौतीहरु 

 

 सामाचजक सिंजाि तथा अनिाईन माफि त सचुनाहरु हेने पररपाटी बसाल्न ु। 

 उपभोक्ता सलमलतहरुिाई बढी पारदशी बनाउन ु। 

 जन सहभालगता र श्रमदान नहुँदा सलमलतहरुिाई र्ोजना सम्पन्न गनि जर्टि भएको छ  । 

 

अव म अगामी आलथिक वर्ि2079/80 को िालग प्रस्तार्वत नीलत तथा 
कार्ािक्रम प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

सोच Vision 

 ददगो पवुाििार र्वकास कृर्र्मा व्र्वसार्र्कता, चशक्षा, स्वास््र्मा जवाफदेर्हता, र्वुा 
श्रमचशिता र सशुासनको माध्र्म िारा बोदेवरसाईन नगरपालिकाको समिृी । 

 स्वच्छ बोदेवरसाईन, सनु्दर बोदेवरसाईन, समिृ बोदेवरसाईन । 

गन्तव्र् ( Mission ) पूवाििार र्वकास, सामाचजक र्वकास, आलथिक र्वकास, वातावरर् तथा 
फोहोरमैिा व्र्वस्थापन तथा सशुासनको सिुार माफि त मानवीर् र्वकास सचुकािंकमा स्तरोन्नती गदै, 
ददगो , फरार्किो, समावेशी समन्र्ार् र्वकास हालसि गने । 
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िक्ष्र्ीः 
 खाद्य बािीमा आत्मलनभिरता, तरकारी, फिफुि, पशपुािनमा व्र्वसार्र्कताको माध्र्म िारा 

प्रलत व्र्चक्त आम्दानीमा वरृ्ि गने । 

 सामदुार्र्क चशक्षा र स्वास््र् सेवामा जवाफदेर्हता, र्ोजनावि पर्िटकीर् र पूवाििार र्वकास 
र समावेचशता प्रशासनमा सशुासनको माध्र्म िारा ददििकािीन आलथिक समिृी प्राप्त गने । 

 

उदेश्र्ीः 
 स्थानीर् सडकहरुको लनमािर् कार्िमा लतव्रता, हिुाकी सडकको स्तोरनलतमा सहकार्ि गरी 

आलथिक उन्नतीको आिार बनाउने । 

 र्वद्यािर्हरुको भौलतक सिुार गरी , सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुको गरु्स्तर सिुारमा सरोकार 
पक्षिाई जवाफदेही वनाउने । 

 कृर्र्,िि ुउद्यम, पर्िटन जस्ता आर् मिुक क्षेत्रहरुमा र्वुाहरुिाई सिंिग्न गराई स्वरोजगारी 
सजृना गररने । 

 मर्हिा, दलित, अपािहरुका िालग आलथिक सशचक्तकरर्का कार्िक्रमहरु सिंचािन गरी 
आत्मलनभिर वनाउने । 

 स्वास््र् सूचकहरुमा सिुार ल्र्ाउन स्वास््र् सिंस्थाहरुको सदुृढीकरर्, सेवा र्वस्तार 
सरसफाईको सलुनचिताको माध्र्म िारा र्वपन्नता िटाउने । 

 नगरको मौलिक र्वशेर्ता र पर्हचान प्रवििन गने । 

 सामाचजक सरुक्षा र ददगो शाचन्तको र्वकास । 

क) आलथिक र्वकासीः 
१.कृर्र् तथा पशपुन्छी 

 कृर्र् उपजहरुको आगािलनक उत्पादन गने कार्ििाई प्रोत्सार्हत गररने छ । 

 बैदेचशक रोजगारीबाट फकेका र्वुाहरुको पर्हचान गरी उलनहरुको रुचच तथा सीप 
र्वकास अनभुव बमोचजम उनीहरुिाई आगािलनक खेलत र कृर्र् व्र्वसार्मा आकर्र्ित 
गनि र्वशेर् कार्िक्रम ल्र्ाईनेछ । 

 कृर्र् र्वकास माफि त र्स नगरको अथितन्त्र सविीकरर् गनि परम्परागत कृर्र् 
प्रर्ािीबाट आिलुनक कृर्र् प्रर्ािीबाट आिलुनक कृर्र् प्रर्ािीमा रुपान्तरर् गनि 
कृर्र्को व्र्वसार्ीहरर् तथा र्ान्त्रीकरर्मा जोड ददईने छ । 

 सहकारीमा आिाररत खेती प्रर्ािीिाई प्रोत्साहन गनि सहलुिर्त व्र्ाज अनदुानको 
नीलत लिईनेछ । 
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 कृर्र् उत्पादन सिंगै त्र्सको व्र्वचस्थत बजारीकरर्को िालग कृर्र् सहकारीसिंग 
लमिेर कृर्र् बजार प्रवििन र्ोजना ल्र्ाईनेछ । 

 आफ्नो िरको छतमा तरकारी खेती गने प्रर्ािी कौसी खेती को र्वकास गने 
प्रोत्साहन गने नीलत लिईनछे । 

 व्र्वसार्ीक  कृर्कहरुिाई अनदुान भन्दा सहलुिर्त कृर्र् उपिब्ि गराउन 
छिफिबाट उचचत नीलत लिईनेछ । 

 नगरपालिकको उपर्कु्त स्थान छनौट गरी पश ु बिशािा स्थापना गरी लनजी 
क्षेत्रको साझेदारीमा सिंचािन एविं व्र्वस्थापन गने नीलत लिईनेछ । 

 पशपुिंक्षी पािन व्र्वसार् क्षेत्र तोकी वातावरर् प्रलतकुि प्रभाव नपने गरी कार्ि गनि 
व्र्वसार्र्क कृर्कहरुिाई सहर्ोग परु्ािउने नीलत लिईनेछ । 

 सामदुार्र्क छाडा पश ुर कुकुरहरुको उचचत व्र्वस्थापनको िालग Land Field site 

लनमािर् कार्ििाई उच्च प्राथलमकताका साथ अगाडी बढाउने नीलत लिईनेछ। 

 

2.सहकारी 
 सहकारीहरुको लनर्मन तथा ब्र्बस्थापनको िालग सहकारी कार्िमूिक र्ोजना ( 

Cooperative Action Plan )ल्र्ाईनेछ । 

 सहकारी सिंस्थाहरुको सिंस्थागत क्षमता अलभबरृ्िका िालग एकीकरर् गने कार्ििाई 
अगालड वढाईने छ । 

 अनौपचाररक क्षेत्रमा सिंल्गन मर्हिा, दैलनक ज्र्ािादारीमा कार्ि गने मजदरुहरुिाई 
सहकारीमा आवि गराउन र्वशेर् कार्िक्रमको व्र्वस्था गररने छ।तरकारी ,लनमािर् 
तथा स्वास््र् क्षेत्रमा आिाररत उपभोक्ता , श्रलमक र उत्पादक सहकारी सिंस्था 
प्रवििनमा जोड ददईने छ । 

 उपभोक्ताको गरु्स्तरीर् तरकारी तथा खाद्यवस्तकुो उपभोग गने हक सलुनचित गनि 
प्रत्रे्क वडामा कचम्तमा एक नमनुा उपभोक्ता सहकारी स्थापना गरर सो माफि त थोक 
बजार सिंचािन तथा प्रवििन गररने छ। 

३.उद्योग र बाचर्ज्र् 

 स्थानीर् समदुार् , लनजी क्षेत्र , सरुक्षा लनकार् , र्ातार्ात व्र्वसार्ीसिंग सहकार्ि गरी 
आलथिक तथा पर्िटन क्षेत्रमा र्ोगदान ददने लनचित क्षेत्रहरुसिंग र्वशेर् छिफि गरी 
आवश्र्का नीलतगत तथा पवुाििारको व्र्वस्था गररनेछ । 
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 उद्योगी, व्र्वसार्ी तथा स्थानीर् समदुार्सिंगको सहकार्िमा र्वलभन्न अवसरमा स्वदेशी 
उत्पादनको व्र्पार प्रवििन मेिा आर्ोजना गररनेछ । 

४. खानी र खलनज 

 जथाभार्व अलनर्चन्त्रत रुपमा भईरहेको बािवुा, माटो उत्खन्निाई रोर्कनेछ र खानी र 
खलनज  पदाथि सम्बन्िी सचुना तथा त्र्ाङ्क सिंकिन , अलभिेचखकरर् तथा 
व्र्वस्थापन िागर्तका कार्ि प्रारम्भ गररनेछ । 

 खरक तथा बिान नदीहरुबाट नदी जन्र् पदाथिहरुको ठेक्का माफि त कर दस्तरु शलु्क 
असिुी गने नीलत लिईनेछ । 

 

५.रोजगार प्रवर्द्िन तथा गररर्व न्र्लुनकरर् 

 र्वलभन्न लबर्र्गत क्षेत्रहरुका िालग आवश्र्कताका आिारमा नगरपालिका स्तरीर् 
एकीकृत सीप र्वकास कार्िक्रम सिंचािन गररनेछ । 

 नगरपालिकामा स्थार्ी बसोवास गने न्र्नु आर् भएका स्वरोजगार हनु ईच्छुक व्र्चक्त 
वा समहुहरुिाई सिन व्र्वसार्र्क तालिम प्रदान गरी आफैिे व्र्वसार् सिंचािन गनि 
आवश्र्क र्वउ पुजँी सहलुिर्त  ऋर्को रुपमा व्र्वस्था गररने छ । 

 प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमिाई आन्तरीक श्रोत समेत थप गरी प्रभावकारी बनाईने 
छ ।रोजागरी सर्हतको सीपमिुक तालिमहरु माफि त ्र्वुाहरुिाई स्वरोजगार बनाईनेछ 
। 

 

ख) सामाचजक र्वकास 

 १.चशक्षा 
"शैचक्षक गरु्स्तर सिुारको सपाना, बोदे बसराईन नगरपालिकाको पररकल्पना "  भने्न मिु नारा 
सर्हत शैचक्षक क्षेत्रमा व्र्ापक सिुारसँगै र्वकासको नीलत लिईनेछ । 

 प्रत्रे्क बडाबाट १ र्वद्यािर्िाई सचुकका आिारमा छनौट प्रर्वलि मैत्री पसु्तकािर्को 
स्थापना गनि उचचत नीलत लिईनेछ । 

 नगरवासीको सम्परु्ि नागररकहरुको नानी बाबहुरुिाई चशक्षामा पहुँच सलुनचिता गनि र्वद्यािर् 
भनाि अलभर्ानिाई लतव्र बनाउन र्वशेर् नीलत लिईनछे । 

 र्वद्यािर्को वार्र्िक उत्सव गने नीलत लिने र परु्ि साक्षर नगर बनाउने कार्ििाई लनरन्तरता 
ददनेछ । 

 बािश्रमिाई परु्ि रुपमा न्र्लुनकरर् गनि बािमैत्री र्वकास कार्िक्रमिाई प्रमखुताका साथ 
अगाडी बढाईने छ ।र्सको िालग नगर बाि प्रोफाईि तर्ार गररने छ । 

 सिंस्थागत र्वद्यािर्को मापदर्ड तोर्क लनर्मन गररनछे । 
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 सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा र्वितु, इन्टरनेट , स्वच्छ खानेपानी तथा िेरावाउ कार्ििाई 
लनरन्तरता ददनेछ । 

 प्रदेश सरकारिारा अगामी आ.व देचख ल्र्ाईएको कार्िक्रम कक्षा-12 को छात्राहरुिाई १ 
Laptop र्वतरर्मा सहकार्ि गने नीलत लिईनेछ । 

 सामदुार्र्क र्वद्यािर्का प्र.अ. र सो र्वद्यािर्को र्वद्यािर्को व्र्वस्थापन सलमलत लसत 
लसकाई कार्िर्ोजना करार सम्झौता गररने छ  

 प्रत्रे्क वडामा १ वटा नमनुा प्रा.र्व. सिंचिान गने नीलत लिईनेछ । 

 "ददवा खाजा कार्िक्रम" िाई र्वर्शे प्राथलमकतामा राचख चशक्षा क्षेत्रिाई हेररनछे । 

 लनीःशलु्क स्नाटेरी प्र्ाड र्वतरर् कार्ििाई लनरन्तरता ददनेछ । 

 चशचक्षत वेरोजगार र्वुाहरुिाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने उदेश्र्िे िोक सेवा आर्ोग 
,चशक्षक सेवा आर्ोग  जस्ता परीक्षािाई िचक्षत गरी कोचचि र तालिम कार्िक्रम सिंचािन 
गररनेछ । 

 चशक्षकहरुको पेशगत क्षमता र्वकास गनि पनुतािजगी तालिमको व्र्वस्था गररनेछ । 

 

२. स्वास््र् 

 प्रत्रे्क नागररकको िरदैिोमा िचुम्त स्वास््र् सेवा प्रदान गनि जनता स्वास््र् परीक्षर्  
कार्िक्रम सवै वडाहरुमा कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गररनछे । 

 स्वच्छ समाज स्थापना गनि स्वस््र् रहौँ सफा रहौँ , स्वास््र् क्षेत्रमा आमिु सिुार गरौँ भने्न 
अलभर्ान सिंचािन गरी आम नागररकहरुको सहभागीतामा " गाउँ टोि वस्ती  सफा 
,नगरसफा "  को कार्िक्रमिाई लनरन्तरता ददईने छ । 

 नगर क्षेत्रमा एम्बिेुन्स सेवािाई र्वस्तार कार्ििाई लनरन्तरता ददईने छ । 

 नगरबासीिाई स्वस््र् राख्न ेउदेश्र्िे बोदे बरसाईन बजारमा स्थपाना भएको ॐ पतिंजिी 
र्ोग भवनिाई थप व्र्वचस्थत पाने नीलत अविम्वन गररनेछ । 

 स्वास््र् कमीहरुको क्षमता र्वकासको कार्िक्रम सिंचािन रएक गाउँ एक चक्िलनकको 
कार्ििाई अगामी आलथिक वर्िमा समेत लनरन्तरता ददईने छ । 

 स्वास््र् लबमा कार्िक्रमिाई नेपाि सरकारको िोर्र्ा अनसुार सबै जनतामा परु्ािउन सचेतना 
वा जागरर्का कार्िक्रम सिंचािनिाई लनरन्तरता ददईने छ। 

 पूर्ि सिंस्थागत सतु्केरी र्कु्त नमनुा बस्ती वडा िोर्र्ा कार्िक्रम िाग ुगनि पहि गररने छ । 

 र्वपन्न, असहार्, जेष्ठ नागररक र मर्हिाको स्वास््र् जाँचको िालग स्वास््र् चशर्वर (Health 

Camp )सिंचािनिाई लनरन्तरता ददईने छ । 
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३ र्वुा खेिकुद तथा मनोरिंजन 

 र्वुाहरुको शारीररक तन्दरुस्तीको िालग नगर खेिकुद र्वकास सलमलत माफि त पालिका 
स्तरीर् तथा नगर प्रपखु स्तरीर् र्वलभन्न खेदकुदहरुिाई र्वशेर् प्राथलमकता ददईने छ। 

 रोजगारमिुक तालिम, चशक्षा र प्रर्वलि हस्तान्तरर् कार्िक्रम अगालड बढाईनेछ । 

 नगरपालिका अन्तगित रहेका पोखरीहरुको वरीपरी Fun Park को गरूर्ोजना बनाउने प्रकृर्ा 
अगाडी बढाउने छ । 

 बािबालिककाको खेि प्रलत मनोबि बढाउन बाि क्िवको स्थापना गरी आवश्र्क खेिकुद 
सामाग्रीहरु र्वतरर् गरीने छ  

४ िैर्िक समानता तथा समाचजक समावेचशकरर् (िचक्षत समेत) 
" बाि र्ववाह र मर्हिा र्हिंसा प्रलत शनु्र् सहनलसिता " भने्न मिु नाराको साथ  समाचजक 
रुपमा पछालड परेका मर्हिा, बािवालिका, र्वपन्न वगि तथा समदुार्िाई रार्िर् मिुिारमा 
ल्र्ाउन र्वशेर् कार्िक्रमहरु गररनेछ । 

 मर्हिाहरु माफि त प्रवििन हनुे गरी मागमा आिाररत र स्वरोजगारको िालग पुँचज लसप 
र उद्यमचशिता तालिमको सलुनचितता गरने छ । 

 िि ु उद्यम र्वकास कार्िक्रममाफि त मर्हिाहरुिाई सीपर्कु्त उद्यमी बानाई 
उत्पादकहरुको उचचत बजारीकरर् गररने छ । 

 मर्हिा जनजालत र र्वपन्न वगिको सशचक्तकरर् तालिम िागर्त िोकसेवा कक्षा 
सिंचानिनको िालग बजेट र्वलनर्ोजन गररनेछ । 

 

४.१ मर्हिा 
 एकि मर्हिा सशचक्तकरर् कार्िक्रम सिंचािन गररनेछ । 

 िैर्िक र्हिंसा र मानव बेचर्वखन जस्ता समाचजक अपरािजन्र् कार्ििाई लनर्न्त्रर् र 
लनरुत्सार्हत गररनेछ । 

 एकि मर्हिा तथा र्विवा मर्हिाको समाचजक सरुक्षा भतामा सहचजकरर् गररनेछ । 

 बेटी पढाउ, बेटी बचाउ " जस्ता गौरवमर् अलभर्ानिाई कार्िन्वर्नमा र्वशेर् ध्र्ान ददनेछ । 

 शारररीक रुपमा सक्षम एकि मर्हिािाई िि ु उद्यम र्वशेर् सीपहरु प्रदान गरी आलथिक 
रुपमा सक्षम बनाईनेछ । 

 

4.2 बािवालिकाीः बािमैत्री स्थानीर् शासन 

 नेपािको सिंर्विान बमोचजम बाि-बालिका  मौलिक हकको सलुनचितताको िालग र्वशेर् ध्र्ान 
ददईने छ । 

 भोकै कोही पदैन, भोकिे कोही मदैन भने्न नारा सर्हत नगरलभत्र सडक आचश्रत मानव उिार 
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गने कार्ििाई लनरन्तरता ददने र र्स कार्ििाई स्थार्र्त्व ददन अन्र् स्थानीर् तहसँग सहकार्ि 
तथास्थानीर् स्तरमै ब्र्बस्थापन गने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ । 

 मर्हिा सचेतना तथा क्षमता र्वकास कार्िक्रमिाई प्राथलमकतामा राखी सञ्चािन गनि महानगर 

मर्हिा सहजीकरर् केन्र स्थापना गररनेछ । 

 
 

4.3 जेष्ठ नागररक , दलित  तथा अशक्त/ अपािंगता 
 अगालम आ.व देचख समाचजक सरुक्षा भता बैङ्क माफि त र्वतरर् कार्ििाई लनरन्तरता ददईन े

छ।। साथै ७०  वर्ि उमेर नािेको जेष्ठ नागररकहरुिाई िर िरमा जनप्रलतलनलि तथा 
कमिचारीहरुको सहकार्िमा पररपच पत्र बनाउने कार्ििाई जोड ददनेछ । 

 जेष्ठ नागररक को अलभिेख सिंकिन र पररचर् पत्र र्वतरर् कार्ििाई सरि सहज र 
व्र्वचस्थत बनाईनेछ । 

 सामाचजक सरुक्षा भता स्वेच्छािे नलिने जेष्ठ नागररक तथा अन्र् िाभग्राहीिाई उचचत सम्मान 
गररने छ । 

 दलित समदुार्को िालग एर्ककृत नमनुा बस्ती बनाई व्र्वस्थापन गररने छ । 

 मेर्र सिंग दलित समदुार् कार्िक्रममाफि त ् दलित समदुार्को मर्हिा बािबालिकाको हक 
अलिकार सलुनचित गनि सीप र्वकास तथा िोकसेवा तर्ारी कक्षामा र्वशेर् ध्र्ान ददने छ। 

 दलित र अपािगता भएका व्र्चक्तहरुको समानपुालतक प्रलतलनलित्वको सलुनचश्तता गदै िचक्षत 
वगिको सामाचजक तथा आलथिक उन्नतीको िालग कार्िक्रमहरु सिंचािन गररने छ ।र्स क्षेत्रका 
र्वुाहरुिाई स्वरोजगार र सरकारी सेवामा पहचुका िालग िोकसेवा तर्ारी कक्षा र 
सीपमिुक तालिमको व्र्वस्था गररने छ । 

 
 

4.4 सिंस्कृलत सम्पदा तथा पर्िटन प्रवर्द्िन 

 “आलथिक समरृ्िमा पर्िटन”भन्ने मिुमन्त्रिाई आत्मसाथ गरी पर्िटन प्रवििनको माध्र्मबाट 
स्थानीर् जनताको चजवनस्तर उकास्न पर्िटन पूवाििारको सिंरक्षर्, सम्बििन र र्वस्तारमा 
जोड ददने नीलत लिईने छ । 

  आन्तररक तथा बाह्य पर्िटकमाझ बोदेवरसाईनिाई चचनाउन िक्ष्मी नारार्र् मचन्दर तथा 
िहरी पोखरी क्षेत्रको लनमािर् कार्ििाई अगाडी बढाईनेछ । 

 आन्तररक पर्िटन प्रबििन गनि र्वशेर् कार्िमिुक र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गररने छ । 
र्सको सरुुवात िहेरी पोखरीको सौन्दर्र्िकरर्िारा गररनेछ । 

 बोदेवरसाईन बरसाईन नगरपालिका लभत्र पने ऐलतहालसक, परुाताचत्वक साँस्कृलतक बोकेका 
वडा निं ७  मानराजाको राजा चज बाबा मचन्दरिाई व्र्वचस्थत पानि र्वशेर् जोड ददनेछ । 
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 नगर क्षेत्रभरीका मठ-मचन्दरहरुिाई व्र्वचस्थत पनि मचन्दनर व्र्वस्थापन सलमलत गठन गरी 
मचन्दरको आम्दानीिाई व्र्वचस्थत गररने छ । 

 
 

ग) पूवाििार र्वकास 

 

 नगर क्षेत्र लभत्र उज्र्ािो वोदेवरसाईन कार्िक्रमिाई सिंचािन गरी अगामी आ.ब.मा सबै 
वडाको सडकमा गरु्स्तरर्कु्त LED बती जडान गररनेछ । 

 अगामी आ.ब.वडा कार्ाििर् नभएका वडाहरुमा व्र्वचस्थत वनाई सेवा प्रवाह गररने छ । 

 नगरपालिकाको वजार क्षेत्रमा ई-ररक्सा चाजि गने चाचजिि स्टेशन गनि लनजीक्षेत्र  र ई- ररक्सा 
व्र्वसार्ीलबच सहकार्ि गररने छ । 

 नगर क्षेत्रको सडकहरुमा प्रार्वलिक सम्भावर्ताको आिारमा र्पलसलस ढिान नगने र सो 
स्थानहरुमा आवश्र्कता अनसुार ईट्टा ढुिा र मोजाईक टाईि पेर्सि ईन्टरिक टाईि छाप्न े
कार्ििाई प्राथलमकता ददईनेछ । 

 सम्परु्ि वडा कार्ाििर्को प्रोफाईि बनाई र्वकास लनमािर्को कार्िर्ोजना तर्ार गररने छ ।  

 ददगो र्वकासको िालग StrategicEnvironment Assessment SEA गररनेछ । 

 जलमनको खचण्डकरर् गरी प्िाटीिबाट  हनुे गरेको अव्र्वचस्थत बसोबासिाई लनर्मन गनि 
भ-ुउपर्ोग नीलत तर्ार गरी  कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईने छ । 

 एक वाड एक हररर्ािी पाकि  लनमािर् कार्िक्रमिाई अगालड बढाउन उपर्कु्त गरुुर्ोजना 
बनाईनेछ । 

 नर्ाँ लनमािर् भएका सिंरचनाहरुको व्र्वस्थापन एविं सिंरक्षर् गने दार्र्त्विाई ध्र्ानमा राचख 
ममित सम्भार गनुिपने सडक पूवाििारको पररमार् वा क्षेत्रिाई मध्र्नजर गदै नगरपालिकामा 
एक ममित एकाइ शाखा स्थापना गरी सम्परु्ि भौलतक पवुाििार जस्तै कािोपते्र सडक ग्राभेि 
सडक भवन लसँचाई कुिो खानेपानी आदद सम्बन्िी आर्ोजनाहरुको सिंचािन एविं कार्ािन्वर्न 
ममित सम्भार शाखाबाट सम्पादन गररने छ र र्सका िालग र्सै आ.ब. मा आवश्र्का 
लनदेचशका र जनशचक्तको समेत व्र्वस्थापन गररनेछ । 

 आशेलनकर्कु्त पानीको कारर् जोचखम देचखएका ग्रालमर् क्षेत्रमा चापाकिको र्वकल्पमा 
खानेपानी ट्यािंकी लनमािर्का िालग सिंिीर् तथा प्रदेश सरकारसिंग प्रस्ताव पेश गररनेछ 
।त्र्सका िालग उपर्कु्त ठाउँको छनौटगरी खानेपानी उपभोक्ता सलमलत माफि त काम अगाडी 
बढाउन प्रकृर्ा थािनी गररनेछ ।चापाकि र्वतरर् कार्ििाई लनरुत्सार्हत गदै िलगनछे 
।सावािजनालनक स्थिमा चापाकि जडान गनि उपभोक्ता सलमलत माफि त कार्ि अगाडी बढाईने 
छ । 
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 बरसाईन बजारमा लनजी क्षेत्रसिंगको सझेदारी BOOT SYSTEM मा पार्ङ्कि समेतको उपर्कु्त 
सिंरचना लनमािर्का िालग प्रस्ताव आह्वान गररने छ । 

 बोदेवरसाईन नगरवासीहरुको िालग कृर्ीमा अिाररत सहलुित ऋर्को िालग सरोकािबािा 
लनकार्सिंग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ । 

 बैज्ञालनक तररकाको खेलत र्ोग्र् जलमनमा आिलुनक लसिंचाईको व्र्वस्था गररनेछ । 

 उपभोक्ता सलमलतबाट सिंचािन आर्ोजनामा श्रमदानिाई लनरन्तरता ददनेछ । 

 कृर्कहरुको िालग कृर्र् लमटरमा नगरपािकाबाट र्वशेर् पहि गररनेछ । 

 

ि) वातावरर् तथा र्वपद् व्र्वस्थापन 

 

 नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेको सावािजालनक  जग्गाको सिंरक्षर् गदै बाझो , पलति, नदी र्कनारा 
जस्ता भभुागमा वकृ्षारोपर् गरी जैर्वक र्वर्विताको सिंरक्षर् , वातावरर् सिंरक्षर् र 
व्र्वस्थापन तथा भ-ूक्षर् लनर्न्त्रर् गररनेछ । 

 जिवार् ुपररवतिनबाट वातावरर् तथा र्वकासमा  पानि सक्ने प्रभावहरुको न्र्लुनकरर्को िालग 
सचेतनामिुक तथा अनकुुिताका कार्िक्रमहरु Climate Change Adoption Programme   

सिंचािन गररने नीलत लिईनछे । 

 सावािजालनक जग्गा तथा नदीका र्कनारहरुको उपर्कु्त स्थानहरुमा हररर्ालि तथा वतावरर् 
स्वच्छता कार्ि गनि एभोकाडो का र्वरुवाहरु रोप्ने नीलत लिईनेछ । 

 र्वपद जोचखम न्र्लुनकरर् कार्िर्वलि पाररत भैईसकेकोिे नगर स्तरीर्/वडा स्तरीर् र्वपद 
व्र्वस्थापन सलमलत गठन गरी र्वपद व्र्वस्थापनको क्षेत्रमा र्क्रर्ाचशि बनाईन ेछ । 

 र्वपद व्र्वस्थापन अन्तगित जोचखम न्र्लुनकरर् िगार्त र्वपद व्र्वस्थापनको कार्िहरु 
र्ोजनावि ढिंगबाट र्वपद व्र्वस्थापन र्ोजना Disaster Risk Management Plan बनाई 
कार्िन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ ।र्सको िालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छु । 

 नगरक्षेत्रबाट लनस्कने फोहोरिाई सरोकारबािाहरुको सहर्ोग एविं साझेदारीमा वलगिकरर् गरर 
Re-Use, Re-Duce , Re-Cycle माफि त फोहोरिाई मोहरमा रुपान्तरर् गररने नीलत लिईनेछ । 

 नगरिाई स्वचछ र हराभरा बनाउन एक िर दईु र्वरुवा रोप्ने अलभर्ानिाई कडाईका साथ 
िाग ुगररनेछ । 

 नगरलभत्रका मु् र् र सहार्क सडकहरुको दार्ाँ र बार्ाँ स्थालनर् समदुार्हरुको सहकार्िमा 
अलनवार्ि रुपमा हररर्ो र्वरुवा िगाउने नीलत लिईनछे । 

 र्वर्द व्र्वस्थापनको िालग तराई क्षेत्रमा चलिने चैत्र-बैशाखको हवाहरुुिे हनुे आगिालगको 
जोचखमिाई मध्र्नजर गदै बारुर् र्न्त्रको सिंचािन गने नीलत लिईनेछ । 
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 भकूम्प, बाढी, आगिालग जस्ता प्राकृलतक प्रकोपका कारर् वा चजर्ि भई बसोवास गनि 
नलमिने अवस्थाको िरहरुको स्थिगत प्रलतवेदन लिई बस्न अर्ोग्र् भएका िरहरुिाई 
प्रलतवेदनका आिारमा सम्पलत कर छूट ददईनेछ ।त्र्स्तो छुट सरु्विा लिएका िरहरुबाट 
मानवीर् क्षलत हनु नददन अलनवार्ि रुपमा भत्काउने व्र्वस्था िाग ुगररनेछ । 

 

ङ.) सिंस्थागत र्वकास,सेवा प्रवाह र सशुासन  

 

 बोदेवरसाईन नगरपालिकाको सिंगठन सिंरचनािाई आवश्र्कता बमोचजम पनुराविोकन गरी 
सबै तहका कामिचारीहरुको कार्िर्ववरर् बनाई िाग ुगररनेछ ।कमिचारीको कामको मूल्र्ाङ्कन 
गरी परुस्कार र दण्डको नीलतिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गदै कार्िसम्पादन स्तर र 
कार्िदक्षतािाई आिार लिई सरुवा र बढुवा गने नीलत लिईनेछ । 

 कमिचारीको क्षमता र्वकास, वलृत र्वकासमा जोड ददई कमिचारी प्रशासनिाई जवाफदेही , 
प्रलतस्पिी र उत्प्ररेरत बनाईनेछ । 

 कमिचारीको सरुवािाई अनमुानर्ोग्र्, पारदशी र न्र्ार्ोचचत बनाईनेछ । 

 नगरकार्िपालिका र वडा कार्ाििर्मा रर्ह स्थानीर् जनसमदुार्िाई अहोरात्र र कार्िबोिको 
कारर् कमिचारीहरुिाई अलतररक्त समर् िगार्त सावािजालनक र्वदा ददन समेत कार्ि गनुिपने 
भएकोिे उच्च मनोबिका उच्च पानि स्थानीर् भता उपिब्ि गराउने छ । 

 नगर भरीको सेवा प्रवाहिाई लछटो छररतो र प्रभावकारी बनाउन कमिचारीहरुिाई 
आवश्र्कताको आिारमा थप ईन्िनको व्र्वस्था गररनेछ । 

 बोदेवरसाईन नगरपालिकाबाट प्रवाह गररने साविजालनक सेवािाई स्वच्छ ,लनश्पक्ष र पारदशी 
र सेवाग्राहीमैत्री बनाई महत्वपरु्ि चजम्मेवारीमा रहेका कचम्तमा अलिकृतस्तरका 
कमिचारीहरुसिंग कार्िसम्पादन सम्झौता गरी नलतजामा आिाररत कार्िसम्पादन प्रर्ािी 
अविम्बन गररनेछ । 

 नगर कार्िपालिकाको कार्ाििर् र वडा कार्ाििर्हरुमा अलनवार्ि CCTV को व्र्वस्था गररनेछ 
। 

 प्रत्रे्क वडा कार्ाििर्हरुमा र नगरपालिकामा लडचजटि नागररक वडापत्र व्र्वस्था गररनेछ । 

 न्र्ार्ीक सलमलतको काम कारवाहीिाई अझ थप प्रभावकारी बनाउन पदालिकारीहरुको क्षमता 
र्वकास तथा आवश्र्क्तानसुार थप जनशक्ती व्र्वस्थापन गररनेछ । 

 मापदण्ड सचुक सर्हतको नलतजामा आिाररत अनगुमन मलु्र्ाङ्कन प्रर्ािीिाई सिंस्थागत बनाई 
दण्ड र परुस्कारको व्र्वस्था गने पररपाटीको र्वकास गररनेछ । 

 सेवाग्राही मैत्री प्रर्ािीको र्वकास गनि मसु्कान सर्हतको सहार्ता कक्षको व्र्वस्था गररनेछ 
। 
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 नगरपालिकामा कार्िरत उत्कृष्ट कमिचारीिाई परुस्कार गने नीलत लिईनेछ । 

 सेवा प्रवाहमा सिुार ल्र्ाउन लनकासा, खचि प्रर्ािी ,र्ोजना व्र्वस्थापन र चजन्सी व्र्वस्थापन 
जस्ता कार्िको िालग सफ्टवेर्रको माफि त सिंचािन गररनेछ । 

 टोि र्वकास सिंस्था गठन गरी नगरपालिकामा नै दताि गरी नगरको सेवा प्रवाहमा समार्हत 
गररनेछ । 

 उत्कृष्ट कार्ि गने उपभोक्ता सलमलतहरुिाई परुस्कृत गने नीलत लिईनेछ । 

 
 

(च) काननु तथा न्र्ार् 

 नगर प्रहरी तथा प्रहरी हवल्दार चा.ि ुआ.व मा करार सेवामा लनर्कु्त भएकािाई नेपािको 
सिंर्विान, 2072 को िारा 126 बमोचजम नगर प्रहरी ऐन - लनर्माविी लनमािर् गरी 
नगरको शाचन्त सरुक्षा र जनसेवा तथा गनर प्रहरीको सिंचािन तथा व्र्वस्थापन नीलत 
काननुबमोचजम नगर र्हतकारी कार्ि गने कामिाई व्र्वचस्थत गररनेछ । 

 असहार् र अन्र्ार्मा परेकाहरुिाई लनशलु्क काननुी परामशिका िालग आवश्र्क व्र्वस्था 
लमिाउनेछ । 

 प्रत्रे्क वडामा एक र्ववाद तथा मेिालमिाप केन्र स्थापना गरी न्र्ार् सम्पादन कार्ििाई 
प्रभावकारी बनाईनेछ । 

 आगालम आ.व. मा न्र्ार्ीक सलमलतको सचचवािर्  व्र्वस्थापन गरी न्र्ार्, काननु, मानव 
अलिकार प्रवर्द्िन तथा मेिलमिाप र मध्र्स्थकताि लनर्िर् तथा फैसिा कार्िन्वर्निाई 
व्र्वहारीक रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

 न्र्ार्ीक लनर्िर् तथा फैसिा कार्ािन्वर्नको िालग न्र्ार्र्क इजिास िगार्तका  भौलतक 
सिंरचना लनमािर्, सिंस्थागत क्षमता र्वकास र सिंगठलनक सिंरचना लनमािर्को कार्ििाई जोडदार 
रुपमा अगाडी बढाईनेछ । 

 न्र्ार्ीक ईजिास स्थापना गररनेछ । 

 

 

र्वचतर् के्षत्रीः राजश्व पररचािन ,र्वचतर् व्र्वस्थापन तथा सशुासन 

 

 राजस्व नै नगरपालिकाको श्रोत हो । प्राप्त कर र गैह्र करको दरुुपर्ोगको चासो र चचन्ता 
जनताहरुको अलिकार हो । तसथि व्र्वचस्थत र प्रगलतचशि कर नीलत र दररेट लनर्िर् गरी 
िाग ुगररनेछ । 

 नगरपालिका लभत्र व्र्चक्तगत वा सिंस्थागत रुपमा व्र्वसार् कर कडाईका साथ िाग ुगने 
नीलत बनाईनेछ । 
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 कर नीलत र करको लसिान्तिाई मिु ममि बझुी करदाता सेवा कार्ाििर्को सहकार्िमा 
नगरको कर नीलत बनाईनछे । 

 बढी कर लतने प्रत्रे्क वडाका करदातािाई सम्मान गने नीलत लिईनेछ । 

 राजस्व साम्भवर्ता  अध्र्र्न माफि त करको दार्रािाई र्वस्तार गररनेछ । 

 

नीलत तथा कार्िक्रम र बजेट तजुिमा गदाि अविम्बन गररएका प्रमखु 
नीलत तथा आिारहरु 

 नेपािको सिंर्विान 

 स्थानीर् सरकार सिंचािन ऐन, 2074 

 रार्िर् प्राकृलतक श्रोत तथा र्वत आर्ोग ऐन, 2074 

 अन्तर सरकारी र्वत व्र्वस्थापन ऐन , 2074 

 सिंिीर् र प्रदेश सरकारिे जारी गरेका नीलत, काननु तथा मापदण्ड 

 राजस्व परामशि सलमलतका प्रलतवेदन 

 श्रोत-सािन 

 र्वकासका अन्तरसमबचन्ित र्वर्र्हरु 

 श्रोत तथा बजेट सीमा लनिािरर् सलमलतको लसफाररस 

 सिंिीर् र मिेश प्रदेशको बार्र्िक बजेट 

 सिंिीर् र प्रदेश सरकारका र्वलभन्न पररपत्र तथा लनदेशनहरु । 

 
 

   

                                                    
आतेश कुमार लसिंह 

                                                           नगर प्रमखु  


