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1. पररचय 
1.1 बनपेाको भौगोलिक अिस्थिलि 

वि.सं. २०३९ सािमा थिावपि बागमिी प्रदेश अर्नियगि रहेको काभ्र े स्जल्िाकै परुानो नगरपालिका बनेपा 
नगरपालिका  साविकका उग्रिारा, जनागाि, महेर्नरज्योलि, बासडोि, नालसकाथिान सागााँ, उग्रचण्डी नािा र रविअपी 
गाविस समेि गालभ १४ िटा िडा कायायियबाट सेिा प्रिाह सञ्चािन हदैु आईरहेको छ । यस नगरको कुि क्षेत्रफि 
५४.५९ िगय वक.लम. रहेको छ भन े वि.सं. २०६८ सािको जनगणना अनसुार काभ्र े स्जल्िाको क्षेत्रफिमा सबैभर्नदा 
सानो र जनसंख्याको वहसाबिे सबैभर्नदा ठुिो नगरपालिका हो । समरु्नरी सिहदेस्ि चार हजार आठ सय वफट उचाइय 
रहेको यो नगरपालिका @&=#&)

 pQ/L cIff+z / *!=#!
) 
b]zfGt/df cjl:yt 5 . भौगोलिक वहसाबिे सानो भएिापलन 

साथकृलिक, पययटकीय र व्यापारीक वहसाििे महत्िपणुय नगरको रूपमा विकलसि हुाँदै गईरहेको छ ।  

1.2 बनपेा नगरपालिकाको प्रशासलनक विभाजन 

  नगरपालिका एक भौगोलिक ििा प्रशासलनक एकाई हो जसको काययकाररणी अङ्ग नगर काययपालिका हो भन े
व्यिथिावपकीय कायय गने अङ्ग नगर सभा हो । नेपािको संविधानको धारा ५६ (१) िे सङ्घ, प्रदेश र थिानीय िह गरी ३ 
िहको राज्यको मूि संरचना रहने व्यिथिा गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) िे थिानीय िह 
िफय  गाउाँपालिका र नगरपालिका रहने व्यिथिा गरेको छ । सोही बमोस्जम भाग–१७ मा थिानीय काययपालिका थिानीय 
िहको काययकाररणी अलधकार,  नगर काययपालिका प्रमिु र उपप्रमिु सम्बर्नधी व्यिथिा, र्नयावयक सलमलि, नगर 
काययपालिकाको कायय सञ्चािन, थिानीय िहको काययकाररणी सम्बर्नधी अर्नय व्यिथिा र भाग–१८ थिानीय व्यिथिावपका 
अर्नियगि थिानीय िहको व्यिथिावपकीय अलधकार,  नगर सभाको गठन, नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगर सभाको 
काययकाि, काननु बनाउन सक्ने, नगर सभा सम्बर्नधी अर्नय व्यिथिा र भाग–१९ थिानीय आलियक काययप्रणािी अर्नियगि 
कर िगाउन िा ऋण लिन नपाइने, थिानीय सस्ञ्चि कोष, गाउाँपालिका र नगरपालिका राजथि र व्ययको अनमुान 
िगायिमा विषयिथिमुा आधाररि भएर र थिानीय सरकारसञ्चािन ऐनको अलधनमा रही काम, कियव्य र अलधकारको 
प्रयोगद्वारा विविध प्रशासलनक वियाकिापहरू सञ्चािन गदै आइयरहेको छ । 

  यसको प्रशासलनक भिन यस नगरपालिकाको िडा नं. ८ स्थिि बसपाकय  नस्जकै रहेको छ । १४ िटा िडा 
कायायिय रहेको यस नगरमा भौगोलिक विविधिा रहेको छ । साविक बनेपा नगरपालिका अर्निगयि शहरी र लिव्र विकास 
िफय  िस्क्षि छन भने सो बाहेकका साविकका गाविसहरूको अिस्थिलि नै ग्रालमण र केही विकटिा रहेकोिे विकासका 
िाभहरूमा फट्को माने िममा छन ्।   

1.3 थिमूल्याङ्कनको आिश्यकिा 
संघीय मालमिा ििा सामार्नय प्रशासन मर्नत्राियिे विगिदेस्ि हािसम्म गरेका गलिविलधको मूल्याङ्कन आफैिे गने 

र भोलिका ददनमा व्यिस्थिि र लसिलसिेिार िररकाबाट काययहरू सम्पादन गनय मागयदशयन गने उद्देश्यिे थिानीय िह 
सथिांगि क्षमिा मूल्याङ्कन  काययविलध जारी गरेको छ । यसै सर्नदयभमा बनेपा नगरपालिकाको काययप्रविया 
उपिस्धधहरूको बारेमा िेिाजोिा गरी सबि र दिुयि पक्षहरूको पवहचान गनय, विकास ििा सशुासनमा रहेका कमी 
कमजोरीहरूको जानकारी लिन, आिलधक समीक्षाको िालग आधार प्राप्त गनय र प्राप्त नलिजा अर्निर नगरपालिका विच 
ििुना गनय, सेिा प्रिाहमा सकारात्मक प्रलिथपधाय माफय ि सधुार ल्याइय यस नगरपालिकािाइय सक्षम र प्रभािकारी बनाउन 
सथिागि क्षमिा मूल्याङ्कनको आिश्यकिा महशसु गरी म बनाउछु मेरो नगर भन्ने मिु मार्नयिािाइय साकार रूप ददन यो 
काययविलधको आिश्यकिा रहेको छ । 

बनेपा नगरपालिकािे थिानीय िह संथिागि क्षमिा थिमूल्याङ्कन काययविलध, २०७७ दफा ३ को उपदफा (१) 
बमोस्जम १० विषय क्षेत्रमा केस्र्नरि भई थिमूल्याङ्कनको काययिाई दैलनक काययसम्पादनसाँग आबद्ध गरी  काययविलधको 
दफा ४ का प्रकृयाहरु अििम्बन गररएको छ । १० ओटै विषयक्षेत्रहरूमा रहेर थिमूल्याङ्कन समग्र स्थिलि, प्रविया ििा 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0_%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%98%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A4%E0%A4%B9
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0_%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE


2 

 

पररमाणात्मक सूचकहरुको आधारमा गररएको छ । थिमूल्याङ्कन गदाय समग्र स्थिलिको सूचकहरुिाई ४ ओटा, प्रवकृयागि 
ििा पररमाणात्मक स्थिलिको थिमूल्याङ्कन गनय ३ ओटा अिथिाहरुको मूल्याङ्कन गररएको छ । थिमूल्याङ्कनका प्रत्येक 
सूचकिाई प्रमास्णि गनय हरेक सूचकमा प्रमास्णक आधारहरुको अलभिेिीकरण गरर ियार गररएको छ ।  समग्र, प्रविया 
ििा पररमाणात्मक सूचकहरुको आधारमा बनेपा नगरपालिकािे आि२०७६।०७७को विकास ििा सशुासनको 
अिथिाको थिमूल्याङ्कन प्रविया अस्घ बढाएको हो । समग्र स्थिलििे  यस नगरपालिकाको विकास लनमायण, सशुासन ििा 
सेिा प्रिाहको समग्र अिथिािाई बिाउाँछ भने प्रवियागि स्थिलििे बनेपा नगरपालिकाको  दैलनक प्रशासन, सेिा प्रिाह 
ििा थिानीय सरोकारका विषयमा सम्िोधन हनुे िािका प्रविया उर्नमिुको अिथिािाई जनाउाँछ । त्यसैगरी योजना, 
काययिमको  कायायर्नियनको उपिस्धधहरुको अिथिा व्याख्या गनय पररमाणत्मक स्थिलिका सूचकहरुको व्यिथिा पलन 
गररएको छ ।थिमूल्याङ्कनमा समग्र स्थिलि, प्रवियागि स्थिलि र पररमाणात्मक स्थिलिको भार अनपुाि िमशः २१%, 

३४%, ४५% कायम गररएको छ । 

1.4 थिमूल्याङ्कनको उद्दशे्य 

बनेपा नगरपालिकाको संथिागि क्षमिा थिमूल्याङ्कनको मखु्य उदेश्य बनेपा नगरपालिको विकास प्रकृया ििा 
उपिधधीहरुको मूल्याङ्कनबाट सबि ििा दबुयि पक्षहरु पवहचान गरी सेिाप्रिाहिाई प्रभािकारी बनाउन सधुारको उपाय 
िोजी गनुय रहेको छ । अिः थिमूल्याङ्कनको उदेश्यहरु देहाय बमोस्जम रहेका छन ्।   

 बनेपा नगरपालिकाको काययप्रकृया र उपिस्धधहरुको अिथिा थिमूल्याङ्कन गने, 

 बनेपा नगरपालिकािे आ.ि.०७६।७७ मा संचािन भएका विकास ििा सेिा प्रिाहको थिमूल्याङ्कन गरी कलम 
कमजोरीहरु पवहचान गनय, 

 बनेपा नगरपालिकाको विकास ििा सेिा प्रिाहिाई सक्षम ििा प्रभािकारी बनाउन सधुारको उपायहरु िोजी 
गनय, 

1.5  थिमूल्याङ्कनको औस्चत्य 

बनेपा नगरपालिकाको संथिागि क्षमिा थिमूल्याङ्कनको औस्चत्य देहाय बमोस्जम रहेको छः 

 संथिागि क्षमिाको थिमूल्याङ्कनिे प्रवकयागि ििा सेिा प्रिाहमा देस्िएका सबि ििा दिुयि पक्षहरु िोजी गरी 
सधुारका मागय अििम्िन गनय ।  

 आफ्नो कामको आफैिे मूल्यांकन गने संथकृलिको विकास गनय ।  
 नीलिगि, कानूनी प्रिर्नध, संथिागि व्यिथिापन ििा सेिाप्रिाहको प्रवियाका गरी विकास ििा सशुासनको  

पवहचान गनय ।  
 संथिागि क्षमिा थिमूल्याङ्कनबाट प्राप्त नलिजािे सेिाको गणुथिर, सेिाको पहुाँचको अिथिाको स्चत्रण गनय। 

 विश्वव्यापी रूपमा विकास ििा सशुासनको क्षेत्रमा भएका पररिियनिाई आत्मसाि गरेर अििम्िन गरेका 
प्रवियामा सधुार गनय । 

 संथिािाई सक्ष्म ििा प्रभािकारी बनाउन । 

 यसिे विगिको प्रयासका आधारमा िियमानका योजना, काययिम विकास गरी योजनाको उपिधधी मूल्याङ्कनका 
आधारमा सधुारका उपायहरु अििम्बन गरी चथुि, पारदयशी, प्रलिथपधी, सक्षम ििा प्रभािकारी प्रशासनको लनमायण 
गनय । 
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1.6  थिमूल्याङ्कनको पररसीमा 
समयको पररसीमािे उपिस्धधहरुको गहन सलमक्षा गनय सवकएन । अर्नय पालिका ििा यस पालिकाको विगिको 

LISA( Local Government Institutional Self Assessment) को प्रलििेदन प्राप्त हनु नसक्दा प्राप्त नलिजािाई सूचना 
विश्लषेण गनय सवकएको  छैन ।  

बनेपा नगरपालिकाको पलन LISA प्रलििेदन िेख्न ेपवहिो प्रयास भएकािे नलिजािाई विगिको नलिजासाँग ििुना 
गनय सवकएको छैन । यो प्रलििेदन !) िटा विषयक्षेत्रका १०० सूचकिाई १०० अंकमा थिमूल्याङ्कन गररएको छ । 
नलिजािाई समग्र, प्रवकया र पररमाणत्मक स्थिलिको थिमूल्याङ्कन गररएको छ ।  

1.7  सूचना संकिन प्रविया 
थिानीय िह संथिागि क्षमिा थिमूल्याङ्कन काययविलध, २०७७ को पररच्छेद ३ को प्रविया अििम्िन गरी 

सूचना संकिन गररयो ।जनप्रलिलनलधहरु ििा शािा प्रमिुहरुिाई थिमूल्याङ्कन प्रकृया उद्देश्य ििा विलधबारे जानकारी 
ििा प्रस्शस्क्षि िोवकएको लियो। सबै शािासाँग समर्निय ििा प्रलििेदन ियार गनय स्शक्षा शािा प्रमिुिाई सम्पकय  व्यस्ि 
िोक्ने िोवक सो बमोस्जम  १० ओटा विषयक्षेत्रहरुमा काययविलधिे िोकेका १०० ओटा सूचकहरुको िालग प्रमास्णक 
आधारहरु शािागि रूपमा संकिन ििा अलभिेिीकरण गररयो । संकलिि प्रमास्णक आधारहरुमा बनेपा नगरपालिकाको 
विकास ििा सशुासनको समग्र स्थिलि, प्रकृयागि र पररमाणात्मक स्थिलिको मूल्याङकन गने काम गररयो । प्रमास्णक 
आधारमा प्रशासकीय प्रबर्नध, संगठन ििा प्रशासन, बावषयक बजेट ििा योजना व्यिथिापन, वित्तीय ििा आलियक 
व्यिथिापन, साियजलनक सेिा प्रिाह, र्नयावयक कायय सम्पादन, भौलिक पूिायधार, सामास्जक समािेशीकरण, िािािरण संरक्षण 
ििा विपद् व्यिथिापन र सहकायय ििा समर्नियका १०० िटा  सूचकका आधारमा थिमूल्याङ्कन गररयो ।त्यसै गरी !)) 
िटा सूचकिाई EXCEL Sheet मा रािेर िथ्याङ्क प्रथििुी र विश्लषेण गररएको छ । अर्निर क्षेत्र विषय ििुना, क्षेत्रलभत्रको 
उपक्षेत्रसंग ििुना गरी नलिजा विश्लषेण गरी न=पा=को विकास ििा सशुासनको स्थिलि पवहचान गररएको छ । 

2.   थिमूल्याङ्कनको नलिजा विश्लषेण 
शािागि रुपमा प्राप्त प्रमास्णक आधार ऐन, कानून, काययविलध, मापदण्ड, नीलि, योजना ििा योजनागि 

उपिस्धधहरुको थिमूल्याङ्कनको नलिजा लनम्नानसुार प्रथििु गररएको छ । 

मूल्याङ्कन िालिका-1 

लस.नं. 
सूचक 
नं. 

सूचक क्षेत्र पूणायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयि 

सूचक क्षेत्र १: सङ्गठन ििा प्रशासन 

1 १.१.१ सभाको सञ्चािन प्रविया 1 1   

2 १.१.२ कायायपालिकाको लनणयय प्रविया 1 1   

3 १.१.३ 
सभा/कायायपालिकािे थिानीय कानून (ऐन, लनयम, लनदेस्शका, कायायविलध र मापदण्ड) 
ििा लनणययहरुको साियजलनकीकरण 

1 
1   

4 1.2.1 सभा र कायायपालिकाका सलमलि/ उप-सलमलि सञ्चािन सम्बर्नधी काययविलध 1 1   

5 1.2.2 
कायायपलिकाको बैठक सञ्चािन ( बैठक बोिाउन,े लमलि, थिान िोक्ने, कायायसूची 
उपिधध गराउने, गणपूरक संख्या, लनणयय पसु्थिका हथिाक्षर, लनणययमाअसहलमि 
आदद) 

1 
1   

6 1.2.3 आर्निररको लनयर्नत्रण प्रणािी 1 0   
7 1.2.4 थिानीयिहका पदालधकारीहरुको सम्पत्ती वििरण 1 1   
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लस.नं. 
सूचक 
नं. 

सूचक क्षेत्र पूणायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयि 

8 1.3.1 मूल्याङ्कनअिलधमा बसेका काययपालिकाको बैठक संख्या 1 1   
9 1.3.2 िेिाप्रणािीमा SUTRA को प्रयोग 1 1   

सूचक क्षेत्र 2: शासकीय प्रबर्नध 
10 २.१.१ गाउाँ/नगरपालिकाको क्षमिा विकास 1 0   
11 २.१.२ प्रलििेदन ििा वििरण प्रषेण 1 1   

12 २.२.१ 
विषयगि विभाग।महाशािा, शािा, उपशािा, एकाइहरु एंि जनस्शस्िको काम, 
कियव्य, अलधकार र स्जम्मेिारीको काययवििरण 

1 
0 

  
13 २.२.२ थिायी पद पूिी नगने भलनएका पदहरुमा करारबाट मात्र पदपूलिय 1 0   
14 २.२.३ कमयचारीहरुको कायय सम्पादन सम्झौिा 1 0   
15 २.३.१ जनशस्ि क्षमिा विकासमा िगानी 1 0.5   

16 २.३.२ 
प्रमिु प्रशासकीय अलधकृिको उपस्थिलि (ददन) । (आफ्नो क्षते्रलभत्र काजमा रहेको 
अिलध समेि) 

1 
1 

  
17 २.३.३ क्षमिा विकास काययिममा पदालधकारी र कमयचारीहरुको सहभालगिा। 1 1   

सूचक क्षेत्र 3: क्षेत्र बावषयक बजेट ििा योजना 
18 ३.१.१ िावषयक बजेट ििा काययिम र आििलधक योजना िजुयमा 1 0.75   
19 ३.१.२ बजेट ििा काययिम िजुयमा र पाररि गने काययमा संबद्ध सलमलि र समर्निय 1 1   
20 ३.२.१ ददगो विकासका िक्ष्यहरुको थिानीयकरण 1 0   
21 ३.२.२ विषय क्षेत्र रुपमा बजेट लसलिङ्ग लनधायरण 1 1   
22 ३.२.३ बजेट प्रथििुी ििा थिीकृलि 1 1   

23 ३.२.४ गैरसरकारी संघसंथिाहरुिे गाउाँ/नगर सभाबाट पाररि गरी योजना कायायर्नियन 1 0.75   

24 ३.३.१ कूि िावषयक बजेटमा आर्निररक आयको वहथसा 1 0.5   
25 ३.३.२ पााँच िाि भर्नदा कम िागिका योजनािे कूि पूाँजीगि बजेटको  ओगटेको वहथसा 1 1   

26 ३.३.३ िावषयक आर्निररक आय िवृद्ध गि िषयको ििुनामा 1 1   

27 
३.३.४ 

गैससमाफय ि योजना कायायर्नियन गरेको अिथिामा गै.स.स.को नगद िागद साझेदारी 
। (थिाससंऐनदफा २५) 

1 0.5   

28 
3.3.5 

समपरुक अनदुानबाट सञ्चािन हनुे आयोजनाहरुमा साझेदारीका िालग विलनयोस्जि 
बजेट 

1 1   

सूचक क्षेत्र 4: वित्तीय एिम ्आलियक व्यिथिापन 
29 ४.१.१ आर्निररक स्रोि 1 1   
30 ४.१.२ विस्त्तय अनशुासन 1 0   

31 
४.२.१ 

आय व्ययको िगीकरणििा िेिाङ्कनका िालग नेपाि सरकारद्वारा लनधायररि पद्धलि र 
ढााँचाको प्रयोग 

1 1   

32 ४.२.२ आय र व्ययको वििरण साियजलनकीकरण 1 1   
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लस.नं. 
सूचक 
नं. 

सूचक क्षेत्र पूणायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयि 

33 
४.२.३ 

प्रचलिि काननु अनसुार िररद गरुुयोजना र िावषयक िररद योजना ियारी र 
कायायर्नियन 

1 1   

34 ४.२.४ िावषयक बजेट कायायर्नियनको प्रगलि समीक्षा 1 1   
35 ४.३.१ रकमार्निर 1 0.5   
36 ४.३.२ प्रशासलनक िचय 1 1   
37 ४.३.३ पूाँजीगि िचय 1 1   
38 ४.३.४ राजथि सङ्किन 1 1   
39 ४.३.५ िचय गने अस्ख्ियारी 1 1   

सूचक क्षेत्र 5: सेिा प्रिाह 
40 ५.१.१ सेिा प्रिाह 1 1   
41 ५.१.२ िडािे उपिधध गराउनेसेिा 1 1   
42 ५.१.३ सेिा प्रलिको सर्निषु्ट 1 0   

43 
५.२.१ 

सेिा प्रिाहमा प्रविलधमा आधाररि टोकन, अनिाइन रस्जषे्ट्रशन िा कम््यटुर विलिङ 
प्रविलधको प्रयोग 

1 0.5 
  

44 ५.२.2 सेिा प्रिािहको मापदण्ड (SOP) 1 0.5   
45 ५.२.३ बैंवकग प्रणालिबाट भिुानी 1 1   
46 ५.२.४ िडामा सेिा प्रिाहको िैकस्ल्पक व्यिथिा 1 1   
47 ५.३.१ गनुासो फछयौट 1 0   
48 ५.३.२ सामास्जक सरुक्षा भत्ता बैंक िािा माफय ि भिुानी 1 1   
49 ५.३.३ जर्नमेको लमलििे ३५ददनलभत्र दिाय भएको कुि जर्नमदिाय संख्या 1 1   
50 ५.३.४ साियजलनक सनुिाई 1 0.5   

51 ५.३.५ 
सेिा प्रिाहमा घमु्िी सेिाको प्रयोग घमु्िी सेिाका क्षेत्रहरु (िोप, लभटालमन एवििरण, 
थिाथथ्य स्शविर, कृवष पश ुसम्बर्नधी सेिाहरु व्यस्िगि घटना दिाय आदद) 

1 1 

 52 ५.३.६ स्शक्षामा सबै बािबालिमकाको पहुाँच 1 1   
53 ५.३.७ थिाथथ्य सेिामा नागररकको पहुाँच 1 1   
54 ५.३.८ कृवष र पश ुसेिा 1 1   
55 ५.३.९ थिानीय उत्पादनको प्रिद्धयन र बजारीकरण 1 0.5   

सूचक क्षेत्र 6: र्नयावयक काययसम्पादन 
56 ६.१.१ र्नयाय सम्पादन 1 1   
57 ६.२.१ मेिलमिाप किायको व्यिथिा 1 1   
58 ६.२.२ र्नयावयक सलमलिको  लनणयय प्रकृया 1 1   
59 ६.२.३ र्नयावयक सलमलिको प्रलििेदन प्रणािी 1 1   
60 ६.३.१ उजूरी फछयौट 1 0.5   
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लस.नं. 
सूचक 
नं. 

सूचक क्षेत्र पूणायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयि 

61 ६.३.२ र्नयावयक सलमलिको लनणयय उपर पनुरािेदन 1 1   
62 ६.३.३ मेिलमिाप केर्नर गठन 1 1   
सूचक क्षेत्र 7: भौलिक पूिायधार 
63 ७.१.१ सडक यािायाि गरुुयोजनाअनसुार सडक पूिायधार लनमायण 1 1   
64 ७.१.२ जोस्िम संिेदेनशीि भउूपयोग योजना 1 1   
65 ७.१.३ भौलिक पूिायधार विकासमा साियजलनक-लनजी साझेदारी नीलि 1 1   
66 ७.२.१ बािमैत्री ििा अपाङ्गमैत्री पूिायधार 1 0   
67 ७.२.२ लनलमयि पूिायधारको उपयोग र ददगो व्यिथिापन 1 0   

68 
७.२.३ 

आयोजनाको िािािरणीय अध्ययन-प्रारस्म्भक िाििरणीय प्रभाि मूल्याङंकन (IEE)र 
िािािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) 

1 0.5   

69 ७.२.४ रावष्ट्रय भिन संवहिा रमापदण्ड 1 1   
70 ७.३.१ सडकको विथिार 1 1   
71 ७.३.२ सडकको थिरउन्नलि 1 1   
72 ७.३.३ िानेपानी सेिा विथिार 1 1   
73 ७.३.४ िावषयक योजनाको कायायर्नियन स्थिलि 1 1   
74 ७.३.५ फोहोर मैिा व्यिथिापन 1 1   
75 ७.३.६ औद्योलगक पूिायधार 1 0   
सूचक क्षेत्र 8: सामास्जक सामािेशीकरण 
76 ८.१.१ सामास्जक विभेदको र्नयूनीकरण 1 1   
77 ८.१.२ समानपुालिक सहभालगिा 1 1   
78 ८.२.१ सामास्जक सरुक्षा ििा संरक्षण 1 0.5   
79 ८.२.२ घरेि ुवहंसा अर्नत्यका िालग बहस, पैरिी ििा चेिनामूिक अलभयान 1 1   

80 ८.२.३ 
बािश्रम, बािवििाह, बहवुििाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जथिा प्रिासाँग 
सम्बस्र्नधि काययहरु 

1 0.5   

81 ८.२.४ िैवङ्गक उत्तरदायी बजेट परीक्षण(GESI Audit) 1 0   
82 ८.३.१ मवहिा विरुद्ध हनुे घरेि ुवहंसाको घटनामा कमी (अस्घल्िो आ.ि. को ििुनामा) 1 0.5   

83 ८.३.२ 
बािश्रम, बािवििाह, बहवुििाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जथिा प्रिा 
रोकिामका िालग िजुयमा गररएका काययिममा िगानी (सशिय अनदुान बाहेक बााँकी 
बजेटको) 

1 0.5   

84 ८.३.३ 
मवहिा/दलिि/अपाङ्गिा भएका व्यस्ि संयोजक/अध्यक्ष भएको उपभोिा 
सलमलिहरुको संख्या (कूि गदठि उपभोिा सलमलिको) 

1 1   



7 

 

लस.नं. 
सूचक 
नं. 

सूचक क्षेत्र पूणायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयि 

85 ८.३.४ 
आलियक ििा समास्जक रुपमा पलछ परेका मवहिा, बािबालिका, दलिि, अपाङ्गिा 
भएका व्यस्ि, ज्येष्ठ नागररक, अल्पसंख्यक, सीमार्निकृि समदुायको सामास्जक र 
आलियक उत्िानमा गररने िगानी (सशियअनदुान बाहेक बााँकी बजेटको) 

1 0.5   

सूचक क्षेत्र 9: िािािरण संरक्षण ििा विपद् व्यिथिापन 
86 ९.१.१ विपद् व्यिथिापन 1 1   
87 ९.२.१ िािािरणीय प्रदूषणलनयर्नत्रण (जि, भलूम, ध्िनी, िाय ुर िाद्य) 1 1   
88 ९.२.२ िािािरणमैत्री पूिायधार 1 0.5   
89 ९.२.३ विपद् जोस्िम क्षेत्रको पवहचान र नक्साङ्कन 1 1   
90 ९.३.१ िािािरणीय क्षेत्र प्रिद्धयनमा बजेट विलनयोजन 1 0.5   

91 ९.३.२ 
िािािरण संरक्षणमा टोि विकास संथिा, नागररक ििा लनजी क्षेत्र र गै.स.स.को 
सहभालगिा 

1 0   

92 ९.३.३ थिानीय विपद्वव्य िथिापन कोषमा बजेट विलनयोजन (िावषयक रुपमा) 1 0.5   
93 ९.३.४ टोि विकास संथिा गठन ििा सञ्चािन 1 0.5   
94 ९.३.५ एम्बिेुर्नस, अग्नी लनयर्नत्रण जथिा आकस्थमक सेिाहरुको उपिधधिा 1 1   

सूचक क्षेत्र 10: क्षेत्र सहकायय र समर्निय 
95 १०.१.१ संघ, प्रदेश र थिानीय िह बीचको सहकायय र समर्निय 1 1   

96 १०.१.२ 
अर्निरथिानीय िह सहकायय र समर्निय (प्राकृलिक श्रोिको संरक्षण र उपयोग, 
पूिायधारलनमायण, िािािरण संरक्षण ििा फोहोरमैिा व्यिथिापन, आपिकािीन सेिा 
व्यिथिापन, राजश्र्ि सङ्किन आदद) 

1 1   

97 १०.२.१ 
दईु िा सो भर्नदा बढी थिानीय िहको सरोकारको विषयमा बन्ने सलमलिहरुको गठन 
र सञ्चािन 

1 1   

98 १०.३.१ अर्निर सरकारी समर्निय ििा सहजीकरण 1 1   
99 १०.३.२ अर्निर थिानीय िह साझेदारी 1 1   
100 १०.३.३ स्जल्िा समर्निय सलमलिसाँगको समर्निय 1 1   

जम्मा 100 77.25   
 

नलिजाको सारांश िालिका-2 

लस.नं. विषय क्षते्र 
कुि जम्मा पूणायङ्क र प्राप्ताङ्क 

जम्मा 
समग्र 
अिथिा 

प्रकृयागि 
अिथिा 

पररमाणत्मक 
अिथिा 

प्राप्ताङ्क 

1 शासकीय प्रबर्नध ९ ३ ३ २ ८.० 
2 सङ्गठन ििा प्रशासन ८ १ १ २ ४.० 
3  बावषयक बजेट ििा योजना ११ 1.75 2.75 4 ८.५ 
4 वित्तीय एिम ्आलियक व्यिथिापन ११ 1 4 4.5 ९.५ 
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लस.नं. विषय क्षते्र 
कुि जम्मा पूणायङ्क र प्राप्ताङ्क 

जम्मा 
समग्र 
अिथिा 

प्रकृयागि 
अिथिा 

पररमाणत्मक 
अिथिा 

प्राप्ताङ्क 

5 सेिा प्रिाह १६ २ ३ 7 12 
6 र्नयावयक काययसम्पादन ७ 1 3 2.5 ६.५ 
7 भौलिक पूिायधार १३ 3 1.5 5 ९.५ 
8 सामास्जक सामािेशीकरण १० 2 2 2.5 ६.५ 
9 िािािरण संरक्षण ििा विपद् व्यिथिापन ९ 0.75 1.5 4.5 ६.८ 
10 सहकायय र समर्निय ६ 2 1 3 ६.० 

कुि जम्मा 100 14.5 17.5 22.75 36.5 

मालि िालिकामा प्रथििु गररएको नलिजािाई लनम्नानसुारको ग्राफचाटयमा प्रथििु गररएको छ ।  

मालि प्रथििु गररएका िथ्याङ्क ििा विश्लषेण नलिजाबाट बनेपा नगरपालिकाको विकास ििा सशुासन र सेिा प्रिाहमा देहाय 
अनसुारको सबि र सधुारात्मक पक्षहरु पवहचान गररएको छन ्।  

सबि पक्षहरु 
सेिा प्रिाहः 

 बािबालिकाको िालग अलनिायय गररएका िोप ९०% भर्नदा बढी हनुपुने प्रािधानमा बनेपा न.पािे 
बािबालिकािाई ११२.58%  िोप सेिा उपिधध गराएको छ ।  

 बनेपा नगरपालिकामा ९८% भर्नदा बवढ बािबालिका आधारभिू िह(1-5)मा भनाय भएको र साक्षर नगरपालिका 
घोषणा भएको छ। अलनिायय ििा लनःशलु्क स्शक्षा घोषणा गनय सवकने अिथिामा रहेको छ ।  

० 
२ 
४ 
६ 
८ 

१० 
१२ 
१४ 
१६ 
१८ 

जम्मा 
समग्र अिथिा 
प्रकृयागि अिथिा 
पररमाणत्मक अिथिा 
प्राप्ताङ्क 
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 िडागि रुपमा कृवष ििा पशसेुिा केर्नर थिापना गरी कृवष ििा पशकु्षेत्रमा प्राविधक सेिाको  पहुाँच सरि र 
सहज भएको छ । सािै कृवष उत्पादनिे प्रिधयन ििा बजारीकरण गनय नीलि, योजना िजुयमा ििा कायायर्नियन 
भई रहेको छ । यसबाट कृवषको आयथिर िवृद्ध ििा कृवष उपज लनयायि गनय िािािरण बनेको छ । 

 

र्नयावयक कायय सम्पादनः 
 र्नयावयक सलमलिको उजूरी फछयौट दर ५०% भर्नदा मालि रहेको र कुि फछयौट भएका उजूरी मध्ये १०% 

भर्नदा कम वििाद पनुरािेदनमा गएको देस्िर्नछ । यसिे बनेपा नगरपालिकामा र्नयाय सम्पादन प्रभािकारी 
भएको देिाएको छ ।  

 हरेक िडाहरुमा मेिलमिाप केर्नर थिापना गररएको र मेिलमिापकिायको लनयसु्ि, प्रस्शक्षण गररएकोिे कलिपय 
वििादहरु िडाथिर समाधान गने गरेको छ । यसिे जनिाको र्नयायमा पहुाँच सरि र सहज भएको छ ।  
 

भौलिक पूिायधारः 
 बािमैत्री िडा घोषणाको नीलिगि व्यिथिा गरर बनेपा नगरपालिकािाई बािमैत्री थिानीय िह घोषणा काययिम 

अगालड बवढ रहेको छ  ।  
 सडकको विथिार र िानेपानी सेिा विथिार १०% भर्नदा बढी िाप भएको छ ।यसिे बनेपा नगरपालिकाका 

हरेक िडाहरु सडक सञ्जािनमा जोलडएका छन ्।  
 िैवङ्गक समानिा ििा घरेि ुवहंसा र्नयूनीकरण गने नीलि, योजना ििा काययिमको प्रभािकारी कायायर्नियन 

गररएको छ ।  
 

सामास्जक समािेशीकरणः 
 थिानीय िहबाट गठन हनुे सलमलि ििा उपसलमलि र काययदि गठन गदाय समानपुालिक समािेशीिा कायम गरी 

लनणयय प्रकृयामा सहभालगिा िवृद्ध भएको छ । सािै सामास्जक सरुक्षा भत्ता बैवकङ्ग प्रणािीबाट भिुानी गररएको 
छ।  
 

िािािरण संरक्षण ििा विपद् व्यिथिापनः 
 फोहोर मैिा व्यिथिापनका िालग नीलिगि व्यिथिा गरी आधलुनक प्रविलधको प्रयोग गरी व्यिथिापन गनय 

उर्नमिु  ििा हाि लनजी क्षेत्रसाँग सहकायय गरी फोहोर मैिा व्यिथिापनमा जोड ददएको छ ।  
 विपद् कोष थिापना ििा पररचािन गरीएको छ । यसिे विपद् व्यिथिापन प्रभािकारी भएको देस्िर्नछ । 

सहकायय ििा समर्नियः 
 प्राकृलिक श्रोिको संरक्षण र उपयोग, पूिायधार लनमायण, िािािरण संरक्षण, फोहोरमैिा व्यिथिापन, आपिकालिन 

सेिाकालिन सेिा व्यिथिापन, राजथि संकिनमा बनेपा नगरपालिकािे विलभन्न नगरपालिकाहरु र स्जल्िा 
समर्निय सलमलिसाँग सहकायय ििा समर्निय गररएको छ ।  
 

सहकायय गररएका क्षते्रः 
 िीन ओटा नगरपालिका धलुििेि, बनेपा र पनौिीको सहकायय ििा समर्नियमा िानेपानको विथिार संचािनमा 

रहेको छ ।  
 काभ्रपेिाञ्चोक स्जल्िाको बनेपा, धलुििेि र पनौिी नगरपालिका क्षेत्रमा अिस्थिि पणु्यमािा िोिाको दायााँ-बायााँ  

कररडोर लनमायण गने । 

 IT Park  लनमायण ििा फोहोर मैिा व्यिथिापनमा अर्नय पालिकासाँग सहकायय ििा समर्निय गररएको छ ।  
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3. सधुारात्मक पक्षहरु 
बनेपा नगरपालिकाको विकास लनमायण, सेिाप्रिाहको अिथिा विश्लषेण गदाय ििका पक्षहरुमा सधुार गनयपने 

देस्िर्नछ ।  
सङ्गठन ििा प्रशासनः 
 sd{rf/L tyf kbflwsf/Lsf] k|zf;g tyf ;+u7g Ifdtf ljsf; of]hgf th'{df ug{'kg]{, 
 Ifdtf ljsf; sfo{qmdsf clen]v / k|ltj]bg ljsf; ug{'kg]{, 

 Zffvfut tyf sd{rf/L sfo{ ljj/0f tof/ ug'{kg]{,  

 O&M गरे जनशस्ि प्रक्षेपण गरी जनशस्ि िप गनुयपने, 
 कायय सम्पादन सम्झौिा प्रयोगमा ल्याउन ुपने, 

भौलिक पूिायधारः 
 जोस्िम संिेदनशीि भ-ूउपयोग योजना िजयमा गनुयपने, 
 PPP नीलि विकास र कायायर्नियन गनुयपने, 
 बािमैत्री ििा थिानीय नीलि विकास गनुयपने, 
 बािमैत्री िडा घोषणाका प्रलििेदन प्राप्त गनुयपने, 
 ममयि सम्भार कोष थिापना गनुयपने, 
 BEA, IEE र  EIA  सम्पन्न गररएका योजनाहरुको सूची/प्रलििेदन ियार हनुे, 
 एक थिानीय िह एक उद्योग ग्रामको नीलि अनसुार  औद्योलगकग्रामको थिापना गनुयपने, 

िावषयक बजेट ििा योजना व्यिथिापनः 
 Spatial based आिालधक योजना, MTEF ियार गरी िजुयमा र कायायर्नियन हनुपुने, 
 ददगो विकासका िक्ष्यहरुको थिानीयकरणका सम्बर्नधी नीलि र कायय योजना विकास हनुपुने, 

वित्तीय एिम आलियक व्यिथिापनः 
 िावषयका िररद योजना र िररदको गरुुयोजना विकास कायायर्नियन गररनपुने बेरुजू रकम फछयौटमा प्रिालमकिा 

ददनपुने, 

सेिा प्रिाहः 
 सेिा प्रलिको सर्निवुष्ट मापन गनय गनुासो उजरुी र फछयौटको व्यिथिापन हनुपुने, 
 साियजलनका सनुिुाइको अलभिेि Video/audio रेकडय हनुपुने, 
 सेिा प्रिाहमा प्रविलध प्रयोगमा टोकन प्रणािीको प्रयोगहनुपुने, 
 घमु्िी सेिाको अलभिेि पसु्थिका विकास हनुपुने, 
 समग्र विद्यािीको हास्जर/ IEMIS  अद्यािलधक गनुयपने, 
 पशसेुिा िालग  Lab ििा प्रविलधको व्यिथिा गनुयपने, 
 समास्जक समािेशीकरण सम्बर्नधी थिानीय नीलि िजयमा गनुयपने र कायायर्नियन जोड ददनपुने, 
 विषयगि काययका िालग कानून नबन्नु 
 कायय विलध कानून लनमायणमा जोडददनपुने, 

सामास्जक समािेशीकरणः 
 सामास्जक विभेद लनिारण सम्बर्नधी कायय योजना िजुयमा गनुयपने, 
 सामास्जक सरुक्षा ििा संरक्षण सम्बर्नधी नीलि विकास गनुयपने, 
 बािबालिका पनुथिापना, जेष्ठ नागररक आश्रय केर्नर थिापना, अशि थयाहार केर्नरहरु थिापना गररनपुने, 
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 टोि विकास संथिाको प्रगलि प्रलििेदन लिनपुने, 
 िैवङ्गक उत्तरदायी बजेट परीक्षण (GESI Audit) िाई प्रभािकारी कायायर्नियन गनुयपने, 

िािािरण संरक्षण ििा विपद व्यिथिापनः 
 विपद् व्यिथिापन योजना, ऐन, रणनीलि र कायय योजना विकास गनुयपने, 
 आपदकालिन काययसंचािन केर्नर थिापना हनुपुने, 
 िािािरणीय प्रदषुण लनयर्नत्रणका िालग कुनै काययिम(जि, भलूम, ध्िनी, िाय,ु िाद्य) रणनीलि, योजना, काययिम 

विकासहनुपुने, 
 थिानीय िािािरण ऐन, नीलि ििा थिानीय िह घोषणाहनुपुने, 
 जोस्िम क्षेत्रको नक्सा सदर हनुपुने, 
 टोि विकास सलमलि गठन ििा संचािन सम्बर्नधी कानूनको व्यिथिाहनुपुने, 

समग्रमा, बनेपा नगरपालिका आ.ि २०७६।०७७ को विकास लनमायण ििा सशुासनको प्रकृया र उपिस्धधको समीक्षा 
गदाय थिानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ बमोस्जम लनमायण हनुपुने ऐन िजुयमा प्रािलमकिा ददनपुने देस्िर्नछ । यसैगरी 
आविधक योजना विकास गरी विषयगि नीलि, योजना, रणनीलि ििा काययनीिी विकास गरी विकास लनमायण ििा सशुासन 
कायम गनय सवकर्नछ । सन ् २०१६ देस्ि सन ् 2030 सम्म ददगो विकासको अर्निरायवष्ट्रय िक्ष्य हालसि गनय ददगो 
विकासका िक्ष्यहरु थिायीकरण गने रणनीलि ििा काययनीलि िजयमा र िागू गने रहेको छ । 

4. सधुारका िालग कायय योजना 

लस.नं. सधुारका क्षेत्र सधुारका काययिम स्जम्मेिार शािा समय सीमा 
1. सङ्गठन ििा प्रशासन  sd{rf/L tyf kbflwsf/Lsf] k|zf;g tyf ;+u7g 

Ifdtf ljsf; of]hgf th'{df ug{'kg]{,  
 Ifdtf ljsf; sfo{qmdsf clen]v / k|ltj]bg 

ljsf; ug{'kg]{, 

 Zffvfut tyf sd{rf/L sfo{ ljj/0f tof/ ug'{kg ]{,  

 O & M गरे जनशस्ि प्रक्षेषण गरी जनशस्ि िप 
गनुयपने, 

 कायय सम्पादन सम्झौिा प्रयोगमा ल्याउन ुपने, 

 सूचक 1.2.3 अर्निगयिको विषयक्षेत्रमा हािसम्म 
लनयर्नत्रण प्रणािी थपष्ट रुपमा ियार नभएको र 
अिका ददनमा काययविलध बनाई कायायर्नियन गने, 

प्रशासन शािा 2078 
अषाढ 
मसार्नि 

2. भौलिक पूिायधार  जोस्िम संिेदनशीि भ-ूउपयोग योजना िजयमा 
गनुयपने, 

 PPP नीलि विकास र कायायर्नियन गनुयपने, 
 बािमैत्री ििा थिानीय नीलि विकास गनुयपने, 
 बािमैत्री िडा घोषणाका प्रलििेदन प्राप्त गनुयपने, 
 ममयि सम्भार कोष थिापना  गनुयपने, 
 BEA, IEE र EIA  सम्पन्न गररएका योजनाहरुको 

सूची /प्रलििेदन ियार हनुे,  

एक थिानीय िह एक उद्योग ग्रामको नीलि 
अनसुार  औद्योलगकग्रामको थिापना गनुयपने 

प्राविलधक शािा 2078 
अषाढ 
मसार्नि 

3. िावषयक बजेट ििा योजना 
व्यिथिापन 

 Spatial based आिालधक योजना, MTEF ियार गरी 
िजुयमा र कायायर्नियन हनुपुने, 

योजना शािा 2078 
अषाढ 
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लस.नं. सधुारका क्षेत्र सधुारका काययिम स्जम्मेिार शािा समय सीमा 
  ददगो विकासका िक्ष्यहरुको थिानीयकरणका 

सम्बर्नधी नीलि र कायय योजना विकास हनुपुने, 
मसार्नि 

4. वित्तीय एिम आलियक 
व्यिथिापन 

 

 Spatial based आिालधक योजना, MTEF ियार गरी 
िजुयमा र कायायर्नियन हनुपुने, 

 ददगो विकासका िक्ष्यहरुको थिानीयकरणका 
सम्बर्नधी नीलि र कायय योजना विकास हनुपुने, 

आलियक प्रशासन 
शािा 

2078 
अषाढ 
मसार्नि 

5. सेिा प्रिाह  सेिा प्रलिको सर्निवुष्ट मापन गनय गनुासो उजरुी र 
फछयौटको व्यिथिापन हनुपुने, 

 साियजलनका सनुिुाइको अलभिेि Video/audio रेकडय 
हनुपुने, 

 सेिा प्रिाहमा प्रविलध प्रयोगमा टोकन प्रणािीको 
प्रयोग हनुपुने, 

 घमु्िी सेिाको अलभिेि पसु्थिका विकास हनुपुने, 
 समग्र विद्यािीको हास्जर/ IEMIS  अद्याविलधक गनयपने, 
 पशसेुिा िालग  Lab ििा प्रविलधको व्यिथिा गनयपने, 
 समास्जक समािेशीकरण सम्बर्नधी थिानीय नीलि 

िजयमा गनुयपने र कायायर्नियन जोड ददनपुने, 
 विषयगि काययका िालग कानून बन्नपुने, 
 कायय विलध कानून लनमायणमा जोडददनपुने, 

प्रशासन शािा 2078 
अषाढ 
मसार्नि 

6. सामास्जक समािेशीकरण  सामास्जक विभेद लनिारण सम्बर्नधी कायय योजना 
िजुयमा गनुयपने, 

 सामास्जक सरुक्षा ििा संरक्षण सम्बर्नधी नीलि 
विकास गनुयपने, 

 बािबालिका पनुःथिापना, ज्येष्ठ नागररक आश्रय, 
अशि थयाहार, केर्नर थिापना केर्नरहरु थिापना 
गररनपुने, 

 टोि विकास संथिाको प्रगलि प्रलििेदन लिनपुने, 
 िैवङ्गक उत्तरदायी बजेट परीक्षण (GESI Audit) िाई 

प्रभािकारी कायायर्नियन गनुयपने, 

मवहिा ििा 
बािबालिका 
शािा 

 

7. िािािरण संरक्षण ििा 
विपद् व्यिथिापन 
 

 विपद व्यिथिापन योजना  ,ऐन,  रणनीलि र कायय 
योजना विकास गनुयपने, 

 आपदकालिन काययसंचािन केर्नर थिापना हनुपुने, 
 िािािरणीय प्रदषुण लनयर्नत्रणका िालग कुनै 

काययिम, रणनीलि (िाद्य, िाय,ु ध्िनी, भलूम, 
जि), काययिम विकास हनपुने, योजना 

 थिानीय िािािरण ऐन नीलि ििा थिानीय िह  
घोषणा हनुपुने, 

 जोस्िम क्षेत्रको नक्सा हनुपुने, 
 टोि विकास सलमलि गठन ििा संचािन सम्बर्नधी 

कानूनको व्यिथिा हनुपुने, 

समाज कल्याण 
शािा 
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5. लनष्कषय 
थिानीय सरकारको काम काबायहीिाई प्रभािकारी बनाउन राजनीलिक प्रलििद्धिा, उपयिु प्रशासलनक संरचना, 
आिश्यक कानूनहरुको व्यिथिा, उपिधधिा ििा श्रोि साधनको उस्चि प्रबर्नध गररनपुछय । अलन मात्र थिानीय 
िहबाट सशुासन, विकास ििा समवृद्धको िालग आधार िय हनु सक्छ । थिानीय िहको सशुासन, वििकास ििा 
समवृद्धको िक्ष्य हालसि हनु सक्छ । बनेपा नगरपालिकािे विकास लनमायण ििा सेिा प्रिाहको स्थिलि आफैिे 
थिमूल्याङ्कन गरी कमजोरी पक्ष पवहचान गरी आिलधक रुपमा सधुार गनय सधुान कायययोजना विकास गरेको छ । 
थिाथथ्य, स्शक्षा, र्नयाय ििा पूिायधारको क्षेत्रमा उल्िेिनीय सधुार भएपलन आिलधक योजना, कानूनी प्रबर्नध ििा 
ददगो िक्ष्यको थिायीकरण गनय िप पहि गनुयपने हरु्नछ ।  

6. अनसूुचीहरु 

;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno -@)&&_ :yfgLo tx ;+:yfut Ifdtf :jd"NofÍg sfo{ljlw, 

@)&& . ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno, g]kfn ;/sf/  .  

1. चौमालसक प्रगलि प्रलििेदन | बनेपा नगरपालिका (banepamun.gov.np) 

2. एन, काननु ििा लनदेस्शका | बनेपा नगरपालिका (banepamun.gov.np) 

3. बजेट ििा काययिम | बनेपा नगरपालिका (banepamun.gov.np) 

7. प्रमास्णक आधारहरुको प्रलिलिपीहरु 
 

 

  

 
   

https://www.banepamun.gov.np/ne/trimester-progress-report
https://www.banepamun.gov.np/ne/act-law-directives?page=5
https://www.banepamun.gov.np/ne/budget-program

