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नगयप्रभङ्टख एवभ ्नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

नगयसबा सदस्मज्मूहरू, 

सञ्चायकभॉ ङ्झभत्रहरु एवभ ्उऩङ्ञस्थत सम्ऩूण ुभहानङ्टबावहरु 

  
1. सॊघीम रोकताङ्ञरत्रक गणतरत्र स्थाऩना ऩश्चात प्राप्त उऩरङ्ञधधको रुऩभा नेऩारको सॊङ्जवधानरे गयेको धमवस्था 

फभोङ्ञजभ गत २०७९ फैशाख ३० गते सम्ऩङ्ङ स्थानीम तहको ङ्झनवाुचनफाट दोश्रो कामकुारका राङ्झग 
स्थानीम सयकाय गठन बई फतभुान ङ्झनवाुङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको ऩङ्जहरो फषकुो रुऩभा मस 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको एघायौं नगयसबाभा  आङ्झथकु फष ु २०७९/८० को नीङ्झत, कामकु्रभ तथा फजेट 
प्रस्तङ्टङ्झतको राङ्झग महाॉहरुको साभङ्ट उऩङ्ञस्थत बएको छङ्ट । 

2. मस घडीभा सॊघीम रोकताङ्ञरत्रक गणतरत्र  स्थाऩनाको चयणभा बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ साभाङ्ञजक तथा याजनैङ्झतक   
आरदोरनहरुभा जीवन आहङ्टङ्झत गनङ्टहुङ्टने सम्ऩूण ु ऻातअऻात शङ्जहदहरुप्रङ्झत बावऩूण ु श्रद्धाञ्जरी अऩणु गन ु
चाहरछङ्ट।  

3. मस उऩभहानगयऩाङ्झरका रोकतरत्रका रमूनतभ आधायबतू भूल्म भारमता फहङ्टरवादी खङ्टरा सभाज, भानव 
अङ्झधकाय, रोकतरत्र, साभाङ्ञजक रमाम, सहकाङ्चयता, सहअङ्ञस्तत्व य सभरवमको ङ्झसद्धारतराई आत्भसात गदै 
ङ्जवङ्झधको शासनप्रङ्झत ऩूण ुप्रङ्झतवद्ध छ । रोकतरत्रराई साभाङ्ञजक जीवन ऩद्धङ्झतका रुऩभा स्थाङ्जऩत गने कङ्ट याभा 
उऩभहानगयऩाङ्झरका हयऩर प्रमत् नशीर छ । शासकीम व्मवस्थाभा आएको ऩङ्चयवतनुको अनङ्टबङू्झत सफै 
नगयफासीरे गन ुसकून ्बर नभेा हाभीहरु अत्मरत सचेत छौं । 

4. प्राङ्जवङ्झधक दृङ्जिरे उऩमङ्टक्त, साभाङ्ञजक रूऩभा सरतङ्टङ्झरत एवभ ्याजनैङ्झतक रूऩभा स्वीकाम ुङ्जवकास प्राङ्झप्तका राङ्झग 
सभरवम कामभ गदै ङ्जवकासका साझा गरतव्म/प्राथङ्झभकता चमन गनङ्टऩुने ङ्जवङ्ञशि अवस्था, नगयवासीहरूको 
सरतङ्टङ्झरत ङ्जवकास एवभ ् सेवा प्राङ्झप्त प्रङ्झतको फढ्दो अऩेऺाको सम्फोधन, ङ्झसङ्झभत आरतङ्चयक श्रोत य सॊघीम 
अनङ्टदानभा ङ्झनबयु ङ्जवकास कामहुरू सञ्चारन गनङ्टऩुने ऩषृ्ठबङू्झभभा आङ्झथकु फष ु२०७९/८० को फजेट नीङ्झत तथा 
कामकु्रभ मस गङ्चयभाभम सबाभा प्रस्तङ्टत गन ुगइयहेको छङ्ट । 

5. सचेत, सङ्टसूङ्ञचत य सॉस्कायमङ्टक्त नेऩारी नागङ्चयकको अथक भेहनत य गौयवऩूण ु फङ्झरदानीफाट प्राप्त सॊङ्जवधान 
फभोङ्ञजभ सावबुौभ जनताको चमनभापुत ङ्झनवाुङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट गठन बएको उऩभहानगयऩाङ्झरका 
नगयफासीहरुको आधायबतू हक तथा अङ्झधकायप्रङ्झत सचेत य सदृष्म यहॉदै "स्वच्छ, सजृनशीर, सभदृ्ध औधोङ्झगक 
नगय हेटौंडा" बङे्ङ सोचका साथ नेऩार सयकायको ऩररौँ मोजना, ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म, सॊघ य प्रदेश 
सयकायको फजेट एवभ ्प्राथङ्झभकता, स्थानीम सयकायको "सभदृ्ध हेटौंडा, सङ्टखी नगयवासी" फनाउने अल्ऩकारीन 
य दीघकुारीन मोजनाहरु प्रङ्झत दृढ यही नेऩार सयकायको "सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी" तथा प्रदेश सयकायको 
"स्वस्थ, सङ्टसॊस्कृत य सङ्टखी जनता; सभाजवाद उरभङ्टख सभदृ्ध प्रदेश" को याङ्जिम तथा प्रादेङ्ञशक आकाॉऺा ऩूया 
गने अङ्झबमानप्रङ्झत हाभी ऩूण ुप्रङ्झतफद्ध छौँ । 

6. आङ्झथकु फष ु २०७९/०८० को फजेट, नीङ्झत तथा कामकु्रभ प्रस्तङ्टत गदाुको अवस्थाभा मस 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आरतङ्चयक आम, नेऩार सयकायफाट प्राप्त हङ्टने सभानीकयण, शसत,ु सभऩूयक य ङ्जवशषे 
अनङ्टदान, प्रदेश सयकायफाट प्राप् त सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानभा उल्रेखनीम फढोत्तयी नबएको अवस्था, याजस्व 
फाॉडपाॉट रगामतका श्रोतहरूभा अऩेऺा गये अनङ्टरूऩ वृङ्जद्ध नहङ्टॉदा स्रोतको कभी हङ्टन गएको जस्ता कायणहरुरे 
प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएका कङ्झतऩम नगयको सभग्र ङ्जवकासभा भहत्व याख्न े जनअऩेङ्ञऺत ङ्जवकास आमोजनाहरू 
प्रबावकायी रुऩरे कामाुरवमन गन ुनसङ्जकएको चारङ्ट आङ्झथकु फषकुो मथाथतुा हाम्रा साभङ्ट स्ऩिै छ ।    
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आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ आङ्झथकु फष ु२०७८/७९ को हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वाङ्जषकु कामकु्रभ कामाुरवमनको रक्ष्म य 
प्रगङ्झतको सॊङ्ञऺप्त सभीऺा गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट । 

१. आङ्झथकु फष ु२०७८/७९ को वाङ्जषकु कामकु्रभको सभीऺा 
आज २०७८ सार आषाढ १० गते उऩभहानगयऩाङ्झरकाको फजेट, नीङ्झत तथा कामकु्रभ प्रस्तङ्टत गदाु चारङ्ट 
आङ्झथकु वष ु२०७८/७९ को जेष्ठ भसारत सम्भको अवङ्झधराई आधाय भानी बौङ्झतक तथा ङ्जवत्तीम प्रगङ्झतहरू 
प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । चारङ्ट आङ्झथकु फषकुो फाॉकी अवङ्झधको बौङ्झतक तथा ङ्जवत्तीम प्रगङ्झतहरू वाङ्जषकु प्रगङ्झत 
सङ्झभऺा गयी आगाभी नगयसबाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयन ेव्महोया अनङ्टयोध गदुछङ्ट।अफ भ ऺेत्रगतरुऩभा फाङ्जषकु रक्ष्म 
य प्रगङ्झतको सङ्ञऺप्त सङ्झभऺा प्रस्तङ्टत गन ुगैयहेको छङ्ट। 

१.१ ऩूवाधुाय ङ्झनभाणु् ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण अरतगतु कङ्ट र मोजना सॊख्मा ९९० यहेकोभा जेष्ठ भसारतसम्भ ७६० 
मोजनाहरु सम्ऩङ्ङ बएको य फाॉकी मोजनाहरु चारङ्ट आङ्झथकु वषकुो अरतसम्भभा सम्ऩङ्ङ हङ्टने क्रभभा यहेको 
छ । ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण अरतगतु सम्ऩङ्ङ मोजनाहरुको ऩङ्चयभाणात्भक प्रगङ्झत देहाम फभोङ्ञजभ यहेको व्महोया 
जानकायी गयाउॉदछङ्ट ।   

 १.१.१ सडक ऩूवाधुाय तपु  
६८.२९६ ङ्जक. ङ्झभ. कॊ ङ्जक्रट सडक ङ्झनभाुण, १.५३१ ङ्जक. ङ्झभ. कारोऩते्र सडक, १ ङ्जक.ङ्झभ. नमाॉ ट्याक 
ङ्झनभाुण, ६.३८७ ङ्जक.ङ्झभ. सडक ग्रबेङ्झरङ, १४ वटा कल्बटु ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ बईसकेका छन ्।  
१.१.२  ङ्जवङ्जवध ऩूवाधुाय तपु   
मस अरतगतु खानेऩानी ऩूवाुधाय १, शैङ्ञऺक ऩूवाुधाय २०, ऩमटुन ऩूवाुधाय ६, खेरकङ्ट द ऩूवाुधाय ३, गङ्टम्वा 
ङ्झनभाुण ७, भङ्ञरदय ङ्झनभाुण २८, स्वास््म ऩूवाुधाय ९, तटफरधन १५, ङ्झसॊचाई २, शौचारम ५ य अरम 
ऩूवाुधाय ९९ वटा मोजनाहरु सम्ऩङ्ङ बएका छन ्।  
१.१.३ बङू्झभ व्मवस्था तथा त्माङ्क सॊकरन तपु    
ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा नेऩार सयकायफाट गठन बएका बङू्झभ सम्फरधी सभस्मा सभाधान आमोगको सभरवमभा 
बङू्झभङ्जहन दङ्झरत, बङू्झभङ्जहन सङ्टकङ्ट म्फासी, अव्मवङ्ञस्थत वसोवासीहरुको नगय ऺेत्रङ्झबत्रको त्माङ्क सॊकरन काम ु
बईयहेको य हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. ११ ङ्झसभरटायफाट नाऩी टोरी खङ्जटई नाऩी गने काम ु
सभेत सङ्टरु बईसकेको छ ।  
१.१.४  प्रदेश फजेट तपु    
प्रदेश फजेट अरतगतु प्रदेश ऩूवाुधाय साझेदायी कामकु्रभ अरतगतु कङ्ट र ३८ वटा मोजना सञ्चारन 
गङ्चयएकोभा १७ वटा ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ बएको य २१ वटा मोजना चारङ्ट अवस्थाभा यहेका छन ् । 
साथै ऩमटुन ऩूवाुधाय तथा ऩूवाुधाय ङ्जवकास कामकु्रभ अरतगतु कङ्ट र ८ वटा मोजना सञ्चारन गङ्चयएकोभा ४ 
वटा ङ्झनभाुण काम ु सम्ऩङ्ङ बएको य ४ वटा मोजना चारङ्ट अवस्थाभा यहेका छन ् । मसैगयी प्रदेश 
सयकायफाट हस्तारतङ्चयत कामकु्रभ अरतगतु २१ वटा मोजना सञ्चारन गङ्चयएकोभा १५ वटा ङ्झनभाुण काम ु
सम्ऩङ्ङ बएको य ६ वटा मोजना चारङ्ट अवस्थाभा यहेका छन ्।   

 
नगय स्तयीम कामकु्रभ अरतगतु ऩूवाुधाय मोजनातपु सञ्चाङ्झरत भहत्वऩूण ुमोजनाहरुभा फसऩाकु तथा फस टङ्झभनुर 
बवन ङ्झनभाुण काम ु ५०% सम्ऩङ्ङ बईसकेको छ । हेटौंडा ४ भा अत्माधङ्टङ्झनक सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ फहङ्टउदे्धश्मीम 
व्माऩाङ्चयक बवन ङ्झनभाुण काम ुप्रायम्ब बईसकेको छ। वडा नॊ. १२ य १४ को वडा कामारुम प्रशासकीम बवन 
ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ बई सञ्चारनको क्रभभा यहेको यहेको छ । साथै वडा नॊ. ७ को वडा कामाुरम प्रशासकीम 
बवन ङ्झनभाुण काम ुबईयहेको छ । नगयको चक्रऩथ सडक ङ्झनभाुण काम ुअरतगतु वडा नॊ. १५ य १६ भा सडक 
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कॊ ङ्जक्रट ढरान गने काम ुसम्ऩङ्ङ बई सञ्चारनभा आएको छ । नभङ्टना ङ्झफद्यारम ऩूवाुधाय ङ्जवकास कामकु्रभ अरतगतु 
आधङ्टङ्झनक याङ्जिम भा. ङ्जव. य चररोदम भा.ङ्जव.को अत्माधङ्टङ्झनक बवन ङ्झनभाुण काम ुचारङ्ट अवस्थाभा यहेको छ । 
प्रदेश सयकायफाट हस्तारतङ्चयत सभऩङ्टयक अनङ्टदान अरतगतु वडा नॊ.१७ को कठामत चोकदेङ्ञख फारफोध भा.ङ्जव.सम्भ 
सडक स्तयीकयण, वडा नॊ. १८ को एक्रेखेत याजदेवी सडक स्तयीकयण काम ुचारङ्ट आङ्झथकु वषकुो अरत्मसम्भभा 
सम्ऩङ्ङ हङ्टनेछ । वडा नॊ. ७ को सडक स्तयीकयण काङ्ञरतरोकऩथ देङ्ञख वडा कामाुरम जाने सडक ङ्झनभाुण काम ु
सम्ऩङ्ङ बएको छ । वडा नॊ. ४ य ८ भा ऩने कयाु कोङ्चयडोयको काम ुचारङ्ट आङ्झथकु वषकुो अरत्मसम्भभा सम्ऩङ्ङ 
हङ्टने चयणभा यहेको छ ।हेटौंडा-५ ङ्जऩप्रे ङ्ञस्थत क्याम्ऩाचौयभा प्मायाङ्जपट सङ्जहत ङ्जऩप्रे क्याम्ऩाभा ङ्झभङ्झन यॊगशारा 
आॊङ्ञशक रुऩभा ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ बएको छ । हेटौंडा-१४ फनेरधाऩ य कारोऩानी ऺेत्रको राङ्झग खानेऩानी सङ्टङ्जवधा 
उऩरधध गयाउन फनरेधाऩ खानेऩानी मोजना ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ बईसकेको छ । उऩभहानगयऩाङ्झरका य कृङ्जष तथा 
ऩशङ्टऩरछी ङ्जवकास भरत्रारमको रागत साझेदायीभा प्रादेङ्ञशक कृङ्जष थोक फजाय ङ्झनभाुण काम ुअगाङ्झड फढाइएको छ 
। हेटौंडा-११ ङ्ञस्थत याप्ती नदी ऩङ्टर ऩङ्ञश्चभतपु फङ्टद्धको प्रङ्झतभा सङ्जहतको ऩाकु ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ बएको छ ।   
बवन इजाजत तथा भाऩदण्ड कामाुरवमन तपु चारङ्ट आ.फ २०७८/७९ को मस अवङ्झधभा घय नक्सा ऩेश ६९४, 
नक्सा ऩास ६९६, नक्सा म्माद थऩ ४७, नक्सा नाभसायी १०३ बएको छ । मसैगङ्चय नगय ऺेत्रको १४ वटा 
सडक सावजुङ्झनक गङ्चयएको छ बने १३ वटा जग्गा ङ्जवकास कामकु्रभ (प्रङ्जटङ) स्वीकृत बएको अवस्था छ । 
 

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सबा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ साभाङ्ञजक ङ्जवकास तपुको कामकु्रभभा बएको प्रगङ्झतफाये सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण ऩेश गने अनङ्टभङ्झत चाहरछौं ।  

१.२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास   

 १.२.१ स्वास््म 

१. उऩभहानगयऩाङ्झरकाका सफै वडाभा यहेका स्वास््म सॊस्थाको आफ्नै बवन ङ्झनभाुण गने मोजना अनङ्टरुऩ 
स्वास््म सॊस्था बवन नबएका वडा नॊ. १, ४,  य १० भा नमाॉ बवन ङ्झनभाुण काम ुप्रायम्ब गङ्चयएको छ । 
वडा नॊ. ५ को बवन ङ्झनभाुण काम ुचारङ्ट आङ्झथकु वषकुो अरतसम्भभा सम्ऩङ्ङ हङ्टने क्रभभा यहेको छ ।  

२.  सङ्टत्केयी ऩश्चातको ऩङ्जहरो हप्ताभा स्वास््मकभॉ सङ्जहत सङ्टत्केयी भङ्जहरा तथा नवजात ङ्ञशशङ्टको स्वास््म 
अवस्था ऩयीऺण गन ुऩोषण कोशेरी सङ्जहत बेटघाट गने कामकु्रभ अरतगतु जम्भा ११९९ जना सङ्टत्केयी 
भङ्जहरासॉग बेटघाट गङ्चयएको छ।  

३. गत दङ्टई वषदेुङ्ञख सञ्चारन हङ्टॉदै आएको ङ्झसभारतकृत, रोऩोरभङ्टख सभङ्टदाम य आङ्झथकु रुऩभा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ 
ऩङ्चयवायको स्वास््म ङ्झफभा गने कामकु्रभफाट १२८ ऩङ्चयवाय राबाङ्ञरवत बएका छन।् 

४.  गबवुती भङ्जहराहरुको स्वास््म जाॉच तथा आभा य फच्चाको स्वास््म अवस्था ऩङ्जहचान गन ुनगय ऺते्रका 
सम्ऩूण ुगबवुती भङ्जहराहरुराई कङ्ञम्तभा एक ऩटक ङ्झन्शङ्टल्क ङ्झबङ्झडमो एक्सये सेवा प्रदान गने कामकु्रभ 
अरतगतु २११ जना गबवुती भङ्जहरारे सेवा ङ्झरएका छन ्। 

५. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सभेत सभरवम य सहमोगभा हेटौंडा अस्ऩतारभा शङ्टरु गङ्चयएको भगृौरा 
डामराङ्झसस सेवा हेटौडा अस्ऩतारभा चारङ्ट यहेको छ । हार सो केररभा जम्भा ८ वटा डामराइङ्झसस 
भेङ्झसन यहेको छ । साथै हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकारे चारङ्ट आङ्झथकु फषभुा २ वटा डामराइङ्झसस भेङ्झसन 
उऩरधध गयाइएको छ । 

६. आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताको राङ्झग नगयका सम्ऩूण ु स्वास््म सॊस्थाहरुभा नेऩार 
सयकायद्वाया ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गने बङ्झन तोकेको औषङ्झधहरु सहज य सयर रुऩभा उऩरधध गयाइ याङ्ञखएको 
छ। 

७. दीघ ुतथा नसने योगफाट घयभै ओछ्यानभा थङ्झरएय यहेका ङ्झफयाभी व्मङ्ञक्तहरुराई रङ्ञऺत गयी वडा वडाभा 
यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुभा कामयुत स्वास््मकभॉहरुको ऩङ्चयचारनफाट उऩचाय य सहमोग (Care and 
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Support) को कामकु्रभभा १६ जना सेवाग्राहीरे सेवा ऩाएका छन ्। साथै ९ जना स्वास््मकभॉरे १४ 
ङ्छदने प्माङ्झरएङ्जटब ताङ्झरभ ङ्झरएका छन ्। 

८. भङ्जहराभा फढ्दो क्रभभा यहेको स्तन तथा ऩाठेघय क्यारसय जस्ता घातक योगहरुको ङ्झन्शङ्टल्क ऩयीऺण गन ु
मस वषभुा ३ स्थानभा सञ्चारन गङ्चयएको स्वास््म ङ्ञशङ्जवयभा ३७० जना भङ्जहराहरुरे सेवा ङ्झरएका छन ्। 
नेऩार येडक्रस सोसाइटीसॉगको सम्झौता अनङ्टसाय उऩभहानगयऩाङ्झरकावासीराई ४११ ऩोका यगत १७४ 
जनाराई ङ्झन्शङ्टल्क उऩरधध गयाइएको छ । 

९.  स्वास््म सॊस्थाहरुको सेवाराई प्रबावकायी फनाउन य आधायब ङ्टत स्वास््म सेवाको ऩहङ्टॉच अङ्झबफङृ्जद्ध गन ुई-
ङ्चयऩोङ्जटगग ङ्झसस्टभ (eHMIS) को ङ्जवकास गङ्चयएको छ। हार हङ्जटमा स्वास््म चौकी (वडा नॊ. १६) य 
नागस्वती शहयी स्वास््म केरर (वडा नॊ ७) भा मस प्रणारीको ऩयीऺण बैयहेकोछ। 

१०. कोङ्झबड-१९ को भहाभायीको कायण भतृ्मङ्ट वयण गन ुऩङ्टगेका नागङ्चयकहरुको शव धमवस्थाऩनको राङ्झग शव 
वाहन नहङ्टॉदा ज्मादै सभस्मा ऩन ुगएको तथा अरम कायणरे भतृ्मङ्टवयण गयेका व्माङ्ञक्तहरुको शव ओसाय 
ऩसाय गन ुउऩभहानगयऩाङ्झरकारे १ शव वाहनको धमफस्था गयेको छ। 

११. याङ्जिम भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका कामकु्रभ अरतगतु मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सेवायत ९२ जना 
भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरुका राङ्झग प्रोत्साहन स्वरूऩ ऩोशाक सङ्टङ्झफधा, सॊचाय सङ्टङ्झफधा, मातामात खच ु 
धमवस्था गङ्चयनङ्टका साथै रगामत आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक सेवा अरतगतु आॉखा, नाक, कान, घाॉटी तथा 
भङ्टख सम्फरधी प्राथङ्झभक उऩचायफाये अङ्झबभङ्टखीकयण ताङ्झरभ ङ्छदइएको छ। 

१२. उऩभहानगयऩाङ्झरका अरतगतुका ६ वटा स्वास््म चौकीहरुको रमूनतभ भाऩदण्ड अनङ्टगभन गयी स्वास््म 
सस्थाहरुफाट प्रवाह बैयहेको स्वास््म सेवाको गङ्टणस्तय अङ्झबवृङ्जद्धको राङ्झग ऩहर गङ्चयएको छ। 

१३. नगयवासीहरुराई टाईपाइड योगफाट फचाउन सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसङ्गको सहकामभुा टाईपाईड 
ङ्जवरुद्धको खोऩ ५०,६६८ जना वारवाङ्झरकाहरुराई रगाइएको छ। 

१४. मसै गयी कोङ्झबड-१९ को भहाभायीफाट जनसभङ्टदामराई फचाउन उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट १७८६९९ 
जनाराई प्रथभ भात्रा, १२६३९२ जनाराई दोश्रो भात्रा य ३६७४३ जनाराई थऩ भात्रा (फङ्टिय डोज) 
कोङ्झबड खोऩ रगाइएको छ।हेटौंडा अस्ऩतारभा स्वाफ ऩयीऺण गने गयी गोयऺेश्वय केररभा २९०९४ 
जनाको स्वाफ ङ्झरने काम ुसभेत गङ्चयएको छ।  

१५. हेटौंडा-३ भा २१३ जना सेवाग्राहीराई सेवा ङ्छदॊ दै आमङ्टवेुद सम्फरधी स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ 
। साथै नेऩार येडक्रस सोसाइटी भकवानऩङ्टय शाखाराई प्राज्भा उत्ऩादनका राङ्झग भेङ्झसन उऩकयण 
उऩरधध गयाउने काम ुअङ्ञरतभ चयणभा ऩङ्टगेको छ ।  

१६. कोङ्झबड सॊक्रङ्झभत अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ३०५ ऩङ्चयवायहरुराई नगद हस्तारतयण काम ुसम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।   

१.२.२ ङ्ञशऺा  

१.  ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय वृङ्जद्धका राङ्झग मोजनावद्ध शैङ्ञऺक कामकु्रभ सञ्चारन गन ु शैङ्ञऺक क्यारेण्डय 
ङ्झनभाुण गयी कामाुरवमन गङ्चयएको छ । ङ्जवद्याथॉको प्रङ्झतबा ऩङ्जहचानका राङ्झग शैङ्ञऺक क्यारेण्डय अनङ्टरुऩ 
ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गङ्चयएको छ ।  

२.  सम्ऩङ्टण ु साभदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरुराई ङ्जवद्यारम सङ्टधाय मोजना सम्फरधी ताङ्झरभका साथै 
साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको त्माङ्क व्मवस्थाऩनको राङ्झग इभीस सम्फरधी ऺभता ङ्जवकास 
ताङ्झरभ, ङ्ञशऺकको ऩेशागत ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवषमगत य ऩेशागत ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ, 
प्रधानाध्माऩकहरुको नेततृ्व ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग ताङ्झरभ य ङ्जवद्यारमभा रेखा अनङ्टशासन, ङ्जवङ्ञत्तम 
सङ्टशासन, ङ्जवद्यारमको ङ्ञजरसी य खङ्चयद काम ुव्मवस्थाऩनका राङ्झग रेखाऩारको ऺभता ङ्जवकास कामशुारा, 
साङ्जहत्मको भाध्मभवाट फारफाङ्झरकाराई उत्प्रङे्चयत गने य सकायात्भक ङ्ञचरतनको ङ्जवकास साथै ऩठनङ्झसऩको 
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ङ्जवकासका राङ्झग फार साङ्जहत्म कामशुारा, ङ्ञशऺकहरुको राङ्झग कम्प्मङ्टटय सम्फरधी ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ बएको 
छ । 

३.  स्थानीम आवश्मकता, ङ्जवऻता य ङ्जवषमवस्तङ्टसभेत सभावेश गयी कऺा १–३ को हाम्रो हेटौंडा नाभक स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभको ङ्झनभाुण बई प्रवोधीकयण गयी शैङ्ञऺक सत्र २०७९ फाट रागू गङ्चयएको छ । ङ्जवद्याथॉको 
नेततृ्व ऺभता ङ्जवकास गने, साभूङ्जहक य सेवाको बावना ङ्जवकास गने उदे्धश्मरे ङ्जवद्यारमभा स्काउट ङ्ञशऺा य 
फार सभूह कामकु्रभ अङ्ञघ फढाइएको छ । 

४.  फारङ्जवकास सहजकताुराई ताङ्झरभको भाध्मभवाट भण्टेश्वयी ताङ्झरभ, शैङ्ञऺक साभग्री ङ्झनभाुण ङ्जवङ्झध, ङ्ञशऺण 
ङ्झसकाइका नङ्जवनतभ अवधायणा य कऺाकोठा व्मवस्थाऩन सम्फरधी ऺभता ङ्जवकास गङ्चयएको छ । साथै 
ङ्ञशऺण सेवाराई आकङ्जषकु ऩेशाको रुऩभा ङ्जवकास गन ुउऩभहानगयऩाङ्झरका अरतगतु फसोफास गने तथा 
ङ्जवद्यारमभा अध्माऩनयत अस्थामी ङ्ञशऺकहरुको राङ्झग ङ्ञशऺक सेवा आमोग तमायी कऺा सञ्चारन गङ्चयएको 
छ । 

५.  ङ्जवद्यारमभा ङ्झनमङ्झभत ङ्जवद्याथॉ बनाु गयाउन साथै ङ्जवद्यारम उभेय सभूहका कङ्ट नै ऩङ्झन फारफाङ्झरका ङ्जवद्यारम 
फाङ्जहय नयहङ्टन बङे्ङ उद्देश्मरे ङ्जवद्याथॉ बना ुअङ्झबमान  जेष्ठ भङ्जहना बयी नै सञ्चारन गङ्चयएको छ । साथै 
नगय ङ्ञशऺा नीङ्झतको तमायी बई प्रवोङ्झधकयणको क्रभभा यहेको छ । 

६.  नगय स्तयीम आधायबतू तह उत्तीण ुऩयीऺाराई भमाुङ्छदत, व्मवङ्ञस्थत, अनङ्टशाङ्झसत ढॊगरे सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ 
। फारफाङ्झरकाको प्रङ्झतबा ऩङ्जहचानका राङ्झग गङ्ञणत ङ्जवऻान शैङ्ञऺक प्रदशनुी कामकु्रभ सञ्चारन बएको छ 
। साथै फाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टन े अऩयाधजरम घटनाभा फाङ्झरकाराई स्वफचाउ गन ु सक्ने फनाउनका राङ्झग 
फाङ्झरकाहरुका राङ्झग सेल्प ङ्झडपेरस ताङ्झरभ कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

७.  शैङ्ञऺक साभग्रीको प्रमोग कऺाकोठाभा अङ्झनवाम ुफनाउन साथै ङ्ञशऺण ङ्झसकाइराई व्मवङ्ञस्थत, प्रबावकायी, 
गङ्टणस्तयीम, ङ्ञचयस्थामी फनाउनका राङ्झग शैङ्ञऺक साभाग्री ङ्झनभाुण ताङ्झरभ तथा प्रदशनुी सञ्चारन गङ्चयएको छ 
। उऩभहानगयऩाङ्झरकाको शैङ्ञऺक गङ्झतङ्जवङ्झधको वायेभा जानकायी गयाउन ेशैङ्ञऺक झरक ङ्झनभाुणको चयणभा 
यहेको छ । 

८.  ङ्ञशऺण ऩेशाभा राभो सभम व्मङ्झतत गयेका ङ्ञशऺकहरुराई प्रोत्साहन सङ्जहत ङ्जवदा गयी नवमङ्टवाहरुराई 
ङ्ञशऺण ऩेशाभा प्रवेश गयाउनका राङ्झग कामङु्जवङ्झध ङ्झनभाणु गयी १४ जना ङ्ञशऺकहरुराई ङ्ञशऺक स्वङ्ञणभु 
अवकाश मोजनाभा सभावेश गयी स–सम्भान ङ्जवदा गङ्चयएको छ । 

९.  प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास सहजकताु, ङ्जवद्यारम कभचुायी तरफ बत्ता सॊघीम सयकायरे ङ्जवङ्झनमोजन गयेको 
यकभको अङ्झतङ्चयक्त रमूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा नऩङ्टग यकभ उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट थऩ गयी भाङ्झसक रुऩभा 
उऩरधध गयाइएको छ ।  

१०.  ङ्जवषमगत प्रमोगशारा ङ्झनभाुण गङ्चयएको छ । फॊगेयी ङ्झसकाई केरर सॊचारन तथा व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
सहमोग उऩरधध गयाइएको छ । दङ्टगभु ऺेत्रभा सॊचाङ्झरत ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺकका राङ्झग प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा 
उऩरधध गयाइएको छ । साथै ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमहरुराई अऺमकोष स्थाऩना गन ु सहमोग उऩरधध 
गयाइएको छ ।  

११. प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा रमूनतभ १ कम्प्मङ्टटय, ङ्जप्ररटय तथा ल्माऩटऩ हङ्टन ङ्टऩने अवधायणा अनङ्टरुऩ 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट ङ्जवद्यारमहरुराई उऩकयण उऩरधध गयाइएको छ । ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको ऩदाङ्झधकायी तथा ङ्ञशऺक अङ्झबबावक सॊघका ऩदाङ्झधकायीको काभ, कतवु्म य अङ्झधकायको अवगत 
गयाउने, सकायात्भक अभ्मासहरु आदानप्रदान गने य छरपर अरतङ्जक्रमाका राङ्झग ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत य ङ्ञशऺक अङ्झबबावक सॊघका ऩदाङ्झधकायी वीच छरपर अरतङ्जकु्रमा सञ्चारन गङ्चयएको छ । 
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१२.  ङ्जवद्यारमभा यहेका फार सभूहराई सङ्जक्रम फनाई ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩभा सभावेश गयाइएको छ 
। साना फारफाङ्झरकाराई रङ्ञऺत गयी नभूना फार ङ्जवकास कामकु्रभ य ङ्जवद्यारमभा शङ्टद्ध खानेऩानीका 
राङ्झग मङ्टयो गाड ुजडान काम ुसम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।  

१३.  ङ्जवकट ऺेत्रभा सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारमहरुभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरुरे ङ्जवद्यारम छाड्न ेदयभा रमूनीकयण गन ुय 
ऩठन सॊस्कृङ्झत ङ्जवकास गन ुछात्र छात्राको राङ्झग ऩोशाक य शैङ्ञऺक साभग्री ङ्जवतयण काम ुसम्ऩङ्ङ गङ्चयएको 
छ।  

१.२.३ भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा रैससास् अव भ भङ्जहरा तथा वारवाङ्झरका भहाशाखाफाट सम्ऩादन बएका 
काभहरुको प्रगङ्झत सङ्झभऺा ऩेश गदुछङ्ट ।  

१. हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका फाफङ्टआभा ङ्जवङ्जहन १७ जना फारफाङ्झरकाको सॊयऺण गने काम ु
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमहरुभा अध्ममन गयाउन े काम ु गङ्चयएको छ । साथै नगयङ्झबत्रका अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञक्तहरुको वगॉकयण गने काम ु चारङ्ट आङ्झथकु वषकुो अरत्म सम्भभा ङ्जवङ्झबङ्ङ वगकुा ७१४ जना 
अऩाङ्गहरुराई अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयण गने काम ुगङ्चयएको छ ।  

२. भङ्जहरा ङ्जहॊसा ङ्जवरुद्धको १६ ङ्छदने अङ्झबमान अरतगतु नगयका सवै वडाहरुभा ङ्जहॊसा ङ्जवरुद्धका ङ्जवङ्जवध 
कामकु्रभ (जस्तै सडक नाटक, माुरी, चेतनाभूरक एवभ ्ऺभता ङ्जवकास कामकु्रभ, दोहोयी ङ्झगत कामकु्रभ) 
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । मसैगयी चारङ्ट आङ्झथकु वषभुा वडा स्तयीम भङ्जहरा सॊजारका ऩदाङ्झधकायीहरुका राङ्झग 
ऺभता ङ्जवकास सम्फरधी काम ुवडा नॊ १२, १३, १४ भा सॊचारन गयी सम्फङ्ञरधत वडाका ६० जना 
राबाङ्ञरवत बएका छन ् । साथै वडा नॊ ३, १२ य १४ भा भङ्जहरा उद्यभ ङ्जवकास सम्फरधी ताङ्झरभ 
सञ्चारन गदाु ६६ जना भङ्जहराहरु राबाङ्ञरवत बएका छन ्। साथै उद्यभ ङ्जवकास सम्फरधी ताङ्झरभ १०० 
जना भङ्जहराहरुको सहबाङ्झगता हङ्टने गयी ५ वटा वडाहरुभा चारङ्ट अवस्थाभा यहेका छन ्।   

३. एकर भङ्जहरासॉग सम्फङ्ञरधत ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ १९ वटै वडाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने गयी ६ स्थानभा 
भानव अङ्झधकायका राङ्झग एकर भङ्जहरा सॊस्था भापुत सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । साथै सङ्टस्त श्रवण अऩाङ्गता 
बएका नागङ्चयकहरुरे सेवा ङ्झरन आउॉदा सहज गयाउन े उद्दशे्मरे २० जना कामाुरम य सॊघसॊस्थाका 
कभचुायीहरु सभेतराई २ भङ्जहने साॊकेङ्झतक बाषा ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।   

४. शाङ्चययीक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुराई रङ्ञऺत गयी अऩाङ्गता सहामक साभाग्री (ङ्छिर ङ्ञचमय, सेतो छडी) 
७४ जना अशक्तहरुका राङ्झग चारङ्ट आङ्झथकु वषभुा ङ्जवतयण गङ्चयएको छ । मसैगयी शाङ्चययीक अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञक्तहरुराई रङ्ञऺत गयी कामाुरम ऩङ्चयसय ङ्झबत्र अऩाङ्गताभैत्री शौचारम ङ्झनभाुणको काम ुसम्ऩङ्ङ 
बएको छ ।  

५. १९ वटै वडाहरुभा सम्फङ्ञरधत वडाको सभरवमभा वडास्तयीम ज्मेष्ठ नागङ्चयक भञ्च गठन गयी प्रत्मेक 
वडाका ३ जना ज्मेष्ठ नागङ्चयकराई घयभै गई सम्भान गने काम ु सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । साथै 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रका दङ्झरत भङ्जहराहरुका राङ्झग आम आजनुसॉग जोङ्झडएका धमङ्टङ्जटङ्झसमन व्मवसाम 
सञ्चारन सम्फरधी सहमोग य दङ्झरत फारफाङ्झरकाहरुका राङ्झग नगयस्तयीम दङ्झरत सभरवम सङ्झभङ्झतको 
सहकाम ुछात्रवङृ्ञत्त प्रदान गङ्चयएको छ ।   

६. हेटौंडा-६, गौयीटाय ङ्ञस्थत शाङ्ञरत फङ्जहया तथा सङ्टस्त श्रवण आवाङ्झसम ङ्जवद्यारमका ३८ जना 
फारफाङ्झरकाहरुका राङ्झग रमानो कऩडा ङ्जवतयण गने काम ु सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । मसैगयी राङ्झग डे्रस 
ङ्झडजाइङ्झनङ सम्फरधी ताङ्झरभ, भखभरको जङ्टत्ता फनाउन े ताङ्झरभ, उद्यभशीर ऺभता ङ्जवकास सम्फरधी 
ताङ्झरभ, सावजुङ्झनक बाषणकरा तथा व्मङ्ञक्तत्व ङ्जवकास सम्फरधी ताङ्झरभ सभेत गयी उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट 
९० जनाराई प्रदान गयी व्मङ्ञक्तत्व ङ्जवकास य व्मवसाङ्जमकता ङ्जवकासभा टेवा ऩङ्टमाुइएको छ ।    
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७. ङ्जवङ्झबङ्ङ आश्रम स्थरभा आश्रम ङ्झरई फसेका अनाथ फारफाङ्झरकाहरुका राङ्झग खाद्याङ्ङ ङ्जवतयण काम ुसम्ऩङ्ङ 
गङ्चयएको छ । साथै भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्जवरुद्धका सङ्झभङ्झतहरु नगयका १६ वटा 
वडाहरुभा गठन गने काम ुसम्ऩङ्ङ गयी ङ्जक्रमाङ्ञशर फनाइएको छ ।   

८. नगयङ्झबत्रका १८ वटा वडाहरुभा फारसभूह गठन गयी उनीहरुका राङ्झग नेततृ्व ङ्जवकास सम्फरधी प्रङ्ञशऺण 
काम ुसम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । मसैगयी नगयस्तयीम फार सभूहराई नेततृ्व ङ्जवकास सम्फरधी अङ्झबभङ्टखीकयण 
कामकु्रभ सम्ऩङ्ङको चयणभा यहेको छ ।    

१.२.४ सभाज कल्माण    
१. उऩभहानगयफासीको स्वास््मराइु भध्मनजय गदै स्थानीम फजायराइु व्मवङ्ञस्थत गन ुउऩबोक्तारे सपा, ताजा 

य म्माद नगङ्टङ्ञिएका खाद्यवस्तङ्ट उऩबोग गन ु ऩाउने अङ्झधकायको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताको राङ्झग स्थानीम फजाय 
व्मवस्थाऩन तथा अनङ्टगभन ऐन, २०७८ जायी गयी उऩबोक्ता अङ्झधकाय सम्फरधी सचेतनाभूरक कामकु्रभ 
सञ्चारनको साथै फजाय अनङ्टगभन कामरुाइु प्रबावकायी फनाइएको छ ।  

२. भानव सेवा आश्रभ, भाभा घय नेऩार, ॐ वृद्धाश्रभ, आभाघय नेऩार जस्ता सॊस्थाहरूभा आङ्ञश्रत ३१५ बरदा 
फढी असहाम, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, भङ्जहरा तथा सडक फारकहरुराई खानऩान,  औषधी उऩचाय य हेयचाहभा 
सहमोग गङ्चयएको छ । 

३. जातीम छङ्टवाछङ्टत तथा बेदबाव ङ्जवरुद्ध, उऩबोक्ता अङ्झधकाय, मौङ्झनक तथा रैङ्जङ्गक अल्ऩसॊख्मक, रागङ्टऔषध 
दङ्टव्मसुनी रमूनीकयण सम्फरधी सचेतना, रोकसेवा आमोग तमायी कऺा रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺभता 
ङ्जवकासका कामकु्रभफाट ३१५० फढी नगयफासी प्रत्मऺ राबाङ्ञरवत बएका छन ्। 

४. साभाङ्ञजक ङ्जवकास ऺते्र अरतगतु ङ्जऩछङ्झडएका वग,ु भङ्जहरा, दङ्झरत तथा जनजाती फगकुा राङ्झग सीऩभङ्टरक 
आमभूरक कामकु्रभहरु ङ्झसराई, वातावयणभैत्री झोरा उत्ऩादन, कम्प्मङ्टटय ताङ्झरभ, कऩडाको जङ्टत्ता फनाउन े
ताङ्झरभ, हेमय कङ्जटङ्ग य भङ्जहराहरुको प्रजनन स्वास्थसॉग सम्फङ्ञरधत कऩडाको प्माड फनाउने ताङ्झरभफाट 
कूर ११२ जना राबाङ्ञरवत बएका छन ्। 

५. साङ्जहङ्ञत्मक ऺेत्रको प्रवदु्धनको राङ्झग आॉचर साङ्जहत्म भापुत फाग्भती प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राका ३०० 
साङ्जहत्मकायहरुको प्रदेश स्तयीम साङ्जहङ्ञत्मक सम्भेरन सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । साथै नगयऺेत्रभा यहेका 
भङ्टङ्ञस्रभ, भधेशी, थारु रगामत जाङ्झत ङ्जवशषे भौङ्झरक ऩव ुय सॊस्कृङ्झतको सॊयऺणका राङ्झग सहमोग गनङ्टकुो साथै 
११ जाङ्झतगत तथा साॊस्कृङ्झतक सभूहको राङ्झग फाजागाजा ङ्जवतयण गने काम ुसम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ। 

६. नगयको सभग्र ङ्जवकास ङ्झनभाणु य साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनभा नागङ्चयकको सहबाङ्झगताराई प्रबावकायी फनाउन 
मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा टोर ङ्जवकास सॊस्था गठन,  ऺभता ङ्जवकास य ऩङ्चयचारन काम ुअरतगतु चारङ्ट 
आङ्झथकु फषभुा टोर ङ्जवकास सॊस्थाका ४०० ऩदाङ्झधकायीराइु ऺभता ङ्जवकास कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ। 

७. भङ्जहराहरुको प्रजनन स्वास््मराइु भध्मनजय गदै उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आङ्झथकु सहमोग य ङ्ञजल्रा भङ्जहरा 
फाइजङ्टयाज सङ्झभङ्झतको व्मवस्थाऩनभा १५० जना भङ्जहराहरुराइ ुऩाठेघय तथा स्तन क्यारसय स्वास््म जाॉच 
ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन गयी सेवा ऩङ्टमाुइएको छ । 

८. उऩबोग्म खाद्य फस्तङ्टको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गन ुसञ्चाङ्झरत खाद्य ऩयीऺण प्रमोगशाराभा चारङ्ट आङ्झथकु फषभुा 
ङ्ञघउ, खङ्टल्रा दूध,  प्रशोङ्झधत ङ्जऩउने ऩानी,  आइसङ्जक्रभ,  भह जस्ता खाद्य फस्तङ्टको २२ वटा नभूना ऩयीऺण 
गङ्चयएको छ ।ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा नगयको सभरवमभा सॊमङ्टक्त फजाय अनङ्टभगन टोरीफाट १० ऩटक फजाय 
अनङ्टगभन गङ्चयएको छ ।  

९. नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ भकवानऩङ्टयको सभरवमभा हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकारे ज्मेष्ठ ऩत्रकाय ऩेरसन 
कोषभा रु ५ राख सहमोग गङ्चयएको छ । साथै ऩत्रकाय भहासॊघभा आफद्ध १६३ जना ऩत्रकायहरुको रु 
५ राख फयाफयको ऩत्रकाय स्वास््म दङ्टघटुना फीभा गन ुसहमोग गङ्चयएको छ । 
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१०. ऩमटुन प्रवदु्धनभा टेवा ऩङ्टर् माउन मस नगय ऺेत्रभा यहेका धाङ्झभकु, साॊस्कृङ्झतक य ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्वका 
स्थानहरुको ऩङ्जहचान झङ्ञल्कने डकङ्ट भेररी साथै स्थानीम तहको ऩङ्जहरो ङ्झनवाचुन ऩश्चातको काम ुअवङ्झधभा 
सम्ऩङ्ङ बएका ५ वषकुो भङ्टख्म भङ्टख्म उऩरधधीहरुको डकङ्ट भेररी तमाय गङ्चयएको छ । 

१.२.५ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य घटना दता ु  
१.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता तपु जेष्ठ नागङ्चयक अरम (७० फष ु बरदा भाङ्झथ) ६ हजाय ३६० जना,  जेष्ठ 

नागङ्चयक दङ्झरत (६० फष ुबरदा भाङ्झथ ७० बरदा कभ) ४२६  जना,  एकर भङ्जहरा (६० फष ुबरदा 
भाङ्झथ ७० बरदा कभ) १ हजाय ६९० जना,  ङ्जवधवा भङ्जहरा (जङ्टन सङ्टकै उभेय) २ हजाय २२८ जना,  ऩूण ु
अऩाङ्गता २१५ जना,  अङ्झत अशक्त अऩाङ्ग ४७१  जना  य ५ फष ुभङ्टङ्झनका दङ्झरत फारफाङ्झरका फार 
सॊयऺण अनङ्टदान ५३१ जना गयी कङ्ट र ११ हजाय ९ सम २१ जना राबग्राहीहरुरे साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
प्राप्त गदै आएका छन।् 

२. हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका अरतगतु १९ वटै वडाहरुभा साङ्जवक गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाुरम 
हङ्टॉदादेङ्ञख अनराइन प्रणारी सॊचारन हङ्टन ङ्टबरदा अगाङ्झड दताु बएका १ राख ६५ हजाय ३१९ वटा 
व्मङ्ञक्तगत घटना दताुहरु भध्मे १ राख ६३ हजाय ८४१ वटा घटना दताु नेऩार सयकाय गहृ भरत्रारम 
अरतगतु याङ्जिम ऩङ्चयचयऩत्र तथा ऩञ्जीकयण ङ्जवबागको अनराइन प्रणारी ङ्झडङ्ञजटाइजेसनभा कामाुरमरे हेन ु
ङ्झभल्ने गयी दताु गने काम ुसम्ऩङ्ङ बएको छ ।  

३. चारङ्ट आङ्झथकु फषभुा जरभ दताु ३ हजाय ८३१,  भतृ्मङ्ट दताु १ हजाय १०२, ङ्जववाह दताु १ हजाय ७८०,  
सम्फरध ङ्जवच्छेद १९५, फसाई सयाईका १ हजाय ६९९ घटनाहरु दता ुबएका छन।् 

४. व्मङ्ञक्तगत घटना दताु तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामकु्रभभा कोही नछङ्टटङ्टन बङे्ङ उद्दशे्मरे नगयका १९ वटै 
वडाहरुका ५७ स्थानभा सञ्चाङ्झरत व्मङ्ञक्तगत घटना दताु तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फरधी दताु ङ्ञशङ्जवयभा 
जरभदताु ४७९, भतृ्मङ्ट दताु ५२, ङ्जववाह दताु १५८, सम्फरध ङ्जवच्छेद दताु १२, फसाईसयाई दताु ५८, 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा नमाॉ ङ्झनवेदन ६३, गङ्टनासो सङ्टन ङ्टवाई दताु ३ गयी जम्भा ८२५ वटा घटना दता ु तथा 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फरधी दताुहरु सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।   

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ आङ्झथकु ङ्जवकास तपुको कामकु्रभभा बएको प्रगङ्झतफाये सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण ऩेश गन ुअनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट।  
१.३  आङ्झथकु ङ्जवकास   

1. ऩशङ्टऩरछी ङ्जवकास तपु कृषक सॊगको रागत साझेदायीभा साना ङ्जकसान सहमोग कामकु्रभ अरतगतु काउ 
म्माट ङ्जवतयण ४०,  ऩाडा ऩाडी अनङ्टदान १५,  मङ्टवा रङ्ञऺत अनङ्टदान १०, भाछा तथा हाॉस ऩारन अनङ्टदान 
९, फॊगङ्टय ऩारन अनङ्टदान १७,  व्मवसाङ्जमक पभ ु प्रोत्साहन कामकु्रभ १० गङ्चय जम्भा १०१ जना 
ङ्जकसानराइ अनङ्टदान उऩरधध गयाइएको छ । 

2. ङ्जवगत वषहुरु देङ्ञख सॊचारन हङ्टदै आएको कङ्चयफ १२००० ऩशङ्टको कृङ्झतभ गबाुधान कामकु्रभ चारङ्ट आङ्झथकु 
फषभुा सभेत सॊचारन बइयहेको छ । साथै नगयका ४ वटा सेवा केररहरु भापुत ऩशङ्टभा राग्ने ङ्जवङ्झबङ्ङ 
योगको राङ्झग आवश्मक औषधीहरु ङ्झन:शङ्टल्क ङ्जवतयण काम ुगनङ्टकुा साथै भौसभ अनङ्टसायको घाॉसको वीउ 
सेवा केरर भापुत ङ्जवतयण बईयहेको छ । 

3. ऩशङ्टहरुभा आकङ्ञस्भक रुऩभा राग्न ेखोयेत, ऩीऩीआय, भ्माकङ्ट ते योगहरुको ङ्झनमरत्रणको राङ्झग खोऩ रगाउन े
काम ुआवश्मकता अनङ्टसाय रगाउदै आएको छ । 

4. सॊघीम सयकायको सशत ु अनङ्टदान फाऩत उऩरधध बएको भासङ्ट ङ्झभसन कामकु्रभ अरतगतु ङ्जवङ्झबङ्ङ १३ 
कृषक सभूहराई १३० वटा ऩाडा ङ्जवतयण काम ुसम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । साथै ङ्झभटभाटु ङ्झनभाुण कामकुा 
राङ्झग भाछाभासङ्ट व्मवसामी सॊघसॉगको सहकामभुा ऩशङ्ट फधशारा ङ्झनभाुण काम ुचारङ्ट अवस्थाभा यहेको छ । 
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5. प्रधानभरत्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण आमोजना अरतगतु स्थानीम तहवाट सॊचारन गने गयी सॊघीम सयकायवाट 
प्राप्त सशत ु अनङ्टदान शीषकु अरतगतु गत फषफुाट सॊचारनभा आएका भेवा ऩकेट ऺेत्र हेटौडा १८ य 
तयकायी ऩकेट ऺेत्र हेटौडा-७ का राङ्झग चारङ्ट आ.फ.भा प्राप्त कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ हङ्टन ेक्रभभा यहेको छ । 
साथै चारङ्ट आ.फ. भा थऩ एक तयकायी ऩकेट ऺेत्र हेटौडा १५ को ङ्जहभच ङ्टरी कृङ्जष सहकायीसॊग सम्झौता 
बै सम्ऩङ्ङ हङ्टने क्रभभा यहेको छ । 

6. उङ्ङत फारी ङ्जवकासको राङ्झग गहङ्टॉ, धान, तोयी रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ फारीको फीउ य भौसभ अनङ्टसायका 
तयकायीको फीउ ङ्जवतयण गङ्चयएको छ । 

7. भङ्टल्म शृ्रॊखरा कामकु्रभ अरतगतु कामकु्रभ रागङ्ट बएका वडा नॊ. १७ य १९ का दङ्टई वटा साना ङ्जकसान 
कृङ्जष सहकायीभा आवद्ध सभूहका सदस्महरुराई भागभा आधाङ्चयत कृषक ताङ्झरभ, कृङ्जष उत्ऩादन सहमोगी 
साभग्री खङ्चयद गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ २ वटा आमोजना सम्ऩङ्ङ बएका छन ्। 

8. नगयको गौयवको आमोजनाको रुऩभा वागभती प्रदेश सयकायसॊगको रागत साझेदायीभा हेटौंडा ११ को 
थानाबर् माङ्गभा  प्रादेङ्ञशक परपूर तथा तयकायी थोक केरर ङ्झनभाुण काम ुचारङ्ट अवस्थाभा यहेको छ । 
मस ऩङ्चयमोजनाको हारसम्भ ३०% काम ुसम्ऩङ्ङ बएको छ ।  

9. नगय ऺेत्रभा आवश्मक ऩने अनङ्टदानको यासामङ्झनक भर ङ्जवतयण गन ु३५ वटा कृङ्जष सहकायी सॊस्थाहरु 
भापुत तोङ्जकएको सेवा ऺते्रभा यासामङ्झनक भर ङ्जवतयण गने व्मवस्था ङ्झभराइएको छ । 

10. ५० प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा कृङ्जष माङ्ञरत्रकयण अनङ्टदानको राङ्झग नगयका २२ वटा सभूह सस्थासॊग सम्झौता बै 
कामकु्रभ चारङ्ट यहेकोभा १५ वटा कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

11. सॊघीम सयकायको सशत ु अनङ्टदान अरतगतु भध्मभ प्रङ्झफङ्झधमङ्टक्त फहङ्टउद्देश्मीम नसयुी स्थाऩना काम ु चारङ्ट 
अवस्थाभा यहेको छ । 

12. भङ्जहराहरुराई व्मवसाङ्जमक कृङ्जष ऩेशाभा आफद्ध गयाउन कृङ्जषभा भङ्जहरा प्रोत्साहन कामकु्रभ अरतगतु ९ 
वटा कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ ।साथै उऩभहानगयका कृषकहरुराई व्मवसाङ्जमक कृङ्जष तपु आत्भङ्झनबयु 
फनाउन २३ वटा टनेर हाउस ङ्झनभाुणको सम्झौता बएकोभा ४ वटा सम्ऩङ्ङ बैसकेको य फाॉकी चारङ्ट 
आङ्झथकु वषभुा सम्ऩङ्ङ हङ्टने चयणभा यहेको छ । त्मसैगयी नगय ऺेत्रङ्झबत्र साना ठङ्टरा गयी ११ वटा ङ्झसॊचाई 
आमोजना सम्ऩङ्ङ बएका छन ्।  

13. साङ्जवक ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा दताु बई मस कामाुरमभा नवीकयणका राङ्झग आएका “घ” वगकुो 
ङ्झनभाुण व्मवसाम इजाजत भध्मे चारङ्ट आङ्झथकु फषभुा २५२ नवीकयण, ९ वटाराई नमाॉ इजाजत जायी 
गङ्चयएको छ । साथै चारङ्ट आङ्झथकु वष ुको जेष्ठ भसारतसम्भ नमाॉ उधोग दताु ३, फाङ्ञणज्म दताु १ बएको 
छ ।  

14. प्रधानभरत्री योजगाय कामकु्रभ अरतगतु चारङ्ट आ.फ. ८८४ जना फेयोजगायीको सूङ्ञचभा सूङ्ञचकृत गङ्चयएको 
छ । साथै फेयोजगाय सूचीभा सङ्टङ्ञचकृतहरुराई रङ्ञऺत गयी नगयका १४ वटा वडाहरुभा कामाुरवमन हङ्टन े
गङ्चय  आमोजना सम्झौता बै १० वटा सम्ऩङ्ङ हङ्टने क्रभभा यहेको छ ।  

15. नेऩार सयकायको सॊघीम सशत ुअनङ्टदान अरतगतु गङ्चयफी ङ्झनवायणको राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामकु्रभभा 
छनोट बएका ५ वटा वडाहरुवाट नमाॉ उद्यभी ङ्झसजनुा तपु ८६ जनाराई उद्यभ ङ्ञशरता ङ्जवकास ताङ्झरभ 
प्रदान गङ्चयएको छ । ङ्झसऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ अरतगतु छनोट बएका पयक ताङ्झरभ सभूहका कङ्ट र ८३ 
जनाराई २ भङ्जहने वेङ्झसक धमङ्टङ्जटऩारयु ङ्झसऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ, १५ ङ्छदन ेवेङ्झसक डर कङ्ट सन ताङ्झरभ, १० ङ्छदन े
कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवकास ताङ्झरभ सङ्जहत ङ्जवउॉ य २ वटा ई स्प्रमेय प्रङ्जवङ्झध हस्तारतयण, २ भङ्जहने आधायब ङ्टत 
ङ्झसराई ताङ्झरभ सङ्जहत सहबागीहरुराई ङ्झसराई भेङ्झसन प्रङ्जवङ्झध हस्तारतयण, २ भङ्जहने  ढाका कऩडा वङ्टनाई 
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ताङ्झरभ य ताङ्झरभभा सहबागीहरुराई तान भेङ्झसन तथा १ वटा वायङ्जऩङ्ग डभ प्रङ्जवङ्झध हस्तारतयण, कृङ्जष तथा 
ऩशङ्ट ङ्जवकास ताङ्झरभ सङ्जहत ङ्जवउॉ य  ३ वटा ई स्प्रमेय प्रङ्जवङ्झध हस्तारतयण कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ बएका छन ्।  

16. सोही कामकु्रभ अरतगतु कङ्ट र ३३ जनाको सीऩ स्तयोङ्ङङ्झत गनकुा राङ्झग वडा नॊ. ३ भा २ भङ्जहन ेङ्झसराई 
एड्बारस ताङ्झरभ सङ्जहत ५ वटा ङ्झसराई भेङ्झसन हस्तारतयण, वडा नॊ. १६ भा २ भङ्जहने ङ्झसराई एड्बारस 
ताङ्झरभ सङ्जहत ७ वटा ङ्झसराई भेङ्झसन य १ वटा ईरटयरग प्रङ्जवङ्झध हस्तारतयण, १५ ङ्छदने डर कङ्ट सन 
ताङ्झरभ सङ्जहत ४ वटा ङ्झसराई भेङ्झसन प्रङ्जवङ्झध हस्तारतयण गङ्चयएको छ ।  

17. व्मवसाङ्जमकता ङ्जवकासका राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आरतङ्चयक श्रोतफाट ढाका कऩडा वङ्टनाईको २ 
भङ्जहने एड्बारस ताङ्झरभ सञ्चारन बईयहेको छ । साथै ताङ्झरभका सहबागीहरुराई ५ वटा तान भेङ्झसन 
खङ्चयद गयी हस्तारतयण प्रकृमाकभा यहेको छ ।  

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ सङ्टशासन तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध ऺेत्रतपुको कामकु्रभभा बएको प्रगङ्झतफाये सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण ऩेश गने अनङ्टभङ्झत 
चाहरछङ्ट ।  
१.४  सङ्टशासन तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध    
१.४.१ सङ्टशासन 

उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाहराई व्मवङ्ञस्थत गन ु एवभ ् कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तहराई प्राप्त 
ङ्ञजम्भेवायी य अङ्झधकाय प्रबावकायी रूऩभा कामाुरवमन गन ु चारङ्ट आङ्झथकु फषभुा ऐन २, कामङु्जवङ्झध ६, 
ङ्झनदेङ्ञशका २ य भाऩदण्ड २ स्वीकृत गयी कामाुरवमनभा ल्माइएको छ। साथै ङ्झनदेङ्ञशका १, कामङु्जवङ्झध १ 
य ङ्झनमभावरी २ वटा सॊशोधन गयी रागङ्ट गङ्चयएको छ ।  
चारङ्ट आङ्झथकु फषभुा उऩभहानगयऩाङ्झरका कामारुमफाट प्रफाह गङ्चयएको साभारम सेवा तपु नागङ्चयकता 
ङ्झसपाङ्चयस ३ हजाय ७२६, नागङ्चयकता प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झसपाङ्चयस २ हजाय ६२९, चौहङ्जद्ध ङ्झसपाङ्चयस ७ हजाय 
३४४, नाता प्रभाङ्ञणत ङ्झसपाङ्चयस ९५९, खानेऩानी धाया जडान ङ्झसपाङ्चयस १ हजाय १०४, ङ्जवजङ्टरी जडान 
ङ्झसपाङ्चयस १ हजाय ६००, फस्तङ्टगत ङ्जववयण १० हजाय २४०, जग्गा नाभसायी ङ्झसपाङ्चयस ५२३, नाता 
सम्फरध ङ्झसपाङ्चयस १ हजाय ७७ य अरम ङ्झसपाङ्चयसहरु २९ हजाय ६६६ गयी कङ्ट र जम्भा ५९ हजाय 
३६८ ङ्झसपाङ्चयस बएका छन।् साथै शव फाहनफाट १६१ ऩटक सेवा उऩरधध गयाइएको छ । मसैगयी 
शवदाह गने भेङ्झसनफाट ११५ वटा शव सदगत गङ्चयएको छ ।   

१.४.२ सूचना प्रङ्जवङ्झध  
१.  प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गदै सङ्टशासन य सेवा प्रवाहभा सहजता ल्माउन चारङ्ट आङ्झथकु फषकुो मस अवङ्झधभा 

उऩभहानगयऩाङ्झरका कामारुम य वडा कामारुमहरु ङ्जवच ६५ ङ्जक.ङ्झभ. १२ कोयको अङ्ञप्टकर पाईफय 
जडान बई ऩूण ुरुऩभा सञ्चारनभा आएको छ। सवै वडा कामाुरमहरुभा इरटयनेट प्रमोग गयी सेवा प्रवाह 
व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएको छ ।  

२.  कामारुमको गङ्झतङ्जवङ्झध, सेवा प्रवाहको जानकायी एवभ ्सावजुङ्झनक सूचना प्रवाह गन ुकामाुरमरे सॊचारन 
गयेको वेबसाईट, पेसफङ्टक ऩेज तथा अरम साभाङ्ञजक सॊजारहरु ङ्झनमङ्झभत अध्मावङ्झधक बैयहेको छ। 

३.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाको याजश्व सॊकरनराई सभम साऩेऺ प्रङ्जवङ्झधभैत्री फनाउन भोफाईर एप्स प्रमोग गयी 
घयफाट नै कय ङ्झतने व्मवस्था गन ुसफ्टवेमयको प्रमोग भापुत सेवा सॊचारनको तमायीभा यहेको छ। 

४.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाका अरतगतुको साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺक तथा कभचुायीहरुको वैमङ्ञक्तक ङ्जववयण 
याख्न ेएवभ ् ङ्जवद्यारमको चौभाङ्झसक तथा भाङ्झसक तरफ ङ्झनकासा सफ्टवेमय भापुत बकू्तानी हङ्टने व्मवस्था 
ङ्झभराइएको छ । साथै उऩभहानगयऩाङ्झरका अरतगतुका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुराई सफ्टवेमय भापुत 
एउटै नेटवङ्जकुङभा आफद्ध गयी ङ्जवद्यारमको गङ्झतङ्जवङ्झधको फायेभा ङ्झनमङ्झभत जानकायी ङ्झरन सङ्जकने व्मवस्था 
गङ्चयएको छ।  
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५.  हेटौंडा उभहानगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका स्वास््म सॊस्थाहरुफाट दैङ्झनक सेवाको ङ्चयऩोङ्जटुङ अनराइनभा आफद्ध 
गङ्चयएको छ ।   

१.५ वातावयण, ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन य पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 
१. नगयको सौरदम ु अङ्झबफङृ्जद्धका राङ्झग सडक ङ्जकनाया फृऺ ायोऩण एवभ ् पूर ङ्जवरुवा योऩन 

कामकु्रभराई भहत्वका साथ अङ्ञघ फढाइएको छ । उऩभहानगयऩाङ्झरकारे आफ्नै पूर ङ्जवरुवा 
नसयुी ङ्झनभाुण गयी ङ्जवरुवा उत्ऩादन शङ्टरु गयेको छ । आवश्मकता अनङ्टसाय नऩङ्टग तथा ङ्जवशेष 
जाङ्झतका ङ्जवरुवा स्थानीम नसयुीफाट खयीद गयी योङ्जऩएको छ । चारङ्ट आङ्झथकु फषभुा प्रभङ्टख फजाय 
ऺेत्र ङ्झबत्रका सडक तथा शाखा सडक ऩेङ्जटभा २ हजाय ९६१ थान पूर ङ्जवरुवा योङ्जऩएको छ । 

२. मात्र ङ्टको ङ्जवश्राभका राङ्झग नगयका शाखा तथा उऩशाखा, चोक, चौताया भठ भङ्ञरदयभा ङ्जवश्राभ गन ु
१९० थान ङ्झसभेरट फेरच तथा २२६ वटा गभरा याङ्ञखएको छ । 

३. साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता भहासॊघको सहकामभुा नगयका २ वटा वडाका साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सभूहहरुराई रेखा व्मवस्थाऩन य ४ वटा वडाका साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता 
सभूहहरुराई डढेरो ङ्झनमरत्रण सम्फरधी ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।  

४. वडा नॊ. १३ ङ्ञस्थत फनस्ऩङ्झतभा सहयी वन व्मवस्थाऩन, परपूर फगैंचा तथा उद्यान ङ्झनभाुण काम ु
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।  

५. वातावयणीम स्वच्छता प्रवद्धनुभा नागङ्चयक सभाजको बङू्झभका अङ्झबवृङ्जद्ध गन ु जरवामङ्ट ऩङ्चयवतनु, 
पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन, ४० भाइक्रोन बरदा तरको झोराभा रगाइएको प्रङ्झतफरध, खानेऩानी 
सयसपाई स्वच्छता, वैकङ्ञल्ऩक झोराको प्रवदु्धन, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩन रगामतका ङ्जवषमभा 
छरपर, अनङ्टङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामकु्रभहरु सम्ऩङ्ङ बएका छन ्। टोर ङ्जवकास सॊस्था, 
ङ्ञशऺण सॊस्था, साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था य नागङ्चयक सभाजको फहृत ्सहबाङ्झगताभा सप्ताहव्माऩी ङ्जवश्व 
वातावयण ङ्छदवस कामकु्रभ बव्मताका साथ सम्ऩङ्ङ गङ्चयमो ।  

६. नदी तथा खोल्सा सयसपाईभा नागङ्चयक सभाजको चासो एवभ ् सहबाङ्झगता अङ्झबवृङ्जद्ध गन ु
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको अग्रसयताभा कयाु तथा याप्ती खोराभा ५ हप्तासम्भ हयेक शङ्झनवाय खोरा 
सयसपाई अङ्झबमान सञ्चारन गङ्चयएको छ । साथै इनाय, कङ्ट वा, ऩोखयी, ङ्झसभसाय सॊयऺण कामकु्रभ 
सञ्चारन गङ्चयएको छ ।   

७. उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺते्रङ्झबत्र ङ्जवङ्झबङ्ङ सबा तथा सभायोह सञ्चारन गदाु सभायोह स्थरभा 
शौचारमको आवश्मकता ऩूया गन ु चारङ्ट आङ्झथकु फषभुा १ थान भोफाईर शौचारम खङ्चयद 
गङ्चयएको छ । साथै वडा नॊ. ६ भा सावजुङ्झनक शौचारम ङ्झनभाुण गङ्चयएको छ ।   

८. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन अरतगतु सॊकरन कामरुाई प्रबावकायी फनाउन चारङ्ट आङ्झथकु वष ु ङ्झबत्र 
प्रमोगभा ल्माउने गयी १ थान कम्प्माक्टय भेङ्झसन खङ्चयद प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाइएको छ । साथै 
ङ्जवद्यारम तहभा प्रमोग बएका स्मानीटयी प्माडको सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩनका राङ्झग ६ वटा 
इङ्ञरसङ्झनयेटय खङ्चयद बई ङ्जवद्यारमहरुभा हस्तारतयण गने क्रभभा यहेको छ ।  

९. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन कामरुाई ङ्छदगो य व्मवङ्ञस्थत फनाउन पोहोयभैराको उत्ऩादन, ऩङ्चयभाण य 
प्रकृङ्झत सम्फरधी अध्ममन गयी एङ्जककृत पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन मोजना ङ्झनभाुण काम ु सम्ऩङ्ङ 
गङ्चयएको छ ।  

१०. ऩूण ुसयसपाईमङ्टक्त नगय ङ्झनभाुण अङ्झबमान अरतगतु वडा नॊ १६, १७ य १८ का ११ ङ्जवऩङ्ङ 
घयधङ्टयीहरुराई शौचारम ङ्झनभाुणभा सहमोग गङ्चयएको छ । साथै ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩन 
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अरतगतु अङ्ञग्न ङ्झनमरत्रण कामभुा सॊरग्न हङ्टने कामाुरमको वारुणमरत्र तपुका कभचुायीहरुराई 
सेफ्टी साभग्रीहरु उऩरधध गयाइएको छ ।   

११. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन अरतगतु कङ्ट ङ्जहने पोहोयफाट फामोग्माॉस उत्ऩादन गन ु ङ्झडङ्झबजन वन 
कामाुरम सभेतको सहकामभुा भानव सेवा आश्रभ हेटौंडा-९ भा चारङ्ट आङ्झथकु वष ु ङ्झबतै्र 
वामोडाइजेिय जडानको प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाइएको छ ।  

१२. पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका राङ्झग भाग य औङ्ञचत्मताका आधायभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ, सॊस्थाहरुराई 
डस्टङ्झफन ङ्जवतयण गङ्चयएको छ। 

१३. नवीकयणीम उजाु प्रङ्जवङ्झध जडान (वामोग्माॉस) कामकु्रभ अरतगतु वडा नॊ. १२, १३ य १४ भा 
४० घयधङ्टयीराई वामोग्माॉस ङ्झनभाुणका राङ्झग सहमोग गङ्चयएको छ ।  

१.६ रमाङ्जमक सङ्झभङ्झत   
रमाङ्जमक सङ्झभङ्झत अरतगतु चारङ्ट आङ्झथकु फष ुभा नमाॉ दताु बएका भङ्टद्धा सॊख्मा १६१,  प्रङ्जक्रमाभा यही 
अङ्ञघल्रो फषफुाट ङ्ञजम्भेवायी सयेका भङ्टद्धा ४८ गयी कङ्ट र भङ्टद्धा २०९ यहेको छ । जसभध्मे ङ्झभराऩत्र 
बएको ८०, ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसकेको ३४, अदारत जान सङ्टनाइएको ८, प्रङ्जक्रमाभा यहेको ८२, भङ्टद्धा ङ्जपताु 
२, पैसरा १, भङ्टल्तवी १ य ङ्जवऩऺी उऩङ्ञस्थत नबएको १ भङ्टद्धा यहेका छन । मस आङ्झथकु फष ुभा 
सङ्झभङ्झतको स्वीकृत कामकु्रभ अरतगतु भेरङ्झभराऩकताुको ऩाङ्ञऺक रमाङ्जमक डफरी येङ्झडमो कामकु्रभ, 
सरदेशभङ्टरक ङ्झबते्तऩात्रो छऩाई, रमाङ्जमक स्भाङ्चयका प्रकाशन, भेरङ्झभराऩकताुहरुका राङ्झग ऩङ्टनताुजगी ताङ्झरभ, 
रमाङ्जमक सङ्झभङ्झतको ऩदाङ्झधकायी, भेरङ्झभराऩकताु य कभचुायीहरुको अवरोकन भ्रभण कामकु्रभ, सभङ्टदाम 
स्तयीम रमाङ्जमक अनङ्टङ्ञशऺण, ङ्जहॊसा ङ्जऩङ्झडत भङ्जहराहरुको आमआजनुका राङ्झग ङ्जवउ ऩङ्टॉजी ङ्जवतयण, 
भेरभेराऩकताुहरुका राङ्झग झोरा ङ्जवतयण, भेरङ्झभराऩकताु सम्भान काम ुसम्ऩङ्ङ बएका छन ्। मसैगयी 
रमाङ्जमक सङ्झभङ्झतभा बएका अङ्झबरेखहरुको ङ्झडङ्ञजटाइजेशन काम ुअगाङ्झड फढाइएको छ ।  

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 
अफ भ आरतङ्चयक तथा फाह्य याजस्व ऩङ्चयचारनको ऺते्र तपु बएको प्रगङ्झतफाये सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण ऩेश गने अनङ्टभङ्झत 
चाहरछङ्ट। 

१.५.१ याजस्व ऩङ्चयचारन  
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आङ्झथकु फष ु२०७८/०७९ को राङ्झग रु. २ अफ ु९० कयोड २ राख सॊशोङ्झधत स्वीकृत 
अनङ्टभान गयेकोभा हार सम्भ रु. २ अफ ु८६ कयोड ८२ राख अथातु ९८.८९ प्रङ्झतशत याजस्व तथा अनङ्टदान 
सॊकरन बएको छ ।  
आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ नगयऩाङ्झरकाको फजेट तथा खच ु(चारङ्ट य ऩूॊङ्ञजगत) को ङ्जवत्तीम प्रगङ्झतफाये सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण ऩेश गने अनङ्टभङ्झत चाहरछौं ।  
१.६ फजेट तथा खचकुो ङ्जववयण 

१.६.१.  चारङ्ट तपु 

मस शीषकु अरतगतु रू. १ अफ ु२८ कयोड ९५ राख फजेट ङ्झफङ्झनमोजन बएकोभा रू. ८७ कयोड ८ राख खच ु
बई ६७.५३ प्रङ्झतशत प्रगङ्झत हाॉङ्झसर गङ्चयएको छ । 

१.६.२ ऩूॉजीगत तपु 

मस शीषकुभा कूर फजेट यकभ रू. १ अफ ु६० कयोड ४७ राख ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा हारसम्भ रु. ८६ कयोड 
७७ राख खच ुहङ्टन गई ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत ५४.०७ प्रङ्झतशत हङ्टन गएको छ । ङ्जवङ्ञत्तम व्मवस्था तपु रु. ६० राख 
ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा २३ राख खच ुहङ्टन गई ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत ३९.०८ प्रङ्झतशत हङ्टन गएको छ । सभग्रभा जेष्ठ 
भसारतसम्भ ६०.०२ प्रङ्झतशत आङ्झथकु प्रगङ्झत हाङ्झसर बएको छ । चारङ्ट आङ्झथकु फषकुो स्वीकृत मोजनाहरु 
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सम्झौता बई काम ुसम्ऩङ्ङ हङ्टन ेक्रभभा यहेकोरे मसको ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत आङ्झथकु फषकुो अरत्म सम्भभा वृङ्जद्ध हङ्टन े
देङ्ञखरछ । 

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकासका च ङ्टनौती य अवसयहरू प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट  ।  
२ नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकासका च ङ्टनौती तथा अवसय 
भाङ्झथ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको चारङ्ट आङ्झथकु फषकुो २०७९ जेठ भसारत सम्भको अवङ्झधको ङ्जवत्तीम तथा बौङ्झतक प्रगङ्झत 
ङ्जववयणको आधायभा तमाय गङ्चयएको सॊङ्ञऺप्त सभीऺाको प्रवृङ्ञत्त ङ्जवश्लषेण गदाु आङ्झथकु फष ु२०७९/०८० को फजेट, 

नीङ्झत तथा कामकु्रभ कामाुरवमन गन ुकेही च ङ्टनौती तथा अवसयहरू यहेको देङ्ञखएको छ ।  
२.१ च ङ्टनौङ्झतहरू 

१. नेऩारको सॊङ्जवधान, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ (सॊशोधन सङ्जहत) फभोङ्ञजभका व्मवस्थाहरू 
प्रबावकायी रूऩभा कामाुरवमन गने,  

२. सात तहको मोजना प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी मोजना भाग, छनौट, प्राथङ्झभकीकयण य कामाुरवमनभा कानूनी 
व्मवस्था अनङ्टरूऩको उत्तयदाङ्जमत्व ऩूया गन ुस–साना मोजनाराई वडा तहफाट सम्फोधन गन ुरगाई भझौरा 
आकायको मोजनाभा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको फजेटराई केङ्ञररत गने, 

३.   उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको काभ कायवाहीभा ऩायदशॉता, जवापदेहीता य अथऩूुण ुजनसहबाङ्झगता कामभ याख्न,े  
४.  ठेक्का तथा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापुत गङ्चयने काम ुसभमभा सम्ऩङ्ङ गने, 
५.  गैय–सयकायी सॊस्था ऺेत्रको फजेट, कामकु्रभराई उऩभहानगयऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकता ऺेत्रभा केङ्ञररत गने,  
६.  ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म प्राप्त गन ुनीङ्झत तथा कामकु्रभभा रक्ष्महरूराई स्थानीमकयण गने ।  
आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत च ङ्टनौती यहॉदा यहॉदै ऩङ्झन मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक, आङ्झथकु, वातावयणीम तथा 
बौगोङ्झरक ङ्जवङ्ञशिताको कायण अवसय य सम्बावना धेयै यहेका छन ् । जसराई सॊङ्ञऺप्त रूऩभा प्रस्तङ्टत गन ु
चाहरछङ्ट।  
२.२ अवसय तथा सम्बावनाहरु 
१. भङ्टरङ्टकको भध्म बागभा यहेको य याङ्जिम याजभागहुरुको सहज ऩहङ्टॉच,  
२. प्रदेशको याजधानी सहय,  
३. नेऩारको भङ्टख्म प्रफेशद्वाय व्माऩाङ्चयक नगय फीयगञ्ज य सघीम याजधानी काठभाण्डौफाट नङ्ञजक, 
४. हावाऩानी तथा जरवामङ्टको दृङ्जिफाट आवासीम सहयको सम्बावना बई ङ्झतब्र शहयीकयण हङ्टदै गयेको, 
५. दङ्टई वटा भहत्वऩूण ुऔद्योङ्झगक ऺेत्र यहेकोरे औद्योङ्झगक सहयको रुऩभा ङ्जवकास हङ्टनसक्ने,   
६. उऩभहानगयऩाङ्झरका य वयीऩयीका ऺेत्रराई प्माकेजको रुऩभा धाङ्झभकु ऐङ्झतहाङ्झसक सम्ऩदा एवभ ्उष्णदेङ्ञख 

ङ्ञशतोष्ण जरफामङ्ट बएका ङ्जवङ्जवधतामङ्टक्त प्राकृङ्झतक सौरदम ु स्थानहरु सभेटी उत्कृि ऩमटुकीम गरतव्मको 
रूऩभा ङ्जवकास गन ुसङ्जकन,े  

७. खङ्झनज तथा नदीजरम ऩदाथकुो व्मवङ्ञस्थत उत्खनन ्य उऩमोगफाट उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकास ङ्झनभाुण 
तथा आमश्रोत फढाउन सङ्जकन े।  

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 
अफ भ उल्रेङ्ञखत च ङ्टनौती य अवसयराई ङ्जवश्लषेण गदाु ङ्झतनराई सम्फोधन गन ुआगाभी आङ्झथकु वष ु२०७९/०८० 
को  फजेटको प्राथङ्झभकता य उद्देश्म तथा ऺेत्रगत प्रभङ्टख नीङ्झतहरू फायेभा प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट । 
३. मोजना, कामकु्रभ तथा फजेट तमाय गदा ुङ्झनम्न ङ्झफषमहरुराई भङ्टख्म प्राथङ्झभकता एवभ ्उद्दशे्मको रुऩभा याङ्ञखएको 

छ : 
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३.१ प्राथङ्झभकता  
१. आङ्झथकु ङ्जवकास तथा गङ्चयफी ङ्झनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩङ्टमाुउने,  

२. उत्ऩादनभूरक तथा ङ्झछटो प्रङ्झतपर प्राप्त गन ुसङ्जकने,  

३. जनताको जीवनस्तय, आम्दाङ्झन य योजगायी फढ्ने,  

४. स्थानीम सहबाङ्झगता जङ्टट्ने, स्वमॊसेवा ऩङ्चयचारन गन ुसङ्जकने तथा रागत कभ राग्ने,  

५. स्थानीम स्रोत, साधन य सीऩको अङ्झधकतभ प्रमोग हङ्टने,  

६. भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ङ्जऩछङ्झडएका ऺेत्र य सभङ्टदामराई प्रत्मऺ राब ऩङ्टग्ने,  

७. रैंङ्झगक सभानता य साभाङ्ञजक सभावेशीकयण अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टन,े  

८. सभावेशी य दीगो ङ्जवकास, वातावयणीम सॊयऺण तथा सम्फदु्धन गन ुसघाउ ऩङ्टमाुउने,  

९. बाङ्जषक तथा साॊस्कृङ्झतक ऩऺको जगेनाु य साभाङ्ञजक सदबाव तथा एकता अङ्झबवृङ्जद्धभा सघाउ ऩङ्टमाुउने, 
१०. ङ्ञशऺा, स्वास््म ऺते्रको गङ्टणस्तयीमता एवभ ्सफरीकयण, 

११. सफै प्रकायका साभाङ्ञजक ङ्जवबेद अरत्म बएको भानङ्जवमताको सहय । 

३.२ उद्दशे्महरू 

१. ङ्जवकासको राङ्झग आङ्झथकु, साभाङ्ञजक, बौगोङ्झरक ऩूवाुधायहरु खडा गने, 

२. शासनभा सङ्टधाय य सेवा प्रवाहभा जनताको सहज ऩॊहङ्टच वङृ्जद्ध गने, 

३. आरतङ्चयक ऺभता ङ्जवकास य सङ्टदृढीकयणभा जोड ङ्छदन,े 

४. सरतङ्टङ्झरत एवभ ्ङ्छदगो सभावेशी ङ्जवकासको अवधायणाराई आत्भसात गने, 

५. गङ्चयफी रमूनीकयण तथा जनङ्ञजङ्जवकाभा टेवा ऩङ्टमाुउन,े 

६. सभदृ्ध नगय सङ्टखी नगयवासीको अवस्था हाङ्झसर गने । 

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ आङ्झथकु फष ु२०७९।८० भा याङ्ञखएको प्राथङ्झभकता य उद्देश्म  कामारुवमन गदाु अवरम्फन गङ्चयने प्रभङ्टख 
ऺेत्रगत नीङ्झतहरू प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट । 
४ प्रभङ्टख नीङ्झतहरू  
४.१   सङ्टशासन य सेवा प्रवाह 

१. शाङ्ञरत सङ्टयऺा, दङ्टघटुना, अऩयाध, कानून कामाुरवमन रगामतका कामभुा फहङ्टउऩमोगी हङ्टने गयी भङ्टख्म फजाय 
ऺेत्रभा जडान गङ्चयएका ङ्झस.ङ्झस.ङ्जट.बी.राई आवश्मक भभतु, सङ्टधाय य ङ्जवस्ताय गयी स्थानीम प्रशासनसॉगको 
साझेदायीभा सङ्टयङ्ञऺत सहयको प्रत्माबङू्झत ङ्छदराउन आवश्मक काम ुगङ्चयनेछ ।  

२. जनताको राङ्झग प्रदान गङ्चयन ेदैङ्झनक प्रशासङ्झनक सेवाराई झरझटभङ्टक्त, ङ्झछटोछङ्चयतो, सवसुङ्टरब, जनभङ्टखी य 
ऩायदशॉ फनाई एकद्वाय प्रणारीभा आफद्ध गङ्चयने छ । 

३. सावजुङ्झनक प्रशासनराई भ्रिाचायभङ्टक्त फनाई शूरम सहनङ्ञशरताको नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

४. उऩभहानगयऩाङ्झरका तथा वडा कामारुमहरुभा गङ्टनासो य सङ्टझाव ऩेङ्जटकाको धमवस्था गङ्चयने छ। एक कर 
सभस्मा हर कामकु्रभ भापुत जनउत्तयदामी बङू्झभका प्रवदु्धन गङ्चयनेछ ।  

५. सेवा प्रवाहको प्रबावकाङ्चयता भाऩन गङ्चय सभसाभङ्जमक सङ्टधाय गनकुा राङ्झग ङ्झनयरतय अनङ्टगभन भूल्माॊकनको 
सॊमरत्र खडा गङ्चयन ेछ। साथै भङ्टस्कान सङ्जहतको सेवा भापुत नगयवासीराई सेवा उऩरधध गयाइनेछ ।  

६. सावजुङ्झनक सेवा प्रवाहभा सकायात्भक ङ्जवबेदको नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 

७. उऩभहानगयऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु तथा कामयुत कभचुायीहरुको ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ, अनङ्टबव आदान 
प्रदानका राङ्झग ङ्झसकाइ भ्रभण कामकु्रभको व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।  

८. दैङ्झनक प्रशासनराई ङ्झछटो छङ्चयतो फनाउन ङ्जवद्यङ्टतीम दता ुचरानी तथा आवेदन प्रणारी रागू गङ्चयनेछ । 
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९. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाह तथा काभ कायवाहीका सम्फरधभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सावजुङ्झनक सङ्टनङ्टवाई 
तथा साभाङ्ञजक ऩयीऺण गने कामरुाई प्राथङ्झभकता ङ्छदईनछे  । 

१०. स्वीकृत वाङ्जषकु कामकु्रभ य मोजना प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गन ुवाङ्जषकु खङ्चयद मोजना य कामकु्रभ 
कामरुवमन ताङ्झरका ङ्झनभाुण गङ्चयने छ । 

११. नङ्ञजकका अरम स्थानीम तहहरुसॊग साझा ङ्जहतका सवारहरु य सॊमङ्टक्त रगानीभा ङ्झनभाुण मोजनाहरु 
सॊचारन गन ुसॊमङ्टक्त सॊमरत्र फनाई साझेदायीभा ऩङ्चयमोजना सॊचारन गन ुआवश्मक प्रमास गङ्चयनेछ । 

१२. नगयको ङ्जवकास तथा सावजुङ्झनक ऺेत्रभा उत्कृि मोगदान एॊव सहमोग गने ङ्जवङ्ञशि व्मङ्ञक्तत्वहरुराई 
सम्भान गङ्चयने छ । 

१३. नगयको बङू्झभ व्मवस्थाऩन प्रशासनराई सयर य सहज फनाउन भारऩोत तथा नाऩी कामाुरमहरुराई 
उऩभहानगयऩाङ्झरका अरतगतु ल्माउन सम्फङ्ञरधत ङ्झनकामभा आवश्मक ऩहर गङ्चयनछे ।  

१४. नगयको फहृत्तय एवभ ्व्मवङ्ञस्थत ङ्जवकासका राङ्झग मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना ङ्झनभाुणको 
काम ुअगाङ्झड फढाइएकोभा आगाभी आङ्झथकु फषकुो दोश्रो चौभाङ्झसक ङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ ।   

१५. ङ्जवङ्झबङ्ङ अरतङ्जिमु सॊघसॊस्थाभा आवद्धता भापुत वैदेङ्ञशक सम्फरध एवभ ्सभरवमराई प्रबावकायी फनाउन य 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ऩङ्जहचानराई अरतयाुङ्जिम जगतभा उजागय गन ुसाथै ङ्जवदेशी भङ्टरङ्टकभा फसोफास गने 
मस नगयका नागङ्चयकहरुका फीचभा बाइचाया ङ्जवकास गदै नगयको ङ्जवकासभा सहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्ध गन ु
वैदेङ्ञशक सभरवम ईकाई गठन गयी व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।   

१६. सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट अभ्मासभा ल्माइएका स्थानीम त ह सॊस्थागत ऺभता स्वभूल्माङ्कन, 
स्थानीम आङ्झथकु ङ्जवकास भूल्माङ्कन रगामतका कामङु्जवङ्झध अनङ्टरुऩ उऩभहानगयऩाङ्झरकाको काभ 
कायवाहीराई नङ्झतजाभङ्टखी फनाइनेछ ।  

४.२. कभचुायी प्रशासन 

१. ङ्जवऻ ऩयाभशदुाताको सहमोगभा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको काम ु फोझ ङ्झफश्लषेण सङ्जहतको सॊगठन सॊयचना, 
कभचुायी दयवरदी ऩूनयावरोकन गयी ङ्चयक्त स्थामी दयवरदीहरु ऩूङ्झत ुगङ्चयनेछ । साथै कभचुायीहरुको वृङ्ञत्त 
ङ्जवकासराई ङ्झनमङ्झभत तङ्टल्माउन हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका स्थानीम सेवा ऐन तजङ्टभुा गयी कामाुरवमनभा 
ल्माइनेछ ।  

२. कभचुायी प्रशासनराई ऺभता ङ्जवकासका ताङ्झरभ तथा नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधको ऻान भापुत प्रङ्झतष्ऩधॉ य 
प्रबावकायी फनाईनछे । साथै कामयुत कभचुायीहरुको फहङ्टआमाङ्झभक ऺभता ङ्जवकास गयी आवश्मकताको 
आधायभा काम ुसम्ऩादन गने ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदईनछे । 

३. कभचुायीराई काम ुसम्ऩादनका आधायभा दण्ड य ऩङ्टयस्कायको व्मवस्थाराई ङ्झनयरतयता ङ्छदई प्रत्मेक वष ु
कामयुत कभचुायीहरु भध्मेफाट उत्कृि कभचुायीको रुऩभा छनौट गयी ऩङ्टयस्कृत गने कामरुाई ङ्झनयरतयता 
ङ्छदइनेछ । साथै उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा स्थामी ऩदभा कामयुत यही २५ फष ु सेवा अफङ्झध ऩङ्टगेका 
कभचुायीहरुराई दीघ ुसेवा ऩदकफाट सम्भान गने कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे। 

४.३. आङ्झथकु ङ्जवकास 

१. “आङ्झथकु सभङृ्जद्धको आधाय कृङ्जष प्रसाय” बङे्ङ भूर नायाका साथ कृङ्जष उत्ऩादनभा व्मावसामीकयण, 

आधङ्टङ्झनकीकयण, माङ्ञरत्रकयण तथा फजायीकयणभा ङ्जवशेष जोड ङ्छददै साभूङ्जहक खेती प्रणारी ङ्जवकास गयी कृङ्जष 
ऺेत्रराई आत्भङ्झनबयु य भमाुङ्छदत फनाउन ेनीङ्झत अवरम्वन गङ्चयनेछ । 

२. फढ्दो जभीनको खण्डीकयण य कृङ्जष बङू्झभ भाङ्झथको अङ्झतक्रभणराई ङ्झनमरत्रण गन ुजग्गाको वगॉकयण गने 
काम ुगङ्चयन ेछ । 
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३. नगयङ्झबत्र कृङ्जष सेवा केररको स्थाऩनाका साथै सॊचारनभा यहेका ऩशङ्ट सेवा केररको सॊख्मा फङृ्जद्ध गयी थऩ 
वडाहरुभा ङ्जवस्ताय गङ्चयन ेछ । 

४. तयकायी उत्ऩादनभा नगयऩाङ्झरकाराई आत्भङ्झनबयु फनाउन साना ङ्झसॊचाई कामकु्रभ य उङ्ङत प्रङ्झफधीको 
प्रमोगराई प्रोत्साहन गङ्चयनछे । साथै फेभौसभी तयकायी खेती सम्फरधी ताङ्झरभ गयी फेभौसभी तयकायी 
खेती गने प्रफदु्धन गङ्चयनेछ ।  

५. नगय ऺेत्रभा खऩत हङ्टने परपूर तथा तयकायीहरूको आमातराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गन ु परपूर तयकायी 
ऩकेट ङ्जवस्ताय गयी कृङ्जष उत्ऩादन अङ्झबफङृ्जद्ध गन ुजोड ङ्छदइनेछ । 

६. वैदेङ्ञशक योजगायीवाट पङ्जकुएका मङ्टवा तथा वैदेङ्ञशक योजगायभा जाने मङ्टवाहरुराई रङ्ञऺत गयी व्मवसाङ्जमक 
कृङ्जषभा आकङ्जषतु गन ुआवश्मक कामकु्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ । साथै एकर य ङ्जवऩङ्ङ भङ्जहराहरुको 
आम आजनुभा टेवा ऩङ्टर् माउन आवश्मक उत्ऩादनभङ्टरक कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयने छ ।  

७. भाटोको उत्ऩादकत्व वृङ्जद्ध गन ु१६ नॊ. वडाभा स्थाऩना गङ्चयएको ल्माफको प्रबावकायी सॊचारन गने  य 
सम्बव बएसम्भ भाटो ऩयीऺण कामरुाई अरम वडाभा ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 

८. कृङ्जष उत्ऩादनको फजायीकयण य उऩबोक्ताराई सङ्टऩथ भङ्टल्मभा कृङ्जष उऩज उऩरधध गयाउन हेटौँडा-११ 
थानाबमाङु्गभा ङ्झनभाुणाङ्झधन प्रादेङ्ञशक कृङ्जषथोक फजाय केररको ङ्झनभाुण कामरुाई आगाभी आङ्झथकु फषभुा 
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

९. कृङ्जष ऺेत्रको व्मवसाङ्जमक ङ्जवकासका राङ्झग कृङ्जष माङ्ञरत्रकीकयण अनङ्टदानभा जोड ङ्छदइनेछ । साथै मङ्टवा 
स्वयोजगाय कामकु्रभराई प्रबावकायी रुऩभा अङ्ञघ फढाइनछे ।  

१०. नभङ्टना कृङ्जष उत्ऩादन कामकु्रभ भापुत नभङ्टना वडाको रुऩभा कामकु्रभ सॊचारन गयीनेछ ।साथै नगयका 
उत्कृि कृषक ऩङ्टयस्काय कामकु्रभराई ङ्झनयरतय ङ्छदइने छ । 

११. ऩशङ्टऩारक कृषकहरुराई व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩारनभा प्रोत्शाहनको राङ्झग ऩशङ्ट सङ्टत्केयी स्माहाय सङ्टङ्झफधा 
उऩरधध गयाइने छ । 

१२. नगय ऺेत्रभा उत्ऩादन हङ्टने दङ्टध तथा दङ्टग्धजरम ऩदाथकुो शङ्टङ्जद्धकयण तथा गङ्टणस्तय वृङ्जद्धको राङ्झग सभम 
सभमभा अनङ्टगभन तथा आवस्मक जाचको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

१३. ऩशङ्टऩारन तपु व्मवसाङ्जमक पभ ुप्रोत्साहान, साना ऩशङ्टऩारक कृषकहरुराई गोठ सङ्टधाय कामकु्रभ सॊचारन 
गङ्चयने छ ।  

१४. हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चारनभा यहेका सहकायीहरुराई आगाभी आङ्झथकु फषफुाट 
अङ्झनवामरुुऩभा कोऩोङ्झभस प्रणाङ्झरभा आवद्धता गयाउन े ङ्झनङ्झत ङ्झरइनछे । साथै सहकायीहरुको ऺभता 
अङ्झबवृङ्जद्धको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ कामकु्रभ सॊचारन गने, सहाकायीहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गङ्चय ङ्झनङ्ञस्क्रम 
यहेको सहकायीहरुको कामुऺ ते्र तथा प्रकृतीको आधायभा एकीकयणराई प्राथङ्झभकता ङ्छदईनेछ । 

१५. गङ्चयवी ङ्झनवायणको राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ य उद्यभी छनोट बई 
सकेका व्मङ्ञक्तहरुराई व्मवसामीकता अङ्झबवङृ्जद्धको राङ्झग आवश्मक कामकु्रभको व्मवस्था गङ्चयनछे । साथै 
उद्यभीहरुफाट उत्ऩाङ्छदत साभग्रीको फजायीकयणभा जोड ङ्छदइनेछ । 

१६. ङ्जवगत वषहुरु देङ्ञख सञ्चारनभा यहेको प्रधानभरत्री योजगाय कामकु्रभ भापुत नगय ऺते्रभा यहेका वेयोजगाय 
सङ्टचीभा सङ्टङ्ञचकृत काभदायहरुराई ङ्जवकास कामभुा अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । 

१७. नगयऺेत्रङ्झबत्र यहेका धाङ्झभकु, साॊस्कृङ्झतक एवभ ्ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वका धयोहयहरुको सॊयऺण य सॊवदु्धनभा 
ङ्जवषेश जोड ङ्छददै ङ्जवङ्झबङ्ङ जातजाङ्झतका बेषब ङ्टषा, बाषा, फाजागाजा, रङ्झरतकरा य सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण साथै 
जगेनाु गन ुसहमोग गङ्चयनछे । साथै धाङ्झभकु सङ्जहष्णङ्टता अङ्झबवृङ्जद्ध गनकुो राङ्झग नगयऺेत्रभा यहेका भठ 
भङ्ञरदय, गङ्टम्फा, चच,ु भदयसा रगामतका धाङ्झभकु सॊस्थाहरुको स्तयोङ्ङङ्झत गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  



-18_ 

१८. नगय ऺेत्रभा यहेको ऩमटुकीम स्थरको ङ्जवकास य प्रचायप्रसाय गङ्चय आरतङ्चयक तथा फाह्य ऩमटुन प्रवद्धुनका 
राङ्झग नगय ऺेत्रभा यहेका ऩमटुकीम स्थरको ङ्जवकास, ऩमटुन ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण य ऩमटुकीम सेवाको 
ङ्जवङ्जवङ्झधकयण एवभ ्स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ । 

४.४  साभाङ्ञजक ङ्जवकास  

१. नगयऺेत्रभा गठन बएका टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरुराइु साभङ्टदाङ्जमक ऩङ्चयचारनको भाध्मभफाट ङ्झसङ्गो नगयको 
ङ्जवकास प्रकृमाभा सहमोग ऩङ्टमाुउने उदे्धश्मरे सचेतनाभूरक, सीऩभूरक तथा आमभूरक कामकु्रभहरु 
सञ्चारनभा जोड ङ्छदइनेछ । टोर ङ्जवकास सॊस्था भापुत छङ्टवाछङ्टत, साभाङ्ञजक कङ्ट यीङ्झत, अरधङ्जवश्वास, रैङ्जङ्गक 
ङ्जवबेद य ङ्जहॊसाका घटनाहरु रमूनीकयणका राङ्झग कामकु्रभहरु साथै अङ्झबमानहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ । साथै 
उल्रेङ्ञखत अङ्झबमानहरु सञ्चारन सङ्जक्रमताको आधायभा नभङ्टना टोर ङ्जवकासको रुऩभा स्थाङ्जऩत गदै 
रङ्झगनेछ। 

२. ङ्झसभारतकृत सभङ्टदाम(थाभी, चेऩाङ), आङ्छदवासी, जनजाङ्झत, दङ्झरत तथा रैङ्जङ्गक अल्ऩसॊख्मकहरुको ऺभता 
ङ्जवकास गदै उनीहरुको ऩयम्ऩयागत सीऩभा आधङ्टङ्झनकीकयण य ऩेशाको सॊयऺण गङ्चय आमआजनुभा टेवा ऩङ्टग्ने 
गयी कामकु्रभ सञ्चारन तथा ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

३. भानवीम सॊवेदनङ्ञशरताराइु भध्मनजय गदै असहाम, फेसहाया, सहमोगाऩेऺी सडक भानव, अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञक्त, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ऩीङ्झडत तथा प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्तहरुको सॊयऺण, स्वास््मोऩचाय तथा ऩङ्टनस्थाुऩनाभा सहमोग 
ऩङ्टमाुउॉदै आएका भानव सेवा आश्रभ, ॐ वदृ्धाश्रभ, सेप हाउस, भाभाघय नेऩार, अनाथ अऩाङ्ग फार 
ऩङ्टनस्थाुऩना गहृ, ङ्छदव्मसेवा ङ्झनकेतन रगामतका सॊस्थाहरुको सञ्चारन व्मवस्थाऩनभा ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे ।  

४. योजगायीको अवसयको खोजीभा बएका मौङ्झनक तथा रैङ्जङ्गक अल्ऩसॊख्मक, दङ्झरत, ङ्झसभारतकृत सभङ्टदाम, 

आङ्छदवासी जनजाङ्झत, भङ्जहरा तथा अऩाङ्गता बएका रङ्ञऺत वगकुा मङ्टवाहरुराइु प्रशासङ्झनक ऺेत्रभा ऩहङ्टॉच 
अङ्झबवृङ्जद्ध गनकुो राङ्झग रोकसेवा आमोगको तमायी कऺा सञ्चारन गने व्मवस्था ङ्झभराउॉदै नगयभा सञ्चारन 
हङ्टने कामकु्रभहरुभा रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयणराइु ङ्जवशषे ध्मानभा याखी रङ्ञऺत 
वगकुो सहबाङ्झगताभा ङ्जवशषे जोड ङ्छदइनेछ। 

५. जाङ्झतम भौङ्झरकता य सॊस्कृङ्झतको ऩङ्जहचान झङ्ञल्कन ेगयी योजगायी सजृना तथा ऩमटुन प्रवदु्धनराइ ुसहमोग 
ऩङ्टर् माउन सम्बावना, आवश्मकता य भागको आधायभा Home Stay (घय वास) प्रवद्धुन कामकु्रभ सञ्चारन 
गङ्चयनेछ ।साथै नगयको आकषणुको केररङ्जवरदङ्टभा यहेको ऩङ्टष्ऩरार ऩाकु एवभ ्ऩङ्टष्ऩरार स्भङृ्झत ऩङ्टस्तकारम 
व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन गनकुो राङ्झग अनङ्टदानको व्मवस्था गङ्चयएको छ । 

६. नगयऺेत्रङ्झबत्रको फजाय व्मवस्थाऩन गयी स्वच्छ फजायको भाध्मभफाट उऩबोक्तारे गङ्टणस्तयीम वस्तङ्ट तथा 
सेवा प्राप्त गने अवस्था सजृना गन ुसॊमङ्टक्त फजाय अनङ्टगभन, ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभफाट उऩबोक्ता सचेतना कामकु्रभ 
तथा उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघको सहकामभुा व्मवसामीहरुसॉग छरपर कामकु्रभ गनङ्टकुो साथै 
भाइक्रोवामोरोङ्ञजकर ऩयीऺण गने गयी खाद्य प्रमोगशाराको स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ । 

७. नगयऺेत्रभा काभ गने गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सभरवम सहजीकयण गदै सहकामभुा कामकु्रभ 
सञ्चारन गनङ्टकुा साथै कामकु्रभहरुभा दोहोयोऩना सभेतराइु ङ्झनरुत्साहन गन ु गैयसयकायी सॊस्थाका 
कामकु्रभराइु फजेट ङ्जकताफभा सभावेश गङ्चयनेछ । 

८. सभावेशी ङ्जवकास एवभ ्सॊस्कृङ्झत प्रवदु्धन अरतगतु छठ ऩङ्टजा व्मवस्थाऩन, भधेशी रङ्ञऺत रोकसेवा आमोग 
तमायी कऺा सञ्चारन य धभशुारा ङ्झनभाुणभा आवश्मक फजेट व्मवस्था सङ्जहत सम्फङ्ञरधत ऺेत्रभा कृमाङ्ञशर 
सॊस्थाहरुसॉग आवश्मक सहकाम ुगङ्चयनेछ ।  
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९. जनसाॊङ्ञख्मक फाहङ्टल्मताका आधायभा ताभाॊग जाङ्झतको बेषब ङ्टषा करा सॊस्कृङ्झत रगामतका भौङ्झरक ऩङ्जहचानको 
सॊयऺण तथा प्रवदु्धन गन ुउऩभहानगयऩाङ्झरकाको उऩमङ्टक्त स्थानभा ताभाङ्ग सङ्ग्ग्राहरम ङ्झनभाुणको प्रङ्जक्रमा 
अगाङ्झड फढाइनेछ ।  

१०. धाङ्झभकु ऩमटुन रगामत अरम प्रमोजनका राङ्झग मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा आउने आङ्झथकु ङ्जवऩङ्ङ 
व्मङ्ञक्तहरुराई रङ्ञऺत गयी सहज तथा सङ्टऩथ वसोवास व्मवस्थाऩन गन ुअरम ङ्झनकामसॉग सभेत साझेदायी 
एवभ ्सहकाम ुगयी धभशुारा ङ्झनभाुणको काम ुअगाङ्झड फढाइनेछ ।  

$=%  -s_ lzIff   

१. हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र ४ फष ु उभेय ऩङ्टगेका फारवाङ्झरकाहरुराई ङ्जवद्यारम प्रवेश ऩूव ु तमायी, 
वार ङ्जवकास केररहरुराई सवरीकयण गन ुनभूना फारङ्जवकास कामकु्रभ, सहजकताहुरुको ऺभता ङ्जवकास 
कामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइन ेछ । साथै वार ङ्जवकास केररहरुराई प्रङ्जवङ्झधसॊग जोड्ने कामकुो सङ्टरुवात 
गङ्चयनेछ । 

२. आधायबतू तहको ङ्झसकाइ सङ्टधायका राङ्झग कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयनङ्टका साथै अङ्झबबावकको चाहना फभोङ्ञजभ 
उऩरङ्ञधधभङ्टरक अॊग्रजेी भाध्मभफाट ङ्झसकाइ प्रङ्जक्रमा सञ्चारन, भातबृाषाफाट ङ्झसकाइराई प्रोत्साहन गयी 
स्थानीम ऩाठ्यक्रभराई रागङ्ट गङ्चयने छ । साथै स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाुण कामरुाई क्रभश् ङ्जवस्ताय गयी 
कऺा ८ सम्भ कामभ गङ्चयनछे ।  

३. भाध्माङ्झभक तहको ङ्झसकाइ सङ्टधायका राङ्झग प्रङ्जवङ्झधसॊग जोड्दै थऩ कामकु्रभ सञ्चारन गन ुङ्जवद्यारमहरुराई 
प्रोत्साहन गङ्चयन ेछ । साथै सॊस्थागत ङ्जवद्यारमसॊग सहकाम ुगदै सङ्टधायात्भक कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयनछे। 

४. उच्च ङ्ञशऺाभा प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाराई प्रोत्साहन गयी उऩभहानगयऩाङ्झरका प्राङ्जवङ्झधक भहाङ्जवद्यारमको 
अवधायणाराई कामाुरवमन गन ुआवश्मक प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाइनेछ । 

५. ङ्जवद्याथॉको कऺा छाड्ने प्रवृङ्ञत्तराई रमूनीकयण गन ु ङ्जवद्याथॉ प्रोत्साहन कामकु्रभ अरतगतु गङ्चयफ ङ्जवऩङ्ङ 
ङ्जवद्याथॉराई ऩोशाक, शैङ्ञऺक साभाग्री तथा छात्रवृङ्ञत्त ङ्जवतयण कामरुाइ ङ्झनयरतयता ङ्छदइने छ ।  

६. ङ्जवद्यारमभा ङ्जवषमगत प्रमोगशारा ङ्झनभाुण गयी प्रमोगात्भक ङ्झसकाइराई अङ्झबवङृ्जद्ध गन ु ङ्जवद्यारमराई 
प्रोत्साहन गने नीङ्झत अफरम्फन गङ्चयनेछ । 

७. ङ्जवद्यारमको वातावयण एवभ ्ङ्जवद्यारमभा ङ्झनभाुण हङ्टने शौचारम रगामत सभग्र बौङ्झतक सॊयचनाराई अङ्झनवाम ु
रुऩभा वारभैत्री, छात्राभैत्री, अऩाङ्गभैत्री हङ्टने गयी व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

८. तहगत तथा ङ्जवषमगत ताङ्झरभको भाध्मभफाट ङ्ञशऺक ऺभता ङ्जवकासभा जोड ङ्छदइनेछ । साथै ङ्जवद्यारमभा 
ऩमाुप्त ऺभताको इरटयनेट जडान य सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा जोड ङ्छदइनेछ । 

९. साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केरद«हरुका भाध्मभवाट ङ्झनयरतय ङ्झसकाइका कामकु्रभहरु, अङ्झबबावक सचेतना 
कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयनछे । ङ्जवद्यारमहरुभा वार क्रवराई सङ्जक्रम फनाइन े छ । साथै स्काउट 
ङ्ञशऺाराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

१०. ऩयम्ऩयागत य धाङ्झभकु ङ्जवद्यारम (भदशा,ु गङ्टरुकङ्ट र वेद ङ्जवद्याश्राभ, गङ्टम्फा) राई ङ्ञशऺाको भूरधायभा 
सहबागी गयाउन प्रोत्साहन गङ्चयन े छ । साथै ऩठन सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास गन ु उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र 
सावजुङ्झनक ऩङ्टस्तकारम तथा वाचनारमको स्थाऩना, सञ्चारन, व्मवस्थाऩनभा जोड ङ्छदइने छ । 

११. छात्राहरुराई ङ्झन् शङ्टल्क स्मानेटयी प्माड तथा वार ङ्जवकास देङ्ञख कऺा ५ सम्भका वार वाङ्झरकाराई 
ऩोङ्जषरो  ङ्छदवा खाजा व्मावस्थाऩन कामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइने छ ।  

१२. सॊस्थागत ङ्जवद्यारमसॊग आवश्मक सभरवम एवभ ् सहकाम ु गयी ङ्जवद्यारमहरुको वगॉकयण य ङ्झनमभनको 
व्मवस्था गङ्चयनछे । 
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१३. शैङ्ञऺक सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी व्मवङ्ञस्थत गयी शैङ्ञऺक अङ्झबरेखराई अद्यावङ्झधक गङ्चयने छ । साथै 
ङ्ञशऺकको ङ्झनयरतय ऩेशागत ङ्जवकासका राङ्झग प्रङ्जवङ्झधभैत्री ऩद्धङ्झतभा जोड ङ्छदइन े छ । ङ्जवद्यारमहरुभा 
उद्यभङ्ञशरता ङ्जवकासका राङ्झग आवश्मक कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयने छ । 

१४. ङ्जवद्याथॉको प्रङ्झतबाराई ङ्जवङ्जवध कामकु्रभ भापुत उजागय तथा प्रोत्साहन गयी ङ्जवद्याथॉको सवाुङ्जङ्गण ङ्जवकासका 
राङ्झग जोड ङ्छदइनेछ । 

१५. ङ्जवद्यारमभा स्वच्छ ङ्जऩउने ऩानीको व्मवस्थाऩन गन ुमङ्टयोगाड ुजडान गने कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

१६. उऩभहानगयङ्झबत्रको दूगभु स्थानका ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉहरुराई रङ्ञऺत गयी ङ्जवशषे कामकु्रभको भाध्मभफाट 
ङ्ञशऺाको गङ्टणात्भक ऩऺ सङ्टधायभा जोड ङ्छदइनेछ । 

१७. ङ्जवद्यारम बवन एवभ ् सॊयचना भभतु सम्बाय कामरुाई ङ्झनयरतय फनाउन सहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत भभतु 
सम्बाय कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

१८. आङ्झथकु सभस्माका कायणरे अध्ममनराइ अगाडी फढाउन नसकेका ङ्जवऩङ्ङ तथा जेहेरदाय ङ्झफद्याथॉराइ 
रङ्ञऺत गयी प्रवेश ऩयीऺा उत्तीण ुगयेका मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाका स्थामी फसोफासी ५ जना ङ्झफद्याथॉराइ 
भेमय छात्रफङृ्ञत्त कामकु्रभ अरतगतु एभ=ङ्झफ=ङ्झफ=एस= तहको अध्ममनका राङ्झग फाङ्जषकु रुऩभा छात्रफङृ्ञत्त 
उऩरधध गयाइनछे ।  

१९. साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफद्यारमहरुभा अॊग्रजेी भाध्मभफाट अध्माऩन गयाउन ेप्रफङृ्ञत्त फढ्दै गएको य अङ्झबबावकहरुको 
सभेत अॊग्रजेी भाध्मभप्रङ्झत चाहना फढ्दै गएको सरदबभुा अॊग्रजेी भाध्मभको ऩाठ्यऩङ्टस्तक नेऩार सयकायफाट 
ङ्झन शङ्टल्क प्राप्त नहङ्टने हङ्टॉदा अङ्झबबावकराइ आङ्झथकु बाय कभ गन ुउऩभहानगयऩाङ्झरकाको तपुफाट अॊग्रजेी 
भाध्मभको ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्झन शङ्टल्क उऩरधध गयाइनछे । 

२०. हेटौंडा ११ भा यहेको फार सङ्टधाय गहृभा यहेका फारफाङ्झरकाको शैङ्ञऺक ङ्झनयरतयता एवभ ्शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय 
सङ्टधायका राङ्झग आवश्मक ङ्ञशऺकहरुको प्रवरध गयी  ङ्झनमङ्झभत अध्ममन अध्माऩनको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ।  

$=% -v_ o'jf tyf v]ns'b  

१. वडा तथा नगयस्तयभा गङ्छठत मङ्टवा सङ्झभङ्झतराई उच्चतभ ऩङ्चयचारन गयी मङ्टवा वगभुा सकायात्भक सोच 
ङ्जवकासको राङ्झग व्मामाभ, मोगाभ्मासको भाध्मभराई प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखनछे । 

२. मङ्टवा वगरुाई योजगायसॊग जोड्न योजगाय भेराको अवधायणा कामाुरवमन गङ्चयनछे । साथै मङ्टवाको प्रङ्झतबा 
ऩङ्जहचान गयी प्रोत्साहन गङ्चयनछे । 

३. छात्रा तथा भङ्जहराको राङ्झग सेल्प ङ्झडपेरस ताङ्झरभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । साथै रागङ्ट ऩदाथ ु
दूव्मसुनीको सभस्माराई रमङ्टनीकयण गन ुसॊघसस्थासॊग सहकाम,ु सभरवम गङ्चयनछे । 

४. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सभग्र खेरकङ्ट द ऺेत्रको ङ्जवकासभा काममुोजना सङ्जहत नगय खेरकङ्ट द ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतराई अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । 

५. पङ्ट टफर खेरराई ङ्जवशेष प्राथङ्झभकताभा याखेय पङ्ट टफर खेरको ङ्झनमङ्झभत प्रङ्ञशऺणको प्रफरध गन ुआवासीम 
प्रफरध सङ्जहतको पङ्ट टफर एकेडेभी सञ्चारन गङ्चयनछे । 

६. खेर ऺेत्रको ङ्जवकासका राङ्झग शङ्जहद स्भङृ्झत पङ्ट टफर, भेमय कऩ पङ्ट टफर, उऩभेमय कऩ भङ्जहरा बङ्झरफर, 
फङ्टङ्छद्दचार, यािऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्ञशल्ड, हेटौडा यन रगामतका खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगताराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

७. खेर ऺेत्रको ङ्छदगो ङ्जवकासा राङ्झग खेराडीहरु उत्ऩादन गने उदे्धश्मरे ङ्झनयरतय खेर अभ्मासका राङ्झग 
आवश्मक ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवधाका खेर प्रङ्ञशऺकहरुको प्रवरध गयी ङ्झनमङ्झभत प्रङ्ञशऺणको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 
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१. रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाभङ्टक्त नगय ङ्झनभाुणका राङ्झग रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, घयेरङ्ट ङ्जहॊसा, भानव फेचङ्झफखन तथा  ओसायऩसायभा 
ऩयेका व्मङ्ञक्त (ङ्जवशेष गयी भङ्जहरा य फारफाङ्झरका) को उद्धाय, याहत, ऩूनस्थाुऩना, भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभश ु
सेवा तथा ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनएुकीकयणका राङ्झग अल्ऩकाङ्झरन सङ्टयङ्ञऺत आश्रमस्थरको सञ्चारनका साथै 
आवश्मक कामकु्रभ तजङ्टभुा य कामाुरवमन गदै रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्जवरुद्ध शूरम सहनशीरता अङ्झबवृङ्जद्ध गने 
कामरुाइु ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

२. सॊघीम सयकाय एवभ ् प्रदेश सयकायको नीङ्झत अनङ्टरुऩ फारङ्जववाहभङ्टक्त उऩभहानगयऩाङ्झरका घोषणा गनकुो 
राङ्झग भङ्जहरा जागयण सभूह एवभ ्टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरुराइु साभङ्टदाङ्जमक ऩङ्चयचारनका भाध्मभफाट अग्रसय 
गयाइनेछ । फार अङ्झधकायका चाय आमाभहरुको प्रवद्धुनको राङ्झग फार सभूह गठन तथा ऩङ्चयचारन 
ङ्झनदेङ्ञशका फभोङ्ञजभ टोर टोर, वडा य नगयस्तयभा सभूह एवभ ्सञ्जार गठन गदै फारभैत्री स्थानीम शासन 
अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

३. ज्मेष्ठ नागङ्चयकराइु अनङ्टबव आदान प्रदान, बराकङ्ट सायी एवभ ् भनोयञ्जनका राङ्झग वडाभा फनेका ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक ङ्झभरन केरर य नफनेको वडाभा उऩमङ्टक्त स्थानको खोजी गयी साभग्री हस्तारतयण भापुत ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक ङ्झभरन केरर सञ्चारनभा ल्माइनछे । 

४. नगयऺेत्रभा मौनजरम ङ्जहॊसा एवभ ् सहभङ्झतभा हङ्टन े मौनजरम दूव्मवुहाय ङ्जवरुद्धभा सचेतनाभूरक कामकु्रभ, 

ङ्जकशोयङ्जकशोयीराइु ङ्ञजवनोऩमोगी सीऩ, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा रमूनीकयण, जातीम छङ्टवाछङ्टत ङ्जवरुद्धका कामकु्रभ साथै 
रङ्ञऺत वग ुकेङ्ञररत ङ्जवङ्जवध कामकु्रभहरु सञ्चारन गयी सभाजभा सचेतना जागयण गङ्चयनेछ । 

५. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुराइु जीवनमाऩनभा सहजता ऩङ्टर् माउनको राङ्झग सहामक साभाग्री ङ्जवतयण गने 
कामरुाइु ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

६. गङ्चयफ ङ्जवऩङ्ङ य ङ्झसभारतकृत फेयोजगाय भङ्जहराहरुराइु ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका सीऩभूरक ताङ्झरभहरुको 
भाध्मभफाट दऺ य आत्भङ्झनबयु गयाउॉदै रङ्झगनेछ ।कामकु्रभ सञ्चारन गदाु दङ्झरत एवभ ् एकर 
भङ्जहराहरुको सभेत राङ्झग ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता प्रदान गङ्चयनछे । 

४.७  जनस्वास््म 

१. उऩभहानगयऩाङ्झरका अरतगतु यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुराई बौगोङ्झरक तथा जनसाङ्जिमक आधायभा अध्ममन 
गयी ५ देङ्ञख १५ शैमा सम्भको अस्ऩतारभा स्तयोङ्ङङ्झत गन ुआवश्मक प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाइने छ। 

२. सङ्टत्केयी ऩश्चातको ऩङ्जहरो हप्ताभा स्वास््मकभॉ सङ्जहत सङ्टत्केयी भङ्जहरा तथा नवजात ङ्ञशशङ्टको स्वास््म 
अवस्था ऩयीऺण गन ु ऩोषण कोशेरी सङ्जहत बेटघाट गने कामकु्रभराई PNC Home Visit कामकु्रभको 
साथभा ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

३. ङ्झसभारतकृत, रोऩोरभङ्टख सभङ्टदाम य आङ्झथकु रुऩभा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ १५४१ ऩङ्चयवायको स्वास््म ङ्झफभा गयी 
स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ । 

४. गबवुती भङ्जहराहरुको स्वास््म जाॉच तथा आभा य फच्चाको स्वास््म अवस्था ऩङ्जहचान गन ुनगय ऺते्रका 
सम्ऩूण ुगबवुती भङ्जहराहरुराई गबाुवस्थाभा कङ्ञम्तभा एक ऩटक ङ्झन्शङ्टल्क ङ्झबङ्झडमो एक्सये सेवा प्रदान गने 
कामरुाई थऩ प्रबावकायी फनाई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

५. आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताको राङ्झग नगयका सम्ऩूण ु स्वास््म सॊस्थाहरुभा नेऩार 
सयकायद्वाया ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गने बङ्झन तोकेको औषङ्झधहरु सहज य सयर रुऩभा उऩरधध गयाई स्वास््म 
सॊस्थाहरुभा औषङ्झध Stock out नहङ्टने धमवस्था गङ्चयनेछ। साथै स्वास््म सॊस्था स्तयफाट प्रदान गङ्चयन ेनसने 
योगका औषङ्झधहरु सभेत व्मवस्था गङ्चयनेछ। 
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६. दीघ ुतथा नसने योगफाट घयभै ओछ्यानभा थङ्झरएय यहेका ङ्झफयाभी व्मङ्ञक्तहरुराई रङ्ञऺत गयी वडा वडाभा 
यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुभा कामयुत स्वास््मकभॉहरुको ऩङ्चयचारनफाट उऩचाय य सहमोग (Care and 

Support) को कामकु्रभ अङ्ञघ फढाइनेछ ।  

७. भङ्जहराभा फढ्दो क्रभभा यहेको स्तन तथा ऩाठेघय क्यारसय य अधस्रङ्ञक्टब ङ्जपस्टङ्टरा जस्ता घातक 
योगहरुको ङ्झन्शङ्टल्क ऩयीऺण गने कामकु्रभराई सयकायी तथा गैह्रसयकायी सॊस्थाहरुसङ्गको सहकामभुा 
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

८. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. १, ४ य १० भा ङ्झनभाुणाधीन स्वास््म सॊस्थाको बवन ङ्झनभाुण काम ु
सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । साथै बवन ङ्झनभाुण नबएका वडा नॊ. २ य ९ को उऩमङ्टक्त स्थानभा स्वास््म 
सॊस्थाहरुको बवन ङ्झनभाुण काम ुसङ्टरु गङ्चयनेछ।  

९. सम्ऩूण ु स्वास््म सॊस्थाहरुभा ऩमाुप्त पङ्झनचुय तथा अरम उऩकयणहरुको व्मवस्था गन ु आङ्झथकु फष ु
२०७९/८० राई ऩूवाुधाय तमायी वषकुो रूऩभा ङ्झरइन े छ य सो को राङ्झग रगानीको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता 
गङ्चयनेछ। 

१०. स्वास््म सॊस्थाहरुको सेवाराई प्रबावकायी फनाउन य आधायब ङ्टत स्वास््म सेवाको ऩहङ्टॉच अङ्झबफङृ्जद्ध गन ुई-
ङ्चयऩोङ्जटगग ङ्झसस्टभराई सञ्चारनभा ल्माइनेछ। हार सॊचारनभा यहेका स्वास््म सॊस्थाभा प्रमोगशारा सेवा 
रगामत अरम सेवाको ङ्जवस्तायभा जोड ङ्छदइनछे । स्वास््मजरम हाङ्झनकायक पोहयभैराको उङ्ञचत 
व्मवस्थाऩन गङ्चयनछे। 

११. आमङ्टवेद स्वास््म सेवा अरतगतु उऩभहानगयऩाङ्झरकाको १७ नॊ. वडाभा यहेको आमङ्टवेद औषधारमफाट सेवा 
प्रफाह हङ्टॉदै आएकोभा आमङ्टवेद स्वास््मराई प्रबावकायी फनाउन सो आमङ्टवेद औषधारमराई हङ्जटमा शहयी 
स्वास््म प्रवद्धुन केरर, हेटौंडा-१७ भा य तत्काङ्झरन वडा नॊ १५ भा यहेको आमङ्टवेद औषधारमराई 
च ङ्टङ्चयमाभाई स्वास््म चौकीभा एकीकृत गयी आमङ्टवेद सेवा अरतगतुका ङ्ञशयोधाया, स्वेदन तथा मोगा कऺा 
सञ्चारन सङ्जहतको उऩचाय सेवा व्मवङ्ञस्थत गङ्चय आमङ्टवेद स्वास््म सेवा प्रदान गनङ्टकुा साथै सोही तत ्तत ्
स्वास््म सॊस्थाहरुको ऩङ्चयसयभा जङ्जटफङ्टटी उद्यान ङ्झनभाुण गयी व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । 

१२. फदङ्झरदो जीवनशैरीको कायण फढ्दै गएको नसने योगहरुको प्रबाव कभ गन ु स्वास््म जीवन कामकु्रभ 
वडाहरुभा ङ्जवस्ताय गदै रङ्झगनेछ। 

१३. याङ्जिम भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका कामकु्रभ अरतगतु मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सेवायत भङ्जहरा स्वास््म 
स्वमॊसेङ्जवकाहरुका राङ्झग प्रोत्साहन स्वरूऩ ऩोशाक सङ्टङ्झफधा, सॊचाय सङ्टङ्झफधा, मातामात खच ुरगामत आधायबतू 
तथा आकङ्ञस्भक सेवा अरतगतु ऺभता ङ्जवकास सम्फरधी कामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदईनेछ । 

१४. उऩभहानगयऩाङ्झरका अरतगतुका स्वास््म चौकीहरुको रमूनतभ भाऩदण्ड अनङ्टगभन गयी स्वास््म 
सॊस्थाहरुफाट प्रवाह बैयहेको स्वास््म सेवाको गङ्टणस्तय अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनछे। साथै स्वास््म सॊस्था 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुराई स्वास््म नीङ्झत तथा कामकु्रभको वायेभा अङ्झबभङ्टखीकयण गङ्चयनेछ। 

१५. हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई ऺमयोगभङ्टक्त ऩाङ्झरका फनाउन जनचेतना फढाउन आवश्मक कामकु्रभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

१६. नगयका सम्ऩूण ु नागङ्चयकहरुको य ङ्जवशेष गयी गबवुती, सङ्टत्केयी तथा वारवाङ्झरकाहरुको ऩोषणको 
ङ्ञस्थङ्झतराई प्रवद्धुन गन ुफहङऺ्ट ते्रीम ऩोषण कामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइने छ । 

१७. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सयसपाई ऺेत्रभा कामयुत काभदाय कभचुायीहरुराई स्वास््म ङ्जवभाभा आवद्ध गयी 
वाङ्जषकु रुऩभा स्वास््म ऩयीऺण गयाउने काम ुअगाङ्झड फढाइनेछ । 
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१८. नेऩार येडक्रस सोसाइटी धरड फैंक भापुत नगयवासीहरुराई प्रदान गङ्चयदै आएको ङ्झन्शङ्टल्क यक्त सेवा 
कामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।   

१९. गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा आभ नागङ्चयकको ऩहङ्टॉच अङ्झबवृङ्जद्ध गन ुसॊघीम य प्रदेश सयकायसॉगको सभरवम य 
सहमोगभा उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सम्बाव्मता अध्ममनको आधायभा सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ प्रसङ्टती 
अस्ऩतारको ङ्झनभाुण काम ुथारनी गङ्चयनेछ ।  

२०. नेऩार सयकायरे प्रदान गदै आएको स्वास््म ङ्झफभाको औषधी ङ्जवतयण व्मवस्था हार हेटौंडा अस्ऩतारफाट 
भात्र बइयहेकोभा सेवाग्राहीको अत्माङ्झधक चाऩका कायण सहजरुऩरे सेवा ङ्झरन जङ्जटर बैयहेको अवस्थाराइ 
भध्मनजय गयी उऩमङ्टक्त स्थानभा उऩभहानगयऩाङ्झरकाकै स्वास््म सॊस्थाभा ङ्ञचङ्जकत्सक एवभ ् अरम 
जनशङ्ञक्तको व्मवस्थाऩन गयी स्वास््म ङ्झफभा कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

२१. ङ्झफकट स्थानभा फसोफास गने नगयफासीहरुभा सहज स्वास््म सेवाको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदै जान े नीङ्झत 
अनङ्टरुऩ आगाभी आङ्झथकु फषभुा हेटौडा १५ को ङ्ञचप्रेटीभा ङ्झनमङ्झभत स्वास््म सेवा उऩरधध गयाउन 
आवश्मक जनशङ्ञक्त सङ्जहत स्वास््म सॊस्था सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।   

४.८  वातावयण ङ्जवऩद तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 

१. ङ्छदगो पोहोय व्मवस्थाऩनका राङ्झग पोहोयराई श्रोतभा नै वङ्झगकुयण गयी कङ्ट ङ्जहने पोहयफाट कम्ऩोि भर 
फनाउने य नकङ्ट ङ्जहने पोहयराई ऩङ्टनपु्रमोग गने कामरुाई अङ्झबमानको रुऩभा सञ्चारन गन ु टोर ङ्जवकास 
सॉस्था, नागङ्चयक सभाजराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । बारसाफाट ङ्झनस्कने कङ्ट ङ्जहने पोहयफाट ग्माॉस फनाउन े
कामरुाई प्रवद्धनु गङ्चयनेछ । साथै नगयफाट उत्सजनु हङ्टने पोहयभैराको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन गन ुसावजुङ्झनक 
ङ्झनजी साझेदायी अवधायणाभा पोहय व्मवस्थाऩन कामरुाई प्रबावकायी फनाइनछे ।  

२. ङ्जवद्यारम तहदेङ्ञख नै फारफाङ्झरकाभा वातावयणप्रङ्झतको सचेतना ङ्जवकास गनकुा राङ्झग ङ्जवधाथॉहरुराई 
वातावयण सॊयऺण सम्फङ्ञरध ङ्जक्रमाकराऩभा सहबागी गयाउॉदै इको क्रफ गठन गन ुउत्प्रङे्चयत गङ्चयनेछ । 
साथै ४० भाईक्रोन बरदा ऩातरो प्राङ्जिक झोराभा रगाईएको प्रङ्झतफरध सम्फङ्ञरधत सयोकायवारा सॊघ 
सॊस्थासॉग सभरवम गनङ्टकुा साथै टोर ङ्जवकास सॊस्थाको सहकामभुा वैकङ्ञल्ऩक झोराको प्रवदु्धन गयी टोर 
तथा वडाराई प्राङ्ञस्टकभङ्टक्त घोषणा काम ुअङ्झबमानको रुऩभा सञ्चारन गङ्चयनछे । 

३. हेटौंडा खानेऩानी वोडकुो व्मवस्थाऩनभा सभङ्टदामस्तयभा खानेऩानी तथा सयसपाई स्वच्छता सम्फरधी 
जनचेतनाभूरक कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । खानऩेानी गङ्टणस्तय भाऩन तथा शङ्टद्धीकयण ङ्जवङ्झधराई 
प्रबावकायी फनाइनछे । साथै उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको खानेऩानी व्मवस्थाऩनको कामभुा एकरुऩता 
कामभ गन ुउऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट सञ्चाङ्झरत मोजनाहरुराई क्रभश् खानेऩानी व्मवस्थाऩन वोडभुा आफद्ध 
गदै रङ्झगनेछ य आफद्धताकै आधायभा भात्र ऩूवाुधाय ङ्जवकासभा रगानी गने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

४. सॊघीम सयकाय, हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका य खानेऩानी व्मवस्थाऩन वोडकुो सॊमङ्टक्त रगानी (सहकाम)ु भा 
सञ्चारन हङ्टन े मस उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रको खानेऩानी ऩूवाुधाय ङ्झनभाुणभा रागत साझेदायी उऩरधध 
गयाउने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।  

५. शहयी ऺेत्र हङ्चयमारी प्रफद्धुन कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदन सडक स्तयोङ्ङती गदाु अङ्झनवाम ुरुऩभा वृऺयोऩणराई 
सभेट्न मोजनाको रागत अनङ्टभानभा वृऺयोऩण गने काभ सभावेस गङ्चय उऩबोक्तारे नै सॊयऺणको ङ्ञजम्भेवायी 
ङ्झरनङ्ट ऩने ङ्झनङ्झतराई प्रबावकायी रुऩफाट अङ्ञघ फढाइनछे । साथै उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र आगाभी ५ 
(ऩाॉच) वष ुङ्झबत्र ५० हजाय ङ्जवरुवा योऩण काम ुअगाङ्झड फढाइनेछ ।   

६. ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मका सङ्टचकहरुराई स्थानीमकयण गदै ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकास रक्ष्महरुराइ हाङ्झसर गने प्रमत्न 
गङ्चयनेछ । सफैका राङ्झग सपा ऩानी तथा सयसपाइ अरतगतु ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩाकु तथा सावजुङ्झनक स्थानभा 
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सावजुङ्झनक शौचारम ङ्झनभाुण गङ्चयनेछ । साथै ङ्झफऩङ्ङ नगयफासीका राङ्झग शौचारम फनाउन सहमोग गने 
कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

७. ङ्जवऩद तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतनुफाट ऩयेको प्रबाव सम्फरधभा अध्ममन, अनङ्टसरधानफाट जोङ्ञखभमङ्टक्त ऺेत्र 
ऩङ्जहचान तथा नक्साङ्कन गयी ङ्जवऩद ऩूव ुतमायी तथा प्रङ्झतकाम ुकाममुोजना (DPRP) तथा स्थानीम ङ्जवऩद 
तथा जरवामङ्ट उत्थानशीर मोजना तमायी (LDCRP) गङ्चयनेछ । ङ्जवधारम तथा शैङ्ञऺक सॊस्थाहरुभा 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतनुको फायेभा जनचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध गने सचेतनाभूरक कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । साथै 
स्थानीम आऩतकाङ्झरन काम ुसञ्चारन केरर स्थाऩना तथा १९ वटा वडाभा वडास्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत गठन गयी ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कामरुाई प्रबावकायी रुऩभा अगाङ्झड फढाइनेछ ।  

८. साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहहरुको ऺभता ङ्जवकास गयी वन सॊयऺण तथा डढेरो ङ्झनमरत्रणभा आवश्मक 
सहकाम ु गङ्चयने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । साथै आकाशे ऩानी सॊकरन, शङ्टङ्जद्धकयण तथा बण्डायण 
Rain Water Harvesting System राइ प्रवद्धुन गङ्चयनछे। नमाॉ फङे्ङ घयहरुभा ऩानी सॊयऺणका राङ्झग कङ्ट नै 
एक प्रङ्जवङ्झध अङ्झनवाम ुअवरम्वन गन ुबवन इजाजत प्रङ्जक्रमाभा आफद्ध गङ्चयनेछ ।  

९. वातावयण सॊयऺण कामभुा उत्कृि काम ुगने व्मङ्ञक्त एवॊ टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरुराई प्रोत्साहन तथा सम्भान 
गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । साथै पोहयको उङ्ञचत तथा ङ्छदगो व्मवस्थाऩनका राङ्झग पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 
सम्फरधी ङ्छदघकुारीन नीङ्झत तथा कामकु्रभ तजङ्टभुा गयी कामाुरवमनभा ल्माइनेछ । पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग वातावयणभैत्री प्रङ्जवङ्झध तथा उऩकयणको प्रमोग गङ्चयनेछ । अङ्ञरतभ पोहय ङ्जवसजनु 
केररराई उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गदै ङ्जवसजनु केररराई ऩाकुको रुऩभा ङ्जवकङ्झसत गङ्चयनछे । 

१०. जैङ्जवक पोहोयफाट ग्मास उत्ऩादन गन ुwaste to energy plant ङ्झनभाुण गन ु वैकङ्ञल्ऩक उजाु केररसॉग 
सभरवम तथा सहकाम ु गङ्चयनेछ। हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा यहेका तीन वटा पोहोय ऩानी प्रशोधन 
केरर (Waste Water Treatment Plant) को अवस्था अध्ममन गयी ऩङ्टन् सञ्चारनभा ल्माईनछे । साथै 
रेदोजरम पोहय (Faecal Sludge) सम्फरधी आवश्मक अध्ममन गयी उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

११. शहयी सौरदमतुा कामभ याख्न खङ्टल्रा स्थान चौक तथा सडक ङ्जकनायहरुभा आकषकु पूरको ङ्जवरुवा 
रगाउने कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदईनेछ । क्यायी ङ्झनभाुण, गभरा खङ्चयद गयी पूरको ङ्जवरुवा योप्ने कामरुाई 
ङ्झनयरतयता ङ्छदईनेछ ।साथै ङ्जवश्राभ स्थरहरुभा आकषकु फेरचको व्मवस्था गङ्चयनछे । 

१२. नगय ऺेत्रराई सपा य स्वच्छ याख्नका ङ्झनङ्ञम्त फजाय ऺते्र‚ सावजुङ्झनक स्थर‚ सडक नारी तथा ढरहरुको 
ङ्झनमङ्झभत सयसपाई य भभतु सॊबाय काम ु गङ्चयनेछ ।टोर ङ्जवकास सॊस्थाको अगङ्टवाइभा प्रत्मेक टोरभा 
भङ्जहनाभा एक ऩटक सयसपाइ अङ्झबमान गन ुउत्प्रङे्चयत गङ्चयनेछ। साथै शहयी आवागभनभा सहजता ल्माउन 
य शहयी सौरदम ु अङ्झबवृङ्जद्ध गन ु तीन ऩाङ्ग्ग्र े सवायी तथा बायी सवायी साधनको ऩाङ्जकुङ रगामत सभग्र 
व्मवस्थाऩनभा सङ्टधाय ल्माउन सयोकायवारा ङ्झनकामहरुसॉग आवश्मक सभरवम गयी प्रबावकायी रुऩभा 
अगाङ्झड फनाइनेछ ।  

१३. वातावयण सॊयऺण ऐन, ङ्झनमभ ,कानूनहरुको ऩारना गयाउन तथा वातावयणीम अनङ्टगभनराई प्रबावकायी 
फनाउन, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनजी तथा सावजुङ्झनक ऺेत्रफाट बएका मोजनाहरुको कामारुवमनका ङ्झसरङ्झसराभा बएका 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनहरुको प्रबावकायी कामाुरवमन गयाउन उऩमङ्टक्त सॊमरत्र ङ्झनभाुण गङ्चयनेछ । 

१४. शहयी सौरदम ु अङ्झबवृङ्जद्ध गन ु शहयी वन व्मवस्थाऩन, परपूर य वगैंचा  /उधान ङ्झनभाुण कामरुाई 
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । साथै खहये तथा नदी सयसपाई तथा सॊयऺण अङ्झबमानराई ङ्झनयरतयता 
ङ्छदइनेछ।त्मसै गयी सावजुङ्झनक स्थरहरुको सयसपाइ अङ्झबमान सॊचारन गङ्चयनेछ ।  
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१५. वारुणमरत्र सेवा रगामत ङ्जवऩद्जरम अरम आकङ्ञस्भक सेवाराई व्मवङ्ञस्थत गन ुहेटौंडा-४ ङ्ञस्थत बटूनदेवी 
भाध्माङ्झभक ङ्जवद्यारमको स्वाङ्झभत्वभा यहेको जग्गाभा ङ्जवद्यारमसॉग सभरवम गयी एङ्जककृत आकङ्ञस्भक सेवा 
केरर स्थाऩना गन ुआवश्मक प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाइनेछ । 

१६. हेटौडा ९ य १० भा कयाु नदीको तल्रो बागभा नदीको दाॉमाफाॉमाका ऺेत्र सभेटी झोरङ्टॊगे ऩ ङ्टर सङ्जहतको 
आकषकु ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण गयी ऩमटुकीम गरतव्मको रुऩभा ङ्जवकास गन ु गङ्टरुमोजना ङ्झनभाुण गयी सोही 
अनङ्टरुऩ आवश्मक ङ्झनभाुण काम ुप्रायम्ब गङ्चयनेछ ।     

४.९ शहयी ङ्जवकास य सावजुङ्झनक ङ्झनभाणु 

१.  नगय ऺेत्रङ्झबत्र प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभाुण ईजाजत प्राप्त नगयी ङ्झनभाुण बएका बवन तथा स्थामी 
सॊयचनाराई उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत बवन तथा मोजना भाऩदण्ड ऩूया गयेकाको हकभा बवन 
ङ्झनमङ्झभत तथा अङ्झबरेखीकयण गङ्चयने छ। 

२.  नगय ऺेत्रङ्झबत्र उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापुत सॊचारन हङ्टने ङ्झनभाुण आमोजनाको हकभा आमोजनाको प्रकृङ्झत य 
आमोजना सॊचारन हङ्टन ेऺेत्रका आधायभा रागत सहबाङ्झगताको प्रङ्झतशत ङ्झनधाुयण गङ्चय कामाुरवमनभा ल्माइन े
छ । 

३. ङ्झनभाुण आमोजनाहरू सॊग सम्फङ्ञरधत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूराई मोजना सॊचारन गनङ्ट ु ऩूव ु
मोजना सॊचारन सम्फरधी ङ्झफषमभा अनङ्टङ्ञशऺण गङ्चयने छ। 

४.  स्थानीम ऩमटुन प्रवद्धुनको भाध्मभफाट नगयको आङ्झथकु सभङृ्जद्धभा टेवा ऩङ्टर् माउन हेटौंडा-४ हङ्टप्रचौयभा 
आधङ्टङ्झनक सङ्टङ्जवधामङ्टक्त ११ तरे फासङ्टदेव फहङ्टउदे्वश्मीम व्माऩाङ्चयक बवन (Multi purpose Commercial Building) 
ङ्झनभाुण कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।  

५.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. १० ङ्ञस्थत ङ्झनभाुणाङ्झधन सङ्टङ्झफधा सम्ऩङ्ङ फस टङ्झभनुर सङ्जहतको सङ्जऩङ्ग 
कम्प्रेक्स ङ्झनभाुण कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे ।  

६. सडक दूघटुना कभ गन,ु आवागभनराई सहज फनाउन एवभ ् शहयी सौरदम ु अङ्झबवृङ्जद्ध गन ु
उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका सडकराई खाल्डा खङ्टल्डी यङ्जहत फनाउन तत्कार काभ गने गयी भभतु 
सवायी (Maintenance Vehicle) को व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

७. जोङ्ञखभऩूण ु अवस्थाभा यहेका जीण ुकाठेऩ ङ्टरहरुराई ङ्जवस्थाङ्जऩत गदै ऩक्की ऩङ्टर तथा कल्बटु ङ्झनभाुण गने 
कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।  

८. हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ङ्छदगो य सभग्र ङ्जवकासको राङ्झग मोजनावद्धरुऩफाट अगाङ्झड वढाउन ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्जवषमका ङ्जवऻहरुको सहबाङ्झगता यहने गयी हेटौंडा सहयी ङ्जवकास आमोग गठन गयी ङ्जक्रमाङ्ञशर गयाइन े
छ।   

४.१० याजस्व ऩङ्चयचारन    
१. आङ्झथकु ङ्जवधमेक, २०७९ भा ङ्जवगतभा ङ्छदईदै आएको कृङ्जष तथा ऩशङ्ट सेवा प्रवद्धनुसॉग सम्फङ्ञरधत व्मवसाम 

दताु तथा नवीकयणभा तोङ्जकएको दयभा ६० प्रङ्झतशत छङ्टटराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।  
२. एकर भङ्जहरा तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त प्रभङ्टख सॊचारक, प्रोऩाईटय बई उद्योग दताु तथा नवीकयण 

गयेभा तोङ्जकएको शङ्टल्कभा २० प्रङ्झतशत छङ्टटराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे ।  
३. सवै वडाहरुराई प्रङ्जवङ्झध य प्राङ्जवङ्झधकफाट जोड्दै सवै प्रकायका कय याजश्वहरु Online प्रणारीफाट नै 

सॊकरन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । साथै याजश्व शाखाका कभचुायीहरुको ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग ताङ्झरभ, 

एक्सऩोजय, ईरसेरटीब रगामतका कामकु्रभहरु सञ्चारन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  
४. नदीजरम ऩदाथकुो जयीवाना असङ्टरीराई याजश्व फङृ्जद्धको आधायको रुऩभा अऩनाउन ङ्झनषेङ्झधत ऺेत्र, सभम य 

स्थान तथा प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩङ्चयतका नङ्छदजरम ऩदाथ ु उत्खनन, सॊकरन तथा ढङ्टवानी कामभुा सॊरग्न  
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यहने कभचुायी तथा सङ्टयऺा ङ्झनकामहरुराई जङ्चयवाना असङ्टरी यकभको २० प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने यकभ 
प्रोत्साहन फाऩत उऩरधध गयाउने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।  

५. घय फहार कय फाऩतको आमश्रोत प्रभाङ्ञणत गदाु वाङ्जषकु १० प्रङ्झतशतका दयरे राग्न े वहार कय  
चौभाङ्झसक÷वाङ्जषकु रुऩभा कामभ गने व्मवस्थाराई ङ्झनयरतयता ङ्छदईनछे । 

६. व्मवसाम दताु तथा नवीकयण कामरुाई अद्यावङ्झधक गनकुा राङ्झग कामाुरमभा व्मवसाम दता ुगयी राभो 
सभमसम्भ व्मवसाम नवीकयण नगयेका व्मवसामीहरुराई आङ्झथकु फष ु२०७८÷०७९ सम्भको जङ्चयवाना 
छङ्टट ङ्छदई दताु तथा नवीकयणको दामयाभा ल्माइनछे । 

७. कृङ्जष उऩज व्मवसाम वाहेक पङ्ट टऩाथ, साईकर, ठेरा तथा घङ्टम्ती व्मवसामहरुराई कयको दामयाभा 
ल्माइनेछ । साथै व्मवसाम दता ुनगयी व्मवसाम सॊञ्चारन गङ्चययहेका व्मवसामीहरुराई अङ्झनवाम ुव्मवसाम 
दताु गयाई कयको दामयाभा ल्माइनेछ ।  

८. उऩभहानगयवाट ङ्झरईन े ङ्जवङ्झबङ्ङ कयहरुको सॊकरनभा सहजीकयण गन ुतथा कयदाताभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सूचनाहरु 
सम्प्रषेण सभेत गयी कयदाता भैत्री वातावयण ङ्झसजनुा गन ु नगय कय सहजकता ु (Municipal Tax 

Facilitator) ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । 

९. घय फहारभा फसेका तथा वहारभा रगाएका सफै घयधङ्टयीहरुको अद्यावङ्झधक त्माङ्क सॊकरन गयी 
स्वचाङ्झरत त्माङ्क आधाय (Automated Data Base System) तमाय गयी रागू गङ्चयनेछ । 

१०. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको स्वाङ्झभत्वभा यहेको व्मवसामीक ऩसर कवर सटयहरुभा व्मवसाम गनकुो राङ्झग 
नगयऩाङ्झरकासॉग सम्झौता गयी व्मवसाम सञ्चारन नगयी अरम व्मङ्ञक्तहरुराई बाडाभा रगाउने प्रवृत्तीराई 
सम्फङ्ञरधत सयोकायवाराहरुसॉग सभरवम गयी ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।  

११. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आरतङ्चयक आम फङृ्जद्ध गनकुा राङ्झग प्रचङ्झरत ङ्झनमभ कानूनभा व्मवस्था बएको कय, 
शङ्टल्क तथा दस्तङ्टयहरु सम्फङ्ञरधत सयोकायवारासॉग सभरवम य सहकाम ु गयी कय सॊकरन कामरुाई 
व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । 

४.११ मोजना कामारुवमन तथा अनङ्टगभन भङ्टल्माॊकन 

१. स्वीकृत फाङ्जषकु कामकु्रभ अनङ्टसायका नगय स्तयीम  मोजना/ऩङ्चयमोजना तथा कामकु्रभहरु २०७९ पाल्गङ्टण 
भसारतसम्भभा सम्झौता तथा ठेक्का प्रकृमा ऩूया गङ्चय कामाुरवमन गङ्चयने छ। 

२. वडा तथा फङ्ञस्त स्तयीम ऩङ्चयमोजनाहरुको सम्झौता प्रकृमाराई सयर य सहज फनाउन वडा तथा फङ्ञस्त 
स्तयभा टोङ्झर खटाई ऩङ्चयमोजना सम्झौता काम ु सम्ऩङ्ङ गङ्चयने छ। कामाुरवमनराई सहज फनाउन 
आवश्मक अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गयी स्रोत व्मवस्था गङ्चयनेछ ।   

३. स्वीकृत वाङ्जषकु कामकु्रभ य मोजना प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गन ुवाङ्जषकु खयीद मोजना य कामकु्रभ 
कामरुवमन ताङ्झरका तजङ्टभुा गयी रागङ्ट गङ्चयने छ। 

४. नङ्ञजकका अरम स्थानीम तहहरुसॊग साझा ङ्जहतका सवारहरु य सॊमङ्टक्त रगानीभा ङ्झनभाुण मोजनाहरु 
सॊचारन गन ुसमङ्टक्त सॊमरत्र फनाई साझेदायीभा ऩङ्चयमोजना सॊचारन गन ुआवश्मक प्रमास गङ्चयनेछ ।                     

५. स्वीकृत वाङ्जषकु नीङ्झत तथा कामकु्रभको कामारुवमन गदाु वाङ्जषकु रुऩभा बौङ्झतक, ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत य अरम 
सूचकका आधायभा उत्कृि हङ्टने दङ्टई वटा वडाराई प्रोत्साहन स्वरुऩ थऩ कामकु्रभ सॊचारन गन ु यकभ 
उऩरध ध गयाईने छ । 

६. नगय स्तयीम अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत य वडा स्तयीम अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतराई सकृम तङ्टल्माई कामकु्रभहरुको 
कामाुरवमन तथा नङ्झतजासॊग आवद्ध गङ्चयने छ। 
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नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

अफ भ गङ्चयभाभम नगय सबा सभऺ भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत नीङ्झत तथा कामकु्रभ कामाुरवमन गन ुआगाभी आङ्झथकु वष ु
२०७९/८० को वाङ्जषकु मोजना तथा वजेट तजङ्टभुाका आधायहरु प्रस्तङ्टत गने  अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट । 

१. फाङ्जषकु मोजना तथा फजेट तजङ्टकुा आधायहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्: 
क) नेऩारको सॊङ्जवधान 

ख) स्थानीम सयकाय सॊचारन  ऐन, २०७४ 

ग) याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवत्त ऐन, २०७४ 

घ) अरतय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 

ङ) सॊघीम य प्रदेश सयकायरे जायी गयेका नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्डहरु 

च) सॊघीम य प्रदेश सयकायरे तजङ्टभुा गयेका फजेट तथा कामकु्रभहरु  

छ) स्थानीम तहभा फजेट तजङ्टभुा, कामाुरवमन, आङ्झथकु व्मवस्थाऩन तथा सम्ऩङ्झत हस्तारतयण सम्फरधी ङ्झनदेङ्ञशका  

ज) सॊघीम प्रादेङ्ञशक य स्थानीम तहको आफङ्झधक ङ्जवकास मोजनाहरु य श्रोत साधन  

झ) नेऩार सयकायरे प्रङ्झतफद्धता जनाएका ङ्छदगो ङ्झफकासको रक्ष्महरु 

ञ) सॊघ य प्रदेश सयकायरे अफरम्फन गयेका आङ्झथकु तथा साभाङ्ञजक नीङ्झतहरु 

ट) सयकायको अरतयाङ्जिम प्रङ्झतवद्धता/सभध्ी सम्झौताहरु, 
ठ) दरीम प्रङ्झतवद्धता/घोषणा-ऩत्र, 
ड) स्थानीम ङ्जवङ्जवधता य ङ्जवकासको अवस्थाभा यहेको असभानता, 
ढ) स्थानीम सयकायको आरतङ्चयक श्रोतको साभ्म।ु  

नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

अव भ आगाभी आङ्झथकु वषकुो राङ्झग ऺेत्रगत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट ।  
ऺेत्रगत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन 

५.१  ऩूवाधुाय ङ्जवकास  

१.  उऩभहानगय ऺेत्रभा एङ्जककृत फसऩाकु तथा टङ्झभनुर बवन ङ्झनभाुणका राङ्झग क्रभागत मोजना अरतगतु 
आगाभी आङ्झथकु फषकुो राङ्झग रु. १५ कयोड फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

२.  हेटौंडा ४ भा ङ्झनभाुण हङ्टने फहङ्टफङ्जषमु मोजना अरतगतु फासङ्टदेव फहङ्टउध्मेशीम व्माऩाङ्चयक बवन (Basudev 

Multi Purpose  Commercial Building ) रु.५ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

३.  फहृ्त्त्तय चक्रऩथ ङ्झनभाुण काम ुङ्झनयरतयताका राङ्झग सभऩङ्टयक मोजना अरतगतु हेटौंडा १६ य १७ को सडक 
स्तयोङ्ङङ्झतका राङ्झग रु.३ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

४. क्याम्ऩा फॊगङ्टय पायभदेङ्ञख ङ्झतनकङ्ट ने चोक पामयराईनसम्भ नभूना सडक ङ्झनभाुण काम ुप्रायम्ब गन ुरु. ५० 
राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।      

५.  सहयी सडक भभतु सम्बायका राङ्झग सडक वोड ुनेऩरासॉगको रागत साझेदायीभा मोजना सञ्चारन गन ुरु. 
१ कयोड ४५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।    

६.  चारङ्ट आङ्झथकु फषभुा सम्झौता बई आगाभी आङ्झथकु फषभुा ङ्ञजम्भेवायी सने मोजनाहरुको ब ङ्टक्तानीको राङ्झग 
रु. १७ कयोड ५५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

७.  सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, ङ्ञजल्रा सभरवम सङ्झभङ्झत एवभ ् अरम सॊघ सॊस्थाहरूसॊगको साझेदायीभा 
सॊचारन हङ्टने मोजनाको राङ्झग रु. ३ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

८.  वडा तथा वङ्ञस्त स्तयीम ऩूवाुधाय मोजनाको राङ्झग रु.३८ कयोड ४० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

९. नगयवासीराई स्वच्छ खानऩेानी व्मवस्थाऩन गन ु हेटौंडा खानेऩानी व्मफस्थाऩन फोडसुॊग सहरगानी 
कामकु्रभको राङ्झग रु.१ कयोड ५० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 
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१०. आफ्नै कामाुरम बवन नबएका वडाको प्रशासङ्झनक बवन ङ्झनभाुण तथा स्तयोङ्ङङ्झतका राङ्झग ङ्झनभाुण काम ु
प्रायम्ब गन ुआगाभी आङ्झथकु वषकुो राङ्झग रु. ८० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

११. नगयको फहृत्तय ङ्जवकासभा भहत्व याख्न े ठङ्टरा आमोजनाहरुको सम्बाव्मता अध्ममन, ङ्झडजाइन, ड्रइङ, 
अनङ्टसरधान तथा ऩयाभश ुएवभ ्आवङ्झधक मोजना ङ्झनभाुण गयी ऩङ्चयमोजना फैंक (Project Bank) राङ्झग रु. १ 
कयोड ४५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।   

१२. हेटौंडा-४ ङ्ञस्थत गदोईफाट सूमऩुथ जाने सडक भभतु तथा स्तयोङ्ङङ्झतका राङ्झग रु. ३० राख ङ्जवङ्झनमोजन 
गङ्चयएको   छ ।  

१३. सडक दूघटुनाराई भध्मनजय गयी नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणसॉगको सहकामभुा सडकभा ऩयेका ऩोरहरु 
व्मवस्थाऩन गने कामकुा राङ्झग रु. ७५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

१४. ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩूवाुधायहरुको आकङ्ञस्भक भभतु सम्बायका राङ्झग भभतु सम्बाय कोषभा रु. ३ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन 
गङ्चयएको छ ।  

 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजनाहरु सभेत ऩूवाुधाय ङ्जवकास ऺेत्रङ्झबत्र ऩने उजाु, सडक फङ्ञत्त, आवास व्मफस्था, जरश्रोत 
ङ्झसॊचाई रगामत नगय स्तयीम ऩूवाुधाय रु. १ अफ ु८ कयोड ७२ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

५.२ आङ्झथकु ङ्जवकास 

1. हेटौंडा ११ थानाबर् माङ्ग ङ्ञस्थत प्रदेश सयकाय सॊगको सहकामभुा ङ्झनभाुण हङ्टने प्रादेङ्ञशक थोक परपूर तथा 
तयकायी फजाय केररको फाॉकी ङ्झनभाुण कामकुो राङ्झग रु.३ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

2. कयाु नदीको स्वच्छताराई सॊयऺण गदै नदी ङ्जकनायभा ऩमटुन ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण कामकुा राङ्झग आगाभी 
आङ्झथकु वषभुा रु. ८५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

3. जनसाॊङ्ञख्मक फाहङ्टल्मताका आधायभा ताभाङ्ग जाङ्झतको बेषबषूा करा सॊस्कृङ्झत रगामतका भौङ्झरक ऩङ्जहचानको 
सॊयऺण तथा प्रवदु्धन गन ु उऩभहानगयऩाङ्झरकाको उऩमङ्टक्त स्थानभा ताभाङ्ग सङ्ग्ग्राहारम ङ्झनभाुण काम ु
प्रायम्ब गन ुरु. ५० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

4. हेटौंडा-१० ङ्ञस्थत याप्ती नदी तटभा हार सञ्चारनभा यहेको शवदाह स्थरको स्तयोङ्ङतीको राङ्झग रु. २० 
राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

5. योजगाय प्रवदु्धन कामकु्रभ, प्रधानभरत्री योजगाय कामकु्रभ य मूवा योजगायीको राङ्झग रुऩारतयण ऩहर 
कामकु्रभका राङ्झग रु. १ कयोड ७८ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

6. कृङ्जष ङ्जवकास अरतगतुका कामकु्रभका राङ्झग रु. ६ कयोड २ राख, ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास अरतगतुका 
कामकु्रभको राङ्झग रु. ३ कयोड ६६ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

7. उद्योग वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झत,ु सहकायी ऺेत्र अरतगतुका कामकु्रभको राङ्झग रु. ९६ राख ङ्जवङ्झनमोजन 
गङ्चयएको छ। 

8. गङ्टम्फा डाॉडा, ऩ ङ्टण्म ऺते्र, कङ्ट ष्भाण्ड सयोवय ङ्झत्रवेणीधाभ, गङ्टपा थान रगामतका ऩमटुकीम ऩूवाुधाय मोजना 
ङ्झनभाुणका राङ्झग रु.४ कयोड १७ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

9. सॊस्कृङ्झत प्रवदु्धन कामकु्रभ अरतगतु उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका ङ्जवङ्झबङ्ङ भठ, भङ्ञरदय, गङ्टम्फा, चच,ु 
भङ्ञस्जद, भदसाु रगामतका साॊस्कृङ्झतक ऩूवाुधाय ङ्झनभाुणका राङ्झग रु. २ कयोड २० राख ङ्जवङ्झनमोजन 
गङ्चयएको छ । 

10. अव्मवङ्ञस्थव फसोफास तथा बङू्झभ सभस्मा सभाधान आमोजना सम्फरधी कामकुा राङ्झग रु. ८० राख 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजनाहरु सभेत आङ्झथकु ङ्जवकास ऺेत्रङ्झबत्रका सभग्र मोजनाका राङ्झग रु. १९ कयोड ५९  
राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 
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५.३   साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

५.३.१ ङ्ञशऺा 
1.  प्रायङ्ञम्बक वारङ्जवकास सहजकताु य ङ्झफद्यारम कभचुायीको काम ुउत्प्रयेणा अङ्झबफङृ्जद्ध गन ुतरफ बत्ता थऩका 

राङ्झग आरतङ्चयक श्रोतफाट रु. ३ कयोड ३८ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

२.  ङ्जवद्याथॉहरुको ङ्छदवा खाजा कामकु्रभका राङ्झग ङ्झफद्यारम अनङ्टदान रु.३ कयोड ५३ राख, सावजुङ्झनक 
ङ्झफद्यारमको ङ्झफद्याथॉको राङ्झग ङ्झन्शङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदानको राङ्झग रु.१ कयोड ७५ राख, ङ्झफद्यारमभा 
शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टदृङ्जढकयण एवभ ्काम ुसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहनका राङ्झग रु.१ कयोड ४६ राख, 
छात्राहरुराई ङ्झनशङ्टल्क सेनेटयी प्माड ङ्जवतयण गन ुरु. ८० राख, ङ्ञशऺण ङ्झसकाई साभग्री, कऺा ८ को 
ऩयीऺा सञ्चारन एवभ ् ङ्जवद्याथॉ भूल्माङ्कन य नङ्झतजा ङ्जवश्लषेण गन ुरु. १ कयोड २१ राख, साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग छात्रफङृ्ञत्त अनङ्टदान रु. ७९ राख, नभङ्टना ङ्जवद्यारम, ङ्जवशेष 
ङ्जवद्यारमको क्रभागत बवनको राङ्झग रु.१ कयोड १ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

३.  एभ.ङ्जव.ङ्जव.एस. तहभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरुको शैङ्ञऺक सहमोगका राङ्झग भेमय छात्रवङृ्ञत्त कामकु्रभ 
अरतगतु रु. २० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत कामकु्रभ सङ्जहत साभाङ्ञजक ङ्जवकास अरतगतु ङ्ञशऺा तपुको सशत ु य आरतङ्चयक फजेट तपुको  
कामकु्रभ सॊचारनका राङ्झग  रु.  ६६ कयोड १५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

५.३.२ स्वास््म 

१. सॊघीम य प्रदेश सयकायसॉगको सभरवम य सहमोगभा उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सम्बाव्मता अध्ममनको 
आधायभा सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ प्रसङ्टती अस्ऩतार ङ्झनभाुण य स्वास््म सॊस्थाहरुफाट सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्वको राङ्झग फङ्झथङु्ग 
सेरटय सञ्चारन गन ुरु. १  कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

२. ङ्झसभारतकृत तथा गङ्चयफ १५४१ घय ऩङ्चयवायको स्वास््म ङ्जवभाको राङ्झग रु. ५३ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको 
छ ।  

३. याङ्जिम भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका कामकु्रभ अरतगतु मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सेवायत भङ्जहरा स्वास््म 
स्वमॊसेङ्जवकाहरुका राङ्झग प्रोत्साहन स्वरूऩ ऩोशाक सङ्टङ्झफधा, सॊचाय सङ्टङ्झफधा, मातामात खच ुरगामतका ङ्झफङ्झफध 
कामकु्रभका राङ्झग रु. ७० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

४. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको स्वाङ्झभत्वभा यहेको स्वास््म सॊस्थाफाट स्वास््म ङ्जवभा कामकु्रभ सञ्चारन गन ुरु. 
४५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत कामकु्रभ सङ्जहत साभाङ्ञजक ङ्जवकास अरतगतु स्वास््म तपुको सशत ुय आरतङ्चयक फजेट तपुको  
कामकु्रभ सॊचारनका राङ्झग  रु. ९ कयोड ५३ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

५.३.३ मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द्  

१.  हेटौंडा-५ ङ्ञस्थत क्याम्ऩा यॊगशाराको थऩ ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण कामकुो राङ्झग रु. २५ राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन 
गङ्चयएको छ ।  

२.  खेर ऺेत्रको ङ्जवकासका राङ्झग नगयभा थऩ एक ङ्झभङ्झन यॊगशारा तथा पङ्ट टसर ङ्झनभाुण काम ुप्रायम्ब गन ुरु. 
८० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

३.  सङ्जहद स्भङृ्झत स्थानीम तह गोल्डकऩ पङ्ट टवर प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन सहकामकुा राङ्झग रु. २५ राख 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  

४.  पङ्ट टफर खेरको ङ्झनमङ्झभत प्रङ्ञशऺण सञ्चारन गन ु पङ्ट टफर एकेडेभीका राङ्झग रु. ७५ राख ङ्जवङ्झनमोजन 
गङ्चयएको छ ।  
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सभग्र खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगताहरु आमोजना, सहबाङ्झगता, प्रङ्ञशऺण, खेर साभग्री ङ्जवतयण, खेर ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण 
रगामतका कामकु्रभका राङ्झग आरतङ्चयक श्रोतफाट रु. ३ कयोड ७३ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।    

५.३.४ भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका य रै.स.सा.स.  

भङ्जहरा, दङ्झरत, जनजाती, अऩाङ्गता, मौङ्झनक अल्ऩसॊख्मक, भधेशी, फारफाङ्झरका, ज्मेष्ठ नागङ्चयक रगामतका रङ्ञऺत 
वगकुो ऺभता ङ्जवकास, सशङ्ञक्तकयण, आम आजनु, सभानता अङ्झबवृङ्जद्ध, फारभैत्री नगय घोषणा, टोर ङ्जवकास सॊस्था 
ऩङ्चयचारन, भानव सेवा आश्रभ तथा वृद्धाश्रभ सञ्चारन सहमोग, भागभा आधाङ्चयत सीऩभूरक कामकु्रभ, ङ्झसभारतकृत 
सभङ्टदामको आङ्झथकु उत्थान कामकु्रभका राङ्झग रु. ३ कयोड ५८ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।   

 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत ङ्ञशऺा, स्वास््म, मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द, रैंङ्झगक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण, भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका, ज्मेष्ठ नागङ्चयक तथा अऩाॊगता कामकु्रभ य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ गन ु
साभाङ्ञजक ङ्जवकास ऺेत्रतपु रु.८३ कयोड ४७ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

५.४ वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन  

१. नगयराई सपा, हङ्चयमारी य पूरवायी ङ्झनभाुण गयी सहयी सौरदम ुअङ्झबवृङ्जद्ध कामकु्रभका राङ्झग रु.३० राख 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

२. अङ्ञरतभ पोहोय ङ्झफसजनु केरर सङ्टधाय तथा प्रङ्जवङ्झध जडान, पोहय सेङ्झग्रगेसन प्रशोधन केररका राङ्झग रु. ९० 
राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

३. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाह य ङ्जवकास ङ्झनभाुणराई प्रबावकायी फनाउन फारुण मरत्र, एम्फङ्टरेरस, 
सपाई साधन, हेङ्झबईक्यङ्टऩभेरट खङ्चयदका राङ्झग रु. २ कयोड ६५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

४. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसॉग सम्फङ्ञरधत आकङ्ञस्भक कामहुरुका राङ्झग ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा रु. ३ कयोड 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

५. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩनका राङ्झग भोटयफोट सङ्जहतको आवश्मक सङ्टयऺा साभाग्री खङ्चयद गन ु रु. ५१ 
राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।   

 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजना तथा कामकु्रभहरु सभेत वन तथा बसूॊयऺण, वातावयण सॊयऺण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतनु, 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण, जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमरत्रण काम ुगनकुा राङ्झग वातावयण तथा 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ऺेत्रतपु रु. १२ कयोड ६ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

५.५ सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य सङ्टशासन  

१.  शाङ्ञरत सङ्टयऺा, दूघटुना, अऩयाध, कानङ्टन कामाुरवमन रगामतका कामभुा फहङ्टउऩमोगी हङ्टने गयी भङ्टख्म फजाय 
ऺेत्रभा जडान गङ्चयएका ङ्झस.ङ्झस.ङ्जट.बी.राई आवश्मक भभतु, सङ्टधाय य ङ्जवस्ताय कामकुा राङ्झग रु. ४० राख 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 

सॊगठन तथा भानव सॊसाधन ङ्जवकास, सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास, याजस्व ऩङ्चयचारन तथा ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन 
सञ्चारन, नागङ्चयक सरतङ्टङ्जि सबेऺण तथा साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्व, आरतङ्चयक तथा अङ्ञरतभ रेखा ऩयीऺण, सेवा 
प्रवाह व्मवस्थाऩन, सूचना व्मवस्थाऩन, सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग य व्मवस्थाऩन, अरतय ङ्झनकाम सभरवम, स्थानीम 
मोजना तथा त्माङ्क, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य ऩङ्ञञ्जकयण व्मवस्थाऩन, सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन रगामतका ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञरधत 
कामकु्रभ सञ्चारनका राङ्झग सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास तपु रु.७ कयोड ३३ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  
५.६ अरम ङ्जवङ्जवध कोषहरु 
भङ्जहरा तथा फार ङ्जवकास कोष, वातावयण ङ्जवकास कोष, गङ्चयवी रमूनीकयण तथा साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन कोष, भानव 
सॊसाधन ङ्जवकास कोष, अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवाय ङ्जवद्यङ्टत तथा खानेऩानी सङ्टङ्जवधा उऩरधधता कोष, रमाङ्जमक सङ्झभङ्झत 
सञ्चारन खच ुसभेतका राङ्झग कङ्ट र रु. ९९ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  
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नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

अफ भ भाङ्झथका ऺेत्रगत नीङ्झत तथा कामकु्रभहरु कामाुरवमन गनकुा राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य स्रोत व्मवस्थाऩनको 
अनङ्टभान प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट ।  
१. आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग नीङ्झत तथा कामकु्रभहरु कामाुरवमन गन ुरु २ अव ु७१ कयोड ७९ राख 

७२ हजाय ८२० ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
२. आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग अनङ्टभान गङ्चयएको खच ुव्महोने स्रोतभध्मे आरतङ्चयक स्रोतफाट रु. ९४ कयोड 

३६ राख ५३ हजाय ८२०, याजस्व फाॉडपाॉटफाट रु. ५८ कयोड ९३ राख ७० हजाय, प्रदेश सयकायको 
ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टदानफाट रु. ९ कयोड ५८ राख ४९ हजाय, सङ्घीम सयकायको अनङ्टदानफाट रु. १ अव ु६ 
कयोड ९५ राख, अरम आम य सॊघसॊस्था अनङ्टदानफाट रु. १ कयोड ९६ राख व्महोङ्चयने छ ।  

३. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई नगयसबा ऩश्चात सङ्घीम तथा प्रदेश सयकायफाट अङ्ञख्तमायी प्राप्त हङ्टन ेसाभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा, गङ्चयफसॉग ङ्जवश्वशे्वय कामकु्रभ, स्थानीम ऩूवाुधाय ङ्जवकास कामकु्रभ, यािऩङ्झत च ङ्टये तयाई भधेश सॊयऺण 
रगामतका अरम कामकु्रभहरुको एकर खाता कोष प्रणारी भापुत ब ङ्टक्तानी हङ्टने बएकारे प्रस्तङ्टत फजेटभा 
उक्त कामकु्रभहरुको स्रोत सभावेश नगङ्चयएको व्महोया अवगत गयाउॉदछङ्ट । 
 

उऩङ्ञस्थत आदयणीम भहानङ्टबावहरू, 

प्रस्ताङ्जवत फजेट, नीङ्झत तथा कामकु्रभको प्रबावकायी कामाुरवमनको राङ्झग आवश्मक ऺभता ङ्जवकास, सॊस्थागत, 

नीङ्झतगत, कामङु्जवङ्झधगत सङ्टधायका कामहुरू गन ु सङ्जकएभा कामकु्रभको कामारुवमनको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता, ऩायदङ्ञशतुा य 
उत्तयदाङ्जमत्वको थऩ प्रवद्धुन हङ्टन े ङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट । भैरे प्रस्तङ्टत गयेको नीङ्झत तथा कामकु्रभ य फजेटफाट 
नगयवासीका आधायबतू आवश्मक्ताहरु ऩङ्चयऩूङ्झत ुगयी जीवनस्तयभा गङ्टणात्भक सङ्टधाय हङ्टॊदै जान,े नगयभा उऩरधध स्रोत 
साधनको उच्चतभ उऩमोगफाट नगयवासीको आङ्झथकु उङ्ङङ्झतभा टेवा ऩङ्टग्ने य वङ्ञञ्चङ्झतभा ऩयेका वग,ु ऺेत्र तथा 
सभूहहरुको ङ्जवकासभा भूरप्रवाहीकयण बई सभावेङ्ञशताको प्रवद्धुनभापुत स्थानीम रोकतरत्र सवरीकयण हङ्टने ङ्जवश्वास 
ङ्झरएको छङ्ट । 

 

नगयवासीहरूको गङ्टणस्तयीम सेवा प्रङ्झतको फढ्दो आकाॊऺाराई ऩूया गन ु हाभीरे आपूराई अझ फढी उत्तयदामी, 
ङ्ञजम्भेवाय य जवापदेही फनाउदै सयोकायवाराहरू ङ्झफचको सहकाम,ु सभरवम, सङ्टझाव य सहभङ्झत अनङ्टकूर वातावयण 
स्थाऩना गयी प्रबावकायी ढॊगका साथ स्रोत–साधन ऩङ्चयचारन गयी नगयऩाङ्झरका जनताको सवबरदा नङ्ञजकको देङ्ञखन े
सयकाय हो बङे्ङ भारमताराई स्थाङ्जऩत गयेय देखाउनङ्ट ऩनेछ । मसै सरदबभुा आगाभी आङ्झथकु फषकुो नीङ्झत, मोजना 
तथा कामकु्रभ कामारुवमन गदाु ऺते्रगत एवभ ् ङ्जवषमगत ङ्जवशेषऻता यहेका ङ्जवषमगत शाखा, ङ्झनजी ऺेत्र तथा 
सहकायीहरूराई ङ्ञजम्भेवाय य उत्तयदामी फनाई कामारुवमन काम ुमोजना  सङ्जहत तोङ्जकएको सभमभै मोजना सम्ऩङ्ङ  
गन ुआवश्मक यहेको त्म तपु ध्मानाकषणु गयाउन चाहरछङ्ट ।  

आगाभी आङ्झथकु वषकुो प्रस्तङ्टत फजेट तथा कामकु्रभ तमायी/प्रस्तङ्टङ्झत गने काम ुसाथकु तङ्टल्माउन सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट 
हङ्टने नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकायका ङ्जवषमगत ङ्झनकामका प्रभङ्टखहरू, याजनीङ्झतक दरका ऩदाङ्झधकायीहरू, नगयसबाका 
सदस्महरू सफैको भागदुशनु हाम्रा राङ्झग भहत्वऩूण ुयहेको व्महोया अनङ्टयोध छ । साथै मस कामभुा सहमोग गनङ्ट ु
हङ्टने सम्ऩूण ु याि सेवक कभचुायीहरू, गैय–सयकायी सॊस्था, नागङ्चयक सभाज, सञ्चायकभॉ एवभ ्अरम जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य 
सयोकायवारा सफै ङ्झनकाम तथा व्मङ्ञक्तहरूप्रङ्झत हाङ्छदुक धरमवाद ङ्छदन चाहरछङ्ट ।  

 

सबाभा प्रस्तङ्टत नगयऩाङ्झरकाको फजेट, नीङ्झत तथा कामकु्रभराई सपर य प्रबावकायी रूऩभा कामाुरवमन गन ु
ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७९ तथा आङ्झथकु ऐन, २०७९ राई सम्भाङ्झनत सबाफाट स्वीकृत गन ुप्रस्ताव गयेको छङ्ट । 
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अरतभा, मस फजेटको सपर एवभ ् प्रबावकायी कामाुरवमनका राङ्झग सम्वद्ध सफै ऩऺफाट सदा झैं ङ्झनयरतय 
सहमोगको अऩेऺा गदै फजेट, नीङ्झत तथा कामकु्रभ वाचन गङ्चययहेको मस ऺणभा मो गङ्चयभाभम सबाभा उऩङ्ञस्थत सफै 
ङ्जवङ्ञशि भहानङ्टबावहरूराई भ हाङ्छदुक धरमवाद ऻाऩन गदुछङ्ट। 
 

धरमवाद  !! 
 

ङ्झभङ्झत २०७९ आषाढ १० गते शङ्टक्रफाय  
 

 

 

  प्रस्तङ्टत कता ु: 
 याजेश फाङ्झनमा 
नगय उऩप्रभङ्टख 


