ऩाॉचौ नगयसबाको फैठकभा २०७६ सार आषाढ १० गते भॊगरफाय
नगय उऩप्रभङ्टख श्री ङ्झभनाकङ्टभायी राभारे
प्रस्तङ्टत गनङ्टु बएको

आङ्झथक
ु वषु 2076/77 को
नीङ्झत तथा कामुक्रभ य फजेट वक्तव्म

हेटौँडा उऩभहानगयऩाङ्झरका
नगय कामुऩाङ्झरकाको कामाुरम
2076
http://www.hetaudamun.gov.np

1

नगयप्रभङ्टख एवभ् नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
प्रभङ्टख अङ्झतङ्झथ भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मू,
सॊ ङ्घीम सॊ सदका भाननीम सदस्मज्मूहरु,
नगयसबा सदस्मज्मूहरू,
सञ्चायकभॉ ङ्झभरहरु एवभ् उऩङ्ञस्थत सम्ऩूणु भहानङ्टबावहरु ।
१.

नेऩारको सॊ ङ्जवधानको कामाुन्त्वमनऩश्चात् स्थानीम सयकायको रुऩभा
गठन बइु नगयवासीको सङ्टख

, शाङ्ञन्त्त य सभृङ्जितपु अगाङ्झड

फङ्जढयहे को सङ्टखद सन्त्दबुभा मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको तेस्रो वषुको
नीङ्झत तथा

कामुक्रभ य फजेट सम्भाङ्झनत नगयसबाभा उऩङ्ञस्थत बइु

प्रस्तङ्टत गनु ऩाउॉदा हषुङ्जवबोय तथा गौयवाङ्ञन्त्वत भहसङ्टस गये को छङ्ट
।
२.

आजको मस ऩयभ घडीभा सावुबौभ जनताको वास्तङ्जवक तथा

अथुऩूणु सहबाङ्झगताभा शासन व्मवस्थाको सञ्चारन हङ्टने याजनीङ्झतक

प्रणारीको प्राङ्झद्ऱको ङ्झनङ्ञम्त आफ्नो अभूल्म य अतङ्टल्म जीवन आहू ङ्झत
गनङ्टह
ु न
ङ्ट े सम्ऩूणु ऻातअऻात सङ्जहदहरुप्रङ्झत श्रिान्त्जरी अऩुण गनु
चाहन्त्छङ्ट ।
३.

सचेत, सङ्टसूङ्ञचत य सॉस्कायमङ्टक्त नेऩारी नागङ्चयकको अथक भेहनत य
गौयवऩूणु फङ्झरदानीफाट प्राद्ऱ सॊ ङ्जवधानफभोङ्ञजभ सावुबौभ जनताको
चमनभापुत ङ्झनवाुङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट गठन बएको
उऩभहानगयऩाङ्झरका नगयवासीको आधायबूत हक तथा अङ्झधकायप्रङ्झत
सचेत य सदृश्म यहॉदै "सपा हङ्चयमारी, पूरैपूरको सहय हेटौंडा"

बङ्ङे सोचका साथ नेऩार सयकायको "सभृि नेऩार, सङ्टखी नेऩारी"

तथा प्रदे श सयकायको "स्वस्थ, सङ्टसॊस्कृत य सङ्टखी जनता; सभाजवाद
उन्त्भङ्टख सभृि प्रदे श" को याङ्जष्डम तथा प्रादे ङ्ञशक आकाॉऺा ऩूया गने
अङ्झबमानप्रङ्झत ऩूणु प्रङ्झतफि छ।
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४.

मसै सबाभा भैरे आङ्झथक
ु वषु २०७५/७६ को नीङ्झत तथा
कामुक्रभ य फजेट वक्तव्म

प्रस्तङ्टत गदाु

"सभृि हेटौडा , सङ्टखी

नगयवासी" फनाउने दीघुकारीन उद्देश्मसङ्जहत ङ्जवकासराइु हे टौडा
नगयको भौङ्झरक ढाॉचाभा अगाङ्झड फढाउने सन्त्दबुभा सीङ्झभत स्रोत
साधनराइु अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन य सदङ्टऩमोग गनुका ङ्झनङ्ञम्त
आवङ्झधक नगय ङ्जवकास मोजना य दीघुकारीन नगय सडक

गङ्टरुमोजनाफाट भागुङ्झनदे ङ्ञशत हङ्टने कङ्टया सम्भाङ्झनत सबाभा व्मक्त

गये को ङ्झथएॉ । मस ङ्छदशाभा हे टौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकारे सङघीम

सयकाय तथा प्रदे श सयकायसॉग आवश्मक सभन्त्वम य सहकामु गयी
ङ्जवकासको सभग्र गङ्झतराइु तीव्रता प्रदान गये को छ।
५.

हे टौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सडक ऩूवाुधायको ङ्झनभाुण तथा
नगयङ्झबर फृहत् आमोजना कामाुन्त्वमन गनु सङ्घीम सयकायको

स्वीकृङ्झत तथा सभन्त्वमभा सहयी ऩूवाुधाय रगानी ऩङ्चयमोजना (UIIP)
भापुत ऩूवाुधाय ङ्जवकास कामुक्रभको प्रायम्ब गङ्चयएको छ ।
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
मस सम्भाङ्झनत सबा सभऺ चारू आङ्झथक
ु वषुभा सम्ऩङ्ङ बएका भङ्टख्म
भङ्टख्म ऺेरगत कामुक्रभहरु प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्त्छङ्ट ।
६.

चारू आङ्झथक
ु वषुभा उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेरङ्झबरका ङ्जवङ्झबङ्ङ सडक
खण्डभा २.8 ङ्जक.ङ्झभ. कारोऩरे गने कामु सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।
मस अवङ्झधभा 18.7 ङ्जक.ङ्झभ. सडक ढरान गने कामुराई ऩङ्टणत
ु ा
ङ्छदनङ्टका साथै 24 ङ्जक.ङ्झभ. सडकका राङ्झग नमाॉ ट्रमाक खोल्ने
रक्ष्म यहे कोभा २३ ङ्जक.ङ्झभ. सडकको नमाॉ ट्रमाक खोङ्झरएको छ
। ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाको ४ वटा स्थानभा ४३ ङ्झभ. कल्बटु ङ्झनभाुण
गङ्चयएको छ । सडक स्तयीकयण गयी आवागभनभा सहज
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तङ्टल्माउन २४.4 ङ्जक.ङ्झभ. कच्ची सडकभा ग्राबेर गने काभ सम्ऩङ्ङ
गङ्चयएको छ ।
७.

खेङ्झतमोग्म जङ्झभनभा ङ्झसॊचाई सङ्टङ्जवधा ऩङ्टमाुउन वडा नॊ . 12 भा ८१

ङ्झभ. राभो कङ्टरो ङ्झनभाुण गङ्चयएको छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाका वाङ्झसन्त्दाको
दै ङ्झनक जीवन सहज फनाउन उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झबङ्ङ
स्थानहरुभा १२ वटा खानेऩानी मोजना सम्ऩङ्ङ गयी थऩ 1000
घयधङ्टयीभा खानेऩानीको सङ्टङ्जवधा ऩङ्टमाुइएको छ ।
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ८ वटा वडाहरुभा ११ वटा साभङ्टदाङ्जमक
बवनको ङ्झनभाुण कामु सम्ऩङ्ङ बएको छ । सवायी आवागभनराई
सङ्टयङ्ञऺत य व्मवङ्ञस्थत फनाउन काङ्ञन्त्तरोकऩथको भध्म बागभा
४00 ङ्झभ. राभो ङ्झडबाइडयको ङ्झनभाुण कामु सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।

८.

चारू आङ्झथक
ु वषुभा बवन इजाजत शाखाभा घयनक्सा ऩासको
ङ्झनङ्झभत्त नक्सा दताु १ हजाय २ सम 76, नक्सा ऩास 1 हजाय ३
सम ७८, नक्सा नाभसायी १ सम १६, नक्साको म्माद थऩ ४१
वटा बएको छ ।

९.

नगय ऺेरङ्झबरभा कामुक्रभ सञ्चारन गङ्चययहे का सहकायी

ॉ डा तथा सूचनाहरुको ङ्जवद्यङ्टतीम
सॊ स्थाहरुको तथ्माङ्क , आक
भाध्मभफाट प्रशोधन तथा अङ्झबरेखीकयण गयी जोङ्ञखभका आधायभा
सभस्माग्रस्त सहकायी सॊ स्थाहरु ऩङ्जहचान गनु प्रमोगभा ल्माइुएको
COPOMIS (Cooperative and Poverty Alleviation Management
Information System) तारीभ मसै आङ्झथक
ु वषुभा 30 वटा
सहकायी सॊ स्थाहरुराइु

प्रदान गङ्चयएको छ ।

१०. गोठ सङ्टधाय कामुक्रभ सञ्चारन गयी नगयका 62 जना कृषकहरु
राबाङ्ञन्त्वत बएका छन् । ङ्झभङ्ञल्कङ भेङ्ञशन य ङ्झभल्क एनाराइुजय
जस्ता कृषकराइु प्रत्मऺ रुऩभा राब ऩङ्टमाुउने कृङ्जष औजाय
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उऩकयणभा अनङ्टदान ङ्छदइु अगाुङ्झनक खेती प्रविुन

, साना ङ्झसॉचाइु

ङ्झनभाुण तथा ऩोङ्झरहाउसको ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ गङ्चयएकोछ ।
११. मङ्टवाफाट सञ्चाङ्झरत ऩशङ्टऩारन पभुहरुराइु अनङ्टदान ङ्जवतयण गयी

ङ्जहउॉदे घाॉसको फीउ ङ्जवतयण, नगयको चाय वटा ऺेरभा फाख्रा ऩकेट
ऺेर सञ्चारन य गङ्टयौङ्जवताु, च ङ्टङ्चयमाभाई ऺेर य हनाुभाडीभा टनेर

ङ्झनभाुण य कृषक ऩाठशारा सञ्चारन गङ्चयएको छ। ङ्जवङ्झबङ्ङ कृङ्जष
स्वयोजगायका कामुक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयएको छ ।
१२. फारङ्झफफाह अन्त्त्म य रैं ङ्झगक ङ्जहॊसा न्त्मूनीकयणका राङ्झग यणनैङ्झतक
मोजना य कामुमोजना ङ्झनभाुण गङ्चयएको छ । ङ्झनकृष्ट फारश्रभ
उन्त्भूरन वडा घोषणा कामुक्रभ बईसकेकोभा

सयोकायवानाहरुकोसभेत सहबाङ्झगतभा सोको ङ्झनयन्त्तय अनङ्टगभन
गङ्चयएको छ ।
१३. आमआजुन, ऺभता ङ्जवकास, साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदाको सॊ यऺण,
खेरकङ्टद प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना, खेर तथा शैङ्ञऺक साभाग्री
सहमोग, छारवृङ्ञत्त तथा स्वास्थ्म ङ्ञशङ्जवय जस्ता साभाङ्ञजक
ङ्जक्रमाकराऩभा मस उऩभहानगयऩाङ्झरकारे चारू आङ्झथक
ु वषुभा
179 वटा कामुक्रभहरु सम्ऩङ्ङ गये को छ ।
१४. हे टौंडा-4 भा खेरकङ्टद कबडु हरको ङ्झनभाुण कामु सम्ऩङ्ङ बएको
छ बने हे टौंडा वडा नॊ 17 को स्वास्थ्म चौकी तथा सहयी
स्वास्थ्म केन्त्रराई स्तयवृङ्जि गयी ङ्ञचङ्जकत्सकको सङ्टङ्जवधासङ्जहत सहयी
स्वास्थ्म प्रविुन केन्त्र सञ्चारनभा ल्माइएको छ । साथै वडा नॊ .

1, 7, 12 य १९ भा स्वास्थ्म प्रविुन केन्त्रको ङ्झनभाुण कामु मसै
वषु सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।
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१५. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सभन्त्वम य सहमोगफाट हे टौडा
अस्ऩतारभा ङ्जकड्नी डामरासीस सेवा सञ्चारनको तमायीको कामु
तीव्रताकासाथ अगाङ्झड फढाइएको छ । उऩभहानगयऩाङ्झरकाको
ङ्जवशेष ऩहरभा उक्त डामरङ्झसस सेवा तत्कार सङ्टरु गनु प्रमत्न
गङ्चयने छ ।
१६. ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झत, भकवानऩङ्टयको सॊ मोजनभा भकवानऩङ्टय
ङ्ञजल्राराई सहमोगाऩेऺी सडक भानवभङ्टक्त ङ्ञजल्रा घोषणा गङ्चयएको
छ ।
ॉ ा अस्ऩतारसॉगको सहकामुभा नगयका सफै
१७. साभङ्टदाङ्जमक आख

ॉ ा जाॉच कामुक्रभ य
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुभा ङ्जवद्याथॉ आख
ॉ ाको नानी सॊ करन कामु सञ्चारन गङ्चयएको छ ।
आख

१८. नगयबङ्चयका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुभा अध्ममनयत छाराहरुका

राङ्झग ङ्झन:शङ्टल्क सेनेटयी प्माड ङ्जवतयण कामु सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।

१९. नगयङ्झबरका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधानु
फङ्टरेङ्जटन तथा शैङ्ञऺक क्यारेण्डय ङ्झनभाुण, ङ्छदवा खाजा कामुक्रभ,

आवासीम छारावास, ङ्जवशेष ङ्ञशऺा सञ्चारन चारू आङ्झथक
ु वषुभा
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । मसै गङ्चय २ वट नभूना ङ्जवद्यारम, ७ वट ४
कोठे बवन, २ वटा २ कोठे बवन थऩ ङ्झनभाुण गङ्चयएको छ ।
२०. "सपा हङ्चयमारी, पूरैपूरको सहय हेटौंडा"

बङ्ङे सोचराई

कामाुन्त्वमन गनु सडक ङ्जकनायाभा क्यायी ङ्झनभाुण गयी कङ्चयव 35
हजाय ङ्जवङ्झबङ्ङ जातका ङ्जवरुवा तथा पूरहरु योङ्जऩएको छ ।

२१. सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ऩूणु सयसपाई कामुक्रभ अन्त्तगुत चारू
आङ्झथक
ु वषुभा ६० वटा शौचारम ङ्झनभाुण गङ्चयएको छ।
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२२. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको १७ वटा वडाहरुका वजायउन्त्भङ्टख
ऺेरभा ङ्झनजी सेवाप्रदामक सॊ स्थाभापुत घयदै रो पोहोय सॊ करन
कामु सञ्चारनभा ल्माइएको छ । नगयराई सपा य सङ्टन्त्दय याख्न
नारा रगामत सडक छे उभा आवश्मक सयसपाईको कामु
सञ्चारन गङ्चयएको छ ।
२३. नगयवासी भङ्जहराहरुको उद्मङ्ञशरता अङ्झबवृङ्जि गनु भङ्जहराभार
सञ्चारकको रुऩभा यहे का उद्योग दताुभा ५० प्रङ्झतशत छङ्ट ट ङ्छदने
व्मवस्था कामाुन्त्वमनभा ल्माइएको छ ।
२४. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको कय तथा याजस्व प्रशासनराई सयर, सहज
य प्रङ्जवङ्झधभैरी फनाउन मसै आङ्झथक
ु वषुभा ९ वटा वडाहरुभा
ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारी ङ्जवङ्झरङ ङ्झसस्टभ सञ्चारनभा ल्माइएको छ ।
ङ्जवगत १० वषुदेङ्ञख उऩभहानगयऩाङ्झरकाको स्वाङ्झभत्वभा यहे को

जग्गाभा व्मवसाम सञ्चारन गङ्चययहे का थोक परपूर तथा तयकायी
व्मवसामीहरुराई ङ्झनजहरुफाट उऩबोग बएको जग्गाको सम्झौता
गयी जग्गा फहार असङ्टरीको कामु गङ्चयएको छ ।
२५. नगय ऺेरङ्झबरका सफै व्मवसामीहरुराइु कयको दामयाभा सभेट्ने
प्रमोजनको राङ्झग व्मवसामीहरुको तथ्माङ्क अद्यावङ्झधक गनु व्मवसाम
कय सॊ करन टोरी ऩङ्चयचारन बईयहे को छ।
२६. चारू आङ्झथक
ु वषुभा सङ्टशासन तथा ऩायदङ्ञशत
ु ाका राङ्झग

उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन बएका कामुहरुको ङ्जववयण आभ
नगयवासीराई सम्प्रेषण गनु ‘’हाम्रो हेटौडा हाम्रो ऩङ्जहचान ’’ नाभक
ये ङ्झडमो कामुक्रभहरु सॊ चारन गङ्चयएको छ । साथै मस कामुराई
फृहत्तय फनाउन नगय दऩुण स्तम्ब प्रकाशन, साद्ऱाङ्जहक नगय
ङ्जवकास ये ङ्झडमो कामुक्रभ, भोफाइर एऩ तथा वेबसाइटसभेत
सॊ चारन बईयहे को य सो कामुक्रभराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइने छ ।
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२७. न्त्माङ्जमक सङ्झभङ्झतअन्त्तगुत चारू आङ्झथक
ु वषुभा कूर १८२ ङ्जववाद
दताु बएकोभा भेरङ्झभराऩ ऩिङ्झतफाट १०० वटा ङ्जववाद भेरङ्झभराऩ
बएका, ३० वटा भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेका य ४२ वटा ङ्जववाद
प्रङ्जक्रमाभा यहे का छन् । मसै गङ्चय सङ्झभङ्झतको आमोजनाभा सफै

वडाहरुभा कानङ्टनी अङ्झबभूङ्ञखकयण कामुक्रभ य साभाङ्ञजक अगङ्टवा
एवभ् गैय सयकायी सॊ स्थाहरुसॉग अन्त्तयङ्जक्रमा, अनङ्टङ्ञशऺण तथा
भेरङ्झभराऩकाताुहरुको ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ बएको छ । सङ्झभङ्झत
अन्त्तगुतका ङ्जक्रमाकराक सभङ्टदाम तहभा सम्प्रेङ्जषत गनु एवभ्
कानङ्टनी सचेतनाको राङ्झग "न्त्माङ्जमक डफरी"नाभक ये ङ्झडमो कामुक्रभ
ङ्झनमङ्झभत सञ्चारन हङ्टॊ दै आएको छ ।
२८. नगयवासीको जनस्वास्थ्मराई भध्मेनजय गयी फजायभा फेचङ्झफखन
गङ्चयने उऩबोग्म खाद्य वस्तङ्टको गङ्टणस्तय तथा ङ्झभसावटको अवस्था
ऩयीऺण गयी ङ्झनमभन गनु उऩभहानगयऩाङ्झरका कामाुरम हाताङ्झबर
नै खाद्य ऩयीऺण प्रमोगशारा सञ्चारनभा ल्माइएको छ । मस

अवङ्झध फीचभा घ्मू, फेसाय, भसरा, ङ्जऩउने ऩानी, अचाय, तेर, दङ्टग्ध,
आइसङ्जक्रभ जस्ता खाद्य वस्तङ्टको नभूना ऩयीऺण गङ्चयएको य
स्वीकृत न्त्मूनतभ भाऩदण्ड अनङ्टसाय नऩाइएका वस्तङ्ट उऩय

कायवाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩठाइएको छ । मसै गङ्चय
सयोकायवारा ङ्झनकामहरुसॉग सभन्त्वम गयी वजाय अनङ्टगभग सङ्टरु
गङ्चयएको छ ।
२९. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनवाुङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा
कभुचायीहरुराई सूचनाको हक सम्फन्त्धी अङ्झबभङ्टखीकयण कामुक्रभ
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।
३०. व्मङ्ञक्तगत घटना दताु तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताराई चारू
आङ्झथक
ु वषुभा

अनराईन प्रणारीसॊ ग आवि गङ्चयएको छ बने

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राद्ऱ गने राबग्राहीहरुको तथ्माङ्क
अधावङ्झधक गने कामु सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।
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३१. गत तेस्रो य चौथो सबाफाट सॊ शोधनसङ्जहत चारू आङ्झथक
ु वषुभा
चारू खचु तपु रु. १ अफु १० कयोड ३५ राख ५५ हजाय य
ॉ ीगत खचु तपु रु. 75 कयोड ९१ राख ६४ हजाय गयी
ऩूज

जम्भा रु. 1 अफु ८६ कयोड २७ राख २० हजाय ङ्जवङ्झनमोजन
बएकोभा चारू वषुकै जेष्ठ भसान्त्तसम्भभा चारू तपुको खचु रु.
88 कयोड 18 राख अथाुत 80 प्रङ्झतशत प्रगङ्झत बएको तथा

ॉ ीगत खचु तपु रु. 35 कयोड 65 राख 80 हजाय अथाुत
ऩूज
47 प्रङ्झतशत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत बएको छ ।
३२. उऩयोक्त फभोङ्ञजभ सङ्घीम सयकाय य प्रदे श सयकायफाट हस्तान्त्तयण
बई आएका कामुक्रभहरु, सभऩङ्टयक कोषका आमोजनाहरु, सशतु
मोजनाहरु ठे क्का फन्त्दोवस्ती प्रङ्जक्रमाफाट सञ्चारन बई
कामाुन्त्वमनको अङ्ञन्त्तभ चयणभा ऩङ्टगेको य उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट

सञ्चाङ्झरत मोजनाहरु शून्त्म ऩेश्कीको अवधायणा अनङ्टसाय यङ्झनङ्ग ङ्झफर
ॉ ीगत खचुभा
वा कामु सम्ऩङ्ङऩश्चात एकभङ्टष्ठ बूक्तानी हङ्टने हङ्टॉदा ऩूज
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत अङ्झधकाॊश मोजनाहरु प्राङ्जवङ्झधक रुऩभा सम्ऩङ्ङ बई
ब ङ्टक्तानीको चयणभा यहे कोरे चारू आङ्झथक
ु वषुको आषाढ

ॉ ीगत खचुको रङ्ञऺत प्रगङ्झत हाॉङ्झसर हङ्टने अनङ्टभान
भसान्त्तसम्भ ऩूज
गङ्चयएको छ ।

नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
अफ भ हे टौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आङ्झथक
ु वषु २०७६/77 को
नीङ्झत तथा कामुक्रभ प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्त्छङ्ट ।
३३. नगय ऺेरको मातामात व्मवस्थाऩनराई सङ्टयङ्ञऺत, बयऩदो एवभ्
प्रबावकायी फनाउन व्मवङ्ञस्थत फस टङ्झभन
ु र बवन ङ्झनभाुण कामुको
थारनी गङ्चयने छ ।
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३४. स्थानीम ऩमुटनको प्रविुनभापुत नगयको आङ्झथक
ु सभृङ्जिभा टे वा
ऩङ्टमाुउन आगाभी आङ्झथक
ु वषुभा हे टौंडाको भङ्टख्म फजाय ऺेरभा
आधङ्टङ्झनक सङ्टङ्जवधामङ्टक्त सॊ यचनासङ्जहतको भ्मू टावय ङ्झनभाुण कामुको
प्रायम्ब गङ्चयने छ ।
३५. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबर साईकर मारीहरुराई सङ्टयङ्ञऺत
आवागभनको राङ्झग साईङ्ञक्रङ्ग ट्रमाक ङ्झनभाुण आगाभी आङ्झथक
ु
वषुभा ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनेछ ।
३६. उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन गङ्चयने ङ्जवकास ङ्झनभाुणसम्फङ्ञन्त्ध
मोजनाहरुभा प्रमोग हङ्टने ङ्झनभाुण साभाग्रीहरुको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत
गनु आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधभैरी ल्माफ टे ष्ट स्थाऩना गयी सञ्चारनभा
ल्माइनेछ ।
३७. बयऩदो य सङ्टयङ्ञऺत मातामात सञ्चारन गनु हे टौडा १० भा

सञ्चारनभा यहे को फस ऩाकुराइु थऩ व्मवङ्ञस्थत गयी हे टौडा
फजायफाट नगयको ऩूवॉ ऺेर जाने सवायीसाधनका ङ्झनङ्ञम्त उऩमङ्टक्त
स्थानभा फसऩाकु ङ्झनभाुणका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममनको कामु
प्रायम्ब गङ्चयनेछ ।

३८. आगाभी आङ्झथक
ु वषुभा नगयऩाङ्झरका स्थाऩनाको ५० औ ॊ वषु
ऩङ्टगेको अवसयभा स्वणु भहोत्सव सभायोह बव्म, सभ्म य
उल्रासऩूणरु
ु ऩभा भनाइने छ ।

३९. मसै आङ्झथक
ु वषुफाट ङ्झनभाुण प्रायम्ब बएको कयाु कयीडोय ङ्झनभाुण
आमोजनाराइु ङ्जवस्तृत ऩङ्चयमोजना प्रस्ताव तमाय गयी आगाभी वषु
ऩङ्झन ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइुनेछ ।
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४०. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको टीसीएन ऺेरभा यहे को जग्गाभा
नगयऩाङ्झरका बवन (Municipal Building) ङ्झनभाुणका राङ्झग ङ्जवस्तृत
आमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय गयी ङ्झनभाुण कामु अगाङ्झड फढाइुनेछ ।
४१. नगयवासीको आङ्झथक
ु तथा साभाङ्ञजक रुऩान्त्तयणको आधायको

रुऩभा यहे को हनाुभाडी, हङ्जटमा, च ङ्टङ्चयमाभाई हङ्टॉदै ऩदभऩोखयी जोड्ने
६३

ङ्जक.ङ्झभ. राभो चक्रऩथको स्तयीकयण गयी फाह्रै भङ्जहना

सञ्चारनमोग्म फनाउन सङघीम तथा प्रदे श सयकायसॉग आवश्मक
सभन्त्वम गयी ङ्झनभाुण कामु प्रायम्ब गङ्चयनेछ ।
४२. सङ्घीम तथा प्रादे ङ्ञशक सयकायसॊ गको सभन्त्वम य सहकामुभा नगय
ऺेरको बूङ्झभराई व्मवङ्ञस्थत गयी अङ्झनमङ्ञन्त्रत य अव्मवङ्ञस्थत
सहयीकयणराई योक्न बू-उऩमोग नीङ्झत, नगय मातामात गङ्टरुमोजना,
मोजना तथा बवन ङ्झनभाुण भाऩदण्ड एवभ् कामुङ्जवङ्झधराई
सभमसाऩेऺ ऩङ्चयभाजुन गङ्चयनेछ ।
४३. नगयऺेरङ्झबर यहे का ऐरानी तथा ऩतॉ जग्गा एवभ् सावुजङ्झनक
जग्गा य सम्ऩदाहरुको सॊ यऺण गयी त्मस्ता जग्गा एवभ्
सम्ऩदाहरुको अङ्झबरेखराइु

व्मवङ्ञस्थत फनाइनेछ ।

४४. आधङ्टङ्झनक सभ्मताको भानक नै सङ्टङ्जवधामङ्टक्त य व्मवङ्ञस्थत सहय
बएको तथा ङ्जवकासको मथाथु स्वरुऩ सहयी ऩूवाुधायफाटै
प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत हङ्टने मथाथुताराइु फोध गदै हे टौडा १६ ङ्ञस्थत

ङ्ञचसाऩानी ऺेरभा एकीकृत जग्गा ङ्जवकाससम्फन्त्धी कामुक्रभ आगाभी
आङ्झथक
ु वषुङ्झबरै प्रायम्ब गने गयी सङ्घीम तथा प्रदे श सयकायसॉग

सभन्त्वम गङ्चयनेछ। साथै अन्त्म वडाहरुभा सॊ बाव्मता अध्ममन गयी
कामु प्रयम्ब गङ्चयनेछ ।
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४५. हे टौंडा-15 ङ्ञचप्रेटी फाॉसघायी ऺेरभा ङ्जवगतभा गएको ङ्जवनाशकायी
बूकम्ऩफाट बूभी ङ्ञचयाङ्ञचया ऩयी ऩानीको भङ्टहान सङ्टकी वसोवासमोग्म
नयहे को य अन्त्म प्रदे श हङ्टदै उक्त ऺेरभा जानङ्ट ऩने सभस्माराई

भध्मेनजय गयी उक्त ऺेरका वाङ्झसन्त्दाहरुराई प्रदे श सयकायको
सहमोगभा नगयको उऩमङ्टक्त स्थानभा वस्ती स्थानान्त्तयण गङ्चयनेछ
।
४६. जोङ्ञखभऩूणु आवागभन गनङ्टऩ
ु ने फाध्मताराई अन्त्त्म गनु आगाभी
वषुङ्झबरै नगयऺेर ङ्झबर सञ्चारनभा यहे का जीणु काठे ऩङ्टरहरुको
ङ्जवस्थाऩन गने कामु सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ।
४७. साङ्जवकभा नगय ङ्जवकास सङ्झभतफाट थारनी गङ्चयएका जग्गा ङ्जवकास
सम्फन्त्धी ऩङ्चयमोजनाहरुको अधङ्टया ऩूवाुधाय ङ्झनभाुणका काभहरुराई
क्रभश् कामाुन्त्वमन गङ्चयनेछ ।
४८. साङ्जवकभा ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरुभा सङ्टरु गङ्चयएका बूङ्झभगत ङ्झसॊचाई
सम्फन्त्धी आमोजनाहरुको फाॉकी ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण कामुराई
प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।
४९. नगयङ्झबरका सावुजङ्झनक हङ्टना फाॉकी यहे का सडकहरुभा ऩये का
जग्गाहरुराई सावुजङ्झनक गने कामुराई आगाभी आङ्झथक
ु
वषुभासभेत ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइने छ ।
५०. सङ्घीम सयकायको सहकामु य सभन्त्वमभा गौयीटाय यॊ गशाराको थऩ
ऩूवाुधाय ङ्झनभाुणका राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।
५१. नगयङ्झबर ङ्झनभाुन हङ्टने बवनराई सङ्टयङ्ञऺत य व्मवङ्ञस्थत फनाउन

नगयभा उऩरब्ध श्रङ्झभक ठे केदायहरुराई बवन ङ्झनभाुण भाऩदण्ड,
20७2 सम्फन्त्धी अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण ताङ्झरभ प्रदान गयी सङ्टयङ्ञऺत
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आवासको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग त्मस्ता ताङ्झरभ प्राद्ऱ श्रङ्झभस
ठे केदायफाट भार ङ्झनभाुण कामु गने गयाउने ङ्जवषमराई प्राथङ्झभकता
ङ्छदइनेछ ।

नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
५२. कृङ्जष वस्तङ्ट उत्ऩादनको फजायीकयण तथा उऩबोक्ताराइु सङ्टऩथ

भूल्मभा कृङ्जष उऩज उऩरब्ध गयाउन आगाभी आङ्झथक
ु वषुङ्झबरै
आधङ्टङ्झनक कृङ्जष थोक फजायकेन्त्र स्थाऩना तथा कृङ्जष उऩज

उत्ऩादनराई भूल्म श्रृखॊरा ङ्जवकासराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।
५३. कृङ्जष ऺेरको अङ्झबवृङ्जिका राङ्झग कयाु खोरारगामतका अन्त्म
खोराहरुफाटसभेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाईको कामुक्रभराई प्राथङ्झभकता
ङ्छदइनेछ ।

५४. सघन सहयी ऺेरभा कौशी तयकायी खेती प्रविुनका राङ्झग ङ्जवशेष
कामुक्रभहरु रागू गङ्चयने छ ।
५५. नगयका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरहरुभा सञ्चाङ्झरत ऩशङ्ट स्वास्थ्म केन्त्र तथा कृङ्जष
सेवा केन्त्रहरुराई आगाभी आङ्झथक
ु वषुभा स्तयवृङ्जि गयी थऩ
व्मवङ्ञस्थत गङ्चयने छ ।

५६. नगयका ङ्जवऩङ्ङ य फेयोजगाय मङ्टवाहरुराई रङ्ञऺत गयी रघङ्टउद्यभ
कामुक्रभभापुत उद्यभशीरताको ङ्जवकास गने कामुराई प्रोत्साहन
गङ्चयनेछ ।
५७. आन्त्तङ्चयक ऩमुटनभा टे वा ऩङ्टमाुउने तथा नगय ऺेरको ऩमुटन प्रचाय
प्रसायका राङ्झग हे टौडा-५ ङ्जऩप्रेदेङ्ञख भनकाभना भङ्ञन्त्दयसम्भ
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केफरकाय य भनकाभना डाॉडाभा फङ्ञिजङ्ञम्ऩङसङ्जहतको भ्मू टावय
ङ्झनभाुणका राङ्झग ङ्झनजी ऺेरराइु प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।

५८. सङ्घीम सयकायफाट ङ्जवशेष भहत्व ङ्छदइु सञ्चारनभा आएको
प्रधानभन्त्री स्वयोजगाय कामुक्रभको कामाुन्त्वमनका राङ्झग योजगाय
सेवा केन्त्रभा फेयोजगाय सूचीभा दताु बएका फेयोजगायहरुराइु

रङ्ञऺत गयी आगाभी आङ्झथक
ु वषुफाट योजगायीका ङ्जवशेष कामुक्रभ
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
५९. सङ्घीम सयकायसॉगको आवश्मक सभन्त्वम य सहकामुभा च ङ्टङ्चयमाभाइु
भङ्ञन्त्दयभा यहे को दङ्ञऺण एङ्ञशमाकै ऩङ्जहरो भानव ङ्झनङ्झभत
ु सङ्टरुङको
सॊ यऺण य सम्विुन गने कामुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।

६०. भङ्जहरा, अऩाङ्ग तथा रैं ङ्झगक अल्ऩसॊ ख्मक उद्यभीको स्वाङ्झभत्वभा
सञ्चाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ उद्यभ आगाभी आङ्झथक
ु वषुङ्झबर

उऩभहनगयऩाङ्झरकाभा दताु हङ्टन आएभा सोभा राग्ने कयभा 50%
कय छूटको व्मवस्था गङ्चयनेछ।

६१. सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ङ्जवगत वषुहरुभा दताु बई सञ्चारनभा यहे का
तय उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा दताु हङ्टन नआएका व्मवसामीहरुराई
कयको दामायाभा ल्माउन ङ्जवगत ३ वषुको भार कय ङ्झरई दताु
गङ्चयनेछ ।
६२. कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ऺेरको व्मवसाम प्रविुन गनु ङ्झनमानङ्टसाय दताु हङ्टन
आउने व्मवसामीहरुराई व्मवसाम दताु गदाु राग्ने कयभा ७५
प्रङ्झतशत छङ्ट ट ङ्छदइनेछ । ङ्जवस्ताङ्चयत ऺेरका वडाहरुको सम्ऩङ्ञत्त
कय भूल्माङ्कनको प्रमोजनका राङ्झग सॊ यचनाको भूल्माङ्कन गदाु हङ्टन
आउने कय यकभभा १५ प्रङ्झतशत छङ्ट ट ङ्छदइनेछ ।
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६३. ङ्झनवाुहभङ्टखी खेती प्रणारीराइु व्मवसामभङ्टखी खेती प्रणारीभा

रुऩान्त्तयण गङ्चयनेछ। कृषकहरुराइु ङ्जवतयण गङ्चयने कृङ्जष साभाग्री
तथा ऩशङ्ट फीभाभा आवश्मक अनङ्टदानको व्मवस्था गयी साना

ङ्झसॉचाइु कामुक्रभराइु ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनेछ । स्थानीम भौङ्झरक ऻान
य प्रङ्जवङ्झधको सॊ यऺण य सम्विुन गयी कृषकराइु अग्माुङ्झनक

खेतीतपु आकङ्जषत
ु गङ्चयनेछ । साथै खेती प्रणारीभा साभङ्जमक
सङ्टधाय गने क्रभभा हाते ट्रमाक्टयको प्रमोगराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइने
छ ।
६४. नगयङ्झबर सञ्चाङ्झरत सहकायी सॊ स्थाराइु ङ्झनमभन य व्मवस्थाऩन गनु
आवश्मक ङ्झनमभावरीको तजङ्टभ
ु ा गङ्चयनेछ। नगय ऺेरभा यहे का
ऩमुटकीम स्थरको ङ्जवकास , ऩमुटन ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण य ऩमुटकीम
सेवाको ङ्जवङ्जवङ्झधकयण एवभ् स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ ।धाङ्झभक
ु भठभङ्ञन्त्दय,
गङ्टम्फा, भङ्ञस्जद य चचुहरुको सॊ यऺण, गयी साना ऩूवाुधाय सङ्टधाय
एवभ् प्रचायप्रसायका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराइनेछ।
६५. स्थानीम तथा हस्तकरा साभाग्रीहरुको उत्ऩादनरगामत ऩानी घट्ट
सॊ यऺण य आयन सङ्टधाय जस्ता कामुहरुराइु

प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।

६६. वैदेङ्ञशक योजगायसॉग सम्फि काभदाय तथा ङ्झतनका ऩङ्चयवायराई
उङ्ञचत सॊ यऺण गयी वैदेङ्ञशक योजगायभा सम्फि ङ्झनकामहरुको

ऺभता अङ्झबवृङ्जिभापुत वैदेङ्ञशक योजगायीको प्रङ्झतपर वृङ्जि गने

उद्देश्मफाट मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सभेत सङ्टयङ्ञऺत आप्रवासन
कामुक्रभराइु प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
६७. ‘’फधशारा दे खी बान्त्छासम्भ स्वच्छ य स्वस्थ भासङ्ट
अङ्झबमानअन्त्तगुत आगाभी आङ्झथक
ु वषुङ्झबर प्रदे श सयकायको
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’’

सहमोग य ङ्झनजी ऺेरको व्मवस्थाऩनभा सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ फधशारा
प्रमोगभा ल्माइनेछ ।
६८. नगयङ्झबरका मङ्टवाहरुराई सीऩभूरक तारीभ एवभ्
उद्यभशीरताभापुत दऺ य आत्भङ्झनबुय फनाउन आगाभी आङ्झथक
ु
वषुफाट भेमय नभूना मङ्टवा वडा कामुक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
६९. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता यकभ फैंङ्जकङ्ग प्रणारी भापुत सफै वडाहरुभा
ङ्जवतयण गने व्मवस्था ङ्झभराइने छ ।
७०. जेष्ठ नागङ्चयकको जीवनमाऩन सहज फनाउनका ङ्झनङ्झभत्त

एकीकृत

जेष्ठ नागङ्चयक सेवा तथा ङ्झभरन केन्त्र सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
७१. मङ्टवा तथा फारफाङ्झरकाहरुको शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक ङ्जवकासका

राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरकारे ङ्जवङ्झबङ्ङ खेरकङ्टद ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन

गनु हे टौडा-८ को चन्त्रोदम भा .ङ्जव.को चौयभा प्रदे श सयकायसॉगको
सहकामुभा अगाभी आङ्झथक
ु वषुङ्झबरै प्मायाङ्जपटसङ्जहतको

खेरकङ्टद

प्रङ्ञशऺण केन्त्रको ङ्झनभाुण कामु प्रायम्ब गङ्चयनेछ ।
७२. भृगौराका ङ्जवयाभीहरुका राङ्झग ङ्झन :शङ्टल्क रुऩभा डामरोङ्झसस सेवा
उऩरब्ध गयाउन हे टौडा अस्ऩतारभा अन्त्म ङ्झनकामहरुको सहमोग
एवभ् सभन्त्वभा आवश्मक उऩकयणहरुको प्रफन्त्ध गङ्चयनेछ।
७३. नेऩार सयकायको स्वास्थ्म ङ्झफभा सम्फन्त्धी नीङ्झत अनङ्टरुऩ हङ्टने गयी
नगयङ्झबरका अङ्झत ङ्झसभान्त्तकृत ऩङ्चयवायको स्वास्थ्म ङ्झफभा शङ्टल्क
उऩभहानगयऩाङ्झरकारे व्महोङ्चयने छ ।
७४. ङ्जवद्यारम जाने उभेय सभूहका सफै फारफाङ्झरकाहरुराइु ङ्जवद्यारम
बनाु अङ्झबमान कामुक्रभभा सघाउ ऩङ्टमाुउन साभङ्टदाङ्जमक
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ङ्जवद्यारमहरुराइु ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । ङ्जवद्याथॉहरुरे गङ्टणस्तयीम
ङ्ञशऺा प्राद्ऱ गने सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग नगयको दङ्टगभ
ु ऺेरका
ङ्ञशऺकहरुराइु थऩ प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा
कामुकताुराइु ऩोशाक य प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा

, फारङ्जवकास सहमोगी

, एचआइबी सॉक्रङ्झभत

एवभ् प्रबाङ्जवत फारफाङ्झरकाहरुको शैङ्ञऺक ङ्झनयन्त्तयताका राङ्झग
फारफाङ्झरकाको नाभभा फैङ्क खाता खोरी शैङ्ञऺक सहमोग उऩरब्ध
गयाइनेछ।
७५. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺकहरुका राङ्झग ङ्झनमङ्झभत तारीभ
प्रदान गनङ्टक
ु ा साथै शैङ्ञऺक साभाग्रीको उत्ऩादन य ङ्जवतयणभा जोड

ङ्छदइनेछ। फारफाङ्झरकाराइु ङ्जवद्यारम ल्माऔ ,ँ ङ्जटकाऔ,ँ ङ्झसकाऔ ँ य
ङ्झफकाऔ ँ कामुक्रभराइु सपरीबूत ऩानु अनाथ य टङ्ट हयङ्ट ाको शैङ्ञऺक
अङ्झबवाकत्व उऩभहानगयऩाङ्झरकारे ङ्झरनेछ ।

७६. नगय ऺेरङ्झबरका साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊ स्थागत ङ्जवद्यारमहरुभा

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा अध्ममन अध्माऩनका राङ्झग प्रोत्साहन ङ्छदने नीङ्झत
ङ्झरइनेछ ।

७७. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुको शैङ्ञऺकस्तय उङ्ङतीका राङ्झग दण्ड य
ऩङ्टयस्कायको नीङ्झतराई कडाईकासाथ रागू गङ्चयनेछ ।
७८. नगय ऺेरङ्झबरका सफै साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊ स्थागत ङ्जवद्यारमहरुको

बवनको यॉग (Color Code) ऩहेँ रो कामभ गने सम्फन्त्धभा नेऩार
सयकायफाट बएको ङ्झनणुम कामाुन्त्वमनभा ङ्जवशेष जोड
ङ्छदइनेछ।प्रत्मेक साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा आधायबूत प्राथङ्झभक
स्वास्थ्म साभाग्री व्मवस्थाऩनको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ।

७९. चारू आङ्झथक
ु वषुफाट शङ्टरु गङ्चयएको ङ्जवद्यारमका ङ्जकशोयीहरुका
राङ्झग ङ्झन:शङ्टल्क स्माङ्झनटयी प्माड ङ्जवतयण कामुराइु आगाभी आङ्झथक
ु
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वषुभा सभेत ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनेछ।

व्मङ्ञक्तगत स्वास्थ्म य

सयसपाइुका ङ्जवङ्जवध ऩऺफाये ङ्जकशोयीहरुराइु सङ्टसूङ्ञचत गनु

स्माङ्झनटयी प्माडको प्रमोग य व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक
तारीभको व्मवस्था गङ्चयनेछ।
८०. नगय ऺेरङ्झबर यहे का धाङ्झभक
ु

, ऐङ्झतहाङ्झसक तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्वक

भहत्वका सम्ऩदा तथा धयोहय सॊ यऺण य जीणोिायभा ङ्जवशेष ध्मान
ङ्छदइनेछ। ऩयम्ऩयादे ङ्ञख प्रचरनभा यहे का फाजा , बेषबूषा , ऩयम्ऩया य
सॊ स्कृङ्झतको सॊ यऺण य प्रविुनभा जोड ङ्छदइनेछ।ग्राभीण ऩमुटनभा
उल्रेख्म भहत्व याख्ने होभस्टे नभूनाका रुऩभा आगाभी आङ्झथक
ु
वषुभा नगयका केही स्थाहरुभा सञ्चारन गङ्चयनेछ।
८१. अल्ऩसॊ ख्मक तथा सीभान्त्तकृत सभङ्टदामको सॊ यऺण , सशङ्ञक्तकयण य
ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवशेष कामुक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ। रैङ्जङ्गक
सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयणभा टे वा ऩङ्टग्ने ङ्जकङ्झसभका
कामुक्रभहरु सञ्चारन गदाु रङ्ञऺत वगुराइु ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता
ङ्छदइुनेछ।
८२. बान्त्छा नै औषधारम, आहायङ्जवहाय मोग ध्मान् स्वस्थ जीवन नै
भङ्टर धन बङ्ङे ध्मेम याखी स्वस्थ नागङ्चयक एवभ् स्वस्थ सभाज
फनाउन स्वस्थ जीवन शैरी अङ्झबमान कामुक्रभराई अङ्ञघ फढाइनेछ
। एक वडा: एक खेर भैदान, एक वार उद्यान, एक ङ्ञजभ क्रफ,
एक मोग साधना केन्त्र

कामुक्रभराइु ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनेछ ।

खेरकङ्टदसॉग सयोकाय याख्ने सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामसॉग सभन्त्वमगयी वडा
तथा नगयस्तयीम खेर प्रङ्झतमोङ्झगताराइु प्रविुन गङ्चयनेछ।
ॉ ा अस्ऩतारसॉगको सहकामुभा प्रबावकायी रुऩरे
८३. साभङ्टदाङ्जमक आख
ॉ ा जाॉच कामुक्रभ, आख
ॉ ाको
सञ्चारन बइुयहे को ङ्जवद्याथॉको आख
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नानी सॊ करन तथा यतन्त्धो योग ङ्झनवायण कामुक्रभराइु थऩ ङ्जवस्ताय
गङ्चयनेछ ।
८४. प्राथङ्झभक स्वास्थ्म सेवा, भातृ तथा ङ्ञशशङ्ट स्वास्थ्म सेवाराई
वडाहरुभा ङ्जवस्ताय गनु नगयका छ वटा वडाहरुभा ङ्झनभाुण बैयहे को
सहयी स्वास्थ्म केन्त्रराई चारङ्ट आवभा सम्ऩङ्ङ गयी आगाभी

आङ्झथक
ु वषुभा उऩकयण य दऺ जनशङ्ञक्तसङ्जहतको सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ
सहयी स्वास्थ्म केन्त्र सञ्चारनभा ल्माउनको ङ्झनङ्झभत्त सङ्घीम तथा
प्रदे श सयकायसॉगको आगाभी आङ्झथक
ु वषुङ्झबर फाॉकी
वडाहरुभासभेत ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।
८५. भङ्जहराभा फढ्दो क्रभभा यहे को स्तन क्यान्त्सय य ऩाठे घय क्यान्त्सय
जस्ता कडा योगहरुको ङ्झन्शङ्टल्क ऩयीऺण गने कामुक्रभराई
ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदईनेछ ।
८६. जनसॊ ख्माको ङ्जवतयण, बौगोङ्झरक अवङ्ञस्थङ्झत एवभ् आवश्मकताका
आधायभा नगयऺेरभा स्थानीम रगानी अङ्झबवृङ्जिभापुत ङ्छदगो,
सङ्टयङ्ञऺत य बयऩदो स्थानीम स्वास्थ्म प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।
ङ्ञचङ्जकत्सक, स्वास्थ्मकभॉ, ङ्झफयाभीफीच असर य सङ्टभधङ्टय सम्फन्त्ध
कामभ याख्न नगय स्वास्थ्म आचायसॊ ङ्जहता तजङ्टभ
ु ा गयी स्वास्थ्म
सेवाको गङ्टणस्तयराई सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ ।
८७. ङ्जहॊसाऩीङ्झडत भङ्जहराहरुका राङ्झग सञ्चाङ्झरत अल्ऩकारीन

आश्रमस्थरको सेवाराइु ङ्छदगो य प्रबावकायी फनाउन उऩमङ्टक्त
स्थानभा आगाभी आङ्झथक
ु वषुभा ङ्ञजल्रा सेवा केन्त्र बवन ङ्झनभाुण
कामु सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । साथै प्रदे श सयकायको नीङ्झत अनङ्टसाय

फारङ्झफफाह उन्त्भङ्टरनका राङ्झग ङ्जवद्यारम रगामत साभाङ्ञजक सॊ घ
सॊ स्थासॉग सहकामु गङ्चयनेछ ।
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८८. एच.आई.बी. सङ्क्क्रङ्झभत, फेचङ्झफखनप्रबाङ्जवत, ङ्जहॉसाऩीङ्झडत रैङ्जङ्गक
अल्ऩसॊ ख्मकहरुको साभाङ्ञजक ऩङ्टनएुकीकयणका राङ्झग जीङ्जवकोऩाजुन
सङ्टधायभा आवश्मक सहमोग गङ्चयनेछ।
८९. अङ्झतङ्जवऩङ्ङ, सीभान्त्तकृत य अल्ऩसॊ ख्मक भङ्जहराहरुराइु ङ्जवशेष
प्राथङ्झभकता ङ्छदइु ग्राभीण भङ्जहराहरुको सीऩ ऺभता य दऺता
अङ्झबवृङ्जिभापुत भङ्जहरा उद्यभीको ङ्जवकास गनु

ग्राभीण भङ्जहरा

स्वयोजगाय कामुक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ।
९०. हे टौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेरङ्झबर श्रभभा सॊ रग्न बएका नेऩार
सयकायको प्रचङ्झरत कानङ्टनरे नसभटे का श्रङ्झभहरुको हकभा सङ्घीम
सयकाय य सम्फङ्ञन्त्धत छाता सङ्गठनहरुसॉगको सहकामु य

सभन्त्वमभा अङ्झबरेङ्ञखकयण गने कामुको ऩहर गङ्चयनेछ ।
९१. उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबरको छङ्ट वाछङ्ट त सम्फन्त्धी ङ्जवबेदराई अन्त्त्म
गनु अङ्झबमान सञ्चारन गङ्चयने छ ।

९२. नगयको सौन्त्दमुता अङ्झबवृङ्जिका राङ्झग पङ्टटऩाथरगामत ट्राङ्जपक

व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी फनाउन सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामहरुसॉग
सभन्त्वम गङ्चयनेछ ।

नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
९३. दाहसॊ स्कायराइु व्मवङ्ञस्थत य वातावयणभैरी फनाउन हे टौडा १०
ङ्ञस्थत याद्ऱी नदी ङ्जकनायभा आगाभी आङ्झथक
ु वषुङ्झबरै

Cremation

Machine जडान गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।
९४. नगयभा सञ्चाङ्झरत वकुशऩहरुको

सञ्चारनभा एकरुऩता ल्मा

नगयको वातावयण प्रदूषण न्त्मूनीकयण एवभ् सहयी सौन्त्दमुराइु
कामभ याखी छङ्चयएय यहे का वकुशऩहरुराइु एकीकृत रुऩभा

20

इु

सञ्चारन गनु आवश्मक ऩूवाुधायसङ्जहतको सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ अटो ङ्झबरेज
ङ्झनभाुणका राङ्झग आगाभी वषुङ्झबर सम्बाव्मता अध्ममन गयी ङ्झनभाुण
कामु प्रायम्ब गङ्चयनेछ।
९५. सपा, हङ्चयमारी, पूरैपूरको सहय बङ्ङे नायाराई साथुक फनाउन
ङ्जवकासभा सभङ्टदाम ऩङ्चयचारनको भहत्वराइु आत्भसात गदै
सयसपाइु तथा स्वच्छता अङ्झबवृङ्जि , हङ्चयमारी तथा सडक ङ्जकनाया
ऩङ्टष्ऩ सौन्त्दमु प्रविुन य ऩूवाुधाय ङ्जवकास

जस्ता कामुहरुभा टोर

ङ्जवकास सॊ स्थाहरुराइु ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ।
९६. जैङ्जवक पोहोय व्मवस्थाऩन गनु वैकङ्ञल्ऩक उजाु प्रविुन

कामुक्रभभापुत ङ्झनजी ऺेरसॉगको सहकामुभा नगय ऺेरको कङ्टङ्जहने
पोहोयराइु ऩूणु प्रमोगभा ल्माइु ग्माॉस उत्ऩादन कामुको सङ्टरुवात
गङ्चयनेछ।

९७. नगयको हङ्चयमारी प्रविुनरगामत अन्त्म सहयी तयकायी खेती
प्रणारीराइु अवरम्फन गनु ङ्जवशेष व्मवस्था गङ्चयनेछ।

वातावयण

प्रदूषणसम्फन्त्धी आवश्मक जानकायी ङ्छदन नगयको भङ्टख्म बागभा
प्रदूषण भाऩन मन्त्र जडान गङ्चयनेछ । ङ्झडजेर तथा ऩेट्रोरफाट
चल्ने अटो, टे म्ऩोराइु क्रभश : व्मवस्थाऩन गयी प्रदूषणयङ्जहत सवायी
साधन सञ्चारनभा गनु आवश्मक प्रोत्साहनको व्मवस्था गङ्चयनेछ।
९८. पोहोयभैराको व्मवस्थाऩनको राङ्झग वृऺायोऩणरगामत परपूरका
ङ्जवरुवा रगाउने कामुहरु रागत सहबाङ्झगताभा सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ।
अन्त्म स्थानीम तहहरुरे अवरम्फन गयी सकायात्भक ऩृष्ठऩोषण प्राद्ऱ
गये को प्राङ्ञस्टकफाट सडक ङ्जऩच गने प्रङ्जवङ्झधको सम्बाव्मता
ऩयीऺणको रुऩभा आगाभी आङ्झथक
ु वषुङ्झबर सडक ङ्जऩचको कामु
सङ्टरु गङ्चयनेछ।

21

९९. सभङ्टदामको अगङ्टवाईभा सयसपाई कामुक्रभराई ऩूणत
ु ा ङ्छदन
आवश्मक कामुक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयने छ ।
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
१००. हे टौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सम्ऩूणु वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत झङ्ञल्कने नगय
ऩार्श्ुङ्ञचर (City Profile) आगाभी आङ्झथक
ु वषुङ्झबरै तमाय गयी
उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सेवा

, कामाुन्त्वमन गनङ्टऩ
ु ने

ङ्जवकास मोजनाहरु तथा प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩने ऺेरराइु फोधगम्म

,

ङ्छदगो ङ्जवकासभैरी य वस्तङ्टगत फनाइुनेछ ।
१०१. व्मवसाङ्जमक रुऩभा ङ्झनभाुण हङ्टने घयहरुभा ऩमाुद्ऱ ऩाङ्जकुङ्गको
व्मवस्था अङ्झनवामु रुऩभा याख्नङ्ट ऩने व्मवस्था ङ्झभराइने छ ।

१०२. उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सेवाराइु जनभङ्टखी , ऩायदशॉ
य उत्तयदामी फनाइु नागङ्चयकको सयकायी सेवाप्रङ्झत अऩनत्व जगाउन
नभूनाको रुऩभा आगाभी आङ्झथक
ु वषुदेङ्ञख एकीकृत घङ्टम्ती सेवा
सञ्चारनभा ल्माइनेछ।

१०३. आगाभी आङ्झथक
ु वषुदेङ्ञख व्मङ्ञक्तगत घटना दताु कामुराई सम्ऩूणु
वडाहरुभा अनराइुन प्रणारीफाट गने गयी आवश्मक व्मवस्था
गङ्चयनेछ ।
१०४. नगयवासीहरुरे एक हजाय वगुङ्जपट सम्भको नमाॉ घय ङ्झनभाुण
गदाु उऩभहानगयऩाङ्झरकारे ङ्झनशङ्टल्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउॉदै

आएको नक्सा ङ्झडजाइन गने कामुराइु आगाभी वषु ऩङ्झन ङ्झनयन्त्तयता
ङ्छदइनेछ।
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१०५. नगयवासीहरुको नागङ्चयक अङ्झधकायराइु भध्मे नजय गयी
वेवसाइुट तथा भोवाइुर एप्सको भाध्मभफाट सेवा तथा सूचना
ङ्झरन सक्ने व्मवस्था ङ्झभराइने छ।
ॉ नभा कङ्ञम्तभा २ वटा
१०६. प्रत्मेक घयऩङ्चयवायरे आफ्नो घय आग

सौन्त्दमाुत्भक पूर एवभ् परपूरका ङ्जवरुवा अङ्झनवामु रुऩभा योप्नङ्ट
ऩने व्मवस्था आगाभी आङ्झथक
ु वषुफाट सङ्टरुवात गङ्चयनेछ ।

१०७. सफै वडाभा सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ वडा कामाुरमहरुको व्मवस्थाऩन गने
सन्त्दबुभा क्रभश् वडा कामाुरमहरुको नमाॉ बवन ङ्झनभाुण तथा
स्तयोङ्ङङ्झत गने कामुराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनेछ ।
१०८. न्त्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩादन हङ्टने कामुभा भेरङ्झभराऩ ऩिङ्झतराई
आफि गयी थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ ।

१०९. याङ्जष्डम तथा अन्त्तयाुङ्जष्डम, स्थानीम तह तथा सॊ घसॊ स्थाहरुसॊ ग भैरी
सम्फन्त्ध ङ्जवस्ताय गने कामुराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदई सम्फन्त्ध स्थाङ्जऩत
बैसकेका सॊ घसॊ स्थाहरुसॊ गको सहकामुराई थऩ भजफङ्टत फनाइनेछ
।

११०. उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्ञजम्भेवायी सम्ऩादन गनु आवश्मक सॊ स्थागत
सॊ यचना, जनशङ्ञक्त तहगत व्मवस्थाऩन य ङ्ञजम्भेवायीराई वस्तङ्टगत य
वैऻाङ्झनक फनाउन सॊ गठन तथा व्मवस्थाऩन (O&M) सवेऺण

कामु

आगाभी आङ्झथक
ु वषुङ्झबर सम्ऩङ्ङ गयी सावुजङ्झनक सेवा प्रवाहराई
थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ ।
१११. उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा कामुयत याष्डसेवकहरुभा काभप्रङ्झत तत्ऩय
हङ्टने, सेवाबाव सङ्जहत सभमभा काभ सम्ऩङ्ङ गयी उत्कृष्ट नङ्झतजा

ङ्छदने य ङ्ञजम्भेवायी वहन गने सॊ स्कृङ्झतको ङ्जवकास गनु कामुफोझ य
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कामुप्रकृङ्झतको आधायभा प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाइनेछ ।

मसयी प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउॉदा अन्त्म स्थानीम तहहरुरे
उऩरब्ध गयाएको प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा भाऩदण्डसभेतराई आधायको
रुऩभा ङ्झरइनेछ ।
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
११२. आगाभी आङ्झथक
ु वषुङ्झबर कानूनफभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ
कोषहरुको सञ्चारन कामुङ्जवङ्झध तजङ्टभ
ु ा गयी कामाुन्त्वमनभा ल्माइनेछ
।
११३. नेऩारको सॊ ङ्जवधान तथा स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४
को भभु तथा बावनाअनङ्टरुऩ उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट आगाभी
आङ्झथक
ु वषुभा कामाुन्त्वमन गङ्चयने ङ्जवकास मोजना तथा अन्त्म
कामुक्रभहरुको प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ खचु गने अङ्ञख्तमायी तथा
रेखाऩयीऺणको ङ्ञजम्भेवायीसङ्जहत वडाहरुराइु अङ्झधकाय प्रत्मोजन
गनु आवश्मक ङ्झनदे ङ्ञशका तजङ्टभ
ु ा गयी कामाुन्त्वमन गङ्चयनेछ ।
११४. गत ङ्जवगत वषुहरुदे ङ्ञख ङ्ञजम्भेवायी सदै आएका ऩेश्की
फेरुजङ्टरगामत अन्त्म फेरुजङ्टहरुको अद्यावङ्झधक जानकायी तथा
अङ्झबरेखीकयण सम्फन्त्धी कामुराई व्मवङ्ञस्थत तथा प्रबावकायी
फनाउन उऩमङ्टक्त ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
११५. भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत नीङ्झत तथा कामुक्रभ कामाुन्त्वमन गनु आगाभी
आङ्झथक
ु वषु २०७६/७७ का राङ्झग फजेटका उद्देश्म तथा
प्राथङ्झभकता प्रस्तङ्टत गने
ङ्झनम्नानङ्टसाय यहे का छन् ।
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अनङ्टभङ्झत चाहन्त्छङ्ट ।फजेटका उद्देश्महरु

क) नगयवासीका आधायबूत आवश्मकताहरु शीघ्र ऩङ्चयऩूङ्झतु गदै
जीवनस्तयभा गङ्टणात्भक सङ्टधाय गने ,
ख) नगयभा उऩरब्ध स्रोत साधन अवसय य ऺभताको उच्चतभ
उऩमोग तथा सभन्त्माङ्जमक ङ्जवतयण गदै नगयवासीको आङ्झथक
ु
उङ्ङङ्झतभा टे वा ऩङ्टमाुउने,
ग)

ङ्जवकासको भूरप्रवाहफाट वङ्ञञ्चङ्झतभा ऩये का वगु, ऺेर तथा
सभङ्टदामहरुको भूरप्रवाहीकयण गदै सभावेङ्ञशता प्रविुन गने ।

११६. फजेटका उद्देश्महरु हाङ्झसर गनु भैरे दे हामअनङ्टसाय प्राथङ्झभकताहरु
ङ्झनधाुयण गये को छङ्ट ,

क) तत्कार प्रङ्झतपर प्राद्ऱ गनु सङ्जकने ङ्जवकासभा ऩङ्झछ ऩये का वगु
ऺेर य सभङ्टदामराइु उत्थान गने कामुक्रभको कामाुन्त्वमन,
ख) गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा , स्वास्थ्म , खानेऩानीरगामतका साभाङ्ञजक य
कृङ्जष, उद्योग ऩमुटनरगामतका आङ्झथक
ु ऩूवाुधाय ङ्जवकास य

बौङ्झतक ऩूवाुधाय एवभ् सॊ यचनाहरुको ङ्जवकास तथा ङ्झनभाुण य
अधङ्टया आमोजनाको कामाुन्त्वमन,
ग)

सावुजङ्झनक सेवाको प्रबावकाङ्चयता , जवापदे ङ्जहता , ङ्जवकासभा
जनसहबाङ्झगताभापुत नगयवासीराइु अनङ्टबङ्झू त हङ्टने सङ्टशासन
प्रविुन,

घ)
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नगयस्तयीम ऩूवाुधायका मोजना कामाुन्त्वनद्राया ङ्छदगो सहयी
सेवाभा नगयवासीको ऩहङ्टॉचभा अङ्झबवृङ्जि,

ङ)

सऺभ तथा प्रबावकायी कय प्रणारीको अवरम्फनफाट
आन्त्तङ्चयक आमस्ताको अङ्झबवृङ्जिभापुत ङ्छदगो स्रोतको
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता ।

नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
११७. आगाभी आङ्झथक
ु वषुको राङ्झग ऺेरगत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन
ङ्झनम्नानङ्टसाय प्रस्ततङ्ट गये को छङ्ट ।
ऩूवाुधाय ङ्जवकास
११८. उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेरभा व्मवङ्ञस्थत फस टङ्झभन
ु र बवन
ङ्झनभाुण कामुका राङ्झग रु. 3 कयोड फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट
।
११९. भङ्टख्म फजाय ऺेरभा सङ्टङ्जवधामङ्टक्त भ्मू टावय ङ्झनभाुण कामुका
राङ्झग रु. २ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१२०. हे टौंडा-10 को फसऩाकुराई व्मवङ्ञस्थत गनु य फजाय ऺेरफाट
ऩूवॉ ऺेर जाने सवायी साधनका ङ्झनङ्झभत्त फसऩाकु ङ्झनभाुणको
सम्बाव्मता अध्ममन गनु रु. २ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१२१. कयाु कोङ्चयडोय ङ्झनभाुण कामुराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदन रु. २ कयोड
ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१२२. सङ्घीम य प्रदे श सयकायको सहमोग य सभन्त्वमसभेतभा ङ्झनभाुण
हङ्टने फृहत्तय चक्रऩथ ङ्झनभाुणका राङ्झग रु. २ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन
गये को छङ्ट ।
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भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजनाहरुका अङ्झतङ्चयक्त अन्त्म आमोजना सम्ऩङ्ङ गनु
ऩूवाुधाय ङ्जवकास ऺेरतपु रु. 86 कयोड 12 राख 50 हजाय
ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
आङ्झथक
ु ङ्जवकास
१२३. कृङ्जष उऩजराई भूल्म श्रॊ खराभा आवि गनु प्रदे श सयकायको

सहमोगसभेतभा ङ्झनभाुण हङ्टने आधङ्टङ्झनक कृङ्जष थोक फजाय केन्त्रको
राङ्झग रु. 1 कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।

१२४.

ङ्जवऩङ्ङ य वेयोजगाय मङ्टवाहरुराई रङ्ञऺत गयी रघङ्टउद्यभ

कामुक्रभभापुत उद्यभङ्ञशरताको ङ्जवकास गनु रु. 20 राख
ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१२५. ऩमुटकीम स्थरको ङ्जवकास, ऩमुटन ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण य साना

ऩूवाुधाय सङ्टधायका राङ्झग कूर रु. 1 कयोड 58 राख ङ्जवङ्झनमोजन
गये को छङ्ट ।

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजना तथा कामुक्रभहरुका अङ्झतङ्चयक्त अन्त्म
आमोजना तथा कामुक्रभ सम्ऩङ्ङ गनु आङ्झथक
ु ङ्जवकास ऺेरतपु रु. 4
कयोड 95 राख 57 हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
साभाङ्ञजक ङ्जवकास
१२६. हे टौंडा-8 को चन्त्रोदम भा.ङ्जव.भा प्मायाङ्जपटसङ्जहतको खेरकङ्टद
प्रङ्ञशऺण केन्त्रको ङ्झनभाुण कामु गनु रु. 1 कयोड ङ्जवङ्झनमोजन
गये को छङ्ट ।

१२७. नगयका मूवाहरुराई आत्भङ्झनबुय फनाउन भेमय नभूना मङ्टवा वडा
कामुक्रभ सञ्चारनका राङ्झग रु. 40 राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
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१२८. भृगौरा ङ्जवयाभीराई ङ्झन्शङ्टल्क डामरोङ्झसस सेवा उऩरब्ध गयाउन
हे टौंडा अस्ऩतारभा आवश्मक उऩकयण प्रफन्त्धका राङ्झग रु. 25
राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१२९. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कामुयत फारङ्झफकास सहमोगी कामुकताु
प्रोत्साहनभा रु. 14 राख 40 हजाय य ङ्जवद्याथॉहरुराई ङ्छदवा
खाजा व्मवस्थाऩनभा रु. 5 राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१३०. सूचना प्रङ्जवङ्झध सङ्जहतको नभूना ङ्जवद्यारम कामुक्रभका राङ्झग रु.

ॉ ा जाॉच कामुक्रभ य आख
ॉ ाको नानी
12 राख य ङ्जवद्याथॉको आख
सॊ करन कामुक्रभ ङ्जवस्ताय गनु रु. 10 राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को
छङ्ट ।

१३१. भङ्जहराभा हङ्टने स्तन क्यान्त्सय जस्ता कडा योगको ङ्झन्शङ्टल्क
ऩयीऺणका राङ्झग रु. 10 राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।

१३२. दऺ जनशङ्ञक्त य उऩकयण सङ्जहत सहयी स्वास्थ्म केन्त्र

सञ्चारनका राङ्झग रु. 80 राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।

१३३. ङ्जहॊसाङ्जऩङ्झडत भङ्जहराहरुका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत अल्ऩकाङ्झरन

आश्रमस्थरको रुऩभा ङ्ञजल्रा सेवा केन्त्र बवन ङ्झनभाुणका राङ्झग रु.
10 राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।

१३४. भङ्जहराहरुको सीऩ, ऺभता य दऺता अङ्झबवृङ्जि भापुत भङ्जहरा
उद्यभीको ङ्जवकास गनु ग्राङ्झभण भङ्जहरा स्वयोजगाय कामुक्रभका
राङ्झग रु. 10 राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजना तथा कामुक्रभहरुका अङ्झतङ्चयक्त अन्त्म
आमोजना तथा कामुक्रभ सम्ऩङ्ङ गनु साभाङ्ञजक ङ्जवकास ऺेरतपु रु.
58 कयोड 55 राख ४३ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
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वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन
१३५. नगयको वातावयण प्रदङ्टषण न्त्मूनीकयण य सहयी सौन्त्दमु कामभ
याख्न सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ अटो ङ्झबरेज ङ्झनभाुणका राङ्झग रु. 1 कयोड
ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१३६. नगयराई सपा, हङ्चयमारी, पूरैपूरको सहय फनाउन रु. 14
राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजना तथा कामुक्रभहरुका अङ्झतङ्चयक्त अन्त्म
आमोजना तथा कामुक्रभ सम्ऩङ्ङ गनु वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन
ऺेरतपु रु. 4 कयोड 99 राख 20 हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
सॊ स्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य सङ्टशासन
१३७. नगय ऩार्श्ुङ्ञचर (

City Profile ) तमाय गनु रु. 35 राख

ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१३८. वडा कामाुरम बवन ङ्झनभाुण तथा स्तयोङ्ङङ्झतका राङ्झग रु. 1
कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१३९. न्त्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनका राङ्झग रु. 30
राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१४०. कामुफोझ य कामु प्रकृङ्झतका आधायभा उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा
कामुयत कभुचायीहरुराई प्रोत्साहनका राङ्झग आवश्मक फजेट
ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजना तथा कामुक्रभहरुका अङ्झतङ्चयक्त अन्त्म
आमोजना तथा कामुक्रभ सम्ऩङ्ङ गनु सॊ स्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य
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सङ्टशासनतपु रु. 6 कयोड 45 राख 89 हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट
।
१४१. उऩभहानगयऩाङ्झरकाअन्त्तगुतका वडा कामाुरमभापुत कामुक्रभ
सञ्चारन गने गयी रु. 95 राख ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
१४२. दै ङ्झनक कामाुरम सञ्चारनका राङ्झग तरफ, बत्तारगामत अन्त्म
प्रशासङ्झनक खचुका राङ्झग रु. 19 कयोड 14 राख ४० हजाय
ङ्जवङ्झनमोजन गये को छङ्ट ।
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
१४३. अफ भ भाङ्झथका ऺेरगत नीङ्झत तथा कामुक्रभहरु कामाुन्त्वमन
गनुका राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य स्रोत व्मवस्थाऩनको अनङ्टभान
प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्त्छङ्ट ।
१४४. आगाभी आङ्झथक
ु वषुका राङ्झग नीङ्झत तथा कामुक्रभहरु
कामाुन्त्वमन गनु रु. 1 अफु 81 कयोड 18 राख ङ्जवङ्झनमोजन
गये को छङ्ट ।

१४५. आगाभी आङ्झथक
ु वषुका राङ्झग अनङ्टभान गङ्चयएको खचु व्महोने
स्रोतभध्मे आन्त्तङ्चयक स्रोतफाट रु. 30 कयोड 34 राख 91
हजाय, याजस्व फाॉडपाॉडफाट 45 कयोड 84 राख 9 हजाय,
प्रदे श सयकायको ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टदानफाट 8 कयोड 34 राख 99
हजाय, सङ्घीम सयकायको अनङ्टदानफाट ८६ कयोड 64 राख य
गत वषुको नगत भौज्दातफाट १० कयोड व्महोङ्चयने छ ।
१४६. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई नगयसबाऩश्चात सङ्घीम तथा प्रदे श
सयकायफाट अङ्ञख्तमायी प्राद्ऱ हङ्टने साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, गङ्चयफसॉग

ङ्जवर्श्ेर्श्य कामुक्रभ, प्रधानभन्त्री योजगाय कामुक्रभ, स्थानीम ऩूवाुधाय
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ङ्जवकास कामुक्रभ, याष्डऩङ्झत च ङ्टये तयाई भधेश सॊ यऺणरगामतका

अन्त्म कामुक्रभहरुको एकर खाता कोष प्रणारीभापु ब ङ्टक्तानी हङ्टने

बएकारे आगाभी आङ्झथक
ु वषुभा मी कामुक्रभहरुको स्रोत सभावेश
नगङ्चयएको व्महोया अवगत गयाउॉदछङ्ट ।
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम,
१४७. आङ्झथक
ु वषु 2076/77 को ङ्जवङ्झनमोजन सम्फन्त्धी प्रस्तावराई
कामाुन्त्वमन गनु फनेको ङ्जवधेमक, 2076 तथा अथु सम्फन्त्धी
प्रस्तावराई कामाुन्त्वमन गनु फनेको ङ्जवधेमक, 2076 मस
सम्भाङ्झनत सबाभा ऩेश गये को छङ्ट ।
१४८. भैरे प्रस्तङ्टत गये को नीङ्झत तथा कामुक्रभ य फजेटफाट

नगयवासीका आधायबूत आवश्मक्ताहरु ऩङ्चयऩूङ्झतु बई जीवनस्तयभा
गङ्टणात्भक सङ्टधाय हङ्टॊ दै जाने, नगयभा उऩरब्ध स्रोत साधनको

उच्चतभ उऩमोगफाट नगयवासीको आङ्झथक
ु उङ्ङङ्झतभा टे वा ऩङ्टग्ने य
वङ्ञञ्चङ्झतभा ऩये का वगु, ऺेर तथा सभङ्टदामहरुको ङ्जवकासभा
भूरप्रवाहीकयण बई सभावेङ्ञशताको प्रविुनभापुत स्थानीम
रोकतन्त्र सफरीकयण हङ्टने ङ्जवर्श्ास ङ्झरएको छङ्ट ।
१४९. मी नीङ्झत तथा कामुक्रभ य फजेटको प्रबावकायी कामाुन्त्वमनभा
नगयका सफै तह य तप्काफाट मोगदान हङ्टने ङ्जवर्श्ास ङ्झरएको छङ्ट ।
१५०. प्रस्तङ्टत नीङ्झत तथा कामुक्रभ य फजेट तजङ्टभ
ु ा गदाु भागुङ्झनदे शन
गनङ्टह
ु न
ङ्ट े नगय प्रभङ्टखज्मू, प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतज्मू, ङ्जवषमगत
सङ्झभङ्झतका सदस्महरु, वडा अध्मऺहरु, याष्डसेवक कभुचायीहरु,
नागङ्चयक सभाज, फङ्टङ्जिजीङ्जव, सञ्चाय जगत तथा सम्ऩूणु

नगयवासीहरुराई धन्त्मवाद ऻाऩन गदै आबाय प्रकट गदुछङ्ट ।
धन्त्मवाद ।
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