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1

आलथिक वर्ि २०७९/०८० को नगरसभाको एघारौं अलिवेशनमा सभाका अध्यक्षबाट प्रस्तुत गररएको
नीलत तथा कायिक्रम
आदरणीय सभाका सदस्यज्यूहरु
1.

बेनी नगरपालिकाको नगरसभाको एघारौं अलिवेशनमा उपस्स्थत सम्पूणि सभाका सदस्यज्यूहरुिाई म
हार्दिक स्वागत गनि चाहन्छु ।

2.

नेपािको सं वविान जारी भएपलछ दोश्रो पटक स्थानीय तहको लनवािचन सम्पन्न भएको छ । यस
दोश्रो ऐलतहालसक स्थानीय तहको लनवािचनबाट नगरप्रमुखमा लनवािस्चत गनुह
ि न
ु े र मयािर्दत वातावरणमा
लनवािचन सम्पन्न गनि सहयोग गनुह
ि न
ु े सम्पूणि मतदातािाई हार्दिक िन्यवाद र्दन चाहन्छु । नागररकको
जनमतबाट लनवािस्चत जनप्रलतलनलिको रुपमा यस गररमामय सभामा सम्बोिन गनि पाउँदा मिाई गविको
अनुभलू त भएको छ । यस अवसरमा िोकतन्रको प्रालि र सङ्घीय िोकतास्न्रक गणतन्रात्मक शासन
व्यवस्था स्थापनका िालग ववलभन्न कािखण्डमा भएका दशवर्े जनयुद्ध, ऐलतहालसक जनआन्दोिन, मिेश
आन्दोिन िगायतका आन्दोिन र राजनैलतक क्रास्न्त एवं सं घर्ििाई म स्मरण गनि चाहान्छु ।
िोकतन्रको स्थापनाथि ज्ञात अज्ञात शवहदहरुको त्याग र बलिदानिाई उच्च सम्मान गदिछु । आज
सम्म यस नगरपालिकाको ववकास तथा समृद्धीमा आ-आफ्नो स्थानबाट अहम् भूलमका लनवािह गने पूवि
जनप्रलतलनलिहरु, समाजसेवी, वुवद्धस्जववहरु, नगरपालिकाका कमिचारीहरु, सं वद्ध लनकायहरु, ववलभन्न संघ
सं स्थाहरु िगायत सम्पूणि नगरबासी महानुभावहरु प्रलत हार्दिक आभार प्रकट गदिछु।

3.

“कृवर् पयिटन र पूवाििारः स्वच्छ समृद्ध बेनी नगरको मुि आिार” भन्ने दीघिकािीन सोच ,पन्रौ
राविय योजना，प्रदे शको प्रथम पञ्चबर्ीय योजना，र्दगो ववकासका िक्ष्य，नगरको आवलिक योजना
र मध्यमकालिन खचि सं रचना तथा राजनैलतक दिका घोर्णापर र सरोकारवािाहरुको राय सुझाविाइ
आिार बनाई नीलत तथा कायिक्रम तजुम
ि ा गररएको छ ।

आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरु
अब म आगामी आ.ब २०७९/080 को क्षेरगत वावर्िक नीलत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गदिछु । आगामी
आ.व. मा िगानीमैरी वातावरण लनमािण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अलभवृवद्ध, पूवाििार लनमािण, खानेपानी
तथा ववद्युतमा पहुँच, रोजगारी लसजिना, मानव पुस्ँ ज लनमािण, आय असमानता तथा गरीबी न्यूनीकरण, र्दगो
ववकास र पयािवरणीय सन्तुिन, गुणस्तरीय साविजलनक सेवा, सङ्घीयताको प्रभावकारी कायािन्वयन र सुशासन
प्रवद्धिनिाई प्राथलमकतामा रास्खनेछ ।
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क. आलथिक ववकास सम्बन्िी नीलत
4.

कृवर्योग्य भूलमको पूणि उपयोग गरी सघन खेती प्रणािीका माध्यमबाट कृवर् उत्पादन बढोत्तरी गने
नीलत कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । कृवर् क्षेरको आिुलनकीकरण र ववववलिकरण गदै व्यावसायीकरण
गनि प्राथलमकता र्दई "बेनी नगरपालिकाको प्रण: लनवािहमुखी कृवर्िाई व्यवसायमा रुपान्तरण" भन्ने
नारािाई साकार पानि आवश्यक कायिक्रम ल्याइनेछ ।

5.

कृवर् उपजमा वकटनाशक और्लिको प्रयोगिाई लनरुत्सावहत गदै जैववक ववर्ादी र प्राङ्गाररक मिको
प्रयोगिाई प्रोत्साहन गरी कृवर् उत्पादनमा बढावा र्दइनेछ । नगरपालिकालभर उच्च सम्भावना रहे का
व्यवसावयक तरकारी तथा फिफूि खेतीिाई प्रोत्साहन गरी "तरकारी र फिफुिमा आत्मलनभिर:
ववकलसत र समृद्ध बेनी नगर" भन्ने नारािाई साकार तुल्याउन ववलभन्न कायिक्रम ल्याइनेछ ।

6.

"एक घर एक करे साबारी: पकेट क्षेरमा व्यवसावयक तरकारी" भन्ने नाराका साथ तरकारी उत्पादनको
प्रशस्त सम्भावना भएको वडा पवहचान गरी अगािलनक तरकारी उत्पादनिाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।

7.

सुन्तिा तथा वटमुरका िालग उच्च सम्भावना भएका वडाहरुमा व्यवसावयक वहसाबिे उत्पादन बढाई
आयमा वृवद्ध गराउन ववशेर् प्रोत्साहन गररनेछ ।

8.

कृवर्को उच्च सम्भावना भएका वडाहरु पवहचान गरी लबउ बैंकको स्थापना गदै जमीनको उत्पादकत्व
र भूलमको प्रकारको आिारमा ववलभन्न वडामा "एक वडा एक उत्पादन" को अविारणािाई सघाउ
पुयािउने गरी कृवर् पकेटका कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । बेमौसमी तरकारी उत्पादनिाई प्रोत्साहन
गरी बजारसँग आबद्ध गररनेछ । कृवर्मा सहुलियतपूणि ब्याजदरको सुवविा र्दिाउन आवश्यक प्रबन्ि
लमिाइनेछ ।

9.

वर्ेनी ववलभन्न वकलसमका ववपदजन्य घटनाहरुबाट कृवर् उत्पादन तथा पशु बािीमा हुने गरे को क्षलत
न्यूनीकरण गरी कृर्किाई उस्चत क्षलतपूलति र्दिाउन बािी लबमाको कायिक्रम ल्याइने छ । कृर्किाई
आवश्यक क्षलतपूलति र प्रोत्साहन गनि बािी तथा पशु सं रक्षण कोर्को व्यस्था गररनेछ ।

10. बेनी

नगरपालिकालभरका कृर्कहरुको पवहचान एवं सूचीकरण गरी कृर्क पररचयपर ववतरण गनि

आवश्यक प्रबन्ि गररनेछ ।
11.

नगरक्षेरलभरका कृवर् उपजको भण्डारण गरी बजारीकरण र उस्चत व्यवस्थापन गनि बेनी नगरपालिका
वडा नं ४ लसङामा कृवर् उपज शीत भण्डार (Cold Store) लनमािण गररनेछ ।

12.

पशुपािन गने कृर्कहरुिाई र्दइदै आएको पशु लबमाको अनुदानिाई थप व्यवस्स्थत गरी लनरन्तरता
र्दइनेछ । नश्ल सुिार, पशु सुरक्षा एवं प्रवद्धिनका कायिक्रम सञ्चािन गरी दुग्ि, मासु र अन्डाको
उत्पादन तथा बजारीकरणको सुिभ व्यवस्था लमिाइनेछ ।
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13.

नगरक्षेरलभर रहे का कृवर् तथा पशुपािक कृर्कहरुिाई मागका आिारमा आवश्यक पने सीप तथा
क्षमता ववकास गने कायिक्रमिाई प्राथलमकता र्दइनेछ ।

14. नगरपालिकालभर
15.

रहेका छाडा पशु चौपायाहरुको व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पहि गररनेछ ।

नागररकहरुिाई कृवर् सम्बन्िी परामशि र कृवर् बािीको सं रक्षण एवं ववकासका िालग सबै वडाहरुमा
प्राववलिक रहने गरी "एक वडा एक प्राववलिक" को अविारणा कायािन्वयनमा ल्याइनेछ ।

16.

नगरमा रहे का पयिटकीय क्षेरहरुको पूवाििार ववकास तथा प्रवद्धिन र सञ्जािीकरण माफित् पयिटकीय
गन्तव्यहरुको पवहचान गदै पयिटनिाई व्यवसायको रुपमा ववकास गररनेछ।रावणपाकि लनमािणिाइ
पूणत
ि ा र्दइने छ । नगर क्षेरमा रहे का िालमिक क्षेर (गिेश्वरिाम, पुिाश्रम, जगन्नाथ मस्न्दर,
कवपिाश्रम, स्वगािश्रम, ज्यामरुककोट, बेनीकोट भण्डार, गुफाराम मस्न्दर, स्शवािय मस्न्दर जस्ता िालमिक
र साँस्कृलतक सम्पदाहरु) को ववकास सं रक्षण र प्रचार प्रसार गरी उक्त क्षेरिाई िालमिक पयिटकीय
सवकिटको रुपमा ववकास गनि प्रदे श तथा केन्र सरकारसँग समन्वय गररनेछ।

17.

नगरक्षेरलभरका सहकारी सं स्थाहरुको अनुमती, लनयमन, ववस्तार, प्रस्शक्षण सम्बन्िी कायिक्रमहरु
सञ्चािन गररनेछ । नगरलभरका सहकारीहरुको प्रलतवेदन प्रणािीिाई सबिीकरण गदै मालसक रुपमा
वववरण बुझाउनुपने व्यवस्था गररनेछ ।

18. नगरक्षेरमा

सं चालित सबै सहकारीिाइ सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (CoPoMIS) मा आबद्ध

गररने छ ।सहकारी सं स्थािाइ आवश्यक लनयमन र अनुगमन गरी नगरबासीको सीप, पुस्ँ ज र
प्रववलििाइ सहकारी माफित सं चािनमा ल्याइने छ ।
19. नगरपालिकािे

ववद्युतीय सवारी सािनको प्रयोग बढाउने कायियोजना बनाइनेछ । बेनीमा चास्जिङ

स्टे शन स्थापना गनि सङ्घ प्रदे श तथा लनजी क्षेरसँग समन्वय गररनेछ ।
20. पालिकालभर

उद्योग पयिटन तथा सेवा क्षेरमा सम्भाब्य िगानीको पररयोजना पवहचान गरी िगानीका

िालग ववस्तृत प्रस्ताव सवहत लनजी क्षेरिाई आमन्रण गररनेछ । िगानीकै िालग ववदे शमा रहे का
म्याग्दे िीहरुसँग समेत सहकायि गररनेछ ।
21.

बेनी नगरपालिकािाई पयिटकको गन्तब्य बनाउने उद्देश्यका साथ िालमिक तीथािटनमा आउने
पयिटकहरुिाई कस्म्तमा एकर्दन बेनी बास बस्न उत्प्रेररत गने गरी बेनी पुिाश्रम, बेनी िभ्िीवहि
केबुिकार तथा स्जपिाईन सञ्चािन गने ववर्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी साविजलनक नीस्ज
साझेदारीमा लनमािण तथा सञ्चािन गनि आवश्यक पहि गररनेछ ।

22. तातोपानीको

प्राकृलतक स्चवकत्साियिाई व्यापक प्रचार प्रसार गरी पयिटक आकर्िणका िालग ववशेर्

कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
4

23.

बेनी नगरको वास्तववकता झस्ल्कने गरी सांस्कृलतक सं ग्रहाियको स्थापनाका िालग आवश्यक कायि
गररनेछ ।

24. वैदेस्शक

रोजगारबाट फवकिएका तथा बेरोजगार युवाहरुिाई कृवर् तथा पशुपािनमा प्रोत्साहन गरी

उत्पादनमा युवाको सं िग्नता र नेतत्ृ व अलभवृवद्ध गनि "उत्पादनमा युवा प्रोत्साहन" कायिका िालग
आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
25. कुनै

व्यस्क्तको लनजी जग्गामा िगाइएका रुखबाट अन्य कुनै व्यस्क्तिाई असर पुयािउने वा ववपद

लनम्त्याउने अवस्था दे स्खएमा त्यस्ता रुखहरु कटान गनि पाउने गरी आवश्यक समन्वय एवं सहकायि
गररनेछ ।
26.

बेनी नगरपालिकालभर रहे का ऐलतहालसक एवं िालमिक मठमस्न्दरिाई नगरपालिकाको स्वालमत्वमा राख्ने
व्यवस्था लमिाई त्यस्ता सम्पदाहरुको सं रक्षण एवं ववकासका िालग ववशेर् व्यवस्था गररनेछ ।

27. बेनी

नगरपालिकालभरका पयिटकीय सम्भावना भएका वडाहरुमा होमस्टे सञ्चािन गनि प्रोत्सावहत

गररनेछ ।
ख. सामास्जक ववकास सम्बन्िी नीलतहरु
28. बेनी

नगरवासीहरुिाई स्वास््य सेवामा सहज र सुिभ पहुँच सुलनस्ित गनि र नागररकिाई स्वास््य

ु गराउन ७० वर्ि माथीका नागररकहरुको स्वास््य अवस्था बारे जानकारी लिई उस्चत
सेवाको अनुभत
मनोसामास्जक परामशि प्रदान गनि "घरघरमा स्वास््यकमी" अलभयान सञ्चािन गररनेछ ।
29. नसने

रोगको समयमै पवहचान हुन नसक्दा वर्ेनी कैयौं मालनसहरुको मृत्यु हुने गरे को त्यिाई

आत्मसात गदै हरे क मवहनाको पन्र गते "नसने रोगको लनशुल्क परीक्षण" लनयलमत रुपमा सबै
स्वास््य चौकीहरुमा गररनेछ ।यसका अलतररक्त सबै स्वास््य चौकीहरुमा स्तन क्यान्सर, पाठे घरको
मुखको क्यान्सर िगायत प्रजनन अङ्गको क्यान्सरको स्स्क्रलनङ जाँच (VIA) लनशुल्क गररनेछ ।
30. स्वास््य

लबमा कायिक्रममा सबैको सहज पहुँच सुलनस्ित गरी स्वास््य लबमािाई थप प्रभावकारी

बनाइनेछ । साथै बेनी नगरपालिका लभरका आलथिक सामास्जक वहसाबिे पलछ परे का ववपन्न
नागररकहरुको पररवारिाई लनशुल्क स्वास््य लबमा कायिक्रममा आबद्ध गररनेछ ।
31.

बेनी नगरपालिकाको प्रलतबद्धता : मयािर्दत मवहनावारी र स्वच्छता अन्तगित वकशोरीहरुको स्वास््य
सुरक्षाका िालग नगरपालिका लभरका सबै ववद्याियहरुमा लनशुल्क स्यालनटरी प्याड ववतरण र
ववसजिनको समेत उस्चत प्रबन्ि र्दिाउन प्रोत्साहन गररनेछ ।
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32.

गभिवती मवहिा बािबालिका तथा वकशोरवकशोरीको पोर्णस्स्थलतमा सुिार ल्याउन बहुक्षेरीय पोर्ण
कायिक्रमिाई ववलभन्न सरोकारवािा सं स्थाहरु समेतसँगको सहकायिमा बेनी नगरपालिकालभरका
कायिक्रमहरुमा मूिप्रवाहीकरण गररनेछ ।

33.

"बेनी नगरवासीको इच्छा: गुणस्तरीय र सीपयुक्त स्शक्षा" को अविारणा अनुसार बेनी नगरपालिका
लभरका ववलभन्न सामुदावयक ववद्याियहरुमा प्रववलिमैरी स्शक्षण लसकाईको माध्यमबाट सीपयुक्त मानव
सं शािनको उत्पादन एवं ववकास गरी मानव पुस्ँ जिाई श्रमसँग, श्रमिाई उत्पादनसँग, उत्पादनिाई
रोजगारीसँग, रोजगारीिाई आय आजिनसँग र आयआजिनिाई समृवद्धसँग जोड्न ववशेर् पहि गररनेछ
। िस्क्षत समूहका बािबालिकाको स्शक्षामा समतामूिक पहुँच र लसकाई सहभालगता अलभवृवद्ध
गररनेछ ।

34. सामुदावयक

ववद्याियका स्शक्षकहरुको क्षमता ववकास गदै आिुलनक स्शक्षा प्रणािीप्रलत अभ्यस्त

बनाउन ववलभन्न क्षमता ववकासका कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । गुणस्तरीय स्शक्षाका िालग ववद्याियमा
प्रिानाध्यापक र ववर्यगत स्शक्षकका बीचमा सूचकसवहत कायिसम्पादन करार गररनेछ । चौमालसक
रुपमा सो सूचक सवहतको कायिप्रगलत नगरपालिकामा पेश गनुप
ि ने व्यवस्था लमिाइनेछ ।
कायिसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहररने एक मवहिा र एक पुरुर् स्शक्षकिाई पुरस्कृत गररनेछ ।
35.

सामुदावयक ववद्याियहरुको लनयलमत लनरीक्षण एवं अनुगमन कायििाई प्रभावकारी बनाउन नलतजामुखी
अनुगमन प्रणािीको खाका तयार गरी Tracking System िागू गररनेछ । नगरलभरका सम्पूणि
ववद्याियहरुिे वावर्िक योजना लनमािण गरी नगरमा स्वीकृलतका िालग पेश गने र सोही योजनाको
मूल्याङ्कनका आिारमा अनुदान, प्रोत्साहन र कायिक्रम ववतरण गररनेछ ।

36.

नगरपालिकालभरका ववलभन्न सामुदावयक ववद्याियको भौलतक सं रचना सुिार गनुक
ि ा साथै कमजोर
भौलतक पूवाििार भएका ववद्याियको पूवाििार लनमािणको कायििाई प्राथलमकतामा रास्खनेछ ।

37.

"सामुदावयक ववद्याियको गुणस्तरमा सुिार: बािबालिकाको सुनौिो भववष्यको आिार" भन्ने कुरािाई
मनन गदै हाि ववद्यमान सामुदावयक र सं स्थागत ववद्याियबीचको लभन्न शैस्क्षक गुणस्तरको अन्त्य
गरी लसकाई आदानप्रदान माफित क्षमता ववकास तथा लसकाई पद्धलतमा सामञ्जस्यता ल्याउन
समन्वयकारी भूलमका लनवािह गररनेछ ।

38. हाि

केही ववद्याियमा दरबन्दी बढी र ववद्याथीसँख्या कम हुने र केहीमा ववद्याथी सं ख्या बढी र

दरबन्दी कम हुने अवस्थाको अन्त्य गरी गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी स्शक्षण लसकाईका िालग भौगोलिक
अवस्स्थलत, ववद्याथी सं ख्या, ववद्याियसम्मको पहुँच र आवश्यकता समेतिाई आिार बनाई
ववद्याियहरुिाई एकआपसमा गाभ्न पहि गररनेछ ।
6

39.

ववद्यािय जाने उमेर नपुगेका बािबालिकाहरुिाई स्शक्षामा पहुँच र्दिाउन प्रारस्म्भक बाि ववकास
केन्र नभएका ववद्याियहरुमा उस्चत बसाई व्यवस्था, पयािि लसकाई सामाग्रीको उपिब्िता र
मनोरञ्जनात्मक लसकाई वातावरणको व्यवस्था सवहतको बाि ववकास केन्र स्थापना गररनेछ ।

40. बेनी

नगरपालिकािाई बािमैरी नगरपालिका घोवर्त गनिका िालग आवश्यकता अनुसार सङ्घीय तथा

प्रदे श सरकारसँगको समन्वयमा ववलभन्न कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
सशक्तीकरण माफित् हरे क क्षेरमा मवहिाहरुको अथिपूणि सहभालगता सुलनस्ित गदै िै वङ्गक

41. मवहिा

मूिप्रवाहीकरण तथा सारभूत िैवङ्गक समानता कायम गनि आवश्यक कायिक्रम तजुम
ि ा गररनेछ ।
42. िै वङ्गक

वहं सा लबरुद्ध शून्य सहनशीिताको नीलत लिई िै वङ्गक वहं सा, बाि लबवाह, तथा सामास्जक

कुरीलत

िैवङ्गक

तथा

यौलनक

अल्पसं ख्यक

समेतको

िालग

सचेतना,

क्षमता

ववकास तथा

मूिप्रवाहीकरणजस्ता अलभयानमूिक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
43. "आमा

समूहसँग उपमेयर" कायिक्रम माफित नगरपालिकालभरका ववलभन्न मवहिा तथा आमासमूहको

क्षमता ववकास तथा आलथिक सशस्क्तकरणका िालग उद्यमशीिता प्रवद्धिन कायिक्रम सञ्चािन
गररनेछ ।
44.

साविजलनक लनकायमा मवहिाको सं ख्या वृवद्ध: र्दगो ववकासका साथै समतामूिक समृवद्ध नाराका साथ

ववद्यािय तहको स्शक्षा उस्त्तणि गरे का मवहिािाई िोक सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चािन
गररनेछ ।
45. वहं सा

प्रभाववत बािबालिका र मवहिाहरुकािालग अल्पकालिन सेवाकेन्र माफित उद्दार र पुनस्थापनाको

कायििाई व्यवस्स्थत बनाइने छ।
46. बाि

अलिकारको सुलनस्ितताका िालग बािमैरी स्थानीय शासनको प्रवद्धिन गररनेछ । जोस्खमपूणि

अवस्थामा रहे का बािबालिकाको उद्धार तथा सं रक्षण, हक अलिकारको सुलनस्ितताको िालग आवश्यक
कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
47. बािबालिकाको

खेिकुद एवं स्वास््य अवस्था समेतिाई मध्यनजर गरी सम्भाब्य स्थि पवहचान गरी

"बाि उद्यान" लनमािणको कायि गररनेछ ।
48.

ज्येष्ठ नागररकहरुको अलिकारको सं रक्षण एवं सशस्क्तकरणका िालग ज्येष्ठ नागररक सम्मान एवं

ज्येष्ठ नागररक स्वास््य स्शववर सञ्चािन गररनेछ ।
49. अपाङ्गता

भएका व्यस्क्तको अलिकार सं रक्षण, प्रवद्धिन तथा सशक्तीकरणका िालग आवश्यक र उपयोगी

कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
50. बेनी

नगरपालिका लभरका ववपन्न नागररकहरुको पवहचान र अलभिेखीकरण गरी ववपन्न पररचयपर

ववतरण गने ववर्यमा थप अध्ययन गरी आवश्यक कायि अस्घ बढाइनेछ ।
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51.

वैदेस्शक रोजगारबाट वफताि भई स्वदे शमा कुनै पेशा वा व्यवसाय गनि चाहने युवाहरुिाई प्रोत्सावहत
गरी सुिभ कजािका िालग ववस्त्तय सं स्थासँग आवश्यक समन्वय गररनेछ ।

52. आिारभूत

खानेपानी सेवाबाट वस्ञ्चत नगरवासीहरुिाई खानेपानीको पहुँच पुयािउन ववशेर् जोड र्दइनेछ

। नगरपालिकाको स्रोतबाट सम्पन्न हुन नसक्ने ठु िा खानेपानी आयोजनाहरु सङ्घीय तथा प्रदे श
सरकारसँगको सहकायिमा गररनेछ ।
53.

श्रलमकिे गने काम सीप र दक्षताको अद्यावलिक अलभिेख राखी रोजगारदाता र श्रलमक बीचको
सुमिुर सम्बन्ि स्थावपत गने उद्देश्यका साथ श्रम डेस्क स्थापना गरी कायािन्वयन गररनेछ ।

54. बेनी

नगरपालिकालभरका सामुदावयक ववद्याियहरुमा अध्ययन गरी उत्कृष्ट नलतजा ल्याउने दलित

छार छारािाई प्रोत्साहनस्वरुप छारवृस्त्तको व्यवस्था गररनेछ ।
55. सबै

जातजातीबीच समान व्यवहार, जातीय सवहष्णुता एवं भाईचारा कायम गराई जातीय ववभेदमुक्त

बेनी नगर बनाइनेछ ।
ग. पूवाििार ववकास सम्बन्िी नीलत

56.

"अबको ५ वर्ि पूवाििार ववकास र लनमािणको वर्ि"को रुपमा लिई भौलतक पूवाििारको आवश्यकता र
सम्भावना बमोस्जमका कायाििय, ववद्यािय र सामुदावयक भवन, सडक, Land Fill Site, खेिकुद मैदान
िगायतका पूवाििार ववकासका कायििाई प्राथलमकताका साथ अस्घ बढाईनेछ ।

57. बेनी

नगरपालिका र वडाको केन्रसम्म जोड्ने बाटोिाई कस्म्तमा बाह्रै मवहना चल्न सक्ने गरी All

Weather Road का रुपमा ववकास गररनेछ ।
58. बेनी

नगरपालिका क्षेरलभर अब नयाँ लनमािण हुने र सालबकमा खोलिएका सडकहरुको ममित सम्भार

र स्तरोन्नलत गदाि वातावरणीय प्रभाविाई न्यूनीकरण गने उपायहरुको अविम्बन गररनेछ । सडक
लनमािणका क्रममा हुने वातावरणीय क्षलत न्यूनीकरण गनि सडक वकनारमा अलिशो वा भूक्षय रोक्ने
ववरुवा रोप्नुपने व्यवस्था लमिाइनेछ । नगरपालिकाको भूबनोट अध्ययन एवं सं रक्षणका िालग
आवश्यकता अनुसार बायो इस्न्जलनयररङ अध्ययन गराई पूवाििार लनमािणको कायि गनि प्रोत्साहन
गररनेछ ।
59. कािीगण्डकी

कोररडोर अन्तगितको बेनी गिेश्वर सडकिाई सं रक्षण एवं सुचारु गनि आवश्यक पहि

गररनेछ ।
60. बेनी

पाखापानी सडक, बेनी रङ्गशािा (खुल्िामञ्च) लनमािण, बेनी भवकस्म्ि सडक, बेनी ज्यामरुककोट

सडक, बेनी अथुङ्ग
ि े पुिाचौर डडुवा सडक, महारानीस्थान-छापा डाँडाखेत सडक, गिेश्वर काउिेगौडा
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लगर्ठलन पात्िेखेत सडक, बेनी अस्पताि चोकदे स्ख महारानीस्थानसम्मको बहुउद्देश्यीय पदमागि तथा
अस्ग्न रे खािाइ गौरवका योजनाको रुपमा अगालड बढाइने छ ।
61.

समृद्ध बेनी नगर लनमािणका िालग नगरका गौरबका आयोजनाहरुिाई प्राथलमकतामा राखीबजेटको
व्यवस्था गररनेछ।

62.

नगर लभर रहे का रणनीलतक सडकहरु क्रमश: कािोपरे गने कायििाई प्राथलमकता र्दइनेछ। पक्की
सडक लनमािण गनिका िालग लड.वप.आर. तयार नभएका सडकको लड.वप.आर. तयार गररनेछ।तातोपालन
बजारक्षेरको बाटोिाइ वपच गररने छ। अव्यबस्स्थत घर टहरा हटाइने छ भने नालि सवहतको बाटो
लनमािणमा जोड र्दइने छ । प्रिानमस्न्र रोजगार कायिक्रमिाइ कुवा, पोखरी ,चौपारर सं रक्षण ,पदमागि
लनमािण र कृवर् सडक ममित तथा सोलिङमा जोड र्दइने छ भने नगरक्षेरलभरका बेरोजगार व्यस्क्तिाइ
कस्म्तमा १०० र्दनको रोजगार कायिक्रममा जोलडने छ ।

63.

नगरपालिकाको आलथिक तथा प्राववलिक क्षमताका कारण नगरपालिकास्तरबाट सम्पन्न गनि नसवकने
ठु िा खािका आयोजनाहरुको ववस्तृत आयोजना प्रलतवेदन (DPR) सवहतको योजना बैंक तयार गरी
आवश्यकता अनुसार केन्रीय तथा प्रदे श सरकारसँग बजेट माग गरी सम्पन्न गने व्यवस्था लमिाइनेछ
।

64. बेनी

नगरपालिकालभरका ववलभन्न पूवाििार लनमािणको कायि सम्पन्न भैसक्दा उक्त सं रचना लबलग्रने भस्त्कने

अवस्थािाई मध्यनजर गदै ममितको कायिमा नगरपालिकाको ठु िो िनराशी खचि हुने गरे को त्यिाई
अन्त्य गनि पूवाििार लनमािणका कायिबाट लनस्ित समयसम्म हुने क्षलतको ममितका िालग केही प्रलतशत
रकम कट्टा गरी कोर्मा राख्न आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ ।
65.

बेनी नगरपालिकालभर रहे का ववद्युत प्रसारण िाइनका खुिा तारहरुिाई एलबसी केबििे प्रलतस्थापन
गररनेछ ।

66.

बेनी बजारको सौन्दयिता वृवद्ध गरी मौलिक शहरका रुपमा ववकास गनि बजारक्षेरलभर ढु ङ्गा छपाउने
कायििाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।

67.

बेनी बजार तथा कािीपूि मं गिघाटबजार जोड्ने नदी वकनारको सडकिाई नमूना सडकका रुपमा
ववस्तार गनि आवश्यक पहि गररनेछ ।

घ. वन वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सम्बन्िी नीलत
68. नगरपालिकालभर

पूवाििार लनमािण गदाि वातावरण सं रक्षण र र्दगो ववकासिाई ध्यानमा राखी कायिक्रम

अस्घ बढाइनेछ ।
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69. बेनी

नगरपालिकालभर रहेका साविजलनक पोखरी ताितिैया र चौताराहरुको ममित तथा जीणोद्धार गने

कायि अस्घ बढाइनेछ ।
70. ववपदबाट

उत्पन्न असहज पररस्स्थलतको तत्काि सम्बोिन गनि नगरस्तरीय रतु प्रलतकायि टोिी (Quick

Response Team) को गठन गरी पररचािन गररनेछ ।
71.

बेनी नगरपालिका ववपदजन्य जोस्खमका वहसाबिे अस्घ रहे को र वर्ेनी ववपदबाट ठु िो जनिनको
क्षलत हुने गरे को अवस्थािाई मध्यनजर गदै मनसुन अवलिभर (असार दे स्ख असोजसम्म) का िालग
ववपदजन्य पवहरो पन्छाउने कायिका िालग ठु िा उपकरण भाडामा लिई ववपद व्यवस्थापनका िालग
पूवत
ि यारी गररनेछ ।

72.

ववपदबाट हुने क्षलत बापतको राहत र पुनस्थािपना कायिमा सघाउ पुयािउने गरी स्थापना गररएको
ववपद व्यवस्थापन कोर्को पररचािनिाई थप व्यवस्स्थत गररनेछ ।

73.

बेनी नगरपालिकालभर दे स्खने ववलभन्न ववपदजन्य घटनाहरुको सम्भाववत क्षलत न्यूनीकरण गरी उद्धार,
राहत र पुनस्थािपनाको कायिका िालग "ववपदमा मेयर" कायिक्रम सञ्चािन गरी ववपद व्यवस्थापनको
ू गने गरी छररतो माध्यमबाट राहत
कायिका िालग आवश्यक स्रोत जुटाईनेछ र नागररकिे अनुभत
उपिब्ि गराईनेछ ।

74. हाि

सञ्चालित सुरस्क्षत नागररक आवास कायिक्रम र मनसुन प्रभाववतका िालग लनजी आवास पुनलनिमािण

कायिक्रमिाई थप व्यवस्स्थत गरी नागररकिे समयमै राहत पाउने कुराको सुलनस्ित गररनेछ ।
75. सबै

प्रकारका ववपदको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका िालग पूवत
ि यारी, प्रलतकायि र पुनिाभका कायिक्रम

सञ्चािन गनि स्थानीय ववपद व्यवस्थापन कोर्मा बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।
76.

आगिागीबाट हुने क्षलतिाई कम गनि वारुणयन्र सञ्चािनको कायििाई थप व्यवस्स्थत गररनेछ ।

77. फोहरमैिा

सं किन तथा प्रशोिनको कायििाई थप व्यवस्स्थत गनि फोहरमैिा ववसजिनका िालग

उपयुक्त स्थि पवहचान गरी ल्यान्डवफि साइट लनमािणको कायििाई अस्घ बढाइनेछ ।
ङ. सं स्थागत ववकास तथा सुशासन सम्बन्िी नीलतहरु :
78. नगरपालिकाको

कामिाई व्यवस्स्थत गने र सेवा प्रवाहिाई सहजीकरण गने उद्देश्यका साथ

नगरपालिकािाई आवश्यक पने नगरप्रहरी सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी कानून तजुम
ि ा गरी
कायािन्वयन गररनेछ ।
79. लनवािस्चत

पदालिकारी, कमिचारी र उपभोक्ता सलमलतमा रहे का पदालिकारीहरुिे सम्पादन गने कायिका

आिारमा आवश्यक सीप, क्षमता र दक्षता वृवद्ध हुने कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
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80. नगरपालिकास्तरबाट

ु ाई, सामास्जक परीक्षण, साविजलनक
सम्पादन भएका कायिहरुको साविजलनक सुनव

परीक्षण जस्ता कायिहरु सञ्चािन गरी नगरपालिकाको सेवािाई नगरवासीप्रलत उत्तरदायी तुल्याइनेछ
।
81. न्यावयक

सलमलतको कायििाई व्यवस्स्थत गरी दुवै पक्षहरुिाई स्जत स्जतको अवस्थामा पुयािउन

वडास्तरबाट मेिलमिाप गने कायििाई प्रोत्सावहत गररनेछ । यसका िालग वडास्तरमा मेिलमिाप
केन्र स्थापना गररनुका साथै मेिलमिापकताि सूस्चकृत गने कायििाई अस्घ बढाइनेछ ।
82. नगरपालिकािे

छनौट गरे का तालिम तथा क्षमता ववकासका कायिक्रमहरु उपिब्ि भएसम्म

नगरपालिकाकै सभाहिमा सञ्चािन गररनेछ ।
83. बेनी

नगरपालिकाबाट तोवकए बमोस्जमका करहरु लनयलमत वहसाबिे बुझाउन करदातािाई प्रोत्सावहत

गररनेछ । उत्कृष्ट करदातािाई सम्मान गने प्रणािी स्थावपत गररनेछ । नगरपालिकाबाट लिइने
करहरु सेवाग्राहीिे घरै बसी लतनि सक्ने खािको प्रववलि जडान गररनेछ ।
84.

बेनी नगरलभरको बजारिाई व्यवस्स्थत गराउन सबै नगरवासीहरुिाई सरसफाई गनि प्रोत्सावहत

गररनेछ एवं "व्यवस्स्थत एवं सफा शहर : हररत र स्वच्छ बेनी नगर" भन्ने अविारणािाई मनन गदै
बेनी बजारिाई सफा, स्वच्छ र हररत शहर बनाउन नगरवासी एवं लनजी क्षेरिाई प्रोत्सावहत गररनेछ
।
85. बेनी

नगरपालिकािाई सेवाग्राही मैरी बनाउन लडस्जटि सूचना पाटी, नागररक बडापरका अलतररक्त

सोिपुछ तथा नागररक सहायता कक्ष स्थापना गरी सञ्चािन गररनेछ । नागररक सेवाका िालग
नगरपालिका िाउनुपने अवस्थाको क्रमश: अन्त्य गने गरी Paperless Governance and Faceless

Service को अभ्यास माफित E-Governance िाई बढावा र्दइनेछ ।
86. करदाताहरुिे

आलथिक वर्ि शुरु भएको लतन मवहनालभरै नगरपालिकािाई लतनुि बुझाउनुपने सबै कर

लतरे मा कुि करमा १० प्रलतशत छु ट र्दने कायििाई लनरन्तरता र्दनुका साथै वर्ेनी २५ हजारभन्दा
बढी करलतने व्यापाररक तथा व्यस्क्तगत करदातािाई सो आलथिक वर्िको फोहरमैिा शुल्क लमन्हा
गररनेछ ।
87. नगरपालिकालभरको

आलथिक क्षमता बढाउन तथा प्रशासलनक खचि घटाउन आवश्यक पहि गररनेछ

। नगरक्षेरलभर िागु गराउन सवकने सम्भाववत करका क्षेरहरु पवहचान गरी करको दायरा ववस्तार
गररनेछ ।
88.नगरपालिकालभरका

साविजलनक जग्गाको सं रक्षण र उस्चत प्रयोग गने व्यवस्था गराई साविजलनक

जग्गा अलतक्रमण गने व्यस्क्त वा समूहिाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
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89. नगरपालिकालभरका

सबै नागररकहरुको त्याङ्किाई लडस्जटिाइज्ड गरी सेवा प्रवाहिाई त्याङ्कसँग

आबद्ध गररनेछ ।
90. योजना

अनुगमन प्रणािीिाई थप व्यवस्स्थत गररनेछ । योजनाको अन्त्यमा मार हुने गरे को योजना

अनुगमनको कायििाई चरणबद्ध वहसाबिे सञ्चािन गररनेछ ।
91. ववकास

कायिको कायािन्वयन हरे क आलथिक वर्िको मसान्तमा हुने पररपाटीिे योजना तथा कायिक्रममा

गररएको िगानीमा प्रभावकाररता नदे स्खएको र हरे क वर्ि बजेट मार खचि हुने र सोको प्रलतफि प्राि
नहुने कायििाई पूणि रुपमा लनरुत्सावहत गदै आलथिक वर्िको अन्त्यमा लनकासा वा खचि गने प्रकृयािाई
अन्त्य गररनेछ ।
92. कायिरत

कमिचारीहरुको उत्प्रेरणा र मनोबि वृवद्ध गनि कायिसम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन र पुरस्कार

प्रणािी अविम्बन गररनेछ ।
93.

बेनी नगरपालिकाको पूवाििार ववकास, प्रववलि ववस्तार, कमिचारीको दक्षता वृवद्ध समेतमा सकारात्मक
योगदान पुयािउने गरी ववश्वभरका ववकलसत रािका ववलभन्न शहरहरुसँग लमरवत तथा भलगनी सम्बन्ि
स्थापना गनि आवश्यक पहि गररनेछ ।

94. नगरपालिकाको

कायििाई थप सहज र व्यवस्स्थत बनाउन आवश्यक कानून एवं कायिववलि लनमािण

गररनेछ ।
95. ववस्त्तय

सं स्थाहरुिे लनवािह गनुप
ि ने अलनवायि दावयत्विाई नगरपालिकाको सेवा समेतसँग आबद्ध गराउन

प्रोत्सावहत गररनेछ । कृर्क तथा उद्यमीहरुिाई सुिभ कजाि प्रवाहका िालग ववस्त्तय सं स्थाहरुसँग
समन्वय गररनेछ ।
अन्त्यमा,
प्रस्तुत नीलत तथा कायिक्रम तजुम
ि ा गने कायिमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सहयोग पुयािउनुहन
ु े सम्पूणि नगर
सभा सदस्यज्यूहरु, सबै राजनैलतक दिहरु, रािसेवक कमिचारी, लनजी क्षेर, नागररक समाज, सञ्चार जगत,
दे श ववदे शमा रहे का बेनी नगरवासीहरु एवं सरोकारवािा सबै सं घसं स्थािाई हार्दिक आभार व्यक्त गदै बेनी
नगरपालिकाको नगरसभामा नीलत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गनिका िालग सहयोग गनुह
ि न
ु े सबैिाई हार्दिक
िन्यवाद ज्ञापन गदि छु ।
िन्यवाद ।।
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