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नगयप्रभङ्टख एवभ ्नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

कामयक्रभका प्रभङ्टख अङ्झतङ्झथ भाननीम भङ्टख्म भन्त्री श्री डोयभङ्ञण ऩौडेर ज्मू,  
नगयसबा सदस्मज्मूहरू, 

सञ्चायकभी ङ्झभरहरु एवभ ्उऩङ्ञस्थत सम्ऩूणय भहानङ्टबावहरु 

  
1. सॊघीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्र स्थाऩना ऩश्चात प्राप्त उऩरङ्ञब्धको रुऩभा 

स्थानीम सयकाय गठन बई मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको चौथो फषयको सातौ 
नगय सबा य  आ.फ. २०७७/०७८ को नीङ्झत, कामयक्रभ तथा फजेट 
प्रस्तङ्टङ्झतको राङ्झग महाॉहरुको साभङ्ट उऩङ्ञस्थत बएका छौँ । 

 

2. मस घडीभा रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्रका राङ्झग बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ आन्त्दोरनहरुभा 
जीवन आहङ्टङ्झत गनङ्टयहङ्टन े सम्ऩूणय ऻातअऻात सङ्जहदहरुप्रङ्झत बावऩूणय श्रद्धाञ्जरी 
अऩयण गनय चाहन्त्छङ्ट । साथै मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको कामयऩाङ्झरका सदस्म 
श्री रुऩा खङ्टरारको क्यान्त्सय योगफाट असाभङ्जमक ङ्झनधन बएकोभा उहाप्रङ्झत 
हाङ्छदयक श्रद्धाञ्जरी अऩयण गदयछौँ ।  
 

3. मस हेटौडा उऩभहानगयराई प्रदेशको अस्थामी याजधानीफाट स्थामी 
याजधानी य फागभती प्रदेशको नाभकयण गनय अहोयार अहभ मोगदान 
गनङ्टयहङ्टन े भाननीम भङ्टख्मभन्त्री ज्मू, प्रदेश सबाका भाननीम सदस्म ज्मूहरु 
सङ्जहत ङ्झफङ्झबङ्ङ ऺेरफाट प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ रुऩभा सहमोग गनङ्टयहङ्टन े
आदयणीम नतेागणहरु एवॊ ङ्झफङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्थाहरु प्रङ्झत हाङ्छदयक कृतऻता ऻाऩन 
गदयछौ । 

 
4. सचेत, सङ्टसूङ्ञचत य सॉस्कायमङ्टक्त नऩेारी नागङ्चयकको अथक भेहनत य 

गौयवऩूणय फङ्झरदानीफाट प्राप्त सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ सावयबौभ जनताको 
चमनभापय त ङ्झनवायङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट गठन बएको उऩभहानगयऩाङ्झरका 
नगयवासीहरुको आधायबतू हक तथा अङ्झधकायप्रङ्झत सचेत य सदृश्म यहॉदै 
"सपा हङ्चयमारी, पूरैपूरको सहय हेटौंडा" बङे्ङ सोचका साथ नऩेार 
सयकायको ऩन्त्रौ मोजना, ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म, सॊघ य प्रदेश सयकायको 
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फजेट एवॊ प्राथङ्झभकता, स्थानीम सयकायको "सभदृ्ध हेटौडा, सङ्टखी नगयवासी" 
फनाउन े अल्ऩकारीन य दीघयकारीन मोजनाहरु प्रङ्झत दृढ यही नऩेार 
सयकायको "सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी" तथा प्रदेश सयकायको "स्वस्थ, 
सङ्टसॊस्कृत य सङ्टखी जनता; सभाजवाद उन्त्भङ्टख सभदृ्ध प्रदेश" को याङ्जष्डम तथा 
प्रादेङ्ञशक आकाॉऺ ा ऩूया गने अङ्झबमानप्रङ्झत ऩूणय प्रङ्झतफद्ध छौ। 

 
5. ङ्जवश्वबयी भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाइयस (कोङ्झबड १९) फाट  

सङृ्ञजत ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको कायणरे भङ्टरङ्टकको अथयतन्त्र य सभग्र शासन 
प्रङ्जक्रमाभा नै जङ्जटर अवस्था सजृना गयेको छ । मस्तो ङ्जवङ्ञशष्ट य जङ्जटर 
अवस्थाका कायण स्थानीम सयकायको ऩङ्झन ङ्जवकास प्रमास अफरुद्ध बै 
आङ्झथयक तथा भानवीम सॊकट उत्ऩङ्ङ हङ्टन ऩङ्टगेको छ । कोङ्झबड १९ का 
कायण ङ्छदवॊगत हङ्टनङ्टहङ्टन ेसम्ऩूणय नऩेारीहरु प्रङ्झत हाङ्छदयक श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदद 
उऩचाययत सम्ऩूणय नऩेारीहरुको ङ्ञशघ्र स्वास््म राबको काभना गदयछौ ।  
साथै मस्तो ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा अहोयार खट्नङ्टहङ्टन े जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
स्वास््मकभी, भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका, सङ्टयऺाकभी, याष्डसेवक 
कभयचायीहरु, सॊचायकभी, नागङ्चयक सभाज रगामत अन्त्म सहमोगीभनहरु 
प्रङ्झत सम्भान प्रकट गनय चाहन्त्छौ ।   

 

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम,  

 

मस सम्भाङ्झनत सबा सभऺ चारङ्ट आङ्झथयक फषयभा सम्ऩङ्ङ बएका भङ्टख्म भङ्टख्म 
ऺेरगत कामयक्रभहरुको सङ्झभऺा प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्त्छङ्ट । 

 
6. कृङ्जष तपय  नगयको वडाहरुभा कृषक सभूहहरुराई तयकायी एवॊ अङ्ङफारीको 

फीउ ङ्जवतयण, जैङ्जवक तयकायी उत्ऩादनको राङ्झग प्राङ्जष्टक टनरे ङ्झनभायण, 
नगयको ङ्झफङ्झबङ्ङ ६ स्थानहरुभा भाटो ऩङ्चयऺण कामय, नगयस्तयीम कृङ्जष भेरा 
प्रदशयनी, उत्कृष्ट कृषक ऩङ्टयस्काय ङ्जवतयण, १६ वटा सभङ्टह तथा सहकायी 
भापय त साना ङ्झसॊचाई सॊयचना ङ्झनभायण तथा भभयत, कृङ्जष सहकायीहरू भापय त 
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ङ्झफङ्झबङ्ङ कामयक्रभ सॊचारन य ४० टन कृङ्जष च ङ्टन ङ्जवतयण कामय सम्ऩङ्ङ 
गङ्चयएको छ । 

 

7. ङ्झन:शङ्टल्क ऩशङ्ट कृङ्झरभ गबायधान कामयक्रभ, ब्मफसाङ्जमक कृषक सभूहहरुराई 
उङ्ङत जातका फाख्रा एवॊ फोका ङ्जवतयण, ऩाडाऩाडी ङ्जवतयण कामय, फाख्राको 
खोय तथा गोठ सङ्टधाय कामयक्रभ, उङ्ङत जातका घाॉस ङ्जवतयण कामयहरु 
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएका छन ्। 

 

8. नगय कृङ्जष तथा ऩशङ्टसॊग सम्फङ्ञन्त्धत प्रोपाईर तमायीका राङ्झग त्माॊक 
सॊकरन गने कामय सम्ऩङ्ङ बएको छ ।  

 

9. साङ्जवक ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामायरमफाट हस्तान्त्तयण बई हार २२५ वटा 
सहकायी सॊस्थाहरु नगयभा ङ्जक्रमाशीर यहेका छन । ङ्ञजल्रा सहकायी 
सॊघको सभन्त्वमभा फचत तथा ऋण सहकायी य दङ्टग्ध सहकायी सॊस्थाभा 
आफद्ध २५ जना कभयचायीहरुराई २ ङ्छदन े कोऩोङ्झभस ताङ्झरभ, सहकायी 
ब्मफस्थाऩन य रेखा सम्फन्त्धी ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ बएका छन । नगय ऺेर 
ङ्झबर यहेका सहकायी सॊस्थाहरुको तोङ्जकएको सभमभा नै फाङ्जषयक साधायण 
सबा सम्ऩङ्ङ गनय य कोऩोङ्झभस सफ्टवेमय भापय त ङ्झनमङ्झभत प्रङ्झतफेदन गने 
प्रणारीको ङ्जवकास गनय ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टगभन गङ्चयएको  छ ।   

 

10.  नगय ऺेर ङ्झबर यहेका घ फगयका ३०५ जना ङ्झनभायण ब्मफसामीहरुको 
ईजाजत पभय नङ्झफकयण गने कामय सम्ऩङ्ङ बई ङ्झनमभानङ्टसाय ठाउॉसायी, 
नाभसायी तथा रगत कट्टा गने कामय ऩङ्झन सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 

11.  भङ्जहरा उद्धभीहरुराई प्रोत्साहनका राङ्झग भङ्जहरा ब्माऩाय भेराभा सहमोग, 
स्थानीम हाटफजाय ब्मफस्थाऩनको राङ्झग सेड घय ङ्झनभायण, उद्धभ ङ्जवकासको 
राङ्झग दङ्झरत सभङ्टदामराई ङ्झसराइ भेङ्ञशन ङ्जवतयण, जङ्टत्ता ब्मफसाम सॊचारनका 
राङ्झग औजाय उऩकयण सहमोग कामय सम्ऩङ्ङ बएको छ । 
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12.  ङ्जवश्व ऩमयटन ङ्छदवस भनाउन े ङ्झसरङ्झसराभा नगयको ङ्झफङ्झबङ्ङ स्थानभा 
सयसपाई साथै नऩेार भ्रभण फषयको सन्त्दबयभा ङ्झनजी ऺेर सभेतको 
सहबाङ्झगताभा नगयको ऩमयटन गन्त्तव्मको अफरोकन एवॊ अन्त्तयङ्जक्रमा 
कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 

13.  नगय ऺेरङ्झबरका सफै ब्मफसामीहरुराई कयको दामयाभा सभेट्न े
प्रमोजनका राङ्झग ब्मफसामीहरुको त्माॊक अध्मावङ्झधक गनय व्मवसाम कय 
सॊकरन टोरी ऩङ्चयचारन बइयहेको   छ । 

 

14.  प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्त्तगयत फेयोजगाय सूचीभा सूचीकृतहरुराई 
रङ्ञऺत गयी नगयका ङ्झफङ्झबङ्ङ ९ स्थानहरुभा तटफन्त्ध ङ्झनभायण, ङ्झसॊढी ङ्झनभायण, 
ऩैदर भागय, ङ्झसॊचाई कङ्ट रो, नारी ङ्झनभायण, नारा सयसपाई य ऩाकय  ङ्झनभायण 
जस्ता कामयक्रभहरु सॊचारन गयी सम्ऩङ्ङको अङ्ञन्त्तभ चयणभा यहेको छ । 
मसफाट फेयोजगाय सूचीभा यहेका सूचीकृत ४७५ जना राबाङ्ञन्त्वत बएका 
छन । 

 

15.  नऩेार सयकाय, श्रभ योजगाय तथा गङ्चयवी ङ्झनवायण भन्त्रारम य 
स्वीटजयल्मान्त्ड सयकायको साझेदायी सम्झौता फभोङ्ञजभ मस 
उऩभहानगयऩाङ्झरका सभेतभा सॊचाङ्झरत सङ्टयङ्ञऺत आप्रवासन कामयक्रभ (साभी 
ऩङ्चयमोजना) अन्त्तगयत उऩभहानगयऩाङ्झरका य सेवा प्रदामक सॊस्था IVDS 
फीच बएको सम्झौता फभोङ्ञजभका कामयहरु सेवा प्रदामक सॊस्थाको छनौंट 
प्रङ्जक्रमाभा ङ्जढराई य फतयभान कोयोना बाइयसको प्रबावका कायण आॊङ्ञशक 
रुऩभा सम्ऩङ्ङ बएको अवस्था छ । 

  
16.  चारङ्ट आ.व. को स्वीकृत वडा तथा नगय स्तयीम साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

तपय का कामयक्रभ अन्त्तगयत २७७ वटा मोजना सम्झौता बई १६७ वटा 
सम्ऩङ्ङ बएको य ५८ वटा चारङ्ट अवस्थाभा छन । सम्ऩङ्ङ मोजनाभध्मे 
२१ वटा सीऩभूरक कामयक्रभफाट ७२५ जनारे ङ्जवङ्झबङ्ङ सीऩभूरक तारीभ 
प्राप्त गयेका छन ् । ऺभता ङ्जवकास तथा नतेतृ्व ङ्जवकाससॊग सम्फङ्ञन्त्धत 
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तारीभ कामयक्रभ ३० वटा सम्ऩङ्ङ बएका छन ्। अन्त्म कामयक्रभहरुभा 
रोक सेवा आमोग तमायी कऺा, जेष्ठ नागङ्चयक सम्भान, स्वास््म ङ्ञशवीय 
सॊचारन, ङ्छदवसीम कामयक्रभहरु, खेरकूदका कामयक्रभ, सॊस्कृङ्झत प्रवधयन, बाषा 
प्रङ्ञशऺण रगामतका कामयक्रभहरु यहेका छन ्।  

 

17.  सभाजको ङ्जवकास ङ्झनभायण य रुऩान्त्तयणको प्रङ्जक्रमाभा मङ्टवाहरुराई सभेट्दै 
ङ्जवकृङ्झत ङ्जवसॊगङ्झतभङ्टक्त सभाज ङ्झनभायण अङ्झबमान अन्त्तगयत चारङ्ट आ.व. भा मस 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाका १५ वटा वडाहरुभा फहृत मङ्टवा बेरा आमोजना गयी 
वडा स्तयीम मङ्टवा क्रव गठन गने कामय सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

  

18.  ङ्जवकास ङ्झनभायण य साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनभा नागङ्चयकको सहबाङ्झगताराई 
प्रबावकायी फनाउन मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा टोर ङ्जवकास सॊस्था गठन, 

ऺभता ङ्जवकास य ऩङ्चयचारनको कामय गत ङ्जवगत वषयदेङ्ञख नै हङ्टॉदै आएकोभा 
चारङ्ट आ.व. को जेष्ठ भसान्त्तसम्भ ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाभा नमाॉ थऩ ४१ वटा टोर 
ङ्जवकास सॊस्था गठन बई टोर ङ्जवकास सॊस्थाको कङ्ट र सॊख्मा ३२६ ऩङ्टगेको 
य २५ वटा टोर ङ्जवकास सॊस्था हार दताय प्रङ्जक्रमाभा यहेका छन ।  

 

19.  फागभती प्रदेश सयकायको सहमोगभा हेटौंडा-११ भा ङ्जहॊसा ङ्जऩङ्झडत 
भङ्जहराहरुका राङ्झग अल्ऩकारीन आश्रमस्थर बवन (सेप हाउस) ङ्झनभायण 
कामय चारङ्ट अवस्थाभा यहेको य आगाभी आ.व.को ऩङ्जहरो चौभाङ्झसक सम्भभा 
ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ गयी सोही बवनभा सेवा सञ्चारन गने अवस्था यहेको 
छ । 

 

20. याष्डसॊघीम ङ्जवकास कामयक्रभ (मङ्टएनङ्झडऩी) को सहमोग य मस 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सहरगानीभा सॊचाङ्झरत Leaving Noone Behind 

Through Entrepreneur Development  ऩङ्चयमोजना अन्त्तगयत 
व्मवसाङ्जमक परपङ्ट र, पङ्ट र य कृङ्जषतपय  टनरे खेतीका कामयक्रभ अन्त्तगयत 
कङ्ट र २६५ जना उद्यभी तमाय बई उद्यभ सभूह दताय गयी व्मवसाङ्जमक 
रुऩभा कामय थारनी गनय प्रङ्जवङ्झध सहमोगका कामयहरु सम्ऩङ्ङ बएको छ । 
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त्मसैगयी सोही ऩङ्चयमोजना अन्त्तगयत होभस्टे, एकीकृत इरेक्रीकर, पाइवय 
झोरा ङ्झनभायण, सेनटेयी प्माड ङ्झनभायण, काष्ठकरा, अटो भभयत भेकाङ्झनक्स, 

भोफाइर भभयत, खाजा उद्यभभा कङ्ट र १०० जना उद्यभी तमाय गयी उद्यभ 
सभूह दताय बई स्वयोजगाय फङ्ङ सपर बएका छन । 

 

21.  न्त्माङ्जमक सङ्झभङ्झत अन्त्तगयत चारङ्ट आ.व. भा नमाॉ दताय बएका भङ्टद्धा सॊख्मा 
१४२, प्रङ्जक्रमाभा यही अङ्ञघल्रो फषयफाट ङ्ञजम्भेवायी सयेका भङ्टद्धा २९ गयी 
कङ्ट र भङ्टद्धा १७१ यहेको छ । जसभध्मे ङ्झभराऩर बएको ८२, ङ्झभराऩर हङ्टन 
नसकेको २६ य प्रङ्जक्रमाभा यहेको ६३ भङ्टद्धा यहेका छन ्। मस आ.व. भा 
सङ्झभङ्झतको स्वीकृत कामयक्रभ अन्त्तगयत भेरङ्झभराऩकतायको फाङ्जषयक सङ्झभऺा 
बेरा, ऩाङ्ञऺक न्त्माङ्जमक डफरी येङ्झडमो कामयक्रभ, इजरास कऺको ऩूवायधाय 
सङ्टधाय सम्ऩङ्ङ बएको छ । चारङ्ट आ.व. ङ्झबरै न्त्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको गङ्झतङ्जवङ्झध 
सभेङ्जटएको डकङ्ट भेन्त्री ङ्झनभायण, सन्त्देशभङ्टरक ऩकेट क्यारेन्त्डय छऩाई, ब्रङ्टसय 
छऩाई, सन्त्देशभङ्टरक सूचना य गङ्झतङ्जवङ्झध सभेङ्जटएको कऩी छऩाईको कामय 
सम्ऩङ्ङ गनेगयी अङ्ञघ फढाइएको छ ।सूचीकृत सफै भेरङ्झभराऩकतायको 
कोयोना ङ्झफभा गङ्चयएको   छ । 

  

22.  उऩबोग्म खाद्य फस्तङ्टको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गनय मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा 
सञ्चाङ्झरत खाद्य ऩयीऺण प्रमोगशाराभा चारङ्ट आ.व. भा खङ्टल्रा दूध, प्रशोङ्झधत 
ङ्जऩउन ेऩानी, करको ऩानी, आइसङ्जक्रभ, डेयी ङ्ञघउ, तेर, भह, फे्रस ङ्झभल्क, जस्ता 
खाद्य फस्तङ्टको ४६ वटा नभूना ऩयीऺण गङ्चयएको छ ।साथै ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा 
सयोकायवाराहरु सङ्जहतको उऩङ्ञस्थङ्झतभा खाद्य फस्तङ्ट फेचङ्झफखन गने 
ब्मफसामहरुको अनङ्टगभन गङ्चयएको   छ । 

 

23.  सञ्चायकभी ऩरकायहरुराई आइऩनयसक्न ेआकङ्ञस्भक स्वास््म सभस्माको 
उऩचायभा सहमोग गनय ऩरकाय उऩचाय कोषभा चारङ्ट आ.व. भा रु.४ राख 
उऩरब्ध गयाइएको छ ।साथै भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्रा ऩरकाय भहासॊघभा 
आफद्ध १६३ जना ऩरकायहरुको कोयोना तथा दूघयटना ङ्झफभा गने कामय 
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 
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24.  नगयका सफै वडाहरुभा आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाउन स्वास््म 
सेवा ङ्जवस्ताय गने नीङ्झत अनङ्टरुऩ चारङ्ट आ.व. भा वडा नॊ. 
२,४,५,१०,१२,१६ य १९ भा सेवा ङ्झफस्ताय बई उऩभहानगयऩाङ्झरकाका 
सफै वडाहरुभा स्वास््म सॊस्था सॊचारन गङ्चयएको छ । स्वास््म सॊस्थाफाट 
प्रफाह गङ्चयन े सेवा ङ्जवस्ताय गनय, प्रबावकायी य ङ्छदगो फनाउन स्वास््म 
सॊस्थाहरुको छङ्ट टै्ट बवन ङ्झनभायणको कामय अङ्ञघ फढाइएको छ । वडा नॊ. १, 

१२, १४, १६, १८ य १९ भा स्वास््म सॊस्थाहरुको ङ्झनभायण कामय चारङ्ट फषय 
ङ्झबर नै सम्ऩङ्ङ हङ्टन ेअवस्थाभा यहेको छ । 

 

25.  स्वस््म य सङ्टसॊगङ्छठत शयीय ङ्झनभायणका राङ्झग एक वडा एक ङ्ञजभ क्रवको 
अवधायणा फभोङ्ञजभ मस आ.व. भा वडा नॊ. ५ य ९ भा ङ्ञजभ क्रवका 
राङ्झग साभग्री सहमोग गङ्चयएको छ । खेरभैदान ऩूवायधाय सङ्टधाय य याष्डऩङ्झत 
यङ्झनङ्ग ङ्ञशल्ड खेर प्रङ्झतमोङ्झगताको आमोजना रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ खेर 
प्रङ्झतमोङ्झगताहरु आमोजनाभा सहमोग एवॊ सहकामय गङ्चयएको छ । साग 
गेभभा ऩदक ङ्जवजेता ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवधाका १४ खेराडीहरुराई नगद ऩङ्टयस्काय 
सङ्जहत सम्भान गङ्चयएको छ । 

 

26.  ङ्ञचतवनभा ङ्झनभायणाधीन गौतभ फङ्टद्ध अन्त्तयायङ्जष्डम ङ्जक्रकेट यॊगशाराको ऩूवायधाय 
ङ्झनभायणका राङ्झग मस आ.व. भा रु.३० राख सहमोग उऩरब्ध गयाइएको 
छ । 

    

27.  मस उऩभहानगयऩाङ्झरका सभेतको सभन्त्वम य सहमोगभा हेटौंडा 
अस्ऩतारफाट भगृौरा डामराङ्झसस सेवा सॊचारनका राङ्झग आवश्मक तमायी 
कयीव ऩूया बएको अवस्थाभा यहेको  य हारसम्भ सेवा शङ्टरु बैसक्नङ्टऩने 
अवस्था बएकोभा कोयाना बाइयसको प्रबावका कायण केही प्राङ्जवङ्झधक काभ 
हङ्टन नसकेको हङ्टॉदा अवस्था सहज हङ्टनासाथ सञ्चारन हङ्टन ेअवस्थाभा ऩ ङ्टगेको 
छ । 
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28.  नगय ऺेरङ्झबरका अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ, ङ्झसभान्त्तकृत सभङ्टदामका ऩङ्चयवायहरुको 
स्वास््म ङ्जवभाको राङ्झग कामयङ्जवङ्झध स्वीकृत बई भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ छनौंट 
बएका २५५ ऩङ्चयवायको स्वास््म ङ्जवभा गने कामय सम्ऩङ्ङ बएको छ ।  

 

29.  सङ्टत्केयी भङ्जहराको स्वास््मराई भध्मनजय गयी जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य 
स्वास््मकभी सङ्जहतको टोरीफाट घयबेट कामयक्रभ भापय त सङ्टत्केयी भङ्जहराको 
स्वास््म जाॉच य ऩोषणमङ्टक्त कोशेरी प्रदान गने कामयक्रभ अन्त्तगयत चारङ्ट 
आ.व. भा ८१० जना सङ्टत्केयीसॊग बेटघाट गङ्चयएको छ । 

  

30.  ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका दीघय योगफाट थङ्झरएय फसेका ङ्झफयाभीहरुराई ङ्झनमङ्झभत 
रुऩभा घयदैरोभा गई स्वास््म उऩचाय सेवा उऩरब्ध गयाउन े कामयक्रभ 
प्माङ्झरएङ्जटब केमय सॊचारन गनय ऩाटन स्वास््म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठानसॊग सम्झौता 
बई हारै प्रङ्झतष्ठानफाट मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाका ४ जना स्वास््मकभीरे 
आवश्मक तारीभ ङ्झरएय आएको य तत्कारै सेवा सञ्चारनको राङ्झग 
आवश्मक तमायी बैयहेको छ ।  

 

31.  ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा देखा ऩयेको कोङ्झबड १९ (कोयोना) 
बाइयसको प्रबावराई न्त्मूनीकयण गनय तथा नऩेार सयकायफाट घोषणा 
गङ्चयएको रकडाउनका कायण प्रबाङ्जवत फनकेा ऩङ्चयवायराई याहत सहमोग 
व्मवस्थाऩन गनय उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रमासहरु गङ्चयएको  छ । 
मस अन्त्तगयत उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेरका कयीव १३ हजाय ७ सम 
ऩङ्चयवायराई याहत ङ्जवतयण, वडा कामायरमहरुफाट भास्क ङ्जवतयण, सचेतनाका 
राङ्झग घयदैरोभा भाइङ्जकङ्ग, आभसञ्चायका भाध्मभफाट कोङ्झबड सम्फन्त्धी 
जानकायी, ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरहरुभा (ङ्झडसइन्त्पेक्सन) Disinfection गने कामय 
बएका छन । कामायरमका जनशङ्ञक्त प्रमोग गयी कामायरमकै सभन्त्वमभा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाभा ८ सम २ RDT Test, ६ सम ५९ PCR Test, ३७ जनाको 
Case Investigation य Contact Tracing गङ्चयएको छ । हेटौडा-४ 
ङ्ञस्थत श्री श्रङ्झभक भा.ङ्जव. बवनभा Isolation Ward  सॊचारन गङ्चयएको 
जसभा ६ सम ५९ जनाराई सेवा प्रदान गङ्चयएको छ ।  
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उऩभहानगयऩाङ्झरकाका ८ वटा वडाहरुका १।१ स्थानभा Quarantine 
ङ्झनभायण गङ्चयएको छ । य त्मसैगयी ङ्ञज.स.स. रे सॊमोजन गयेको Holding 

Centre सॊचारनभा आवश्मक सहमोग गङ्चयएको छ । रकडाउनका 
कायण अन्त्मर अरऩर ऩयेका नगयफासीहरुराई सङ्टयङ्ञऺत तवयरे घयसम्भ 
ल्माउन य अन्त्मरफाट आई अरऩर ऩयेकाराई गन्त्तव्म स्थरसम्भ ऩङ्टमायउन 
आवश्मक सभन्त्वम य सहमोग गङ्चयएको छ । कयीव २५० जना सङ्टत्केयीकै 
घयभा ऩङ्टगी ऩोषण कोशेरी ङ्जवतयण गङ्चयएको  छ । एचआइङ्झब सॊक्रङ्झभत 
५० ऩङ्चयवायराई याहत सहमोग प्रदान गङ्चयएको छ । सम्ऩूणय स्वास््मकभी 
कभयचायी, भङ्जहरा स्वास््म स्वमभसेङ्जवका, सङ्टयऺाकभी रगामत सम्ऩूणय 
कभयचायीहरुको कोयोना ङ्जवभा गङ्चयएको छ । 

  

32.   साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका छाराहरुका राङ्झग ङ्झन:शङ्टल्क स्मानटेयी प्माड 
ङ्जवतयण कामयराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदॊदै चारू आङ्झथयक फषयका राङ्झग खङ्चयद प्रङ्जक्रमा 
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।  

 

33.  गत फषयभा उऩरब्ध गयाउदै आएको ङ्छदवा खाजा कामयक्रभराई ङ्झनयन्त्तयता 
ङ्छदॊ दै मस फषय १० वटा ङ्जवद्यारमभा ङ्छदवा खाजा वाऩतको यकभ उऩरब्ध 
गयाइएको छ। नगयको दूगयभ ऺेरका ङ्ञशऺकहरुराई थऩ प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा 
य वार ङ्जवकास सहमोगी कामयकतायराई प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा वाऩतको यकभ 
ङ्जवद्यारमको खाताभा ङ्झनकासा गङ्चयसकेको छ । त्मसैगयी मङ्टयोगाडय जडान,  
ङ्जवऻान प्रमोगशारा ङ्झनभायण, सूचना प्रङ्जवङ्झध सङ्जहतको नभूना ङ्जवद्यारम 
कामयक्रभका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झफद्यारमसॊग सम्झौता बई अङ्ञन्त्तभ चयणभा 
यहेको छ ।  

 

34.  फार ङ्जवकास देङ्ञख कऺा १२ सम्भ अध्माऩन गयाउन े ङ्ञशऺक य उत्कृष्ट 
ङ्जवद्यारमराई ऩङ्टयस्काय ङ्जवतयण कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ, ङ्झफद्यारमस्तयको खेर 
प्रङ्झतमोङ्झगता याष्डऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्ञशल्ड सम्ऩङ्ङ, स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभायणका 
राङ्झग सङ्झभङ्झत गठन य कऺा ८ को नगयस्तयीम फाङ्जषयक ऩङ्चयऺा सपर 
रुऩभा सॊचारन गङ्चय नङ्झतजा सभेत प्रकाशन बैसकेको छ । साथै २ वटा 
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नभूना ङ्जवद्यारम ङ्झनभायणका राङ्झग सॊघीम सयकायफाट ३ कयोड यकभ प्राप्त 
बएकोभा श्री चन्त्रोदम भा.ङ्जव., हेटौडा-८ सॊग सम्झौता बै कामय अङ्ञन्त्तभ 
चयणभा य श्री आधङ्टङ्झनक भा.ङ्जव., हेटौडा ४ सॊग सम्झौता प्रकृमा अगाडी 
फढाइसकेको अवस्था छ ।  

 

35.  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय अङ्झबफङृ्जद्धका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीम 
हाङ्ञजयी जडान, ङ्झसङ्झस क्याभेया जडान, कम्प्मूटय हस्तान्त्तयणका साथै 
वडास्तयीम फजेटफाट हेटौडा-१८ ङ्ञस्थत श्री ज्मोती भा.ङ्जव. राई फस 
खङ्चयदका राङ्झग ७ राख अनङ्टदान यकभ उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 

36.  गत फषय देङ्ञख नै हेटौडा-१९ भा ङ्झनभायण बै यहेको छाराफास ङ्झनभायण 
कामयको ऩङ्जहरो चयणको ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 

37.  जारा, ऩवय, उत्सफ, साॊस्कृङ्झतक सॊयऺण तथा प्रफधयनभा अनङ्टदान सहमोग 
उऩरब्ध गयाइएको छ । साथै ३ वटा गङ्टम्वा, ९ वटा भङ्ञन्त्दय, २ वटा 
चचय, कृमाऩ ङ्टरी घय तथा शवदाह गहृ ङ्झनभायण सङ्जहतको बौङ्झतक ऩूवायधाय 
ङ्झनभायण कामय सॊचारन गङ्चयएको छ। 

 

38.  ऩूवायधाय ऺेर तपय को चारङ्ट आङ्झथयक वषयको जेष्ठ भसान्त्तसम्भ २० ङ्जक.ङ्झभ. 
सडक स्ल्माफ ढरान, सडक कारोऩरे ५ सम ४ ङ्झभटय, सडक स्तयीकयण 
३३ ङ्जक.ङ्झभ., सडक नमाॉ रमाक खोल्न ेकामय १२ ङ्जक.ङ्झभ. कामय सम्ऩङ्ङ 
बएको छ । त्मसैगयी खानऩेानी ऩूवायधाय तपय  ३ वटा, शैङ्ञऺक ऩूवायधाय 
तपय  १४ वटा, ऩमयटन ऩूवायधाय तपय  ६ वटा, खेरकङ्ट द ऩूवायधाय तपय  ४ 
वटा, गङ्टम्फा ङ्झनभायण तपय  ३ वटा, भङ्ञन्त्दय ङ्झनभायण तथा भभयत तपय  ९ वटा, 
तटफन्त्धन मोजना तपय  २ वटा, स्वास््म सॊस्था ऩूवायधाय तपय  ३ वटा य 
अन्त्म ऩूवायधाय तपय का ११ वटा मोजनाहरु सम्ऩङ्ङ बएका छन ।  

 

39.  दङ्ञऺण एङ्ञशमाकै ऩङ्जहरो भानव ङ्झनङ्झभयत सङ्टरुङ्गको सॊयऺण य सम्फधयन गने 
कामयराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छददै सङ्टरुङ्ग ऩङ्चयसयभा सङ्टरुङ्गका ङ्झडजाईनय ङ्झफग्रङे्झडएय 
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कणेर ङ्झडङ्ञल्रजॊग थाऩाको प्रङ्झतभूती स्थाऩनाको प्रकृमा अङ्ञन्त्तभ चयणभा 
ऩङ्टगेको अवस्था छ। 

 

40.  मङ्टवा तथा वारवाङ्झरकाहरुको शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक ङ्जवकासका राङ्झग 
उऩभहानगयऩाङ्झरकारे ङ्जवङ्झबङ्ङ खेरकङ्ट द ङ्जक्रमाकराऩ सॊचारन गनय हेटौडा-८ 
को चन्त्रोदम भा.ङ्जव.को चौयभा प्रदेश सयकायसॊगको सहकामयभा मसै फषय 
ङ्झबर सम्ऩङ्ङ हङ्टन े गयी ङ्झनभायण गनय राङ्झगएको प्मायाङ्जपटसङ्जहतको खेरकङ्ट द 
प्रङ्ञशऺण केन्त्र ङ्झनभायणको राङ्झग दोस्रो ऩटकको टेण्डय प्रकृमा अगाडी 
फढाईएको छ । 

 

41.  दाहसॊस्कायराई व्मवङ्ञस्थत य वातावयणभैरी फनाउन हेटौंडा-१० ङ्ञस्थत 
याप्ती नदी ङ्जकनायभा Cremation Machine जडान गने कामय चारङ्ट आ.व. 
को अन्त्त्म सम्भभा सम्ऩङ्ङ गनेगयी खयीद प्रङ्जक्रमा सम्ऩङ्ङ बएकोभा उऩमङ्टक्त 
स्थानभा जडान गयी सेवा सङ्टचारु गङ्चयनछे । 

 

42.  व्मवङ्ञस्थत फस टङ्झभयनर बवन तथा फसऩाकय  ङ्झनभायण कामयको राङ्झग ६३ 
कयोड फयाफयको रागतभा ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ गने गयी फोरऩर आब्हान बई 
ऩेश हङ्टन आएको फोरऩरहरु भङ्टल्माॊकनको चयणभा यहेको हङ्टॉदा चारङ्ट फषयभा 
नै ठेक्का सम्झौता कामय सम्ऩङ्ङ गयी ङ्झनभायण कामय प्रायम्ब गङ्चयनछे।  

 

43.  हेटौंडा-४ ङ्ञस्थत फासङ्टदेव सबागहृ यहेको स्थानभा आधङ्टङ्झनक, सभमसाऩेऺ 
सङ्टङ्जवधामङ्टक्त सबागहृ सङ्जहतको फासङ्टदेव फहङ्टउदे्दश्मीम व्मवसाङ्जमक कम्ऩरेक्स 
य भ्मूटावय ङ्झनभायणको राङ्झग ङ्झफस्ततृ ऩङ्चयमोजना तमाय बईयहेको अवस्था    

छ । 

 

44.  ऩङ्टयानो फसऩाकय  ऺेर ङ्ञस्थत १० नॊ. वडा कामायरम बवन यहेको स्थानभा 
आधङ्टङ्झनक सङ्टङ्जवधामङ्टक्त सॊयचना सङ्जहतको व्मवसाङ्जमक कम्ऩरेक्स बवन 
ङ्झनभायणका गनयका राङ्झग ङ्झफस्ततृ ऩङ्चयमोजना तमाय ऩाने कामय बईयहेको छ । 
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45. हेटौंडा-२ कामायरम ऩङ्चयसय ऩछाङ्झडको खङ्टल्रा भञ्च यहेको ऺेरभा कङ्चयव 
५०० ऺभता यहेको सबागहृ ङ्झनभायणको राङ्झग फागभती प्रदेश सयकायको 
रगानीभा ठेक्का प्रङ्जक्रमा प्रायम्ब बैसकेको छ । 

 

46. खेरकङ्ट द प्रफधयन तथा साईकर मारीहरुराई सङ्टयङ्ञऺत आवागभनको राङ्झग 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको गङ्टम्फाडाॊडा गोयऺतार वडा नॊ. १८ भा १६ ङ्जक.भी 
राभो साईकर रमाक ङ्झनभायण ऩङ्जहरो चयणको काभ सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 

47. कयाय कङ्चयडोय ङ्झनभायण आमोजनाको ङ्झफस्ततृ ऩङ्चयमोजना अनङ्टरुऩ ऩङ्जहरो 
चयणको ङ्झनभायण कामय ठेक्का प्रङ्जक्रमाफाट कयाय ऩ ङ्टरको ऩूवय तपय  वडा नॊ. ४ य 
८ भा ङ्झनभायण कामय शङ्टरु गङ्चयएको छ। 

 

48. जीणय काठेऩूर बएय गङ्चयन े जोङ्ञखभ ऩूणय मारा गनङ्टयऩने फाध्मताराई अन्त्त्म 
गनय नगय ऺेरङ्झबर सञ्चारनभा यहेका जीणय काठे ऩूरहरुको ङ्जवस्थाऩन गने 
कामय अन्त्तगयत वडा नॊ. १८ भा जीणय काठे ऩूर ङ्जवस्थाऩन गङ्चयएको छ । 

 

49. ६३ ङ्जक.भी राभो चक्रऩथ क्रभश् ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ गने रक्ष्म अनङ्टरुऩ 
उऩभहानगयऩाङ्झरकारे मस आ. फ. भा उक्त चक्रऩथको १५ नॊ. वडा 
ऺेरभा ङ्झनभायण कामयको राङ्झग ऩङ्टन ठेक्का प्रङ्जक्रमा अगाडी फढाईएको  छ ।  

 

50. वडा नॊ. १७ य १८ को याजदेवी सडक खण्ड ङ्झनभायणका राङ्झग प्रदेश 
सयकायसॊगको साझेदायीभा सभऩूयक अनङ्टदान कामयक्रभ अन्त्तगयत १ कयोड 
९९ राख ९८ हजाय फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी ठेक्का प्रङ्जक्रमाफाट ङ्झनभायण कामय 
सम्झौता बई कामयन्त्वमन प्रङ्जक्रमाभा यहेको छ ।  

 

51. शहयी ऺेरको सडकको स्तयोङ्ङती गयी मातामात आवागभनराई व्मवङ्ञस्थत 
गने कामयक्रभ अन्त्तगयत प्रदेश सयकायसॊगको साझेदायीभा सभऩूयक अनङ्टदान 
कामयक्रभ अन्त्तगयत हेटौडा-५ सानोऩोखया चोक देङ्ञख बैयफयोडसम्भ फाटो 
स्तयीकयणका राङ्झग १ कयोड ७९ राख ५२ हजाय फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी 



14 

ठेक्का प्रङ्जक्रमाफाट ङ्झनभायण कामय सम्झौता बई कामयन्त्वमन प्रङ्जक्रमाभा यहेको  

छ । 

 

52. चारङ्ट आ.वा. भा ङ्झनभायण हङ्टन ेगयी हेटौडा-१५ प्रस्ताफ गङ्चयएको अटो ङ्झबरेज 
ङ्झनभायण कामय जग्गा प्राङ्झप्त सम्फन्त्धी टङ्टॊगो नरागेकोरे सो ऩङ्चयमोजना प्रदेश 
सयकायको सहमोगभा हेटौडा-११ याप्ती नदी उकास ऺेरभा ङ्झनभायण कामय 
गने गयी डीऩीआय तमाय गने कामय सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 

53.   हेटौडा-११ थानाबमायङ्ग याप्ती ऩ ङ्टर नङ्ञजकको खारी जग्गाभा 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सभेत रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जष थोक फजाय ङ्झनभायण 
गनयका राङ्झग प्रदेश सयकायफाट डीऩीआय तमाय बै ङ्झनभायण कामय प्रायम्ब गने 
चयणभा यहेको छ । 

 
54.  मस नगयीराई पङ्ट रैपङ्ट रको शहयको रुऩभा ङ्जवकास गने मोजना अनङ्टरुऩ 

चारङ्ट आ.व. को मस अवङ्झधङ्झबर भङ्टख्म फजाय ऺेरका सडक ङ्जकनायाभा 
कयीव ७ हजाय ८ सम  ङ्जवङ्झबङ्ङ जातका पूरङ्जवरुवा रगाउन ेकामय सम्ऩङ्ङ 
बएको छ । 

 

55.  जैङ्जवक पोहोय व्मवस्थाऩन गनय फैकङ्ञल्ऩक उजाय प्रवधयन कामयक्रभ भापय त 
छनौट बएको कम्ऩनी याप्ती ङ्चयन्त्मङ्टएवर प्रा.ङ्झर. फाट नगय ऺेरको कङ्ट ङ्जहन े
पोहोय, भानव भरभङ्टर तथा ऩशङ्टफधस्थरफाट ङ्झनस्कन े पोहयफाट ग्माॉस 
उत्ऩादन गनयको राङ्झग हेटौडा-१० ङ्ञस्थत हारको पोहय ङ्झफसजयन स्थर 
नङ्ञजकको ऺेर ङ्झनधाययण बई मोजना अगाडी फढाइएको छ । 

   

56.  नऩेार सयकाय वन तथा वातावयण भन्त्रारम, वातावयण ङ्जवबागफाट ङ्झनभायण 
हङ्टन े फामङ्ट गङ्टणस्तय भाऩन केन्त्र स्थाऩनाका राङ्झग हेटौंडा-४ ङ्ञस्थत वडा 
कामायरमसॊगैको स्थानभा चारङ्ट आ.फ. ङ्झबरै सॊचारनभा आउन े गयी कामय 
अङ्ञघ फढाईएको छ ।  
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57.  १ हजाय वगय ङ्जपटसम्भका नमाॉ घय ङ्झनभायण ङ्झनशङ्टल्क नक्शा २६३ वटा 
तमाय गङ्चयएको छ । 

 

58.  चारू आङ्झथयक वषयभा सङ्टशासन तथा ऩायदङ्ञशयताका राङ्झग 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन बएका कामयहरुको ङ्जववयण आभ 
नगयवासीराई सम्प्रषेण गनय ङ्झफङ्झबङ्ङ येङ्झडमो कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयएको   
छ । 

 

59.  व्मङ्ञक्तगत घटना दताय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताराई चारू आङ्झथयक 
वषयभा अनराईन प्रणारीसॊग आवद्ध गङ्चयएको छ बन ेसाभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
प्राप्त गने राबग्राहीहरुको त्माङ्क अध्मावङ्झधक कामय ङ्झनमङ्झभत रूऩभा बैयहेको 
छ।  

 

60.  आधायब ङ्टत नक्सा (Base Map) ङ्झनभायणको राङ्झग नगयको सफै बाग 
सभेङ्जटन े गयी सेटेराईट ईभेज खङ्चयद गयी  ङ्जपल्ड सवेको कामय बैयहेको 
छ। 

 

61.  गयीफ घय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचम ऩर ङ्जवतयण कामयक्रभ य नगय प्रोपाइर 
तमायीका राङ्झग आफश्मक ऩने त्माॊक सॊकरन गनय ३२ जना गणक य ४ 
जना सङ्टऩयबाइजय भापय त घयधङ्टयी त्माङ्क सॊकरन गने कामय बैयहेको य 
हारसम्भ २३ हजाय ५ सम ६३ घयको त्माॊक सॊकरन बएको छ । 

 

62.  KOICA सॊगको सहकामयभा १२ कोयको अङ्ञप्टकर पाईफय सङ्जहत 
नगयका सम्ऩूणय वडाहरुभा नटेवङ्जकय ङ्ग गने कामय सङ्टरु बएको छ। 

 

63.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता तपय  कङ्ट र ११ हजाय ६१ जना राबग्राहीहरुरे 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गयेका छन ्।   

 
64.  चारङ्ट आङ्झथयक फषयको आन्त्तङ्चयक आम तपय को अनङ्टभान फभोङ्ञजभ'को रक्ष्म 

हाङ्झसर बएको छ । 
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65.  नऩेारभा नै ऩङ्जहरो अभ्मासको रुऩभा उद्योग सॊघको ऩहरभा औद्योङ्झगक 

ऺेर ङ्झबरका ७० वटा उद्योगहरु ब्मफसाम दताय गयी कयको दामयाभा 
आएका छन ्। 

 
66.  मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट प्रवाह हङ्टन े सेवाहरुको राङ्झग भहाशाखा ८ 

वटा, शाखाहरु २२ वटा, वडा कामायरमहरु १९ वटा, स्वास््म सॊस्थाहरु 
२० वटा, ऩशङ्टसेवा केन्त्र ४ वटा, आमङ्टफेद सेवा केन्त्र २ वटाफाट सेवा 
प्रवाह हङ्टॉदै आएको छ ।मसैगयी कामयऩाङ्झरकाको फैठक २१ वटा सम्ऩङ्ङ 
बएका छन बन ेमस अवङ्झधभा नगय सबा २ ऩटक सम्ऩङ्ङ बएका छन ्। 
मसै गयी स्थामी, अस्थामी, कयाय, दैङ्झनक ज्मारादायी गयी कङ्ट र ३८० जना 
कभयचायी हार उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा कामययत यहेका छन ्। 

 

67.  मस उऩभहानगऩाङ्झरकाफाट चारङ्ट आ. व. भा १० वटा कामयङ्जवङ्झध, ४ वटा 
ङ्झनदेङ्ञशका, २ वटा भाऩदण्ड, २ वटा कामयमोजना,  ङ्झनमभावरी, भागयदशयन य 
नीङ्झत १/१ वटा स्वीकृत बई कङ्ट र २१ वटा कामयङ्जवङ्झध तथा ङ्झनमभावरी य 
ङ्झनदेङ्ञशकाहरु ङ्झनभायण बएका छन ्। 
 

68. चारङ्ट आङ्झथयक फषयको मस अवङ्झधभा सॊघीम सयकायको ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयण 
अनङ्टदान तपय  ८७.८२ प्रङ्झतशत रु.८५ कयोड २८ राख १४ हजाय, प्रदेश 
सयकाय ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयण अनङ्टदान तपय  ४३.५३ प्रङ्झतशत रु.२ कयोड 
५४ राख २ हजाय, सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हङ्टन े याजस्व 
फाॉडपाॉड तपय  ९४.०२ प्रङ्झतशत रु. ५३ कयोड ७२ राख ४० हजाय य 
आन्त्तङ्चयक स्रोत ऩङ्चयचारनफाट ७३.४० प्रङ्झतशत रु.१७ कयोड ३ राख 
५६ हजाय सभेत कङ्ट र ८६.५१ प्रङ्झतशत अथायत रु. १ अफय ५८ कयोड 
५८ राख रुऩैमा याजस्व सॊकरन गनय सपर बएका छौ ।   
 

69. त्मसैगयी चारङ्ट आङ्झथयक फषयको मस अवङ्झधभा चारङ्ट खचय (प्रशासङ्झनक तथा 
कामयक्रभ खचय ) तपय  ७०.३४ प्रङ्झतशत अथायत ्रु. ७५ कयोड ३८ राख 
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२२ हजाय य ऩूॉजीगत खचय तपय  २८.४९ प्रङ्झतशत अथायत ्रु.३१ कयोड 
७७ राख ४१ हजाय सभेत कङ्ट र रु. १ अफय ७ कयोड १५ राख अथायत ्
४९ प्रङ्झतशत यकभ खचय बएको अवस्था छ । 
 

70. अन्त्तय सयकायी अङ्ञख्तमायी तपय  एकर खाता भापय त ब ङ्टक्तानी हङ्टन े याङ्जष्डम 
ऩङ्ञञ्जकयण तथा ऩङ्चयचमऩर कामयक्रभ, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ, गङ्चयफसॉग 
ङ्जवशेश्वय कामयक्रभ, याष्डऩङ्झत भङ्जहरा उत्थान कामयक्रभ, स्थानीम ऩूवायधाय 
ङ्जवकास साझेदायी कामयक्रभ य प्रदेश ऩूवायधाय ङ्जवकास साझेदायी कामयक्रभ 
तपय  कङ्ट र खचय गने अङ्ञख्तमायी फभोङ्ञजभ रु.३५ कयोड ४८ राख ८५ 
हजाय भध्मे मस अवङ्झधभा ६३ प्रङ्झतशत अथायत रु.२२ कयोड ३५ राख 
७६ हजाय खचय बएको अवस्था  छ ।  
 

71. उऩयोक्त फभोङ्ञजभ सङ्घीम सयकाय य प्रदेश सयकायफाट हस्तान्त्तयण बई 
आएका कामयक्रभहरु, सभऩङ्टयक कोषका आमोजनाहरु, सशतय मोजनाहरु 
ठेक्का फन्त्दोवस्ती प्रङ्जक्रमाफाट सञ्चारन बई कामायन्त्वमनको अङ्ञन्त्तभ चयणभा 
ऩङ्टगेको य उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट सञ्चाङ्झरत मोजनाहरु शून्त्म ऩेश्कीको 
अवधायणा अनङ्टसाय यङ्झनङ्ग ङ्झफर वा कामय सम्ऩङ्ङ ऩश्चात एकभङ्टष्ठ बकू्तानी हङ्टन े
हङ्टॉदा ऩूॉजीगत खचयभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत अङ्झधकाॊश मोजनाहरु प्राङ्जवङ्झधक रुऩभा 
सम्ऩङ्ङ बई ब ङ्टक्तानीको चयणभा यहेकोरे चारू आङ्झथयक वषयको आषाढ 
भसान्त्तसम्भ ऩूॉजीगत खचयको रङ्ञऺत प्रगङ्झत हाॉङ्झसर हङ्टन ेअनङ्टभान गङ्चयएको 
छ ।   

 
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 
 
अफ भ हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आङ्झथयक वषय २०७७/7८ को नीङ्झत तथा 
कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्त्छङ्ट । 
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72. नगय ऺेरङ्झबरका कृङ्जष मोग्म फाॉझो जग्गाहरुको अङ्झधकतभ उऩबोग गयी 
कृङ्जष कामयभा प्रमोग गने व्मवस्थाको राङ्झग कामयङ्झफङ्झध तमाय गयी सभङ्टह 
भापय त प्रमोगभा ल्माईनछे। साभङ्टङ्जहक टनरे खेती, कृषक ऩाठशारा, 
अगायङ्झनक खेती प्रफधयन कामयक्रभ य यैथान े वारी सॊयऺण कामयक्रभराई 
प्रोत्साहन गङ्चयनछे । उङ्ङत वीउ प्रसायण ङ्जकट अनङ्टदान, कृङ्जष औजाय 
उऩकयण, कृङ्जषभा माङ्ञन्त्रकीकयण य साना ङ्झसॊचाई सहमोग कामयक्रभराई 
ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनछे । 
 

73. फैदेङ्ञशक योजगायीफाट पङ्जकय एका मङ्टवा तथा कोयोना प्रबाङ्जवत मङ्टवाहरुराई 
रङ्ञऺत गयी कृङ्जषभा आधाङ्चयत योजगायीका कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनछे । 
साथै कृषकहरुराई कृङ्जष वारीभा ऺङ्झतऩूङ्झतय अनङ्टदान ङ्छदन े य कृङ्जष पभयभा 
अनङ्टदान ङ्छदन ेकामय सॊचारन गङ्चयनछे । 

 
74. वडास्तयभा कृङ्जष तथा ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्तको व्मवस्थाऩन गयी 

प्राङ्जवङ्झधक सेवा सवयसङ्टरब फनाइनछे ।नगयभा सॊचाङ्झरत ऩशङ्ट सेवा केन्त्रहरुको 
ऩूवायधाय ङ्जवकास य कृङ्जष सेवा केन्त्रको स्थाऩना गङ्चयनछे साथै भाटो ऩङ्चयऺण 
तथा कृङ्जष च ङ्टन ङ्झफतयण कामयराई सभेत ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइन ेछ । 

 
75. नभङ्टना कृङ्जष उत्ऩादन कामयक्रभ भापय त नभङ्टना वडाको रुऩभा कामयक्रभ 

सॊचारन गयीनछे ।साथै नगयका उत्कृष्ट कृषक ऩङ्टयस्काय कामयक्रभराई 
ङ्झनयन्त्तय ङ्छदइन ेछ । 

 
76. कृङ्जष भङ्टल्म शृ्रॊखरा ङ्जवकास कामयक्रभराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई वडा स्तयभा 

कृङ्जष उऩज सॊकरन एवभ ्ङ्जवक्री केन्त्र ङ्झनभायण गङ्चयनछे । 
  
77. कृङ्जष तथा ऩशङ्ट सम्फन्त्धी त्माॊक अध्मावङ्झधक गङ्चयनछे । याङ्जष्डम य 

स्थानीम भहत्वका खाद्य तथा  ऩोषण सङ्टयऺाभा टेवा ऩ ङ्टमायउन े साना 
ब्मवसामी केन्त्र (ऩकेट) ङ्जवकास कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनछे । 
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78. ङ्झनवायहभङ्टखी खेती प्रणारीराई व्मवसाङ्जमकभङ्टखी खेती प्रणारीभा रुऩान्त्तयण 

गयी कृषकहरुराई कृङ्जष साभाग्री एवभ ्उऩकयणहरु य ऩशङ्ट ङ्जवभाका राङ्झग 
आवश्मक अनङ्टदानको व्मवस्था गङ्चयनछे । कृषकहरुराई अगायङ्झनक खेतीतपय  
उन्त्भङ्टख गयाई कृङ्जष खेती व्मावसाङ्जमक प्रणारीभा मन्त्र उऩकयणको 
प्रमोगराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइन ेनीङ्झत ङ्झरएका छौ । 

 
79. ऩशङ्टऩारन तपय  व्मवसाङ्जमक पभय प्रोत्साहन, साना ऩशङ्टऩारक कृषकहरुराई 

गोठ सङ्टधाय, बकायो सङ्टधाय तथा खोय सङ्टधाय कामयक्रभभा एकर भङ्जहरा, 
दङ्झरत सभङ्टदाम, गङ्चयव तथा असहाम सभङ्टदामराई प्रोत्साहन गङ्चयनछे । 
फाख्राको साना ब्मवसामी केन्त्र (ऩकेट) ङ्जवकास कामयक्रभ सॊचारन, वीउको 
याॉगा ङ्जवतयण, वीउको साॉढे ङ्जवतयण, गाई प्रफद्धयन कामयक्रभ, फॊगङ्टय प्रफद्धयन 
कामयक्रभको राङ्झग आवश्मक यकभको व्मवस्था गङ्चयनछे । 

 
80. ऩशङ्ट स्वास््म कामयकताहरुको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका साथै ऩशङ्ट सेवा केन्त्रको 

स्तयोङ्ङती गयी उऩचाय सेवा तथा औषङ्झधको व्मवस्थाऩनराई सवयसङ्टरब     
फनाइनछे । ङ्झन:शङ्टल्क ऩशङ्ट कृङ्झरभ गबायधान कामयक्रभ, दङ्टधको खङ्टवा फनाउन े
ङ्जवधङ्टतीम भेङ्झसन ङ्जवतयण कामयक्रभ, व्मवसाङ्जमक पभय प्रोत्साहन कामयक्रभ, 
घाॉस काट्न ेच्माप कटय ङ्जवतयण, आकङ्ञस्भक तथा सॊक्रभण योग ङ्झनमन्त्रण 
कामयक्रभ, भाछा तथा हाॉस उत्ऩादन कामयक्रभ, भासङ्ट ऩसर स्तयोङ्ङङ्झत 
कामयक्रभ एवभ ् मङ्टवा रङ्ञऺत ऩशङ्टऩारन अनङ्टदान कामयक्रभ सॊचारन    
गङ्चयनछे ।  
 

81. सहकायी सॊस्थाहरु, ङ्जवत्तीम सॊस्थाहरु य ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण ङ्छदन े सयकायी 
तथा गैयसयकायी ङ्झनकामहरु सभेतको सभन्त्वम य सहकामयभा उद्यभी ऩङ्जहचान 
गयी ताङ्झरभ ङ्छदन े य ङ्जवत्तीम सॊस्थाहरुफाट सहङ्टङ्झरमत ऩूॉजी उऩरव्ध गयाउन 
प्रमास गने य रागत सहबाङ्झगताभा उद्यभीहरुराई उऩकयण, औजाय उऩरव्ध 
गयाई एक घय एक योजगाय नीङ्झत अवरम्वन गङ्चयन ेछ । 
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82. फैदेङ्ञशक योजगायफाट पकेका जनशङ्ञक्तराई य नव उद्यभी मङ्टवाहरुराई 

रागत साझेदायीभा औजाय उऩकयण सहमोग गयी स्वयोजगाय ङ्झसजयना गने 
नीङ्झत ङ्झरईन े  छ । नगयका ङ्जवऩङ्ङ य फेयोजगाय मङ्टवाहरुराई रङ्ञऺत गयी 
रघङ्टउद्यभ कामयक्रभ भापय त उद्यभशीरताको ङ्जवकास गने कामयराई प्रोत्साहन 
गङ्चयनछे । हस्तकरा साभग्रीहरुको उत्ऩादन, ङ्जवतयण तथा प्रदशयनी रगामत 
कामयहरुराई प्रोत्साहन गङ्चयनछे । 

 
83. स्थानीम ऩमयटनको प्रवद्धयनभापय त नगयको आङ्झथयक सभङृ्जद्धभा टेवा ऩ ङ्टमायउन 

आगाभी आङ्झथयक वषयभा आधङ्टङ्झनक सङ्टङ्जवधामङ्टक्त भ्मू टावय सङ्जहतको व्माऩाङ्चयक 
कम्रेक्स ङ्झनभायण गने कामयराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइन े छ । 

  
84. आन्त्तङ्चयक ऩमयटनभा टेवा ऩ ङ्टमायउन े तथा नगय ऺेरको ऩमयटन प्रचाय 

प्रसायका राङ्झग ऩूवायधाय ङ्झनभायण सम्फन्त्धी कामयका राङ्झग ङ्झनजी ऺेरराइय 
प्रोत्साहन गङ्चयनछे ।  

 
85. सङ्घीम सयकायसॉगको आवश्मक सभन्त्वम य सहकामयभा च ङ्टङ्चयमाभाइय 

भङ्ञन्त्दयभा यहेको दङ्ञऺण एङ्ञशमाकै ऩङ्जहरो भानव ङ्झनङ्झभयत सङ्टरुङको सॊयऺण य 
सम्वद्धयन गने कामयराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनछे । 

 
86. नगय ऺेरभा यहेको ऩमयटकीम स्थरको ङ्जवकास य प्रचायप्रसाय गयी 

आन्त्तङ्चयक तथा फाह्य ऩमयटन प्रफद्धयनका राङ्झग हेटौडा-१० ङ्ञस्थत 
ङ्जट.ङ्झस.एन.को जग्गाभा टोङ्झन हेगन ऩाकय  ङ्झनभायण, हेटौडा-१४ ङ्ञस्थत 
ड्राईबयडाॉडा भ्मङ्ट टावय ङ्झनभायण, हेटौडा-१८ ङ्ञस्थत गङ्टम्फाडाॉडा ऩाकय  बौङ्झतक 
ऩूवायधाय सङ्टधाय, हेटौडा-९ ङ्ञस्थत कङ्ट श्भान्त्ड सयोफय ङ्झरफेणीधाभ बौङ्झतक 
ऩूवायधाय सङ्टधाय, हेटौडा-१४ भा होभस्टे सॊचारन, हेटौडा-१ याप्ती ऩाकय  
ङ्झनभायण, हेटौडा-१९ ङ्ञस्थत शङ्जहद ऩाकय  बौङ्झतक ऩूवायधाय सङ्टधाय, हेटौडा-९ 
ङ्ञस्थत फेतखोल्सी तार(ऩोखयी) ऩमयटनस्थर ङ्झनभायण गङ्चयनछे । 
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87. ङ्झफन्त्देश्वय ऩोखयी, हेटौडा-७, शारक ऩाकय  य जङ्टयेथङ्टभ ऩाकय , हेटौडा-१७, 

हेटौडा-४ ङ्ञस्थत श्रङ्झभक ऩाकय  य ङ्ञचल्डे्रन ऩाकय , हेटौडा-६ ङ्ञस्थत गणेशभान 
ङ्झफ.ऩी ऩाकय , हेटौडा-९ ङ्ञस्थत भदन ऩाकय  रगामत नगय ऺेरभा यहेका 
ऩमयटकीम स्थरको ङ्जवकास, ऩमयटन ऩूवायधाय ङ्झनभायण य ऩमयटकीम सेवाको 
ङ्जवङ्जवङ्झधकयण एवभ ्स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनछे । 

 
88. ऩमयटकीम ऺेरको रुऩभा ङ्जवकास हङ्टॉदै गईयहेको हेटौडा-१ ङ्ञस्थत भनभोहन 

भ्मू टावय, भाता ऩाङ्झथबया भङ्ञन्त्दय हङ्टॉदै नकौरी-घ्माङ्गङ्झसङ्गटायफाट ऩङ्टण्मऺेर य 
भङ्टख्म ऩमयटकीम गन्त्तब्मको रुऩभा यहेको सङ्जहद स्भायकसम्भ धाङ्झभयक 
ऩमयटकीम भागयको रुऩभा ङ्जवकास गनय ङ्झनजी ऺेर सभेतको सहबाङ्झगताभा 
कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनछे । 

 
89. गङ्टणस्तयीम सहकायी सेवा प्रवाह गयी शेमय सदस्महरुराई योजगायी य 

उद्यभी फनाउन यचनात्भक बङू्झभका खेल्न े सहकायीहरुराई ऩङ्टयस्कृत गदद 
रङ्झगनछे, नमाॉ ऺेर (ङ्जवषम) भा सहकायी खोल्न य सहकायी एकीकयण गने 
कामयराई प्रोत्साहन गनय सहकायी सम्फन्त्धी कानूनहरुराई सभम साऩेऺ 
ऩङ्चयभाजयन गदद रङ्झगनछे। 

 
90. सहकायी सॊस्थाहरुसॊगको सहकामयभा योजगायभूरक ताङ्झरभ सॊचारन गयी 

योजगाय य आमफङृ्जद्ध गने नीङ्झत ङ्झरइनछे । व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन य ङ्झफक्री 
गने सहकायीहरुराई मन्त्र तथा उऩकयण खयीदभा १० प्रङ्झतशत अनङ्टदान 
ङ्छदन ेनीङ्झत ङ्झरईनछे।साथै सहकायी सॊस्थाहरुको अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभनराई 
प्रबावकायी फनाउदै रङ्झगन ेछ । 

 
91. ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्मराई आधाय फनाई वतयभान ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतरे ङ्झसजयना 

गयेको असहज ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतहरुको साभना गदद च ङ्टनौतीराई अवसयभा रुऩान्त्तयण 
गनय फैदेङ्ञशक योजगायफाट पङ्जकय एका मङ्टवाहरुराई रङ्ञऺत गयी ङ्झफशेष गयी 



22 

आमभङ्टरक य सजृनशीर ङ्जक्रमाकराऩभा आफद्ध गयाई कृङ्जषभा सॊरग्नता श्रभ 
गनय चाहनहेरुराई सङ्टचीकयण गयी साना साना सभूह ङ्झनभायण गयी ङ्झफङ्झबङ्ङ 
ङ्जवकास ङ्झनभायण कामयहरुभा ऩङ्चयचारन गने यणनीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनछे । 

 
92. नगयऩाङ्झरका ऺेरङ्झबरको सम्बाव्म योजगायीको ङ्ञस्थती ङ्जवश्लषेण गयी 

योजगायीको त्माङ्क सॊकरन गने, योजगायी  नक्शाङ्कन (Employment 
Mapping) गने तथा योजगायीका अवसयहरुको अङ्झबरेखाॊकन गने, 
वेयोजगाय व्मङ्ञक्तहरुको ऻान, सीऩ तथा ऺभता य फजायको भागका आधायभा 
आवश्मक ऩने सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभको ऩङ्जहचान गयी सम्फङ्ञन्त्धत ताङ्झरभ 
केन्त्रभा ङ्झसपाङ्चयस गने, योजगायमोग्म ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग १० 
ङ्छदनसम्भको जीवन उऩमोगी सीऩ ङ्जवकास य ४० ङ्छदनसम्भको कामयस्थरभा 
आधाङ्चयत सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ (On The Job Training ) सॊचारन    
गङ्चयनछे । 

 
93. योजगायीको खोजीभा यहेका व्मङ्ञक्त, सावयजङ्झनक य ङ्झनजी दङ्टवै ऺेरका 

योजगायदाता, योजगाय सेवा प्रदामक तथा सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ प्रदामक 
सॊस्था तथा स्वयोजगाय सहामताको ङ्जववयण सभावेश हङ्टन ेगयी फहृत प्रकृङ्झतको 
योजगाय ऩोटयरको (Online Software) ङ्जवकास गङ्चयनछे । 

 
94. सूचीकृत फेयोजगाय व्मङ्ञक्तहरुराई राबग्राही ऩङ्चयचम ऩर ङ्जवतयण गने साथै 

ङ्जवङ्झबङ्ङ योजगाय आमोजनाहरुफाट भाग बए फभोङ्ञजभ सङ्टङ्ञचकृत फेयोजगाय 
व्मङ्ञक्तहरुराई योगजायीका राङ्झग खटाउन ेकामय सङ्जहत आगाभी आङ्झथयक फषय 
१०० जना राई १०० ङ्छदनको योजगायीको ग्मायेन्त्टी गङ्चयन ेछ ।  

 
95. कृङ्जष ऺेरको उद्यभहरुको प्रफद्धयनको राङ्झग कृङ्जष तथा ऩशङ्ट सेवासॊग 

सम्फङ्ञन्त्धत उद्योगहरुको व्मवसाम दताय तथा नवीकयण शङ्टल्कभा ५० प्रङ्झतशत 
छङ्टटको नीङ्झतराई आगाभी फषय सभेत ङ्झनयन्त्तयता गङ्चयन ेछ ।  
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96. कोङ्झबड १९ को कायण कामायरमका ङ्झनमङ्झभत काभहरु ङ्झनमङ्झभत रुऩभा 
सॊचारन नबएको कायण आगाभी फषय कयको दययेटभा वङृ्जद्ध नगयी दामया 
फढाउन े नीङ्झत सङ्जहत चारङ्ट आङ्झथयक फषयको फङ्टझाउनङ्ट ऩने सम्ऩङ्ञत्त कय, 
ब्मफसाम कय तथा फहार कय यकभ आगाभी फषय फङ्टझाउन आउदा राग्न े
जङ्चयवाना ङ्झभनाहा सङ्जहत ब्मफसामी प्रोत्साहन कामयक्रभ सॊचारन गने नीङ्झत 
ङ्झरईनछे । 

 
 

97. घयफहार कयराई दामयाभा ल्माउनको राङ्झग सम्ऩङ्ञत्त कय फङ्टझाउन ेक्रभभा 
उल्रेख बएको सॊयचनाभा स्व-घोषणा ङ्जवङ्झधफाट कय सॊकरन गनय थारनी गने 
नीङ्झत ङ्झरईनछे । 

 
नगय सबाका अध्मऺ भहोदम, 
 
98.  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका छाराहरुका राङ्झग ङ्झनशङ्टल्क स्माङ्झनटयी प्माड 

ङ्जवतयण कामयराई आगाभी फषयभा सभेत ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदईनछे। व्मङ्ञक्तगत 
स्वास््म य सयसपाईका ङ्जवङ्जवध ऩऺ फाये ङ्जकशोयीहरुराई सङ्टसङ्टङ्ञचत गनय 
स्माङ्झनटयी प्माडको प्रमोग य व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक ताङ्झरभको 
व्मवस्था गङ्चयनछे । 

 

99. ङ्जवद्यारम जान े उभेय सभूहका सफै फारफाङ्झरकाहरुराई ङ्जवद्यारम बनाय 
अङ्झबमान कामयक्रभभा सघाउ ऩङ्टमायउन साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुराई ऩङ्चयचारन 
गङ्चयनछे । ङ्जवद्याथीहरुरे गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा प्राप्त गने सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका रागी 
नगयको दूगयभ ऺेरका ङ्ञशऺकहरुराई थऩ प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा, वारङ्जवकास 
सहमोगी कामयकतायराई प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा, ङ्छदवा खाजा कामयक्रभ, एचआइङ्झब 
सॊक्रङ्झभत एवभ प्रबाङ्जवत फारफाङ्झरकाहरुको शैङ्ञऺक ङ्झनयन्त्तयताका राङ्झग 
सहमोग उऩरब्ध गयाइनछे । 
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100. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺकहरुका राङ्झग ङ्झनमङ्झभत ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टयका 
साथै शैङ्ञऺक साभाग्रीको उत्ऩादन य ङ्जवतयणभा जोड ङ्छदइनछे । 
फारफाङ्झरकाराई ङ्झफद्यारम ल्माऔ, ङ्जटकाऔ, ङ्झसकाऔ य ङ्झफकाऔ 
कामयक्रभराई सपरीबतू ऩानय अनाथ य टङ्टहङ्टयाको शैङ्ञऺक अङ्झबबावकत्व 
उऩभहानगयऩाङ्झरकारे ङ्झरनछे । 

  
101. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको शैङ्ञऺकस्तय उङ्ङङ्झतका राङ्झग दण्ड य ऩङ्टयस्कायको 

नीङ्झतराई कडाईका साथ रागू गङ्चयनछे ।  
 

102. अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ सॊचारन, गङ्ञणत य ङ्झफऻान शैङ्ञऺक प्रदशयनी, स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभायण, ङ्झफकट ऺेरभा सॊचाङ्झरत ङ्जवद्यारमका छारछाराहरुका 
राङ्झग ऩोशाक य साभाग्री ङ्जवतयण, छाराहरुका राङ्झग सेल्प ङ्झडपेन्त्स ताङ्झरभ, 
थाभी य चेऩाङ्ग फारफाङ्झरका शैङ्ञऺक साभाग्री सहमोग कामयक्रभहरु सॊचारन 
गङ्चयनछे । 

  
103. नभङ्टना ङ्झफद्यारम बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्झनभायण, हेटौडा-१९ भा ङ्झनभायणाधीन अधङ्टयो 

छाराफास ङ्झनभायण य ङ्जवद्यारमभा स्वच्छ खानऩेानी सङ्टङ्जवधाका राङ्झग मङ्टयोगाडय 
जडान कामयक्रभराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदईनछे । 

 
104. कोङ्झबड १९ का कायण ङ्झफद्यारम ङ्ञशऺाभा ऩयेको प्रबाफराई भध्मनजय गयी 

फारफाङ्झरकाको ङ्झसकाईराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदन फैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺण ङ्झसकाईको 
भाध्मभफाट अध्ममन अध्माऩनका राङ्झग नऩेार सयकायफाट जायी कामयङ्जवङ्झध 
फभोङ्ञजभको कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनछे । कोबीड १९ का कायण 
फारफाङ्झरकाभा उत्ऩङ्ङ  बमराई न्त्मूनीकयण गनय भनोऩयाभशय सम्फङ्ञन्त्ध 
कामयक्रभभा जोड  ङ्छदईनछे ।  
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105. कऺा ८ को नगय स्तयीम ऩयीऺा सॊचारन तथा नङ्झतजा प्रकाशन य ङ्ञशऺक 
तथा कभयचायीहरुको भाङ्झसक रुऩभा तरफ ङ्झनकासाको व्मफस्थाको राङ्झग 
सफ्टवेमयको ङ्जवकास गयी रागू गङ्चयनछे । 

 
106. अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ तथा गयीफ फारफाङ्झरकाहरुका राङ्झग न्त्मून शङ्टल्कभा गङ्टणस्तयीम 

ङ्ञशऺा प्रदान गदद आइयहेको सभता स्कङ्ट रराई प्रोत्साहन, धाङ्झभयक तथा 
सॊस्कृत ङ्ञशऺाको सॊयऺण तथा भदयसाहरुको बौङ्झतक ऩूवायधाय सङ्टधाय गदद 
रङ्झगनछे ।  

 
107. सङ्टत्केयी ऩश्चातको ऩङ्जहरो हप्ताभा स्वास््मकभी सङ्जहत सङ्टत्केयी भङ्जहरा तथा 

नवजात ङ्ञशशङ्टको स्वास््म अवस्था ऩयीऺण गनय ऩोषण कोशेरी सङ्जहत 
बेटघाट गने कामयक्रभको प्रबावकाङ्चयता फढी ऩाइएकोरे मस कामयक्रभराई 
ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनछे । 

 
108. चारङ्ट आ.व. फाट शङ्टरु गङ्चयएको ङ्झसभान्त्तकृत, रोऩोन्त्भङ्टख सभङ्टदाम य आङ्झथयक 

रुऩभा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायको स्वास््म ङ्झफभा गने कामयराई ङ्झनयन्त्तयता 
ङ्छदइनछे । 

 
109. गबयवती भङ्जहराहरुको स्वास््म जाॉच तथा आभा य फच्चाको स्वास््म 

अवस्था ऩङ्जहचान गनय नगय ऺेरका सम्ऩूणय गबयवती भङ्जहराहरुराई ङ्झन्शङ्टल्क 
ङ्झबङ्झडमो एक्सये सेवा प्रदान गनय आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराइन ेछ । 

 
110. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सभेत सभन्त्वम य सहमोगभा हेटौंडा 

अस्ऩतारभा शङ्टरु गनय राङ्झगएको ङ्जकड्नी डामराङ्झसस सेवा आगाभी आ.व. 
फाट शङ्टरु गनय थऩ सभन्त्वम य सहमोग गङ्चयनछे । 

  
111. दीघय तथा नसने योगफाट घयभै ओछ्यानभा थङ्झरएय यहेका ङ्झफयाभी 

व्मङ्ञक्तहरुराई रङ्ञऺत गयी वडा वडाभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुभा कामययत 
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स्वास््मकभीहरुको ऩङ्चयचारनफाट उऩचाय य सहमोग (Care and 

Support) को कामयक्रभ अङ्ञघ फढाइनछे । 
  
112. भङ्जहराभा फढ्दो क्रभभा यहेको स्तन तथा ऩाठेघय क्यान्त्सय जस्ता घातक 

योगहरुको ङ्झन्शङ्टल्क ऩयीऺण गने कामयक्रभराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनछे । 
 
113. नऩेार सयकायको स्वास््म ङ्जवभा कामयक्रभ भापय त ङ्जवङ्झभत व्मङ्ञक्तका राङ्झग 

उऩभहानगयऩाङ्झरकाकै भातहतभा यहेको स्वास््म सॊस्थाफाट औषधी ङ्झफक्री 
ङ्जवतयणका राङ्झग पाभेशी सेवा सञ्चारनभा ल्माइनछे । 

 
114. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाका वडा नॊ. १, १२, १४, १६, १८ य १९ भा 

ङ्झनभायणाधीन स्वास््म सॊस्थाको बवन ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ गयी नगयका सफै 
स्वास््म सॊस्थाका बवनका राङ्झग एकै प्रकायको करय कोड तोकी यॊगयोगन 
गङ्चयनछे । 

 
115. स्वास््म सॊस्थाहरुको सेवाराई प्रबावकायी फनाउन य आधायब ङ्टत स्वास््म 

सेवाको ऩहङ्टॉच अङ्झबफङृ्जद्ध गनय ई-ङ्चयऩोङ्जटिंग ङ्झसस्टभको ङ्जवकास गङ्चयनछे । 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाका हार सॊचारनभा यहेका स्वास््म सॊस्थाभा ल्माव सेवा 
रगामत अन्त्म सेवाको ङ्जवस्तायभा जोड ङ्छदइनछे ।  

 
116. आमङ्टवेद स्वास््म सेवा अन्त्तगयत उऩभहानगयऩाङ्झरकाको १५ नॊ. य १७ नॊ. 

वडाभा यहेका स्वास््म सॊस्थाफाट सेवा प्रफाह हङ्टॉदै आएकोभा आमङ्टवेद 
स्वास््मराई प्रबावकायी फनाउन शहयी स्वास््म प्रवधयन केन्त्र, हेटौंडा-१७ 
भा एकीकृत गयी आमङ्टवेद सेवा अन्त्तगयतका ङ्ञशयोधाया, स्वेदन तथा मोगा 
कऺा सञ्चारन सङ्जहतको उऩचाय सेवा व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनछे । साथै सोही 
केन्त्रको ऩङ्चयसयभा जङ्जटफङ्टटी उद्यान (Harbal Garden) सभेत ङ्झनभायण 
गङ्चयनछे । 
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117. आकङ्ञस्भक तथा ङ्जवऩदका अवस्था य जोङ्ञखभऩूणय स्वास््म सभस्माभा ऩयेका 
व्मङ्ञक्तहरुराई तत्कार स्वास््म सेवाको ऩहङ्टॉचभा ल्माउनका राङ्झग आधायबतू 
स्वास््म सेवा एम्फङ्टरेन्त्स सञ्चारनभा ल्माइनछे । 
 

118. साभङ्टदाङ्जमक आॉखा अस्ऩतारसॊगको सहकामयभा प्रबावकायी रुऩरे सॊचारन बै 
यहेको फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुका राङ्झग 
आॉखा जाॉच कामयक्रभ य आॉखाको नानी सॊकरन तथा यतन्त्धो योग ङ्झनवायण 
कामयक्रभराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदईएको छ । 

 
119. आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताको राङ्झग नगयका सम्ऩूणय 

स्वास््म सॊस्थाहरुभा नऩेार सयकायद्वाया ङ्झन:शङ्टल्क ङ्जवतयण गने बङ्झन तोकेको 
औषङ्झधहरु सहज य सयर रुऩभा उऩरब्ध गयाइनछे । 

 
120. कोङ्झबड १९, सने तथा नसने योगहरु रगामत अन्त्म ङ्झफङ्झबङ्ङ भहाभायी जन्त्म 

योगहरुको योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झनगयानीको राङ्झग स्वास्थकभीहरुको 
ऩमायप्त ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे साथै कोङ्झबड १९ को योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य 
उऩचायभा अग्रस्थानभा यही सेवायत स्वास््मकभी तथा अन्त्म कभयचायीहरुको 
भनोफर उच्च याख्न प्रोत्साहन सङ्टङ्झफधाको ब्मफस्था गङ्चयनछे । 

 
121. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबर स्थामी फसोफास गङ्चय फस्न े नगयफासीहरुभा 

कोङ्झबड १९ को सॊक्रभण बई भतृ्मङ्टवयण गयेभा नीजको ऩङ्चयवायराई कोयोना 
योकथाभ ङ्झनमन्त्रण य उऩचाय कोषफाट याहत स्वरूऩ रु.३ राख रुऩैमा 
आङ्झथयक सहामता उऩरब्ध गयाइनछे । 

 
122. याङ्जष्डम भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका कामयक्रभ अन्त्तगयत मस 

उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सेवायत भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरुका राङ्झग 
प्रोत्साहन स्वरूऩ ऩोशाक सङ्टङ्झफधा, सॊचाय सङ्टङ्झफधा, मातामात खचय रगामत 
आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक सेवा अन्त्तगयत आॉखा, नाक, कान, घाॉटी तथा 

https://sutra.fcgo.gov.np/covid-19.jpg
https://sutra.fcgo.gov.np/covid-19.jpg
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भङ्टख सम्फन्त्धी प्राथङ्झभक उऩचायफाये अङ्झबभङ्टखीकयण ताङ्झरभ य अन्त्म ऺभता 
ङ्जवकास सम्फन्त्धी कामयक्रभराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदईनछे । 

 
123. खानऩेानी सयसपाई स्वच्छता सम्फन्त्धी जनचेतना तथा पोहोय ब्मफस्थाऩन, 

फङ्झगयकयण य न्त्मूनीकयण सम्फन्त्धी सभङ्टदाम स्तयभा सचेतना कामयक्रभ सॊचारन 
गङ्चयनछे । 

 
124. नगय ऺेर ङ्झबर यहेका धाङ्झभयक, ऐङ्झतहाङ्झसक तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वका 

सम्ऩदा तथा धयोहयहरुको सॊयऺणभा ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदइनछे । ङ्जवङ्झबङ्ङ 
साॊस्कृङ्झतक सभङ्टहका फाजा, बेषब ङ्टषा य सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण य प्रफद्धयनभा जोड 
ङ्छदइनछे । होभस्टेको ङ्जवकास य प्रफद्धयनभा थऩ कामयक्रभ सॊचारन   
गङ्चयनछे ।  

 
125.  फौद्ध तथा जनजाती सभूहहरुको उत्थानको राङ्झग नगयका उऩमङ्टयक्त 

स्थानभा सॊग्रहारम स्थाऩनाका राङ्झग ऩहर गङ्चयनछे । 
 
126. मङ्टवाहरुराई खेरऺेरतपय  आकङ्जषयत गदद ङ्जवकृङ्झत ङ्जवसॊगती भङ्टक्त सभाज 

ङ्झनभायण गनय, खेरकङ्ट द ऺेरको सभङ्टङ्ञचत ङ्जवकास गनय खेर भैदान तथा 
उद्धानहरुको ऩूवायधाय ङ्जवकासभा जोड ङ्छदइनछे । रागू ऩदाथय ङ्जवरुद्धको 
अङ्झबमान रगामत मङ्टवाहरुराई सकायात्भक ऩङ्चयचारनका राङ्झग मङ्टवा 
क्रवहरुको गठन, ऺभता ङ्जवकासभा ङ्जवशेष जोड ङ्छदइनछे ।  

 
127. याष्डऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्ञशल्ड प्रङ्झतमोङ्झगता, भेमय कऩ पङ्ट टफर प्रङ्झतमोङ्झगता, स्थानीम 

तह शङ्जहद स्भङृ्झत याङ्जष्डम पङ्ट टफर प्रङ्झतमोङ्झगताको ङ्झनयन्त्तयता सङ्जहत खेरकङ्ट द 
प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना सहकामय य खेराडी सम्भान एवॊ ऩ ङ्टयस्काय ङ्जवतयण 
कामयक्रभराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदईनछे । 
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128.  हेटौडा-८ को चन्त्रोदम भा.ङ्जव.को चौयभा प्रदेश सयकायसॉगको सहकामयभा 
आगाभी आङ्झथयक वषयङ्झबरै प्मायाङ्जपटसङ्जहतको खेरकङ्ट द प्रङ्ञशऺण केन्त्रको 
ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ गङ्चयनछे । साथै हेटौडा-४ ङ्ञस्थत कबडय हरको सम्ऩूणय 
ङ्झनभायण कामय आगाभी फषय सम्ऩङ्ङ गयी सॊचारनभा ल्माइनछे । 

 
129. सफैका राङ्झग खाना, नाना य छाना बङे्ङ भानव सेवा आश्रभको चाहना य 

सहमोगाऩेऺी (वेसहाया, अशक्त, असहाम, अनाथ, अङ्झबबावकङ्जवङ्जहन) सडक 
आङ्ञश्रत भानवभङ्टक्त याष्ड नऩेार ङ्झनभायण एवभ ् घोषणाको प्रङ्झतवद्धता सङ्जहत 
सेवायत भानव सेवा आश्रभ सॊचारन खचयका राङ्झग ङ्जवगतभा ङ्छदइदै आएको 
अनङ्टदान यकभभा फङृ्जद्ध सङ्जहत ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदईनछे। साथै सडक फारफाङ्झरका 
भङ्टक्त नगयको अङ्झबमानराई साथयक फनाउन भाभाघय नऩेारको सेवा सॊचारन 
प्रबावकायी फनाउन आवश्मक सहमोग गङ्चयनछे । 

 

130. अल्ऩसॊख्मक तथा ङ्झसभान्त्तकृत सभङ्टदामको सॊयऺण सशङ्ञक्तकयण य 
ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवशेष कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनछे । रैङ्झगक सभानता 
तथा साभाङ्ञजक सभावेङ्ञशकयणभा टेवा ऩ ङ्टग्न ेङ्जकङ्झसभका कामयक्रभहरु सॊचारन 
गदाय रङ्ञऺत वगयराई ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता ङ्छदइनछे । 

 
131. भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयण, सभावेशीकयण य भूरप्रवाहीकयणका राङ्झग 

उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबर यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्थाहरुको साभाङ्ञजक 
ऩङ्चयचारनका भाध्मभफाट थऩ प्रबावकायी फनाउॉदै भङ्जहराहरुको साभाङ्ञजक य 
आङ्झथयक सशङ्ञक्तकयण एवॊ रैंङ्झगक सभानता अङ्झबवङृ्जद्ध गनयको राङ्झग वडा य 
नगयस्तयभा जागयण सभूहहरु गठन गङ्चयनछे ।  

 
132. फारभैरी स्थानीम शासन अवधायणा अवरम्फन, कामायन्त्वमन तथा घोषणा 

गनयको राङ्झग फारफाङ्झरकाको हकङ्जहत सॊयऺण सम्फन्त्धी स्थानीम नीङ्झत, 
कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्त्वमन य ङ्झनमभन गने नीङ्झत अवरम्वन 
गङ्चयनछे । 
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133. उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबर ङ्झनभायण हङ्टन े सावयजङ्झनक बौङ्झतक सॊयचनाराई 

भङ्जहराभैरी, फारभैरी, अऩाॊगभैरी एवॊ ज्मेष्ठ नागङ्चयकभैरी फनाउन ऩहर 
गङ्चयनछे । 

 
134. ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुभा बएको ऻान, सीऩ, अनङ्टबव आदानप्रदानका राङ्झग 

कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनछे । फारगहृ, वदृ्धाश्रभ रगामत अन्त्मर सॊस्थाभा 
यहेका ऩङ्चयवायभा ऩङ्टनस्थायऩना गनयसक्न ेव्मङ्ञक्तहरुराई क्रभश् ऩङ्टनस्थायऩना गदद 
मस्ता सॊस्थाहरुको सॊख्मा घटाउॉदै जान ेनीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनछे । 

 
135. नगयऺेरङ्झबरका अङ्झबबावकङ्जवहीन फारफाङ्झरकाहरुको अवस्थाराई 

भध्मनजय गदद उनीहरुको राङ्झग वैकङ्ञल्ऩक व्मवस्था ङ्झभराउन ऩहर  
गङ्चयनछे । 

 
136. कामयक्रभ सञ्चारन गदाय एकर भङ्जहरा, मौङ्झनक तथा रैंङ्झगक 

अल्ऩसॊख्मकहरुराई ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता ङ्छदइनछे ।अऩाॊगता बएका 
व्मङ्ञक्तहरुको राङ्झग सहामक साभाग्री ङ्जवतयण, त्माङ्क अध्मावङ्झधक सीऩ 
ङ्जवकासका कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनछे ।ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञक्त एवॊ फारफाङ्झरकाहरुसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कामयक्रभहरुराई थऩ प्रबावकायी 
फनाउनको राङ्झग वडा य नगयस्तयभा भञ्च, सभन्त्वम सङ्झभङ्झत एवॊ सभूहहरु 
गठन गयी ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । 

 
137. ङ्जवऩद् तथा जोङ्ञखभभा ऩयेका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्त 

य ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुको सॊयऺणका राङ्झग नगयस्तयीम सॊयऺण ऺेर गठन गयी 
ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । 
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138. हेटौंडा-११ भा ङ्झनभायणाधीन ङ्जहॊसा ङ्जऩङ्झडत भङ्जहराहरुका राङ्झग अल्ऩकारीन 
आश्रमस्थर बवन (सेप हाउस) ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ गयी सोही बवनभा 
सेवा सञ्चारन गङ्चयनछे । 

 
139. एच.आई.बी. सङ्क्क्रङ्झभत, फेचङ्झफखन प्रबाङ्जवत, ङ्जहॉसाङ्जऩङ्झडत रैङ्जङ्गक 

अल्ऩसॊख्मकहरुको साभाङ्ञजक ऩङ्टनएयकीकयणका राङ्झग जीङ्जवकोऩाजयन सङ्टधायभा 
आवश्मक सहमोग गङ्चयनछे। 

 
140. फैदेङ्ञशक योजगायसॊग सम्फद्ध काभदाय तथा ङ्झतनका ऩङ्चयवायराई उङ्ञचत 

सॊयऺण गयी फैदेङ्ञशक योजगायसॊग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामहरुको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध 
भापय त फैदेङ्ञशक योजगायको प्रङ्झतपर वङृ्जद्ध गने य फैदेङ्ञशक योजगायराई 
सङ्टयङ्ञऺत उदे्दश्मफाट मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सभेत सॊचाङ्झरत सङ्टयङ्ञऺत 
आप्रवासन ऩङ्चयमोजनाराई वतयभान सन्त्दबय एवभ ् सभम साऩेऺ हङ्टन े गयी 
प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गङ्चयनछे । 

 
141. उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबरको छङ्टवाछङ्टत सम्फन्त्धी ङ्जवबेदराई अन्त्त्म गनय 

अङ्झबमान सञ्चारन गङ्चयनछे । 
 
142. न्त्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩादन हङ्टन ेकामयको प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग 

भेरङ्झभराऩकतायहरुको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाहरुराई 
अनङ्टङ्ञशऺण, प्रचायप्रसाय य सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयणभा जोड ङ्छदईनछे । 

 
143. सयोकायवाराहरुको सभेत सहबाङ्झगताभा फजाय ब्मफस्थाऩन य अनङ्टगभनराई 

थऩ प्रबावकायी य ङ्झनमङ्झभत फनाइनछे । खाद्य फस्तङ्टको गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺण गनय 
सॊचाङ्झरत खाद्य प्रमोगशाराको थऩ प्रबावकायी सॊचारनभा जोड ङ्छदईनछे । 

 
144. स्थानीम ङ्जवकासभा सॊचाय ऺेरको यहन े भहत्वऩूणय बङू्झभकाराई भूल्माॊकन 

गदद मस उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेरङ्झबर ङ्जक्रमाशीर सॊचायकभी ऩरकायहरुको 
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उऩचाय कोष, ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, दङ्टघयटना वीभा रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
कामयक्रभहरु नऩेार ऩरकाय भहासॊघ ङ्ञजल्रा शाखासॊग सभन्त्वम गयी 
सॊचारन गङ्चयनछे । 

 
145. प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता य भानव अङ्झधकाय प्राङ्झप्तका ङ्झनङ्झभत्त आफ्नो जीवनका 

अभूल्म सभम खचयनङ्ट हङ्टन े भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्राका वाभऩन्त्थी अग्रजहरु 
आदयणीम स्वगीम बक्त फहादङ्टय शे्रष्ठ, स्वगीम भोहन फज्राचामय, कृङ्जष 
आन्त्दोरनका अगङ्टवा स्वगीम बवूनङ्झसॊह याई य प्रजाताङ्ञन्त्रक आन्त्दोरनका 
अगङ्टवा आदयणीम स्वगीम ईन्त्र फहादङ्टय शे्रष्ठको सम्भानभा वहाॉहरुको 
मोगदानको उच्च भूल्माॊकन गदद आगाभी ङ्छदनभा ङ्जवङ्जवध कामयक्रभहरु 
सॊचारन गने नीङ्झत ङ्झरईनछे ।  

 
146. हेटौडा नगयको स्थाऩना ऩ ङ्टवयदेङ्ञख नै मस ङ्ञजल्राभा भेकाङ्झनकर व्मवसाम 

शङ्टरुवात गयी समौ दऺ सीऩमङ्टक्त  प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त उद्ऩादन गयी 
स्वयोजगाय सजृना गनयभा उल्रेखनीम बङू्झभका ङ्झनवायह गने आदशय व्मङ्ञक्त 
स्वगीम पते्तनायामण डॊगोर (भाइरा ङ्झभस्त्री) को मोगदानराई सम्भान गदद 
उहाॉको सम्भानभा भेकाङ्झनकर दऺ जनशङ्ञक्त उद्ऩादनराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदन 
स्थानीम स्तयभा प्राङ्जवङ्झधक धाय (भेकाङ्झनकर इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ्ग) सॊचारन गयेका 
ङ्झफद्यारमभापय त मस उऩभहानगयऩाङ्झरका, सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झफद्यारम य स्वगीम 
पते्तनायामण डॊगोरको ऩङ्चयवायको ङ्झरऩऺीम सहबाङ्झगताभा भेकाङ्झनकर 
ङ्जवषमको अध्ममन तथा प्रङ्ञशऺणराई ङ्छदगो य प्रबावकायी फनाउन आफश्मक 
सॊमन्त्र ङ्झनभायण गङ्चय कामय अङ्ञघ फढाइनछे । 

 
नगय सबाका अध्मऺ भहोदम,   
 
147.  एकीकृत ढॊगफाट सन्त्तङ्टङ्झरत य ङ्छदगो ङ्जवकासका राङ्झग आवङ्झधक मोजना 

तजङ्टयभा गयी मोजनावद्ध रुऩभा नगयको ङ्जवकास गनयका राङ्झग आगाभी आङ्झथयक 
फषयभा नगयको वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जवश्लषेण सङ्जहतको आवङ्झधक मोजना तजङ्टयभा गनङ्टयका 
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साथै नगय मातामात गङ्टरुमोजना, बउूऩमोग मोजना रगामतका अफङ्झधक 
ऺेरगत मोजनाहरु तजङ्टयभा गङ्चयनछे । 
  

148.  नगयका ङ्जवङ्झबङ्ङ वगय, सभङ्टदाम य जातजाङ्झतहरुको उत्थान, ङ्जवकास य सेवा 
सङ्टङ्जवधाहरुभा ऩहङ्टॊच अङ्झबफङृ्जद्ध गनङ्टयका साथै प्रत्मेक वडाहरुभा वडा कामायरम 
बवन ङ्झनभायण गदाय वडा कामायरमको सेवा प्रवाह सङ्जहत फहङ्टउदे्धश्मीम रुऩभा 
प्रमोग हङ्टन ेबवन ङ्झनभायण गदद जान ेनीङ्झत ङ्झरईनछे ।  

 
149.  हेटौडा खानऩेानी ब्मफस्थाऩन वोडयसॊग सहरगानी  कामयक्रभ अन्त्तगयत 

उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबर खानऩेानी ङ्जवतयण प्रणारीराई सङ्टदृढ गयी 
नगयवासीहरुराई स्वच्छ खानऩेानी उऩरब्ध गयाउन ेनीङ्झत ङ्झरइनछे ।  

 

150.  नगय ऺेरको मातामात व्मवस्थाऩनराई सङ्टयङ्ञऺत, बयऩददो  एवभ ्प्रबावकायी 
फनाउन व्मवङ्ञस्थत फस टङ्झभयनर बवन ङ्झनभायण कामयको थारनी गङ्चयनछे ।  

 

151.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन गङ्चयन े ङ्जवकास ङ्झनभायण सभफन्त्धी 
मोजनाहरुभा प्रमोग हङ्टन े ङ्झनभायण साभाग्रीहरुको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय 
आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधभैरी ल्माफ टेष्ट स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइनछे ।  

 

152.  बयऩददो  य सङ्टयङ्ञऺत मातामात सञ्चारन गनय हेटौडा-१० भा यहेको 
फसऩाकय राइय थऩ व्मवङ्ञस्थत गयी हेटौडा फजायफाट नगयको ऩूवी ऺेर जान े
सवायीसाधनका ङ्झनङ्ञम्त उऩमङ्टक्त स्थानभा फसऩाकय  ङ्झनभायणका राङ्झग सम्बाव्मता 
अध्ममनको कामय प्रायम्ब गङ्चयनछे । 

 

153.  मसै आङ्झथयक वषयफाट ङ्झनभायण प्रायम्ब बएको कयाय कयीडोय ङ्झनभायण 
आमोजनाराइय चयणफद्ध रुऩभा ङ्झनभायण कामय अगाडी फढाईनछे । 

 

154.  नगयवासीको आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक रुऩान्त्तयणको आधायको रुऩभा 
यहेको हनायभाडी, हङ्जटमा, च ङ्टङ्चयमाभाई हङ्टॉदै ऩदभऩोखयी जोड्न े ६३ ङ्जक.ङ्झभ. 
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राभो चक्रऩथको स्तयीकयण गयी फाहै्र भङ्जहना सञ्चारनमोग्म फनाउन सङ्घीम 
तथा प्रदेश सयकायसॉग आवश्मक सभन्त्वम गयी ङ्झनभायण कामयराई ङ्झनयन्त्तयता 
ङ्छदईनछे । 

 

155.  उऩभहानगऩाङ्झरका ङ्झबरका सयकायी सावयजङ्झनक तथा ऩती जग्गाको 
अङ्झतक्रभण योकी सॊयऺण गने कामयराई प्राथङ्झभकताका साथ कामायन्त्वमन 
गङ्चयनछे । मस्ता सावयजङ्झनक जग्गाहरुराई फारभैरी उद्यान, मोगाऩाकय  तथा 
जेष्ठ नागयीक भैरी ऩाकय हरु य खङ्टल्रा ऺेरहरुको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनछे । 

 
156.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबर साफयजङ्झनक मातामातराई सङ्टयङ्ञऺत य बयऩददो  

फनाउन सडक सङ्टयऺासॊग सम्फङ्ञन्त्धत ५ यणनैङ्झतक स्तम्बहरु (सडक सङ्टयऺा 
ब्मफस्थाऩन, सङ्टयङ्ञऺत सडक तथा गङ्झतङ्ञशरता, सङ्टयङ्ञऺत सवायी वाहन, सङ्टयङ्ञऺत 
सडक प्रमोगकताय य दङ्टघयटना ऩश्चातको प्रङ्झतङ्जक्रमा य कायफाही) भा आधाङ्चयत 
भाऩदण्ड तमाय गयी ङ्ञजल्रा राङ्जपक प्रहयी कामायरमसॊग सभन्त्वम तथा 
सहकामय गङ्चयनछे । 

 
157.  आधङ्टङ्झनक सभ्मताको भानक नै सङ्टङ्जवधामङ्टक्त य व्मवङ्ञस्थत सहय बएको तथा 

ङ्जवकासको मथाथय स्वरुऩ सहयी ऩूवायधायफाटै प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत हङ्टन े मथाथयताराइय 
फोध गदद हेटौडा-१६ ङ्ञस्थत ङ्ञचसाऩानी ऺेरभा एकीकृत जग्गा 
ङ्जवकाससम्फन्त्धी कामयक्रभ आगाभी आङ्झथयक वषयङ्झबरै प्रायम्ब गने गयी सङ्घीम 
तथा प्रदेश सयकायसॉग सभन्त्वम गङ्चयनछे। साथै अन्त्म वडाहरुभा सॊबाव्मता 
अध्ममन गयी कामय प्रायम्ब गङ्चयनछे । 

 
158.  नगयका जोङ्ञखभऩूणय स्थानभा यहेका भानव फङ्ञस्तहरुराई सॊघीम य 

फागभती प्रदेश सयकायको सभन्त्वम य सहमोगभा नगयको उऩमङ्टक्त स्थानभा 
वस्ती स्थानान्त्तयण गनय आफश्मक ऩहर   गङ्चयनछे । 
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159.  साङ्जवकभा नगय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतफाट थारनी गङ्चयएका जग्गा ङ्जवकास 
सम्फन्त्धी ऩङ्चयमोजनाहरुको अधङ्टया ऩूवायधाय ङ्झनभायणका काभहरुराई क्रभश् 
कामायन्त्वमन गङ्चयनछे । 

  
160.  साङ्जवकभा ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरुभा सङ्टरु गङ्चयएका बङू्झभगत ङ्झसॊचाई सम्फन्त्धी 

आमोजनाहरुको फाॉकी ऩूवायधाय ङ्झनभायण कामयराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनछे । 
  
161.  नगयङ्झबरका सावयजङ्झनक हङ्टन फाॉकी यहेका सडकहरुभा ऩयेका 

जग्गाहरुराई सावयजङ्झनक गने कामयराई आगाभी आङ्झथयक वषयभा सभेत 
ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइन ेछ । 

 
162.  सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य अन्त्म ङ्झफङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्थाहरुसॊग रागत 

साझेदायीभा सॊचारन हङ्टन े ऩूवायधाय ङ्जवकास कामयक्रभका राङ्झग आगाभी फषय 
ऩङ्झन सभऩङ्टयक कोषको ब्मफस्था गङ्चयनछे । 
 

163.  सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयण एवॊ अन्त्तय सयकायी 
अङ्ञख्तमायी भापय त प्राप्त हङ्टन े अनङ्टदान भापय त सॊचारन हङ्टन े बौङ्झतक ऩूवायधाय 
आमोजनाहरुराई तोङ्जकएको सभमभा गङ्टणस्तयीम रुऩभा सम्ऩङ्ङ गने नीङ्झत 
ङ्झरईएको छ । 
 

164. ऩानीको भङ्टहान सङ्टक्दै जान े तथा Water level घट्दै जान े सभस्मारे 
ऩमायवयणीम ऺेरभा ऩानयसक्न े ङ्छदगो सॊकटराई भध्मनजय गयी water 

recharge का राङ्झग अन्त्म सयोकायवारा ङ्झनकामहरुसॊग सभेत सभन्त्वम 
गयी च ङ्टये ऺेरभा Water recharge pond हरु ङ्झनभायणभा जोड     

ङ्छदइनछे । 
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165.  नगय ऺेरङ्झबरका खहये तथा नदी कटान ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग याष्डऩङ्झत च ङ्टये 
सॊयऺण कामयक्रभ रगामत अन्त्म ङ्झनकामसॊग सभेत सभन्त्वम गयी आवश्मक 
सॊयऺण सम्फन्त्धी कामयराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनछे । 

 
नगय सबाका अध्मऺ भहोदम,  
 
166.  दाहसॊस्कायराइय व्मवङ्ञस्थत य वातावयणभैरी फनाउन चारङ्ट आ.फ. भा 

खयीद प्रङ्जक्रमा सम्ऩङ्ङ बैसकेको Cremation Machine जडान गयी 
सञ्चारनभा ल्माइनछे । 
 

167.  स्वच्छ वातावयण, स्वस्थ जीवन राई साकाय ऩानय वामङ्ट प्रदङ्टषण 
ङ्झनमन्त्रण, पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन, पोहोयऩानी व्मवस्थाऩन, खङ्टल्रा स्थान य 
हङ्चयमारी व्मवस्थाऩन य उजाय तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन सम्फन्त्धी एङ्जककृत 
कामयक्रभ सॊचारन गने ङ्झनङ्झत ङ्झरइनछे । 

 
168. सपा, हङ्चयमारी, पूरैपूरको सहय बङे्ङ नायाराई साथयक फनाउन शहयी 

ऺेर हङ्चयमारी प्रवधयन कामयराई थऩ प्रबावकायी फनाइनछे । सडक 
स्तयोङ्ङङ्झत (ङ्जऩच, कॊ ङ्जक्रट ढरान) को मोजनाभा सडकका दामाफामाॊ ङ्जकनायाभा 
फृऺ ायोऩण गने कामयराई मोजनाको रागत अनङ्टभानभा नै सभाफेश गयी 
सम्फङ्ञन्त्धत उऩबोक्ताराई सॊयऺणभा ङ्ञजम्भेवाय फनाइनछे । नगयका भङ्टख्म 
फजाय ऺेरहरुभा गभरा सङ्जहतको पङ्ट रको ङ्झफरुवा योप्न े अङ्झबमान, क्यायी 
ङ्झनभायण गने अङ्झबमानराई ङ्झनयन्त्तयता सङ्जहत एक घय दङ्टई परपङ्ट रको ङ्जवरुवा 
अङ्झबमानराई वडा तहभा सॊचारन गनय आवश्मक ङ्जवरुवा उऩरब्ध गयाइनछे 
। साथै बवन ङ्झनभायण इजाजतभा ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ प्रभाणऩर जायी गदाय 
कङ्ञम्तभा २ वटा फहङ्टफषीम ङ्जवरुवा हङ्टकायएको हङ्टनङ्टऩने व्मवस्था अङ्झनवामय 
गङ्चयनछे । 
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169.  ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन तथा मसका प्रबावहरु ङ्जवरुद्ध 
रड्न ङ्जवङ्झबङ्ङ जनचेतना कामयक्रभ गङ्चयनछे । त्मस्तै ङ्जवऩद व्मवस्थाऩनका 
राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक खोज तथा उद्धाय (CSAR) तथा प्राथङ्झभक उऩचाय , 

प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखा (IRA),  IRA Training mobile app   तथा 
कृङ्झरभ घटना अभ्मासभा ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, warehouse गठन, प्रभङ्टख 
प्रकोऩहरुको ङ्झनयन्त्तय अनङ्टगभन प्रणारी (Real Time Observation 

System) स्थाऩना गङ्चयनछे । 
 
170.  आकाशे ऩानी सॊकरन, शङ्टङ्जद्धकयण तथा बण्डायण Rain Water 

Harvesting System राई प्रफद्धयन गङ्चयनछे। नमाॉ फङे्ङ घयहरुभा ऩानी 
सॊयऺणका राङ्झग कङ्ट नै एक प्रङ्जवङ्झध अङ्झनवामय अवरम्वन गनङ्टयऩनेछ । 

 

171.  ङ्जवङ्झबङ्ङ नदी, खहये , बङू्झभगत जर तथा अन्त्म प्राकृङ्झतक स्रोतको अध्ममन 
तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनछे । 

 

172.  ङ्जवश्व वातावयण ङ्छदवसको नायाराई आत्भसाथ गदद वन्त्मजन्त्तङ्टका राङ्झग 
वन्त्मजन्त्तङ्ट सॊयऺण ऩोखयी ङ्झनभायण गङ्चयनछे । साथै वातावयण सॊयऺण कामयभा 
उत्कृष्ट कामय गने व्मङ्ञक्त एवॊ टो.ङ्जव.स. हरुराई ऩङ्टयस्कायको व्मवस्था 
गङ्चयनछे। 

 
173.  हेटौडा-१० याङ्झप्त तटभा यहेको अङ्ञन्त्तभ पोहय ङ्जवसजयन केन्त्रको उङ्ञचत 

व्मवस्थाऩन गङ्चयनछे । अङ्ञन्त्तभ पोहोय ङ्जवसजयन केन्त्रराई ऩाकय को रुऩभा 
ङ्जवकङ्झसत गङ्चयनछे । पोहोयको अङ्ञन्त्तभ ङ्जवसजयनका राङ्झग ऺेङ्झरम स्मानटेयी 
ल्माण्डङ्जपर साइट स्थाऩना गनय नङ्ञजकको ऩाङ्झरकाहरुसॉग सहकामय गङ्चयनछे 
। 

 

174.  जैङ्जवक पोहोय व्मवस्थाऩन गयी वैकङ्ञल्ऩक उजाय प्रवद्धयन कामयक्रभ भापय त 
ङ्झनजी ऺेरको सहकामयभा नगयऺेरको कङ्ट ङ्जहन ेपोहोय सत प्रङ्झतशत प्रमोगभा 
ल्माई ग्माॉस उत्ऩादन कामयका राङ्झग याप्ती नदी तटफन्त्धन गयाउन प्रदेश 
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सयकायसॉग सभन्त्वम तथा सहकामय गङ्चयनछे । जैङ्जवक पोहोयफाट ग्माॉस 

(Waste to Energy) उत्ऩादन गनय छनौट बएको ङ्झनजी ऺेरराई जग्गा 
उऩरब्ध गयाई ङ्झनभायण कामय प्रायम्ब गङ्चयनछे । 

 

175.  हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा UEIP ऩङ्चयमोजनाद्वाया ङ्झनङ्झभयत हेटौडा-५ य 
हेटौडा-१० भा यहेको ३ वटा पोहयऩानी प्रशोधन केन्त्र (Waste Water 

Treatment Plant) राई भभयत सम्बाय गयी सन्त्चारनभा ल्माईनछे । 

 
 

नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 
 

176.  हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सम्ऩूणय वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत झङ्ञल्कन ेनगय ऩाश्वयङ्ञचर 
(City Profile) तमायीका राङ्झग गणकहरु भापय त त्माॊक सॊकरन गने 
कामय बैयहेको हङ्टॉदा आगाभी आङ्झथयक वषयङ्झबरै नगय ऩाश्वयङ्ञचर (City Profile) 
तमाय गयी उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयन े सेवा, कामायन्त्वमन गनङ्टयऩने 
ङ्जवकास मोजनाहरु तथा प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩने ऺेरराइय फोधगम्म, ङ्छदगो 
ङ्जवकासभैरी य वस्तङ्टगत फनाइयनछे । 

  

177.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य व्मङ्ञक्तगत घटना सम्फन्त्धी कामयको प्रबावकाङ्चयता 
अङ्झबफङृ्जद्ध तथा अङ्झबरेख व्मवस्थाऩनराई थऩ व्मवङ्ञस्थत गनय सॊघीम 
सयकायको सशतय कामयक्रभ अन्त्तगयत आगाभी आ.व. भा हारसम्भको 
व्मङ्ञक्तगत घटनादतायका ङ्जकताव ङ्झडङ्ञजटाइजेशन कामय सम्ऩङ्ङ गङ्चयनछे । साथै 
सेवा प्रदामक सॊस्था भापय त घटना दताय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा दताय ङ्ञशवीय 
य ऩूणय घटनादताय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय Post Registration Camp सञ्चारन 
गङ्चयनछे । 

 
178.  नगयको एउटा वडाराई नभूना Digital Ward को रुऩभा ङ्जवकास गयी 

घयभै फसी सेवा ङ्झरन सङ्जकन ेगयी सेवा प्रवाहराई सहज, सयर य क्रभश् 
ङ्जवद्यङ्टतीम फनाउदै रङ्झगन ेनीङ्झत ङ्झरईनछे । 
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179.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयन े सेवाराइय जनभङ्टखी, ऩायदशी य 

उत्तयदामी फनाइय नागङ्चयकको सयकायी सेवाप्रङ्झत अऩनत्व जगाउन नभूनाको 
रुऩभा आगाभी आङ्झथयक वषयदेङ्ञख एकीकृत घङ्टम्ती सेवा सञ्चारनभा ल्माइनछे। 

 
180.  नगयवासीहरुरे एक हजाय वगयङ्जपट सम्भको नमाॉ घय ङ्झनभायण गदाय 

उऩभहानगयऩाङ्झरकारे ङ्झन:शङ्टल्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउॉदै आएको नक्सा 
ङ्झडजाइन गने कामयराइय आगाभी वषय ऩङ्झन ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनछे। 

 
181.  नगयवासीहरुको नागङ्चयक अङ्झधकायराइय भध्मनजय गयी वेवसाइयट तथा 

भोवाइयर एप्सको भाध्मभफाट सेवा तथा सूचना ङ्झरन सक्न ेव्मवस्था ङ्झभराइन े
छ। 

 
182.  याङ्जष्डम तथा अन्त्तयायङ्जष्डम, स्थानीम तह तथा सॊघसॊस्थाहरुसॊग भैरी सम्फन्त्ध 

ङ्जवस्ताय गने कामयराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदई सम्फन्त्ध स्थाङ्जऩत बैसकेका 
सॊघसॊस्थाहरुसॊगको सहकामयराई थऩ भजफङ्टत फनाइनछे । 

 
183. हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सॊगठन सॊयचनाराई कामयफोझ य 

आवश्मकता फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावरोकन गयी सफै तहका कभयचायीहरुको कामय 
ङ्जववयण फनाई रागू गङ्चयनछे ।कभयचायीको काभको भङ्टल्माॊकन गयी ऩ ङ्टयस्काय 
य दण्डको नीङ्झतराई प्रबावकायी रुऩभा कामायन्त्वमन गङ्चयनछे । कभयचायीको 
ऺभता ङ्जवकास, अनङ्टशासन, वङृ्ञत्त ङ्जवकासभा जोड ङ्छदई कभयचायी प्रशासनराई 
जवापदेही, प्रङ्झतष्ऩधी य उत्प्रङे्चयत    फनाइनछे । 

 
184. उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा कामययत याष्डसेवकहरुभा काभप्रङ्झत तत्ऩय हङ्टन,े 

सेवाबाव सङ्जहत सभमभा काभ सम्ऩङ्ङ गयी उत्कृष्ट नङ्झतजा ङ्छदन ेय ङ्ञजम्भेवायी 
वहन गने सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास गनय कामयफोझ य कामयप्रकृङ्झतको आधायभा 
प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाइनछे । मसयी प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध 
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गयाउॉदा अन्त्म स्थानीम तहहरुरे उऩरब्ध गयाएको प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा 
भाऩदण्ड सभेतराई आधायको रुऩभा ङ्झरइनछे ।  

 
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 
 
185. आगाभी आङ्झथयक वषयङ्झबर कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ 

कोषहरुको सञ्चारन कामयङ्जवङ्झध तजङ्टयभा गयी कामायन्त्वमनभा ल्माइनछे । 
 

186. नऩेारको सॊङ्जवधान तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को भभय 
तथा बावना अनङ्टरुऩ उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट आगाभी आङ्झथयक वषयभा 
कामायन्त्वमन गङ्चयन ेङ्जवकास मोजना तथा अन्त्म कामयक्रभहरुको प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ खचय गने अङ्ञख्तमायी तथा रेखाऩयीऺणको ङ्ञजम्भेवायीसङ्जहत 
वडाहरुराइय अङ्झधकाय प्रत्मोजन गनय आवश्मक ङ्झनदेङ्ञशका तजङ्टयभा गयी 
कामायन्त्वमन गङ्चयनछे । 

 
187. गत ङ्जवगत वषयहरुदेङ्ञख ङ्ञजम्भेवायी सदद आएका ऩेश्की फेरुजङ्ट रगामत 

अन्त्म फेरुजङ्टहरुको अद्यावङ्झधक जानकायी तथा अङ्झबरेखीकयण सम्फन्त्धी 
कामयराई व्मवङ्ञस्थत तथा प्रबावकायी फनाउन उऩमङ्टक्त ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीको 
ङ्जवकास गङ्चयनछे । 

 
 

 नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

  
188. अफ भ गङ्चयभाभम नगय सबा सभऺ भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत नीङ्झत तथा कामयक्रभ 

कामायन्त्वमन गनय आगाभी आङ्झथयक वषय २०७७/७८ को फाङ्जषयक मोजना तथा 
फजेट तजङ्टयभाका आधायहरु य फाङ्जषयक मोजना तथा फजेटका प्राथङ्झभकताहरु 
प्रस्तङ्टत गने  अनङ्टभङ्झत चाहन्त्छङ्ट ।  
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फाङ्जषयक मोजना तथा फजेट तजङ्टयभाका आधायहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्। 
क) नऩेारको सॊङ्झफधान  

ख) स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४  

ग) याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवत्त ऐन, २०७४ 

घ) अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 

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

च) सॊघीम य प्रदेश सयकायरे तजङ्टयभा गयेका फजेट तथा 
कामयक्रभहरु  

छ) स्थानीम तहभा फजेट तजङ्टयभा, कामायन्त्वमन, आङ्झथयक व्मवस्थाऩन 
तथा सम्ऩङ्झत हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञशका  

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

झ) नऩेार सयकायरे प्रङ्झतफद्धता जनाएका ङ्छदगो ङ्झफकासका रक्ष्महरु 

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

 

189. मोजना, कामयक्रभ तथा फजेट तमाय गदाय ङ्झनम्न ङ्झफषमहरुराई भङ्टख्म 
प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएको छ । 

क) आङ्झथयक ङ्जवकास तथा गङ्चयफी ङ्झनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩङ्टमायउन,े  

ख) उत्ऩादनभूरक तथा ङ्झछटो प्रङ्झतपर प्राप्त गनय सङ्जकन,े  

ग) जनताको जीवनस्तय, आम्दानी य योजगायी फढ्न,े  

घ) स्थानीम सहबाङ्झगता जङ्टट्न,े स्वमॊसेवा ऩङ्चयचारन गनय सङ्जकन े तथा 
रागत कभ राग्न,े  

ङ) स्थानीम स्रोत, साधन य सीऩको अङ्झधकतभ प्रमोग हङ्टन,े  

च) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ङ्जऩछङ्झडएका ऺेर य सभङ्टदामराई प्रत्मऺ 
राब ऩङ्टग्न,े  

छ) रैंङ्झगक सभानता य साभाङ्ञजक सभावेशीकयण अङ्झबवङृ्जद्ध हङ्टन,े  
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ज) दीगो ङ्जवकास, फातावयणीम सॊयऺण तथा सम्फद्धयन गनय सघाउ ऩङ्टमायउन,े  

झ) बाङ्जषक तथा साॊस्कृङ्झतक ऩऺको जगेनाय य साभाङ्ञजक सदबाव तथा 
एकता अङ्झबवङृ्जद्धभा सघाउ ऩङ्टमायउन,े  

ञ) कोयोना योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य उऩचायभा मोगदान ऩङ्टमायउन े

ट) स्थानीम तहरे आफश्मक देखेका अन्त्म ङ्झफषमहरु  

 
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

 

आगाभी आङ्झथयक वषयको राङ्झग ऺेरगत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन ङ्झनम्नानङ्टसाय प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ । 
 

ऩूवायधाय ङ्जवकास तपय  
190. उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेरभा एङ्जककृत फसऩाकय  तथा टङ्झभयनर बवन ङ्झनभायण 

कामयका राङ्झग  रु.१४ कयोड फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
  

191. फहृत्तय चक्रऩथ ङ्झनभायण कामय ङ्झनयन्त्तयताका राङ्झग रु.२ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन 
गङ्चयएको छ । 

  
192. चारङ्ट आङ्झथयक फषयभा सम्झौता बई आगाभी आङ्झथयक फषयका राङ्झग 

ङ्ञजम्भेवायी सने मोजनाहरुको ब ङ्टक्तानीको राङ्झग रु.१५ कयोड फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
 

193. सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय एवॊ अन्त्म सॊघसॊस्थाहरुसॊगको साझेदायीभा 
सॊचारन हङ्टन ेमोजनाहरुको कामयन्त्वमनका राङ्झग सभऩङ्टयक कोष अन्त्तगयत रु.४ 
कयोड फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
 

194. नगयवासीराई स्वच्छ खानऩेानी, हेटौडा खानऩेानी वोडयसॊग सहरगानी 
कामयक्रभका राङ्झग रु.१ कयोड ७५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/covid-19.jpg
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195. फङ्ञस्त तथा वडास्तयीम आमोजनाका राङ्झग १ देङ्ञख १९ वडाहरुराई 
रु.३२ कयोड ७० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 
196. भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजनाहरु सभेत ऩूवायधाय ङ्जवकास ऺेर ङ्झबर ऩने उजाय, 

बवन तथा सहयी ङ्जवकास, सडक ऩूवायधाय रगामतका अन्त्म आमोजनाहरु 
सम्ऩङ्ङ गनय रु.९७ कयोड ९८ राख ३९ हजाय फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको 
छ ।  

 
आङ्झथयक ङ्जवकास तपय   

 
197. ब्मफसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन केन्त्र (ऩकेट) ङ्जवकास कामयक्रभ सॊचारन, 

भूल्म शृ्रॊखरा कामयक्रभ, कृङ्जष ईङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ्ग प्रफद्धयन कामयक्रभ, ङ्झफउङ्झफजन 
ङ्जवतयण कामयक्रभ रगामतका कृङ्जष ऺेर प्रफद्धयनका राङ्झग रु.२ कयोड ९६ 
राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
 

198. खोय सङ्टधाय, गोठ सङ्टधाय, गाईऩारन, फॊगङ्टयऩारन, फाख्राऩारन, मङ्टवा रङ्ञऺत 
ऩशङ्टऩारन, ऩशङ्ट आहाय घाॉस ङ्जवतयण, औषङ्झध खयीद, ङ्झफउको याॉगा ङ्जवतयण, 
ङ्झफउको वय साॉढे ङ्जवतयण, फोका ङ्जवतयण रगामत ऩशङ्ट सेवा सम्फन्त्धी 
कामयक्रभका राङ्झग रु,१ कयोड ५८ राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

  
199. कृङ्जष ङ्जवकास,  ऩशङ्ट सेवा , उद्योग प्रफद्धयन, ऩमयटन ङ्जवकास य सहकायी 

प्रफधयन सभेत आङ्झथयक ङ्जवकास ऺेरतपय  जम्भा रु. ६ कयोड ५३ राख फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास तपय   

 

200. हेटौंडा-8 को चन्त्रोदम भा.ङ्जव.भा प्मायाङ्जपटसङ्जहतको खेरकङ्ट द प्रङ्ञशऺण 
केन्त्रको ङ्झनभायण कामय गनय रु.२ कयोड ५० राख य हेटौडा-४ ङ्ञस्थत कबडय 
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हरको फाॉकी ङ्झनभायण कामयका राङ्झग रु.१ कयोड फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको 
छ । 

201. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कामययत फारङ्झफकास सहमोगी कामयकताय 
प्रोत्साहनभा रु.14 राख 40 हजाय य सॊघीम सयकायफाट हस्तान्त्तङ्चयत 
कामयक्रभ अन्त्तगयत ङ्जवद्याथीहरुराई ङ्छदवा खाजा व्मवस्थाऩनभा रु.३ कयोड 
३० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।  
 

202. नभङ्टना ङ्झफद्यारम सङ्जहतको ङ्झफद्यारम बौङ्झतक ऩूवायधायका राङ्झग सॊघीम 
सयकायफाट हस्तान्त्तङ्चयत कामयक्रभ अन्त्तगयत रु.२ कयोड ३५ राख 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

  
203. साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफद्यारमका छाराहरुका राङ्झग ङ्झनशङ्टल्क सेङ्झनटङ्चय प्माड 

ब्मफस्थाऩनको राङ्झग सॊघीम सयकायफाट हस्तान्त्तङ्चयत कामयक्रभ अन्त्तगयत 
रु.१ कयोड ३ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको    छ । 

 
204. दऺ जनशङ्ञक्त य उऩकयण सङ्जहत शहयी स्वास््म केन्त्र सञ्चारनका राङ्झग 

रु.१ कयोड ८५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
 
205. कोयोना योकथाभ ङ्झनमन्त्रण य उऩचाय कोष एवॊ प्रकोऩ (ङ्जवऩद) 

ब्मफस्थाऩन कोषका राङ्झग रु.२ कयोड ५० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको       

छ । 
 
206. याङ्जष्डम भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका कामयक्रभ अन्त्तगयत मस 

उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सेवायत भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरुका राङ्झग 
प्रोत्साहन स्वरूऩ ऩोशाक सङ्टङ्झफधा, सॊचाय सङ्टङ्झफधा, मातामात खचय रगामतका 
ङ्झफङ्झफध कामयक्रभका राङ्झग रु.४८ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
 

https://sutra.fcgo.gov.np/covid-19.jpg
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207. प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्त्तगयत १०० जना ङ्झफऩङ्ङ श्रङ्झभकको 
१०० ङ्छदनको योजगायीको ग्मायेन्त्टी सङ्जहतको ज्माराका राङ्झग रु.५१ राख 
९२ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 
 

208. भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजना तथा कामयक्रभहरु सभेत खेरकङ्ट द प्रफधयन, 
सॊस्कृङ्झत प्रफधयन, रैंङ्झगक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण, भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक तथा अऩाॊगता कामयक्रभ य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
तथा सॊयऺण कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ गनय साभाङ्ञजक ङ्जवकास ऺेरतपय  रु.७२ 
कयोड ७४ राख ७९ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 
 

वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तपय  
 

209. नगयराई सपा, हङ्चयमारी, पूरैपूरको सहय फनाउन रु.३० राख 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
 

210. अङ्ञन्त्तभ पोहोय ङ्झफसजयन केन्त्र सङ्टधाय तथा ऩाकय  ङ्झनभायण य पोहय ऩानी 
प्रसोधन केन्त्र सॊचारनका राङ्झग रु.४५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 
211. ढर तथा नारा ङ्झनभायणका राङ्झग रु.१ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
 
212. भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजना तथा कामयक्रभहरु सभेत सयसपाई तथा पोहय 

ब्मफस्थाऩन, ङ्जवऩद् ब्मफस्थाऩन य वाताफयण सॊयऺण सभेतका कामयक्रभ 
सम्ऩङ्ङ गनय वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ऺेरतपय  रु.४ कयोड ७१ 
राख १९ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
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सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य सङ्टशासन तपय  
 
213. नगय ऩाश्वयङ्ञचर ( City Profile ) तमाय गनय रु.२९ राख ङ्जवङ्झनमोजन 

गङ्चयएको छ । 
 

214.  घटना दताय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा दताय ङ्ञशङ्जवय सॊचारनका राङ्झग रु.२५ 
राख ५८ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 
215.  भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजना तथा कामयक्रभहरु सभेत सॊस्थागत ऺभता 

ङ्जवकास, साभान्त्म सेवा, सङ्टयऺा ब्मफस्थाऩन, सङ्टचना प्रङ्झफङ्झध, ऩङ्ञञ्जकयण 
ब्मफस्थाऩन, स्थानीम त्माॊक सॊकरन य अङ्झबरेख ब्मफस्थाऩन य सङ्टशासन 
सभेतका आमोजना तथा कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ गनय सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा 
प्रवाह य सङ्टशासनतपय  रु.३ कयोड ५४ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 
216. दैङ्झनक कामायरम सञ्चारनका राङ्झग तरफ, बत्ता रगामत अन्त्म प्रशासङ्झनक 

खचयका राङ्झग रु.२३ कयोड 14 राख ५० हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ 
। 

 
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

 

217. अफ भ भाङ्झथका ऺेरगत नीङ्झत तथा कामयक्रभहरु कामायन्त्वमन गनयका 
राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य स्रोत व्मवस्थाऩनको अनङ्टभान प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत 
चाहन्त्छङ्ट ।  
 

218. आगाभी आङ्झथयक वषयका राङ्झग नीङ्झत तथा कामयक्रभहरु कामायन्त्वमन गनय 
रु.२ अफय ८ कयोड ६६ राख ३३ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
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219. आगाभी आङ्झथयक वषयका राङ्झग अनङ्टभान गङ्चयएको खचय व्महोने स्रोतभध्मे 
आन्त्तङ्चयक स्रोतफाट रु. २० कयोड १4 राख ७९ हजाय, याजस्व 
फाॉडपाॉडफाट ५5 कयोड ०३ राख ४४ हजाय, प्रदेश सयकायको ङ्जवङ्झबङ्ङ 
अनङ्टदानफाट 8 कयोड 3५ राख 9८ हजाय, सङ्घीम सयकायको अनङ्टदानफाट 
९८ कयोड ९९ राख य चारङ्ट वषयको आषाढ भसान्त्तसम्भ खचय नबई फचत 
यहेको याजस्व यकभ २६ कयोड १३ राख ११ हजाय व्महोङ्चयन ेछ । 
  

220. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई नगय सबा ऩश्चात सङ्घीम तथा प्रदेश 
सयकायफाट अङ्ञख्तमायी प्राप्त हङ्टन े साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, गयीफसॉग ङ्जवश्वशे्वय 
कामयक्रभ, स्थानीम ऩूवायधाय ङ्जवकास साझेदायी कामयक्रभ, याष्डऩङ्झत च ङ्टये तयाई 
भधेश सॊयऺण कामयक्रभ, प्रदेश ऩूवायधाय ङ्जवकास साझेदायी कामयक्रभ 
रगामतका अन्त्म कामयक्रभहरुको एकर खाता कोष प्रणारी भापय त ब ङ्टक्तानी 
हङ्टन े बएकारे आगाभी आङ्झथयक वषयभा मी कामयक्रभहरुको स्रोत सभावेश 
नगङ्चयएको व्महोया अवगत गयाउॉदछौ । 

 
नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

 
221. आङ्झथयक वषय 207७/7८ को ङ्जवङ्झनमोजन सम्फन्त्धी प्रस्तावराई 

कामायन्त्वमन गनय फनकेो ङ्जवधेमक, 207७ तथा अथय सम्फन्त्धी प्रस्तावराई 
कामायन्त्वमन गनय फनकेो ङ्जवधेमक, 207७ मस सम्भाङ्झनत सबाभा ऩेश गयेका 
छौ ।  
 

222. हाभीरे प्रस्तङ्टत गयेको नीङ्झत तथा कामयक्रभ य फजेटफाट नगयवासीका 
आधायबतू आवश्मक्ताहरु ऩङ्चयऩूङ्झतय गयी जीवनस्तयभा गङ्टणात्भक सङ्टधाय हङ्टॉदै 
जान,े नगयभा उऩरब्ध स्रोत साधनको उच्चतभ उऩमोगफाट नगयवासीको 
आङ्झथयक उङ्ङङ्झतभा टेवा ऩ ङ्टग्न ेय वङ्ञञ्चङ्झतभा ऩयेका वगय, ऺेर तथा सभूहहरुको 
ङ्जवकासभा भूरप्रवाहीकयण बई सभावेङ्ञशताको प्रवद्धयनभापय त स्थानीम 
रोकतन्त्र सफरीकयण हङ्टन ेङ्जवश्वास ङ्झरएका छौ ।  
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223. कोङ्झबड १९ को सॊक्रभणको क्रभ कङ्जहरेसम्भ यहन े बङे्ङ अवस्थाको 

आॊकरन गनय सङ्जकन ेअवस्था छैन । राभो सभमको रकडाउनका कायण 
सॊघ, प्रदेश य स्थानीम ङ्झतनै तहको चारङ्ट फषयको याजस्व सॊकरनभा प्रऺेऩण 
गये फभोङ्ञजभको उऩरङ्ञब्ध हाङ्ञशर हङ्टन सकेको अवस्था छैन । मस्तो 
अवस्थाभा उऩभहानगयऩाङ्झरकारे रगाएका आम ठेक्का रगामत अन्त्म 
सम्झौताहरुभा कफङ्टर गये फभोङ्ञजभको याजस्व उठन नसक्न ेबएकोरे कानूनी 
जङ्जटरता ऩङ्झन पङ्ट काउनङ्ट ऩने हङ्टनसक्छ । मस्तै अवस्था कामभ यहदै गएभा 
आगाभी फषय ऩङ्झन हाम्रो साभङ्ट कोङ्झबड १९ को च ङ्टनौती य मसरे ऩने प्रबावको 
साभना गनङ्टयऩने अवस्था आउन सक्न ेदेङ्ञखन्त्छ । हाभी सफैको साथ, सहमोग 
य सहकामयराई थऩ प्रबावकायी फनाउन सकेभा ती सभस्मा य च ङ्टनौतीहरुराई 
सङ्ञजरै ऩाय गनय सक्नछेौ बङे्ङ कङ्ट याभा कसैको दङ्टईभत नहोरा ।  कोङ्झबड 
१९ को च ङ्टनौङ्झतराई शङ्ञक्तभा ऩङ्चयणत गङ्चय अङ्जहरेको  सभग्र मी नीङ्झत तथा 
कामयक्रभ य फजेटको प्रबावकायी कामायन्त्वमनभा नगयका सफै तह य 
तप्काफाट मोगदान हङ्टन ेङ्जवश्वास ङ्झरएका छौ । 

 
224. प्रस्तङ्टत नीङ्झत तथा कामयक्रभ य फजेट तजङ्टयभा गदाय भागय ङ्झनदेशन गनङ्टयहङ्टन े

नगय प्रभङ्टखज्मू, प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत ज्मू, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरु, वडा अध्मऺहरु, याष्डसेवक कभयचायीहरु, नागङ्चयक सभाज, 
फङ्टङ्जद्धजीङ्जव, सञ्चाय जगत तथा सम्ऩूणय नगयवासीहरुराई धन्त्मवाद ऻाऩन गदद 
आबाय प्रकट गदयछौ । 

   
 
 

धन्त्मवाद ।  

 

 

 

 


