
बेनी नगर कार्यपालिकाको बैठकका लनर्यर्हरु (आ.व.२०७९/080, बैठक नं 6) 

लिलि: २०७९/०9/13 गिे 

प्रस्िावहरु։ 
1. लबगिको कार्यपालिकाको लनर्यर् सिीक्षा िथा खर्य अनिुोदन सम्बन्धिा  

2. सिपरुक र ववशेष अनदुानका िालग र्ोजना छनौट सम्बन्धिा  

3. सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रिको सिीक्षा सम्बन्धिा  

4. राष्ट्रपलि रलनङ शशल्ड प्रलिर्ोलगिाको खर्य प्रस्िाव सम्बन्धिा  

5. फोहरिैिा सम्झौिाको म्र्ाद थप गने सम्बन्धिा  

6. वडाबाट संशोधन गनुयपने र्ोजनाहरु पेश गने सम्बन्धिा  

7. नगरसभाको लिलि िर् गने सम्बन्धिा  

8. ढुङ्गा लगटी बािवुाको ठेक्का सम्बन्धिा  

9. लसङा कोल्ड स्टोरको िागि अनिुान सम्बन्धिा  

10. सेवा करारिा रहेका कियर्ारीहरुको म्र्ाद थप सम्बन्धिा (हाि पौष िसान्ि सम्ि रहेको) 

11. जडभरि शािग्राि ववद्यािर्को िेखा कियर्ारी लनर्शुिको अनिुिी सम्बन्धिा 
12. ववववध 

 
लनर्यर्हरु 

१. बेनी नगरपालिकाको अशिल्िो कार्यपालिका बैठकिा भएका लनर्यर्हरु कार्ायन्वर्न अवस्था सम्बन्धिा सलिक्षा गररर्ो। 
नगरपालिकाबाट भएका खर्यहरु अनिुोदन गनुयका साथै कार्यपालिकाका लनर्यर्हरु कार्ायन्वर्निा सबै सरोकारवािाहरुसँग 
सिन्वर् र सहकार्य गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

२. रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग बाट आगािी आ.व.२०८०/०८१ को िालग स्थानीर् िहिा संिीर् सिपरुक अनदुान िथा संिीर् 
ववशेष अनदुान अन्िगयि सञ्चािन गररने आर्ोजना/ कार्यक्रिका िालग प्रस्िाव आह्वान गररएकोिा िपलसि बिोशजि र्ोजना 
िथा कार्यक्रिको प्रस्िाव पेश गने लनर्यर् गररर्ो । 

सङ्घीर् सिपरुक अनदुान िफय का 
लस नं र्ोजनाको नाि कार्ायन्वर्न 

गररने स्थान 

अनिुालनि िागि कैवफर्ि 

१ बेनी अथुयङ्गे िोरीपानी पाखापानी सडक बेनी ६,९ र १० प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

२ बेनी हल्िेगौडा भवकम्िी सडक बेनी २ र ३ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

३ बेनी पिुार्ौर भिुपानी सडक बेनी ७,६ र ५ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

४ बाङ्गेरा िशलिवहि भकुण्डे सडक बेनी २ र ३ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

५ बेनी-छापा डाँडाखेि ठूिोखोिा सडक लनिायर् बेनी ७,६ र ४ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

६ गिेश्वर काउिेगौंडा पात्िेखेि ठूिोखोिा सडक बेनी ९ र १० प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

७ अथुयङ्गे पतु्िेढुङ्गा लभरिनुी सडक स्िरोन्निी बेनी ६  प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

८ बेनी बजार वावहरी ररङरोड लनिायर् बेनी ७ र ८ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

९ बेनी बगरफाँट थािडाँडा बरंजा सडक बेनी २,३ र ४ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  
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१० बेनी नगरपालिका ररङरोड लनिायर् बेनी नपा  प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

११ भसभसे-आनन्दवगर संरक्षर्  बेनी २ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

 

सङ्घीर् ववशेष अनदुान िफय  
लस नं र्ोजनाको नाि कार्ायन्वर्न 

गररने स्थान 

अनिुालनि िागि कैवफर्ि 

१ खवरा खानेपानी र्ोजना बेनपा २ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

२ पूरुन्डे पिुाडाँडा खानेपानी र्ोजना बेनी ५ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

३ शर्नाखेि डाडाँबारी खानेपानी र्ोजना बेनी ३ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

४ िािोपानी बजार िथा कुण्ड संरक्षर्  बेनी ४ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

५ अस्पिाि र्ोक-खररनी-जािनुाखकय  पवहरो 
लनर्न्रर्, सडक स्िरोन्निी िथा नािी लनिायर् 

बेनी 6, ८ प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

६ कुररिाखकय  िंगिािाट संरक्षर् र्ोजना बेनी 7 प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

७ डाँडाखेि खानेपानी र्ोजना बेनी 4 प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

८ फोहरिैिा व्र्वस्थापन केन्र लनिायर् बेनपा प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

९ डडुवा शहरी स्वास््र् केन्र लनिायर् बेनी 5 प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन बिोशजि  

 

३. बेनी नगरपालिकाको लिलि २०७९ पौष ४ गिे बेनी नगरपालिका वडा नं ४, िािोपानी बजारिा भएको सावयजलनक सनुवुाई 
कार्यक्रिको सलिक्षा गररर्ो। सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रििा शजल्िा स्िरीर् ववषर्गि कार्ायिर् र कार्ायन्वर्न भएको वडा 
बाहेकका वडावासीहरुको पर्ायप्त उपशस्थलि गराउन नसवकएकोिे आगािी सावयजलनक सनुवुाईिा बहृि उपशस्थि गराउने 
सझुाव िनन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

४. र्स आ.व. को र्ोजना िथा कार्यक्रि अन्िगयि राष्ट्रपलि रलनङ शशल्ड प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन गनयका िालग शशक्षा शाखाबाट 
गररएको खर्य प्रस्िाव सवहिको प्रस्िावना स्वीकृि गने लनर्यर् गररर्ो ।    

 

५. बेनी नगरपालिका र िािहिका ववलभन्न वडाहरुबाट फोहरिैिा संकिन िथा प्रशोधन गने कार्यका िालग छनौट गररएको 
संस्था लिशन फर वेष्ट म्र्ानेजिेन्ट सँग गररएको सम्झौिा र्ही पौष िसान्िपलछ सिाप्त हनुे भएको हुँदा लनजसँग गररएको 
सम्झौिाको म्र्ाद २०८० असार िसान्िसम्ि थप गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
६. वडा स्िरका आ.व.२०७९/०८० िा लबलनर्ोशजि र्ोजना िथा कार्यक्रिहरु कार्ायन्वर्न जवटििाका कारर् संशोधन 

आवश्र्क भएिा संशोधन हनुे र्ोजना र उच्र्िि प्राथलिकिािा रहेका रु १० िाखको वढीिा थप २ वटा र्ोजना वडा 
सलिलिवाट लनर्यर् गरी नगरकार्यपालिका िाफय ि नगरसभािा पेश गनय लिलि २०७९ पौष २० गिेसम्ि पेश गने लनर्यर् 
गररर्ो ।  

 
७. बेनी नगरपालिकाको नगरसभाको वहउँदे अलधवेशन आगािी लिलि २०७९ पौष २९ गिे गने लनर्यर् गररर्ो । 

 



८. बेनी नगरपालिकावाट लिलि 2079/08/01 गिे प्रकाशशि ढुङ्गा लगटी बािवुा उत्खनन ्िथा संकिन सम्बन्धी बोिपर 
आह्वानको सूर्नािा कुनै पलन बोिपरदािाको बोिपर पेश नभएकािे बेनी नगरपालिकाको आन्िररक आर्को अवस्था 
सिेििाई िध्र्नजर गरी देहार् बिोशजिका ववलभन्न ५ वटा प्र्ाकेज बनाई पनु։ १५(पन्र) ददनको बोिपर सूर्ना प्रकाशशि 
गरी बोिपर आह्वान गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

प्र्ाकेज 
नं 

बगरको वववरर् उत्खनन ्हनुे अलधकिि 
पररिार्(क्रू्.वफ) 

न्रू्निि रकि (कर 
बाहेक) 

कैवफर्ि 

१ अशननखेि बगर 72014 504098  

२ डम्बरा बगर 171461 1200227  

३ जोलगगाडे र र्रेुनी िल्िो/िालथल्िो बगर 180242 1261694  

४ दधेुखोिा कोप्र ेर ििुाउने िाि बगर  40898 286286  

५ बगवुा खोिा र सजेनी बगर 307614 2153298  

 

 

९. आ.व. २०७९/०८० को र्ोजना िथा कार्यक्रि अन्िगयि बेनी न.पा. ४ िा लसङ्गा कोल्ड स्टोसय लनिायर्का िालग शर्स्र्ान 
प्रववधी र ववद्यिुीर् आइटिहरुको शजल्िा दररेट उल्िेख नभएकोिे सोको िागि अनिुान िर्ार गनय सिस्र्ा भएको साथै 
सो को दर ववश्लषेर् गनय सक्ने दक्ष जनशशिको न्रू्न उपिब्धिा रहेको अवस्था सिेििाई िध्र्नजर गरी र्स कार्ायिर्को 
अनरुोध पर बिोशजि ने.ई.का.दिाय नं ३६९० का िेकालनकि ई. अजर् गौिििे कोटेसन िथा दर ववश्लषेर् िाफय ि िर्ार 
गरी पेश गरेको लनम्न लिशखि आइटिहरुको िागि अनिुान स्वीकृि गरी सोही बिोशजिको दररेट कार्ि गरी खररद प्रकृर्ा 
अशि बढाउन ेलनर्यर् गररर्ो ।  

लस नं वववरर् पररिार् दररेट 

१ Detail Estimate of HVAC system for Cold Store Items 1 17,88,790/- 

२ Detail Electrical Estimate of Cold Store items and Buildings 1 26,78,728.48/- 

 

१०. बेनी नगरपालिका र िािहिका कार्ायिर्हरुिा सेवा करारिा कार्यरि सम्पूर्य कियर्ारीहरुको सेवा करारको म्र्ादिाई 
२०८० आषाढ िसान्ि सम्ि थप गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

११. नगर शशक्षा सलिलिको लिलि २०७९ साउन १३ गिेको लनर्यर्ानसुार जडभरि शािग्राि िाध्र्लिक ववद्यािर्िा िेखा कियर्ारी 
१(एक) लनर्शुिका िालग पेश गररएको प्रस्िाव स्वीकृि गरी ववद्यािर्िाई एकजना िेखा कियर्ारी लनर्शुिका िालग आवश्र्क 
कार्य गनय लसफाररश गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

१२.  बेनी नगरपालिकाको एक िार निनुा ववद्यािर् जािनुाखकय  िा.वव.िे प्राववलधक धारिा ववद्यािर् सञ्चािन गनय िाग गरेकािे 
उि ववद्यािर्िाई पश/ुकृवष/लसलभि िध्रे् कुनै एक ववषर्िा प्राववलधक शशक्षा सञ्चािन गनय अनिुलि ददन े ववषर्िा 
लसवटइलभटीिा लसफाररश गने लनर्यर् गररर्ो । 

 
१३. श्री कृष्र्गण्डकी ज्रे्ष्ठ नागररक सेवा केन्रिे ज्रे्ष्ठ नागररक ददवस िनाउने प्रर्ोजनका िालग पेश गरेको प्रस्िावना अनसुार 

नगरपालिकाको िफय बाट रु ५० हजार सहर्ोग उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो ।  
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१४. सावयजलनक बक्र्ौिा िथा भाडा दर लनधायरर् सलिलिको लिलि २०७९ साि पौष १२ गिेको बैठकको लनर्यर् अनिुोदन गने 
लनर्यर् गररर्ो ।    

 
१५. बेनी नगरपालिका वडा नं ३ भवकम्िी लनवासी अपाङ्ग र्न्रकिी लब.क. को दर्नीर् आलथयक अवस्था हेरी लनजिाई अन्र् 

संस्था सहार्िा शीषयकबाट खर्य गने गरी रु ५० हजार रुपैर्ाँ ववलनर्ोजन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

१६. बेनी नगरपालिकाका ववलभन्न कृषकहरुिे गरररहेको बंगरुहरुिा अविकन स्वाइन वफवर नािक रोग िालग धेरै बंगरुहरुको 
ितृ्र् ुभएको कारर् अलधकांश बंगरु पािक कृषकहरुिे सहर्ोगका िालग नगरपालिकािा अनरुोध गरेकािे बेनी नगरपालिकाको 
एिारौं नगरसभाबाट आलथयक ववकास सलिलि िफय बाट ×पशपंुक्षी सम्बन्धी िालिि िागिा आधाररि” शीषयकिा ववलनर्ोशजि 
रकि रु ३ िाख िध्रे् औषलध खररदका िालग रु १ िाख र बंगरु िरेका कृषकहरुिाई उि शव व्र्वस्थापन गने 
प्रर्ोजनका िालग रु ५० हजार खर्य गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
१७. बेनी नगरपालिका वडा नं ६ शस्थि जािनुाखकय  िा.वव. िे खाट खररदका िालग सहर्ोग िाग गरी आएकोिे िेर्रसँग 

सािाशजक कार्यक्रि शीषयक बाट खर्य गने गरी रु १ िाख ५० हजार रुपैर्ाँ सहर्ोग उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
१८. झोिङु्गेपिु क्षेरगि कार्यक्रिको सहर्ोग र लििन म्र्ानदीको सिन्वर्िा बेनी नगरपालिका वडा नं ७ िा लनिायर्का िालग 

प्रस्िाववि िंगिािाट देउरािी झोिङु्गे पिु लनिायर्को िालग आवश्र्क कार्य अशि बढाउन लििन म्र्ानदीिाई कार्ायदेश ददने 
लनर्यर् गररर्ो ।  

 
  


