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बेनी नगर कार्यपालिकाको बैठकका लनर्यर्हरु (आ.व.२०७९/080, बैठक नं ४) 

लिलि २०७९।०७।०६ गिे 

क) बेनी नगरपालिकाको अघिल्िो 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 ।  

 

ख) बेनी नगरपालिका अन्िगयिको व्र्वसार् कर उठाउन े प्रर्ोजनका िालग म्र्ाग्दी उद्योग वाघर्ज्र् सङ्घ र बेनी 
नगरपालिका बीर् भएको सम्झौिा बिोघजि गठीि सावयजालनक लनजी साझेदारी प्रवर्द्यन सलिलििे लिलि 
२०७९/०५/०8 गिे गरेको देहार् अनसुारका लनर्यर्हरु अनिुोदन गने लनर्यर् गररर्ो। 

क) बेनी नगरपालिकाको व्र्वसार् कर असिु उपर गने सम्बन्धिा उद्योग वाघर्ज्र् संिबाट लनर्कु्त गररएका 
बेनपा ६ लनवासी श्री वघन्जि खत्रीको लनर्घुक्तिाई अनिुोदन गरी बेनी नगरपालिकाको िर्य बाट अस्थार्ी 
पररर्र्पत्र जारी गने र राजश्व असिु उपर गररसकेपश्चाि प्रिार्पत्रिा दस्िखि गरी छाप िगाउन ेगरी लनजको 
नािको छाप िर्ार गनय अनिुिी ददने ।  

ख) म्र्ाग्दी उद्योग वाघर्ज्र् संिको प्रस्िावना अनसुार राजश्व, अथय, िेखा िथा कर नीलि सम्बन्धी िालिि सञ्चािन 
गनय सावयजालनक लनजी साझेदारी कोषबाट रु २,३६,९०० (अके्षरुपी दईु िाख छघिस हजार नौ सर् रुपैर्ाँ) 
लबलनर्ोजन गने। 

ग) िहहिा उद्यिीहरुिाई प्रोत्साहन गने प्रर्ोजनका िालग सावयजालनक लनजी साझेदारी सलिलिको कोषबाट २०७९ 
को हररिालिका लिजको कार्यक्रिका िालग पर्ास हजार रुपैर्ाँ लबलनर्ोजन गने। 

ि) साझेदारी लनजी साझेदारी प्रवर्द्यन सलिलििा वडा नं. ४ र ९ का वडा अध्र्क्षहरुिाई सदस्र्को रुपिा िनोलनि 
गने। 

 

3. बेनी नगरपालिकाको भाडा लनधायरर् िथा राजश्व असिु उपर सलिलििे लिलि २०७९।०५।०८ गिे गरेको 
देहार्का लनर्यर्हरुिाई अनिुोदन गने लनर्यर् गररर्ो। 

क) र्स नगर के्षत्रलभत्रको सावयजलनक जग्गा िथा वेनी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्को स्वालित्विा रहने गरी 
लनिायर् गरीएको संरर्नािा र्स आ.व. ०७९/०८० िा  भाडािा लिई बस् न र्ाहने िपलसि बिोघजिका 
र्ािार्ाि व्र्वसार्ी िथा अन्र् व् र्घक्तगि व्र्वसार्ीहरु २०७९।०४।०१ गिे देघख िाग ुहनुे गरी वहििा 
१ वषय (२०८० असार िसान् ि सम्ि) को िालग िपलसि बिोघजिको भाडादरिा सम्झौिा गरी भाडा असिु 
गने लनर्यर् गररर्ो । 
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िपलसि 

क्र. 
स. 

भाडािा बस् नकेो हववरर् सटर/हाि/टंकी िालसक भाडादर स्थान 

1 िंगिाकािी र्ािार्ाि प्रा.लि. १ सटर रु १२000 कािीपिु 

2 म्र्ाग्दी कोरोिा र्ािार्ाि प्रा.लि. १ सटर रु 15000 कािीपिु 

3 धौिालगरी गण्डकी र्ािार्ाि 
प्रा.लि.   

टंकी  रु 5000 कािीपिु कच् र्ी  

4 वेनी र्ािार्ाि प्रा.लि. टंकी रु 5000 बहउुद्देश्र्ीर् िैदान 

5 म्र्ाग्दी र्ािार्ाि प्रा.लि. टंकी  रु ५000 बहउुद्देश्र्ीर् िैदान  

6 धौिालगरी गण्डकी र्ािार्ाि 
प्रा.लि.   

टंकी  रु 5000 बहउुद्देश्र्ीर् िैदान 

7 कालिगण्डकी आर्ि सप्िार्सय  हक.नं. ७९ को 
2-8-0-0 
क्षे.र्. जग्गा 

रु 2125८ कािीपिु 

8 खेि वहादरु के.लस. 35 हाि रु 40463 कािीपिु  
9 प्रिे गीरी  १५ हाि रु 19981 कािीपिु  
10. टुक वहादरु िोहार   रु 500 प्रलि 

हाि 
गिेश्वर जान े वाटो 
छेउिा 

11 बहुर्द्राि सनुार   रु 500 प्रलि 
हाि  

गिेश्वर जाने वाटोको 
छेउिा  

 

ख)  वेनी नगरपालिकाको स्वालित्विा रहेको बहउुद्दशे्र्ीर् िैदानिा वेनी न.पा. सँग सम्झौिा गरी १ सटर भाडािा 
लिई बस्दै आएका सन् िोष प्रसाद शाहिे हेभी इघ वपिेन् ट िियि गने प्रर्ोजनका िालग खािी जग्गा १२ हाि 
प्रर्ोग गदै आएकोिा लनजसगँ गरीएको सम्झौिाको लिलि २०७८/06/०१ देघख ०७९ असार िसान्ि 
सम्िका िालग हािको रु ४०० का दरिे र सो पश्चाि एकिषु्ट िालसक  रु १०,००0 का दरिे भाडादर 
कार्ि गने । 

 

ग) वहउुद्देश्र्ीर् खेि िैदानको िञ्चिर्य को अघन्िि दईु कोठा िियि गरी ०७९ वैशाखबाट इन्र देवी िलियिे 
प्रर्ोग गदै आउन ुभएको  हुँदा उक्त दईु कोठाको भाडादर रु ७००० कार्ि गने र िियि गदाय िागेको 
खर्यको प्राहवलधक िूल्र्ाङ्कन गराई आउने रकििध्रे् नगरपालिकाको िर्य बाट 5० प्रलिशि रकि भाडिा 
लििान गने गरी सम्झौिा गने । 
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ि) वेनी नगरपालिकालभत्र देहार्का स्थानिा रही व्र्वसार् सञ्चािन गदै आएका िपलसिका व्र्घक्तहरुिे उपभोग 
गरेको जग्गा नगरपालिका िार्य ि बाि उद्यान लनिायर् गने प्रर्ोजनका िालग उपर्ोग गनुयपने अवस्था देघखएको 
र उक्त जग्गा खािी गराउनपुने भएकोिे लनम्नानसुारका व्र्घक्तहरुिाई हाि सम्ि लिनय बाँकी व र्ौिा 
नगरपालिकािाई बझुाई ३५ ददन लभत्र उक्त जग्गा खािी गनय पत्रार्ार गने लनर्यर् गररर्ो । 

                                                                      िपलसि 

क्र.स. वहाििा बस् नकेो नाि थर स्थान  

१ हवशाि शाह घजल्िा सिन् वर् सलिलि अगाडी  

2 हवद्यानन्द शाह  घजल्िा सिन् वर् सलिलि अगाडी 
3 सरेुन्र गपु् िा  घजल्िा सिन् वर् सलिलि अगाडी 
4 ददनेश शाह  न.पा. अगाडी ठेिािा बस् ने  
 

ङ) वेनी नगरपालिकाको अगाडी म्र्ाग्दी खोिा पिु नघजक ट्याङ्की राखी व्र्वसार् सञ्चािन गदै आएका सलुनि 
हव.क. “ख वगय” को अपाङ्गिा भएको व्र्घक्त रहेको र बेनी नगरापलिकाको अशक्त र असहार् नागरीकहरुिाई 
संरक्षर् एवं प्रोत्साहन गने नीलि अनसुार लनजसँग हािको रु ६०० कार्ि गरी भाडा लिइदै आएकोिा लनजिाई 
िानवीर् संवेदना सिेिका आधारिा केही सहलुिर्ि हनु ेगरी हािसम्ि लिनुयपने बाँकी बर्ौिा एकिषु्ट बझुाएिा 
वाहषयक रुपिा लिइने जररवानाबापिको रकि छुट गरी लिलि २०७९ श्रावर् १ देघख ६ हाि जग्गा हािको 
रु ५०० दरिे भाडा कार्ि गने । 

 

र्) नगरपालिकाको गेट अगाडी सडक छेउिा टंकी व्र्वसार् संर्ािन गनय ददँदा ट्राहर्क व्र्वस्थापनिा सिस्र्ा 
देघखने र सडक सरुक्षािा सिेि असर पनय सने अवस्था सिेििाई िध्र्नजर गरी सो स्थानिा व्र्वसार् 
सञ्चािन गदै आएका ख वगयका अपाङ्ग व्र्घक्त सलुनि लब.क. बाहेकका अन्र् दईुजना क्रिश: धनिार्ा डगािी 
र बि बहादरु भण्डारी िाई बहउुद्देश्र्ीर् िैदानको उपर्कु्त खािी जग्गािा व्र्वस्थापन गने गरी स्थानान्िरर्को 
िालग आवश्र्क कार्य गने र उक्त स्थानिा व्र्वस्थापन गदाय जग्गाको िालसक भाडा बापिको दर प्रलिहाि रु 
६ सर् कार्ि गने लनर्यर् गरीर्ो ।      

                              

छ) बहउुद्देश्र्ीर् खेि िैदानिा रहेको सटरिा व्र्वसार् गने व्र्वसार्ीहरुिे लिलि २०७९/०४/२० िा उक्त 
स्थानिा रहेको भवनको अगाडी/पछाडी बाट सटर लभत्र पानी पसी सािानहरुिा क्षलि पगेुको, छाना घजर्य भई 
र्हुहने जस्िा हवहवध सिस्र्ा भएकोिे सो को व्र्वस्थापन गनयका िालग संर्कु्त लनवेदन सहहि र्स कार्ायिर्िा 
अनरुोध गरेको हुँदा उक्त भवनको व्र्वस्थापन गनयका िालग आवश्र्क व्र्वस्था गने । 

 
ज) वेनी नगरपालिका वडा नं. २ िा व्र्वसार् गदै आउन ु भएका कुि प्रसाद िलिय िगरिाई लिलि 

२०७२।१०।०३ िा ५ वषयका िालग अस्थार्ी टंकी लनिायर् गरी बस्न जग्गा भाडािा ददने सम्झौिा 
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गरीएकोिा लनजको सम्झौिा अवलध सिेि सहकए पश् र्ाि पलन आरु्खसुी उक्त स्थानिा संरर्ना थप गदै गएको 
हुँदा लनजिाई उक्त जग्गा खािी गनयका िालग पत्रार्ार गने । 
 

झ) लिलि २०७९।०३।२१ गिे सावयजलनक जग्गाको सम्झौिा, भाडा दर लनधायरर् िथा वर्ौिा असिुी 
उपसलिलििे गरेको कर छुट सम्बन्धी हवषर् आगािी हहउँदे अलधवेशनबाट पाररि गराई कार्ायन्वर्न गनय 
गराउन नगरपालिकािाई अनरुोध गने  । 

 

ञ) वेनी नगरपालिकासँग हवना सम्झौिा आरु्खसुी बस्दै आएका िपलसि बिोघजिका ठेिा िथा टंकी 
व्र्वसार्ीहरुिे हवगि िािो सिर् देघख आफ् नो टंकी िथा ठेिा र्थास्थानिा छोडी  न.पा. बझुाउन ुपने भाडा 
वापिको रकि नबझुाएको िथा सम्पकय िा सिेि आएको नदेघखएको र्स प्रकारका टङ्कीहरुको दावीका िालग 
१५(पन्र) ददने सूर्ना प्रकाशन गने र उल्िेघखि अवलधलभत्र कोही कसैबाट दावी नभएिा नगरपालिकाबाट 
लििाि प्रहक्रर्ा अगाडी बिाउने । 

िपलसि 

क्र.स दावी गनेको नािथर लििाि गररन े
हववरर् 

स्थान  कैहर्र्ि  

१. रन बहादरु हवश् वकिाय  टंकी  िािपोि कार्ायिर् अगाडी   

2. राज ुखाँ २ वटा टंकी  िािपोि कार्ायिर् अगाडी  

३. लिना सनुार  ठेिा न.पा. अगाडी  

४. रत् नकिी िलिय  ठेिा  सािदुार्ीक स्कुि अगाडी   
५. गोहवन्द बालनर्ाँ  ठेिा  सािदुार्ीक स्कुि अगाडी  
६. सलुनिा शाह  घजर्य ठेिा बहउुद्देघशर् खेि िैदान  
7. अनरु खाँ घजर्य टंकी  हवरेन्रर्ोक र्ौिारी नघजक  
7. श्र्ािकिी पनु  टंकी  न.पा. अगाडी   

 

ट) लिलि 2079/03/01 गिेको सावयजलनक जग्गा सम्झौिा भाडाधर लनधायरर् िथा बर्ौिा असिुी उपसलिलििे 
सावयजलनक जग्गा िथा नगरपालिकाको स्वालित्विा रहेको संरर्ना/जग्गा भाडािा िगाउँदा ६ िहहनाको अलिि 
धरौटी राख्न ेभने्न लनर्यर् गररएकोिा हाि करको दार्रािा नआउका व्र्घक्तिाई दार्रािा ल्र्ाउन पहि गदाय 
हाि उदठरहेको राजश्व भन्दा कि राजश्व असिु हनुे अवस्था सिेििाई िध्र्नजर गरी उल्िेघखि ६ िहहनाको 
अवलध िटाई ३ िहहना कार्ि गनय उपर्कु्त हनुे देघखएकोिे सोही बिोघजि कार्ायन्वर्न गनय गराउन 
नगरपालिकािाई लसर्ाररश गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
4. बेनी नगरपालिका वडा नं. २, हाँडेलभरघस्थि म्र्ाग्दी नदी िाथी हरेको पक्की पिुसँग जोडी संरर्ना बनाई व्र्वसार् 

गदै आएका कुि बहादरु ििीिे सालबक अथुयङ्गे गाहवससँग ५ वषयका िालग सम्झौिा गरी पिु छेउिा रहेको 
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सावयजलनक जग्गा उपर्ोग गने गरी सम्झौिा गरेकोिा हाि उक्त सम्झौिाको म्र्ाद सिाप्त भईसदा सिेि लनजिे 
सम्झौिाको शिय हवपररि नगरपालिकाको अनिुिी नलिई िोटरेबि पिुसँगै जोडी संरर्ना लनिायर् गरेको र लनजिाई 
उक्त संरर्ना लनिायर् नगनय नगराउन पटक पटक पत्रार्ार गदाय सिेि बेवास्िा गरी सावयजलनक जग्गा र पिु 
अलिक्रिर् गरेको हुँदा लनजिाई अघन्िि पटक संरर्ना हटाउन पत्रार्ार गने साथै उक्त स्थानिा बेनी नगरपालिका 
वडा नं ३ भहकम्िी र बाग्िङु जान ेबैकघल्पक वसपाकय  लनिायर् गदाय सावयजलनक जग्गाको उघर्ि संरक्षर् हनुे र 
अलिक्रिर् रोहकने भएकोिे उल्िेघखि बसपाकय का िालग आवश्र्क संरर्ना लनिायर् गने प्रहक्रर्ा अगालड बिाउने 
लनर्यर् गररर्ो ।  

 

5. बेनी नगरपालिका के्षत्रिा रहेका नदी बगरहरुबाट िंुगा, लगट्टी िथा वािवुा उत्खनन गने सम्बन्धिा बेनी 
नगरपालिकाको संघक्षप्त वािावरर्ीर् परीक्षर् कार्यहवलध, 2079 बिोघजि गदठि प्राहवलधक सलिलििे िर्ार पारेको 
कार्यक्षेत्रगि शिय (Terms of Reference) लिलि 2079/05/26 गिे स्वीकृि भई अध्र्र्नका िालग छनौट 
भएको संस्था  PACT Consult Pvt. Ltd. Kathmandu संस्थाका िर्य बाट र्स कार्ायिर्बाट ददइएको सझुाव 
सिेि सिावेश गरी पेश भएको IEE प्रलिवेदनिाई अनिुोदन गरी सो अनसुार िुङ्गा, लगट्टी िथा वािवुा उत्खनन िथा 
हवक्रीका िालग ठेक्का प्रहक्रर्ा अगालड बिाउन ेलनर्यर् गररर्ो। 

 
6. बेनी नगरपालिका के्षत्रिा २०७९ सािको िनसनुजन्र् हवपद िगार्िका कारर्बाट अवरुर्द् भएका सडकहरु 

िियि िथा सर्ाई कार्यिा प्रर्ोग गररएको िेशीनरी औजार सम्बन्धी खर्य सम्बन्धिा देहार् बिोघजि गने लनर्यर् 
गररर्ो ।  

क. लिलि 2079/06/06 गिेसम्ि सहाना लनिायर् सेवािाई भकु्तानी गनय भएको खर्य रकि रु 
794637.02 (साि िाख र्ौरानब्बे हजार छ सर् सैंलिस रुपैर्ा दईु पैसा) खो खर्यिाई अनिुोदन गने 
र सो पश्चाि प्रर्ोग भएको िेशीनको भकु्तानी हनु बाँकी रकि प्राहवलधक िलु्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी गने ।  

ख. उल्िेघखि लिलि पश्चाि सहाना लनिायर् सेवाबाट िथा सहाना लनिायर् सेवासँग सम्झौिा गनुय अगावै बाटो 
सरसर्ाईको कार्यिा प्रर्ोग भएको डोजर िथा ट्रर्ाटरको देहार्को अवलधको प्राहवलधक िूल्र्ाङ्कन 
बिोघजिको रकि बेनी नगरपालिका सघञ्चि कोषबाट भकु्तानी गने लनर्यर् गररर्ो ।  

लस. 
नं 

सेवा प्रदार्क संस्थाको नाि जम्िा िन्टा कैहर्र्ि 

1 सत्र्िक्ष्िी लनिायर् िथा इघन्जलनर्ररङ कम्पनीको िर्य बाट वडा 
नं ९ घस्थि हवलभन्न सडकहरु सरु्ारु गनय प्रर्ोग भएको हववरर् 
सहहि ९ नं वडा कार्ायिर्को र्.नं ४२४ लिलि 
2079/05/28 गिेको पत्रानसुार िाग भई आएको रकि   

२५ िन्टा 

सम्झौिा 
भन्दा 
अगावै 

2 सत्र्िक्ष्िी लनिायर् िथा इघन्जलनर्ररङ कम्पनीको िर्य बाट वडा 
नं 6 घस्थि हवलभन्न सडकहरु सरु्ारु गनय प्रर्ोग भएको हववरर् 30 िन्टा 

सम्झौिा 
भन्दा 
अगावै 
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सहहिको ६ नं वडा कार्ायिर्को र्.नं 196 लिलि 
2079/05/29 गिेको पत्रानसुार िाग भई आएको रकि   

3 टाकुरा लबल्डसय प्रालिका िर्य बाट वडा नं २ घस्थि बेनी 
िभ्िीहहि सडक सरु्ारु गनय प्रर्ोग भएको हववरर् सहहि 
बेनपा २ वडा कार्ायिर्को र्.नं 465 लिलि 
2079/07/21 गिेको पत्रानसुार िाग भई आएको रकि 

18 िन्टा 

 

4 टाकुरा लबल्डसय प्रालिका िर्य बाट वडा नं ३ घस्थि दधेुखोिा 
भहकम्िी सडक सरु्ारु गनय प्रर्ोग भएको हववरर् सहहि बेनपा 
३ वडा कार्ायिर्को र्.नं 470 लिलि 2079/07/14 
गिेको पत्रानसुार िाग भई आएको रकि  

73 िन्टा बे्रकर 

४६ िन्टा बकेट 

 

5 वडा नं १० िा हवलभन्न सिर्िा िाटो पन्छाउने कार्यका िालग 
प्रर्ोग गररएको ट्रर्ाटर बापिको भरपाई बिोघजिको रकि 
भकु्तानी गनय 427 लिलि २०७९/07/15 को पत्रबाट 
अनरुोध भई आएको रकि  

24 िन्टा ट्रर्ाटर 
प्रर्ोग गरेको  

 

 

ग. िनसनुजन्र् हवपदका कारर् क्षलि भएको सडक िियिका िालग ठुिा िेशीनरी औजार २०७९ असोज 
१५ गिेसम्ि भाडािा लिइएकोिा सो को म्र्ाद सहकएको भएिापलन असोजको १५ देघख पनु։ िनसनु 
देघखई पूवायधारिा ठुिो क्षलि परु्ायएको र ित्काि बाटो सर्ा गनयका िालग अन्र् प्रकृर्ा अविम्बन गनय 
सहकने अवस्था हवद्यिान नरहेकोिे सहाना लनिायर् सेवासगँ गररएको सम्झौिाको म्र्ाद २०७९ कालियक 
५ गिे सम्ि थप गने िथा असोज िसान्िसम्ि सम्झौिा अनसुार स्काभेटर सञ्चािन गरी पेश भएको 
भरपाई अनसुारको रकि भकु्तानी गने लनर्यर् गररर्ो । 

ि. र्ाि ुआ.व. २०७९/080 का िालग आकघमिक सडक िियि शीषयकिा हवलनर्ोजन भएको रकि रु 28 
िाखबाट िनसनुजन्र् हवपद व्र्वस्थापन कार्यिा भएको खर्य भकु्तानी गनय पगु्ने नदेघखएकोिे नपगु रकि 
नगरपालिकाको कोषबाट हवलनर्ोजन गरी खर्य िेख्न ेलनर्यर् गररर्ो  

 

7. बेनी नगरपालिकाको वडा नं. ७ र ८ िा सञ्चािन भएको नवौँ राहिर् खेिकुद कार्यक्रििा आवश्र्क व्र्वस्थापन 
गनय आलथयक सहर्ोग गने सहििी भए अनसुार रु २,००,००० (अके्षरुपी दईु िाख रुपैर्ाँ) सहर्ोग गने लनर्यर् 
गररर्ो। 

 
8. नेपाि सरकारबाट हवगिका वषयहरुिा कार्ायन्वर्निा आएको आि ु पकेट हवकास कार्यक्रि आलथयक वषय 

२०७९/८० िा सशिय कार्यक्रि अन्िगयि बेनी नगरपालिकािा सनु्ििा पकेट हवकास कार्यक्रि लनरन्िरिाका 
नाििा प्राप्त हनु आएकोिा बेनी नगरपालिकािा गि आलथयक वषय देघख नै सनु्ििा पकेट हवकास कार्यक्रि नभई 
आि ुपकेट हवकास कार्यक्रि िात्र सञ्चािन भएको हुँदा सशिय िर्य को सनु्ििा पकेट लनरन्िरिा कार्यक्रिको 
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शीषयकिाई आि ुपकेट हवकास कार्यक्रिका रुपिा पररवियन गरी बेनी नगरपालिकाका वडा नं. ३, ९ र १० िा 
लनरन्िरिा गने गरी आवश्र्क प्रहक्रर्ा अगालड बिाउने लनर्यर् गररर्ो। 

 
9. बेनी नगरपालिकािा सञ्चािन भएका देहार्का र्ोजनाहरु िनसनुका कारर् सिर्िा सम्पन्न हनु नसकी म्र्ाद 

थपका िालग अनरुोध गरी आएकोिे सो सम्बन्धिा देहार् बिोघजिको म्र्ाद थप गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
10. बेनी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् पररसरिा रहेको “व्िक ि” को एक ििे प्रशासकीर् भवन िालथ एक ििा 

थपका िालग ठेक्का प्रहक्रर्ा अगालड बिेको िथा हवगििा लबलनर्ोजन भएको रकि अपगु भएकोिे अपगु हनु जान े
रकि रु ८,००,००० (अके्षरुपी आठ िाख रुपैर्ाँ) लबलनर्ोजन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

11. भउूपर्ोग ऐन, २०७६ िथा लनर्िाविी २०७७ बिोघजि प्रत्रे्क स्थानीर् िहिे भउूपर्ोग ऐन, २०७६ को दर्ा 
४ बिोघजि वडाको भबूनौट, भलूिको क्षििा िथा उपर्कु्तिा, भलूिको िौजदुा उपर्ोग र आवश्र्किा सिेिका 
आधारिा हवलभन्न दशवटा भउूपर्ोग के्षत्रिा वगीकरर् गनुयपने भने्न व्र्वस्था रहेकोिा र्स नगरपालिकािा नशा 
र भलूिको वगीकरर्का हवषर्िा दक्षिा भएको जनशघक्तको उपिब्धिा नभएको र हाि लनवायर्न आर्ारसंहहिाका 
कारर् कियर्ारी भनाय गनय नपाइने भएकोिे सो सम्बन्धी ज्ञान भएको १ जना जनशघक्तको सेवािाई दैलनक डोर 
हाघजरीिा लिई आवश्र्क कार्य गनय गराउन प्रकृर्ा अघि बिाउने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
12. सङ्घीर् िालििा िथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रािर्को र्.नं १५५ लिलि 2079/06/24 को पत्रानसुार स्थानीर् 

स्िरिा ििदािा घशक्षा कार्यक्रि सञ्चािन सम्बन्धी लनवायर्न आर्ोगको पत्र र ििदािा घशक्षा कार्यक्रि लनदेघशका 
बिोघजि स्थानीर्स्िरिा ििदािा घशक्षा कार्यक्रि सञ्चािनका िलग आवश्र्किा अनसुार सलिलिको बैठक र 
अलभिखुीकरर् एवं सिदुार्स्िरिा िरदैिो कार्यक्रि गने प्रर्ोजनाथय बेनी नगरपालिकाको कोषबाट व्र्होने गरी रु 
2 िाख रुपैर्ा हवलनर्ोजन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
13. बेनी नगरपालिका अन्िगयिका हवलभन्न वडाहरुबाट उठ्न ेगरेको र्ोहरिैिाको उघर्ि व्र्वस्थापन गनुयका साथै बिी 

र्ोहरिैिा हनुे बजार के्षत्रबाट र्ोहर संकिन गने कार्यिाई सरु्ारु गनय असोज िहहनादेघख बेनी नगरपालिका वडा 
नं ४ लसङ्गा िथा िािोपानी बजारिा सिेि सम्भव भएसम्ि हप्ताको कघम्ििा २ ददन र्ोहरिैिा संकिन गने गरी 

क्र.सं. र्ोजनाको नाि थप गररएको म्र्ाद कैहर्र्ि 

१ एकीकृि जािनुाखकय  खानेपानी र्ोजना २ (दईु) िहहना िंलसर िसान्िसम्ि  

२ खबरा खानेपानी र्ोजना २ (दईु) िहहना िंलसर िसान्िसम्ि  

३ गौश्वारा ििाने खानेपानी र्ोजना २ (दईु) िहहना िंलसर िसान्िसम्ि  

४ भहकम्िी ठुिोखोिा स्टीि ट्रस  
घर्नाखेि स्टीि ट्रस   ३ (िीन) िहहना पौष िसान्िसम्ि 
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आवश्र्क व्र्वस्थापन गने र र्ोहरिैिा शलु्क प्रलििर िालसक ५० रुपैर्ा (प्रलिििा थप ५० रुपैर्ा) का दरिे 
वडा िार्य ि नै संकिन गने गरी आवश्र्क व्र्वस्थापन गने ।  

 
14.  बेनी नगरपालिकाको एिारौं नगरसभाको लनर्यर् बिोघजि र्स नगरपालिकािा हवज्ञापन कर संकिन गने प्रर्ोजनका 

िालग न्रू्निि अङ्क रु २ िाख कार्ि गरी लिलि 2079/04/१३ गिे पहहिो पटक र लिलि 2079/06/06 
गिे पनु։ दोश्रोपटक सूर्ना प्रकाशन गररएकोिा कुनै पलन प्रस्िाव पनय नआएकोिे हवज्ञापन कर संकिन गनय 
इच्छुक व्र्घक्त वा संस्थासँग सोझै सम्झौिा गरी कर संकिनको कार्य अघि बिाउन ेलनर्यर् गररर्ो ।  

 
15. बेनी नगरपालिकाको एिारौं नगरसभाबाट पूवायधार हवकास िर्य  छनौट भएको कभडहि िाइट व्र्वस्थापन बेनी 

शीषयकिा रु ३ िाख हवलनर्ोजन गररएकोिा प्रदेश सरकारबाट बिी सम्बन्धी सम्पूर्य काि भैसकेकोिे कभडय 
हिको अन्र् व्र्वस्थापनका क्षेत्रिा खर्य गनय िनालसब भएको र नवौं राहिर् खेिकुद गराउने प्रर्ोजनका िालग 
उक्त िियि व्र्वस्थापनको कार्य ित्काि गनुयपने भएकोिे शीषयक पररवियन सम्बन्धिा वडा नं ८ को वडा 
सलिलिबाट लनर्यर् भई आएपश्चाि आगािी नगरसभाबाट अनिुोदन गने गरी शीषयक पररवियन गरी कार्ायन्वर्न गने 
गराउने लनर्यर् गररर्ो ।  


