
बेनी नगर कार्यपालिकाको बैठकका लनर्यर्हरु (आ.व.२०७९/080, बैठक नं ५) 

लिलि: २०७९/०८/05 गिे 

प्रस्िावहरु։ 
1. लबगिको कार्यपालिका लनर्यर् सिीक्षा सम्बन्धिा ।  
2. लनवेदक हरर कुिार शे्रष्ठ र ववपक्षी बेनी नगरकार्यपालिका भएको िदु्दाको प्रलिलनलध िोक्ने 
3. ववपद व्र्वस्थापन शीर्यकिा भएको खर्य अनिुोदन(क्षलि भएका घरको) 
4. आफ्नो ढंगिे घर बनाएका पूर्य क्षलि भएका व्र्क्तिहरुिाई सहर्ोग सम्बन्धिा  
5. प्रारक्तम्भक वािावरर्ीर् परीक्षर् प्रलिवेदन र प्रकाक्तशि सूर्ना अनिुोदन गने 
6. ढुङ्गा लगटी बािवुा संकिन िथा उत्खनन ्अनगुिन सलिलि गठन सम्बन्धिा  
7. सावयजलनक सनुवुाई गने ववर्र् 
8. कियर्ारी बढुवा सम्बन्धी ववर्र् 
9. खबरा खानेपानी र्ोजना सम्बन्धिा   
10. शहरी ववकास सम्बन्धी लनर्यर् सम्बन्धिा (शीर्यक पररवियन) 
11. राष्ट्रपलि रलनङ क्तशल्ड खेिकुद प्रलिर्ोलगिा 
12. कार्यववलध सम्बन्धिा 
13. ववववध 
 

लनर्यर्हरु 

१. बेनी नगरपालिकाको अक्तघल्िो 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. बेनी नगरपालिकािे लनवियिान नगर प्रिखुिे पदिा रहदाँ दोहोरो सवुवधा लिइएको सम्बन्धिा ि.िे.प.िे बेरुज ु िेखेको 
ववर्र्िाई लिएर बेनी नगर कार्यपालिकािाई ववपक्षी बनाई लनवेदक हरी कुिार शे्रष्ठिे अदािििा िदु्दा हािेकोिा बेनी 
नगरपालिका प्रिखु सरुि केसीको िर्य बाट र बेनी नगर कार्यपालिकाकाको िर्य बाट एकैजना प्रलिलनलधका रुपिा रहने गरी 
बेनी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा कार्यरि सहार्क र्ौथो ददपक शिायिाई िोक्ने लनर्यर् गररर्ो। 

 

३. २०७७ सािको िनसनुजन्र् ववपदबाट घर पूर्य क्षलि भएका देहार् बिोक्तजिका िाभग्राहीहरुिाई नगरपालिकाको िर्य बाट 
साझेदारीिा व्र्होनुयपने १५ प्रलिशि रकि बापि सिपरुक कोर्बाट भिुानी गररएको रकि रु २ िाख २५ हजार 
रुपैर्ाँको खर्य अनिुोदन गने लनर्यर् गररर्ो। 

क. वकशोर बालनर्ाँ, बेनपा ६ 

ख. क्तर्न बहादरु खत्री, बेनपा ९ 

ग. लबना शाही, बेनपा ६ 

घ. रािप्रसाद सवेुदी, बेनपा ६ 

ङ. सेक बहादरु बरुवाि, बेनपा ६ 

 
४. २०७७ सािको िनसनुजन्र् ववपदबाट पूर्य क्षलि भएका घरहरु लनिायर्को क्रििा िोवकए बिोक्तजिको िापदण्ड पूरा 

नगरेका िाभग्राहीहरुिे िोवकए बिोक्तजिको अनदुान रकि प्राप्त नगने जानकारी क्तजल्िा ववपद व्र्वस्थापन सलिलिबाट प्राप्त 
भएकोिा  लनज व्र्क्तिहरुिे िापदण्ड आउनभुन्दा अगावै घर बनाएका एवं लनधायररि िापदण्ड पूरा नगरेिापलन घर 
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लनिायर्िा रकि खर्य गरेको अवस्था र उि नागररकहरुको आलथयक सिाक्तजक अवस्था सिेि ववश्लरे्र् गरी नागररकको 
नक्तजकको सरकारका रुपिा रहेको स्थानीर् िहको िर्य बाट राहि स्वरुप जनही रु २ िाखका दरिे रकि उपिब्ध 
गराउने लनर्यर् गररर्ो। 

लस नं िाभग्राहीको नािथर ठेगाना घर पनुलनयिायर्िा खर्य गरेको प्राववलधक िूल्र्ाङ्कन 
बापिको रकि 

कैवर्र्ि 

१ शलियिा घिी बेनपा ६ ४६४०२०.344  

२ र्न्र बहादरु खत्री बेनपा ५ 282301.383  

3 नर बहादरु दजी बेनपा 2 460301.1015  

४ र्ाि बहादरु भण्डारी बेनपा ४ 809394.615  

५ सलुनिा साकी बेनपा ८ 582679.37  

५. बेनी नगरपालिका अन्िगयि भएर बहने खोिाहरुबाट ढुङ्गा लगटी बािवुा संकिन र उत्खनन ्गने प्रर्ोजनका िालग लिलि 
2079/07/06 गिेको कार्यपालिकािा ददइएको सझुाव सिेििाई सिावेश गरी PACT Consult Pvt. Ltd िे िर्ार पारेको 
प्रारक्तम्भक वािावरर्ीर् परीक्षर् को अक्तन्िि प्रलिवेदनिाई पाररि गने भन्ने लिलि 2079/07/29 को नगरप्रिखुज्रू्बाट 
भएको लनर्यर्िाई अनिुोदन गने एवं सोही लनर्यर्ानसुार र्ाि ुआ.व. २०७९/080 िा ढुङ्गा लगटी बािवुा संकिन िथा 
उत्खनन गने सम्बन्धी र्स कार्ायिर्बाट लिलि 2079/07/30 िा प्रकाक्तशि सूर्ना सिेििाई अनिुोदन गने लनर्यर् 
गररर्ो । 

 

६. बेनी नगरपालिका क्षेत्रको नदी बगरको ढुङ्गा, लगवि िथा वािवुा उत्खनन कार्यको अनगुिन गनय देहार्को सलिलि गठन गने 
लनर्यर् गररर्ो। 

क) नगर प्रिखु, बेनी नगरपालिका    - संर्ोजक 

ख) नगर उपप्रिखु, बेनी नगरपालिका    - सदस्र् 

ग) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृि, बेनी न.पा.   - सदस्र् 

घ) सम्बक्तन्धि वडाको वडा अध्र्क्ष    - सदस्र् 

ङ) पूवायधार ववकास शाखा प्रिखु, बेनी नगरपालिका  - सदस्र् 

र्) िेखा अलधकृि, बेनी नगरपालिका    - सदस्र् 

छ) र्ोजना अलधकृि, बेनी नगरपालिका   -सदस्र् 

ज) राजस्व शाखा प्रिखु, बेनी नगरपालिका   - सदस्र् सक्तर्व  

  

७. बेनी नगरपालिकाको आ.व. २०७९/0८० को पवहिो र्ौिालसकको सावयजालनक सनुवाई लिलि २०७९/०९/०४ गिे बेनी 
नगरपालिका, वडा नं. ४, िािोपानीिा गने लनर्यर् गररर्ो। 

 

८. बेनी नगरपालिका, वडा नं. २ िा सञ्चालिि खबरा खानेपानी र्ोजनाका सम्बन्धिा गि आव िा ठेक्का िागइएको र्ोजनािाई  
लिलि २०७९/03/27 गिेको कार्यपालिकाको लनर्यर् अनसुार म्र्ाद थप गररएकोिा गि आ.व. 2078/079 िा 
लनकासा भएको रकि विज भएको र गि वर्यको बाँकी कािको भिुानी हनुपुने रकि रु 41 िाख 60 हजार 86 
रुपैर्ा 9 पैसा र्ाि ुआविा नपेाि सरकारबाट ववशेर् अनदुान अन्िगयि प्राप्त भएको रकि रु ९१ िाख िध्रे्बाट खर्य 
िेखी बाँकी रहन आउने रकि रु 49 िाख ३० हजार ९ सर् १३ रुपैर्ाँ 91 पैसा बाट र्ाि ुआ.व.िा सम्पन्न 
हनुसक्ने कार्यको िागि अनिुान िर्ार गरी बोिपत्र आव्हान गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 



९. बेनी नगरपालिकाको आ. व. २०७९/080 का िालग सािाक्तजक ववकास सलिलि िर्य बाट ववलनर्ोक्तजि रकि रु १३ िाख 
५० हजार रुपैर्ाबाट खर्य गने गरी राष्ट्रपलि रलनङ क्तशल्ड खेिकुद प्रलिर्ोलगिा कार्यक्रि २०७९ पसु १7, १8 र 19 
गिे बेनीिा सञ्चािन गने गरी आवश्र्क व्र्वस्थापन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

१०. राष्ट्रपलि रलनङ क्तशल्ड प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन लनदेक्तशका, २०७० (र्ौथो संसोधन) अनसुार बेनी नगरपालिकाको स्िरीर् राष्ट्रपलि 
रलनङ्ग क्तशल्ड प्रलिर्ोलगिा व्र्वस्थापन िथा लनदेशन सलिलि अन्िगयि रहने गरी देहार्को राष्ट्रपलि रलनङ्ग क्तशल्ड प्रलिर्ोलगिा 
सञ्चािन उपसलिलि गठन गने लनर्यर् गररर्ो। 

क) श्री कृष्र् कुिार ववश्वकिाय, कार्यपलिका सदस्र्, बेनी नगरपालिका  - संर्ोजक 

ख) श्री रिेश कुिार शे्रष्ठ, वडा अध्र्क्ष, बेनी नगरपालिका-७   - सदस्र् 

ग) श्री उत्ति कुिार किायर्ार्य, वडा अध्र्क्ष, बेनी नगरपालिका-८  - सदस्र् 

घ) श्री कृष्र् बहादरु बालनर्ाँ, वडा अध्र्क्ष, बेनी नगरपालिका-६  - सदस्र् 

ङ) श्री र्क्र बहादरु के.सी., वडा अध्र्क्ष, बेनी नगरपालिका-९  - सदस्र् 

र्) श्री किि प्रसाद ढकाि, क्तशक्षा अलधकृि, बेनी नगरपालिका  - सदस्र् सक्तर्व 

 

११. गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी "स्थानीर् सेवा (गठन िथा सञ्चािन) अध्र्ादेश, २०७९ बिोक्तजि र्स बेनी नगरपालिकािा 
कार्यरि देहार्का कियर्ारीहरुिाई लनम्नानसुारको िहिा वृवि गने लनर्यर् गररर्ो । 

लस 
नं 

कियर्ारीको नािथर हािको पद हािको िह वृवि हनुे िह कैवर्र्ि 

१ ववििरञ्जन काकी इक्तन्जलनर्र अलधकृिस्िर छैठौं अलधकृिस्िर सािौं  

२ कििप्रसाद ढकाि क्तशक्षा अलधकृि अलधकृिस्िर छैठौं अलधकृिस्िर सािौं  

३ कृष्र्प्रसाद सवेुदी र्ोजना अलधकृि अलधकृिस्िर छैठौं अलधकृिस्िर सािौं  

४ गोकुि शिाय िेखा अलधकृि अलधकृिस्िर छैठौं अलधकृिस्िर सािौं  

5 प्रदीप गौिि पश ुस्वास््र् प्राववलधक सहार्क पाँर्ौं अलधकृिस्िर छैठौं   

६ गोपाि िगर सव-इक्तन्जलनर्र सहार्क पाँर्ौ अलधकृिस्िर छैठौं   

७ रेर्कुा बज्रार्ार्य सहार्क सहार्क पाँर्ौं अलधकृिस्िर छैठौं   

८ आराि थापा िगर वडा सक्तर्व सहार्क पाँर्ौं अलधकृिस्िर छैठौं   

९ प्रभा शिाय सहार्क सहार्क पाँर्ौं अलधकृिस्िर छैठौं  

१० र्ाि बहादरु थापा 
िगर 

वडा सक्तर्व सहार्क पाँर्ौं अलधकृिस्िर छैठौं   

11 कृष्र् बहादरु 
बालनर्ा 

वडा सक्तर्व सहार्क र्ौथो सहार्क पाँर्ौं प्र.प्र.अ.िाइ आदेश ददने 

१2 रिेश पौडेि वडा सक्तर्व सहार्क र्ौथो सहार्क पाँर्ौं प्र.प्र.अ.िाइ आदेश ददने 
१३ र्न्रदत्त शिाय सहार्क  सहार्क र्ौथो सहार्क पाँर्ौं प्र.प्र.अ.िाइ आदेश ददने 
१4 रत्न बहादरु केसी सिेपा सहार्क र्ौथो सहार्क पाँर्ौं प्र.प्र.अ.िाइ आदेश ददने 
१5 राजाराि शिाय वडा सक्तर्व सहार्क र्ौथो सहार्क पाँर्ौं प्र.प्र.अ.िाइ आदेश ददने 
१6 सरस्विी ढकाि सहार्क  सहार्क र्ौथो सहार्क पाँर्ौं प्र.प्र.अ.िाइ आदेश ददने 
१7 ववष्र् ुपौड्याि अ.स.इ. सहार्क र्ौथो सहार्क पाँर्ौं प्र.प्र.अ.िाइ आदेश ददने 
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१२. बेनी नगरपालिकाको कार्यिाई सहज र सरि बनाउन देहार् बिोक्तजिका कार्यववलधहरु पाररि गने लनर्यर् गररर्ो ।  

क. बेनी नगरपालिकाको अलि ववपन्न जेहन्दार दलिि छात्रवृक्तत्त कार्ायन्वर्न कार्यववलध, २०७९ 

ख. बेनी नगरपालिकाको गक्तर्ि/ववज्ञान अध्र्र्न िक्तक्षि छात्रवृक्तत्त कार्ायन्वर्न कार्यववलध, २०७९  

ग. बेनी नगरपालिकाको सहकारी संस्था अनगुिन, िूल्र्ाङ्कन िथा लनर्िन कार्यववलध, २०७९ 

 

13. र्ाि ु आलथयक वर्य २०७९/080 को सािाक्तजक ववकास सलिलि िर्य  प्रधानाध्र्ापकहरुका िालग निूना ववद्यािर् 
अविोकन भ्रिर् कार्यक्रििा ववलनर्ोजन भएको बजेट अपगु हनुे भएको भनी नगर क्तशक्षा सलिलिबाट रकि थपका िालग 
लनर्यर् सवहि अनरुोध भई आएकोिे बेनी नगरपालिकाको सक्तञ्चि कोर्बाट खर्य गने गरी रु १ िाख थप गने लनर्यर् 
गररर्ो ।  

 

14. आगािी िंलसर २० देक्तख २४ गिेसम्ि म्र्ाग्दी जेसीजको िर्य बाट म्र्ाग्दी क्तजल्िास्िरीर् अन्िर िा.वव. जेलसज कप 
रु्टबि प्रलिर्ोलगिा आर्ोजना गररएको हुँदा उि कार्यक्रिका िालग नगरपालिकाको िर्य बाट रु २५ हजार सहर्ोग गने 
लनर्यर् गररर्ो ।  

 

15. भ ूउपर्ोग ऐन, २०७६ िथा लनर्िाविी २०७९ बिोक्तजि र्स नगरपालिका अन्िगयि रहेका जग्गाहरुको वगीकरर् गने 
कार्यिा आवश्र्क सहजीकरर् गने सम्पकय  व्र्क्तिको रुपिा र्ोजना अलधकृि कृष्र् प्रसाद सवेुदीिाई िोक्ने लनर्यर्    
गररर्ो ।  

 
16. बेनी नगरपालिका अन्िगयिबाट प्रवाह हनुे पश ुस्वास््र्सँग सम्बक्तन्धि सेवा र वडास्िरिा सञ्चािन हनुे र्ोजनाहरुको िागि 

अनिुान िर्ारी, सपुररवेक्षर् एवं िूल्र्ाङ्कनका िालग हाि कार्यरि प्राववलधक जनशक्तिहरुको अपर्ायप्तिा रहेका कारर् देहार् 
बिोक्तजिका पदहरुिा िोक सेवा आर्ोगबाट अको जनशक्ति खवटई नआउन्जेिसम्िका िालग करारिा भनाय गनय आवश्र्क 
प्रकृर्ा अक्तघ बढाउने लनर्यर् गररर्ो ।  

क) नार्ब पश ुस्वास््र् प्राववलधक   संख्र्ा १(एक) 

ख) इक्तन्जलनर्र     संख्र्ा १(एक) 

ग) सव-इक्तन्जलनर्र    संख्र्ा ३(िीन) 

 

17. बेनी नगरपालिका र वान हाटय इन्टरनेशनिको सहर्ोगिा बेनी नगरपालिका वडा नं ३ भवकम्िीिा लनिायर्ाधीन बलथयङ 
सेन्टर लनिायर्को कार्य प्रलिलनलध सभा र प्रदेशसभा लनवायर्नका कारर् सिर्िा सम्पन्न हनु नसकेकोिे म्र्ाद थपका िालग 
अनरुोध भई आएकोिे ३० ददन म्र्ाद थपका िालग प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृििाई लनदेशन ददने ।  

 

18.  बेनी नगर कार्यपालिकाको लिलि २०७९/05/21 गिेको लनर्यर्ानसुार र्ाि ुआ.व. २०७९/080 िा कार्ायन्वर्न हनुे 
गरी सङ्घीर् सरकारबाट प्राप्त भएको सशिय अनदुान िर्य बाट गाँजने नर्ाँगाउँ ढोिथान पिुाडाँडा खानेपानी र्ोजना र 
पात्िेखेि काछिङु खानेपानी र्ोजनाको ववस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन (लड.पी.आर.) िर्ार गनयका िालग उि र्ोजनाको 
िालग केन्रबाट प्राप्त अनदुान िध्रे् बोिपत्र आव्हानबाट न्रू्निि कबोि गररएको अङ्कबाट बाँकी रहने रकिबाट भिुानी 
गने लनर्यर् गररर्ो ।   

 
19.  शहरी ववकास िथा भवन लनिायर् ववभाग आर्ोजना कार्ायन्वर्न ईकाई बाग्िङुबाट बेनी नगरपालिका अन्िगयिको शहरी 

पूवायधार ववकास शीर्यकिा ववलनर्ोजन भएको रकिबाट क्तजल्िा सिन्वर् सलिलि देक्तख नगरपालिका गेटसम्िको नािी 
व्र्वस्थापन र सडक िियि गनय गराउन अनरुोध गने लनर्यर् गररर्ो ।   



 
20.  बेनी नगर कार्यपालिकाको लिलि 2079/07/06 गिेको लनर्यर्ानसुार भउूपर्ोग ऐन, २०७६ िथा लनर्िाविी, 

२०७९ बिोक्तजि र्स नगरपालिका अन्िगयि रहेका ववलभन्न जग्गाहरुको वगीकरर् गनयका िालग प्राववलधक जनशक्तिको 
सेवा करारिा लिने लनर्यर् भए बिोक्तजि पञ्चदेवि-२, अछाि स्थार्ी ठेगाना भएका जलु्रे् न्र्ौपानेका छोरा हेिाङ्क राज 
न्र्ौपानेको सेवािाई बढीिा ३(लिन) िवहनाका िालग करारिा लिने लनर्यर् गररर्ो ।    

 

21. सावयजलनक जग्गाको भाडा लनधायरर् िथा बक्र्ौिा असिु उपर सलिलिको लिलि २०७९/07/११ गिेको लनर्यर् अनिुोदन 
गने लनर्यर् गररर्ो ।   

 
22. बेनी नगरपालिकालभत्रको र्ोहरिैिा संकिन िथा व्र्वस्थापनिा सहजीकरर् गनय, र्ोहर वगीकरर् गरी र्ोहरको सहज 

लबसजयन गने कार्यिा सहर्ोग परु्ायउन टोि ववकास संस्थाहरुिाई प्रोत्सावहि गने र र्ोहरिैिाको कर संकिनिा सहर्ोग 
परु्ायउने टोि ववकास संस्थािाई र्सरी उठाएको कुि कर रकिको १० प्रलिशि रकि उपिब्ध गराउने 
2077/10/05 गिेको कार्यपालिकाबाट लनर्यर् भएकोिा धेरै टोि ववकास संस्थाहरुिे कर संकिनको कार्यिा उदालसन 
देक्तखएको हुँदा उि १० प्रलिशि रकििाई २५ प्रलिशि कार्ि गरी टोि ववकास संस्थाको नेितृ्विा र्ोहरिैिा कर 
संकिन कार्य अक्तघ बढाउने लनर्यर् गररर्ो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


