
बेनी नगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा पस्ततु 

नीलत तथा कार्यक्रम 
आलथयक वर्य २०७८/७९ 

नगर उप प्रमखु ज्रू्, नगर सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

 सवयप्रथम बेनी नगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा हार्दयक स्वागत गदयछु।नेपािको संववधानको भाग-

१९, धारा २३० वमोजिम रािश्व र व्र्र्को अनमुानको व्र्वस्था भए अनरुुप आगामी आ.व. २०७८/७९ का 
िालग बेनी नगरपालिकाको बिेट तथा कार्यक्रम समतेिाई र्दशालनदेश सवहतको नीलत तथा कार्यक्रम र्स 
गररमामर् सभामा प्रस्ततु गनय पाउदााँ म ज्र्ादै हवर्यत एवं गौरवाजववत भएको छु। र्स अवसरमा राविर्ता, 
संघीर् िोकताजविक गणतवि प्राप्ती आवदोिनका ववलभन्न कािखण्डमा िीवन उत्सगय गनुयहनुे सम्पूणय ज्ञात 
अज्ञात शवहदहरु प्रलत भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण गदयछु। राविर् स्वाधीनता, स्वालभमान, िोकतवि, संघीर्ता, 
िनजिववका, सशुासन र समवृद्ध प्रालप्तको आवदोिनमा क्राजवतको नेततृ्व गनुयहनु ेनेताहरु, घाइते, अपाङ्ग, वेपत्ता, 
नागररक समाि, सञ्चार िगत र िनसमदुार् प्रलत उच्च सम्मान व्र्क्त गनय चाहावछु। 

आि सम्म र्स नगरपालिकाको ववकास तथा समदृ्धीमा आ-आफ्नो स्थानबाट अहम ्भलूमका लनवायह गने 
र्हााँका िनप्रलतलनलधहरु, समािसेवी ववुद्धजिववहरु, नगरपालिकाका कमयचारीहरु, संवद्ध लनकार्हरु, ववलभन्न संघ 
संस्थाहरु िगार्त सम्पूणय नगरबासी महानभुावहरु प्रलत हार्दयक आभार प्रकट गदयछु। र्स नगरपालिकामा 
कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को संक्रमण रोकथाम, लनर्विण, लनदान तथा उपचारको कार्यमा र्ोगदान परु्ायउन ु
हनुे स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, नागररक समाि, संघ सस्था, िनप्रलतलनलध, रािनीलतक दि, लनिी तथा व्र्ावसावर्क 
क्षेि, सञ्चार िगत िगार्त सबैिाई धवर्बाद व्र्क्त गनय चाहावछु। 

ववगतका आ.व.हरुको सलमक्षा 
नेपािको संववधान, २०७२ वमोजिम सहकाररता, सहअजस्तत्व र समववर्कारी ढंगबाट संघीर् राज्र् 

प्रणािी सञ्चािन हनुे व्र्वस्था अनरुुप राज्र्को पनुसंरचना पलछ संघीर् र प्रदेश सरकार स्थापना भएको 
अवस्था र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ आई सकेको अवस्थामा कार्यक्रमिाई अगालड बढाउन सहि 
भएकािे पलन लनवायचन पछीको चार वर्यमा नगरिाई आवश्र्क पने ऐन, लनर्माविी, लनदेजशका, कार्यववलध, 

मापदण्ड िगार्तका कानूनहरु लनमायण, वडा कार्ायिर्हरु सम्बजवधत वडाहरुमा स्थापना, ववलभन्न वडाहरुमा 
इवटरनेटको िडान, नगरका ववलभन्न वडाहरुमा बाटो तथा सडकहरुको ट्रर्ाक लनमायण तथा सडक सधुार, 

पर्यटकीर् के्षिहरुमा पूवायधार ववकास, कृवर् तथा पश ुतर्य  वकसानिाई अनदुान ववतरण, िजक्षत समदुार्का 
मवहिाहरुका िालग ववलभन्न सीपमिुक कार्यक्रम सञ्चािन, िनप्रलतलनलध एवं कमयचारीहरुको अध्र्र्न अविोकन 
तथा क्षमता अलभवृवद्ध तालिम, नगर के्षिमा रहेका महत्वपूणय ऐलतहालसक, धालमयक तथा पर्यटकीर् स्थिहरुको 
खोजि तथा संरक्षण, नगरको समग्र शैजक्षक अवस्थाका बारेमा सरोकारवािाहरुसाँग आवश्र्क छिर्ि, 

आधारभतू तहको नगरस्तरीर् परीक्षा सञ्चािन, कार्ायिर्को आवतररक भौलतक तथा प्रशासलनक के्षिमा सधुार 
िगार्तका कार्यहरु सम्पन्न गरेका छौ।ववकास प्रवक्रर्ामा र्दगोपना, स्वालमत्व र िनसहभालगता अलभवृवद्ध गनय 
ववकेजवित ववकास प्रारुप वमोजिम वडा स्तरीर् ववकास र्ोिना वडा कार्ायिर् मार्य त सञ्चािन गनय वडाहरुिाई 



िनसंख्र्ा, क्षेिर्ि, कर पररचािन र ववकासको अवस्थाको आधारमा लनजित रकम उपिब्ध गराइएको छ। 
खलु्िा मञ्च खेि मैदान लनमायण कार्य सञ्चािनमा रहेको छ। रावण पाकय  लनमायण कार्य शरुु भईसकेको छ। 

र्सरी चार वर्यमा राविर्ता, मानव अलधकार, िोकतवि, ववलधको शासन, सामाजिक वर्ार् र समवृद्धिाई 
ध्र्ान र्ददै नगरपालिकाको समग्र संस्थागत क्षमता अलभवृद्धीका साथै ववकास लनमायण तथा सेवा प्रवाहका 
कार्यहरु पलन साँगसाँगै अगालड बढाएका छौ। 

आलथयक वर्य २०७८/७९ को नीलत तथा कार्यक्रम 
नगर सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

बेनी नगरपालिकाको आगामी आलथयक वर्य २०७८/७९ को नीलत तथा कार्यक्रम राज्र्को 
िोककल्र्ाणकारी अवधारणा, संववधानिे पररकल्पना गरेको समािवाद तर्य को र्ािा, नेपाि सरकारिे लिएको 
"समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी" बनाउने र्दघयकािीन सोच समेतका आधारमा आलथयक, सामाजिक र सााँस्कृलतक 
रुपमा पछालड परेका/पाररएका समदुार्हरुिाई समेत उच्च प्राथलमकतामा राख्दै र आम नगरबासीको सवोपरी 
वहतिाई केवि भागमा राखी तर्ार पाररएको छ।  

नेपािको संववधान, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, ववलभन्न ववर्र्गत कानूनहरु, र्स 
नगरपालिकाको आलथयक वर्य २०७७/७८ को नीलत तथा कार्यक्रम, संघीर् सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीलत 
तथा कार्यक्रम, पवरौँ आवलधक र्ोिना, र्दगो ववकासका िक्ष्र्हरु र ववलभन्न ववर्र्गत ववज्ञहरुबाट प्राप्त 
सझुावहरु समेतिाई आत्मसात गरी र्स नीलत तथा कार्यक्रम तिूयमा गररएको छ । 

नीलतहरु: 

१. बेनी नगरपालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, वरू्लनकरण, लनदान तथा उपचारको कार्य 
भईरहेकोमा र्सिाई थप व्र्वजस्थत गनय संघीर् तथा प्रदेश सरकारसाँग हातेमािो गदैअगालड बवढनेछ। 

२. संघीर् सरकारको 'समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी' भने्न र्दघयकालिन सोचसाँग तादाम्र्ता रहने गरी आलथयक 
समदृ्धीको के्षििाई प्राथलमकता र्दइनछे। 

३. नगरको नीलत कार्यक्रमिाई पररिजक्षत आलथयक वृद्धी िगार्तका राविर् तथा प्रादेजशक िक्ष्र्हरुसाँग 
तादाम्र्ता लमिाइनेछ। 

४. नगरपालिकाको केवि देखी वडा कार्ायिर् सम्मको सडकिाई All Weather Road का रुपमा ववकास 
गनय प्राथलमकता र्दइनेछ। 

५. समदृ्ध बेनी नगर लनमायणका िालग नगरका गौरबका आर्ोिनाहरुिाई प्राथलमकतामा राखीबिेटको 
व्र्वस्था गररनछे। 

६. स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को ममय अनसुारको कार्य जिम्मवेारी परुा गने गरी संस्थागत 
सक्षमता तथा सशुासन अलभवदृ्धी गने कार्यिाई ववशरे् ध्र्ान परु्ायइनेछ। 

७. नगरको कृवर् क्षिेको आधलुनकीकरण र ववववलधकरण गदै व्र्ावसार्ीकरणगनय प्राथलमकता र्दइनेछ। 

८. नगरमा रहेका पर्यटकीर् के्षिहरुको पूवायधार ववकास तथा प्रवद्धयन र सञ्जािीकरण मार्य त ्पर्यटकीर् 
गवतव्र्हरुको पवहचान गदै पर्यटन व्र्वसार्को रुपमा ववकास गररनेछ। 

नगर सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

र्स नगरपालिकाको आगामी आलथयक वर्य २०७८।०७९ का कार्यक्रमहरु लनम्नानसुार पेश गरेको छु।  

क) आलथयक क्षिे 



१) नगरपालिका के्षि लभि रहेका आवतररक आर्का स्रोतहरुको पवहचान र उजचत व्र्वस्थापन गरी 
आवतररक स्रोत बढाउाँदै िलगनेछ। 

२) करको दार्रा ववस्तार तथा रािश्व चहुावट लनर्विणिाई प्रभावकारी बनाइनछे। 

३) िनु के्षिबाट कर उठेको छ उक्त के्षिमा असिु भएको करको २० प्रलतशत सम्म रकम सोही 
क्षेिको पूवायधार लनमायणमा खचय गने गरी प्राथलमकता र्दइनेछ। 

४) कर चकु्ता प्रमाण पेश नगरे सम्म नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सम्पूणय सवुवधाहरु रोक्का गररनेछ। 
कर लतने दावर्त्व भएका व्र्जक्तिे वावर्यक कर एकमषु्ठ रुपमा प्रथम तीन मवहना लभि (असोि 
मसावत सम्म) कर बझुाएमा १०% सम्म छुट र्दइने व्र्वस्थािाई लनरवतरता र्दइनछे। 

५) हािसम्म रहेको करको बक्र्ौतािाई असिु गनय ववशेर् प्राथलमकता र्दइनेछ। समर्मा कर 
भकु्तानी गने अभ्र्ासिाई व्र्वजस्थत गनय "Service Delivery Only After Remaining Tax 

Clearance" नीलतिाई अबिम्बन गररनेछ। 

६) कोलभड-१९ का कारण लनर्लमत सञ्चािनमा आउन नसकेका तथा र्स नगरपालिकामा 
दताय/नववकरण भई समर्मा कर लतने उद्योग, व्र्ापार तथा व्र्वसार्हरुिाई कर छुट तथा 
सहलुिर्तको व्र्वस्था गररनछे।  

७) हाि सम्म रहेको पेश्की तथा वेरुि ुर्छ्यौट प्रवक्रर्ािाई लतव्रता र्दइनेछ। आवतररक लनर्विण 
प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउन आवतररक िेखा परीक्षण र कर परीक्षण कार्यिाई एवककृत 
रुपमा आवद्ध गररनछे। 

८) व्र्ावसावर्क रुपमा कृवर् तथा पश ुिवर् उत्पादन गने कृर्किाई प्रोत्सावहत गररनेछ। साथै 
कृवर् तथा पश ु ववमा गने वकसानहरुिाई ववमा वप्रलमर्म खचयमा २५% सम्म अनदुान र्दन े
व्र्वस्था गररनछे। 

९) एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमिाई लनरवतरता र्दइनेछ। र्सका लनजम्त प्रत्र्ेक वडामा 
कृवर्को ववजशविकरण गरी पकेट के्षि लनमायण गररनेछ। 

१०) सहकारी संस्थाहरुको दताय, लनर्मन तथा प्रवद्धयन गररने कार्यिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 
सहकारीको मूल्र्मावर्ता तथा लसद्धावतिाई अनसुरण गनय गराउन ववशेर् पहि गररनछे। 

११) बेनी नगरपालिकािाई दधु, अण्डा र मासमुा आत्मलनभयर बने्न खािका कार्यक्रमिाई प्राथलमकता 
र्दइनेछ। 

१२) तरकारी तथा र्िरु्ि बिार, बधशािा, माछा-मासकुा बिारिाई आधलुनकीकरण गरी व्र्वजस्थत 
गने कार्यिाई अगालड बढाइनेछ। र्स्ता व्र्वसार्हरुको वस्तगुत वववरण तर्ार गरी वरू्नतम 
मापदण्ड तोक्ने र अनगुमन गने कार्य गररनछे।  

१३) प्रधानमविी रोिगारी कार्यक्रम मार्य त परम्परागत ववशेर्तार्कु्त चौतारी, पोखरी र पदमागयहरुको 
लनमायण र सधुारमा िोड र्दइनेछ। 

१४) नगर क्षेि लभिका सरकारी, सावयिालनक तथा पलतय िग्गाको पवहचान गने, अलतक्रमण रोकी 
संरक्षण गने कार्य अलभर्ानका रुपमा अगालड बढाइनछे। 

१५) स्थानीर् कच्चा पदाथयमा आधाररत िघ ु तथा घरेि ु उद्यमहरुको प्रवद्धयन गनय लसपमूिक 
तालिमको व्र्वस्था गरी उत्पार्दत वस्तहुरुको बिारीकरणको सलुनजितता प्रदान गररनेछ। 



१६) नगर के्षिमा रहेका धालमयक के्षि (गिेश्वरधाम, पिुाश्रम, िगन्नाथ मजवदर, कवपिाश्रम, स्वगायश्रम, 

ज्र्ामरुककोट, बेनीकोट भण्डार, गरु्ाराम मजवदर, जशवािर् मजवदर िस्ता धालमयक र सााँस्कृलतक 
सम्पदाहरु) को पूवायधार ववकास गरी उक्त के्षििाई धालमयक पर्यटकीर् सवकय टको रुपमा ववकास 
गनय प्रदेश तथा केवि सरकारसाँग समववर् गररनेछ। 

१७) बेनी नगरपालिका, वडा नं. ४ जस्थत तातोपानीका कुण्डिाई व्र्वजस्थत गरी वर्जिर्ोथेरावप र 
वरू्रोप्र्ालथ सवहतको प्राकृलतक जचवकत्सािर्को रुपमा ववकास गनुयका साथै र्स के्षििाई 
पर्यटकीर् गवतव्र्को रुपमा ववकास गदै िलगनेछ।  

१८) बेनी नगरपालिका-५, पिुाचौरमा रावण पाकय  लनमायण कार्यिाई अगालड बढाइनछे। बेनी 
नगरपालिका, वडा नं. २ जस्थत िभ्िीवहिमा र्न पाकय  लनमायणका िालग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
गररनेछ। 

ख) सामाजिक क्षेि 

१) िीवनोपर्ोगी, आधलुनक, व्र्ावसावर्क एवं प्रववलधर्कु्त जशक्षामा िोड र्दई ववद्यािर्हरुको शैजक्षक 
गणुस्तरमा सधुार गररनेछ। 

२) कोलभडका कारण भौलतक उपजस्थलतमा कक्षा सञ्चािन गनय असम्भव भएका स्थानका 
ववद्यािर्हरुमा अनिाइन प्रववलधबाट कक्षा सञ्चािनको व्र्वस्था गनुयका साथै मूल्र्ाङ्कनको 
बैकजल्पक प्रणािीको व्र्वस्थापन गररनेछ। 

३) ववचैमा ववद्यािर् छोडन े प्रवजृत्तिाई लनरुत्सावहत गनय आवश्र्क पूवायधार लनमायण गनुयका साथै 
बािमैिी जशक्षण लबलध अबिम्बन गररनेछ। 

४) सामदुावर्क ववद्यािर्को भौलतक सधुारका िालग ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतसाँग आवश्र्क 
समववर् गरी क्रमश: अगालड बढाइनेछ। 

५) ववपन्न, गररब, िेहेवदार र अपाङ्गता भएका बािबािबालिकाहरुिाई र्दइन े छािवृजत्त 
कार्यक्रमिाई लनरवतरता र्दइनेछ। 

६) नगरपालिका के्षिमा पूवय स्वीकृत लबना सञ्चािन गररएका लनिी छािवासहरुिाई लनर्मन गरी 
करको दार्रामा ल्र्ाइनेछ। 

७) नगर क्षेि लभिका ववद्यािर्हरुको गणुस्तर अलभवृवद्ध र प्रोत्साहनका िालग उत्कृि ववद्यािर्, 

जशक्षक तथा ववद्याथीिाई परुस्कृत गने कार्यक्रमिाई लनरवतरता र्दइनेछ। 

८) एक वडा, एक खेि मैदान लनमायण कार्य अगालड बढाइनछे। बेनी नगरपालिका, वडा नं. ७ जस्थत 
खिुा मञ्चमा प्र्ारावर्ट लनमायण सम्पन्न गरी लमलन रङ्गशािाको रुपमा ववकास गररनेछ। 

९) ज्र्ेष्ठ नागररकिाई उपिब्ध गराइने सामाजिक सरुक्षा भत्ता घर-घरमै उपिब्ध गराइन े
अभ्र्ासिाई कार्ायववर्नमा ल्र्ाइनछे। र्सका िालग सबै वडाहरुमा व्र्क्तीगत घटना दताय तथा 
सामाजिक सरुक्षा जशववर सञ्चािन गररनेछ। 

१०) सामाजिक सरुक्षा भत्ता ववतरण कार्यिाई बैंक मार्य त ्सञ्चािन गररनेछ। सामाजिक सरुक्षा भत्ता 
सबैभवदा प्रभावकारी रुपमा ववतरण गने बैंक तथा  सामाजिक सरुक्षा भत्ता लिन नचाहन े
नागररकिाई सम्मान गररनछे। 



११) ववपन्न, असहार् तथा असक्तहरुको सहार्ता, संरक्षण तथा उद्धार गनय आवश्र्क नीलतगत तथा 
संरचनागत व्र्वस्था लमिाइनछे। 

१२) वडामा छररएर रहेका आमा समूहिाई एकीकृत गरी मवहिा सञ्जाि गठनिाई लनरवतरता 
र्दइनछे। 

१३) वहंसा प्रभाववत बािबालिका र मवहिाहरुिाई अल्पकालिन सेवा केवि मार्य त ्उद्धार, पनुस्थायपना 
तथा कानूनी सहार्ता गने कार्यिाई व्र्वजस्थत गररनछे। 

१४) भमूीहीन दलित, भमूीवहन सकुुम्बासी पवहचान गरी भमूी सम्बवधी समस्र्ा समाधान गनय भमूी 
सम्बवधी समस्र्ा समाधान आर्ोगसाँग समववर् गरी आवश्र्क प्रवक्रर्ा अगालड बढाइनेछ। 

१५) आमा समूह तथा बाि क्िबहरुको गठन गनुयका साथै गर्ठत आमा समूह तथा बाि 
क्िबहरुको सक्षमता ववकास गनयमा ववशेर् ध्र्ान र्दइनछे। 

१६) सनुौिा हिार र्दनका आमा तथा वच्चाहरुको पोर्ण जस्थलतमा सधुार गनय बहकेु्षिीर् पोर्ण 
कार्यक्रमिाई लनरवतरता र्दइनेछ। 

१७) बाि श्रम मकु्त स्थानीर् तह तथा बाि मैिी स्थानीर् तह लनमायणका लनजम्त आवश्र्क 
कार्यक्रमहरुको व्र्वस्था गररनेछ। 

१८) र्सिाई कार्ायववर्नमा िैिान एक घर, एक धारा खानेपानी र्ोिनािाई लनरवतरता र्दइनेछ। 

ग) वातावरण र ववपद व्र्वस्थापन 

१) र्ोहोरमैिाको अल्पकालिन र र्दघयकालिन व्र्वस्थापनका िालग 3R (र्ोहोर घटाउन,े पनुलनयमायण, 

पनुउयत्पादन) का लसद्धावतिाई व्र्वहार मै कार्ायववर्न गनय प्राथलमकता र्दइनछे। 

२) दैवव प्रकोप तथा महामारीको रोकथाम तथा वरू्लनकरण गनय संरचनागत तथा संस्थागत सक्षमता 
अलभवृवद्ध गने कार्यिाई प्राथलमकता र्दइनेछ। 

३) रािनीलतक दि सवहतको सहर्ोगमा संघीर् तथा प्रदेश सरकारसाँग समववर् गरी बेनी बिार 
िगार्त नदी छेउछाउमा अवजस्थत िोजखमर्कु्त बस्तीहरुको संरक्षणको िालग आवश्र्क 
संरक्षणका कार्यहरु गररनेछ। 

४) र्स नगरपालिकामा सञ्चािन भईरहेका तथा हनुे सरुजक्षत नागररक आवास कार्यक्रम र मनसनु 
प्रभाववतका िालग लनिी आवास पनुलनयमायण कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ। 

घ) पूवायधार ववकास 

१) नगरपालिकाको केविबाट सबै वडा िोड्ने सडकहरु १२ मवहना लनबायध रुपमा मोटर चल्ने गरी 
स्तरोन्नलत गररनेछ। नर्ााँ सडक लनमायण भवदा भईरहेको सडकको स्तरोन्नती गनयमा प्राथलमकता 
र्दईनेछ। डे्रन सवहतको सडक लनमायण कार्यमा ववशेर् िोड र्दइनेछ। 

२) नगर लभि रहेका रणनीलतक सडकहरु क्रमश: कािोपिे गने कार्यिाई प्राथलमकता र्दइनेछ। पक्की 
सडक लनमायण गनयका िालग लड.वप.आर. तर्ार नभएका सडकको लड.वप.आर. तर्ार गररनछे। 

३) नगर क्षेि लभि रहेको अव्र्वजस्थत बसोबास व्र्वस्थापनका िालग आवश्र्क कदम चालिनेछ। 

४) नगर क्षेिको सबै नगरबासीको पाँहचु बढाउन आवश्र्कता र औजचत्र्को आधारमा नर्ााँ सडकको 
लनमायण भवदा भएको सडकको स्तरोन्नलतिाई प्राथलमकतामा राजखनेछ। 

 



ङ) सशुासन तथा सेवा प्रवाह 

१) नगरपालिकाका कार्यहरुमा पारदजशयता, आलथयक अनशुासन तथा सामाजिक वर्ार्िाई अवङ्गकार गदै 
भ्रिाचार मकु्त ववलधको शासन व्र्वस्थाको सलुनजितता गररनेछ। 

२) नगरपालिकाबाट उपिब्ध गराइने सेवािाई सेवाग्राही मैिी बनाउदै िैिानका िालग नागररक 
सहार्ता कक्ष र कमयचारीको व्र्वस्था गररनछे। 

३) स्तनपान तथा बाि शर्न कक्ष लनमायण तथा सञ्चािनिाई प्राथलमकता र्दइनछे। 

४) नगरपालिकाको व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी (MIS) िाई व्र्वजस्थत गररनछे। 

५) सावयिालनक सनुवुाई, सामाजिक परीक्षण तथा तेस्रो पक्ष मूल्र्ाङ्कन पद्धलतिाई कार्ायववर्न गररनेछ। 

६) नगरपालिका र वडा कार्ायिर् बीच हनुे सञ्चारिाई ववद्यलुतर् माध्र्मबाट गने कार्यको सरुुवात 
गररनेछ। 

७) सेवाग्राहीहरुको सवुवधािाई मध्र्निर गरी लडजिटि नागररक वडापि, हेल्प डेस्क आर्दको 
व्र्वस्था गररनछे।  

८) बेनी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा वर्ावर्क इििास कक्षको व्र्वस्था गररनेछ। साथै सबै 
वडा कार्ायिर्हरुमा मिेलमिाप केवि स्थापना तथा सञ्चािन गरी मिेलमिाप हनुे प्रकृलतका 
स्थानीर् वववादहरु वडा स्तरमै मेिलमिाप गराई वववाद लनरुपण गने प्रवक्रर्ा थािनी गररनेछ। 

९) नगरपालिकाबाट प्रबाह गररने सावयिालनक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूणय 
जिम्मेवारीमा रहेका कमयचारीहरुसाँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी नलतिामा आधाररत कार्य 
सम्पादन प्रणािी अबिम्बन गररनेछ। 

१०) नगरपालिकाका िनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुको क्षमता ववकास गनय तालिम तथा प्रजशक्षण 
कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाई सञ्चािन गररनछे। बेनी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, र्स 
कार्ायिर् अवतगयतका वडा कार्ायिर्हरु तथा स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुिाई 
पर्यटन कािको व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

च) अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

१) नगरपालिकामा सञ्चािन गररने र्ोिना तथा कार्यक्रमिाई गणुस्तरीर्, लछटो छररतो रुपमा सम्पन्न 
गनय प्रत्र्ेक आ.व. को परु् मसावत सम्म सम्झौता गने बैशाख मसावत सम्म सम्पन्न गरी सोको 
भकु्तानी िेठ मवहना लभि र्रर्ारक गने गरी व्र्वस्था गररनेछ। 

२) नगरपालिबाट सञ्चािन हनुे सबै र्ोिना तथा कार्यक्रमहरुको लनर्लमत तथा आकजस्मक अनगुमन 
एवं सपुररवेक्षण गरी प्रभावकारी बनाइनेछ। 

 
 

२०७८ असार १०      

           हररकुमार शे्रष्ठ 

             नगर प्रमखु 


