
बेनी नगर कार्यपालिकाको बैठकका लनर्यर्हरु (आ.व.२०७९/080, बैठक नं 8) 

लिलि: २०७९/10/13 गिे 

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

२. राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र ष्ट्रविरर् सम्बन्धी अलिर्ान सञ्चािनिा सहर्ोग सम्बन्धिा 
३. रािपलि रलनङ शिल्ड प्रलिर्ोलगिािा िएको खर्य अनिुोदन सम्बन्धिा 
४. आिा सिूहसँग उपिरे्र कार्यक्रिका िालग वडा छनौट सम्बन्धिा 
५. िष्ट्रकम्िीको र्ोजना उपिोक्ता िार्य ि कार्ायन्वर्न गने सम्बन्धिा 
६. िारिको अर्ोध्र्ाधाि पठाईएको शििा सम्बन्धिा 
७. ष्ट्रवष्ट्रवध 

 

लनर्यर्हरु 

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

 

२. बेनी नगरपालिका अन्िगयिका सबै वडाहरुिा राष्ट्रिर् पररर्र्पत्र िथा पञ्जीकरर् ष्ट्रविागको िर्य बाट राष्ट्रिर् 
पररर्र्पत्र जारी गनयका िालग िाि १५ गिेदेशख ष्ट्रववरर् संकिन गने अलिर्ान सञ्चािन हनु िागेकोिे सो 
सम्बन्धिा सबै वडाहरुिे र्थोशर्ि सहर्ोग र सिन्वर् गने लनर्यर् गररर्ो । कार्यिाई सहजीकरर् गराउन े
प्रर्ोजनका िालग उक्त अलिर्ान अन्िगयि हनु ेसािान्र् प्रिासलनक खर्यहरुका िालग नगरपालिकाबाट प्रलि वडा 
रु १० हजार ष्ट्रवष्ट्रवध खर्य उपिब्ध गराउन ेलनर्यर् गररर्ो ।  

 
३. बेनी नगरपालिका अन्िगयि लिलि २०७९ पौष १७ देशख १९ गिेसम्ि सञ्चालिि रािपलि रलनङ शिल्ड खेिकुद 

प्रलिर्ोलगिािा रु १२ िाख 70 हजार 4 सर् 70 रुपैर्ाँ खर्य िएको िनी रािपलि रलनङ शिल्ड प्रलिर्ोलगिा 
व्र्वस्थापन िथा लनदेिन  सलिलिको लिलि 2079/10/06 को लनर्यर्बाट स्वीकृि गरी अनिुोदनका िालग 
अनरुोध िई आएकोिे उक्त खर्य अनिुोदन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
४. बेनी नगरपालिकाको एिारौं नगरसिाबाट पाररि आिा सिूहसँग उपिरे्र कार्यक्रि र्ाि ुआ.व. 2079/080 

का िालग बेनी नगरपालिकाका वडा नं ३ र ९ िा सञ्चािन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
५. बेनी नगरपालिकाको एिारौं नगरसिाबाट पाररि गररएको दधेुखोिा िष्ट्रकम्िी सडकका िालग ष्ट्रवलनर्ोशजि रकि 

रु 47 िाखको र्ोजना र पूवायधार ष्ट्रवकास सलिलिबाट स्वास््र्र्ौकी िवन लनिायर्िा ष्ट्रवलनर्ोशजि रकि रु १० 
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िाख र बाह्रौ नगरसिाबाट ष्ट्रवलनर्ोशजि रकि रु १० िाख गरी २० िाख रुपैर्ाकँो र्ोजना उपिोक्ता सलिलिबाट 
कार्ायन्वर्न गदाय प्रिावकारी हनुे देशखएकोिे उक्त र्ोजना उपिोक्ता सलिलिबाट सञ्चािन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
६. नेपाि सरकारको सहििी िथा गण्डकी प्रदेि सरकारको लनर्यर् बिोशजि बेनी नगरपालिका वडा नं ६ जिेश्वर 

ठुिो बगरशस्थि ७ ष्ट्रर्ट िम्बाई, ५ ष्ट्रर्ट र्ौडाई र 3.5 ष्ट्रर्ट िोटाई िएका २ थान शििा रािको ििुी 
लनिायर् गने प्रर्ोजनका िालग िारिको अर्ोध्र्ाधाििाई उपहारस्वरुप प्रदान गनय जानकी िशन्दरिाई लिलि 
२०७९ िाि १२ गिे हस्िान्िरर् गररएको कार्यिाई सिथयन गररर्ो । शििा पूजा िगार्िका अन्र् 
व्र्वस्थापकीर् कार्यिा िएको खर्यिाई अनिुोदन गररर्ो । शििा उत्खनन ् स्थिको संरक्षर् र पर्यटकीर् 
स्थिका रुपिा ष्ट्रवकास गराउन सरोकारवािा सबै वगयहरुसँग पहि, पराििय र सिन्वर् गने गराउने लनर्यर् 
गररर्ो ।  

 

७. बेनी नगरपालिका िािहििा रहेका ष्ट्रवलिन्न स्वास््र् र्ौकीहरुको िूल्र्ाङ्कनिा सािाशजक परीक्षर् नगररएको िनी 
कि अङ्क हालसि िैरहेको अवस्थािाई िध्र्नजर गरी र्स नगरपालिका िािहिका सबै स्वास््र् र्ौकीहरुको 
सािाशजक परीक्षर् कार्य गने प्रर्ोजनका िालग सेवा र पराििय खर्य िीषयकिा ष्ट्रवलनर्ोशजि रकि िध्र्ेबाट खर्य 
गने गरी रु १ िाख ५० हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गने लनर्यर् गररर्ो ।  
 

 
 
 

  


