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"स्वच्छ , ङ्झिजजनङ्ञिर , िभदृ्ध औद्योङ्झगक नगय हेटौडा " 

हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको तेश्रो नगयिबा िभक्ष नगय उऩप्रभङ्टख 
श्री ङ्झभना कङ्ट भायी राभाद्वाया प्रस्तङ्टत आ फ २०७5।०७6 को  

वाङ्जषजक फजेट , नीङ्झत तथा कामजक्रभ 
 

िम्भाङ्झनत नगय िबाका अध्मक्ष एवॊ नगयप्रभङ्टख श्री हङ्चयफहादङ्टय भहतज्मू 
नगय िबा िदस्मज्मूहरू 
प्रभङ्टख प्रिािकीम अङ्झधकृतज्मू 
िञ्चायकभॉ एवॊ मि नगय िबाभा उऩङ्ञस्थत हङ्टनङ्टबएका िम्ऩूणज िज्जनवनृ्द । 
 

आगाभी आ फ २०७5।०७6 को ङ्झफङ्झनमोजन िम्फन्धी प्रस्तावराई कामाजन्वमन गनज फनेको ङ्झफधेमक, 
२०७5 तथा आङ्झथजक ङ्जवधेमक, 2075  एवॊ तत ्िम्फन्धी वाङ्जषजक नीङ्झत तथा कामजक्रभ य आम ब्मम अनङ्टभान 
प्रस्तङ्टतीका राङ्झग फिेको मि गङ्चयभाभम िबाप्रङ्झत िफजप्रथभ हाङ्छदजक अङ्झबवादन ब्मक्त गनज  चाहन्छङ्ट  । 

 
मि गङ्चयभाभम िबाभा याजङ्झनङ्झतक उऩरब्धीको यक्षा एवभ ्नेऩार य नेऩारीहरूको स्वतन्रताका राङ्झग 

आफ्नो जीवन उत्िगज गनङ्टजहङ्टने िम्ऩूणज ज्ञात  अज्ञात िङ्जहदहरू प्रङ्झत हाङ्छदजक श्रद्धाञ्जरी अऩजण गदजछङ्ट  । मिैगयी 
2072 को ङ्झफनािकायी ब ङ्टकम्ऩभा ऩयी ज्मान गङ्टभाउने िवै प्रङ्झत बावऩूणज श्रद्धान्जङ्झर अऩजण गदै िोक िन्तप्त 
ऩङ्चयवायभा हाङ्छदजक िभवेदना प्रकट गदजछङ्ट  । िाथै तत्काङ्झरन हेटौडा नगय ऩञ्चामतका प्रथभ प्रधानऩञ्च स्व. 
फािङ्टदेव ङ्चयजारज्मू रगामत प्रजातन्रको ऩङ्टनजस्थाऩना ऩश्चात हेटौंडा नगयको ङ्जवकाि गदै हङ्चयत नगयी हेटौडाको 
रुऩभा ङ्ञचनाउन िपर बई राभो िभम मोगदान गनङ्टज हङ्टने हार ३ नॊ. प्रदेिका भाननीम भङ्टख्म भन्री श्री 
डोयभाणी ऩौडेरज्मूप्रङ्झत ङ्जविेष आबाय व्मक्त गदजछङ्ट  ।  

 
नेऩारको िॊङ्जवधान य स्थानीम ियकाय िञ्चारन ऐन, 2074 अनङ्टिाय गङ्छित मि नगय िबाभा नगय 

क्षेरको ङ्जवकाि, िङ्टिािन य िभङृ्जद्धका राङ्झग आङ्झथजक वषज 075/076 को नीङ्झत, कामजक्रभ तथा फजेट प्रस्तङ्टत 
गनज ऩाउॉदा गौयफऩूणज अनङ्टब ङ्टङ्झतका िाथ मो अफिय ङ्छदनङ्ट हङ्टने नगय िबाप्रङ्झत आबाय प्रकट गनज चाहान्छङ्ट  । आफ्नो 
िॊङ्जवधान आपै रेख्न िक्षभ बैिकेको वतजभान िन्दबजभा हेटौडा नगयफािीको बावना अनङ्टरुऩ मि 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको तपज फाट ११ वटा ऐनहरु, २ वटा ङ्झनमभावरीहरु य ७ वटा कामजङ्जवङ्झध ङ्झनदेङ्ञिकाहरु 
िभेत ऩायीत गयी कानङ्टनी िािनको जगफाट रोकतन्रको यक्षा गयी मिको िभान राब कियी 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबर ङ्जवतयण गनज िङ्जकन्छ बङे्ङ अङ्झबप्राम तपज  भागजङ्झनदेङ्ञित बएय फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको 
छ । 

 
"िभदृ्ध हेटौडा, िङ्टखी नगयवािी" वनाउने ङ्छदघजकाङ्झरन उदे्दश्म िङ्जहत ङ्जवकािराई भौङ्झरक ढाॉचाभा 

अगाङ्झड फढाउने हाम्रो रक्ष्म छ । मिभा याजनीङ्झतक , आङ्झथजक, िाभाङ्ञजक, प्रिािङ्झनक, प्राङ्जवङ्झधक तथा 
िाॉस्कृङ्झतक ऩक्षराई िभेङ्जटएको फजेट नीङ्झत तथा कामजक्रभराई मि नगयको ऐनाको रुऩभा ङ्जवकाि गने प्रमाि 
गङ्चयएको छ । आगाभी फजेट, नीङ्झत तथा कामजक्रभ, आवङ्झधक नगय ङ्जवकाि मोजना य ङ्छदघजकाङ्झरन नगय िडक 
गङ्टरुमोजनाफाट भागजङ्झनदेङ्ञित हङ्टने प्रङ्झतफद्धता व्मक्त गदजछौं । फजेटराई मथािम्बव उऩरब्धीभङ्टरक हङ्टने गयी 
ङ्जवङ्झनमोजन गने प्रमाि गङ्चयएको छ । काभराई ङ्झछटो छङ्चयतो, च ङ्टस्त य नङ्झतजाभङ्टरक फनाउन नेऩार ियकायको 
याङ्जिम नीङ्झत अनङ्टरुऩ नै ङ्झडङ्ञजटर हेटौडाको अवधायणाभा ङ्जवकाि गङ्चयनेछ ।  
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आदयणीम नगयिबा िदस्मज्मूहरु , 
    अफ भ मि उऩभहानगयऩाङ्झरकारे िम्ऩादन गयेका भङ्टख्म भङ्टख्म काभहरुको िायाॊि प्रगङ्झत ङ्जववयण 

प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहान्छङ्ट  ।  
 
चारङ्ट आ.फ.को हारिम्भभा िॊस्थागत िङ्टधाय, िूचना प्रङ्झफङ्झध, आन्तङ्चयक याजस्व ऩङ्चयचारन, ऩङ्टफाजधाय 

ङ्जवकाि, िाभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन तथा ियिपाई तथा वातावयणको क्षेरभा उल्रेख्म काभहरु बएका छन ्। 
िॊस्थागत िङ्टधायको क्रभभा िूचना प्रङ्झफङ्झधको प्रमोगराई अङ्झधकतभ प्रमोग गदै वडा कामजरमहरु िवैभा एङ्जककृत 
िम्ऩङ्ञिकयको िफ्टवेमय जडान गयी केही वडा कामजरमहरुफाट िफ्टवेमय भापज त ङ्झफङ्झरङ्ग गङ्चयएको , कामजरमको 
ङ्झिङ्झि क्माभेया , वेफिाइट, भोफाइर एप्ि Update गङ्चयएको छ । नगयका ङ्जक्रमाकराऩहरुको ऩायदङ्ञिजताका राङ्झग 
ङ्झनमङ्झभत िङ्टचना प्रिायण गङ्चयएको , २० वटा येङ्झडमो कामजक्रभ िञ्चारन गङ्चयएको य १२ वटा स्तम्ब प्रकािन 
गङ्चयएको छ । मिैगयी िङ्टन्दय नगयी ङ्झनभाजणका राङ्झग िङ्टन्दय देङ्ञखने पङ्ट रहरु योप्ने कामज गङ्चयएको , पोहोयफाट 
उजाज उत्ऩादन गने कामजका राङ्झग ङ्झनङ्ञज क्षेरको छनोट प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढेको, 203 वटा िाभङ्टदाङ्जमक 
कङ्ट कङ्ट यहरुको फन्ध्माकयण िभेत गङ्चयएको छ । िाथै ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्व फोकेको च ङ्टये िङ्टरुङ्गराई याङ्जिम िम्ऩदा 
िङ्टचीभा याख्न प्रङ्जक्रमा अगाडी फढीिकेको छ बने ङ्जवश्व वातावयण ङ्छदवि भनाउने क्रभभा नै मि नगयराई ऩङ्टणज 
खोऩमङ्टक्त नगय घोषणा िभेत गङ्चयिङ्जकएको छ ।  

 

मिै आ.फ.भा आधायब ङ्टत तहको अङ्ञन्तभ ऩयीक्षा िञ्चारन, अनङ्टगभन, भङ्टल्माङ्कन य नङ्झतजा प्रकािन 
िभेतको काभ िभमभै िम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ बने नगयको ङ्जवस्ताङ्चयत क्षेरभा ३५ वटा टोरङ्जवकाि िॊस्थाहरु गिन 
गङ्चयएको य रघङ्टउद्यभ ङ्जवकाि कामजक्रभको भाध्मभफाट उद्यभ िभङ्टहहरु गिन गयी उद्यभङ्ञिरता ङ्जवकाि गनज 
प्रङे्चयत गङ्चयएको छ । रङ्ञक्षत क्षेरिॉग िम्फङ्ञन्धत ङ्झिऩभङ्टरक ताङ्झरभहरु िञ्चारन गनङ्टजका िाथै 10390 जनाराई 
िाभाङ्ञजक िङ्टयक्षा बिा िभेत ङ्जवतयण गङ्चयएको छ । ऩङ्टफाजधाय ङ्झनभाजणका िन्दबजभा मि आ.फ.भा िाना िूरा गयी 
575 वटा ङ्झनभाजण आमोजनाहरु स्वीकृत बएकोभा 2 दजजन बन्दा फढी 50 राख वा िो बन्दा फढी रागत 
ऩने आमोजनाहरु यहेका छन ्। अङ्झधकाॊि आमोजनाहरु रागत िहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत बई उऩबोक्ता िङ्झभङ्झत 
भापज त िञ्चारन गङ्चयएको छ बने धेयै जिो आमोजनाहरु िडक ङ्झनभाजण , स्तयीकयण , भभजत य खानेऩानी तथा ढर 
ङ्झनकाििॉग िम्फङ्ञन्धत यहेकोभा िञ्चाङ्झरत मोजनाहरु भध्मे कङ्चयफ 80 प्रङ्झतित मोजनाहरु िम्ऩङ्ङ बईिकेको छ 
। मिैगयी दोश्रो नगय िबाफाट न्माङ्जमक िङ्झभङ्झत कामजङ्झफङ्झध ऐन, 2074 स्वीकृत बई 2074 पाल्गङ्टण भङ्जहना 
देङ्ञख न्माङ्जमक िङ्झभङ्झत ऩूणज रुऩभा िञ्चारन बई नेऩारको िॊङ्जवधान य स्थानीम ियकाय िञ्चारन ऐन , २०७४ को 
क्षेराङ्झधकायङ्झबर यही स्थानीम स्तयको ङ्जववाद ङ्झनरुऩण ङ्झनयन्तय रुऩभा गदै आइयहेको व्महोया िम्भाङ्ञङ्ङत िबा 
िभक्ष अनङ्टयोध गनज चाहान्छङ्ट  ।      

       

मि हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ऩङ्जहरो नगय िबाफाट चारङ्ट आ.फ. 074/075 का राङ्झग 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेका व्मम िॉषकहरुभा िाभान्म िॊिोधन गनङ्टजऩने अफस्था ङ्झिजजना बएको य केही ऐन कानङ्टनहरु 
तत्कार स्वीकृत गनजका राङ्झग ङ्झभङ्झत 2074/11/8 भा फिेको दोस्रो नगय िबा य ऐनहरुको स्वीकृङ्झतका 
राङ्झग नै ङ्झभङ्झत 2075/2/7 भा फिेको ङ्जविेष नगय िबा फैिक ऩश्चात तेस्रो नगय िबाको ऩङ्जहरो ङ्छदन आज 
आगाभी आ.फ. 075/076 का राङ्झग नीङ्झत तथा कामजक्रभ प्रस्तङ्टत गने िङ्टअविय प्रदान गनङ्टज बएकोभा मि 
िबाका अध्मक्षज्मूप्रङ्झत हाङ्छदजक आबायी छङ्ट ।  

 
आदयणीम नगयिबा िदस्मज्मूहरु ,  

मि हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका को आगाभी आ फ २०७5।०७6 का राङ्झग आङ्झथजक ऐन, २०७5 
जायी गनङ्टज ऩयेकोरे मि ङ्झफधेमकभा उऩभहानगयऩाङ्झरकारे हार िम्भ स्थानीम ियकाय िञ्चारन ऐन, 2074 भा 
उल्रेख बए अनङ्टिायको अङ्झधकाय प्रमोग गदै नेऩारको िॊङ्झफधान २०७२ को अनङ्टिूची ९ भा उल्रेख बए 
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अनङ्टिायका िाझा िूचीभा यहेका अङ्झधकायहरूको हकभा हार िॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानून ङ्झनभाजण बई िाझा 
अङ्झधकायको िम्फन्धभा बएको व्मवस्था अनङ्टिाय नै हङ्टने गयी आगाभी आ फ २०७5।०७6 का राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ 
आम िॉषकहरुभा आम प्रक्षेऩण गङ्चयएको छ । स्थानीम तह िॊचारन तथा ब्मफस्थाऩन िम्फन्धभा नेऩार 
ियकायफाट ऩटकऩटक जायी बएका आदेिहरू तथा याजस्व ऩयाभिज िङ्झभङ्झतरे ङ्छदएका िङ्टझावहरू िभेतराई 
आधाय भानी मि हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका , नगय कामजऩाङ्झरकाको कामाजरमको अथज िम्फन्धी प्रस्तावराई 
कामाजन्वमन गनज फनेको  ङ्झफधेमक, २०७ 5 मि िबा िभक्ष प्रस्तङ्टत गने क्रभभा उक्त ङ्झफधेमकभा बएका 
भङ्टख्मभङ्टख्म प्राफधानहरूराई छोटकयीभा प्रस्तङ्टत गनज चाहन्छङ्ट ।   

 
स्थानीम ियकाय िञ्चारन ऐन, 2074 को दपा 11 को उऩदपा (२)(घ) अनङ्टिायका आम 

िीषजकहरूको हकभा कय, िङ्टल्क तथा दस्तङ्टयहरूको िॊकरनराई िहज फनाउने उद्धेश्मरे ङ्झफस्ततृ ङ्झफफयण 
िङ्जहतको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट १6 वटा अनङ्टिूङ्ञचहरूको िभेत ब्मफस्था गङ्चयएको छ । मि प्रस्ताङ्जवत ङ्जवधेमकभा उल्रेख 
बएका ब्मफस्थाहरुको हकभा मिै ङ्झफधेमक फभोङ्ञजभ य अन्मको हकभा ङ्झफगतका नगय िबाहरुरे स्वीकृत 
गयेका ङ्झफङ्झनमभ, कामजङ्झफङ्झध, ङ्झनदेङ्ञिका, ङ्झनणजम एवॊ अनङ्टिूचीहरु य प्रचङ्झरत कानूनभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टने 
गयी मो ऐन कामाजन्वमनभा ल्माउन प्रस्ताव गङ्चयएको छ ।  

 

हारिम्भ प्रबावकायी रुऩभा कामाजन्वमन गनज निङ्जकएको उऩभहानगयऩाङ्झरका क्षेरङ्झबर यहेका 
वातावयणराई प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने व्मफिामहरू वा वातावयण प्रदूङ्जषत गने ङ्जकङ्झिभका फस्तङ्ट वा िेवाको कायोफाय 
गने ब्मङ्ञक्त वा िॊस्थाराई  वातावयण प्रदूषण िङ्टल्क रगाउन प्रस्ताव गङ्चयएको छ, जिफाट मि 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको राङ्झग आगाभी ङ्छदनभा स्थाई आम्दानीको श्रोत हङ्टनिक्ने अनङ्टभान िभेत गङ्चयएको छ ।  

  
आदयणीम नगयिबा िदस्मज्मूहरु ,   

आगाभी आ.फ.२०७5।०७6 को अथज िम्फन्धी प्रस्तावराई कामाजन्वमन गनज फनेको ङ्झफधेमक,२०७ 5 
िॉग िम्फङ्ञन्धत अनङ्टिूङ्ञचहरूभा उल्रेङ्ञखत भङ्टख्मभङ्टख्म कय, िङ्टल्क तथा दस्तङ्टयहरूका दय ङ्झनधाजयण गदाज देहाम 
फभोङ्ञजभको नीङ्झत प्रस्ताव गयेको छङ्ट ।  
1. एकीकृत िम्ऩङ्ञिकय िफै िम्ऩङ्ञिधनी नगयफािीहरूराई राग्ने कय बएकोरे मथा िॊबव प्रगङ्झतङ्ञिर कयदय 

कामभ गने प्रमाि गङ्चयएको छ । भारऩोत कामाजरमरे यङ्ञजिेिन ऩाङ्चयत प्रमोजनका राङ्झग वाङ्जषजक रूऩभा 
कामभ गने गयेको जग्गाको भूल्मराई आधाय भानी िम्ऩङ्ञिको न्मूनतभ भूल्माॊकन गने गङ्चयएको हङ्टॉदा िोही 
ङ्जवङ्झधराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदने ।   

2. ब्मफिाम कय ङ्झफिङ्टद्ध उधोग, ऩेिा एवॊ ब्मफिामिॉग िम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञक्त वा िॊस्थाराई भार राग्ने बएकोरे 
ती ब्माफिामीहरूको ङ्जहतराइ िभेत ध्मानभा याखी याजस्व ऩयाभिज िङ्झभङ्झतको ङ्झिपाङ्चयि िभेतराई आधाय 
भानी केही ब्मफिामभा िाभान्म फङृ्जद्ध गयी कयका दयहरू प्रस्ताव गने। मियी कयदय प्रस्ताव गदाज देहाम 
वभोङ्ञजभको छङ्टट ङ्छदने ।  

(क) भङ्जहरा उद्यभीहरूरे िञ्चारन गने उधोगहरूको दताज दस्तङ्टयभा ङ्झनधाजङ्चयत दस्तङ्टयको ५० प्रङ्झतित छङ्टट ङ्छदने 
गयी ङ्जवगतदेङ्ञख ङ्छदईदै आएको छङ्टटराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदने ।  

(ख) भाटाका बाॉडा ङ्झफक्री गने तथा हस्तकराका िाभान ङ्झफक्री गने ब्मफिामीहरूराई प्रफद्धजन गने उद्धेश्मरे 
िाङ्झफकको कय दयभा 50 प्रङ्झतित छङ्टट ङ्छदने गयी ङ्जवगतदेङ्ञख ङ्छदइदै आएको छङ्टटराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदने ।  

(ग) एकर भङ्जहराहरुराई वाङ्ञणज्म तपज को कायोवायभा तोङ्जकएको कय यकभको 50 प्रङ्झतित छङ्टट ङ्छदने ।  

(घ) एच.आइ.बी. िङ्क्क्रङ्झभत, वेचङ्जवखनफाट ङ्जपताज वा उद्धाय बै आएका भङ्जहरा तथा मौङ्झनक 
अल्ऩिङ्क्ख्मकहरुरे उधोग दताज गनज आएभा तोङ्जकएको कय यकभको 90 प्रङ्झतित छङ्टट ङ्छदने ।  

(ङ) गैय नेऩारी नागङ्चयकहरुको हकभा ङ्झनधाजङ्चयत कय दयभा 50 प्रङ्झतित थऩ कय यकभ ङ्झरने ।  

3. घय तथा अन्म प्रकायका िॊयचनाहरुको नक्िा ऩाि गदाज राग्ने दस्तङ्टयभा चारङ्ट वषज वङृ्जद्ध नगने ।  
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4. कामाजरमफाट प्रदान गङ्चयने ङ्झफङ्झबङ्ङ प्रकायका िेवाभा िाङ्झफक देङ्ञख राग्दै आएको ङ्झिपाङ्चयि दस्तङ्टयभा चारङ्ट 
वषज वङृ्जद्ध नगने ।  

5. घय फहारकयको हकभा घयधनी य फहारभा फिेका ब्मङ्ञक्तहरूको फीचभा हङ्टनङ्टऩने ङ्झरङ्ञखत िम्झौताराई 
अङ्झनवामज गङ्चयनेछ । वास्तङ्जवक फहारभा ङ्झरएको यकभ य िम्झौता यकभभा आएको वा आउन िक्ने 
अन्तयका कायण कय िङ्करनभा मथािम्बव नकायात्भक प्रबाव ऩनज नङ्छदन क्षेरगत आधायभा न्मूनतभ फहार 
यकभ ङ्झनधाजयण गयी प्रस्ताव गङ्चयएको छ । प्रस्ताङ्जवत दय वा िम्झौताको अङ्क जङ्टन फढी छ िोही फढीराई 
आधाय भानी कय िङ्करन गने नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । िाथै घय फहार कयको दयभा २% छङ्टट 
ङ्छदई १०% भार कामभ गङ्चयएको छ ।  

6. ियकायी जग्गा अङ्झतक्रभण गयी उऩभहानगयऩाङ्झरकाको क्षेरङ्झबर घय टहया ङ्झनभाजण गयी वा नगयी फिेका 
व्मङ्ञक्तहरुराई िभेत वहार स्वरुऩ िङ्टल्क ङ्झनधाजयण गयी िङ्करन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ  तय िङ्टल्क ङ्झतयेको 
आधायफाट त्मस्ता िम्ऩङ्ञिको स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण हङ्टन ङ्छदइने छैन । िाथै मिको कामाजन्वमनका राङ्झग 
आवश्मक कामजङ्झफङ्झध वनाई रागङ्ट गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।    

7. प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोग, उत्खनन,् ङ्झनकाङ्झि, ऩैिायी, ङ्झफक्री ङ्जवतयणभा कय िङ्टल्क रगाउॉदा चारङ्ट आ.फ. 
भा नगय कामजऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गङ्चयएको कामजङ्झफङ्झधको कामाजन्वमनराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदई  कय िङ्टल्क यकभ 
उिाउने नीङ्झत  अवरम्वन गङ्चयनेछ ।  

 
आदयणीम नगयिबा िदस्मज्मूहरु ,  
  अफ भ चारङ्ट आ फ २०७4।०७5 का राङ्झग स्वीकृत (िॊिोङ्झधत) आन्तङ्चयक आम अनङ्टभान य त्मिको प्रगङ्झत 

िभीक्षा छोटकयीभा प्रस्तङ्टत गनज चाहन्छङ्ट ।  
चारङ्ट आ फ का राङ्झग कूर आन्तङ्चयक आम रू १5 कयोड 49 राख 69 हजाय अनङ्टभान गङ्चयएकोभा 

२०७5 वैिाखिम्भ रू.१3 कयोड 46 राख 24 हजाय आम िॊकरन बएको छ । अथाजत ्कूर रक्ष्मको 
तङ्टरनाभा 87 प्रङ्झतित प्रगङ्झत हाङ्झिर बएको देङ्ञखन्छ । आन्तङ्चयक आमभा एकीकृत िम्ऩङ्ञिकय, पटके 
िफायीकय, नक्िाऩाि दस्तङ्टय, फहार आम, ङ्झिपाङ्चयि दस्तङ्टयको मोगदान फढी यहेको छ बने भारऩोत 
कामाजरमफाट प्राप्त हङ्टने यङ्ञजिेिन िङ्टल्क फाऩतको यकभ ऩङ्झन उल्रेख्म नै यहेको छ ।  

फाह्य आम तपज  नेऩार ियकायफाट प्राप्त बएको िितज तथा िभानीकयण अनङ्टदान य प्रदेि ियकायफाट 
प्राप्त बएको िितज तथा िभानीकयण अनङ्टदान यकभ िभेत िभाफेि गयी कूर आम प्रक्षेऩण गङ्चयएको छ । चारङ्ट 
आ.फ. को याजस्व तपज को  कामजिम्ऩादन स्तय, अभ्मािभा यहेका कय, िङ्टल्क तथा दस्तङ्टयका दयहरू, याजस्व 
िॊकरनभा देङ्ञखएका ङ्झफद्यभान च ङ्टनौङ्झतहरू, याजस्वको िॊबाब्मता, फतजभान जनिङ्ञक्त तथा याजस्व ऩयाभिज 
िङ्झभङ्झतका िङ्टझावहरू, तथा नेऩार ियकाय, प्रदेि ियकाय, नगय ङ्झफकाि कोष, िडक फोडज तथा अन्म 
ङ्झनकामफाट प्राप्त हङ्टनिक्ने आम िभेतका आधायभा कूर १ अफज 63 कयोड 4 राख 57 हजाय रूऩैमा आम 
हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । जिभध्मे कूर आन्तङ्चयक आम रू.18 कयोड 45 राख 55 हजाय हङ्टने अनङ्टभान 
यहेको छ ।आन्तङ्चयक आमभा ऩङ्झन एकीकृत िम्ऩङ्ञिकय, पटके िफायीकय, नक्िाऩाि दस्तङ्टय, बाडा तथा फहार 
आम, ङ्झिपाङ्चयि दस्तङ्टय जस्ता िीषजकहरूभा बएको िॊकरन उल्रेखनीम छ ।  
 
आदयणीम नगयिबा िदस्मज्मूहरु ,  

स्वच्छ, िजृनिीर, य िभदृ्ध औद्योङ्झगक नगयको ङ्झनभाजणका राङ्झग िीङ्झभत श्रोत य िाधनराई अङ्झधकतभ 
ऩङ्चयचारन एवॊ िदङ्टऩमोग गने प्रमाि गङ्चयएको ब्महोया मि िम्भाङ्झनत िबा िभक्ष प्रस्तङ्टत गनज चाहन्छङ्ट  ।  

नगयको अङ्झधकाॊि बाग ग्राभीण प्रकृङ्झतको बएको कायण िानोङ्झतनो रगानीरे ऩूवाजधाय ङ्झफकािभा खािै 
भहत्व नयाख्न ेहङ्टॉदा मथािॊबव िूरा मोजनाहरूको छनौट तथा कामाजन्वमनभा जोड ङ्छदनङ्ट ऩने आवश्मकता छ । 
नगयभा ऩङ्झछ थऩ  बएका ८ वटा वडाहरु िाङ्झफकका ११ वटा वडाहरूको तङ्टरनाभा ङ्झफकािका दृङ्जिकोणरे 
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ऩछाङ्झड ऩयेकोरे ती  वडाहरूभा ऩूफाजधाय ङ्झफकािका राङ्झग िूरो रगानीको आफश्मकता यहेको हङ्टॉदा िॊबव बए 
िम्भ त्मि तपज को ऩूफाजधाय रगानीभा जोड ङ्छदने प्रमाि गङ्चयएको छ । 

 
हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको चारङ्ट आ .व.२०७5।०७6 का राङ्झग नीङ्झत एवॊ कामजक्रभ िङ्जहतको  

फजेट तजङ्टजभा गदाज ङ्झफङ्झनमोजन ङ्झफधेमक, २०७5 भा उल्रेङ्ञखत फजेटको ऩङ्चयङ्झधङ्झबर यही नीङ्झतगत  व्मवस्था 
गङ्चयएको व्महोया मि गङ्चयभाभम िबाभा याख्न चाहन्छङ्ट  ।आन्तङ्चयक तथा वारृम श्रोतको अङ्झधकतभ  ऩङ्चयचारन 
गनजका राङ्झग िाफजजङ्झनक  ङ्झनजी िाझेदायी अफधायणा  अनङ्टरूऩ ङ्झनजी क्षेरको ऩूॉजी य िीऩको  िभेत मथोङ्ञचत 
उऩमोग गदै  उद्यभिीरता ङ्झफकाि, भङ्जहरा, वारवाङ्झरका , दङ्झरत, आङ्छदवािी जनजाङ्झत , अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, 
जेष्ठ नागङ्चयक तथा ङ्जऩछङ्झडएका वगज जस्ता रङ्ञक्षत क्षेरको िभावेिी ङ्जवकािभा जोड ङ्छदने प्रमाि गङ्चयएको छ 
।आमभूरक तथा िीऩभूरक कामजक्रभहरू िञ्चारनका भाध्मभफाट  योजगायी िजृना गदै क्रभि्  गयीवी 
न्मङ्टनीकयण गने य  िाभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनका भाध्मभद्वाया जनिहबाङ्झगता अङ्झबफङृ्जद्ध गयी िफै फगज य िभूहहरूराई 
नगय ङ्झफकािको भूर धायभा ल्माउने प्रमाि गङ्चयएको छ ।  
 
नगयिबा िदस्मज्मूहरु, 
मि उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकािका च ङ्टनौङ्झत  एवॊ िॊबावनाहरूराई भध्मनजय गयी आगाभी आ.फ. 075/076 
को फजेट तजङ्टजभा गदाज ङ्झरइएका उद्धेश्महरू देहाम फभोङ्ञजभ प्रस्ताव गङ्चयएकोछ ।  
 आधायबतू तथा अत्माधङ्टङ्झनक िहयी ऩूवाजधाय ङ्झफकािका राङ्झग जोड ङ्छदइनेछ ।   
 ङ्झफङ्झबङ्ङ कायणफाट नगय ङ्झफकािको  भूर प्रवाहफाट तङ्टरनात्भक रुऩभा ऩछाडी ऩयेका भङ्जहरा, दङ्झरत, 

आङ्छदवािी जनजाङ्झत, अल्ऩिङ्क्ख्मक, ङ्झिभान्तकृत, द्वन्द्व ङ्जऩङ्झडत, पयक  क्षभता बएका व्मङ्ञक्त, जेष्ठ 
नागङ्चयक तथा ङ्जऩछङ्झडएको क्षेरको ङ्जवकािभा जोड ङ्छदई रैङ्झगक िभता य िभावेिी ङ्जवकािको 
अवधायणाराई आत्भिात गने । 

 व्मविाङ्जमक ङ्जक्रमाकराऩहरूको  भाध्मभफाट आङ्झथजक उङ्ङङ्झतका अवियहरूको िजृना गदै योजगायी  
अङ्झबवङृ्जद्ध गयी गयीवी न्मङ्टनीकयणभा जोड ङ्छदने । 

 िाभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनका भाध्मभद्वाया जनिहबाङ्झगता अङ्झबफङृ्जद्ध गने ।  
 आन्तङ्चयक आमका नमाॊ क्षेरहरूको ऩङ्जहचान एवॊ ङ्झफद्यभान श्रोतको प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गदै क्रभि् 

आत्भङ्झनबजयता िङ्जहतको स्थानीम ियकाय ङ्झनभाजण गने । 
उऩयोक्त उदे्दश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट  ङ्झनम्न फभोङ्ञजभका ङ्जवषमगत  य क्षेरगत नीङ्झत तथा  
कामजक्रभहरू तजङ्टजभा गङ्चयएको छ ।  
 आधायबतू तथा आधङ्टङ्झनक िहयी िेवाभा नगयफािीहरूको ऩहङ्टॉचवङृ्जद्ध गने । 
 नगयको ङ्छदगो आङ्झथजक ङ्जवकािका राङ्झग उद्योग क्षेरको प्रवद्धजन य ङ्झफकाि गने । 
 याजश्वका थऩ क्षेरहरुको ऩङ्जहचान गदै मि िम्फन्धी िूचना तथा तथ्माङ्कको फैज्ञाङ्झनक अङ्झबरेखीकयण य 

एङ्जककृत नगय िूचना प्रणारीको ङ्झफकाि गयी उऩरब्ध श्रोतहरुको अङ्झधकतभ प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टनेगयी 
ऩङ्चयचारन गने । 

 भङ्जहरा, वारवाङ्झरका , अिक्त अऩाॊग, दङ्झरत, आङ्छदवािी, जनजाती, भधेिी, भङ्टङ्ञस्रभ, ङ्जऩछङ्झडएका वगज य 
अङ्झत गयीव तथा ङ्झिभान्तकृत िभङ्टदामको उत्थानभा उऩरब्ध श्रोत िाधनराई मथोङ्ञचत प्रमोग गने, 

 याङ्जिम तथा अन्तयाङ्जिमस्तयका स्थानीम ियकाय वा  स्थानीम ङ्झनकामिॊग िम्फङ्ञन्धत िॊघिॊस्थाहरुिॉग 
बाततृ्वऩूणज िम्फन्ध ङ्झफकाि तथा ङ्झफस्ताय गयी एक अकाजभा यहेको स्रोत, प्रङ्जवङ्झध य ङ्झिकाई/अनङ्टबव 
िाटािाट गने । 

 ङ्ञिक्षा, िॊस्कृङ्झत, बाषा, िाङ्जहत्म, खेरकूदको मोजनाफद्ध ङ्झफकाि गने एवॊ ऩमजटन क्षेरको ङ्जवकािभा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ियोकायवारा ङ्झनकामहरु फीच िहकामज गने, 
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 कृङ्जष तथा ऩिङ्टऩारनको क्षेरभा वैज्ञाङ्झनक ऩद्धङ्झत अऩनाई उऩमङ्टक्त स्थानभा खेती गने गयी व्मविाङ्जमक 
खेती तपज  नगयफािीहरुराई उन्भङ्टख गयाउने ।   
 

मि उऩभहानगयऩाङ्झरकाको  राङ्झग चारङ्ट आ.व.२०७5।०७6 का राङ्झग तमाय ऩाङ्चयएको आम ब्ममको  
अनङ्टभान तथा ङ्जवङ्झनमोजन नीङ्झत िभेतको आधायभा तमाय गङ्चयएको ङ्झफङ्झनमोजन ङ्झफधेमक, २०७5 अनङ्टिायको फजेट 
िङ्जहतको क्षेरगत नीङ्झत तथा कामजक्रभ  मि िम्भाङ्झनत िबा िभक्ष प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट  ।  

क) िहयी ऩूवाजधाय ङ्झफकाि तथा बौङ्झतक िॊयचना ङ्झनभाजण तपज ्  
1. स्वच्छ, िजनिीर य िम्फदृ्ध औद्योङ्झगक नगय ङ्झनभाजणका राङ्झग नेऩार  ियकायफाट जायी बएको वहृत 

िहयी ङ्झफकाि मोजना ङ्झनभाजण िम्फन्धी कामज ङ्जववयण अनङ्टिाय हेटौडा उऩभहानगयको नक्िाॊकन 
िङ्जहतको वहृत िहयी ङ्झफकाि मोजना तजङ्टजभा गङ्चयनेछ ।  

2. हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको  िम्ऩूणज फस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत झङ्ञल्कने नगय प्रोपाईर तमाय गने काभ आगाभी आ 
फ २०७५।०७६ भा िम्ऩङ्ङ  गङ्चयनेछ ।  

3. नगयक्षेरको बभूीराई व्मवङ्ञस्थत गनज य अङ्झनमङ्ञन्रत य अव्मवङ्ञस्थत िहयीकयणराई ङ्झनरूत्िाङ्जहत गनज 
मि उऩभहानगयऩाङ्झरकारे  ङ्झफगतभा तमाय  गयेको बउूऩमोग मोजना, नगय मातामात गङ्टरुमोजना य 
मोजना तथा बवन ङ्झनभाजण भाऩदण्डराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॊ दै िभमिाऩेक्ष  ऩङ्चयभाजजन िङ्जहत अद्यावङ्झधक 
गङ्चयनेछ । 

4. हङ्जटमा क्षेरभा िङ्टरु गङ्चयएको व्मवङ्ञस्थत  य अत्माधङ्टङ्झनक िेवा िङ्टङ्जवधा िङ्जहतको एकीकृत जग्गा ङ्झफकाि 
कामजक्रभराई कामाजन्वमन गदै ऩदभऩोखयी य अन्म क्षेरभा िभेत ङ्झफस्ताय गङ्चयनेछ ।  

5. टावय िङ्जहतको केङ्ञन्िम वि टङ्झभजनर बवन जस्ता  दूयगाभी भहत्वका िूरा िहयी ऩूवाजधायहरु िङ्जहतको 
एङ्जककृत गूरुमोजना तजङ्टजभा गङ्चयनेछ । 

6. ३ नॊ. प्रदेिको याजधानी िहय िभेत बएको कायणफाट हेटौडा फजायभा ङ्छदनानङ्टङ्छदन जनचाऩ फढ्दै 
गएकोरे भङ्टख्म फजाय क्षेरभा आवागभनभा िभस्मा बएको हङ्टॉदा आकािे ऩङ्टर ङ्झनभाजणका राङ्झग 
िम्बाव्मता अध्ममन गयाइनेछ ।  

7. वडास्तयीम आमोजना तथा कामजक्रभहरु छनौट गने क्रभभा आगाभी आ .फ.२०७5।०७6 का राङ्झग 
फजेट ङ्झफङ्झनमोजन  गदाज बगूोर, जनिॊख्मा , गङ्चयवीको अवस्था य ऩूफाजधायको ङ्झफद्यभान अवस्था िभेतको  
आधायभा क य  ख वगजभा वङ्झगजकयण गयी वडा नॊ. १ , ३, १२, १३, १४ ,१५,१६,१७,१८ य १९  
गयी 10 वटा वडाहरुराई क वगज अथाजत उच्च प्राथङ्झभकताभा याखी प्रङ्झत वडा रु.१ कयोड ऩन्र राख 
य अन्म ९ वटा वडाहरु  वडा नॊ. 2, ४, ५, ६, 7, ८, ९, 10 य ११ राई ख वगजभा याखी प्रङ्झतवडा 
रु. १ कयोड  गयी वडास्तयीम आमोजनाहरुका राङ्झग रु. 20  कयोड 50 राख फजेट ङ्झफङ्झनमोजन 
प्रस्ताव गङ्चयएको छ ।  

8. मिैगयी दीघजकारिम्भ नगयको आम फङृ्जद्ध गनजभा भद्धत गने प्रकृङ्झतका वहङ्टवङ्जषजम िूरा आमोजनाहरु 
आगाभी आ.फ.भा थारनी गने भङ्टख्म उदे्दश्मका िाथ अन्म िूरा आमोजनाहरु िभेत िञ्चारन गनजका 
राङ्झग एकभङ्टष्ठ रु. ६ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन प्रस्ताफ गयेको छङ्ट ।  

9.  मि उऩभहानगयऩाङ्झरकारे  नेऩार ियकाय य  एङ्ञिमारी ङ्झफकाि फैंकिॊगको ऋण तथा अनङ्टदान 
िहमोगभा िॊचारन गङ्चयएको िहयी तथा वातावयणीम िङ्टधाय ऩङ्चयमोजना अन्तजगजत वहृत खानेऩानी तथा 
भूख्म फजाय क्षेरभा ङ्झनङ्झभजत बङू्झभगत ढरको िङ्टल्क िॊकरन गनज हेटौडा  खानेऩानी व्मवस्थाऩन वोडजिॊग 
खानेऩानी प्रणारी िॊचारन तथा बङू्झभगत ढर िेवाको अङ्झधकतभ उऩमोगका राङ्झग हार िम्भ बैयहेको 
िेवाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

10. उऩभहानगयऩाङ्झरकारे अवरम्फन गदै आएको रागत िहबाङ्झगताको नीङ्झतराई ङ्जवस्ताङ्चयत 
हेटौडाको ऩङ्चयप्रके्षभा िभताभूरक ङ्झफकािका राङ्झग िहयी क्षेर, अधजिहयी क्षेर, ग्राङ्झभण प्रकृङ्झतका क्षेर 
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य ङ्जवस्ताङ्चयत वडाको वगज अनङ्टिाय ऩूफाजधाय ङ्झफकाििॊग िम्फङ्ञन्धत क्षेरगत ऩङ्चयमोजनाका राङ्झग 
उऩबोक्तारे ब्महोनङ्टज ऩने रागत िहबाङ्झगताको यकभभा िकायात्भक ङ्जवबेदको नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता 
ङ्छदइनेछ । 

11. नगय मातामात गङ्टरुमोजना अनङ्टिाय हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको  ६३ ङ्जक.ङ्झभ.राभो चक्रऩथको वाॊकी 
ट्रमाक खोल्ने काभ िम्ऩङ्ङ बइिकेको हङ्टॊदा ङ्झफस्ततृ िम्बाव्मता अध्ममन िङ्जहतको काभका राङ्झग  
ङ्झडङ्झबजन िडक कामाजरमिॊग िभन्वम गङ्चयनेछ ।    

12. तयकयी तथा परपूर फजाय व्मवस्थाऩनका  राङ्झग ियकायी तथा गैयियकायी ङ्झनकामहरु एवॊ िम्फङ्ञन्धत 
क्षेरका व्मविामीहरु िॊगको  िहकामजभा तयकायी तथा परपङ्ट रको थोक ङ्झफक्री केन्ि स्थाऩनाका राङ्झग 
उऩमङ्टक्त स्थानभा जग्गा व्मवस्थाऩन गयी ङ्जवस्ततृ आमोजना प्रङ्झतवेदन ( DPR) िभेत तमाय गयी 
कामाजन्वमन गङ्चयनेछ ।  

13. िफैका राङ्झग ङ्झफजङ्टरी कामजक्रभ अन्तगजत ङ्झफद्यङ्टत िेवा नऩङ्टगेका क्षेरभा ङ्झफद्यङ्टत िेवा ऩङ्टमाजउने य कािे 
ऩोरहरू  हटाई कॊ ङ्जक्रट ऩोर प्रङ्झतस्थाऩन गदै ङ्झरड वा ङ्झि एप एर फिी जडान गने कामजराई प्रोत्िाहन 
ङ्छदइनेछ । िाथै, भङ्टख्म िहयी क्षेरभा िौमज फिी जडान गने काभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ ।  

14. अब्मफङ्ञस्थत जग्गा खण्डीकयण एवभ ्िोको ङ्झफक्रीफाट खयीदकताजराई य उऩभहानगयऩाङ्झरका िभेतराई 
नकायात्भक अिय ऩयेको हङ्टॉदा िोको उङ्ञचत व्मवस्थाऩनका िम्फन्धभा आवश्मक नीङ्झत तम गयी रागू 
गङ्चयनेछ ।  

15. नगयङ्झबर यहेका िाफजजङ्झनक जग्गाहरूको अङ्झबरेख ङ्झरई त्मिको िॊयक्षण गने काभराई उच्च 
प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखनेछ । 

16. नाऩी कामाजरमको िहकामजभा नगयङ्झबर यहेका िाफजजङ्झनक बैनिकेका प्रस्ताङ्झफत फाटोहरूको अङ्झबरेख ङ्झरई 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको रगानीभा ङ्झनङ्झभजत िफै फाटाहरू नक्िाभा हार िाङ्जवक गयी िाफजजङ्झनक गने 
कामजराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । 

17. यािऩङ्झत च ङ्टये कामजक्रभ य अन्म िम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुिॉग िभन्वम गयी च ङ्टयेफाट फग्ने खहये ङ्झनमन्रणका 
राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।  

18. फढ्दो ट्राङ्जपक ङ्झनमन्रण गयी िहयको भङ्टख्म बागफाट बायी िफायी िञ्चारन गदाज हङ्टने िफायी दङ्टघजटना 
िभेतराई न्मङ्टनीकयण गने उदे्दश्मरे फाईऩाि योडको ऩूफाजधाय तमाय गयी बायी िफायी िाधनहरू िञ्चारन 
गने ब्मफस्था ङ्झभराउन िम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुिॉग िभन्वम गङ्चयनेछ ।  

19. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूका राङ्झग िाङ्झफकभा नक्िाऩाि दस्तङ्टयभा ङ्छदईएको ५० प्रङ्झतित छङ्टटराई मथावत गने 
गयी ङ्झनयन्तयता ङ्छदईएको छ । 

20. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको िम्ऩूणज वडाहरुभा जीणज अवस्थाभा यहेका कािेऩ ङ्टरहरु ङ्जवस्थाऩन गयी आवश्मकता 
अनङ्टिायको ऩक्की ऩङ्टर/कल्बटजहरुको ङ्झनभाजण कामज आगाभी आ.फ. 075/076 भा  िङ्टरू गङ्चयनेछ ।  

21. आगाभी आ.फ. 075/076 देङ्ञख नै "घयको छाना िङ्टधाय" कामजक्रभ िञ्चारन गयी आगाभी 4 फषजङ्झबर 
मि उऩभहानगयराई पङ्ट िको छानायङ्जहत नगय ङ्झनभाजण गनज तथ्माङ्क िङ्करन गयी कामाजन्वमन गङ्चयनेछ ।  

22. ङ्जवकाि ङ्झनभाजणभा जनिहबाङ्झगता य रागत िहबाङ्झगता नजङ्टट्ने क्षेरभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक व्मवस्था भापज त 
ङ्झनभाजण व्मविामीहरुिॉग िहकामज गयी ङ्झनभाजण िम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ ।  

23. िॊघीम ियकायको वा फाह्य स्रोत ङ्झबत्र्माई उऩभहानगयऩाङ्झरकाको भाऩदण्डभा बवन वनाउने ियकायी 
ङ्झनकाम रगामत िावजजङ्झनक ङ्जवद्यारमहरुराई नक्िाऩाि दस्तङ्टय छङ्टट ङ्छदइनेछ ।   

24. नगयङ्झबरका िाफजजङ्झनक जग्गाहरुको रगत ङ्झरने कामज िङ्टरु गङ्चयनेछ ।  
25. हेटौडा ८ याजऩानी क्षेरभा यहेको िाफजजङ्झनक जग्गाभा ऩाकज  ङ्झनभाजण गनज िम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ ।  
26. आगाभी आ.फ. देङ्ञख आमोजनाको िङ्क्ख्मा बन्दा गङ्टणस्तयभा ध्मान केङ्ञन्ित गनज नङ्झतजाभङ्टरक िूरा 

आमोजनाहरु तजङ्टजभाभा प्रोत्िाहन गङ्चयनेछ ।  
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ख. आङ्झथजक तथा िाभाङ्ञजक ङ्झफकाि तपज ्    

1.  नगयको िभग्र आङ्झथक ङ्झफकािभा कृङ्जष, ऩिङ्ट, उद्योग वाङ्ञणज्म, ऩमजटन, िहकायी य ङ्झफिीम क्षेरको 
मोगदानराई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनङ्जकयण आमोजना अन्तजगजत िाङ्जवकभा 
ऩदभऩोखयी क्षेरभा कामभ यहेको भकै ऩकेट क्षेरराई व्रकभा स्तयवङृ्जद्ध गङ्चयनेछ बने ऩदभऩोखयी 
क्षेरको च्माउ ऩकेट क्षेर, हङ्जटमा य हनाजभाडीभा यहेको धानको वीउ उत्ऩादन ऩकेटक्षेरराई मि 
फषजऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदई विाभाडी क्षेरभा थऩ एक च्माउ ऩकेट क्षेर य अन्म उऩमङ्टक्त क्षेरभा तयकायी, 
भाछा वा परपूरको थऩ दङ्टइ ऩकेट क्षेर ङ्झफस्ताय गङ्चयनेछ । मि वाहेक आरङ्ट वारी ङ्झफकाि, िाना 
ङ्झिचाई, भर वीउ ढङ्टवानी, िाना कृङ्जष उद्यभ जस्ता कामजक्रभहरुका राङ्झग िभेत  आवश्मक फजेट 
ङ्झफङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

2.  नगयभा नै कृङ्जष फजायको ङ्जवकाि एवभ ्ङ्झफस्ताय नबएिम्भ स्थानीम कृङ्जष उत्ऩादन स्थानीम फजायभा 
ङ्झफक्री गनज निङ्जकने बएकोरे कृङ्जष फजाय प्रफद्धजनका राङ्झग ऩङ्टफाजधाय ङ्जवकाि गने काभ आ.फ. 
075/076 भा नै िम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ ।  

3.  ङ्जकिानहरूराई कृङ्जष उऩज फेच ङ्झफखन गनजका राङ्झग िॊबव बए िम्भ प्रत्मेक वडाभा कृङ्जष हाट 
फजायको ब्मफस्था गङ्चयने छ । 

4.  ऩिङ्ट ङ्झफकाि, घाॉि वीउ उत्ऩादन तथा ऩिङ्ट स्वास्थ्मिॊग िम्फङ्ञन्धत िेवाका राङ्झग 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट आवश्मक फजेट ङ्झफङ्झनमोजन  गयेको छङ्ट  ।  

5.  िाभङ्टदाङ्जमक य ङ्झनजी ङ्झफद्यारमको िैङ्ञक्षक गङ्टणस्तय वीच देङ्ञखएको अिभानताराई कभ गयी नगयको 
िैङ्ञक्षक गङ्टणस्तय िङ्टधाय गनज घोङ्जषत नीङ्झत अनङ्टिाय चारङ्ट आ.व.२०७5।०७6 का राङ्झग नेऩार 
ियकायफाट प्राप्त ङ्ञिक्षा क्षेर अन्तजगजत ििजत अनङ्टदान य मि उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट ङ्झफङ्झनमोङ्ञजत 
फजेटराई िाभङ्टदाङ्जमक ङ्झफद्यारम ङ्ञिक्षाको गङ्टणस्तय िङ्टधायका राङ्झग एकद्धाय प्रणारी अन्तजगजत खचज 
गङ्चयनेछ ।मिका राङ्झग ङ्ञिक्षाङ्जवद, वङ्टङ्जद्धजीङ्जव तथा मि क्षेरका ियकायी तथा अन्म ियोकायवारा 
ङ्झनकामहरु िॊगको  िभन्वम, िहकामजभा ङ्झफद्यारमहरुको आवश्मकता य औङ्ञचत्मताको आधायभा िङ्टयक्षा 
ऩखाजर, खानेऩानी जस्ता आधायबतू बौङ्झतक िङ्टङ्जवधा ङ्झफकाि तथा ङ्ञिक्षक कभजचायीहरुको क्षभता 
ङ्झफकाििॊग िम्फङ्ञन्धत क्षेरभा िहमोग गने नीङ्झतराई प्राथङ्झभकताभा याखी कामजक्रभ िॊचारन गङ्चयनेछ । 
नगयका ङ्जवद्यारमहरूभा बएका िौचारमहरूराई अऩाङ्गभैरी, फारभैरी तथा भङ्जहराभैरी फनाउन ऩहर 
गङ्चयने छ ।नगयका ङ्झफकट स्थानभा यहेका िाभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरूको बौङ्झतक ऩूवाजधाय िङ्टधायराई 
रङ्ञक्षत गयी रगानी गने य िैङ्ञक्षक गङ्टणस्तय िङ्टधायका राङ्झग आफश्मक नीङ्झत फनाई रागू गङ्चयनेछ 
।भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमहरूभा प्राङ्झफङ्झधक ङ्ञिक्षा अध्माऩनका राङ्झग ङ्झफिेष जोड ङ्छदइनेछ ।   

6.  नगय क्षेरको खेरकूद ङ्जवकािका राङ्झग आवश्मक ऩूफाजधाय ङ्जवकाि अन्तजगत कबजडहर ङ्झनभाजण कामज य 
खेरकङ्ट द ङ्जवकाििॊग ियोकायवारा ङ्झनकामहरुिॊगको िहकामजभा अन्तय वडास्तयीम  नगयकऩ पङ्ट टवर 
तथा अन्म खेरकङ्ट द कामजक्रभहरुराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।िाथै स्थानीम तहभा िॊचारन गङ्चयने ङ्झफङ्झबङ्ङ 
खेरकङ्ट द गङ्झतङ्जवङ्झधहरुको राङ्झग वडातहफाट िहमोग उऩरव्ध गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

7. आन्तङ्चयक तथा वाह्य ऩमजटन प्रवजद्धजन तथा ङ्झफकािका राङ्झग मि नगयभा यहेको िम फषज ऩ ङ्टयानो दङ्ञक्षण 
एङ्ञिमाको ऩङ्जहरो ऐङ्झतहाङ्झिक च ङ्टये िङ्टरुॊग िङ्जहतको च ङ्टङ्चयमा क्षेरको  DPR तमाय ऩायी  िॊयक्षण कामजका 
राङ्झग ऩमजटन भन्रारमभा िभन्वम गयी कामजक्रभ अङ्ञघ फढाइनेछ । गङ्टम्वा डाॊडाको  अन्तयाङ्जिम भूङ्झतज 
ऩाकज , जङ्टयेथङ्टभ ऩमाजऩमजटकीम ऩाकज , याभतार, िङ्जहद  स्भायक, कङ्ट स्भाण्ड ियोवय ङ्झरवेणी धाभ , 
भनकाभना, वनस्खण्डी, ब ङ्टटनदेवी, गङ्टपाथान, गोयक्षेश्वय , दङ्ञक्षणकारी, िके्तश्वय, रुिेश्वय, ज्माङ 
छोऩङ्झरङ ऩोतरा गङ्टम्फा फौद्ध दिजन केन्ि, िाङ्ञन्त स्भङृ्झत ऩाकज , कभर ऩोखयी , भनकाभना भङ्ञन्दय, 
िन्िायीभाई भङ्ञन्दय, नागस्वती स्भङृ्झत ऩाकज  ङ्झनभाजण , याजदेङ्जव भङ्ञन्दय, बैयवडाॉडा भ्मूटावय जस्ता  धाङ्झभजक 
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भिभङ्ञन्दय , गङ्टम्वा, भङ्ञस्जद, चचजहरुको िॊयक्षण, िाना ऩूवाजधाय िङ्टधाय एवॊ प्रचाय प्रिायका राङ्झग 
कामजक्रभहरु तजङ्टजभा गयी कामाजन्वमनभा ल्माइनेछ । नगयङ्झबरका िफै वडाहरूभा एकवडा एक ऩमजटक 
ऩाकज को अफधायणाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

8.  स्थानीम ियोकायवाराहरू िॉग ङ्झफस्ततृ छरपर गयी उऩमङ्टक्त स्थानभा स्व. भदन बण्डायी, गणेिभान 
ङ्झिॊह य ङ्झफ. ङ्जऩ. कोइयारा स्भङृ्झत ऩाकज को ङ्झनभाजण गङ्चयनेछ ।  

9.  नगयङ्झबर ऩमजटकीम प्रफद्धजन गने िभेत उदे्दश्मरे केफरकाय िञ्चारन गनजका राङ्झग िॊबाव्मता अध्ममन 
गङ्चयनेछ ।  

10.  िाङ्जवकको जङ्झडवङ्टङ्जट फनस्ऩङ्झत उद्यानराई डा. टोङ्झन  हेगन अन्तयाङ्जिम ऩाकज  घोषणा गने तपज  
िम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम भापज त ऩहर गङ्चयनेछ । 

11.  िभङ्टदाम ऩङ्चयचारन तथा ङ्झफकािका राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरका क्षेरङ्झबर गङ्छित टोर ङ्झफकाि िॊस्था, 
आभा िभङ्टह, भङ्जहरा स्वमॊ िेङ्जवका, वार िॊयक्षण िङ्झभङ्झत, वार क्रव, ङ्जकिोयी िभङ्टह, जेष्ठ नागङ्चयक 
िॊजार रगामतका स्थानीम िभङ्टहरुराई ङ्झफस्ताङ्चयत क्षेरभा ङ्झफस्ताय गयी नगयको ियिपाई , हङ्चयमारी 
प्रवद्धजन, िानाङ्झतना ङ्झफकाि आमोजना कामाजन्वमन, कय याजश्विॊग िम्फङ्ञन्धत िूचना तथा तथ्माॊक 
िॊकरन जस्ता कामजभा त्मस्ता िभङ्टहहरुको िहमोग ङ्झरइनेछ ।  

12.  नेऩार ियकायको िाङ्जवक रैंङ्झगक िभानता य िाभाङ्ञजक िभावेिीकयण नीङ्झत अनङ्टिाय भङ्जहरा, 
वारवाङ्झरका य आङ्छदवािी, जनजाती, दङ्झरत, उङ्ञत्ऩङ्झडत, अल्ऩिङ्क्ख्मक, ङ्झिभान्तकृत, द्वन्द्व ङ्जऩङ्झडत,  
उऩेङ्ञक्षत, भधेिी, भङ्टङ्ञस्रभ जस्ता रङ्ञक्षत क्षेरिॊग िम्फङ्ञन्धत आङ्झथजक िाभाङ्ञजक य िीऩ ङ्झफकाि िङ्जहत 
ङ्झतङ्झनहरुको िॊस्थागत ङ्झफकािभा िभेत िाङ्जवक फभोङ्ञजभ नै कामजक्रभ य फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ 
।  

13.  नगयभा फेयोजगाय यहेका कभ ङ्ञिङ्ञक्षत ब्मङ्ञक्तहरूराई रङ्ञक्षत गयी  हेबी इक्मङ्टऩभेण्ट 
िञ्चारन,औद्योङ्झगक ङ्झफद्यङ्टत जडान, ड्राइङ्झबङ जस्ता िीऩभूरक ताङ्झरभ िञ्चारनका राङ्झग िम्फङ्ञन्धत 
ताङ्झरभ केन्िहरू िॉग िहकामज गङ्चयनेछ ।  

14.  हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई  भानवताको िहयको अवधायणा अनङ्टिाय िडक भानव यङ्जहत नगय 
ङ्झनभाजणका राङ्झग मि क्षेरभा ङ्जक्रमािीर िॊस्थाहरुिॊगको िहकामजराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ । 
मिका राङ्झग मि क्षेरभा ङ्जक्रमािीर िॊस्थाहरुको िॊस्थागत क्षभता ङ्झफकाि तथा अन्म बौङ्झतक ऩूफाजधाय 
ङ्झफकािका राङ्झग आवश्मक श्रोत  जङ्टटाउन ऩहर गङ्चयनेछ  । 

15.  ङ्झफङ्झबङ्ङ कायणफि िडकभा अभानवीम जीवन गङ्टजानज फाध्म बएका फदृ्धफदृ्धा तथा फारफाङ्झरकाहरूका 
राङ्झग िेफायत िॊस्थाहरूको दीगो ङ्झफकािका राङ्झग िफै नागङ्चयकहरूको िहमोग जङ्टट्न िकोि बङे्ङ 
हेतङ्टरे एक भानवीम कोषको स्थाऩना गङ्चयनेछ ।   

16.  फारभैरी स्थानीम िािन याङ्जिम यणनीङ्झत २०६८ य कामाजन्वमन यणनीङ्झत २०६८ एवॊ कामजङ्जवङ्झधरे 
ङ्झनङ्छदजि गये अनङ्टरुऩ चारङ्ट आ.व.देङ्ञख नै स्थानीम ियोकायवाराहरुिॊग िभन्वम य िहकामज गदै 
वारभैरी स्थानीम िािनका िूचकहरुभा आधाङ्चयत रगानी मोजना ङ्झनभाजण गयी िोही अनङ्टरुऩ 
वारवाङ्झरकाका क्षेरभा रगानी वढाउदै वारभैरी नगय ङ्झनभाजणका राङ्झग वारभैरी स्थानीम िािन 
ऩद्धङ्झतको अवरम्वन गङ्चयनेछ । 

17.  प्रत्मेक िाभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा स्वच्छ खानेऩानी आऩूङ्झतजका राङ्झग मूयो गाडज व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ य 
िॊस्थागत ङ्जवद्यारमहरुभा िभेत व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्झनदेिन गङ्चयनेछ ।  

18.  प्रत्मेक िाभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुभा अध्ममनयत कोिोयी ङ्जवद्याथॉहरुराई आकङ्ञस्भक भङ्जहनावायी हङ्टॉदा 
त्मिरे अध्ममनभा ऩाने अियराई न्मून गनज ङ्झन:िङ्टल्क स्मानेटयी प्माड उऩरब्ध गयाउन फजेट 
व्मवस्था गङ्चयएको छ ।  
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19.  ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत िम्ऩूणज ङ्जवद्याथॉहरुको आॉखा स्वास्थ्म ऩङ्चयक्षण गने कामजराई िभन्वमात्भक 
रुऩफाट िञ्चारन गने कामजराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

20.  टोर ङ्झफकाि िॊस्थाको िॊस्थागत  ङ्झफकाि य ऩङ्चयचारनराई व्मवङ्ञस्थत एवभ ्प्रबावकायी वनाउने 
कामजराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

21.  उऩभहानगयका केही वडाहरूभा जेष्ठ नागङ्चयक ङ्झफश्राभस्थर / ऩाकज  ङ्झनभाजणका राङ्झग आफश्मक ऩहर 
गङ्चयनेछ । 

22.  एक वडा एक खेरभैदान, एक फारउद्यान तथा एक ङ्ञजभ क्रव कामजक्रभ अन्तगजत प्रत्मेक वडाभा 
एक खेर भैदान, एक फार उद्यान, एक मोग िाधना केन्ि तथा एक ङ्ञजभ क्रफ ङ्झनभाजण गने 
कामजराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

23.  वैदेङ्ञिक योजगायभा गएका नगयफािीका श्रीभान तथा श्रीभतीहरुराई िङ्गङ्छित एवभ ्ििङ्ञक्तकयण गनज 
प्राप्त येङ्झभटान्िराई ऩङ्टनजरगानीका राङ्झग उद्यभ ङ्जवकाि प्रफद्धजन गनज प्रोत्िाहन गङ्चयनेछ ।  

24.  आगाभी 3 वषजङ्झबर उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा वारङ्जववाहको अवस्था अन्त्म गनज वारङ्जववाह ङ्जवरुद्धको 
अङ्झबमान िभन्वमात्भक रुऩफाट अङ्ञघ फढाइनेछ ।  

25.  हेटौडा अस्ऩतारफाट ङ्जकड्नी डामराङ्झिि िेवा उऩरब्ध गयाउन िभन्वमात्भक प्रमाि अङ्ञघ फढाई िेवा 
िङ्टरु गनज आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन गङ्चयएको छ ।  

26.  प्रिव वेदनारे ऩीङ्झडत बएका भङ्जहराहरूका राङ्झग ियकायी अस्ऩतार वा स्वास्थ्म केन्ििम्भ जाॉदा 
राग्ने एकतपी मातामात खचज (एम्फङ्टरेन्ि बाडा ) ियकायी अस्ऩतार वा स्वास्थ्म केन्ि िॉग िभन्वम 
गयी उऩभहानगयऩाङ्झरकारे ब्महोयी नो होभ डेङ्झरबयी कामजक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । िाथै हार 
िञ्चारनभा यहेका स्वास्थ्म केन्िहरूको स्तयोङ्ङङ्झत गदै स्वास्थ्म िेवाको ङ्जवस्ताय गने क्रभभा बौगोङ्झरक 
रुऩभा टाढा यहेका वस्तीहरुका राङ्झग थऩ स्वास्थ्म केन्िहरु िञ्चारन गने कामजको थारनी गङ्चयनेछ ।  

27.  भङ्जहराहरुभा देङ्ञखएको स्तन तथा ऩािेघय क्मान्िय एवभ ्अङ्ग खस्ने िभस्माराई रङ्ञक्षत गयी नगय 
क्षेरभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ५ स्थानभा स्वास्थ्म ङ्झिङ्जवय िञ्चारन गयी स्वास्थ्म ऩङ्चयक्षण तथा उऩचायका राङ्झग 
ऩयाभिज य प्रषेण गने कामजराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

28.  घयेरङ्ट स्तयभा उत्ऩाङ्छदत हस्तकरा िाभानराई प्रफद्धजन गनज उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टको प्रदिजनी तथा फेचङ्झफखन 
गनजका राङ्झग ङ्झफक्री केन्ि वा कोिेरी घय िञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

29.  गैयियकायी िॊस्थाहरुको स्थानीम ङ्जवकािभा यहने बङू्झभकाराई प्रबावकायी वनाउन नगय क्षेरङ्झबर कामज 
गदै आएका याङ्जिम तथा अन्तयाङ्जिम गैय ियकायी िॊस्थाहरुराई नगयको आवश्मकता य प्राथङ्झभकताका 
आधायभा हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको स्वीकृतीभा नगय क्षेरभा कामज गनज प्रोत्िाहन गङ्चयनेछ ।  

30.  नगयका िवै वडाहरुभा क्रभि: िहयी स्वास्थ्म िेवा ङ्झफस्ताय गने नीङ्झत अनङ्टिाय िहयी स्वास्थ्म 
केन्िहरुको स्थाऩना गङ्चयनेछ ।  

31.  फदृ्धाश्रभभा यहेका फदृ्धफदृ्धाहरूको ङ्झनमङ्झभत स्वास्थ्म ऩयीक्षणका राङ्झग वडाभा यहेका स्वास्थ्म केन्िहरु 
भापज त िहमोग गङ्चयनेछ ।  

32.  नगयका जेष्ठ नागङ्चयकहरूको भोङ्झत ङ्झफन्दङ्ट ऩयीक्षण गनजका राङ्झग हेटैंडा िाभङ्टदाङ्जमक आॉखा अस्ऩतार 
तथा अन्म िाभाङ्ञजक िॊस्थाहरुिॉग िभेत आफश्मक िहकामज गङ्चयनेछ ।  

33.  िाभाङ्ञजक िङ्टयक्षा बिा ङ्झफतयणका राङ्झग स्थानीम फैंकहरू िॉगको िहमोगभा स्थानीम स्तयभा नै 
ङ्झफतयणको ब्मफस्था ङ्झभराईने छ ।  

34.  नागङ्चयकता नबएका कायण  िाभाङ्ञजक िङ्टयक्षा बिा प्राप्त गनज निकेका फदृ्धाश्रभभा फिेका जेष्ठ 
नागङ्चयकहरूको अङ्झबरेख ङ्झरई िाभाङ्ञजक िङ्टयक्षा बिा ङ्छदराउन आफश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।  

35.  ङ्झर ङ्झफ वन ङ्जवज्ञान अध्ममन िॊस्थान , हेटौंडा क्माम्ऩिको अङ्झडटोङ्चयमभहरको क्षभता अङ्झबफङृ्जद्ध एवॊ थऩ 
िङ्टधायका राङ्झग िहकामज गङ्चयनेछ ।  
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36.  िपा य िङ्टन्दय नगय ङ्झनभाजणभा उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबरका उद्योगहरुको ऩञ्जीकयण, प्रवद्धजन य 
वातावयणीम कय व्मवस्थाऩन गनज िम्फङ्ञन्धत उद्योगहरुिॉग िहकामज य िहजीकयण गङ्चयनेछ ।  

37.  िञ्चाय क्षेरको प्रफद्धजन एवभ ्क्षभता ङ्जवकािका राङ्झग ऩरकाय भहािॉघिॉग िभन्वम एफभ ्िहकामज 
गङ्चयनेछ ।  

38.  भङ्जहराहरुराई खेरकङ्ट द क्षेरभा िहबाङ्झगता फढाउने उदे्दश्मरे भङ्जहरा ङ्ञजभ क्रफको स्थाऩना एवभ ्
िञ्चारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

39.  िभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुको िैङ्ञक्षक गङ्टणस्तय िङ्टधाय गने क्रभभा नगयका दङ्टगजभ क्षेरभा यहेका 
ङ्जवद्यारमहरुभा कामजयत ङ्ञिक्षक ङ्ञिङ्ञक्षकाहरुराई प्रोत्िाहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 
घ. वातावयण, स्वास्थ्म य ियिपाई तपज ् 
1. हाम्रो हेटौडा िपा हेटौडा प्रवजद्धन कामजक्रभ अन्तजगजत िून्म पोहय अवस्था ङ्झनभाजणका राङ्झग क्रभि: 

अन्म क्षेरभा िभेत िेवा ङ्झफस्ताय  गयी पोहयको भारा घटाउने, जैङ्जवक तथा अजैङ्जवक पोहयजन्म 
ऩदाथजको ऩङ्टन प्रमोग य ऩङ्टन् प्रिोधन ङ्झफङ्झध  प्रवद्धजन कामजक्रभराई ङ्झनयन्तता ङ्छदइनेछ । 

2. जैङ्जवक पोहयफाट ग्माि उत्ऩादन हङ्टन िक्ने िॊबावनाराई भध्मनजय गयी वैकङ्ञल्ऩक उजाज प्रवजद्धन 
केन्ििॊगको िहकामजभा बएको िॊबाव्मता  अध्ममनको आधायभा ग्माॉि उत्ऩादनका राङ्झग ङ्झनजी क्षेर 
छनोट िम्फङ्ञन्ध कामज बईयहेकोरे मिको कामाजन्वमनराई प्रोत्िाहन गङ्चयनेछ  ।   

3. िपा, स्वच्छ एवभ ्वातावयणभैरी नगय ङ्झनभाजणका राङ्झग प्रमोगङ्जवङ्जहन  ङ्झफद्यङ्टतीम तथा अन्म िभाग्रीजन्म 
पोहयराई वैज्ञाङ्झनक ङ्झफङ्झधफाट व्मवस्थाऩनको प्रायङ्ञम्बक प्रमाि स्वरुऩ कागजजन्म  पोहयको ऩङ्टन प्रमोग 
गने गयी कामजक्रभ िॊचारनभा ल्माइनेछ ।  

4. Poluters Should Pay  अवधायणा अनङ्टिाय उऩभहानगयऩाङ्झरकारे गयेको याजश्व क्षेर िङ्टधाय िम्फन्धी 
अध्ममन प्रङ्झतवेदनरे ङ्झिपाङ्चयि गयेका केही प्रदङ्टषणमङ्टक्त उत्ऩादनभा ऩङ्चयक्षणको रुऩभा वातावयण प्रदूषण 
िङ्टल्क रगाइनेछ ।  मियी प्राप्त  हङ्टने यकभ कामजङ्जवङ्झध फनाई वातावयण िॊयक्षण तथा प्रबाङ्जवत क्षेरको 
ङ्जहतभा खचज गङ्चयनेछ । 

5. हङ्चयमारी प्रफद्धजनका राङ्झग िडक आमोजना िॊचारन गदाज वकृ्षायोऩणराई आमोजनाको अङ्झबङ्ङ अॊगको 
रुऩभा एकीकृत गयी कामाजन्वमन गने कामजराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । िाथै ङ्झनभाजण बइिकेका 
िडकहरु तथा नदी ङ्जकनायहरूभा  िभेत वकृ्षायोऩण गने कामजराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । 

6. नगय क्षेरभा हङ्चयमारीको प्रफद्धजन िॉगिॉगै उत्ऩादन फङृ्जद्धराई िभेत फढावा ङ्छदन आगाभी आ.फ. 
075/076 फाट वडा स्तयभा परपङ्ट र निजयीको ङ्जवकाि गङ्चयनेछ ।  

7. ऩोङ्झरङ्झथन झोरा तथा प्राङ्जिक कऩको प्रमोगराई क्रभि् ङ्झनरूत्िाहन गदै हेटौंडाराई प्राङ्जिकभङ्टक्त 
नगय वनाउने कामजराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । 

8. मि नगयराई खङ्टल्रा ङ्छदिा भङ्टक्त क्षेर घोषणा गङ्चयएकोभा िन २०१8 ङ्झबरभा ऩूणज ियिपाइमङ्टक्त नगय 
ङ्झनभाजणका राङ्झग ङ्झफकाि िाझेदायहरुिॊगको िहकामजभा तजङ्टजभा बएको ऩूणज ियिपाई मोजना 
कामाजन्वमनभा ल्माई ऩूणज ियिपाईमङ्टक्त नगय ङ्झनभाजण कामज िम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ  ।   

9. हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई  येङ्जवजजन्म जोङ्ञखभ भङ्टक्त नगय फनाउन िाभङ्टदाङ्जमक कङ्ट कङ्ट य वन्ध्माकयण 
अङ्झबमान िॊचारन गङ्चयनेछ बन ेघयऩारङ्टवा कङ्ट कङ्ट यको यङ्ञजिेिन, ङ्झनमङ्झभत खोऩको अनङ्टगभन य कङ्ट कङ्ट यजन्म 
ङ्छदिा जोङ्ञखभ न्मङ्टङ्झनकयणका राङ्झग ङ्झफिेष अङ्झबमान िॊचारन गङ्चयनेछ । 

10.  उऩभहानगयको िौन्दमजता एवॊ िफायी आफागभनभा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाङ्चययहेका ङ्झफङ्झबङ्ङ प्रकायका िफायी 
िाधनहरूको  ऩाङ्जकज ङ ब्मफस्थाऩनका राङ्झग  ङ्जविेष ऩहर गङ्चयनेछ ।  

11.  एक घय तीन ङ्झफरूवा य एक ऩानी िॊयक्षण ऩोखयी ङ्झनभाजण िङ्जहतको हङ्चयमारी प्रफद्धजन कामजक्रभ 
अन्तगजत हङ्चयमारी नगय ङ्झनभाजण गनजका राङ्झग नगयफािीहरूरे आफ्नो घय ङ्झनभाजण गदाज कङ्ञम्तभा ३ 



 12 

वटा परपूरका ङ्जवरूवा योऩी हङ्टकाजउन रगाउने अङ्झबमानराई ङ्झनयन्तयता ङ्छददै घय ङ्झनभाजण िम्ऩङ्ङ 
प्रभाणऩर जायी गदाज मिको अनङ्टगभन गङ्चयने छ ।  

12.  गङ्टणस्तयमङ्टक्त  खानेऩानीको ब्मफस्थाऩनका राङ्झग खानेऩानी तथा ियिपाई ङ्झडङ्झबजन कामाजरम, हेटौंडा 
खानेऩानी ब्मफस्थाऩन फोडज िॉग िहकामज गङ्चयनेछ ।  

13.  भङ्जहराहरूको ऩािेघय िम्फन्धी तथा स्तन क्मान्िय िम्फन्धी योगको ऩयीक्षणका राङ्झग स्वास्थ्म 
िम्फन्धी िॉस्थाहरूिॉग िहकामज गङ्चयने छ ।  

14.  हेटौंडा अस्ऩतारराई िङ्टङ्झफधा िम्ऩङ्ङ फनाउन ियोकायवाराहरुिॉग िभेत छरपर गयी िम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा ऩहर गङ्चयने छ ।   

15.  बौगोङ्झरक दृङ्जिकोणरे जोङ्ञखभमङ्टक्त स्थानभा विेका नगयका केही वस्तीहरुको स्थानान्तयणका राङ्झग 
आ.फ. 075/076 ङ्झबरै ियोकायवाराहरुिॉग छरपर गयी आवश्मक नीङ्झत वनाई कामाजन्वमन 
गङ्चयनेछ ।  

16. "स्वच्छ ियीय स्वच्छ भन, मोगिाधना िङ्जहतको स्वास्थ्म िाझा धन" कामजक्रभ अन्तगजत 
उऩभहानगयङ्झबर यहेका मोगिाधना , व्मामाभ िॉग िम्फङ्ञन्धत िङ्घ िॊस्थाहरूको कामजक्रभहरुराई फढावा 
ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरईनेछ ।  

 
ङ. िङ्टिािन तथा िॊस्थागत िङ्टधाय तपज ्   

1. िॊङ्जवधानत् स्थानीम तहको ियकायको ङ्ञजम्भेवायी िम्ऩादन गनज आवश्मक िॊस्थागत िॊयचना, जनिङ्ञक्त 
व्मवस्थाऩन तथा िभामोजन बैनिकेको वतजभान  अवस्थाभा तदथज व्मवस्थाऩन अन्तजगजत आवश्मकताको 
आधायभा नगय कामजऩाङ्झरका, वडा कामाजरम रगामत ङ्झफषमगत िाखा भहािाखाको तहगत ङ्ञजम्भेवायी 
वाॊडपाॊडको व्मवस्थाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । 

2. िवै वडाभा िङ्टङ्जवधा िम्ऩङ्ङ वडा कामाजरमहरुको व्मवस्थाऩन गने िन्दजबजभा क्रभि वडा कामाजरमहरुको 
नमाॉ बवन ङ्झनभाजण गने कामजराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

3. स्थानीमतहका ङ्जववादहरु स्थानीम तहभा नै िभाधानका राङ्झग वैकङ्ञल्ऩक व्मवस्थाऩनको रुऩभा 
िॊचारनभा आएको भेरङ्झभराऩ ऩद्धङ्झतराई उऩभहानगयऩाङ्झरकाको  न्माङ्जमक िङ्झभङ्झतफाट िम्ऩादन हङ्टने 
काभभा आफद्ध गयी थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ  । 

4. उऩभहानगयऩाङ्झरका अन्तजगजत यहेको भानव िॊिाधन ङ्झफकाि कोष, ङ्झफऩद व्मवस्थाऩन कोष, गङ्चयवी 
न्मङ्टङ्झनकयण तथा िाभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन कोष , अनाथ अऩाॊग, अिहाम ङ्झफिेष कोष, वातावयण िॊयक्षण 
ङ्जविेष कोष रगामतका कोषहरुको ऩङ्चयचारनका राङ्झग  आवश्मक कामजङ्जवङ्झध  फनाइनेछ ।  

5. िङ्टिािन तथा ऩायदङ्ञिजताका राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट िम्ऩादन बएका काभहरूको िम्फन्धभा 
िाफजजङ्झनक रूऩभा जानकायी गयाउन ियोकायवाराहरू िॉग चौभाङ्झिक रूऩभा िभीक्षात्भक छरपर 
गङ्चयने छ । िाथै ङ्झफकाि  ऩरकाङ्चयता ऩङ्टयस्काय जस्ता कामजक्रभहरुराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । 

6. उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट  िॊचारन गङ्चयने आमोजना तथा कामजक्रभहरुको प्रबावकायीता तथा गङ्टणस्तय 
कामभ गनज आमोजना अनङ्टगभन तथा िङ्टऩङ्चयवेक्षण िङ्झभङ्झतराई थऩ प्रबावकायी वनाइनेछ । 

7. याङ्जिम तथा अन्तयाङ्जिमस्तयका स्थानीम ियकाय, स्थानीम ङ्झनकामिॊग िम्फङ्ञन्धत िॊघिॊस्थाहरुिॊग भैरी 
िम्फन्ध ङ्झफस्ताय गने य िम्फन्ध स्थाङ्जऩत बइिकेको रङ्झरतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकािॉगको  िहकामज 
ङ्झफस्तायका राङ्झग कामजक्रभहरु  तजङ्टजभा गयी कामाजन्वमन गङ्चयनेछ । 

8. वडाभा आईऩने ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झिभका बैऩयी काभहरू िभमभै िम्ऩङ्ङ गनज िहज फनाउने उदे्दश्मरे वडा 
अध्मक्षज्मूको ङ्झनणजमानङ्टिाय खचज गने गयी खडा गङ्चयएको वडा ङ्झफकाि कोषराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

9. ङ्जवज्ञ प्राङ्जवङ्झधक तथा कङ्ट िर ऩयाभिजदाताको िहमोगभा बू-उऩमोग नीङ्झत, नगय मातामात गङ्टरु मोजना , 
ङ्छदघजकाङ्झरन नगय ङ्जवकाि मोजना तजङ्टजभा आ.फ. 075/076 ङ्झबर िम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ ।  
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10. उऩभहानगयऩाङ्झरकारे फजाय अनङ्टगभनराई प्रबावकायी फनाउने उदे्दश्मरे उऩभहानगयऩाङ्झरका आपैरे 
खाद्य ऩङ्चयक्षण प्रमोगिाराको स्थाऩना आ.फ. 075/076 को िङ्टरुभा नै गङ्चयनेछ ।  

11. प्रङ्झफङ्झधभैरी उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्झनभाजण गने क्रभभा िवै वडा कामाजरमहरुभा Free Wifi zone को 
उऩरव्धता गयाइनेछ ।िाथै ऩङ्टष्ऩरार ऩाकज भा िभेतभा Free Wifi zone को िङ्टङ्जवधा उऩरव्ध गयाइनेछ 
। 

12.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाका याििेवकहरुको कामज प्रयेणाका राङ्झग िङ्टऩङ्चयवेक्षकफाट ङ्झनमङ्ञन्रत हङ्टने गयी 
भाङ्झिक रुऩभा प्रोत्िाहन स्वरुऩ अङ्झतङ्चयक्त िभम िभऩजण बिा उऩरब्ध गयाइनेछ ।  
   

नगयिबा िदस्मज्मूहरु, 
चारङ्ट आ.फ. 074/075 का राङ्झग रु. १ अफज ४३ कयोड 66 राख 83 हजाय िॊिोङ्झधत व्मम 

अनङ्टभान गङ्चयएकोभा आगाभी आ.फ. 075/076 का राङ्झग रु. 1 अफज 63 कयोड ४ राख ५७ हजाय 
अनङ्टभाङ्झनत फजेट प्रस्ताव गङ्चयएको छ । कूर फजेट भध्मे कामाजरम िञ्चारन तथा प्रिािङ्झनक खचज तपज  रु. 
16 कयोड 59 राख 64 हजाय अनङ्टभान गङ्चयएको छ । अथाजत कूर फजेटको 10.18% प्रिािङ्झनक खचज 
तपज  ङ्जवङ्झनमोजन प्रस्ताव गङ्चयएको छ ।   

 
मिै गयी ऩूॉङ्ञजगत तपज  ङ्झफङ्झनमोजन  प्रस्ताव गदाज गत नगय िबाफाट ङ्ञस्वकृत  गयेको यणनीङ्झतक, 

नगयस्तयीम िूरा ऩूफाजधाय य नगयस्तयीम क्षेरगत आमोजना तथा कामजक्रभहरु , रङ्ञक्षत क्षेरिॊग िम्फङ्ञन्धत 
आङ्झथजक, िाभाङ्ञजक, िीऩ ङ्झफकाि तथा िॊस्थागत क्षेरका राङ्झग ङ्ञस्वकृत आमोजना तथा कामजक्रभ य वडा 
बेराफाट ङ्ञस्वकृत वडा तथा वस्ती स्तयीम  िाधायण य रङ्ञक्षत क्षेरिॊग िम्फङ्ञन्धत बौङ्झतक ऩूवाजधाय ङ्झनभाजणिॊग 
िम्फङ्ञन्धत आमोजना तथा कामजक्रभहरु िञ्चारनका राङ्झग उच्च प्राथङ्झभकताभा याखी ङ्झफङ्झनमोजन  गङ्चयएको छ 
।नगयका िम्ऩूणज  वडाहरुराई बगूोर, जनिॊख्मा , गङ्चयवीको अवस्था य ऩूफाजधाय िॊयचनाको वतजभान अवस्था 
िभेतको आधायभा क य ख वगजभा ङ्झफबाजन गयी वडास्तयीम आमोजना तथा कामजक्रभहरुका राङ्झग भार रु.20 
कयोड 50 राख ङ्झफङ्झनमोजन प्रस्ताव गयेको छङ्ट । क्षेरगत रुऩभा आङ्झथजक ङ्झफकाि तपज  (कृङ्जष , ऩिङ्ट, उद्योग 
वाङ्ञणज्म, ऩमजटन, िहकायी य ङ्झफिीम क्षेर) कूर रु.2 कयोड 64 राख 69 हजाय ङ्झफङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

 
िाभाङ्ञजक ङ्झफकाि क्षेर अन्तजगजत (ङ्ञिक्षा, स्वास्थ्म, खानेऩानी, ियिपाई , खाद्य ऩङ्चयक्षण प्रमोगिारा, 

िॉस्कृङ्झत प्रफधजन, खेरकङ्ट द तथा भनोयन्जन य रैङ्जङ्गक िभानता य िाभाङ्ञजक िभावेिीकयण) कूर रु.59 कयोड 
17 राख 56 हजाय ङ्झफङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । ऩूफाजधाय ङ्झफकाि क्षेर तपज  (स्थानीम  िडक, ऩङ्टर तथा 
झोरङ्टङ्गेऩ ङ्टर, ङ्झिचाई, बवन तथा िहयी ङ्झफकाि, िडकफिी, उजाज, खानेऩानी ऩङ्टफाजधाय  तथा वडागत आमोजनाहरु 
िभेत) कूर रु. 37 कयोड 08 राख 51 हजाय ङ्झफङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । मिै गयी वातावयण तथा ङ्जवऩद 
व्मवस्थाऩन क्षेर तपज  (वन तथा बू िॊयक्षण, जराधाय िॊयक्षण, जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्रण, वातावयण  िॊयक्षण, 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन य वारुणमन्र िॊचारन तथा व्मवस्थाऩन िभेत) 
कूर रु. 7 कयोड 31 राख 70 हजाय ङ्झफङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । मिै गयी िॊस्थागत ङ्झफकाि, िेवा प्रवाह य 
िङ्टिािन क्षेर तपज  (िॊस्थगत ऩङ्टफाजधाय , िॊस्थगत क्षभता ङ्जवकाि, भानव िॊिाधन ङ्जवकाि, िङ्टयक्षा व्मवस्थाऩन, 
िङ्टचना प्रङ्जवङ्झध, िङ्टिािन प्रफद्धजन, ऩञ्जीकयण व्मवस्थाऩन िभेत) कूर  रु. 2  कयोड 16 राख 34 हजाय 
ङ्झफङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

 
 िवै वडाभा िङ्टङ्जवधा िम्ऩङ्ङ वडा कामाजरम बवन ङ्झनभाजण गने उदे्दश्मका िाथ वडा नॊ. 12 को बवन 

ङ्झनभाजणको प्रङ्जक्रमा िङ्टरु बैिकेको छ ।फाॉकी वडाहरुको बवन ङ्झनभाजण तथा  भभजतका राङ्झग आगाभी आ.फ.का 
राङ्झग फषज रु. 50 राख, बाङ्चय भेङ्झिन य औजाय, ङ्झनभाजण िम्फङ्ञन्ध भेङ्झिन, ट्रीऩय, ट्रमाक्टय, ङ्ञजऩ, भोटयिाइकर, 
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कामाजरम िाधन तपज  २ कयोड 75 राख फजेट अनङ्टभान गङ्चयएको छ । आगाभी  4 फषजङ्झबर ङ्छदघजकाङ्झरन प्रबाव 
ङ्छदने खारका नगयस्तयीम गौयफका आमोजनाहरु िञ्चारन गनज ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयनेछ । त्मस्ता आमोजनाहरुको  
ङ्जवस्ततृ िम्बाव्मता अध्ममन िङ्जहत ऩङ्चयमोजना ङ्झनभाजणका राङ्झग रु .1 कयोड ङ्जवङ्झनमोजन प्रस्ताव गङ्चयएको छ ।  
गत आ.व.भा िॊचाङ्झरत क्रभागत आमोजना तथा कामजक्रभहरुको दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानीका राङ्झग रु. ८ कयोड, नेऩार 
ियकायका अन्म ङ्झनकामहरुफाट कामाजन्वमनभा आउन िक्ने आमोजना तथा कामजक्रभहरुका राङ्झग िभऩूयक 
कोष तपज  रु. १ कयोड, िडकवोडज नेऩारफाट िहयी िडक भभजत िीषजकभा प्राप्त हङ्टन ेअनङ्टदान तथा अन्म भभजत 
िम्बाय कामजका राङ्झग भभजत िम्बाय कोष तपज  रु. 2 कयोड 5० राख, आकङ्ञस्भक तथा बैऩयी आउने खचजका 
राङ्झग रु. 1 कयोड, नगयस्तयीम ङ्झफऩद व्मवस्थाऩन कोष तपज  रु. 1 कयोड ङ्झफङ्झनमोजन प्रस्ताव गयेको छङ्ट । 

   
आगाभी आ.फ.भा वडास्तयीम  आमोजना तथा कामजक्रभहरु , ङ्झफषमगत कामाजरम तथा िाखाहरु भापज त 

िॊचारन गङ्चयने कामजक्रभहरुका अङ्झतङ्चयक्त नगयस्तयीम िूरा ङ्झफकाि ऩूफाजधाय कामजक्रभ अन्तजगजत कबजडहर ङ्झनभाजण 
कामज ऩूया गङ्चयनेछ । मिै  गयी िडक भभजत िम्बाय अन्तजगजत नगयक्षेरका ङ्झफङ्झबङ्ङ िडक खण्डको भभजत 
िङ्टधायका कामजक्रभहरु िॊचारनभा ल्माउने प्रस्ताव गङ्चयएको छ । िाथै फजाय अनङ्टगभनराई प्रबावकायी फनाउने 
उदे्दश्मरे खाद्य ऩयीक्षण प्रमोगिाराको ङ्झनभाजण तथा िञ्चारनका राङ्झग रु.20 राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन प्रस्ताव 
गयेको छङ्ट ।  

 
मि गङ्चयभाभम नगयिबाका अध्मक्षज्मू, 

अन्त्मभा, प्रस्तङ्टत फजेट, नीङ्झत तथा कामजक्रभरे मि नगयको िभग्र ङ्जवकािभा  िकायात्भक प्रबाव ऩाने 
ङ्जवश्वाि ङ्झरॊदै आगाभी आ.फ. २०७5।०७6 का राङ्झग नीङ्झत तथा कामजक्रभ य आमब्ममको अनङ्टभान (ङ्झफङ्झनमोजन 
ङ्झफधेमक, २०७5 य आङ्झथजक ङ्जवधेमक, 2075  ) मि गङ्चयभाभम िबाभा आफश्मक छरपर तथा स्वीकृङ्झतका 
राङ्झग ऩेि गयेको छङ्ट।  

   धन्मफाद ।  
 
ङ्झभङ्झत् २०७5 आषाढ  10 गते   


