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नगय सबाका अध्मऺज्मू
नगय सबा सदस्मज्मूहरु ।
 सॊघीम शासन प्रणारीको कामाान्वमन ऩश्चात स्थानीम तहको दोश्रो कामाकारको प्रथभ 
वषाको नीतत कामाक्रभ य फजेट कामाान्वमन गदै मस उऩभहानगयऩातरकाको फाह्रौँ नगय 
सबा सभऺ उऩस्स्थत ह ॉदा गवा भहश स बएको छ । मस अवसयभा आतथाक वषा 
२०७९।80 को वताभान अवतधसम्भको सभीऺा सहहतको सॊशोतधत फजेट नीतत तथा 
कामाक्रभ एवभ ् फजेटका हवषम मस गयीभाभम सबा सभऺ प्रस्त त गना ऩाउॉदा थऩ 
उत्साहहत बएको छ  ।

 सॊघीम रोकतास्न्िक गणतन्ि स्थाऩना य मसको सपर कामाान्वमनका रातग हवतबन्न 
सभमक्रभको सॊघषा आन्दोरनभा वतरदान प्राप्त गन ाह न ेभहान सहहदहरुप्रतत ऩ न: एक ऩटक 
हार्दाक श्रद्धा स भन अऩाण गदाछ  । उऩभहानगयऩातरकाराई मो अवस्थासम्भ ल्माई 
ऩ र् माउन अथक प्रमास गन ाह न े सभस्त जनप्रतततनतधहरु याजनीततक दरहरु तनजी ऺेि
नागयीक सभाज सञ्चायकभॉ तभिहरु कभाचायीहरु तथा सभस्त नगयवासीहरुभा हार्दाक 
कृतऻता अऩाण गदाछ  ।

 सॊहवधान कामाान्वमनका भहत्वऩूणा आधायहरु तनभााण गयी भूरत् सॊक्रभणकार सभाप्त बई 
स्थाहमत्व हवकतसत ह ॉदै गएको घडीभा मस गयीभाभम सबाभा गत २०७9 आषाढ 20 भा 
सम्ऩन्न नगय सबाफाट स्वीकृत चार  आतथाक वषाको नीतत, कामाक्रभ तथा फजेटको सभीऺा 
सहहत सॊशोतधत कामाक्रभ भातथ छरपर गयी सम्भातनत सबारे हवकासको भागा प्रशस्त 
गनेछ बन्न ेहवश्वास तरएको छ  ।

 “सपा हरयमारीम क्त पूरैपूरको सहय हेटौडा” बन्न ेसोचका साथ नेऩार सयकायको “सभदृ्ध 
नेऩार स खी नेऩारी” तथा प्रदेश सयकायको “स्वस्थ स सॊस्कृत य स खी जनता सभाजवाद 
उन्भ ख सभदृ्ध प्रदेश” को याहष्डम तथा प्रादेस्शक आकाॊऺा ऩूया गने अतबमानप्रतत 
उऩभहानगयऩातरका ऩूणा प्रततफद्ध छ ।

 याहष्डम हहत य स्वातबभानको सॊयऺण एवभ ् प्रवद्धान गने तथा नागयीकका सभस्माहरु 
ऩहहचान गयी सम्फोधन गने जनताका जनप्रतततनतध नै ह न ् बन्न ेहवश्वास आभ रुऩभा फतरमो 
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ह ॉदै गएको छ । जनप्रतततनतधहरुको बतूभका नीतत तनभााण य हवकास तनभााणको अग वाई
अन गभन एवभ ् जनताको स ख द ् खभा साथ र्दने गयी सशक्त फन्दै गइयहेको छ । 
जनताको ऩूणा रोकतन्ि स शासन जनउत्तयदामी सयकाय भ्रष्टाचायभ क्त सभ्म य स सॊस्कृत 
एवभ ् कताव्मतनष्ठ सभाज तनभााण गना स्थानीम सयकाय दृढ छ ।  

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम
अफ भ मस सम्भातनत सबा सभऺ चार  आतथाक वषाभा सम्ऩन्न बएका भ ख्म भ ख्म ऺेिगत
कामाक्रभहरुको प्रगतत सभीऺा प्रस्त त गने अन भतत चाहन्छ  ।

  ऩूवााधाय ऺेि तपा को चार  आतथाक वषाको स्वीकृत कामाक्रभहरु भध्मे 258 वटा 
मोजनाहरु सम्झौता बएकोभा ४८ वटा मोजनाहरु सम्ऩन्न बएका छन ् बन े २१० वटा 
कामाान्वमनको चयणभा यहेका छ्न । गत आतथाक वषाको स्जम्भेवायी सयी आएको 
मोजनाहरु भध्मे ८४ वटा मोजनाहरु सम्ऩन्न बएका छन ्। ऩूवााधाय हवकास कामाक्रभको 
बौततक प्रगतत तपा  प्रथभ चौभातसक अवतधभा कॊ हक्रट सडक ३ हक.तभ., कल्बटा ४ वटा, 
शैस्ऺक ऩूवााधाय तपा  १ वटा, ग म्फा तनभााण तपा  ३ वटा, भस्न्दय तनभााण तपा  १० वटा, 
तटफन्धन १ वटा, शौचारम तपा  ४ वटा, साभ दाहमक बवन १२ वटा, भदयसा १ वटा य 
ऩाका  ४ वटा तनभााण कामा सम्ऩन्न बएका छन ्। सडक ऩूवााधाय तपा  ५६ वटा य अन्म 
१८ वटा मोजना सम्ऩन्न बई सडक तपा  ८ हक.तभ स्ल्माव ढरान तनभााण सम्ऩन्न बएको 
छ। 

 मोजना अन गभन, जाॉचऩास तथा पयपायक सतभततरे १३२ वटा मोजनाहरुको स्थरगत 
अन गभन गयी पयपायकको ब  क्तानीका रातग तसपारयस गरयएको छ। 

 मस उऩभहानगयऩातरकाको गौयवका आमोजनाको रुऩभा यहेको वडा नॊ.१० स्स्थत 
एहककृत फस टतभानर तनभााण कामाको बौततक प्रगतत ६५ प्रततशत हातसर बएको छ । 
चार  आ.व. को अन्त्म सम्भभा तनभााण कामा सम्ऩन्न गने रक्ष्मका साथ कामा अगाडी 
फढाईएको छ । 

 फागभती प्रदेश सयकाय सभऩूयक अन दान कामाक्रभ अन्तगात रु. ३ कयोड रागतभा हेटौँडा 
१६ य १७ चक्रऩथ सडक स्तयोन्नती कामा ठेक्का प्रहक्रमाद्धाया तनभााण कामा गना तनभााण 
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व्मवसामी छनौटको कामा अगाडी फढाईएको छ । मसैगयी प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत 
सशता अन दान अन्तगात हेटौँडा १२ स्स्थत आल्दभाय, आॉऩधाऩ ह ॉदै वडा कामाारम जोड्न े
सडक स्तयोन्नती कामाको ठेक्का प्रहक्रमा अस्घ फढाईएको छ । 
 सफै वडा कामाारमहरुको आफ्नै बवन तनभााण गने रक्ष्म अन रुऩ १२ नॊ. वडाको कामाारम 
बवन तनभााण कामा सम्ऩन्न बएको छ ।७ नॊ. वडाको कामाारम बवन तनभााण कामा अस्न्तभ 
चयणभा ऩ गेको छ । त्मसैगयी १६ नॊ. वडा कामाारम बवन तनभााण कामाको प्रायस्म्बक 
प्रहक्रमा अस्घ फढाईएको छ । 

 हेटौंडा-४ स्स्थत फास देव सबागहृ यहेको स्थानभा आध तनक, सभम साऩेऺ, स हवधाम क्त 
सबागहृ सहहतको फह उद्धेश्मीम व्मवसाहमक कम्ऩरेक्स बवन तनभााण मोजना अन्तगात 
तनभााण स्थरभा यहेको ऩ यानो सॊयचना हटाउने कामा सम्ऩन्न बई मोजनाको थऩ कामा अस्घ 
फढाइएको छ ।
 हेटौंडा १० स्स्थत अस्न्तभ पोहोय हवसाजन स्थरराई आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन सहहत 
थऩ .
व्मवस्स्थत गना उक्त ऺेिभा तायवायको साथै जस्तारे घेयाफाया गने य स्तयोन् नती गने 
कामाको प्रायस्म्बक प्रहक्रमा अगातड फढाइएको छ ।

 हेटौंडा-१७ स्स्थत नेऩार चौयभा प टसर तनभााण कामा सम्झौता बई तनभााण कामा अगाडी 
फढाइएको छ ।
 फसऩाका भा यहेको थोक तयकायी फजायराई आवस्मक ऩूवााधाय सहहत स्थानान्तयण गयी 
हेटौंडा-1 स्स्थत चौहकटोर ऺेिभा सञ्चारनभा ल्माइएको छ।

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम
 चार  आ.व. को स्वीकृत म वा रस्ऺत कृहष हवकास कामाक्रभ, कृहष पाभा प्रवधान कामाक्रभ, 
कृहष फारी हवकास तथा सॊयऺण कामाक्रभ अन्तगात प्राहष्टक ऩोखयी, कृहष मास्न्िकीकयण 
रगामत अन दान कामाक्रभको प्रस्ताव सॊकरन कामा बईयहेको छ । वडा नॊ. ६, १३ य 
१५ भा चाय भहहने कृषक ऩाठशारा सॊचारन बईयहेको छ ।  
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 हेटौँडा १६ भा स्थाऩना बएको भाटो ऩयीऺण प्रमोगशाराफाट तनमतभत भाटो जाॉचको कामा 
बईयहेको छ ।  
 ऩश ऩॊऺी हवकास अन्तगात कृततभ गबााधान कामाक्रभको रातग स्शथ ग्रोव खरयद गयी सेवा 
तनयन्तय गरयएको छ । फस्स्तऩ य सेवा केन्रभा हवतबन्न सॊक्राभक योग ऩयीऺणको रातग 
ल्माफ सॊचारन गरयएको छ ।  
 नमाॉ ऩश  सेवा केन्र ३ वटा य कृहष सेवा केन्र २ वटा स्थाऩना तथा हवस्ताय गरयएको छ 
। सेवा केन्रको दैतनक सेवा प्रवाहको रातग आवश्मक उऩकयण, ट र हकट खरयद 
गरयएको छ । सेवा केन्रहरुफाट गाईहरुभा गयीने कृततभ गबााधान कामाक्रभ य खोऩ 
कामाक्रभ तनमतभत सॊचारन गरयएको छ । भास  ऩसर अन गभन य दताा प्रहक्रमाभा 
भाऩदण्ड हेयी तसपारयस गरयएको छ ।  
  हवश्व येहवज र्दवस सप्ताहव्माऩी कामाक्रभ सहहत आमोजना गयी २०० वटा क क यराई 
येहवज हवरुद्ध खोऩ रगाई येहवज कोडा हवतयण गरयएको छ ।  
 मस अवतध तफचभा ऩश ऩॊऺी हवकास शाखा तपा  भेतडकर उऩचाय २७४१ ऩश , 
गाइनोक्रोस्जकर उऩचाय ५५७ ऩश , भाइनय सस्जाकर ५२६ ऩश , गोफय ऩयीऺण ४५३ 
ऩश , यगत ऩयीऺण ५२ ऩश , खोयेत योग हवरुद्धको खोऩ सेवा १३००० ऩश , कृततभ 
गबााधान कामाक्रभ ५००० ऩश , येहवज हवरुद्ध २०० ऩश राई सेवा प्रदान गरयएको छ । 

 वडा नॊ. ६,७,8,१३,१४,१५ य १८ भा ऩश  स्वास्थ घ स्म्त स्शहवय सेवा सॊचारन गरयएको 
छ ।   
 सेवा केन्रहरुफाट जै घाॉस ५३०७ के.जी. य वतसाभ ३०० के.जी. घाॉसको हवऊ हववयण 
गरयएको छ । 

 प्रधानभन्िी कृहष आध तनकीकयण आमोजना अन्तगात स्थानीम तहवाट सॊचारन गने गयी 
सॊघीम सयकायफाट प्राप्त सशता अन दानवाट गत फषाफाट सॊचारनभा आएका एक एक वटा 
भेवा ऩकेट हेटौंडा १८ य तयकायी ऩकेट हेटौंडा ७ का रातग चार  आ.व.भा प्राप्त 
कामाक्रभ तनयन्तयताको रातग कामाक्रभको सम्झौता प्रहक्रमा अगाडी फढाईएको छ । 

 नगयको गौयवको आमोजनाको रुऩभा वागभती प्रदेश सयकायसॊगको रागत साझेदायीभा 
हेटौंडा ११ को थानाबर् माङ्गमाभा प्रादेस्शक परपूर तथा तयकायी थोक केन्र तनभााणको 
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कामा ७५ प्रततशत सम्ऩन्न बएको य तोहकएको सभम बन्दा अगाडी नै सम्ऩन्न ह न ेरक्ष्मका 
साथ कामा बईयहेको छ ।  
  मस अवतधभा ५७ वटा सहकायी सॊस्थाहरुराई कोऩोतभस तातरभ सॊचारन गरयएको छ । 
१७५ वटा सहकायी सॊस्थाको अन गभन गरयएको छ । साथै सहकायी सॊस्थाहरुको 
हवतनमभ स्वीकृतत तथा साधायण बेरा आमोजनाभा सभन्वम गरयएको छ ।  
 साहवक स्जल्रा हवकास सतभततभा दताा बई मस कामाारमभा नवीकयणका रातग आएका घ 
वगाको तनभााण व्मवसाम इजाजत भध्मे चार  आ.व.भा १७८ वटा नवीकयण, २२ वटा 
नाभसायी, १ वटा नमाॉ दताा य ४ वटा नमाॉ दतााको प्रहक्रमाभा यहेको छ ।   
 उऩभहानगयऩातरका तबिका उद्यभीरे उत्ऩादन गयेका वस्त को फजायीकयणको रातग 
जाल्ऩादेवी भहहरा उद्यभी केन्रको सभन्वमभा हेटौँडा ४ भा कोसेरी घय सॊचारन गरयएको 
छ । ढाका कऩडा उत्ऩादक १२ जना भहहरा उद्यभीहरुराई उत्ऩादनसॉग जोड्न 
आवश्मक हवऊ ऩूॉजी अन दान उऩरब्ध गयाउने प्रकृमा अगाडी फढाईएको छ ।  
 भेड्ऩा कामाक्रभ अन्तगात छनौट बएका वडाहरु भध्मे वडा नॊ. ६, ७ य १९ भा वडा 
स्तयीम अतबभ खीकयण कामाक्रभ सम्ऩन्न बई रस्ऺत वगा छनौट प्रहक्रमाभा यहेको य अन्म 
३ वटा वडाभा कामाक्रभ सॊचारनको रातग आवश्मक सभन्वम बईयहेको छ । 
उऩभहानगयऩातरका ऺेितबि यहेका उद्यभहरुको अवरोकन गरयएको छ । उद्यभी शृ्रजना 
तथा उद्योग सॊचारनको ऺेिभा प्रस्तावना रेखन य कामाक्रभ सॊचरनको प्रहक्रमा अगाडी 
फढाईएको छ ।  
  प्रधानभन्िी योजगाय कामाक्रभ अन्तगात १९ वटै वडाभा सूचीकृत ८८५ फेयोजगाय 
व्मस्क्तहरुको नाभावरी EMIS भा प्रहवष्ट गरयएको छ । साथै वडा स्तयफाट छनौट तथा 
तसपारयस बई आएका श्रभभ रक मोजनाहरु अस्न्तभ स्वीकृततका रातग हपल्ड अन गभन 
रगामत आवश्मक कामा अस्घ फढाईएको छ ।  

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम
अफ भ चार  आ.व. को भॊतसय भसान्तसम्भको याजश्व अन भान तथा प्रगतत प्रस्त त गना चाहन्छ  
। 
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 चार  आ.व.को रातग मस उऩभहानगयऩातरकारे सॊकरन गना ऩाउने तफतबन्न स्शषाक भध्मे 
कवाडी कय, सडक ऩूवााधाय भभात सॊबाय श ल्क हवतबन्न चयणभा ठेक्का आव्हान गदाा क नै 
प्रस्ताव ऩेश नबएकोरे अभानतभा सॊकरन कामा बईयहेको, सावाजतनक शौचारम प्रमोग 
श ल्क, हवऻाऩन कयको ठेक्का सम्झौता बैसकेको य ऩश  हाटफजाय सॊकरन ठेक्का सम्झौताको 
बई कामा अगाडी फढेको छ । 

 सॊघीम सयकायद्वाया गत २०७७ श्रावणभा जायी ढ ॊगा, तगर्ि, फार वा उत्खनन, हवक्री तथा 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७७ का केही प्रावधानहरुका कायण नदीजन्म ऩदाथा 
(ढ ॊगा, तगर्ि, फार वा) उत्खनन, सॊकरन तथा हवक्री हवतयण ह न सकेको छैन । नदीजन्म 
तनभााण साभाग्रीको अबावभा हवकास तनभााणका कामाहरु अवरुद्ध ह न ऩ गेका छन ्। मसयी 
ठेक्का भापा त याजश्व सॊकरन गना नऩाउॉदा नदीजन्म ऩदाथाहरुको चोयी तनकासी फढेको य 
त्मसराई तनमन्िण गने क्रभभा ऩक्राउ ऩयेका ढ वानीका साधनहरुभा रगाइएको 
जरयवानाफाट रु.7 राख 40 हजाय, गत आ.व.को नदीजन्म ठेक्का आव्हानभा हाइवे 
कन्रक्सन प्रा.तर., बयतऩ यरे सकाय गये फभोस्जभ सॊझौता गना नआएको ह ॉदा तनजको 
फोरऩि जभानत यकभ अश रउऩय गयी हेटौँडा उऩभहानगयऩातरकाको तसपारयस फभोस्जभ 
सावाजतनक खरयद अन गभन कामाारम काठभाडौँरे १ वषाको रातग उक्त हाइवे कन्रक्सन 
प्रा.तर., बयतऩ यराई कारो सूचीभा यास्खएको छ ।  
 नदीजन्म ऩदाथा (ग्राबेर) उत्खनन तथा तफक्रीको रातग प्रचतरत व्मवस्था अन साय IEE गना 
रगाई प्राप्त प्रततफेदन अन साय सम्फस्न्धत तनकामफाट स्स्वकृतत प्रहक्रमा अगाडी फढाईएको छ 
।  

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ अन साय उऩभहानगयऩातरकाको याजश्व आमका 
स्रोतहरुको ऩहहचानका रातग सॊबाहवत स्रोतहरु, कयका दय य दामया आर्दको अध्ममन, 

हवश्लषेण तथा आगाभी ३ वषाको याजश्व प्रऺेऩण गयी उऩभहानगयऩातरकाको याजश्वका 
आमाभहरु ऩहहचान गना य स्रोतको स तनस्श्चतताको रातग नगय हवकास कोषको सहमोगभा 
याजश्व अध्ममन तथा प्रऺेऩण गने कामा अस्न्तभ चयणभा यहेको छ । 
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 नगय ऺेिका हवतबन्न कायणवाट ब्मवसाम दताा ह न छ ट बएका ब्मवसामीहरुराई कयको 
दामयाभा ल्माउन ेउदे्दश्मरे दताा नबएका व्मवसामीहरुको हववयण सॊकरन कामाका रातग १९ 
वटै वडाहरुभा टोरी ऩरयचारन गरयएको छ । 

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम, 

 न्माहमक सतभतत अन्तगात चार  आ.व. को मस अवतध तफचभा ८६ वटा हववाद दताा बएको 
जसभध्मे तभराऩि बएको १८, पैसरा १, भ द्धा हपताा १, हवऩऺी अदारत गएको १, 
ऩऺहरु उऩस्स्थत नबएको १,  भेरतभराऩ ह न नसकेको ९ य प्रहक्रमाभा यहेको ५५ वटा 
हवफादहरु यहेका छन ।

 न्माहमक डफरी येतडमो कामाक्रभ ऩास्ऺक रुऩभा तनयन्तय सॊचारनभा यहेको छ। न्माहमक 
सतभतत अन्तगात सन्देशभ रक कऩी छऩाई, कान नका हवद्याथॉसॊग न्माहमक सतभतत कामाक्रभ 
सम्ऩन्न बएको छ। 
 चार  आ.व.को मस अवतधभा कानून भस्मौदा सतभतत अन्तगात तनमभावरी १, कामाहवतध ५, 

भाऩदण्ड १, स्वीकृत बई कामाान्वमनभा यहेको छ ।  

 उऩबोग्म खाद्यफस्त को ग णस्तय तथा तभसावटको अवस्था ऩयीऺण गयी तनमभन गना 
उऩभहानगयऩातरका कामाारम हातातबि खाद्य ऩयीऺण प्रमोगशारा सञ्चारनभा यहेकोभा 
चार  आ.व. को भॊतसय भसान्तसम्भभा हवतबन्न 14 वटा नभूना ऩयीऺण गरयएको छ। मस 
अवतधभा दूध, हऩउन ेऩानी, ध्मू, तेर, ख वा जस्ता खाद्य फस्त को नभूना ऩयीऺण गरयएको छ। 
खाद्य वस्त को ग णस्तय तथा नाऩतौरको हवषमभा १३ ऩटक फजाय अन गभन गरयएको छ। 
साथै कामाारमको सॊमोजन, उऩबोक्ता भञ्च, स्थानीम प्रशासन रगामत अन्म तनकाम सभेतको 
सहबातगताभा ३ ऩटक (21 वटा व्मवसामको) फजाय अन गभन गयी आवश्मक कायफाही 
एवभ ्जरयफाना गरयएको छ । 

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम  

  स शासन तपा  मस उऩभहानगयऩातरकाफाट सम्ऩार्दत गततहवतधहरुको फायेभा स सूस्चत 
गयाउन तनमतभत सूचनाहरु सावाजतनक बईयहेको छ। स्थानीम येतडमो, दैतनक ऩतिका, 
साप्ताहहक ऩतिका य अनराइन तभतडमाहरु भापा त स शासनको रातग आवश्मक सूचनाहरु 
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तनमतभत प्रशायण तथा प्रकाशन बइयहेको छ । साथै १९ वटै वडाहरुभा अनराइन 
प्रणारीफाट व्मस्क्तगत घटना दताा तथा साभास्जक स यऺा सम्फन्धी कामाहरु बइयहेको छ । 

  कामाारमको गततहवतध, सेवा प्रवाहको जानकायी एवभ ् सावाजतनक सूचना प्रवाह गना 
कामाारमरे सॊचारन गयेको वेबसाईट, पेसफ क ऩेज तथा अन्म साभास्जक सॊजारहरु 
तनमतभत अऩडेट बैयहेको छ । सूचना प्रवाहभा येतडमो, ऩिऩतिका, अनराईन भापा त 
तनमतभत सूचना प्रकाशन गरयएको छ। 

 नेऩार सयकायद्धाया जायी गरयएको एहककृत अऩाङ्गमाता सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी भापा त 
सेवा प्रवाह स चारु गरयएको छ।
  हवद्यारमहरुको सम्ऩूणा हववयण सभेहटएको एहककृत सूचना प्रणारी तमाय बई हवतबन्न 
हवद्यारमहरुको ऩयीऺा नततजा प्रकाशन अनराईन भापा त स रु गरयएको छ।
  मस हेटौँडा उऩभहानगयऩातरकाको आवतद्यक मोजना य भध्मकातरन खचा सॊयचना 
तमायीको रातग प्रहक्रमा अगाडी फढाईएको छ । 
  भेहरक्स ठेगाना प्रणारी अन साय घय नम्फयको रातग प्रहक्रमा अगाडी फढाईएको छ ।  

 

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम  

  मस नगयीराई पूरैपूरको शहयको रुऩभा हवकास गने मोजना अन रुऩ चार  आ.व. को 
भॊतसय भसान्तसम्भ भ ख्म फजाय ऺेिका हवतबन्न स्थानभा ५ हजाय १ सम २३ वटा हवतबन्न 
जातका पूर हवरुवा रगाउने कामा सम्ऩन्न बएको छ। त्मसैयी हवतबन्न स्थानभा १ सम १ 
वटा हवरुवा सहहतको गभरा यास्खएको छ ।  
  पोहोयभैरा सॊकरनको रातग आध तनक सवायी साधन गाफेज कम्प्माक्टय खरयद बई 
सॊचारनभा ल्माईएको छ ।
 फढ्दो शहयीकयणराई ध्मानभा याखी जनभानसको फढी तबडबाड ह ने ऺेिभा सहजताको 
रातग भोवाइर शौचारम खरयद गरयएको छ ।
 जोस्खभ व्मवस्थाऩनका रातग भ ख्म फजाय ऺेि रगामत अन्म स्थानभा करयव १ हजाय २ 
सम ६५ वटा खतयाजन्म रुख काॉटछाॉट गरयएको छ । 
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 मस अवतध हवचभा शववहानरे १३१ ऩटक सेवा प्रदान गयेको छ। १५ वटा वेवारयसे 
रास सतगत गरयएको छ। शवदाह भेतसनफाट १७१ वटा शव तन्श ल्क सदगद गरयएको 
छ ।  रेदोजन्म सेस्फ्ट टमाङ्कको पोहोय व्मवस्थाऩन गना सक्सन भेतसनरे २९ ऩटक 
सेवा प्रदान गयेको छ। साथै फारुण मन्िफाट ३२ स्थानभा आगरागी तनमन्िण गरयएको 
छ ।   
  तडतबजन वन कामाारमसॉगको सभन्वमभा वन हवऻान अध्मम सॊस्थानको गेटफाट याभ 
भस्न्दय फस ऩाका  ह ॉदै याप्ती ऩ  रसम्भ सघन सयसपाई अतबमान सॊचारन गयी भातसक रुऩभा 
हवशेष सयसपाई कामाक्रभ कामाान्वमनभा यहेको छ ।   
 पोहयभैरा व्मवस्थाऩन अन्तगात साझेदाय सॊस्था तग्रन एण्ड स्क्रन तसटी सतबासेस प्रा.तर. 
सॉगको साझेदायीभा सॊचातरत श ल्कभा आधारयत पोहय सॊकरन कामाको सम्झौता म्माद 
2079 भॊतसय भसान्तफाट सभाप्त बएकोभा आगाभी ३ वषाको रातग साझेदाय सॊस्था 
छनौटको प्रहक्रमा अगाडी फढाईएको छ ।  
 हकटजन्म योगको भहाभायी योकथाभ अन्तगात मस नगयको भ ख्म फजाय ऺेिभा डेंग  योगको 
प्रकोऩ गस्म्बय देस्खएको कायण नगय ऺेि तबि तडसइन्पेक्टेन्ट छने, नारा सपाई, सडक 
छेउको झाय पडानी गने, ग्मायेजफाट टामयहरु उठाउन े य सफै वडाहरुभा वडा स्तरयम 
जनचेतना जगाउने कामाहरु य सयसपाई अतबमान फहृत रुऩभा सॊचारन गरयएको छ । य 
डेंग  योग ऩयीऺणका रातग टेष्टहकटको अबाव देस्खएकोरे 2,0०० थान हकट खरयद गयी 
हेटौँडा अस्ऩतार भापा त तन्श ल्क ऩयीऺणको व्मवस्था तभराईएको छ ।  
  “सपा हेटौँडा अतबमान” अन्तगात हवतबन्न सॊघ सॊस्था, टोर हवकास सॊस्था, हवद्यारम, वडा 
कामाारमको सॊमोजनभा हवशेष सयसपाई य वृऺ ायोऩण अतबमान प्रत्मेक हप्ताको शतनफाय 
तफहान सॊचारन गरयदै आएको छ । सॊघ सॊस्था य कामाारमहरुराई भाग अन साय 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका रातग डष्टहवन हवतयण गरयएको छ ।  
 

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम
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अफ भ स शासन प्रवधान तथा कामाारमफाट प्रवाह गरयन ेसेवाराई ग णस्तयीम तथा प्रबावकायी 
फनाउन सॊस्थागत स दृहढकयण तथा सॊस्थागत स धाय अन्तगात मस अवतध तफचभा सम्ऩन्न 
बएका कामाहरुको प्रगतत अवस्था मस सम्भातनत सबाभा प्रस्त त गने अन भतत चाहन्छ  । 

 

  कभाचायीको वसृ्त्त हवकास अन्तगात "स्थानीम सेवा गठन तथा सॊचारन ऐन, २०७८" 
फभोस्जभ चौथो तहभा १ जना, ऩाॉचौ तहभा १ जना, छैठौँ तहभा 32 जना, ७ औ ँतहभा 
११ जना य ८ औ ँतहभा ३ जनाराई तह वहृद्ध गरयएको छ  । 

  कामाारमभा कामायत ९ जना उत्कृष्ठ कभाचायीहरु छनौट तथा तनणाम कामा सम्ऩन्न बई 
सम्भान तथा ऩ यस्कायको रातग प्रहक्रमा अगाडी फढाईएको छ ।  
   सॊगठनात्भक सॊयचना ऩ नयावरोकन गना O and M को तमायी कामाको रातग फजेट 
हवतनमोजन बई कामा प्रायम्ब गरयएको छ । कभाचायीहरुको व्मस्क्त गत अतबरेख तनमतभत 
अद्यावतधक गरयएको छ ।  
  कामारमको सेवा प्रबावराई प्रवाहकायी फनाउन भहाशाखा, शाखा प्रभ खहरु तथा वडा 
सस्चवहरुसॉग तनमतभत अन्तयहक्रमा य छरपर कामाक्रभ गरयएको छ । सेवा केन्रहरु, 
वडा कामाारम, स्वास््म सॊस्थाहरुको सेवा प्रबावको अवस्था अन गभन गरयएको छ । तछटो 
छरयतो सेवा प्रवाहका रातग स्जम्भेवाय अतधकायीहरुराई कामा हववयण सहहत अतधकाय 
प्रत्मामोजन गरयएको छ ।    
 स शासन प्रवधानका रातग कामाारम तथा वडा कामाारमहरुभा नागरयक वडाऩिको व्मवस्था 
गरयएको छ । सेवाग्राहीहरुको ग नासो स न वाई तथा आवश्मक सहस्जकयणको रातग 
हटराईन सेवा सॊचारन य हेल्ऩ डेस्कको व्मवस्था गरयएको छ ।  
  कभाचायीहरुको वसृ्त्त हवकासका रातग हवतबन्न ऩद तथा सेवाका कभाचायीहरुराई 
सेवाकातरन तातरभ तथा छोटा अवतधका तातरभ तथा कामाक्रभभा सहबागी गयाईएको छ 
।  
  कामाारमभा रयक्त आवश्मक जनशस्क्त व्मवस्थाऩन गना स्थामी ऩदऩूतताका रातग प्रदेश 
रोक सेवा आमोगको वाहषाक कामातातरका फभोस्जभ भाग आकृतत पायभ बयी तनमतभत 
रुऩभा प्रदेश रोक सेवा आमोगभा ऩठाईएको छ । आवश्मकताका आधायभा ५ जना 
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नगय प्रहयी, २ जना वारुणमन्ि तसऩाही य ५ जना इरेस्क्रकर हेल्ऩय प्रततस्ऩधाा गयाई 
कयाय सेवाभा ऩदऩूतता गरयएको छ ।  

 चार  आ.व. को मस अवतधभा कामाारम सॊचारन तथा सेवा प्रवाह तपा  हेदाा नेऩारी 
नागयीकता प्रभाणऩिका रातग तसपारयस १ हजाय ५९, नागयीकता प्रतततरहऩ तसपारयस १ 
हजाय ६ सम १०, चायहकल्रा प्रभास्णत तसपारयस २ हजाय ८ सम ३८, नाता प्रभास्णत 
तसपारयस ३ सम ३९, खानेऩानी धाया जडान तसपारयस ३ सम ७१, तफज री जडान 
तसपारयस ५ सम ६१, वस्त गत हववयण प्रभास्णत १ हजाय ९ सम ६७, जग्गा नाभसायी 
तसपारयस २ सम १६, नाता सम्फन्ध प्रभास्णत ११ सम ३ य अन्म तसपारयसहरु १५ 
हजाय ७ सम १३ उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 बवन ईजाजत तपा  चार  आ.व.को भॊतसय भसान्तसम्भ बवन तनभााणका रातग नक्सा दताा 
१ सम ३७, नक्सा स्वीकृतत १ सम ६५, नक्सा म्माद थऩ ४, नक्सा नाभसायी ४१ यहेको 
छ । 

  व्मस्क्तगत घटना दताा तपा  चार  आ.फ.को भॊतसय भसान्तसम्भ जन्भ दताा 12 सम 2०, 

भतृ्म  दताा 3 सम 91, हववाह दताा 6 सम ५0, सम्फन्ध तफच्छेद 1 सम 6 य फसाई 
सयाई 2 हजाय ४ सम ४ गयी कूर ३ हजाय १ सम 48 व्मस्क्तगत घटना दताा बएको 
छ । 

  चार  आ.व. को प्रथभ िैभातसकभा साभास्जक स यऺा बत्ता प्राप्त गने जेष्ठ नागयीक (७० 
वषा भातथ) 7 हजाय 867 जना, जेष्ठ नागयीक दतरत 375 जना, जेष्ठ नागयीक एकर 
भहहरा (६० वषा भातथ) १ हजाय ३६७ जना, हवधवा भहहरा (६० फषा बन्दा कभ) २ 
द ई हजाय १४९ जना, ऩूणा अऩाङ्गमा २३६ जना, आॊस्शक अऩाङ्गमा ५०७ जना य दतरत 
फारफातरका (५ वषा बन्दा कभ) ४८७ जना गयी जम्भा १२ हजाय ९८७ जना 
राबग्राहीहरु यहेका छन। १९ वटै वडाहरुको सम्ऩूणा राबग्राहीहरुको चार  आ.व. को 
प्रथभ िैभातसक अन्तगातको हकस्ता रु १2 कयोड 62 राख ५2 हजाय 81 रुऩैमा ऩूणा 
रुऩभा फैंहकङ्क प्रणारी भापा त हवतयण गरयएको छ । 

 गै.स.स.फाट नगयऺेि तबि सञ्चारन गयीने कामाक्रभको प्रबावकारयता अतबवहृद्ध गना 
अन गभन य सभन्वमराई व्मवस्स्थत गना उऩभहानगयऩातरकाको स्वीकृत कामाहवतध फभोस्जभ 
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नगय ऩरयमोजना ऩयाभशा सतभततको चाय ऩटक फैठक फसी गै.स.स.हरुराई कामाक्रभ 
सञ्चारन अन भतत एवभ ्सॊस्था दताा नवीकयणको रातग तसपारयस गरयएको छ । 

 अऩाङ्गमाता बएका हवतबन्न वगाका कूर १२९ जनाराई अऩाङ्गमाता ऩरयचमऩि हवतयण गरयएको 
छ । हवतबन्न कायणफाट अऩाङ्गमाता बएका व्मस्क्तहरुराई रस्ऺत गयी १५ थान ह् वीर 
स्चमय खरयद गयी हवतयण गरयएको छ । 

 र्दवसीम कामाक्रभ अन्तगात अन्तयाहष्डम फार अतधकाय र्दवस, रैहङ्गमाक हहॊसा तफरुद्धको १६ 
र्दन ेअतबमानभा हवतबन्न सचेतनाभूरक कामाक्रभहरु सम्ऩन्न बएका छन ।   

 आगाभी 2080 भॊतसय भसान्तसम्भ मस उऩभहानगयऩातरकाराई फारभैिी स्थानीम शासन 
अवरम्वन बएको स्थानीम तह घोषणा गना कामामोजना अन रुऩ आवश्मक कामाहरु सम्ऩन्न 
गने क्रभभा चार  आ.व. को मस अवतधभा नीततगत तथा प्रहक्रमागत कामाान्वमनको रातग 
अवरम्वन तथा घोषणा सम्फन्धी नगय स्तयीम कामाक्रभ, सूचक तथा प्रश्नावरी सम्फन्धी 
कामाक्रभ, नीततगत तथा प्रहक्रमागत वडा स्तयीम अतबभ खीकयण कामाक्रभ, वडा 
सस्चवहरुराई अतबभ खीकयण कामाक्रभ सॊचारन गरयएको छ । घोषणाको तमायीका रातग 
आवश्मक कामा सम्ऩन्न गना आवश्मक जनशस्क्त त्माङ्क सॊकरक, नगय तथा वडा स्तयीम 
सहजकतााको बनाा प्रहक्रमा अगाडी फढाईएको छ । मसै सन्दबाभा उऩभहानगयऩातरकाको 
फार अतधकाय सॊयऺण नीतत तनभााणको प्रहक्रमा अस्घ फढाईएको छ । सभ दामभा आधारयत 
एहककृत फार सॊयऺण प्रणारी स्थाहऩत गना छरपर कामाक्रभ सम्ऩन्न गरयएको छ । ८ 
वटा फार गहृहरुको अन गभन गरयएको छ ।  

 अन्तयाहष्डम जेष्ठ नागयीक र्दवसको अवसयभा जेष्ठ नागयीक स्जल्रा सॊघको सहकामाभा १९ 
वटै वडाका ३/३ जना जेष्ठ हवऩन्न नागयीक य १/१ जना उत्कृष्ठ स्माहाय कतााराई 
सम्भान गरयएको छ । 

 तसहवन नेऩारको सभन्वमभा राग  ऩदाथा हवरुद्ध कामा गने सॊस्थाहरुको सहबातगताभा राग  
ऩदाथा हवरुद्ध छरपर तथा प्रततवद्धता कामाक्रभ सम्ऩन्न बएको छ । फार हवफाह, फार 
श्रभ, मौनजन्म द व्मावहाय, भानव हवखन हवरुद्ध तनमतभत रुऩभा सन्देशभूरक साभाग्री 
प्रसायण गदै आईयहेको छ।  
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 उऩभहानगयऩातरकाका सफै वडाहरुभा २० वटा जनस्वास््म तपा का य २ वटा आम वेद 
तपा का गयी २२ वटा स्वास््म सॊस्थाहरु भापा त आधायबतू स्वास््म सेवा तनमतभत रुऩभा 
उऩरब्ध गयाइएको छ ।
 सहमोगाऩेऺी सडक भानवभ क्त भकवानऩ य घोषणाराई आवश्मक सभन्वम य सहमोग 
गरयएको छ । भानव सेवा आश्रभको सॊचारन व्मवस्थाऩन तथा औषधी उऩचायको रातग 
आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाइएको छ ।
 साभास्जक हवकास तपा  स्वीकृत वाहषाक कामाक्रभ अन्तगात हवतबन्न तसऩभूरक तथा 
आमभूरक कामाक्रभ, जाततम छ वाछ त हवरुद्धको सचेतना कामाक्रभ, श्माभ प्रसाद शभाा 
स्भतृत ऩाका भा प्रततभा स्थाऩना, साॊस्कृततक साभाग्री सहमोग, राग  औषध हवरुद्ध सचेतना 
कामाक्रभ, तसस्न ऩानी देउसी कामाक्रभ, भहहरा हहॊसा सचेतना कामाक्रभ, सॊस्कृतत सॊयऺण 
तथा प्रवधान कामाक्रभ, ऺभता हवकास कामाक्रभ य हवतबन्न खेरक द प्रततमोतगता आमोजना 
सहकामाका कूर ३९ मोजना तथा कामाक्रभहरु सम्ऩन्न बएको य ८ वटा कामाक्रभको 
प्रहक्रमा अगाडी फढाईएको छ । 
 स यस्ऺत आप्रवासन (साभी) कामाक्रभ अन्तगात कभाचायीहरुको ऺभता हवकास, साभ दाहमक 
अतबभ खीकयण, रयटनॉ स्वमॊसेवक ऩरयचारन, हवस्त्तम साऺयता तथा भनोसाभास्जक ऩयाभशा 
कऺा सॊचारन, भनोसाभास्जक ऩयाभशा सेवा सॊचारन गरयएको छ । मस अवतध तफचभा 
वैदेस्शक योजगायभा जान इच्छ क २१८४ जनाराई सूचना तथा ऩयाभशा सेवा प्रदान य 
६०८ जनाराई रयटनॉ स्वमॊसेवक भापा त सूचना प्रदान गरयएको छ । आप्रवासी स्रोत 
केन्रभा ४६ वटा केशहरु प्राप्त बएकोभा सहस्जकयण भापा त १६ वटा केशहरु सभाधान 
बएका छन ् । र्दवसीम कामाक्रभ, सूचना साभाग्री प्रकाशन, येतडमो स्जॊगर प्रसायण, 
सभन्वम फैठक सम्ऩन्न बएको छ ।    
 फ ढ्यौरी साहहत्म सभाज भकवानऩ यको आमोजनाभा मस स्जल्राका अग्रज कहव तथा 
साहहत्मकाय श्री त रसी थाऩाराई नागयीक अतबनन्दन गना आवश्मक सहमोग गरयएको छ 
। 

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम  
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 स्थानीम हवकासको प्रहक्रमाभा मोजना तज ाभा, कामाान्वमन य अन गभनका चयणहरुभा 
नागयीक सहबातगताराई प्रवधान गना सॊस्थागत रुऩभा अस्घ फढाइएको टोर हवकास सॊस्था 
गठन, ऩरयचारन य ऺभता हवकासका कामाहरुराई तनयन्तयता र्दइएको छ।चार  आ.फ.को 
भॊतसय भसान्तसम्भ उऩभहानगयऩातरका ऺेितबि ३५९ वटा टोर हवकास सॊस्थाहरु दताा 
बई हक्रमाशीर यहेका छन । टोर हवकास सॊस्थाको व्मवस्स्थत ऩरयचारनको रातग टोर 
हवकास सॊस्था गठन तथा ऩरयचारन सम्फन्धी कामाहवतध, 2079 स्वीकृत गरयएको छ । 
नगय स्तरयम सभन्वम सतभततको ऩ नगाठन गरयएको छ ।  

 नगयऺेि तबिका अतत तफऩन्न, तसभान्तकृत ऩरयवायको स्वास््म हवभाको कामाक्रभराई 
तनयन्तयता र्ददै चार  आ.व.को मस अवतधभा आतथाक रुऩरे हवऩन्न सभ दामका ७८० 
ऩरयवायको स्वास््म हवभा गने कामा अस्न्तभ चयणभा यहेको छ । 
 स त्केयी भहहराराई स्वस्थ जीवनमाऩनका रातग स त्केयी बएको ७ र्दन तबि स्वास््म 
चेकजाॉच (PNC) सहहत ऩोषणम क्त कोशेरी उऩरब्ध गयाउने कामाराई तनयन्तयता र्दइएको 
छ। चार  आ.व. को मस अवतधभा ४ सम २8 भहहराराई स्वास््म चेकजाॉच य ऩोषण 
कोशेरी उऩरब्ध गयाईएको छ ।
 कोतबड १९ हवरुद्धको खोऩ कामाक्रभ ९ हजाय ४०० जना, ५ देस्ख १२ वषा सम्भका 
हवद्याथॉहरुराई पाइजय खोऩ १९ हजाय ८ सम ८७ खोऩ रगाउन का साथै ५ वषा 
भातथका १६ हजाय फारफातरकाहरुराई ज काको औषधी ख वाईएको छ । तबटातभन ए 
कामाक्रभको क्रभभा १४ हजाय फारफातरकाहरुराई तबटातभन ए ख वाईएको छ । डेंग  
योग तनमन्िण कामाक्रभ अन्तगात अतबभ खीकयण, प्रचाय प्रसाय एवभ ्राभख टेको वास स्थान 
खोस्ज तथा नष्ट अतबमान सॊचारन गरयएको छ । 
 स्वास््म तपा  स्वीकृत वाहषाक कामाक्रभ अन साय सफै स्वास््म सॊस्थाको प्रभ ख सहहतको 
सहबातगताभा स्वास््म सेवाको अस्घल्रो आ.व.को वाहषाक सभीऺा कामाक्रभ सम्ऩन्न बएको 
छ । २१ औॊ भहहरा स्वास््म स्वमभ ्सेहवका र्दवस अवसयभा वकृ्तत्व करा प्रततमोतगता 
सभेत सम्ऩन्न बएको छ ।
 कोतबड १९ हवरुद्ध खोऩ रगाएको ५ हजाय ६ सम १० जना व्मस्क्तहरुराई खोऩ 
रगाएको क्य आय  काडा प्रभास्णत गरयएको छ । 
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 चार  आ.व.को भॊतसय भसान्तसम्भ ११९ जनाराई नेऩार सयकायरे प्रदान गने हवऩन्न 
नागयीक औषधी उऩचाय तसपारयस सतभतत भापा त ८ प्रकायका दीघा एवभ ्जहटर योगको 
तसपारयस गरयएको छ ।
 दूगाभ ऺेिभा स्वास््म सेवा ऩ  मााउन ेउदे्दश्मरे हेटौँडा १५ स्चप्रेहटभा तनमतभत सॊचारन ह न े
गयी हारराई १ जना स्वास््म कभॉफाट सेवा स चारु गयीदै आईएको छ । 
  स्वास््म कभॉको ऺभता अतबवहृद्ध गना हेटौँडा १८ स्स्थत हनााभाडी स्वास््म चौकीभा 
स यस्ऺत भाततृ्व सम्फन्धी अनसाइट कोस्चङ, ऺमयोग सम्फन्धी तातरभ, नाक कान घाॉटी य 
भ ख सम्फन्धी तातरभ सॊचारन, स्वास््म सेवा सूचना प्रणारी सम्फन्धी तातरभ प्रदान 
गरयएको छ । 
 स्वास््म सेवाको अवस्था हवश्लषेण गयी आगाभी र्दनभा सेवा स धाय गना स्वास््म सॊस्था 
प्रभ ख तथा पोकर ऩसानहरुको सहबातगताभा ऩोषण, ऺमयोग रगामतका कामाक्रभहरुको 
वाहषाक सभीऺा सम्ऩन्न गरयएको छ । 
 उऩभहानगयऩातरकाका सम्ऩूणा स्वास््म सॊस्थाहरुराई न्मूनतभ सेवा भाऩदण्डको अवस्थाभा 
ऩ  मााउन सभीऺा तथा अतबभ खीकयण कामा सम्ऩन्न गरयएको छ । 
 दूगाभ ऺेिभा यहेका भहहराहरुराई स्वास््म सेवाभा आकहषात गना हेटौँडा १ नकौरी 
ऺेिका गबावती भहहराहरुराई न्मानो कऩडा सहहत ऩोषण प्माकेट हवतयण गरयएको छ । 
 हवश्व एड्स र्दवसको अवसयभा एचआईबी सॊक्रतभतहरुराई ब्माङ्केट तथा न्मानो कऩडा 
हवतयण गरयएको छ । 
  नेऩार येडक्रस सोसाईटीसॉगको सहकामाभा मस चार  आ.व. भा ४३५ प्माकेट तन्श ल्क 
यगत हवतयण कामा सम्ऩन्न गरयएको छ । 
  हेटौँडा १३ य १६ भा यहेका स्वास््म चौकीहरुराई आधायबतू अस्ऩतारभा स्तयोन्नती 
गयी अस्ऩतार सॊचारनको तमायीभा यहेको छ । 
 ऩातरकाका ६ वटा स्वास््म चौकी भध्मे प्रमोगशारा नयहेका स्वास््म चौकीहरुभा 
प्रमोगशारा स हवधाको व्मवस्थाको रातग आवश्मक तमायी गरयएको छ । 

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम
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  स्शऺा हवकास तपा  नगय छािवतृत हववयण तथा व्मवस्थाऩन कामाहवतध, ब  टनदेवी 
प्राहवतधक क्याम्ऩस सॊचारन कामाहवतध, कोस्चङ कऺा सॊचारन, स्कूर फस सॊचारन, 
एभहवहवएस छािवतृत, स्शऺक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामाहवतधहरुको भस्मौदा तनभााण कामा 
सम्ऩन्न गरयएको छ ।  
 नवज्मोतत भा.हव. भा फौहद्धक अऩाङ्गमा कऺा व्मवस्थाऩन गना हवद्यारमसॉग सम्झौता गयी कामा 
अगाडी फढाईएको छ ।  
 नगय ऺेिका ७५ साभ दाहमक हवद्यारमहरुभा कऺा ० देस्ख ६ सम्भका हवद्याथॉहरुराई 
दैतनक रु.१५ का दयरे खाजा यकभ उऩरब्ध गयाईएको छ ।  
 फार र्दवसको अवसयभा स्चिकरा रगामतका अततरयक्त हक्रमाकराऩ सम्ऩन्न गरयएको छ 
।  
  साभ दाहमक हवद्यारमभा अॊग्रजेी भाध्मभफाट कऺा सॊचारनको रातग आवश्मक ऩूवााधाय 
हवकास गने कामा अन्तगात वडा नॊ. ३ का २ साभ दाहमक भा.हव. भा अॊग्रजेी भाध्मभफाट 
स्शऺण तसकाई हक्रमाकराऩको व्मवस्थाऩन गरयएको  छ ।  
 नगय ऺेि तबिका हवद्यारमहरुभा स्वच्छ खानेऩानीका रातग म योगाडा जडान गना 
हवद्यारमहरुफाट प्रस्ताव प्राप्त बई कामाान्वमन अस्घ फढाईएको छ ।  
 नगय ऺिे तबिका ५ साभ दाहमक हवद्यारमहरुभा नभ ना फारहवकास कामाक्रभ सॊचारन गना 
हवद्यारमहरुफाट प्रस्ताव प्राप्त बई कामाान्वमन अस्घ फढाईएको छ ।  
 गयीव तथा जेहेन्दाय हवद्याथॉहरुराई छािवतृत, शैस्ऺक साभाग्री सहमोग सम्फस्न्धत स्शऺण 
सॊस्थासॉग सभन्वम गयी उऩरब्ध गयाईएको छ ।  
 नगय ऺेि तबिका साभ दाहमक हवद्यारमका ६ देस्ख १२ सम्भका छािाहरुराई सेनेटयी 
प्माड हवतयण तथा व्मवस्थाऩन गना खरयद प्रहक्रमा अगाडी फढाईएको छ ।  
  मस अवतधभा वैकस्ल्ऩक तसकाई कामाक्रभ, नगय स्शऺा सतभततको फैठक सञ्चारन, 
हवद्यारम अन गभन, साभ दाहमक तथा सॊस्थागत हवद्यारमको प्रधानाध्माऩक फैठक य 
अन्तहक्रमा सम्ऩन्न बएको छ । 
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 याष्डऩतत शैस्ऺक स धाय कामाक्रभ अन्तगात नगय तबिका साभ दाहमक हवद्यारमहरुभा 
ऩूवााधाय स धाय य आइतसटी कामाक्रभ कामाान्वमन गना हवद्यारमहरुसॉग सम्झौता प्रहक्रमा 
अगाडी फढाईएको छ ।  
 अन्तयऩातरका सम्फन्ध तथा सभन्वम हवकास अन्तगात यास्क्सयाङ्गमा गाउॉऩातरका वडा नॊ. 
९ को  एक नभ ना हवद्यारमसॉग शैस्ऺक ग णस्तय स धाय कामाक्रभ अस्घ फढाईएको छ ।  
 आधायबतू तह य भाध्मतभक तह स्शऺण सहमोग अन दान अन्तगात आधायबतू तह(६-
८) य भाध्मतभक तह (९-१०) भा श न्म वा एक दयफन्दी बएको हवद्यारमहरुराई अॊग्रजेी, 
गस्णत य हवऻान हवषमभा स्शऺण सहमोग अन दान उऩरब्ध गयाईएको छ ।  
 ENSSURE ऩरयमोजना अन्तगात वसृ्त्त भागा तनदेशन सम्फन्धी अतबभ खीकयण, हवद्यारम 
ऩहहचान तथा सम्झौता गयी कामाान्वमनको चयणभा ऩ गेको छ । 

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम

 मस सम्भातनत सबा सभऺ चार  आतथाक वषाको २०७९ भॊतसय भसान्तसम्भको खचा 
हववयण प्रस्त त गने अन भतत चाहन्छ  । 

 चार  आ.व. को हारसम्भको अवतधभा आम तपा  सॊघीम सयकाय सभानीकयण तथा 
सशता अन दान तपा  55 कयोड 46 राख 6 हजाय 583 प्रदेश सयकाय सभानीकयण
सशता य सभऩ यक अन दान तपा  37 राख 50 हजाय सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायफाट 
प्राप्त ह न े याजश्व फाॉडपाॉट तपा  6 कयोड 7 राख 68 हजाय 675 य आन्तरयक स्रोत 
कय याजश्व श ल्क य गत वषाको नगद भौज्दात अल्मा सभेत गयी 87 कयोड 87 राख 8 
हजाय 399 अथाात ् ५1.76 प्रततशत आम्दानी गना सपर बएको छ।
 त्मसैगयी खचा तपा  कामाारम सञ्चारन तथा प्रशासतनक ऺेि तपा  हारको अवतध सम्भ 
17 कयोड 58 राख 64 हजाय अथाात 4४.24 प्रततशत स शासन तथा अन्तय सम्फस्न्धत 
ऺेि तपा  १ कयोड 80 राख 52 हजाय अथाात १1.17 प्रततशत ऩूवााधाय हवकास ऺेि 
तपा  13 कयोड 69 राख 92 हजाय अथाात १3.33 प्रततशत साभास्जक हवकास ऺिे 
तपा  30 कयोड 74 राख 12 हजाय अथाात २8.3७ प्रततशत य आतथाक हवकास ऺेि 
तपा  2 कयोड ४० राख 64 हजाय अथाात 11.14 प्रततशत सभेत क र 66 कयोड 23 
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राख 85 हजाय अथाात २2.8४ प्रततशत यकभ खचा बैसकेको अवस्था छ। मस अवतधभा 
अतधकाॊश ऺिेगत आमोजना तथा कामाक्रभहरु सम्झौता बई कामा सञ्चारनको क्रभभा 
यहेको य खचा ब  क्तानी नबई सकेको ह ॉदा ऺेिगत खचाभा कभी देस्खएकोभा असाय 
भसान्तसम्भको अवतधभा मसभा उल्रेखनीम प्रगतत ह ने अऩेऺा तरएको छ  ।
 गत २०७9 आषाढ २० भा सम्ऩन्न ११ औॊ नगय सबाफाट आ.व. २०७9/80 का 
रातग कूर फजेट २ अफा 71 कयोड 79 राख 72 हजाय 820 रुऩैमाॉ फयाफयको आम 
व्मम हववयण स्वीकृत बएकोभा गत वषा सम्झौता बई रु. 37 कयोड बन्दा फढी 
स्जम्भेवायी सयेका मोजना तथा कामाक्रभहरुको ब  क्तानीका रातग थऩ फजेट व्मवस्थाऩन 
सहहत नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट सरुवा बई आउने कभाचायी य आन्तरयक 
व्मवस्थाऩनफाट कयाय बएका कभाचायीहरुको तरफ बत्ता रगामत सञ्चारन खचा, मस 
अवतधभा कामाऩातरकाफाट तनणाम बएका कामाक्रभहरु जस्तै खानेऩानी न्म नतभ भहश र 
ब  क्तानी, फारभैिी स्थानीम शासन कामाक्रभ, ब  टनदेवी ईस्न्जतनमरयङ्गमा करेज सॊचारन 
व्मवस्थाऩन, सपा हेटौँडा् स्वच्छ हेटौँडा अतबमान, याप्ती तट डस्म्ऩङ्गमा साईट तनभााण/स धाय, 
पोहय व्मवस्थाऩन उऩकयण खरयद, अटोतबरेज रागत सहबातगता, कृहष उऩज थोक फजाय 
केन्र थऩ फजेट  यकभ  एवभ ्भाग बई आएका अन्म अत्मावश्मक कामाक्रभहरुको रातग 
आन्तरयक स्रोत व्मवस्थाऩन गयी सॊशोतधत फजेट रु.3 अफा 5 कयोड प्रस्ताव गयेको छ  ।  

नगय सबाका अध्मऺ भहोदम, 

 चार  आतथाक वषाको रातग नगय सबाफाट ऩारयत नीतत तथा कामाक्रभ य सॊशोतधत फजेटरे 
नगयवासीका जीवनस्तयभा ग णात्भक स धाय ह ॉदै जान,े नगयभा उऩरब्ध स्रोत साधनको 
उच्चतभ उऩमोगफाट नगयवासीको आतथाक उन्नततभा टेवा ऩ  ग्न ेय वस्ञ्चतीभा ऩयेका वगा, ऺेि 
तथा सभ दामहरुको हवकासभा भूरप्रवाहीकयण बई सभावेस्शताको प्रवद्धान भापा त स्थानीम 
रोकतन्ि स दृढ ह ने हवश्वास तरएको छ  । 

 अन्त्मभा चार  आतथाक वषाको भॊतसय भसान्तसम्भको प्रगतत सभीऺा सहहतको सॊशोतधत फजेट 
तज ाभा गदाा भागादशान गन ाह ने नगय प्रभ खज्मू, हवषमगत सतभततका सॊमोजक एवभ ्सदस्महरु, 

वडा अध्मऺहरु, प्रभ ख प्रशासकीम अतधकृत रगामत सम्ऩूणा याष्डसेवक कभाचायीहरु, नागरयक 
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सभाज, फ हद्धजीहव, सञ्चाय जगत तथा सम्ऩूणा नगयवासीहरुराई धन्मवाद ऻाऩन गदै आबाय 
प्रकट गदाछ  । 

  

धन्मवाद ।
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