
हेटौडा उपमहानगरपालिको तर्फ बाट

शहरी लबकास अनुसन्धान तथा वातावरण महाशाखा



• Establishment: 1969.
• Area: 44.5 sq.km
• Ward: 11 ( Urban: 7 Semi urban: 4
• Population: about 100 thousand
• Household: 20,000
• Social Mobilization: 181 TLOs
• Total employee: 165
• 5 Division,13 Sections, 26 Sub Sections
• International Relation:

• CityNet
• ICLEI

पुरानो हेटौडा



• Area: 261 sq.km
• Ward: 29
• Population: 152 thousand
• Household: 30,000
• Total employee: 180
• 5 Division,13 Sections, 26 Sub Sections
• International Relation:

• CityNet
• ICLEI

हालको बिस्ताररत हेटौडा





बजेट सम्बन्धन्ध लववरण

१) तीन वर्षको यथाथष कुल िजेट र खर्षको अवस्था (Graph , Tabular वा
दुवैमा )।
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यथाथफ कुि बजेट र खर्फको
अवस्था



आयको अनुपातमा खर्फको
अवस्था

Benchmar
k





हेटौडा उपमहानगरपालिकाको स्रोत पररर्ािन खाका

65%

35%

के्षत्रगत लगानी प्रवर्षनात्मक के्षत्रको खर्ष



5%

30%

60%

5%

रणबनबतक योजनाको खर्ष नगर स्तरीय योजना

वस्ती स्तरीय योजना आकस्मिक कायषक्रम

हेटौडा उपमहानगरपालिकाको स्रोत पररर्ािन खाका

के्षत्रगत खर्फ लवभाजनको खाका



44%

9%1%3%

8%

6%

27%

1% 1%

के्षत्रगत कायफक्रम र पररयोजना खर्फ आ.व. २०७१/०७२

सशतफ पूजीगत कायफक्रम

लनयलमत तथा आकन्धिक सेवा

रणनीलतक आयोजना र कायफक्रम

नगर स्तरीय कायफक्रम तथा आयोजना

प्रवर्फनात्मक कायफक्रम

िलक्षत के्षत्र लवकास कायफक्रम

वडा स्तरीय कायफक्रम तथा आयोजनाहरु

आकन्धिक कायफक्रम

आयोजना संर्ािन तथा व्यवस्थापन



तीन वषफको आन्तररकआयको
अवस्था

आ.व. आन्तररक आय िृद्दी प्रबतशत

२०६९/७० ६,१८,२०.७९१ -

२०७०/७१ ८,५८,२७.३८५ ३८.८३

२०७१/७२ ११,६५,३५.४१० ३५.७८



गत आव २०७०-७१ को तुिनामा यसआ.व. २०७१-७२ मा
आन्तररकआय २०% प्रलतशत वा सो भन्दा बलि बृन्धि भएको भए

सोको िालग गररएका प्रयासहरु संलक्षप्तमा अन्य स्थानीय लनकाय
िाई Share गने।

• राजश्व नीबतमा समसामबयक पररमाजषन र सुर्ार
• व्यस्मिगत भाडा व्यवस्थापन बवबर्मा सुर्ार गरर PPP 
अिर्ारना अनुशार व्यवस्थापन करार मोडेलमा म.उ.वा.संघ

संगको सहकायषको थालनी

• बनयबमत कर सरे्तना कायषक्रम

• करको दर भन्दा दायरा वृस्मि
• वर्क्यौता कर संकलनमा तदारुिा

• राजस्व व्यवस्थापन कमषर्ारीको सामुबहक प्रयास



बेरुजुको
अवस्था

लस नं आ व पेश्की वेरुजु कूि खर्फ कैलर्यत

१ २०६४/६५ २५५१६.६ - ७७३७१.४२

२ २०६५/६६ ४६९८९.२४ १.३३४ १०८१९९.२६९

सोबह आ व मा असुल

उपर गररएको

३ २०६६/६७

५१६६४.२१

८ - १६८६१४.३१७



खर्फको अनुपातमा पेश्कीको
अवस्था

नोट: हाल सम्म शुन्य वेरुजु



सामालजक सुरक्षा
भत्ता

लववरण संख्या िगत कलि लवतररत रकम

(रु हजारमा)

गएको

पेन्धश्क

लिज रकम

(रु हजारमा)

जेष्ठ नागरीक

४७१५ (अन्य) १०३ २,२२,५६.८९४ (अन्य)

२४५ (दबलत) १ ८२२.००० (दबलत )

जेष्ठ नागरीक

उपर्ार खर्ष
४७१४ १०३ ४,४५०.०००

एकल मबहला २ ० १२.००

लोपोनु्मख ० ० ००
० ०

अशि अपांङ

८३ (पूणष अशि) १ ३७७.२००

१११ (अबत अशि) - २४८.८



सा.सु. रकम लनकाशा तथा लवतरणको
अवस्था

लस
नं

लनकाशा प्राप्त रकम लवतरण रकम पेश्को
वाकी

नपुग रकम

१ मन्त्रालय
मार्ष त

रु

२,८१,३३.५२
०

रु

२,७९,०५.६७

७

रु
२२७.८४३

२ बजबवस
मार्ष त

रु
७०,१२.४२०

रु७०,१२.४२० ० रु
६४,७१.९८



सामालजक सुरक्षा भत्ता लवतरण

• साबिक हेटौडा १ देस्मख ११ सम्मको अस्मियारी न.पा मा नै

प्राप्त हुने भएको हुुँदा बवतरण कायष सहज रुपमा सम्पन्न

भएको

• हेटौडा उपमहानगरपाबलकामा समायोजन भएका

साबिकका ५ गाबवसहरुको हकमा अस्मियारी

बज.बव.स.मकवानपुर मार्ष त प्राप्त हुने व्यवस्था भएकोमा

प्राबिबर्क कारण िाट दोश्रो र्ौमाबसक बकस्ता रकम रु
६४,७१.९८० प्राप्त हुन नसक्दा बवतरण कायष हुन िाुँकी



सामालजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त
िाभग्राहीको संख्या



पलिकरण

अलभिेख

लववरण दताफ संख्या

जन्म दताष ३३७१ (१६६० छोरा, १७११ छोरी)

बववाह दताष १८२३ जोडी

िसाई सराई दताष ८६१ (५६१ आएको, ३०० गएको)

सम्बन्ध बवचे्छद १०



भौलतक प्रगलत

लस.
नं.

के्षत्र सुर्क ईकाई गत आब

२०७०-७१ सम्म

सम्पन्न

(पररमाण)

आ.ब २०७१-
७२ मा थप

गररएको

(पररमाण)

लनमाफणालर्

न

(पररमाण)

हाि सम्म

िाभान्धित

जनसंख्या

१ सडक माटे सडक बकबम २९ बक. मी. ० ० ०

ग्राभेल बकबम ९१ बक. मी. ५ ०.२ २१००

कालो पते्र बकबम १०३ (२५ बक बम

रास्मरि य लोकमागष

)

.०.५ ०.३ १९७८



लस.
नं.

के्षत्र सुर्क ईकाई गत आब

२०७०-७१

सम्म सम्पन्न

(पररमाण)

आ.ब २०७१-
७२ मा थप

गररएको

(पररमाण)

लनमाफणालर्

न

(पररमाण)

हाि सम्म

िाभान्धित

जनसंख्या

१ आवास गाबवस भवन संख्या - ०

उप-स्वास्थ्य
र्ौकी

संख्या ३ ०

बवध्यालय
भवन

संख्या - १२ १४ १३४५६

िबथषङ्ग सेन्टर संख्या १ ० ०

भौलतक प्रगलत



उले्लखलनय / अनुकरलणय कायफहरु
• सनु्तबलत बिकासको अवर्ारणा अनुसार सुत्रमा आर्ाररत श्रोत पररर्ालन र

कायषन्वयन

• Land Use Plan (भू-उपयोग योजना) Municipal Transport Master Plan (
नगर यातायात गुरु योजना) योजना तथा भवन बनमाषण मापदण्ड, रारि ीय भवन

संबहता कायषन्वयन गरर सूरबक्षत भवन बनमाषणमा जोड, 

• जनसमुदायको सहभाबगतामा आर्ाररत Zero Waste प्रिर्षन कायषक्रम (Green 
and Blue channel for Source Segregation), (श्रोतमा र्ोहोर वगीकरणका
लाबग हररयो-बनलो अबभयान) सबहतको संकलन, ढुवानी, दोस्रो र्रणमा

पृथकीकरण, जैबवक र्ोहोरिाट जैबवक मल उत्पादन

• खुला दस्ममं्पग के्षत्रिाट बनयस्मन्त्रट दस्ममं्पग संर्ालन गरी एकीकृत र्ोहोर

ब्यिस्थापनमा बनबज सेवा प्रदायक कम्पबन संग सान्झेदारी



उले्लखलनय / अनुकरलणय कायफहरु

• पुष्पलाल पाकष , बर्ल्ड्ि ेन पाकष ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र संग सान्झेदारीमा व्यवस्थापन

• बडबजटल नागररक िडापत्र प्रयोगमा ल्याउने पबहलो नगरपाबलका

• नू्य.स.का.स. मुल्यांकनमा ८६ अंक प्राप्त गरर १५ प्रबतशत थप अनुदान प्राप्त गनष सर्ल

• २०७१ सालमा सर्ा शहर घोर्णा भई रु. ५ लाख नगद राबरि य पुरस्कार प्राप्त

• मानबियताको शहर सम्बन्धी अवर्ारणाको बवकास

– सडक वाल वाबलकाको लाबगमामाघर
– मानबसक सनु्तलन गुमाएका, पररवारवार वाट पररत्यि भएका असहायहरुको लाबग

मानवसेवा आश्रम
• बनबक्रर प्रकारको वालश्रमरबहत हेटौडाको अवार्राणा शुरुवात र हररयो झन्डा अबभयान

• लैंबगक बहंशा मुि के्षत्र घोर्णाको ३ वर्ीय कायषयोजना शुरुवात (३ वटा वडा घोर्णा)



प्रमुख समस्याहरु

• पुरानो पेश्की र्रर्ारक गदाष तत्काबलन समयमा भौबतक संरर्ना हरुको

हालको अवस्थाको आर्ारमा प्राबवबर्क मुल्यांकन, बिल भपाषइ सम्बस्मन्ध

समस्या अत्याबर्क देस्मखने

• वतषमान संगठन संरर्ना र जनशस्मि साबवकको हेटौडाको पररदृश्यमा तयार

गररएकोमा के्षत्र बिस्तार (५ गा.बव.स.) तथा स्तरवृस्मि (उ.म.न.पा) जस्ता

पररवबतषत सन्धभषमा नु्यन जनशस्मि िाट कायषसम्पादन गनुष पने अवस्था

• आ.व. २०७१/०७२ मा गाबभएका गा.बव.स.को वजेट प्राप्त नभएको

• सा.सु. भत्ता तेश्रो र्ौमाबसकको बवतरण गनष रकम पयाषप्त प्राप्त नभएको



समार्ानका िालग गरेका प्रयासहरु

• नया आयोजना कायाषन्वयनमा ZERO पेश्कीको कायषक्रम लागु भएको

• पुराना पेश्कीको हकमा बिध्यामान भौबतक अवस्था र तत्काल प्राप्त

प्रमाणको आर्ारमा र्रर्ारक गने प्रयास

• ितषमान एवं पररवबतषत सन्धभषमा संगठन संरर्ना र जनशस्मि ब्यिस्था
सबहतको को O/M, O/D को लाबग मन्त्रलाय संग अनुरोर्



मन्त्राियसंग राखेका अपेक्षाहरु

• थालनी गररएका अरु्रा बनमाषण कायष सम्पन्न गनष केस्मन्द्रय योजनाको रुपमा

समावेश गररबदन पहल हुनुपने (वासुदेव सभागृह आबद )

• उपमहानगरपाबलका घोर्णा संगै थबपएका बवकट र नु्यनतम पूवाषर्ार

नपुगेका के्षत्र बवकास गनष वजेट वृस्मि गररनु पने (अनुदान िढाउनु पने)

• समस्या बनराकरणका लाबग अनुरोर् गररएका सहमबतमा बशघ्र बनकास

हुनुपने (पटके कर, सा.बन.सा.अवार्राणा, कमषर्ारी बनयुस्मि प्रबक्रया आबद

)



प्रमुख लसकाई

• त्यस्तो प्रमुख बसकाई जुन अन्य स्थानीय बनकायले ग्रहण गरी आफ्नो
कायषके्षत्रमा सहजै लागु गने बकबसमको भए राम्रो



Performance Contract को Self 
Assessment

नगरपालिकािे २४ सै घण्टा र्ािु

हुने गरी दमकिको व्यवस्था

गरेको ।

नगरबभत्रका सिै सडकहरुको

Right of Way बनर्ाषरण भएको ।

नगरपाबलकाको नू्यनतम शतष तथा

कायषसम्पादन मापन २०६६ ले

बनर्ाषरण गरेका नू्यनतम शतषहरु पूरा

भएको ।

सम्पन्न गरेका कायफहरु र्ािु अवस्थामा रहेका

कायफहरु

गनफ नसलकएको कायफहरु



Performance Contract को Self 
Assessment

सम्पन्न गरेका कायफहरु र्ािु अवस्थामा रहेका

कायफहरु

गनफ नसलकएको कायफहरु

नगरपाबलकाका समू्पणष वडाहरुमा वडा

नागररक मञ्च बवस्तार भएको

२१ वटा वडामा स्थापना

भएको

नगरपाबलका के्षत्रबभत्रका सवै टोलहरुमा

टोल सुर्ार सबमबत/नागररक सरे्तना

केन्द्रको गठन भएको हुने

टोल सुर्ार सबमबत/नागररक

सरे्तना केन्द्र सिै वडाहरुमा

बवस्तार हुने क्रममा रहेको



Performance Contract को Self 
Assessment

सम्पन्न गरेका कायफहरु र्ािु अवस्थामा रहेका

कायफहरु

गनफ नसलकएको कायफहरु

सिै अबर्कृत स्तरका

कमषर्ारीहरुको कायाषलयको ठेगाना

रहेको इ मेल खोबलएको तथा र्ौथौ

तहभन्दा माबथका समू्पणष

कमषर्ारीहरुलाई Basic Computer 
Knowledge भएको



Performance Contract को Self 
Assessment

सम्पन्न गरेका कायफहरु र्ािु अवस्थामा रहेका कायफहरु गनफ नसलकएको कायफहरु

नगरपाबलकाले प्रर्बलत कानून

िमोबजम िालश्रमलाई बनरे्र्

गरेको

नगरपाबलकाको २ वटा

वडाहरुलाई िालश्रम मुि वडा

घोर्णा

नगरपाबलकाले र्ोहरमैला ऐनले

तोके अनुसार सो ऐन बवपररत

काम गनेहरुलाई दण्ड जररवाना

गने गरेको



Performance Contract को Self 
Assessment

सम्पन्न गरेका कायफहरु र्ािु अवस्थामा रहेका कायफहरु गनफ नसलकएको कायफहरु

नगरपाबलकाले र्ोहरमैला ऐनले तोके

अनुसार सो ऐन बवपररत काम

गनेहरुलाई दण्ड जररवाना गने गरेको

नगरपाबलकाले आर्ैं ले वा सवषसार्रण

जनताको समेत साझेदारीमा कस्मिमा

आगामी ५ वर्ष बभत्रमा View Tower
बनमाषण गरी सके्न गनष कायषथालनी गरेको



सरसर्ाई को के्षत्रमा नया प्रयोग “हररयो/नीिो/रातो
अलभयान”



जैलवक / अजैलवक र्ोहोर
पृथकीकरण

प्लान्धिक बोति संकिन केन्द्र



सर्ा सहर घोषणाको क्षण



लडभाइडर सलहतको पलहिो सडक

“कान्धन्तपथ”
भौलतक लनमाफण संगसंगै वातावरण

सनु्तिनको अभ्यास



सडक कालो पते्र, हे उ ,म न पा -७, २०७२ जेष्ठ ८
गते



नाली बनमाषण, हे उ म न पा-५, २०७१
पौर्



नािी लनमाफण हे उ म न पा - ४, २०७२

जेष्ठ

जेष्ठ नागररक आवाश बनमाषण, हे उ म न पा -२१, २०७२

जेष्ठ

सडक ढलान, हे उ म न पा -१०, २०७२

जेस्ठ



सामालजक लवकाशका

झिकहरु

वािक्लब गठन, हे न पा

२९

LGCDP अन्तगफत घुम्तीकोष मार्फ त
आयआजफन कायफक्रम (वाख्रा पािन), 

हे न पा ७



लबनाशकारी महा-भूकम्प -२०७२ पश्चात

तत्काि राहत लवतरणका झिकहरु

राहत सामग्री लवतरणको िालग तयारी

गररदै

राहत सामग्री लवतरण गररदै,

पदमपोखरी



सुशासन र पारदलशफता संबन्धी सूर्कहरु

सूर्कहरु सूर्सूर्क पुरा भएका गालवस

संख्या

सूर्क पुरा

गने

नगरपालिका

संख्या

सूर्क पुरा गने

लजलवस

१. गुनासा सुने्न अबर्कारी

तोबकएको (नगरपाबलका र

बजबवसको सूर्ना अबर्कारीको

नाम समेत)

भीम प्रसाद बतमस्मिना, 

प्रवन्धक, सामाबजक बवकास

महाशाखा

२. साजबनक सुनुवाई गरेको

संख्या
३


