
 
 

बेनी नगर कार्यपालिकाको बैठकका लनर्यर्हरु (आ.व.२०७९/080, बैठक नं 9) 

लिलि ։ २०७९ िाघ २७ गिे 

प्रस्िावहरु  

1. लबगिको कार्यपालिकाको लनर्यर् सिीक्षा िथा खर्य अनिुोदन सम्बन्धिा  

2. सरुक्षक्षि नागररक आवास कार्यक्रि सम्बन्धिा  

3. वडािा आवश्र्क झो.प.ुहरुको वववरर् सम्बन्धिा 
4. सडक बोडय अन्िगयिको सिपरुक र्ोजना छनौट सम्बन्धिा 
5. बेनी सािदुावर्क िावविाई स्कुि बस ददने सम्बन्धिा 
6. कृवि कार्यक्रि सम्बन्धिा  

7. प्रदेश िथा सङ्घ सरकारसँग र्ोजना िाग सम्बन्धिा  

8. जग्गा वगीकरर् सम्बन्धिा 
9. ववववध  
 

लनर्यर्हरु ։  
1. बेनी नगरपालिकाको अक्षघल्िो कार्यपालिका बैठकिा भएका लनर्यर्हरु कार्ायन्वर्न अवस्था सम्बन्धिा 

सलिक्षा गररर्ो। नगरपालिकाबाट भएका सबै खर्यहरु अनिुोदन गनुयका साथै कार्यपालिकाका लनर्यर्हरु 
कार्ायन्वर्निा सबै सरोकारवािाहरुसँग सिन्वर् र सहकार्य गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

2. नेपाि सरकारको सरुक्षक्षि नागररक आवास कार्यक्रि अन्िगयि बेनी नगरपालिका अन्िगयिका ववलभन्न १०५ 
जना िाभग्राही छनौट भएकोिा र्ाि ुआ.व. िा लनकासा भएको रकिबाट उल्िेक्षखि िाभग्राहीहरु िध्र् े
प्राथलिकिाक्रिका र सम्बक्षन्धि वडा कार्ायिर्को लसफाररशका आधारिा िाभग्राहीहरु छनौट गरी भकु्तानी 
कार्य अक्षघ बढाउने लनर्यर् गररर्ो । उल्िेक्षखि १०५ जना िाभग्राहीहरुिा पनय नसकेका र अझैपलन 
असरुक्षक्षि आवासिा रही रहेका स्थानीर् आवासहरु रहेको भेवटएिा सम्बक्षन्धि वडा कार्ायिर्को 
लसफाररशिा एकीकृि िथ्र्ाङ्क िर्ार गरी िाभग्राही कार्ि गराउनका िालग सघन शहरी िथा भवन लनिायर् 
आर्ोजना िाफय ि शहरी ववकास िन्रािर्िा अनरुोध गरी पठाउन ेलनर्यर् गररर्ो ।  

 

3. स्थानीर् पूवायधार ववभागको र्.नं २३० लिलि 2079/10/16 गिेको परानसुार र्स बेनी नगर के्षरलभर 
आवश्र्क झोिङु्गे पिुहरुको वववरर् िाग गरी आएकोिा देहार् बिोक्षजिका झोिङु्गेपिु हरुको वववरर् 
िर्ार गरी पठाउने लनर्यर् गररर्ो । 

 



लस 
नं 

झोिङु्ग ेपिुको वववरर् लनिायर् गनुयपने 
स्थान 

अनिुालनि 
िम्बाई 

कैवफर्ि 

१ बेनी नपा २ लबलिराबोटदेक्षख बाग्िङु 
नपा ५ िालिका जोड्न ेपिु 

बेनपा- २ म्र्ाग्दी 30 िीटर  

२ डाँडाखेि देक्षख कोटखोिा हुँदै बगरफाँट 
जोड्ने पिु 

बेनपा -2, म्र्ाग्दी 30 िीटर  

३ बेनी नपा ३ िसुङु खसुायनी बारी देक्षख 
िंगिा गापा ४ िहेश जोड्न ेपिु  

बेनपा -3, म्र्ाग्दी 110 िीटर  

४ क्षर्नाखेि ठुिो खोिा झोिङु्ग ेपिु  बेनपा -3, म्र्ाग्दी 60 िीटर  

५ राखखुोिा झोिङु्गे पिु बेनपा -3, म्र्ाग्दी 100 िीटर  

६ बेनी नपा -४ डेलभनडाँडा देक्षख िंगिा-३, 

अजेखोिा आियन (देववनडाँडा) जोड्न े
पिु 

बेनपा -4, म्र्ाग्दी 115 िीटर  

7 जिेश्वर ठुिो बगर देक्षख जिजिा - २, 
बौर, पवयि जोड्ने पिु 

बेनपा -6 र 8, 
म्र्ाग्दी 

120 िीटर  

८ ठुिोखोिा धैरेनी झोिङु्गे पिु बेनपा-9 र १० 
म्र्ाग्दी  

115 लिटर   

 

4. सडक बोडय नेपाि अन्िगयिबाट आ.व. २०७९/८० का िालग स्वीकृि रकि रु ५२ िाख िध्र्ेबाट खर्य 
गने गरी र्स नपा अन्िगयिको बेनी-अथुयङ्गे-पात्िेखेि सडक िियिको कार्य गनुयका साथै नगरपालिकाबाट 
व्र्होनुयपने साझेदारीको 30 प्रलिशि रकि सिपरुक कोिबाट व्र्होने गरी उल्िेक्षखि सडक िियि कार्य 
स्वीकृिीका िालग सडक बोडय नेपाििा िेखी पठाउने लनर्यर् गररर्ो।  

 

5. बेनी न.पा.-७, बेनी क्षस्थि बेनी सािदुावर्क िा.वव.िाई स्कुि बस खररद गनयका िालग िेर्रसँग सािाक्षजक 
कार्यक्रि शीियकिा ववलनर्ोक्षजि रकिबाट रु १० िाख ५० हजार रुपैर्ा ँ ववलनर्ोजन गने लनर्यर्        
गररर्ो ।  

 
6. बेनी नगरपालिकाका िालग आ.व. २०७९/८० िा कार्ायन्वर्न गने गरी सशिय कार्यक्रििफय बाट  खाद्यान्न 

बािीको उन्नि बीउ उपर्ोगिा अनदुान अन्िगयि लनकासा भएको रकिबाट स्थानीर् कृिकबाट िाग भए 
बिोक्षजिको पररर्ाििा िकैको लबउ खररद गने गरी आवश्र्क प्रवक्रर्ा अगालड बढाउने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

7. बेनी नगरपालिकाका देहार्का र्ोजनाहरु नगरको ववकास एवं सिवृिका िालग रर्नैलिक िहत्व बोकेका 
र्ोजनाहरु रहेका र उक्त र्ोजनाहरु सम्पन्न गनयका िालग नगरपालिकाको स्रोि पर्ायप्त नदेक्षखने भएका 
कारर् उल्िेक्षखि र्ोजनाहरु सम्पन्न गनयका िालग आवश्र्क बजेट लबलनर्ोजन गनय प्रदेश िथा संघीर् 
सरकारसँग अनरुोध गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 



लस 
नं 

र्ोजनाको नाि र्ोजना लनिायर् 
गनुयपने स्थान 

कैवफर्ि 

१ बेनी अथुयङ्गे पात्िेखेि सडक  बेनपा ६, ७, ९ 
र १० 

 

२ अथुयङ्गे पिुार्ौर भिुपानी सडक  बेनपा ५ र ६   

३ बेनी हल्िेगौंडा भवकम्िी सडक  बेनपा ३   

४ बेनी िभ्िीवहि भकुण्डे सडक  बेनपा २   

5 बेनी खिुािञ्च लिलन रङ्गशािा लनिायर्  बेनपा ७   

6 कािीपिु बहउुद्देश्र्ीर् बसपाकय  लनिायर् बेनपा ८   

7 बेनी िरकारी बजार लनिायर्  बेनपा ७ र ८   

8 िोरीपानी खेििैदान लनिायर् बेनपा ९   

9 डल्िेवपपि राउवडा सल्िेरी सडक बेनपा ६ र ८   

10 क्र्ाम्पसर्ोक बजार संरक्षर् र्ोजना बेनपा ८   

11 बेनी अस्पिाि संरक्षर् र्ोजना बेनपा ८   

12 फोहरिैिा व्र्वस्थापन केन्र लनिायर् बेनपा   

13 रावर् पाकय  लनिायर्  बेनपा ५   

१4 िभ्िीवहि लनिायर् िथा व्र्वस्थापन बेनपा २   

१५ फनपाकय  लनिायर्  बेनपा ७   

१६ जिेश्वर ठुिो बगरक्षस्थि रािक्षशिा उत्खनन ्स्थि संरक्षर्  बेनपा ६ र ८   

17 गिेश्वर काउिेगौंडा पात्िेखेि ठूिोखोिा सडक बेनी ९ र १०  

18 अथुयङ्गे पतु्िेढुङ्गा लभरिनुी सडक स्िरोन्निी बेनी ६   
19 बेनी बजार वावहरी ररङरोड लनिायर् बेनी ७ र ८  
20 बेनी बगरफाँट थािडाँडा बरंजा सडक बेनी २,३ र ४  
21 बेनी नगरपालिका ररङरोड लनिायर् बेनी नपा   
22 भसभसे-आनन्दवगर संरक्षर्  बेनी २  
23 िािोपानी बजार िथा कुण्ड संरक्षर्  बेनी ४  
24 अस्पिाि र्ोक-खररनी-जािनुाखकय  पवहरो लनर्न्रर्, सडक 

स्िरोन्निी िथा नािी लनिायर् 
बेनी 6, ८  

25 कुररिाखकय  िंगिाघाट संरक्षर् र्ोजना बेनी 7  
26 डाँडाखेि खानेपानी र्ोजना बेनी 4  
27 गिेश्वर िक्षन्दरदेक्षख कािीगण्डकी स्नान गनय जाने बाटो र गंगास्नान 

स्थि लनिायर् 
बेनपा 9  

28 डडवुा शहरी स्वास्थ्र् केन्र लनिायर् बेनी 5  
29 गिेश्वर िक्षन्दर देक्षख कािीगण्डकी खोिासम्ि जाने पदिागय लनियर् बेनी ९   

 



8. बेनी नगरपालिकाका देहार्का र्ोजनाहरुको ववस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवदेन िर्ारीका िालग परािशय सेवा 
शीियकिा ववलनर्ोजन भएको रकिबाट खर्य गने गरी आवश्र्क प्रवक्रर्ा अगालड बढाउने लनर्यर् गररर्ो ।  

िपलसि: 

क. हल्िेगौडा – भवकम्िी सडक 

ख. िहारानीथान – छाप सडक 

ग. अथुयङ्गे – पिुार्ौर सडक 

घ. खिुा िञ्च िथा बहउुद्दशे्र्ीर् िैदान/बसपाकय  लनिायर् 

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

 

9. भउूपर्ोग ऐन, २०७६ िथा भउूपर्ोग लनर्िाविी, २०७९ बिोक्षजि बेनी नगरके्षरलभरका ववलभन्न 
जग्गाहरुिाई िोवकएको क्षेरिा वगीकरर् गनयका िालग सबै वडाहरुिा अलभर्ानको रुपिा छिफि एवं 
अन्िरवक्रर्ा गराउने र जग्गा वगीकरर्को कार्यिाई प्राथलिकिापूवयक अक्षघ बढाउने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

10. बेनी नगरपालिकाको वहउँदे अलधवेशनबाट बाटोिियि िथा पवहरो लनर्न्रर् शीियकिा ववलनर्ोजन भएको 
रकि रु ६ िाखबाट देहार् बिोक्षजिका र्ोजनाहरु सञ्चािन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

लस नं र्ोजनाको नाि रकि कैवफर्ि 

१ लसस्नेरा ििेरा खोल्सा सडक िियि 2 िाख  

२ क्षशव ढुङ्गानाको घर पछाडीको पवहरो लनर्न्रर् थाकनपोखरी २ िाख   

३  र्न्रकिा बालनर्ाँको घरपछाडीको पवहरो लनर्न्रर् अथुयङ्ग े १ िाख   

४ गफुा खेििैदान हुँदै क्षर्सापानी जोड्ने बाटो िियि  १ िाख  

 

11. क्षजल्िास्िरीर् राष्ट्रपलि रलनङ क्षशल्ड प्रलिर्ोलगिा सञ्चािनका िालग र्स नगरपालिकाबाट सहभागी गराउन 
िथा अन्र् व्र्वस्थापकीर् कार्यिा खर्य गने गराउने उद्देश्र्का साथ आवश्र्क रकि पालिकास्िरीर् 
राष्ट्रपलि रलनङ क्षशल्ड खेिकुदका िालग ववलनर्ोक्षजि रकिबाट खर्य नभई बाँकी रहेको रकि, सङ्घीर् सशिय 
अनदुान अन्िगयि लनकासा भएको रकि रु १ िाख बाट खर्य गरी नपगु हनुे रकि बेनी नगरपालिकाको 
एघारौं नगरसभाबाट र्वुा िथा खेिकुद शीियकिा ववलनर्ोजन भएको रकिबाट खर्य गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

12. बेनी नगरपालिकाको निूना ववद्यािर्को रुपिा छनौट भएको जािनुाखकय  िावविे ववद्यािर्को शैक्षक्षक िथा 
व्र्वस्थापकीर् सधुार अन्िगयि र्ाि ुआ.व. िा लनकासा भएको रकि रु ५० िाखबाट खर्य गने गरी पेश 
गरेको प्रस्िावना स्वीकृि गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
13. बेनी नगरपालिका अन्िगयिका ववलभन्न बगरहरुबाट ढुङ्गा लगटी बािवुा संकिन िथा उत्खनन ्गने प्रर्ोजनका 

िालग लिलि २०७९/08/01 िा पवहिोपटक लिलि 2079/09/19 िा दोश्रो पटक र लिलि 



२०७९/10/17 िा िेश्रो पटक सूर्ना प्रकाशन गदाय सििे कुनैपलन बोिपरदािािे बोिपर पेश 
नगरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ढुङ्गा र लगटीको िार रु १० प्रलि घनवफट िूल्र् कार्ि गरी िूल्र् 
अलभवृवि गरेकोिा नगर कार्यपालिकाबाट प्रकाक्षशि सूर्नाहरुिा ढुङ्गा, लगटी र बािवुा सिेिको रु १० 
प्रलिघनवफट कार्ि गरी सूर्ना प्रकाशन गररएकोिे कुनै पलन बोिपर नपरेको अवस्था देक्षखएकोिे ढुङ्गा 
र लगटीको हकिा प्रदेश सरकारको लनर्यर् बिोक्षजि रु १० र बािवुाको हकिा रु 7 रुपैर्ाँ प्रलि घनवफट 
नै िूल्र् कार्ि गरी अक्षन्िि पटकका िालग ७(साि) ददने सूर्ना प्रकाशन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
14. बेनी नगरपालिकाबाट ववलभन्न वडाहरुिा खानेपानी आर्ोजनाहरु सम्पन्न भएपश्चाि उक्त र्ोजनाको िियि 

सम्भारको कार्यिा उपभोक्ताहरु उदालसन रहने गरेको अवस्था सिेििाई िध्र्नजर गरी खानेपानी र्ोजना 
सम्पन्न पश्चाि उक्त खानेपानी र्ोजनाको अपनत्व र स्वलित्व सम्बक्षन्धि उपभोक्ताहरुिा नै रहने गरी 
त्र्स्िा र्ोजनाहरुको लनर्लिि िियि िथा सधुार गने प्रर्ोजनका िालग खानेपानी उपभोक्ता सलिलि दिाय 
गराउन आवश्र्क कार्यववलध लनिायर् िगार्िका अन्र् आवश्र्क कार्यहरु अगाडी बढाउने लनर्यर्             

गररर्ो ।  

 
15. गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बेनी नगरपालिकाको वडा नं ७ क्षस्थि कुररिाखकय क्षस्थि सडक नािी िथा 

पखायि लनिायर् कार्यका िालग ववलनर्ोजन भएको रकि रु ५० िाखको र्ोजना बोिपरका िाध्र्िबाट 
गदाय बढी सिर् िाग्ने र विायिका कारर् सिर्िा सम्पन्न गनय नसवकने अवस्था सििेिाई िध्र्नजर गरी 
उक्त र्ोजना उपभोक्ता सलिलिबाट सञ्चािन गने गराउने लनर्यर् गररर्ो ।  

 
16. बेनी नगरपालिकाको नगरप्रहरीहरुको पोशाक देहार् बिोक्षजि रहने गरी स्वीकृि गरी स्थानीर् राजपरिा 

प्रकाशन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

• टोपी (वप क्र्ाप, घिुाउने टोपी) 

• नेिप्िेट, बेनी नगरपालिका प्रहरी प्िेट 

• वाज ुवफिा (रािो) 
• कुि लनशानी (रािो)  

• िाइनर  

• सट पाइन्ट (सट पाइन्टिा दईु पाकेट वािा ओजी रङ्गको) 

• पेटी खैरो रङ्गको  

• जतु्ता ड्यािबटु 

• िौरो  

 

 

 



 


