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नगयप्रभङ्टख एवभ ्नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

नगयसबा सदस्मज्मूहरू, 

सञ्चायकभॉ ङ्झभत्रहरु एवभ ् उऩङ्ञस्थत सम्ऩूण ुभहानङ्टबावहरु 

  
1. सॊघीम रोकताङ्ञरत्रक गणतरत्र स्थाऩना ऩश्चात प्राप्त उऩरङ्ञधधको रुऩभा स्थानीम सयकाय गठन बई मस 

उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ऩाॉचौ फषकुो नवौं नगयसबा य  आ.व. २०७८/७९ को नीङ्झत, कामकु्रभ तथा 
फजेट प्रस्तङ्टङ्झतको राङ्झग महाॉहरुको साभङ्ट उऩङ्ञस्थत बएका छौँ . 

 

2. मस घडीभा सॊघीम रोकताङ्ञरत्रक गणतरत्र  स्थाऩनाको चयणभा बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ साभाङ्ञजक तथा याजनैङ्झतक   
आरदोरनहरुभा जीवन आहङ्टङ्झत गनङ्टहुङ्टने सम्ऩूण ुऻातअऻात शङ्जहदहरुप्रङ्झत बावऩूण ुश्रद्धाञ्जरी अऩणु गन ु
चाहरछौं । साथै मस अवङ्झध ङ्झफचभा कामऩुाङ्झरका सदस्म श्री यत्नरार ङ्झफश्वकभाुको कोङ्झबड-१९ 
सॊक्रभणको कायण उऩचायको क्रभभा असाभङ्जमक ङ्झनधन बएकोभा भतृ आत्भाप्रङ्झत हाङ्छदुक श्रदाञ्जरी 
अऩणु गदुछौँ । 

 
3. सन ्२०१९ को उत्तयाधभुा देखा ऩयी हार ङ्जवश् वव्माऩी भहाभायीको रुऩ ङ्झरएको कोङ्झबड-१९  कोयोना  

बाइयसको ऩङ्जहरो य दोश्रो चयणको सॊक्रभणफाट नेऩार ऩङ्झन अछङ्टतो यहन सकेन। मस योगको 
सॊक्रभणफाट ङ्झनधन हङ्टन ङ्ट बएका सफै नेऩारी ङ्छददीफङ्जहनी तथा दाजङ्टबाइहरु प्रङ्झत हाङ्छदुक श्रद्धारजरी व्मक्त 
गदै सॊक्रङ्झभतहरुको शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदुछौ ।  

 
4.  मस उऩभहानगयऩाङ्झरका रोकतरत्रका रमूनतभ आधायबतू भूल्म भारमता फहङ्टरवादी खङ्टरा सभाज, भानव 

अङ्झधकाय, रोकतरत्र, साभाङ्ञजक रमाम, सहकाङ्चयता, सहअङ्ञस्तत्व य सभरवमको ङ्झसद्धारतराई आत्भसात गदै 
ङ्जवङ्झधको शासनप्रङ्झत ऩूण ुप्रङ्झतवद्ध छ । रोकतरत्रराई साभाङ्ञजक जीवन ऩद्धङ्झतका रुऩभा स्थाङ्जऩत गने 
कङ्ट याभा उऩभहानगयऩाङ्झरका हयऩर प्रमत् नशीर छ । शासकीम व्मवस्थाभा आएको ऩङ्चयवतनुको 
अनङ्टबङू्झत सफै नगयफासीरे गन ुसकून ्बर नभेा हाभीहरु अत्मरत सचेत छौं । 

 
5. प्राङ्जवङ्झधक दृङ्जिरे उऩमङ्टक्त, साभाङ्ञजक रूऩभा सरतङ्टङ्झरत एवभ ्याजनैङ्झतक रूऩभा स्वीकाम ुङ्जवकास प्राङ्झप्तका 

राङ्झग सभरवम कामभ गदै ङ्जवकासका साझा गरतव्म/प्राथङ्झभकता चमन गनङ्टऩुने ङ्जवङ्ञशि अवस्था, राभो 
याजनीङ्झतक ङ्चयक्तता ऩङ्झछ नमाॉ सॊयचना अरतगतु काभ गनङ्ट ु ऩदाुको जङ्जटर अवस्था, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा वहार बइसकेऩङ्झछ नगयवासीहरूको सरतङ्टङ्झरत ङ्जवकास एवभ ् सेवा प्राङ्झप्त प्रङ्झतको 
फढ्दो अऩेऺाको सम्फोधन, ङ्झसङ्झभत आरतङ्चयक श्रोत य सॊघीम अनङ्टदानभा ङ्झनबयु ङ्जवकास कामहुरू सञ्चारन 
गनङ्टऩुने ऩषृ्ठबङू्झभभा आङ्झथकु फष ु२०७८/७९ को  फजेट नीङ्झत तथा कामकु्रभ मस गङ्चयभाभम सबाभा 
प्रस्तङ्टत गन ुगइयहेका छौं । 

 
6. सचेत, सङ्टसूङ्ञचत य सॉस्कायमङ्टक्त नेऩारी नागङ्चयकको अथक भेहनत य गौयवऩूण ु फङ्झरदानीफाट प्राप्त 

सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ सावबुौभ जनताको चमनभापुत ङ्झनवाङु्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट गठन बएको 
उऩभहानगयऩाङ्झरका उऩभहानगयफासीहरुको आधायबतू हक तथा अङ्झधकायप्रङ्झत सचेत य सदृष्म यहॉदै 
"सपा हङ्चयमारी, पूरैपूरको सहय हेटौंडा" बङे्ङ सोचका साथ नेऩार सयकायको ऩररौँ मोजना, ङ्छदगो 
ङ्जवकासको रक्ष्म, सॊघ य प्रदेश सयकायको फजेट एवभ ्प्राथङ्झभकता, स्थानीम सयकायको "सभदृ्ध हेटौंडा, 
सङ्टखी नगयवासी" फनाउने अल्ऩकारीन य दीघकुारीन मोजनाहरु प्रङ्झत दृढ यही नेऩार सयकायको "सभदृ्ध 
नऩेार, सङ्टखी नऩेारी" तथा प्रदेश सयकायको "स्वस्थ, सङ्टसॊस्कृत य सङ्टखी जनता; सभाजवाद उरभङ्टख सभदृ्ध 
प्रदेश" को याङ्जिम तथा प्रादेङ्ञशक आकाॉऺा ऩूया गने अङ्झबमानप्रङ्झत ऩूण ुप्रङ्झतफद्ध छौँ। 
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7. ङ्जवश्वबयी भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाइयस (कोङ्झबड १९) को ऩङ्जहरो य दोश्रो चयणफाट 

सङृ्ञजत  ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको कायणरे भङ्टरङ्टकको अथतुरत्र य सभग्र शासन प्रङ्जक्रमाभा नै प्रङ्झतकूर प्रबाव 
ऩायेको छ। मस्तो ङ्जवङ्ञशि य जङ्जटर अवस्थाका कायण स्थानीम सयकायको ऩङ्झन ङ्जवकास प्रमास अफरुद्ध 
बई आङ्झथकु तथा भानवीम सॊकट उत्ऩङ्ङ हङ्टन ऩङ्टगेको छ । मस्तो ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थतीभा अहोयात्र खट्नङ्टहङ्टन े
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, स्वास््मकभॉ, भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका, सङ्टयऺाकभॉ रगामत सम्ऩूण ु यािसेवक 
कभचुायीहरु प्रङ्झत सम्भान प्रकट गन ुचाहरछौं । 

 

८. आङ्झथकु फष ु २०७८/७९ को फजेट, नीङ्झत तथा कामकु्रभ प्रस्तङ्टत गदाुको अवस्थाभा मस 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आरतङ्चयक आम, नेऩार सयकायफाट प्राप्त हङ्टने सभानीकयण, शसत,ु सभऩूयक य 
ङ्जवशेष अनङ्टदान, प्रदेश सयकायफाट प्राप् त सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानभा उल्रेखनीम फढोत्तयी नबएको 
अवस्था, याजस्व फाॉडपाॉड रगामतका श्रोतहरूभा अऩेऺा गये अनङ्टरूऩ वृङ्जद्ध नहङ्टॉदा स्रोतको कभी हङ्टन 
गएको, भूरङ्टक रकडाउनभा यही कोङ्झबड-१९को सॊक्रभणको व्मवस्थाऩन गनङ्ट ुऩयेको जस्ता कायणहरुरे 
प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएका कङ्झतऩम नगयको सभग्र ङ्जवकासभा भहत्व याख्न े जनअऩेङ्ञऺत ङ्जवकास 
आमोजनाहरू प्रबावकायी रुऩरे कामारुवमन गन ुनसङ्जकएको चारू आङ्झथकु फषकुो मथाथतुा हाम्रा साभङ्ट 
स्ऩिै छ ।    

 

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ आङ्झथकु फष ु२०७७/७८ को हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वाङ्जषकु कामकु्रभ कामाुरवमनको रक्ष्म य 
प्रगङ्झतको सॊङ्ञऺप्त सभीऺा गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट । 

  
१ .आङ्झथकु फष ु२०७७/७८ को वाङ्जषकु कामकु्रभको सभीऺा 
आज २०७८ सार असाय १० गते उऩभहानगयऩाङ्झरकाको फजेट, नीङ्झत तथा कामकु्रभ प्रस्तङ्टत गदाु 
चारू आङ्झथकु फष ु२०७७/७८ को जेष्ठ भसारत सम्भको अवङ्झधराई आधाय भानी बौङ्झतक तथा ङ्जवत्तीम 
प्रगङ्झतहरू प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । चारू आङ्झथकु फषकुो फाॉकी अवङ्झधको बौङ्झतक तथा ङ्जवत्तीम प्रगङ्झतहरू 
वाङ्जषकु प्रगङ्झत सङ्झभऺा गयी आगाभी नगयसबाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयने व्महोया अनङ्टयोध गदुछङ्ट।अफ भ 
ऺेत्रगतरुऩभा फाङ्जषकु रक्ष्म य प्रगङ्झतको सङ्ञऺप्त सङ्झभऺा प्रस्तङ्टत गन ुगैयहेको छङ्ट। 

  

१.१ ऩूवाधुाय ङ्झनभाणु   
 १.१.१ सडक 

ऩूवाुधाय अरतगतु मातामात ऩङ्टवाुधायतपु कूरमोजना ४६० वटा सञ्चारन गङ्चयएकोभा २२५ वटा ङ्झनभाणु 
काम ुसम्ऩङ्ङ बएको य २३५ वटा मोजना चारङ्ट अवस्थाभा यहेका छन ्। सो अरतगतु २०.५ ङ्जक. ङ्झभ. 

कॊ ङ्जक्रट सडक य १.५ ङ्जक. ङ्झभ. कारोऩते्र सडक यहेको छ ।  

 

१.१.२  बवन आवास तथा शहयी ङ्जवकास   
बवन तपु कूर४० मोजना सञ्चारन गङ्चयएकोभा ७ वटा सम्ऩङ्ङ बएको य ३३ वटा मोजना चारङ्ट 
अवस्थाभा यहेका छन ्। सो अरतगतु सम्ऩङ्ङ बएका मोजनाभा प्रङ्झतऺारम १, भठभङ्ञरदय १, खेरभैदान 
१ य साभङ्टदाङ्जमक बवन ४ वटा यहेका छन ्।  
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१.१.३  सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध    
मस अरतगतु कूर मोजना ३ वटा सञ्चारन गङ्चयएकोभा २ वटा ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ बएको य १ वटा 
मोजना चारङ्ट अवस्थाभा यहेका छन ्।  
 
१.१.४  सम्ऩदा ऩूवाधुाय    
सम्ऩदा ऩूवाुधाय अरतगतु कूर६ वटा मोजना सञ्चारन गङ्चयएकोभा ३ वटा ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ बएको य 
३ वटा मोजना चारङ्ट अवस्थाभा यहेका छन ्। सो अरतगतु भठभङ्ञरदय २ वटा य घाटेऩाटी भभतु सम्बाय 
१ यहेको छ ।  

 

१.१.५  सॊघीम फजेट    
सॊघीम फजेट अरतगतु स्थानीम ऩूवाुधाय ङ्जवकास साझेदायी कामकु्रभ तपु कूरमोजना १३ वटा सञ्चारन 
गङ्चयएकोभा २ वटा ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ बएको य ११ वटा मोजना चारङ्ट अवस्थाभा यहेका छन ्।  
 

१.१.६  प्रदेश फजेट    
प्रदेश फजेट अरतगतु कूर२१ वटा मोजना सञ्चारन गङ्चयएकोभा ४ वटा ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ बएको य 
१७ वटा मोजना चारङ्ट अवस्थाभा यहेका छन ्।  
 
१.१.७  ऩमटुन ङ्जवकास   
ऩमटुन ङ्जवकास अरतगतु १ मोजना सञ्चारन गङ्चयएकोभा उक्त मोजना ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ बएको छ । 
जस अरतगतु कङ्ट ष्भाण्ड भङ्ञरदयको बवन ङ्झनभाुण काम ुयहेको छ ।  

 
नगय स्तयीम कामकु्रभ अरतगतु ऩूवाुधाय मोजना तपु सञ्चाङ्झरत भहत्वऩूण ुमोजनाहरुभा फसऩाकु तथा फस टङ्झभनुर 
बवन ङ्झनभाुण काम ुप्रायम्ब गङ्चयएको छ । हेटौंडा ४ भा अत्माधङ्टङ्झनक सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ फहङ्टउदे्धश्मीम व्माऩाङ्चयक बवन 
ङ्झनभाुण कामकुो ठेक्का सम्फरधी सूचना प्रकाशन बैसकेको छ।वडा नॊ. ४ हङ्टप्र चौयभा ८०० ङ्झभ. यङ्झनङ्ग ट्रमाक 
सम्ऩङ्ङको चयणभा ऩङ्टगेको छ। हेटौंडा ८ चररोदम भा. ङ्जव. को भैदानभा प्मायाङ्जपट ङ्झनभाुण काम ुअङ्ञघ फढेको छ 
। वडा नॊ.१२ य १४ को वडा कामाुरम प्रशासकीम बवन ङ्झनभाुण काम ुचारङ्ट अवस्थाभा यहेको छ । वडा 
कामारुमको प्रशासङ्झनक बवनभा एकरुऩता ल्माउन फाॉकी वडाको बवनको ङ्झनभाणु कामकुो ङ्झडजाइन तमायीको 
प्रङ्जक्रमा अगाडी फढाइएको छ । नगयको चक्रऩथ सडक ङ्झनभाुण काम ुअरतगतु ऩङ्जहरो चयणभा वडा नॊ. १५ य 
१६ भा सडक कॊ ङ्जक्रट ढरान गने काम ुचारङ्ट अवस्थाभा यहेका छन ्। वडा नॊ.१४ भा फनेरधाऩ काराऩानी 
खानेऩानी मोजना ङ्झनभाुण काम ु सम्ऩङ्ङ हङ्टने चयणभा ऩङ्टगेको छ । नभूना ङ्झफद्यारम ऩूवाुधाय ङ्जवकास कामकु्रभ 
अरतगतु आधङ्टङ्झनक याङ्जिम भा. ङ्जव. य चररोदम भा.ङ्जव.को अत्माधङ्टङ्झनक बवन ङ्झनभाुण काम ुचारङ्ट अवस्थाभा यहेको छ 
। प्रदेश सयकायफाट हस्तारतङ्चयत सभऩङ्टयक अनङ्टदान अरतगतु वडा नॊ.१७ को यानीखोरा याजदेवी सडक कारोऩते्र 
मोजना सम्ऩङ्ङ बएको छ । १७ नॊ. वडा कै च ङ्टच्चेखोरा याभऩङ्टय डाॉडा सडक ङ्झनभाुण काम,ु ५ नॊ. वडाको ङ्चयटेङ्झनङ्ग 
ऩखाुर य कॊ ङ्जक्रट योड ङ्झनभाणु मोजना खण्ड १ य वडा नॊ. ७ को सडक स्तयीकयण काङ्ञरतरोकऩथ देङ्ञख वडा 
कामाुरम जाने सडक ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ हङ्टने चयणभा यहेका छन ्।  
 मोजना कामरुवमनभा सहजताको राङ्झग जेङ्झसङ्जव १, टोटर स्टेशन ३ थान खयीद गङ्चयएको छ ।ङ्जकड्नी 
डाइराङ्झससका राङ्झग हेटौडा अस्ऩतारभा २ थान हेभोडाइराङ्झसस भेङ्झसन खयीद गङ्चयएको छ । शफदाह भेङ्झसन 
जडानको क्रभभा यहेको छ । शफ फहान खयीद प्रङ्जक्रमा चारङ्ट अङ्झथकु वषकुो अरतसम्भभा सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्था 
यहेको छ । 
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बवन इजाजत तथा भाऩदण्ड कामाुरवमन तपु चारङ्ट आ.फ ०७७।७८ को मस अवङ्झधभा घय नक्सा ऩेश ९९०, 
नक्सा ऩास ८९७, नक्सा म्माद थऩ ३९, नक्सा नाभ सायी १०८ बएको छ । मसैगयी नगय ऺेत्रको ६ वटा 
सडक सावजुङ्झनक गङ्चयएको छ बने ५ वटा जग्गा ङ्जवकास कामकु्रभ स्वीकृत बएको अवस्था छ । 

 
आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

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

 
१.२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास   
 १.२.१ स्वास््म 

 

१. उऩभहानगयऩाङ्झरकाका सफै वडाभा यहेका स्वास््म सॊस्थाको आफ्नै बवन ङ्झनभाुण गने मोजना अनङ्टरुऩ 
स्वास््म सॊस्था बवन नबएका वडा नॊ. १, ४, ५ य १० भा नमाॉ बवन ङ्झनभाुण काम ुप्रायम्ब गङ्चयएको छ 
। साथै वडा नॊ. ६, ११, १२, १४, १६, १८ य १९ को तल्रो ऺेत्रभा यहेका स्वास््म सॊस्था बवनको 
थऩ स्तयोङ्ङङ्झत गने काम ुचारङ्ट आ. व. ङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा यहेको छ । 

२. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको १९ नॊ. वडा अरतगतु ज्माङ्झभयेभा अवङ्ञस्थत ज्माङ्झभये शहयी स्वास््म केररको 
बवन याङ्जिम ऩङ्टनङ्झनभुाुण प्राङ्झधकयणको सहमोगभा मसै आङ्झथकु वषभुा सम्ऩङ्ङ हङ्टनगेयी ङ्झनभाुण काम ु
बइयहेको छ । 

३. उऩभहानगयको वडा नॊ. ७ य १५ भा यहेका स्वास््म सॊस्थाभा १/१ जना प्रमोगशाराकभॉको व्मवस्था 
गयी प्रमोगशारा सञ्चारन बैयहेका छन ्। वडा नॊ. १३ य १८ भा ल्माव सेवा सरचारन चारङ्ट आ.व. 
को अरत्म सम्भभा शङ्टरु गनेगयी तमायी गङ्चयएको छ।   

४. कोङ्झबड १९ को ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीसॉगै गत आ.व. फाट सञ्चारनभा आएको कोङ्झबड १९ आइसोरेसन 
सञ्चारन गन ु उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट श्रोत य जनशङ्ञक्त ऩङ्चयचारन गङ्चयएको छ । आङ्झथकु वषकुो 
प्रायम्बदेङ्ञख हेटौंडा ६ गौयीटायङ्ञस्थत आइसोरेसन सेरटय ऩङ्झछल्रो सभमभा ङ्झभङ्झत २०७८ फैशाख १२ 
देङ्ञख हारसम्भ हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको एकर प्रमासभा सञ्चारनभा यहेको छ। हारसम्भ उक्त 
सेरटयफाट १२७ जनारे सेवा ङ्झरएका छन ्। 

५. गत आङ्झथकु वषदेुङ्ञख सञ्चारनभा यहेको हेटौंडा ४ कया ुश्रङ्झभक भाद्यङ्झभक ङ्झफद्यारम तथा हेटौंडा १० 
गोयऺेश्वय भङ्ञरदय ङ्ञस्थत स्वाफ सॊकरन केररफाट मस आ. व. भा १९ हजाय आय. टी. ऩीसीआय य १४ 
सम ६० जनाको एरटीजेन ऩयीऺण गङ्चयएको छ । 

६.  सफै स्वास््म सॊस्थाहरुभा सूचना प्रङ्जवङ्झधभैत्री फनाउन इरटयनेटको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गङ्चयएको छ। 

७. स्थानीम तह सॊचारनभा आएसॊगै औषङ्झध एवभ ्स्वास््म साभग्रीको अव्मफङ्ञस्थत बण्डाय गने कामरुाई 
गत आ.व.फाट घय बाडाभा ङ्झरई धमफङ्ञस्थत गदै आएकोभा चारङ्ट आ.व. भा कामाुरम ऩङ्चयसयभा बण्डाय 
कऺ ङ्झनभाुण गयीऔषङ्झध, स्वास््म साभग्री बण्डाय गने धमफस्था ङ्झभराईएको छ। बण्डाय कऺको ऺभता 
फढाउन  हार बएको बण्डाय कऺसॊगैको खङ्टरा ठाउॉभा एक थऩ कऺ ङ्झनभाुण काम ुचारङ्ट आ.व. ङ्झबत्र 
सम्ऩङ्ङ गनेगयी प्रङ्जक्रमा अगाडी फढाइएको छ ।  

९. साङ्जवकभा ङ्ञजल्रा स्वास््म कामारुमफाट ङ्जवतङ्चयत खोऩराई ङ्ञजल्राको अरम ऩाङ्झरका झैँ मस ऩाङ्झरकाभा 
सभेत खोऩ बण्डाय गने य ङ्जवतयण गने कामकुा राङ्झग कयीव ५ राख जनसॊख्मा ऺभताको सेवा 
सॊचारन गन ुआवश्मक सभान खयीद गयी खोऩको राङ्झग शीत बण्डाय व्मफङ्ञस्थत गङ्चयएको छ  | 

 

१०. कोङ्झबड १९ को दोश्रो बेयीमरटसॊगै  आएको ङ्झफश्वधमाऩी भहाभायीको कायणरे हेटौंडा 
उऩभहानगयऩाङ्झरका रगामत भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्रा य ङ्झछभेकी ङ्ञजल्राफाट सॊक्रङ्झभत बई अस्ऩतारको सेवा 
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ङ्झरन आउने सेवाग्राहीको व्मफस्थाऩनभा सहमोग गन ुहेटौंडा अस्ऩतारभा आवश्मकता य भाग  अनङ्टसाय 
स्वास््मकभॉ ऩङ्चयचाङ्झरत गङ्चयएको छ | 

११. उऩभहानगयऩाङ्झरकाका २२ वटै स्वास््म सॊस्थाहरुफाट ङ्झनमङ्झभत स्वास््म सेवा तथा औषङ्झध ङ्जवतयणको 
काम ुबैयहेको छ ।   

१२. औषङ्झध आऩूङ्झत ुप्रणारीराई व्मफङ्ञस्थत गन ुङ्जवधङ्टतीम आऩूङ्झत ुप्रणारी भापुत व्मफङ्ञस्थत गङ्चयएको छ  | 
१३.  ङ्जवश्वधमाऩी भहाभायीको कायणरे सॊक्रङ्झभत बएका  सेवाग्राही भध्मे होभ आईसोरेसनभा फसेकाहरुराई 

ङ्जवतयण गन ुऔषङ्झधको व्मफस्था गयीस्वास््म सॊस्थाराई उऩरधध गयाईएको छ   | 
१४. रकडाउनभा स्वास््म सॊस्थाभा यही काभ गने आईसोरेसन य क्वायेरटाइनभा खङ्जटन ेस्वास््मकभॉराई 

जोङ्ञखभ बत्ता उऩरधध गयाई स्वास््मकभॉराई उत्साङ्जहत गने काम ुबएको छ । 

१५. गत आ.व. देङ्ञख प्रायम्ब गङ्चयएको ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक स्वास््म ङ्जवभा सहमोग कामकु्रभराइ ङ्झनयरतयता 
ङ्छदइएको छ।उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा स्थामी फसोफास गने ३०० जना ङ्झसभारतकृत अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ 
नगयफासीको ऩङ्चयवायको स्वास््म ङ्झफभा गने काम ुचारङ्ट आ.व.को अरत्म सम्भभा सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ ।  

१६. कोङ्झबड १९ को दोश्रो रहयसगै देङ्ञखएको बमावह अवस्था य उऩचायको क्रभभा अवश्मक ऩने 
अङ्ञक्सजनको हाहाकाय अवस्था सभाधन गन ु उऩभहानगयऩाङ्झरकाको अग्रसयता य सभरवमभा हेटौंडा 
अस्ऩतारभा अङ्ञक्सजन प्रारट स्थाऩना गने काम ु सम्ऩङ्ङ बएको छ । साथै तत्कारको अबाव 
व्मवस्थाऩन गन ुनङ्टवाकोट य इटहयीफाट अङ्ञक्सजन ल्माउने काम ुगङ्चयएको छ ।  

१७. ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म (SDG) य ऩररौ मोजनाको रक्ष्म ऩूया गनङ्टकुा साथै भात ृ भतृ्मङ्टदय कभ गन ु
उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा स्थामी फसोफास गने १००० जना सङ्टत्केयी भङ्जहराराई घयभा नै स्वास््मकभॉ 
ऩङ्चयचारन गयीसङ्टत्केयी जाॊच गनङ्टकुा साथै ऩोषण कोशेरी प्रदान गने काम ुबएको छ । 

 १८. उऩभहानगयऩाङ्झरकाका २६३ जना नगयफासीहरुरे ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक औषधी उऩचाय ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत 
भापुत नेऩार सयकायफाट सूचीकृत कडा योगको उऩचायका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस प्राप्त गयेका छन ्। 

१९. चारङ्ट अ.व.भा ऩङ्जहरो य दोश्रो चयणभा उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका ९२०० जना जेष्ठ नागङ्चयक 
सङ्जहतराई कोङ्झबङ्झसल्ड य बेयोङ्झसल्ड भ्माङ्ञक्सनको ऩङ्जहरो भात्रा रगाइएको छ । साथै खोऩ 
उऩरधधताका आधायभा ऩङ्जहरो य दोश्रो भात्रा खोऩराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइएको छ ।  

  

 

१.२.२ ङ्ञशऺा  

1. ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय वृङ्जद्ध गन ु मोजनाफद्ध शैङ्ञऺक कामकु्रभका राङ्झग शैङ्ञऺक क्यारेण्डय 
ङ्झनभाुण गयी कामारुवमन गङ्चयएको छ। ङ्जवद्याथॉको प्रङ्झतबा ऩङ्जहचानका राङ्झग शैङ्ञऺक क्यारेण्डय 
अनङ्टरुऩ ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गङ्चयएको छ ।  

2. सम्ऩूण ु साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊस्थागत ङ्जवद्यारमका EMIS को काम ु गने प्रधानाध्माऩक वा 
ङ्ञशऺकहरुको राङ्झग ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ ङ्छदइएको छ । ङ्जवषमगत ताङ्झरभ भापुत ङ्ञशऺकहरुको 
ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयएको छ ।  

3. कोङ्झबडका कायण बौङ्झतक उऩङ्ञस्थङ्झतभा कऺा ८ को ऩयीऺा गयाउन सम्बव नबएकोरे ऩयीऺा 
सङ्झभङ्झत भापुत भाऩदण्डको आधायभा आरतङ्चयक भूल्माॊकनद्वाया नङ्झतजा प्रकाशन गङ्चयएको छ ।  

4. दयवरदी ङ्झभरानको कामङु्जवङ्झध फनाई सोही अनङ्टसाय काम ु सम्ऩङ्ङ गयी ङ्ञशऺक व्मवस्थाऩन काम ु
ङ्झनयरतय बइयहेको छ ।  

5. प्रधानाध्माऩकसॊगको ङ्झनयरतय सम्ऩकु, सूचना आदानप्रदान, सभरवम कामकुा राङ्झग भाङ्झसक रुऩभा 
साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको प्रधानाध्माऩक फैठक सञ्चारन गङ्चयदै आएको छ ।  
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6.  ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी तथा ङ्ञशऺक अङ्झबबावक सॊघका ऩदाङ्झधकायीको काभ, 

कतवु्म य अङ्झधकायको अवगत गयाउन,े सकायात्भक अभ्मासहरु आदानप्रदान गने य छरपर 
अरतङ्जकु्रमा राङ्झग ङ्जव.व्म.स. य ङ्ञशऺक अङ्झबबावक सॊघका ऩदाङ्झधकायी ङ्जवच ङ्झनयरतय अरतङ्जकु्रमा 
सञ्चारन गङ्चयएको छ । 

7. सशत ु फजेट भापुत आउन े तथा आरतङ्चयक खचफुाट हङ्टने सम्ऩूण ु कामकु्रभको फाॉडपाॉट ङ्ञशऺा 
सङ्झभङ्झतभा छरपर गयी कामाुरवमन गङ्चयएको छ ।  

8. ङ्जवद्यारमभा यहेका फार सभूहराई सङ्जक्रम फनाई ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩभा सभावेश 
गयाइएको छ । साना फारफाङ्झरकाराई रङ्ञऺत गयी नभूना फार ङ्जवकास कामकु्रभ य ङ्जवद्यारमभा 
शङ्टद्ध खानेऩानीका राङ्झग मङ्टयो गाड ुकामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइएको छ ।  

9. स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाुणको काम ु सम्ऩङ्ङ गयी छऩाई, ङ्जवतयण य प्रवोङ्झधकयणको काम ु अगाडी 
फढाइएको छ ।  

10. दङ्टगभु ऺेत्रभा सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺकको भनोफर फढाउनका राङ्झग दङ्टगभु ङ्ञशऺक प्रोत्साहन 
बत्ताराई ङ्झनयरतयता ङ्छदईएको छ । रमून तरवभा अध्माऩन गयाउन ेफार ङ्जवकास सहजकताुहरुको 
भनोफर फढाउनका राङ्झग प्रोत्साहन बत्ता फढाइएको छ । 

11. ङ्जवद्याथॉको ऩहङ्टॉच फढाउनका राङ्झग ङ्जवकट ऺेत्रभा सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारमका छात्र छात्राको राङ्झग 
ऩोशाक य साभग्री ङ्जवतयणको कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदईएको छ ।  

12. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा प्रङ्जवङ्झधको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्तायका राङ्झग आधायबतू तहका ङ्जवद्यारमहरुभा 
कम्प्मङ्टटय य इरटयनेट ङ्जवस्ताय गङ्चयएको छ । रमून शङ्टल्कभा अॊग्रजेी भाध्मभवाट ङ्ञशऺा ङ्छदने सभता 
स्कङ्ट रराई प्रोत्साहन गङ्चयएको छ ।  

13. ङ्ञशऺकहरुको तरव ङ्झनकासाको कामरुाई सहज फनाउनका राङ्झग सफ्टवेमय ङ्झनभाुणको काम ु
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 

14. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺा नीङ्झत ङ्झनभाुण गने कामदुर गठन बै काम ुप्रायम्ब गङ्चयएको छ ।   

१.२.३ भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा रैससास  
१. नगयऺेत्रभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुराइ ुअऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र प्राप्तीभा सहजता ल्माउनको राङ्झग 

नगयका १२ वडाहरुभा अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयण घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन गङ्चयएको छ 
।ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयण कामरुाइ ुव्मवङ्ञस्थत फनाउनको राङ्झग स्थानीम सङ्झभङ्झतको ङ्झनयरतय सकृमता 
यहेको छ ।नगयफाट हारसम्भ ५६७ जना अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तरे ऩङ्चयचम ऩत्र प्राप्त 
गङ्चयसकेका छन ्। 

२. ज्मेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवसको सरदब ुऩायी वडा कामाुरमको सभरवमभा ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुको सम्भानाथ ु
९५ जना गङ्चयव तथा असहाम ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुराइु सहामता साभाग्री ङ्जवतयण गङ्चयएको छ । 
त्मसैगयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका अऩाङ्गता बएका ४३ जना व्मङ्ञक्तहरुराइु सहामक साभाग्री ङ्जवतयण 
गङ्चयनङ्टका साथै १९ वटै वडाका १९३ जना ऩूण ुअशक्त अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुराइु साभाग्री 
सङ्जहत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधद्वाया  घय-घयभा बेटघाट गङ्चयएको छ । 
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३. रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्जऩडीत तथा प्रबाङ्जवत भङ्जहराहरुको राङ्झग ऩङ्टनस्थाुऩना, स्वास््म उऩचाय, ङ्झफउऩूॉजी प्रदान, 

भनोऩयाभश ु एवभ ् रमाम प्रदान गनकुा राङ्झग याजदेवी भङ्जहरा फहङ्टउदे्धश्मीम सहकायी सॊस्था 
फसाभाडी भापुत अल्ऩकाङ्झरन सङ्टयङ्ञऺत आश्रमस्थर सञ्चारन कामरुाइु ङ्झनयरतयता ङ्छदइएकोभा चारू 
आ.व. भा ८६ जनारे सेवा ङ्झरएका छन ्। आफ्नै बवनभा सङ्टयङ्ञऺत आश्रमस्थर सञ्चारनका 
राङ्झग हेटौंडा ११ भा बवन ङ्झनभाुण काम ुचारङ्ट आ.व. को अरत्म सम्भभा ऩूया हङ्टने अवस्थाभा 
यहेको छ। 

४. एकर भङ्जहराहरुराइु आम आजनुभा टेवा ऩङ्टर् माई उनीहरुको आङ्झथकु सशङ्ञक्तकयण गनकुा राङ्झग 
नगयङ्झबत्रका १४ जना एकर भङ्जहराहरुराइ ु उनीहरुकै योजाइको व्मवसाम सञ्चारनका राङ्झग 
अनङ्टदान यकभ उऩरधध गयाइएको छ । वडा नॊ. १, ३, १३ य १६ का १२ जना गङ्चयफ तथा 
ङ्जवऩङ्ङ भङ्जहराहरुराइ ुगाइ ुऩारनका राङ्झग जनही रु ५० हजायका दयरे अनङ्टदान यकभ उऩरधध 
गयाइएको छ । 

५. नगयऺेत्रङ्झबत्रका सफै भङ्जहराहरुराइ ु ऺभता ङ्जवकास, नेततृ्व ङ्जवकास एवभ ् साभङ्टदाङ्जमक कामभुा 
ऩङ्चयचारन सभेत गने उद्देश्मरे १९ वटै वडाभा भङ्जहराहरुको फहृत बेराको आमोजना गयी 
वडास्तयीम भङ्जहरा जागयण सभूह य नगयभा नगयस्तयीम भङ्जहरा जागयण सभूह गठन गङ्चयएको छ 
।  

६. ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुको ऻान सीऩ हस्तारतयण एवभ ् उनीहरुको हक अङ्झधकाय प्रवदु्धन गने साथै 
बराकङ्ट सायी गनकुा राङ्झग वडा नॊ ७, ८, १८ य १९ भा गयी ५ वटा ज्मेष्ठ नागङ्चयक ङ्झभरन 
केरर स्थर चारङ्ट आ.व. को अरत्म सम्भभा ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ हङ्टने क्रभभा यहेका छन ्। 

७. अङ्झबबावक ङ्जवहीन फारफाङ्झरकाहरुराइ ुप्रदेश सयकायको सहमोगभा भाङ्झसक २ हजायका दयरे ५ 
जनाराइु सहामता प्रदान गङ्चयएको छ । कोङ्झबड १९ को सॊक्रभणराइु भध्मनजय गदै 
फारफाङ्झरकाहरुरे ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट याहरु य उनीहरुका ङ्ञजऻासाको सम्फोधन गन ु साथै 
रकडाउनका सभमभा उनीहरुका प्रङ्झतबा प्रस्पङ्ट टन गन ुबच ङ्टअुर फैठक य येङ्झडमो कामकु्रभ सञ्चारन 
गङ्चयएको छ । 

८. भानव सेवा आश्रभ, भाभा घय नेऩार, ङ्छदव्मसेवा ङ्झनकेतन जस्ता सॊस्थाहरूभा भानवीम 
सॊवेदनशीरताराई ध्मानभा याङ्ञख मस आ.व. भा ऩङ्झन गत वषहुरूभा जस्तै आङ्ञश्रत २५० बरदा 
फढी असहाम, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाहरुराई खानऩान,  औषधी उऩचाय य 
हेयचाहभा सहमोग ऩङ्टर् माइएको छ । 

९. ङ्जवङ्झबङ्ङ साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था भापुत रागङ्ट औषध सचेतना कामकु्रभ, नेततृ्व ऺभता ङ्जवकास, 

रोकसेवा आमोग तमायी कऺा सञ्चारन तथा  उऩबोक्ता सचेतना कामकु्रभफाट प्रत्मऺ राबाङ्ञरवत 
बएका छन ्। 

१०. साभाङ्ञजक ङ्जवकास ऺेत्र अरतगतु ङ्जऩछङ्झडएका वग,ु भङ्जहरा, दङ्झरत तथा जनजाती फगकुा राङ्झग 
सीऩभङ्टरक आमभूरक कामकु्रभहरु ङ्झसराई, ङ्जक्रिर गहना फनाउने ताङ्झरभ, धमङ्टटीऩारयु, कऩडाको 
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जङ्टत्ता फनाउने जस्ता ताङ्झरभ य भङ्जहराहरुको प्रजनन स्वास्थसॉग सम्फङ्ञरधत कऩडाको प्माड  
फनाउने ताङ्झरभफाट १९९ जना भङ्जहराहरु राबाङ्ञरवत बएका छन ्। 

११. खेरकूद तपु भेमय कऩ, स्थानीम तह शङ्जहद स्भङृ्झत गोल्डकऩ य यािऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्झसल्ड तथा 
उऩभेमय कऩ भङ्जहरा बङ्झरफर प्रङ्झतमोङ्झगता, ङ्ञजल्रा स्तयीम भङ्जहरा बङ्झरफर प्रङ्झतमोङ्झगता जस्ता 
खेरकूदको आमोजना गयी नगयका मङ्टवा तथा खेराडीहरुभा खेरकूदको भाध्मभफाट स्वस्थता, 
अनङ्टशासन य नगयको ऩङ्जहचानभा ङ्जवशेष बङू्झभका खेल्न ेवातावयण कामभ गङ्चयएको छ । 

१२. उऩभहानगयऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरूभा यहेका २४ स्थानभा धाङ्झभकु तथा साॉस्कृङ्झतक 
सॊस्थाहरुराइु ङ्झनभाुण तथा भभतु सङ्टधायका राङ्झग अनङ्टदान उऩरधध गयाइएको छ । मसैगयी ६ 
स्थानहरुभा रङ्ञऺत वगकुो ऩयम्ऩयागत ऩेशा तथा व्मवसाम सञ्चारनभा सहमोग गङ्चयएको छ । 

१३. फार ङ्छदवसको अफसयभा भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्राभा यहेका फारगहृका फारफाङ्झरकाहरुफीच ङ्ञचत्रकरा 
प्रङ्झतमोङ्झगता, ङ्ञजल्रास्तयीम कङ्जवता प्रङ्झतमोङ्झगता य फारगहृ सॊचारक तथा फारफाङ्झरकाको ऺेत्रभा 
काभ गने सॊघ सॊस्थाफीच अरतयङ्जक्रमात्भक फैठक तथा कामकु्रभ सम्फङ्ञरधत ऺेत्रभा ङ्जक्रमाशीर 
सघॊ सॊस्थाहरुसॊगको सभरवम य सहकामभुा बच ङ्टअुर भाध्मभफाट सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 

१४.  ङ्जकशोय ङ्जकशोयीहरुराई सचेतनाभङ्टरक कामकु्रभ ८ वटा वडाहरुभा सॊचारन गङ्चयसङ्जकएको साथै 

ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्थाहरुको सभरवम य सहकामभुा  रैङ्झगॊक ङ्जहॊसा ङ्जवरुद्धको १६ ङ्छदने अङ्झबमान 
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ। 

!% ङ्जवकास ङ्झनभाुण य साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनभा नागङ्चयकको सहबाङ्झगताराई प्रबावकायी फनाउन मस 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा टोर ङ्जवकास सॊस्था गठन, ऺभता ङ्जवकास य ऩङ्चयचारनको काम ुगत ङ्जवगत 
वषदेुङ्ञख नै हङ्टॊदै आएकोभा चारङ्ट आ.व. को जेष्ठ भसारतसम्भ ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाभा नमाॊ थऩ १६ वटा 
टोर ङ्जवकास सॊस्था गठन बई टोर ङ्जवकास सॊस्थाको कूरसॊख्मा ३४४ ऩङ्टगेको छ ।  

 

१६ उऩबोग्म खाद्य फस्तङ्टको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गन ु सञ्चाङ्झरत खाद्य ऩयीऺण प्रमोगशाराभा चारङ्ट 
आ.व.भा खङ्टल्रा दूध,  प्रशोङ्झधत ङ्जऩउन ेऩानी,  आइसङ्जक्रभ,  भह जस्ता खाद्य फस्तङ्टको ३५ वटा 
नभूना ऩयीऺण गङ्चयएको छ ।ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा सॊमङ्टक्त फजाय अनङ्टभगन टोरीफाट ४ ऩटक फजाय 
अनङ्टगभन गङ्चयएको छ ।  

१.२.५ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य घटना दता ु  
१.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता तपु जेष्ठ नागङ्चयक अरम (७० फष ुबरदा भाङ्झथ) छ हजाय ४६१ जना,  

जेष्ठ नागङ्चयक दङ्झरत (६० फष ुबरदा भाङ्झथ ७० बरदा कभ) ३९७  जना,  एकर भङ्जहरा(६० 
फष ुबरदा भाङ्झथ ७० बरदा कभ) १ हजाय ६१८ जना,  ङ्जवधवा भङ्जहरा (जङ्टन सङ्टकै उभेय) २ 
हजाय २६८ जना,  ऩूण ुअऩाङ्गता १९१ जना,  अङ्झत अशक्त अऩाङ्ग ४४५  जना  य ५ फष ु
भङ्टङ्झनका दङ्झरत फारफाङ्झरका फार सॊयऺण अनङ्टदान ५५३ जना गयी कूर११ हजाय नौ सम ३३ 
जना राबग्राहीहरुरे साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गदै आएका छन।् 

२.  याङ्जिम ऩङ्चयचमऩत्र तथा घटना दताु सङ्टदृङ्जढकयण मोजना तपु स्वीकृत कामकु्रभहरु भध्मे घटना 
दताु ङ्जकताफको ङ्झडङ्ञजटाईजेसन काम ुअगाङ्झड फढेको छ।  
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३.  चारङ्ट आ.व. भा जरभ दताु ३ हजाय २१५,  भतृ्मङ्ट दताु १ हजाय ११९, ङ्जववाह दताु १ हजाय 
८८३,  सम्फरध ङ्जवच्छेद १ सम १९ य फसाई सयाईका २ हजाय १७८ घटनाहरु दताु  बएका 
छन।् 

 

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

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

१. चारङ्ट आङ्झथकु फषभुा कृङ्जष उत्ऩादनराई व्मफसाङ्जमक फनाउन ेअङ्झबप्रामरे ३६ वटा टनेर ङ्झनभाुण काम ुचारङ्ट 
आ.व. को अरत्म सम्भभा सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा यहेका छन ्।१3 वटा साना ङ्झसचाई आमोजना सॊचारन 
बएका छन ्। 

२. कृषक सभूह तथा सहकायीभा आफद्ध ङ्जकसानहरुराई कृङ्जष ऩेशाभा उत्साङ्जहत गयाउन ५० प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा 
साना ठङ्टरा गयी २१ वटा कृङ्जष माङ्ञरत्रक उऩकयण उऩरधध गयाइएको छ ।  

३. कृङ्जष उत्ऩादन फङृ्जद्धका राङ्झग भाटोको गङ्टणस्तय सङ्टधाय गन ु उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रका कृङ्जष मोग्म 
जङ्झभनका राङ्झग ङ्जकसानहरुराई ९३ टन कृङ्जष च ङ्टन ङ्जवतयण गङ्चयएको छ ।  

४. उङ्ङत फारी ङ्जवकासको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ फारीको फीउ १२ हजाय ९सम के.जी. य भौसभ अनङ्टसायका 
तयकायीको फीउ ७ हजाय ९ सम ऩकेट ङ्जवतयण गङ्चयएको छ । 

५. उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺते्रङ्झबत्र कृङ्जष उत्ऩादनभा सॊरग्न सहकायी तथा कृषक सभङ्टहहरुवाट उत्ऩादन बएका 
कृङ्जष उऩजहरुको सॊकरन गने प्रमोजनको राङ्झग वडा नॊ.१३,१५,१६ य वडा नॊ.१८ भा गयी ४ वटा कृङ्जष 
उऩज सॊकरन केरर चारङ्ट आ. व. को अरत्मसम्भभा ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा यहेका छन ्।  

६. भङ्टल्म शृ्रॊखरा कामकु्रभ अरतयगत कामकु्रभ रागङ्ट बएका वडा नॊ.१७ य १९ का दङ्टई वटा साना ङ्जकसान 
कृङ्जष सहकायीभा आवद्ध १० वटा सभङ्टहका सदस्महरुराई भाॊगभा आधाङ्चयत बई ङ्जवङ्झबङ्ङ वीउ ङ्जवजन, 
उऩकयणहरु तारीभ कामकु्रभ सॊचारन बएका छन । 

७. प्रधानभरत्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण आमोजना अरतयगत स्थानीम तहवाट सॊचारन गनेगयी सॊघीम सयकायवाट 
प्राप्त सशत ुअनङ्टदानवाट एक एक वटा भेवा ऩकेट ऺेत्र य तयकायी ऩकेट ऺेत्र सॊचारन बईयहेको छ । 

८. नगयको गौयवको आमोजनाको रुऩभा वागभती प्रदेश सयकायसॊगको रागत साझेदायीभा हेटौंडा ११ को 
थानाबर् माङ्गभा  प्रादेङ्ञशक परपूर तथा तयकायी थोक केरर ङ्झनभाुणको राङ्झग ठेक्का सम्झौता बई ङ्झनभाुणको 
काम ुअगाडी वढ्ने क्रभभा यहेको छ । 

९. नगय ऺेत्रभा आवश्मक ऩने अनङ्टदानको यासामङ्झनक भर ङ्जवतयण गन ु  ३२ वटा कृङ्जष सहकायीहरुराई 
ङ्जवके्रताको राङ्झग काम ुऺेत्र सङ्जहत ङ्जकटान गयी यसामङ्झनक भर ङ्जवतयण गने धमवस्था ङ्झभराइएको छ । 

१०. ऩशङ्टऩरछी ङ्जवकास तपु सॊघीम सयकाय य वागभती प्रदेश सयकायवाट प्राप्त सशत ु अनङ्टदानवाट मस वष ु
८०/२० को रागत साझेदायीभा ६ वटा गाई ऩकेट ऺेत्रभा ७५ वटा जङ्झस ुगाई, वॊगङ्टय प्रवदुधनकामकु्रभ 
अरतयगत ६ वटा ऩकेट ऺते्रभा गयी ३३० वटा वॊगङ्टयको ऩाठा, वाख्रा प्रवदुधनकामकु्रभ अरतयगत ५ वटा 
ऩकेट ऺेत्रभा १३० वटा ऩाठी तथा ५ वटा वोमय जातको ऩाठा ङ्जवतयण गङ्चयएको  छ । 

११. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आरतङ्चयक श्रोत ऩङ्चयचारन गयी कोङ्झबड १९ को प्रबाववाट वैदेङ्ञशक योजगायीफाट 
पकेका तथा वेयोजगाय मङ्टवाहरु, एकर तथा ङ्जवऩङ्ङ भङ्जहरा सभेतको आम आजनुको राङ्झग उङ्ङत गाई २९ 
वटा, कङ्ट खङ्टया ऩारन, वाख्राऩारनका राङ्झग अनङ्टदान ङ्जवतयण, ऩयम्ऩयागत ऩेशाको सॊयऺणको राङ्झग आयन 
सङ्टधाय, कृङ्जष उत्ऩादन अङ्झबवदृ्धीको राङ्झग टनरे ङ्झनभाुण, अदङ्टवा, खङ्टसाुनी, आरङ्ट उत्ऩादनभा अनङ्टदान कामकु्रभ 
सॊचारन गङ्चयएको छ । 

१२. कृषकहरुवाट सॊकरन गङ्चयएको दूग्ध सॊकरन गने दङ्टईवटा सहकायीहरुराई ङ्ञचङ्झरॊग भ्माट य ङ्झभल्क 
एनाराईजय सहमोग गङ्चयएको छ । 
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१३. ङ्जवगत वषहुरु देङ्ञख सॊचारन हङ्टदै आएको ऩशङ्टको कृङ्झतभ गबाुधान कामकु्रभ चारङ्ट आ.व. भा सभेत ङ्झन:शङ्टल्क 
रुऩभा सॊचारन बइयहेको छ ।  

१४. नगयका ४ वटा सेवा केररहरु भापुत ऩशङ्टभा राग्न े ङ्जवङ्झबङ्ङ योगको राङ्झग आवश्मक औषधीहरु ङ्झन:शङ्टल्क 
ङ्जवतयण काम ुबएको छ बने भौसभ अनङ्टसायको घाॉसको वीउ सेवा केरर भापुत ङ्जवतयण बईयहेको छ । 

१५. ऩशङ्टहरुभा आकङ्ञस्भक रुऩभा राग्न ेखोयेत, ऩीऩीआय, भ्माकङ्ट ते योगहरुको ङ्झनमरत्रणको राङ्झग खोऩ रगाउन े
काम ुसम्ऩङ्ङ बएको छ । 

१६. साना कृषक सहमोग कामकु्रभ अरतयगत ४२ वटा खोय तथा गोठ ङ्झनभाुण भभतु सङ्टधायको कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ 
बएको छ । 

१७. साङ्जवक ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा दताु बई मस कामारुमभा नवीकयणका राङ्झग आएका घ वगकुो ङ्झनभाणु 
व्मवसाम इजाजत भध्मे चारङ्ट आ.व.भा २९५ नङ्जवकयण, ठाॉउसायी ५ वटा, नमाॉ इजाजत ११ वटाराई 
जायी गङ्चयएको छ । 

१८. चारङ्ट आ.व.वाट स्थानीम तह भापुत सॊचारन बईयहेको गङ्चयवी ङ्झनवायणको राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास 
कामकु्रभ अरतगतु उद्यभ ङ्जवकास सभूहगठन बई PRA,SYBP, उद्यभङ्ञशरता ङ्जवकास तारीभ सम्ऩङ्ङ बएको छ 
। 

१९. उऩभहानगय ऺेत्रवाट ऩङ्चयचारन हङ्टन े गयी मस कामारुमभा अङ्झबरेख प्राप्त बएका कङ्चयव २१८ वटा 
सहकायीहरुराई नङ्ञजकको सम्ऩकु ङ्जवकास गयी ङ्झनमङ्झभत ङ्चयऩोङ्जटिंग य ङ्झनमभनको वातावयण ङ्झसजनुा गन ुवडा 
स्तयभा नै बेरा गयी ८ वटा अनङ्टङ्ञशऺण कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

२०. सहकायीहरुको ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग सम्वङ्ञरधत ङ्जवषमगत सॊस्थासॊगको सहकामभुा सहकायी धमवस्थाऩन 
तथा रेखा तारीभ २ वटा सम्ऩङ्ङ बएको छ ।  

२१. हेटौंडा १५ ङ्ञस्थत च ङ्टङ्चयमाभाइ भङ्ञरदय ऩङ्चयसयभा यहेको दङ्ञऺण एङ्ञशमाकै ऩङ्जहरो भानव ङ्झनङ्झभतु च ङ्टये सङ्टरुॊगका 
ङ्झडजाइनय ङ्झफग्रङे्झडमय जनयर ई. स्व.ङ्झडल्रीजॊग थाऩाको अधकुदको प्रङ्झतभूङ्झत ुस्थाऩना गने काम ुसम्ऩङ्ङ बएको 
छ । 

२२. सङ्टङ्जवख्मात बगूबङु्जवद टोनी हेगनको सम्भानभा हेटौंडा १० ङ्ञस्थत फसऩाकु ऺते्रभा ङ्झनभाुणाङ्झधन टोनी हेगन 
ऩाकुको गङ्टरुमोजना अरतगतु सॊघ य प्रदेश सयकाय सभेतको फजेटफाट ऩखाुर ङ्झनभाुण, एयोङ्जवक सेड ङ्झनभाुण य 
उद्यान सङ्जहत टोनी हेगनको प्रङ्झतभा ङ्झनभाुण को काम ुचारङ्ट अवस्थाभा यहेको छ ।  

२२. बङू्झभ सम्वरधी सभस्मा सभाधान आमोगवाट बएको ङ्झनणमु य मस कामाुरम तथा आमोग वीच ङ्झभङ्झत 
२०७७।८।२५ गते सम्ऩङ्ङ बएको सम्झौता वभोङ्ञजभ उऩभहानगयऩाङ्झरकाको १९ वटा वडाभा बङू्झभङ्जहन 
दङ्झरत, बङू्झभङ्जहन सङ्टकङ्ट म्वासी तथा अधमवङ्ञस्थत वसोवासीहरुको त्माॊक सॊकरन बई रुजङ्ट गने काम ुसम्ऩङ्ङ 
बएको छ । 

२३. प्रधानभरत्री योजगाय कामकु्रभ अरतगतु फेयोजगाय सूचीभा सङ्टङ्ञचकृतहरुराई रङ्ञऺत गयीनगयका वडा नॊ. 
१,२,७,८,१२,१३,१४,१८ य १९भा कङ्ट रो भभतु, ऩोखयी ङ्झनभाुण, फाटो ङ्झनभाुण,ढङ्टॊगाको ऩखाुर ङ्झनभाुण, 
ऩमटुन स्थर भभतु, ङ्झसॊचाई कङ्ट रो खङे्ङ जस्ता कामहुरू सॊचारन बई ३२७ सङ्टङ्ञचकृत फेयोजगय धमङ्ञक्तहरु 
ऩङ्चयचारन गङ्चयएको च। आगाभी आ. व.को राङ्झग ८२३ जना फेयोजगाय मूवा सूङ्ञचकृत गङ्चयएको छ। 

२४. नेऩार सयकाय, श्रभ योजगाय तथा गङ्चयवी ङ्झनवायण भरत्रारम य स्वीटयजयल्मारड सयकायको साझेदायी 
सम्झौता फभोङ्ञजभ मस उऩभहानगयऩाङ्झरका सभेतभा सॊचाङ्झरत सङ्टयङ्ञऺत आप्रवासन कामकु्रभ (साभी 
ऩङ्चयमोजना) अरतगतु उऩभहानगयऩाङ्झरका य सेवा प्रदामक सॊस्था  IVDS फीच बएको सम्झौता फभोङ्ञजभका 
कामहुरु सम्ऩङ्ङ बएको छ । 
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आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ सङ्टशासन तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध  ऺते्र तपुको कामकु्रभभा बएको प्रगङ्झतफाये सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण ऩेश गने अनङ्टभङ्झत 
चाहरछङ्ट।  
 
१.४  सङ्टशासन तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध    
१.४.१ सङ्टशासन/सेवा प्रवाह 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सेवा प्रफाहराई व्मफङ्ञस्थत गन ुएवभ ्कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तहराई प्राप्त ङ्ञजम्भेवायी य 
अङ्झधकाय प्रबावकायी रूऩभा कामाुरवमन गन ुचारङ्ट आङ्झथकु फषभुा ऐन ४, कामङु्जवङ्झध ७, ङ्झनदेङ्ञशका ३ य भाऩदण्ड 
३ स्वीकृत गयी कामाुरवमनभा ल्माइएको छ।   
चारङ्ट आ.व.भा उऩभहानगयऩाङ्झरका कामाुरमफाट प्रफाह गङ्चयएको साभारम सेवा तपु नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस ३ हजाय 
८९६, नागङ्चयकता प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झसपाङ्चयस ३ हजाय ५८९, चौहद्धी ङ्झसपाङ्चयस ९ हजाय ७८७, नाता प्रभाङ्ञणत 
ङ्झसपाङ्चयस १ हजाय ८०, खानेऩानी धाया जडान ङ्झसपाङ्चयस १ हजाय ९५, ङ्जवजङ्टरी जडान ङ्झसपाङ्चयस १ हजाय ७१५, 
फस्तङ्टगत ङ्जववयण ८ हजाय ८२७, जग्गा नाभसायी ङ्झसपाङ्चयस १ हजाय ७५७, नाता सम्फरध ङ्झसपाङ्चयस ८१२ य 
अरम ङ्झसपाङ्चयसहरु ३६ हजाय ९७९ यहेका छन।् 

 
१.४.२ सूचना प्रङ्जवङ्झध  

१. सङ्टशासन य सेवा प्रवाहभा सहजता ल्माउन चारङ्ट आ.फ.को मस अवङ्झधभा उऩभहानगयऩाङ्झरका कामाुरम य 
वडा कामारुमहरु ङ्जवच ६५ ङ्जक.ङ्झभ. अङ्ञप्टकर पाईफय सङ्जहत वडा नेटवङ्जकुङ्ग कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ बई 
सॊचारन बैसकेको छ। 

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

३. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको याजश्व सॊकरनराई सभम साऩेऺ प्रङ्जवङ्झधभैत्री फनाउन भोफाईर एप्स प्रमोग गयी घय 
फाट नै कय ङ्झतने व्मफस्थाको राङ्झग आवश्मक सफ्टवेमय जडान गङ्चयएको साथै सेवा सॊचारनको अफस्थाभा 
ऩङ्टगेको छ। 

४. उऩभहानगयऩाङ्झरकाका  कभचुायी य साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफद्यारमका ङ्ञशऺक तथा कभचुायीहरुको फैमङ्ञक्तक 
ङ्झफफयण याख्न े एवभ ्ङ्झफद्यारमको चौभाङ्झसक तथा भाङ्झसक तरफ ङ्झनकासाको राङ्झग सफ्टवेमय तमाय बई 
कामाुरवमनको चयणभा यहेको छ। 

५. अऩाङ्गता बएका धमङ्ञक्तहरुको यॊ ङ्झगन ऩङ्चयचम ऩत्र  साथै साभाङ्ञजक सङ्टयऺा राबग्राहीहरुको यॊ ङ्झगन ऩङ्चयचम 
ऩत्र ङ्जप्ररट गने सफ्टवेमय तमाय बई कामाुरवमनको चयणभा यहेको छ। 

६. उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका सफै साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफद्यारमहरुको  ङ्जवङ्झबङ्ङ गङ्झतङ्जवङ्झध य ङ्झफफयण सभेङ्जटने 
एङ्जककृत सूचना प्रणारी सङ्जहतको ङ्झफद्यारमहरुको वेबसाईट ङ्झनभाुण हङ्टने क्रभभा यहेको छ। 

७. कामारुमको गङ्झतङ्जवङ्झध एवभ ्सावजुङ्झनक सूचना प्रवाहभा येङ्झडमो,ऩत्रऩङ्झत्रका, अनराईन भापुत ङ्झनमङ्झभत सूचना 
प्रकाशन तथा प्रशायण बैयहेको छ। 

८. रमाङ्जमक सङ्झभङ्झतभा दताु हङ्टन आएका ङ्झफफाद, गङ्झतङ्झफङ्झध तथा ङ्झनणमुहरु ङ्झडङ्ञजटाईज गन ुसफ्टवेमय ङ्झनभाुण 
बई कामाुरवमनको चयणभा यहेको छ।  
  

१.५ वातावयण, ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन य पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 
 

१. नगयको सौरदम ु अङ्झबफङृ्जद्धका राङ्झग सडक ङ्जकनाया फृऺ ायोऩण एवभ ् पूर ङ्जवरुवा योऩन 
कामकु्रभराई भहत्वका साथ अङ्ञघ फढाइएको छ।चारङ्ट आ.व. भा प्रभङ्टख फजाय ऺेत्र ङ्झबत्रका 
सडक तथा शाखा सडक ऩेङ्जटभा ११ हजाय २ सम थान पूर ङ्जवरुवा योङ्जऩएको छ । 
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२. मात्र ङ्टको ङ्जवश्राभका राङ्झग नगयका शाखा तथा उऩशाखा, चोक, चौताया भठ भङ्ञरदयभा ङ्जवश्राभ 
गन ु६४ थान ङ्झसभेरट फेरच तथा १६५ वटा गभरा याङ्ञखएको छ । 

३. भङ्टख्म फजाय ऺेत्र रगामत अरम साफजुाङ्झनक स्थानहरुभा यहेका खतयाजरम फोट ङ्जवरुवा छाॉट 
काट गने काम ु ङ्झनमङ्झभत रुऩभा गङ्चयएको छ । क्यायी ङ्झनभाुण काम ुतथा कबसु्टोनभा यॊग 
रगाउने काम ुगङ्चयएको छ । 

४. वडाको ङ्जवङ्झबङ्ङ सडकको खाल्डो ऩङ्टने, प्माङ्ञचङ्ग तथा ढरान गङ्चयएको छ । रेदोजरम सेङ्ञफ्ट 
ट्ाॊकको पोहय व्मवस्थाऩन गङ्चयएको छ । फारुणमरत्र चारकहरुका राङ्झग सेङ्ञफ्ट ङ्झगमसकुो 
व्मवस्था गङ्चयएको छ । 

५. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाको खोरा, खहयेभा वाढीजरम प्रकोऩ सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभ 
ऺेत्र ऩङ्जहचान गङ्चयएको छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ क्रशय तथा फारङ्टवा प्रशोधन उद्योगको अनङ्टगभन 
गयीउद्योग व्मवसामफाट उत्सजनु बएको प्रदङ्टषण उऩयको उजङ्टयी तथा गङ्टनासो सभाधान गन ु
उद्योगको अनङ्टगभन गयी प्रदङ्टषण भाऩन गङ्चयएको छ ।  

६. चारङ्ट आ.व. भा ४१ वटा वेवाङ्चयसे रास सतगत गङ्चयएको छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरुभा 
आवश्मकता अनङ्टरुऩ  औषधी ङ्झडसइरपेक्टेरट छने, नारा सपाइ, सडक छेउको झाय 
पडानी काम ुगङ्चयएको छ । 

७. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनका राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका १८ नॊ. वडा फाहेक 
सम्ऩङ्टण ुवडाहरुभा सडक सरजाररे सम्बफ बएका ऺेत्रङ्झबत्र सेवाग्राहीको भाग अनङ्टरुऩ ऺेत्र 
ङ्जवशेष हप्ताभा ४ ङ्छदन, भङ्जहनाभा ४ ङ्छदन य भङ्जहनाभा २ ङ्छदन सशङ्टल्क घयदैरो पोहोय 
सॊकरन सेवा साझेदाय सॊस्था ङ्झग्रन एण्ड ङ्ञक्रन ङ्झसङ्जट सङ्झबसु प्रा.ङ्झर. हेटौंडा ७ भापुत 
सरचारनभा यहेको छ ।  

८. नगय ऺेत्रभा सॊकरन हङ्टन े पोहयभैराको अङ्ञरतभ ङ्जवसजनु स्थर जाने फाटोभा जथाबावी 
पोहोय पाल्ने प्रवृङ्झतराई ङ्झनमरत्रण गन ु उक्त स्थानभा ङ्झसङ्झसङ्जटबी जडान गङ्चयएको य 
सूचनाभङ्टरक होडीङ फोड ुयाङ्ञखएको छ । 

९.  कामारुमफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानको आगरागी ङ्झनमरत्रणका राङ्झग १७३ ऩटक वारुण मरत्र सेवा 
उऩरधध गयाइएको छ । 

१०.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण ऐन २०७७ य सॊङ्ञऺप्त 
वातावयणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण कामङु्जवङ्झध, २०७८ ऩाङ्चयत 
गङ्चयएको छ । 

११. हेटौडा १० ङ्ञस्थत पयेङ्जि क्याम्ऩसको वन ऺेत्रङ्झबत्र वरमजरतङ्ट सॊयऺण ऩोखयी ङ्झनभाणु काम ु
अङ्ञरतभ चयणभा यहेको छ। 

१२. हेटौडा १ ङ्ञस्थत नकौरी स्वास्थ चौकीभा खानेऩानीको सभस्मा सभाधान गन ु येन वाटय 
हाबेङ्ञस्टङ्ग मोजना सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा यहेको छ । 

१३. फैकङ्ञल्ऩक उजाु प्रवदुधनकामकु्रभ अरतगतु ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाभा ३५ वटा फामोग्माॉस ङ्झनभाुण 
काम ुअङ्ञरतभ अवस्थाभा यहेको छ। 
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१४. पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका राङ्झग भाग य औङ्ञचत्मताका आधायभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ, सॊस्थाहरुराई 
डस्टङ्झफन ङ्जवतयण गङ्चयएको छ। 

१५. ङ्जवश्व वातावयण ङ्छदवसको अवसयभा ङ्जवरुवा योऩण साथै बच ङ्टएुर ङ्जवङ्झधफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ कामकु्रभ 
गयी भनाइएको छ। 

१६. हेटौडा १० ङ्ञस्थत फसऩाकु ऺेत्रभा ङ्झनभाुण हङ्टने आधङ्टङ्झनक फस टङ्झभनुर बवनको सॊङ्ञऺप्त 
वातावयणीम प्रबाव अध्ममन गङ्चयएको छ।वडा नॊ ४ ङ्ञस्थत हङ्टप्रचौयभा ङ्झनभाुण हङ्टने भ्मूटावय 
सङ्जहतको फहङ्टउदे्वश्मीम व्माऩाङ्चयक बवनको प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण काम ुहङ्टॉदै गयेको  
छ। 

 

१.६ रमाङ्जमक सङ्झभङ्झत   
 

रमाङ्जमक सङ्झभङ्झत अरतगतु चारङ्ट आ.व. भा नमाॉ दताु बएका भङ्टद्धा सॊख्मा १६०,  प्रङ्जक्रमाभा यही अङ्ञघल्रो फषफुाट 
ङ्ञजम्भेवायी सयेका भङ्टद्धा १८ गयी कूरभङ्टद्धा १७८ यहेको छ । जसभध्मे ङ्झभराऩत्र बएको ७१,  सम्फङ्ञरधत 
स्थानीम तहभा जान सङ्टनाइएको १, ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसकेको १५, अदारत जान सङ्टनाइएको ४ य प्रङ्जक्रमाभा यहेको 
८०, भङ्टद्धा ङ्जपताु २, पैसरा १, ङ्झडसङ्झभस पैसरा ३, ङ्जवऩऺी उऩङ्ञस्थत नबएको १ भङ्टद्धा यहेका छन । मस 
आ.व. भा सङ्झभङ्झतको स्वीकृत कामकु्रभ अरतगतु भेरङ्झभराऩकताुको ऩाङ्ञऺक रमाङ्जमक डफरी येङ्झडमो कामकु्रभ,  
सभङ्टदाम तहका सभस्मा, ङ्जववादका फायेभा भङ्जहरा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झनङ्झधहरुसॊगको येङ्झडमो सम्फाद कामकु्रभ, सरदेशभङ्टरक 
ऩकेट क्यारेरडय छऩाई काम ुसम्ऩङ्ङ बएका छन ्। सङ्झभङ्झतको गङ्झतङ्जवङ्झध य रमाङ्जमक ङ्जवषमफस्तङ्ट सभेङ्जटएको रमाङ्जमक 
दऩणु स्भाङ्चयका प्रकाशनको क्रभभा यहेको छ ।  
 
आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ आरतङ्चयक तथा फाह्य याजस्व ऩङ्चयचारनको ऺते्रतपु बएको प्रगङ्झतफाये सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण ऩेश गने अनङ्टभङ्झत 
चाहरछङ्ट। 

१.५.१ आरतङ्चयक याजस्व ऩङ्चयचारन  
चारङ्ट आङ्झथकु वषकुा राङ्झग आरतङ्चयक श्रोतपु रु. २० कयोड २४ राख ७९ हजाय याजस्व सॊकरन गने रक्ष्म 
ङ्झरएकोभा ९४.७३ प्रङ्झतशत अथाुत ्रु.१९ कयोड १८ राख ९ हजाय याजस्व सॊकरन बईसकेको अवस्था छ ।  
सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायफाट याजस्व फाॊडपाॉटतपु रु.५५ कयोड ३ राख ४४ हजाय प्राप्त हङ्टन े रक्ष्म 
ङ्झरएकोभा ६७.८४ प्रङ्झतशत अथाुत ्रु.३७ कयोड ३३ राख ३२ हजाय प्राप्त बइसकेको अवस्था छ । 

 
१.५.२ फाह्य याजस्व ऩङ्चयचारन   
फाह्य याजस्व ऩङ्चयचारन अरतगतु सॊघीम सयकायफाट सभानीकयण य सशत ुअनङ्टदानतपु रु.१ अफ ु४ कयोड २८ 
राख ३४ हजाय अनङ्टभाङ्झनत फजेटभा ९७.५९ प्रङ्झतशत अथाुत ्रु.१ अफ ु१ कयोड 77 राख 40 हजाय प्राप्त 
बइसकेको अवस्था छ । फागभती प्रदेश सयकायफाट सभानीकयण, सशत ुय सभऩूयक अनङ्टदानतपु रु. ८ कयोड 
35 राख 98 हजाय अनङ्टभाङ्झनत फजेटभा शत प्रङ्झतशत प्राप्त बईसकेको छ । 

आरतङ्चयक, फाह्य याजस्व ऩङ्चयचारन य गत वषकुो भौज्दात सयेको यकभ सभेत कूर रु.२ अफ ु५३ कयोड ३९ 
राख ३४ हजाय सॊशोङ्झधत फजेट अनङ्टभानभा हार सम्भ १०६.२५ प्रङ्झतशत अथाुत रु.२ अफ ु६९ कयोड २२ 
राख ९३ हजाय याजश्व/आम प्राप्त बैसकेको छ।  
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आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

 

अफ भ उऩभहानगयऩाङ्झरकाको फजेट तथा खच ु(चारङ्ट य ऩूॊङ्ञजगत) को ङ्जवत्तीम प्रगङ्झतफाये सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण ऩेश गने अनङ्टभङ्झत 
चाहरछङ्ट।  
 

१.६ फजेट तथा खचकुो ङ्जववयण 

१.६.१. चारू तपु 

मस ङ्ञशषकु अरतगतु रू. १ अफ ु१९ कयोड ४ राख ७० हजाय फजेट ङ्झफङ्झनमोजन बएकोभा रू. ८२ 
कयोड ६४ राख ३३ हजाय खच ुबई ६९.८२ प्रङ्झतशत प्रगङ्झत हाॉङ्झसर गङ्चयएको छ । 

 

१.६.२ ऩूॉजीगत तपु 

मस शीषकुभा कूर फजेट यकभ रू. १ अफ ु३३ कयोड ७४ राख ६३ हजाय  ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा 
हारसम्भ रु. ५० कयोड ३२ राख ४० हजाय खच ुहङ्टन गई ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत ३७.६३ प्रङ्झतशत हङ्टन गएको 
छ । 

१.६.३ ङ्जवत्तीम व्मफस्था  
ङ्जवत्तीम व्मफस्था अरतगतु रू. ६० राख फजेट ङ्झफङ्झनमोजन बएकोभा रू. ५६ राख ८२ हजाय खच ुबई 
९४.७१ प्रङ्झतशत प्रगङ्झत हाॉङ्झसर गङ्चयएको छ । 

सॊशोङ्झधत कूर फजेट रु.२ अफ ु५३ कयोड ३९ राख ३४ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा हारसम्भ ५२.७० 
प्रङ्झतशत अथाुत ्रु.१ अफ ु३३ कयोड ५३ राख ५६ हजाय खच ुबएको अफस्था  छ। 

चारङ्ट आ.व. का स्वीकृत मोजनाहरु सम्झौता बई काम ुसम्ऩङ्ङ हङ्टने क्रभभा यहेकोरे मसको ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत 
आ.व.को अरत्म सम्भभा वृङ्जद्ध हङ्टन ेदेङ्ञखरछ । 

 

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकासका च ङ्टनौती य अवसयहरू प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट ।  
 

२.   च ङ्टनौती तथा अवसय 
भाङ्झथ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको चारू आङ्झथकु फषकुो २०७८ जेठ भसारत सम्भको अवङ्झधको ङ्जवत्तीम तथा बौङ्झतक प्रगङ्झत 
ङ्जववयणको आधायभा तमाय गङ्चयएको सॊङ्ञऺप्त सभीऺाको प्रवृङ्ञत्त ङ्जवश्लषेण गदाु आङ्झथकु फष ु२०७८/०७९ को फजेट, 

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

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

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

३. ऩमाुप्त जनशङ्ञक्त य ङ्झतनको प्रबावकायी ऩङ्चयचारनफाट तोङ्जकएका कामहुरू सभमभा य गङ्टणस्तयमङ्टक्त रूऩभा 
सम्ऩादन गने । 

४. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको काभ कायवाहीभा ऩायदशॉता, जवापदेहीता य अथऩूुण ुजनसहबाङ्झगता कामभ याख्न,े।  
५. ठेक्का तथा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापुत गङ्चयने काम ुसभमभा सम्ऩङ्ङ गने ।  
६. गैय–सयकायी सॊस्था ऺते्रको फजेट, कामकु्रभराई उऩभहानगयऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकता ऺेत्रभा केङ्ञररत गने 

।  
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७. ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म प्राप्त गन ुनीङ्झत तथा कामकु्रभभा रक्ष्महरूराई स्थानीमकयण  गने ।  
८. ङ्जवश् वव्माऩी रुऩभा देखा ऩयेको भहाभायी कोङ्झबड -१९ को सॊक्रभणको साभना गन ुफजेट तथा जनशङ्ञक्त 
व्मवस्थाऩन गने । 

 

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

 

भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत च ङ्टनौती यहॉदा यहॉदै ऩङ्झन मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक, आङ्झथकु, वातावयणीम तथा 
बौगोङ्झरक ङ्जवङ्ञशिताको कायण अवसय य सम्बावना धेयै यहेका छन ्।जसराई सॊङ्ञऺप्त रूऩभा प्रस्तङ्टत गन ुचाहरछौं 
।  
 

२.२ अवसय तथा सम्बावनाहरु 
१. भङ्टरङ्टकको भध्म बागभा यहेको य याङ्जिम याजभागहुरुको सहज ऩहङ्टॉच,  
२. प्रदेशको याजधानी शहय,  
३. नेऩारको भङ्टख्म प्रफेशद्वाय व्माऩाङ्चयक नगय फीयगञ्ज य सघीम याजधानी काठभाण्डौफाट नङ्ञजक, 
४. हावाऩानी तथा जरवामङ्टको दृङ्जिफाट आवासीम शहयको सम्बावना बई तीब्र शहयीकयण हङ्टदै गयेको, 
५. भङ्टरङ्टककै जेठो औद्योङ्झगक ऺते्र स्थाऩना बइ औद्योङ्झगक गङ्झतङ्जवङ्झध फढ्न गएको य हार हेटौंडा १४ ङ्ञस्थत 

भमूयधाऩभा  नमाॉ औद्योङ्झगक ऺेत्रको स्थाऩनाको ङ्झनणमुरे औद्योङ्झगक शहयको रुऩभा ङ्जवकास हङ्टनसक्न,े   
६. कृङ्जष एवभ ्गैय कृङ्जष प्रणारीभा आधाङ्चयत सीऩ वृङ्जद्ध गयी थऩ योजगायी एवभ ्आम आजनुको फाटो तम  
       गने,  
७. सावजुङ्झनक ङ्झनङ्ञज साझेदायीको अवधायणा अनङ्टसाय ङ्जवकासभा सभरवमात्भक सहबाङ्झगता फढाउन सङ्जकन,े 
८. उऩभहानगयऩाङ्झरका य मसको आसऩासका ऺेत्रभा यहेका धाङ्झभकु ऐङ्झतहाङ्झसक सम्ऩदा एवभ ् उष्णदेङ्ञख 

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

९. सहकायीको दङ्जिरो आधायका रूऩभा यहेको कृङ्जष (धान, गहङ्टॉ, भकै) दङ्टग्ध, परपूर, तयकायी य नगदेवारी 
उत्ऩादनको राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक ऩङ्चयचारन  भापुत सहकाम ुगन ुसङ्जकन,े 

१०.खङ्झनज तथा नदीजरम  ऩदाथकुो व्मवङ्ञस्थत उत्खनन ्य उऩमोगफाट नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकास ङ्झनभाुण तथा 
आमश्रोत फढाउन सङ्जकने ।  

 
आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ उल्रेङ्ञखत च ङ्टनौती य अवसयराई ङ्जवश्लषेण गदाु ङ्झतनराई सम्फोधन गन ु आगाभी आङ्झथकु वष ु
२०७८/७९ को  फजेटको प्राथङ्झभकता य उद्दशे्म तथा ऺेत्रगत प्रभङ्टख नीङ्झतहरू फायेभा प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत 
चाहरछङ्ट । 
 

३. मोजना, कामकु्रभ तथा फजेट तमाय गदा ुङ्झनम्न ङ्झफषमहरुराई भङ्टख्म प्राथङ्झभकता एवभ ्उद्धशे्मको रुऩभा याङ्ञखएको 
छ : 
 

३.१ प्राथङ्झभकता  
 

१. आङ्झथकु ङ्जवकास तथा गङ्चयफी ङ्झनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩङ्टमाुउने,  

२. उत्ऩादनभूरक तथा ङ्झछटो प्रङ्झतपर प्राप्त गन ुसङ्जकने,  

३. जनताको जीवनस्तय, आम्दानी य योजगायी फढ्ने,  
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४. स्थानीम सहबाङ्झगता जङ्टट्ने, स्वमॊसेवा ऩङ्चयचारन गन ुसङ्जकने तथा रागत कभ राग्ने,  

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

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

७. रैंङ्झगक सभानता य साभाङ्ञजक सभावेशीकयण अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टन,े  

८. दीगो ङ्जवकास, फातावयणीम सॊयऺण तथा सम्फदुन गन ुसघाउ ऩङ्टमाुउने,  

९. बाङ्जषक तथा साॊस्कृङ्झतक ऩऺको जगेनाु य साभाङ्ञजक सदबाव तथा एकता अङ्झबवृङ्जद्धभा सघाउ 
ऩङ्टमाुउने, 

१०. ऩमाुप्त हङ्चयमारी सङ्जहतको व्मवङ्ञस्थत शहयीकयण, पूरैपूरको शहय,  

११. ङ्ञशऺा, स्वास््म ऺते्रको गङ्टणस्तङ्चयमता एवभ ्सफरीकयण, 

१२. कोङ्झबड-१९ को सॊक्रभण  तथा ङ्जवऩद् रमूनीकयण य व्मवस्थाऩन, 

१३. सफै प्रकायका साभाङ्ञजक ङ्जवबेद अरत्म बएको भानङ्जवमताको शहय, 

१४. सभाफेशी, सरतङ्टङ्झरत य दीगो ङ्जवकास, 

१५. गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाह तथा सॊस्थागत ङ्जवकास, 

१६. उद्यभङ्ञशरताको ङ्जवकास, कृङ्जषको व्मवसामीकयण। 

 

३.२ उद्दशे्महरू 

 

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

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

३. आरतङ्चयक ऺभता ङ्जवकास य सङ्टदृढीकयणभा जोड ङ्छदन,े 

४. रङ्ञऺत एवभ ्सभावेशी ङ्जवकासको अवधायणाराई आत्भसात गने, 

५. गङ्चयफी रमूनीकयण तथा जनङ्ञजङ्जवकाभा टेवा ऩङ्टमाुउन,े 

६. कोयोना सॊक्रभणको रमूनीकयण य नागङ्चयकको जीवन यऺा गने,  

७. सरतङ्टङ्झरत एवभ ्ङ्छदगो ङ्जवकास हाङ्झसर गने, 

८. सभदृ्ध नगय सङ्टखी नगयवासीको अवस्था हाङ्झसर गने । 

 

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ आङ्झथकु फष ु२०७८।७९ भा याङ्ञखएको प्राथङ्झभकता य उद्देश्म  कामाुरवमन गदाु अवरम्फन  
गङ्चयने प्रभङ्टख ऺेत्रगत नीङ्झतहरू प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट । 

४. प्रभङ्टख नीङ्झतहरु 

४.१   सङ्टशासन य सेवा प्रवाह 

१. जनताको राङ्झग प्रदान गङ्चयन ेदैङ्झनक प्रशासङ्झनक सेवाराई झरझटभङ्टक्त, ङ्झछटोछङ्चयतो, सवसुङ्टरब,  

जनभङ्टखी य ऩायदशॉ फनाई एकद्धाय प्रणारीभा आफद्ध गङ्चयने छ । 

२. सावजुङ्झनक प्रशासनराई भ्रिाचाय भङ्टक्त फनाई शूरम सहनशीरताको नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

३.  उऩभहानगयऩाङ्झरका तथा वडा कामाुरमहरुभा गङ्टनासो य सङ्टझाव ऩेङ्जटकाको धमवस्था गङ्चयने छ। 

४. जनताको गङ्टनासोराई सम्फोधन गन ुजनप्रङ्झतङ्झनधीको सॊमोजकत्वभा एक गङ्टनासो सङ्टनवाई सङ्झभङ्झत  

गठन गङ्चयन ेछ 

५. उऩभहानगयऩाङ्झरका तथा वडा कामारुमहरुभा नागङ्चयक वडाऩत्रको धमवस्था गङ्चयनेछ । 

६. सेवा प्रवाहको प्रबावकाङ्चयता भाऩन गयीसभसाभङ्जमक सङ्टधाय गनकुा राङ्झग ङ्झनयरतय अनङ्टगभन  

भूल्माॊकनको सॊमरत्र खडा गङ्चयन ेछ। 

७. सावजुङ्झनक सेवा प्रवाहभा सकायात्भक ङ्झफबेदको नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 
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८. उऩभहानगयऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु तथा कामयुत कभचुायीहरुको ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ,  

अनङ्टबव आदान प्रदानका राङ्झग ङ्झसकाइ भ्रभण कामकु्रभको व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।  

९. दैङ्झनक प्रशासनराई ङ्झछटो छङ्चयतो फनाउन ङ्जवद्यङ्टतीम दता ुचरानी तथा आफेदन प्रणारी रागू  

गङ्चयनेछ । 

१०. वेबसाइट भापुत उऩभहानगयको सम्ऩूण ुसूचना सावजुङ्झनक गने कामरुाई अझ प्रबावकायी  

उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाह तथा काभ कायवाहीका सम्फरधभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सावजुङ्झनक  

सङ्टनङ्टवाई तथा साभाङ्ञजक ऩयीऺण गने कामरुाई प्राथङ्झभकता ङ्छदईनेछ  । 

११. स्वीकृत वाङ्जषकु कामकु्रभ य मोजना प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गन ुवाङ्जषकु खयीद मोजना य  

   कामकु्रभ कामरुवमन ताङ्झरका ङ्झनभाुण गङ्चयने छ । 

  १२. नङ्ञजकका अरम स्थानीम तहहरुसॊग साझा ङ्जहतका सवारहरु य सॊमङ्टक्त रगानीभा ङ्झनभाुण मोजनाहरु  

  सॊचारन गन ुसॊमङ्टक्त सॊमरत्र फनाई साझेदायीभा ऩङ्चयमोजना सॊचारन गन ुआवश्मक प्रमास गङ्चयनेछ ।                     
१३. नगयको ङ्जवकास तथा सावजुङ्झनक ऺेत्रभा उत्कृि मोगदान एॊव सहमोग गने ङ्जवङ्ञशि व्मङ्ञक्तत्वहरुराई  

 सम्भान गङ्चयने छ । 

१४. नगयको ङ्जवकासभा सॊचाय जगतफाट बएको य हङ्टनसक्ने यचनात्भक सहमोगको उच्च भूल्माॊकन गदै नेऩार 
ऩत्रकाय भहासॊघरे सॊचारन गयेको ऩत्रकाय ऩेरसन कोषभा आफश्मक सहमोग गङ्चयने छ।सॊचायकभॉ  
ऩत्रकायहरुसॊग आफश्मक सभरवम, सहकाम ुगदै भहासॊघ भापुत सॊचायकभॉको ऺभता ङ्जवकास य सॊस्थागत 
ङ्जवकासभा सहमोग गङ्चयने छ। सॊचायकभॉराई प्रदान गदै ङ्झफकास ऩत्रकाङ्चयता ऩङ्टयस्कायराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइने 
छ। 

१५. हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्वभूल्माॊकन (LISA) सूचक य याङ्जिम 
प्राकृङ्झतक श्रोत तथा ङ्झफत्त आमोगको काम ुसम्ऩादन भूल्माॊकन सूचकहरुभा आधाङ्चयत बई नीङ्झत तथा 
कामकु्रभ कामाुरवमन गङ्चयन ेछ। 

 

४.२ .कभचुायी प्रशासन 

1.  ङ्जवऻ ऩयाभशदुाताको सहमोगभा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको काम ुफोझ ङ्झफश्लषेण सङ्जहतको सॊगठन  

सॊयचना, कभचुायी दयवरदी ऩूनयावरोकन गयी ङ्चयक्त स्थामी दयवरदीहरु ऩूङ्झत ुगङ्चयनछे। 

२. कभचुायी प्रशासनराई ऺभता ङ्जवकासका ताङ्झरभ तथा नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधको ऻान भापुत प्रङ्झतष्ऩधॉ य 
प्रबावकायी फनाईनछे। 

३.  कामयुत कभचुायीहरुको फहङ्टआमाङ्झभक ऺभता ङ्जवकास गयी आवश्मकताको आधायभा काम ुसम्ऩादन  

    गने ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदईनछे। 

४.  कभचुायीराई काम ुसम्ऩादनका आधायभा दण्ड य ऩङ्टयस्कायको व्मवस्थाराई ङ्झनयरतयता ङ्छदई प्रत्मेक वष ु
कामयुत कभचुायीहरु भध्मेफाट फढीभा दङ्टई जना कभचुायीराई उत्कृि कभचुायीको रुऩभा छनौट गयी 
ऩङ्टयस्कृत गङ्चयनेछ। 

५. उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा स्थामी ऩदभा कामयुत यही २५ फष ुसेवा अफङ्झध ऩङ्टगेका कभचुायीहरुराई दीघ ु 

   सेवा ऩदकफाट सम्भान गङ्चयने छ। 

 

४.३. आङ्झथकु ङ्जवकास 

 

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

आधङ्टङ्झनकीकयण, माङ्ञरत्रकयण तथा फजायीकयणभा ङ्जवशेष जोड ङ्छददै साभूङ्जहक खेती प्रणारी ङ्जवकास गयी कृङ्जष 
ऺेत्रराई आत्भङ्झनबयु य भमाुङ्छदत फनाउन ेनीङ्झत अवरम्वन गङ्चयनेछ। 
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२. फढ्दो जभीनको खण्डीकयण य कृङ्जष बङू्झभ भाङ्झथको अङ्झतक्रभणराई ङ्झनमरत्रण गन ुजग्गाको वगॉकयण गने 
काम ुसम्ऩङ्ङ गङ्चयन ेछ। 

३. नगयङ्झबत्र सॊचारनभा यहेको कृङ्जष सूचना केरर य कृङ्जष ऩाठशाराहरुराई ङ्झनयरतयता ङ्छदई मसराई प्रत्मेक 
वडाभा ङ्झफस्ताय गङ्चयने छ। 

४. तयकायी उत्ऩादनभा नगयऩाङ्झरकाराई आत्भङ्झनबयु फनाउन उङ्ङत प्रङ्झफधी तथा फेभौसभी तयकायी खेती 
सम्फरधी ताङ्झरभ सॊचारन गङ्चयने छ। 

५.  नगयवासीराई कृङ्जष उत्ऩादनभा आत्भङ्झनबयु फनाउन साना ङ्झसचाई कामकु्रभराई प्राथङ्झभकता  ङ्छदइनेछ । 

६. कृङ्जष उत्ऩादनराई धमवसाङ्जमक वनाउन उङ्ङत वारीको वीउ ङ्जवतयण कामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

७. कृङ्जष ऺते्रभा नगयराई आत्भङ्झनबयु वनाउन परपङ्ट र तयकायी ऩकेट ङ्जवस्ताय गयी कृङ्जष उत्ऩादन अङ्झबफङृ्जद्ध 
गन ुजोड ङ्छदइनेछ । 

८. कोङ्झबड १९ को भहाभायीवाट प्रबाङ्जवत बई वैदेङ्ञशक योजगायीवाट पङ्जकुएका साथै वैदेङ्ञशक योजगायीभा 
जाने कामरुाई ङ्झनरुत्साहन गन ु तथा एकर तथा ङ्जवऩङ्ङ भङ्जहराहरुको आम आजनुभा टेवा ऩङ्टमाुउन 
आवश्मक कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयने छ ।  

९. कृङ्जष उत्ऩादनराई वृद्धी गन ुभाटो ऩङ्चयऺण कामरुाई ङ्जवशषे जोड ङ्छदइनछे । 

१०. कृङ्जष उत्ऩादनको फजायीकयण य उऩबोक्ताराई सङ्टऩथ भङ्टल्मभा कृङ्जष उऩज उऩरधध गयाउन हेटौँडा–११ 
थानाबमाङु्गभा ङ्झनभाुण बैयहेको प्रदेङ्ञशक कृङ्जषथोक फजाय केरर भापुत गङ्चयनेछ । 

११. गङृ्जहणी भङ्जहराहरुको खेय गएको सभम सदङ्टऩमोग गने य अगाुङ्झनक तयकायी उत्ऩादन कामभुा प्रोत्साहन 
गन ुभङ्टख्म फजाय ऺेत्रको वडाहरुभा कौशी खेती कामकु्रभराई प्रोत्साहन गङ्चयनछे । 

१२. कृङ्जष ऩेशाराई व्मवसाङ्जमक फनाउन कृङ्जष माङ्ञरत्रकयण अनङ्टदानभा जोड ङ्छदइनछे । 

१३. मङ्टवा स्वयोजगाय कामकु्रभराई प्रबावकायी रुऩभा अङ्ञघ फढाइनेछ । 

१४. ङ्जवगत वषभुा सॊचारन हङ्टदै आएको ङ्झन:शङ्टल्क ऩशङ्ट गबाुधान कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे ।  

१५. उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺते्रभा हार सॊचारनभा यहेका चाय वटा ऩशङ्ट सेवा केररको सॊख्मा ङ्जवस्ताय गयी 
सहज सेवा उऩरधधताभा जोड ङ्छदइनेछ । 

१६. ऩशङ्टऩारन कामकु्रभभा मङ्टवा, ङ्जवऩङ्ङ तथा गङ्चयव एकर भङ्जहराराई प्रोत्साहनको राङ्झग अनङ्टदान कामकु्रभको 
व्मवस्था गङ्चयनछे । 

१७. नगयराई दूध य भासङ्टभा आत्भङ्झनबयु फनाउन ेकामकु्रभ अरतगतु दूग्ध उत्ऩादक ङ्जकसान य ऩशङ्टऩारक 
ङ्जकसानराई अनङ्टदान प्रदान गन ुआवश्मक सभरवमात्भक काम ुगङ्चयनेछ । 

१८. बङू्झभ सम्वरधी सभस्मा सभाधान आमोग भापुत सॊचारनभा यहेको बङू्झभङ्जहन दङ्झरत, बङू्झभङ्जहन सङ्टकङ्ट म्वासी 
तथा अधमवङ्ञस्थत वसोवासीहरुको रगत सॊकरनको काम ुसम्ऩङ्ङ बई सकेकोभा वाॊकी काम ुआमोगफाट 
प्राप्त ङ्झनदेशन अनङ्टसाय अङ्ञघ फढाइनेछ । 

१९. ङ्झनमङ्झभत रुऩभा कानून ऩारना गयी सॊचारन बए फाहेकका सहकायीको कानून वभोङ्ञजभ सॊख्मा कटौती 
गङ्चयनेछ । 

२०. सहकायीहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्धको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ कामकु्रभ सॊचारन गङ्चयनछे । 

२१. गङ्चयवी ङ्झनवायणको राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामकु्रभको ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ य उद्यभी छनोट बई 
सकेका धमङ्ञक्तहरुराई धमवसामीकता अङ्झबवृद्धीको राङ्झग आवश्मक कामकु्रभको धमवस्था गङ्चयनेछ । 

२२. उद्यभीहरुफाट उत्ऩाङ्छदत साभग्रीको फजायीकयणभा जोड ङ्छदइनेछ । 

२३. नगयऺेत्रभा सॊचारनभा यहेको गङ्चयवी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामकु्रभ रगामतफाट छनोट 
बएका उद्यभीहरुराई उद्यभङ्ञशरता ङ्जवकासको राङ्झग प्रङ्जवङ्झध सहमोग य स्तयोङ्ङती कामकु्रभ ङ्झनमङ्झभत 
सॊचारन गङ्चयनछे । 
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२४. नगयका ङ्जवऩङ्ङ य फेयोजगाय मङ्टवाहरुराई रङ्ञऺत गयी रघङ्ट उद्यभ कामकु्रभभापुत उद्यभशीरताको ङ्जवकास 
गने कामरुाई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ। 

२५. नगय ऺेत्रका ऩमटुङ्जकम ऺेत्रको ङ्जवकासका राङ्झग भभतु ङ्ञजणोधाय सॊयऺण य ङ्झनभाुण कामरुाई 
प्राथङ्झभकताङ्छदइने छ । 

२६. ङ्जवगत वषहुरु देङ्ञख सॊचारनभा यहेको प्रधानभरत्री योजगाय कामकु्रभ भापुत नगय ऺेत्रभा यहेका 
वेयोजगाय सङ्टचीभा सङ्टङ्ञचकृत कादायहरुराई ङ्जवकास कामभुा अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

२७. नभूना कृङ्जष उत्ऩादन कामकु्रभ भापुत नभूना वडाको रुऩभा कामकु्रभ सॊचारन गयीनछे ।साथै नगयका 
उत्कृि कृषक ऩङ्टयस्काय कामकु्रभराई ङ्झनयरतय ङ्छदइने छ । 

२८. ऩशङ्टऩारन तपु व्मवसाङ्जमक पभ ुप्रोत्साहान, साना ऩशङ्टऩारक कृषकहरुराई गोठ सङ्टधाय अरतगतु म्माट 
ङ्जवतयण गङ्चयनेछ । फाख्राको साना धमवसामीक केरर (ऩकेट)ङ्जवकास कामकु्रभ सॊचारन, वीउको ऩाडा, 
वीउको साढे ङ्जवतयण, ऩाडाऩाडी प्रफधनु कामकु्रभको राङ्झग आवश्मक यकभको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

२९.  सहकायी सस्थाहरु, ङ्जवङ्ञत्तम सॊस्थाहरु य ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण ङ्छदने सयकायी तथा गैयसयकायी ङ्झनकामहरु 
सभेतको सभरवम य सहकामभुा उद्यभी ऩङ्जहचान गयी ताङ्झरभ ङ्छदन ेय ङ्जवङ्ञत्तम सॊस्थाहरुफाट सहङ्टङ्झरमत ऩूॊङ्ञज 
उऩरव्ध गयाउन प्रमास गने य रागत सहबाङ्झगताभा उद्यभीहरुराई उऩकयण, औजाय उऩरव्ध गयाई एक 
घय एक योजगाय नीङ्झत अवरम्वन गङ्चयने छ ।  

३०. फैदेङ्ञशक योजगायफाट पकेका जनशङ्ञक्तराई य नव उद्यभी मङ्टवाहरुराई रागत साझेदायीभा औजाय 
उऩकयण सहमोग गयी स्वायोजगाय ङ्झसजनुा गने नीङ्झत ङ्झरईने छ । नगयका ङ्जवऩङ्ङ य फेयोजगाय 
मङ्टवाहरुराई रङ्ञऺत गयी रघङ्टउद्यभ कामकु्रभभापुत उद्यभशीरताको ङ्जवकास गने कामरुाई प्रोत्साहन 
गङ्चयनेछ । हस्तकरा साभग्रीहरुको उत्ऩादन, ङ्जवतयण तथा प्रदशनुी रगामत कामहुरुराई प्रोत्साहन 
गङ्चयनेछ । 

३१. स्थानीम ऩमटुनको प्रवद्धुन भापुत नगयको आङ्झथकु सभङृ्जद्धभा टेवा ऩङ्टर् माउन आगाभी आङ्झथकु वषभुा 
आधङ्टङ्झनक सङ्टङ्जवधामङ्टक्त भ्मू टावय सङ्जहतको  फहङ्टउदे्धशीम व्माऩाङ्चयक बवन ङ्झनभाुण गने कामरुाई अङ्ञघ 
फढाइने छ ।  

३२. सङ्घीम सयकायसॉगको आवश्मक सभरवम य सहकामभुा च ङ्टङ्चयमाभाइ ुभङ्ञरदयभा यहेको दङ्ञऺण एङ्ञशमाकै 
ऩङ्जहरो भानव ङ्झनङ्झभतु सङ्टरुङको सॊयऺण य सम्वद्धनु गने कामरुाई सभरवमात्भक प्रमास गयी रागत 
साझेदायी जङ्टटाइ ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

३३. नगय ऺेत्रभा यहेको ऩमटुकीम स्थरको ङ्जवकास य प्रचायप्रसाय गयीआरतङ्चयक तथा फाहम ऩमटुन 
प्रफधनुका राङ्झग हेटौंडा-१० ङ्ञस्थत ङ्जट.ङ्झस.एन.को जग्गाभा टोनी हेगन ऩाकु ङ्झनभाुण, हेटौंडा-१४ ङ्ञस्थत 
ड्राईबयडाॊडा भ्मू टावय ङ्झनभाुण, हेटौंडा-१८ ङ्ञस्थत गङ्टम्फाडाॊडा ऩाकु बौङ्झतक ऩूवाुधाय सङ्टधाय, हेटौंडा-९ 
ङ्ञस्थत कङ्ट श्भारड सयोफय ङ्झत्रफेणीधाभ बौङ्झतक ऩूवाुधाय सङ्टधाय, हेटौंडा-१४ भा होभस्टे सॊचारन, हेटौंडा-१ 
याप्ती ऩाकु ङ्झनभाुण, हेटौंडा-१९ ङ्ञस्थत शङ्जहद ऩाकु बौङ्झतक ऩूवाुधाय सङ्टधाय, हेटौंडा-६ ङ्ञस्थत स्व. ङ्जव. ऩी. 
गणेशभान स्भङृ्झत ऩाकु ऩमटुनस्थर ङ्झनभाुण, हेटौंडा १३ ङ्ञस्थत शॊख ऩाकु ङ्झनभाुण रगामत नगय ऺेत्रभा 
यहेका ऩमटुकीम स्थरको ङ्जवकास, ऩमटुन ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण य ऩमटुकीम सेवाको ङ्जवङ्जवङ्झधकयण एवभ ्
स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ । 

३४. गङ्टणस्तयीम सहकायी सेवा प्रवाह गयी शेमय सदस्महरुराई योजगायी य उद्यभी फनाउन यचनात्भक बङू्झभका 
खेल्ने सहकायीहरुराई ऩङ्टयस्कृत गदै रङ्झगनेछ, नमाॊ ऺेत्र (ङ्जवषम)भा सहकायी खोल्न य सहकायी 
एकीकयण गने कामरुाई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ, सहकायी सॊस्थाहरुसॊगको सहकामभुा योजगायभूरक  ताङ्झरभ 
सॊचारन गयी योजगाय य आमफङृ्जद्ध गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ, व्मावसामीक उत्ऩादन य ङ्जवङ्जक्र गने 
सहकायीहरुराई मरत्र तथा उऩकयण खङ्चयदभा ५० प्रङ्झतशत अनङ्टदान ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरईनेछ, सहकायी 
सॊस्थाहरुको अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभनराई प्रबावकायी फनाउदै रङ्झगने छ । 
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३५. योजगायीको खोजीभा यहेको व्मङ्ञक्त, सावजुङ्झनक य ङ्झनजी दङ्टवै ऺेत्रका योजगायदाता, योजगाय सेवा प्रदामक 
तथा सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्था तथा स्वयोजगाय सहामताको ङ्जववयण सभावेश हङ्टने गयी फहृत 
प्रकृङ्झतको योजगाय ऩोटुरको  ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

 

४.३ साभाङ्ञजक ङ्जवकास  

४.३.१ ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा खेरकूद 

1. ङ्जवद्यारमहरुभा स्भाटु वोड,ु फामोभेङ्जट्रक हाङ्ञजयी, प्रोजेक्टयभा आधाङ्चयत ङ्झसकाई य प्रत्मेक आधायबतू 
ङ्जवद्यारमहरुभा कङ्ञम्तभा एक कम्प्मङ्टटय, एक ल्माऩटऩ य ङ्जप्ररटय सङ्जहत सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत 
ङ्झसकाइभा जोड ङ्छदइनेछ ।सफै आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा इरटयनेट सेवा ङ्जवस्ताय गङ्चयनछे 
। जीवनोऩमोगी, आधङ्टङ्झनक, व्मावसाङ्जमक एवॊ प्रङ्जवङ्झधमङ्टक्त ङ्ञशऺाभा जोड ङ्छदई साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको 
शैङ्ञऺक गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय गङ्चयनेछ । 

2. ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय भूल्माङ्कन य अङ्झबवृङ्जद्ध गनकुा राङ्झग मस वषदेुङ्ञख आधायबतू तह (कऺा ८) को 
ऩयीऺा SEE Model भा ऩयीऺा केरर तोकी सञ्चारन गङ्चयनेछ ।ङ्जवद्यारमभा गङ्ञणत ङ्जवऻान शैङ्ञऺक 
प्रदशनुी तथा शैङ्ञऺक भेराको भाध्मभवाट ङ्जवद्याथॉको ऺभता भाऩन गने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

3. ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग सभसाभङ्जमक ङ्ञशऺण ङ्जवङ्झध तथा कऺा व्मवस्थाऩन एवभ ्ICT को 
प्रमोग गन ु ङ्ञशऺकहरुको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गङ्चयनेछ । ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञशऺक, 
अङ्झबबावक सॊघ य अरम सयोकायवाराहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गयी ङ्जवद्यारम सङ्टशासन कामभ गङ्चयन े
छ।ङ्झन.भा.ङ्झफ/भा.ङ्जव का ङ्ञशऺकहरुको राङ्झग आई.सी.टी/कम्प्मङ्टटय सम्फङ्ञरध ताङ्झरभ भापुत 
ङ्ञशऺकहरुको ऺभता ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

4. नगय ङ्ञशऺा नीङ्झत तथा मोजना तजङ्टभुा गयी आवश्मक कामकु्रभ अगाङ्झड फढाइनेछ ।आधायबतू तथा 
भाध्मङ्झभक तहको ङ्ञशऺा सञ्चारनका राङ्झग नगय ङ्ञशऺा कामङु्जवङ्झध फनाई प्रबावकायी रुऩभा कामाुरवमन 
गयी व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनछे ।ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्झत व्मवस्थाऩनभा जोड ङ्छददै जग्गा यङ्ञजिेसनभा याजस्व 
छङ्टटको व्मवस्था रागू गङ्चयनछे ।  

5. कोङ्झबडका कायण बौङ्झतक उऩङ्ञस्थङ्झतभा कऺा सञ्चारन गन ु असम्बव बएका स्थानका ङ्जवद्यारमभा 
फैकङ्ञल्ऩक भाध्मभवाट/अनराइन प्रङ्जवङ्झधवाट कऺा सञ्चारन, भूल्माङ्कनको फैकङ्ञल्ऩक प्रणारीको 
व्मवस्थाऩन य ङ्झसकाई सहजीकयण व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।  

6. नगय ऺेत्रभा यहेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुभा ङ्जवद्याथॉ अनङ्टऩातका आधायभा दयफरदी ङ्झभरान, 
ङ्जवद्यारम सभामोजन गयी ङ्ञशऺकको व्मवस्थाऩनराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।ङ्ञशऺा ऺेत्रका ङ्जवद्यभान 
सभमभा देङ्ञखएका शैङ्ञऺक गङ्टणस्तयको ङ्जवश्लषेण गयी नगय ऺेत्रभा सञ्चारनभा यहेका ङ्जवद्यारमहरुको 
वगॉकयण गङ्चयनेछ । 

7. ङ्झनजी तथा सॊस्थागत ङ्जवद्यारमहरुरे ङ्ञशऺा ऺेत्रभा ऩङ्टमाुएको मोगदानराई सम्भान गदै ती 
ङ्जवद्यारमहरुरे ङ्छदइयहेको सेवाराई प्रबावकायी एवॊ जनभङ्टखी फनाउन आवश्मक सहमोग य सहकाम ु
गङ्चयनेछ । 

8. अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ङ्जवद्याथॉहरुराइ शैङ्ञऺक साभग्री, ऩोशाक य झोरा सहमोग कामकु्रभ भापुत ङ्झसकाइभा 
ऩहङ्टॉच फढाइनेछ । 
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9. फीचैभा ङ्जवद्यारम छोड्न े प्रवङृ्ञत्तराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गन ु ङ्जवद्यारमको आवश्मक ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण गनङ्टकुा 
साथै फारभैत्री ङ्ञशऺण ङ्झफङ्झध अफरम्फन गङ्चयनेछ ।ङ्जवऩङ्ङ जेहेरदाय दङ्झरत ङ्जवद्याथॉहरुराई ङ्छदइन े
छात्रवृङ्ञत्त कामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

10. हङ्चयत ङ्जवद्यारमको अवधायणाराई प्रबावकायी रुऩभा कामाुरवमन गनङ्टकुा साथै ङ्जवद्यारमभा शङ्टद्ध ङ्जऩउने 
ऩानी य उऩमङ्टक्त शौचारमको व्मवस्था गङ्चयनेछ।साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक सङ्टधायका राङ्झग 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतसॉग आवश्मक सभरवम गयी क्रभश: अगाङ्झड फढाइनेछ ।प्रत्मेक वडाफाट 
उऩमङ्टक्त स्थान, ऩहङ्टॉच, ऩूवाुधाय, ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवद्धता आङ्छद आधायभा एउटा 
ङ्जवद्यारम छनोट गयी एक वडा एक नभूना ङ्जवद्यारम कामकु्रभ रागू गङ्चयनेछ। 

11. ङ्ञशऺणभा गङ्टणस्तय अङ्झबवृङ्जद्धका राङ्झग ङ्ञशऺकरे ङ्ञशऺण कामभुा ङ्झफताउने सभम अङ्झबवृङ्जद्ध गन ु
ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरुराई अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण गयी अङ्झबरेख याख्न ेऩद्धङ्झतको ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 

12. ङ्ञशऺक स्वणॉभ अवकाश मोजना भापुत ५० वष ुउभेय ऩूया गयेका ङ्ञशऺकहरुराई प्रोत्साहन सङ्जहत 
ङ्जवदा गयी मङ्टवाहरुराई ङ्ञशऺण ऩेशाभा आकङ्जषतु गङ्चयनेछ । 

13. स्वीकृत गङ्चयएको स्थानीम ऩाठ्यक्रभ अनङ्टसाय ऩाठ्यऩङ्टस्तक प्रकाशन गयी नगय ऺेत्रका ङ्जवद्यारमहरुभा 
कामाुरवमनभा ल्माइनेछ । 

14. नगय ऺेत्रभा यहेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केररराई थऩ ङ्जक्रमाङ्ञशर फनाइनेछ ।ङ्जवद्यारमभा स्काउट 
ङ्ञशऺा/फार सभूह कामकु्रभ भापुत ङ्जवद्याथॉको नेततृ्व ऺभताको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  

१५. हेटौडा नगयीराई खेरकूद नगयीको रूऩभा ङ्जवकास गयी खेर ऺेत्रराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ।  

१६.  नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतराई ऩूण ुरुऩभा सङ्जक्रम फनाई नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सरचारन  हङ्टने य 
गङ्चयन ेखेरकूद कामकु्रभभा सभरवमकायी बङू्झभका प्रदान गङ्चयने छ। 

१७. यािऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्ञशल्ड स्थानीम स्तयको छनोट प्रङ्झतमोङ्झगता, भेमयकऩ पङ्ट टफर प्रङ्झतमोङ्झगता शङ्जहद स्भतृी 
याङ्जिम पङ्ट टफर प्रङ्झतमोङ्झगता, फङ्टङ्जद्धचार प्रङ्झतमोङ्झगता, हेटौडा यन रगामतका खेर कामकु्रभराई फजेट 
सङ्जहत ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे ।  

१८. खेरको ताङ्झरभ नगय ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चारन गन ुप्रङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी ताङ्झरभ सॊचारन गङ्चयनेछ ।  

१९. दूव्मसुनको जोङ्ञखभभा यहेका मङ्टवाहरुका राङ्झग सचेतना कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयने छ। 

४.३.२. रैंङ्झगक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेसीकयण 

१. नगयऺेत्रङ्झबत्र यहेका धाङ्झभकु, साॊस्कृङ्झतक एवभ ् ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वका धयोहयहरुको सॊयऺण य सॊवदु्धनभा 
ङ्जवषेश जोड ङ्छददै ङ्जवङ्झबङ्ङ जातजाङ्झतका बेषब ङ्टषा, बाषा, फाजागाजा, रङ्झरतकरा  य सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण साथै 
जगेनाु गन ुसहमोग गङ्चयनेछ ।' 

२. आङ्छदवासी, जनजाङ्झत, दङ्झरत तथा रैङ्जङ्गक अल्ऩसॊख्मकहरुको ऺभता ङ्जवकास गदै उनीहरुका ऩयम्ऩयागत सीऩ 
य ऩेशाको सॊयऺण गयीआमआजनुभा टेवा ऩङ्टग्न ेगयी कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयनछे । 

३. धाङ्झभकु सङ्जहष्णङ्टता अङ्झबवङृ्जद्ध गनकुो राङ्झग नगयऺेत्रभा यहेका भठ भङ्ञरदय, गङ्टम्फा, चच,ु भदयसा रगामतका 
धाङ्झभकु सॊस्थाहरुको स्तयोङ्ङङ्झत गने व्मवस्था ङ्झभराइएको छ । 

४. सहमोगाऩेऺी सडक भानव भङ्टक्त हेटौंडाको ऩङ्जहचानराइ ुङ्छदगो य थऩ प्रबावकायी फनाउनका राङ्झग सञ्चारन 
खच ुएवभ ् ऩूवाुधाय ङ्झनभाुणभा सभेत भानव सेवा आश्रभराइु अनङ्टदान उऩरधध गयाइनेछ । मसको साथै 
सडक फारफाङ्झरका भङ्टक्त नगय अङ्झबमानराइु प्रबावकायी फनाउन भाभाघय नेऩारराइ ुसहमोग गङ्चयनेछ । 



-23_ 

असहाम फेसहाया ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुको सॊयऺणभा टेवा ऩङ्टमाुउनको राङ्झग वृद्धाश्रभहरुराइ ु व्मवस्थाऩन 
अनङ्टदान उऩरधध गयाउन ेव्मवस्था ङ्झभराइएको छ ।  

५. नगयभा सञ्चारन हङ्टन ेकामकु्रभहरुभा रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभाफेशीकयणराइ ु ङ्जवशेष ध्मानभा 
याखी रङ्ञऺत वगकुो सहबाङ्झगताभा ङ्जवशेष जोड ङ्छदइनछे ।साथै रोकसेवा आमोगको तमायी कऺा सञ्चारन, 

आमभूरक एवभ ् सहामताका केही कामकु्रभहरु रङ्ञऺत वगकुो राङ्झग भात्र सञ्चारन गने व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ । 

६. नगयभा गठन बएका भङ्जहरा जागयण सभङ्टह, टोर ङ्जवकास सॊस्था, मङ्टवा क्रफ, आभा सभूहजस्ता साभङ्टदाङ्जमक 
सॊस्थाहरुराइ ुङ्झसङ्गो नगयको ङ्जवकासभा टेवा ऩङ्टमाुउने उद्देश्मरे साभाङ्ञजक जागयण, आमआजनु, ऺभता एवभ ्
सीऩ ङ्जवकास रगामतका काम ु य ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झबमानहरुभा साभङ्टदाङ्जमक ऩङ्चयचारनका भाध्मभफाट अग्रसय 
गयाइनेछ । 

७. नगयको आकषणुको केररङ्जवरदङ्टभा यहेको ऩङ्टष्ऩरार ऩाकु एवभ ्ऩङ्टष्ऩरार स्भङृ्झत ऩङ्टस्तकारम व्मवस्थाऩन तथा 
सञ्चारन गनकुो राङ्झग अनङ्टदानको व्मवस्था गङ्चयएको छ । हेटौंडा १८ भा यहेका गङ्टम्फा डाॉडा य ङ्चयमो 
गङ्टम्फाराइु ऩमटुकीम आकषणुको रुऩभा थऩ ङ्जवस्ताय गन ुवजेटको व्मवस्था गङ्चयएको छ । 

 

$=३.३ dlxnf / afnljsf;  

 

१. रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाभङ्टक्त नगय ङ्झनभाुणका राङ्झग रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, घयेरङ्ट ङ्जहॊसा, भानव फेचङ्झफखन तथा  ओसायऩसायभा 
ऩयेका व्मङ्ञक्त -ङ्जवशेष गयी भङ्जहरा य फारफाङ्झरका _ को उद्धाय, याहत, ऩङ्टनस्थाुऩना, भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभश ु
सेवा तथा ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनएुकीकयणका राङ्झग अल्ऩकाङ्झरन सङ्टयङ्ञऺत आश्रमस्थरको सञ्चारनका साथै 
आवश्मक कामकु्रभ तजङ्टभुा य कामाुरवमन गदै रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्जवरुद्ध शूरम सहनशीरता अङ्झबवृङ्जद्ध गने 
कामरुाइु ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

 

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

 

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

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

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

 

५. अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्रराइ ुङ्झडजीटर भाध्मभफाट ङ्जवतयण गनङ्टकुा साथै सफैराइु ऩहङ्टॉच अङ्झबवृङ्जद्ध गन ुफाॉङ्जक ७ 
वडाहरुभा अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयण घङ्टङ्ञम्त ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन गङ्चयनेछ ।साथै अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञक्तहरुराइु जीवनमाऩनभा सहजता ऩङ्टमाुउनको राङ्झग सहामक साभाग्री ङ्जवतयण गने कामरुाइु ङ्झनयरतयता 
ङ्छदइनेछ । 
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६. गङ्चयफ ङ्जवऩङ्ङ य ङ्झसभारतकृत फेयोजगाय भङ्जहराहरुराइु ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका सीऩभूरक ताङ्झरभहरुको 
भाध्मभफाट दऺ य आत्भङ्झनबयु गयाउॉदै रङ्झगनेछ ।कामकु्रभ सञ्चारन गदाु दङ्झरत एवभ ् एकर 
भङ्जहराहरुको सभेत राङ्झग ङ्जवषेश प्राथङ्झभकता प्रदान गङ्चयनछे । 

 

४.३.४ स्वास्थ  
१. सङ्टत्केयी ऩश्चातको ऩङ्जहरो हप्ताभा स्वास््मकभॉ सङ्जहत सङ्टत्केयी भङ्जहरा तथा नवजात ङ्ञशशङ्टको स्वास््म 

अवस्था ऩयीऺण गन ुऩोषण कोशरेी सङ्जहत बेटघाट गने कामकु्रभको प्रबावकाङ्चयता फढी ऩाइएकोरे मस 
कामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।  

२. गत दङ्टई वषदेुङ्ञख सञ्चारन हङ्टॉदै आएको ङ्झसभारतकृत, रोऩोरभङ्टख सभङ्टदाम य आङ्झथकु रुऩभा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ 
ऩङ्चयवायको स्वास््म ङ्झफभा गने कामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

३. गबवुती भङ्जहराहरुको स्वास््म जाॉच तथा आभा य फच्चाको स्वास््म अवस्था ऩङ्जहचान गन ुनगय ऺते्रका 
सम्ऩूण ुगबवुती भङ्जहराहरुराई ङ्झन्शङ्टल्क ङ्झबङ्झडमो एक्सये सेवा प्रदान गन ुआवश्मक व्मवस्था ङ्झभराइने  
छ । 

४. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको  सम्ऩूण ु रगानी, सभरवम य सहमोगभा हेटौंडा अस्ऩतारभा शङ्टरु गन ुराङ्झगएको 
ङ्जकड्नी डामराङ्झसस सेवा सञ्चारनको राङ्झग भदन बण्डायी स्वास््म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान, हेटौडा अस्ऩतारसङ्ग 
सहकाम ुगङ्चयनछे ।साथै डामराङ्झसस सेवा तत्कारै सॊचारनभा ल्माइन ेछ। 

५. आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताको राङ्झग नगयका सम्ऩूण ु स्वास््म सॊस्थाहरुभा नेऩार 
सयकायद्वाया ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गने बङ्झन तोकेको औषङ्झधहरु सहज य सयर रुऩभा उऩरधध गयाइनेछ । 
मसको राङ्झग आगाभी आ.व. २०७८/७९ को प्रथभ चौभाङ्झसक ङ्झबत्र नै सम्ऩङ्टण ुखयीद प्रङ्जक्रमा सम्ऩङ्ङ गयी 
स्वास््म सस्थाहरुभा औषङ्झध ऩङ्टऱ्माइनछे। 

६. दीघ ुतथा नसने योगफाट घयभै ओछ्यानभा थङ्झरएय यहेका ङ्झफयाभी व्मङ्ञक्तहरुराई रङ्ञऺत गयी वडा वडाभा 
यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुभा कामयुत स्वास््मकभॉहरुको ऩङ्चयचारनफाट उऩचाय य सहमोगको कामकु्रभ 
अङ्ञघ फढाइनछे । साथै साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म सस्था स्तयफाट प्रदान गङ्चयने नसने योगका औषङ्झधहरु सभेत 
धमवस्था गङ्चयनेछ। 

७. भङ्जहराभा फढ्दो क्रभभा यहेको स्तन तथा ऩाठेघय क्यारसय जस्ता घातक योगहरुको ङ्झन्शङ्टल्क ऩयीऺण गने 
कामकु्रभराई अस्ऩतारहरुको सहकामभुा ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

८. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाका ङ्झनभाुणाधीन स्वास््म सॊस्थाको बवन ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ गनङ्टकुा साथै बवन 
ङ्झनभाुण नबएका स्वास््म सस्थाहरुको बवन ङ्झनभाुण काम ु सङ्टरु गङ्चयनछे। मसको साथै सम्ऩूण ु स्वास््म 
सस्थाहरुभा ऩमाुप्त पङ्झनचुय तथा अरम उऩकयणहरुको धमवस्था गङ्चयदै रङ्झगनछे। 

९. स्वास््म सॊस्थाहरुको सेवाराई प्रबावकायी फनाउन य आधायब ङ्टत स्वास््म सेवाको ऩहङ्टॉच अङ्झबफङृ्जद्ध गन ुई-
ङ्चयऩोङ्जटिंग ङ्झसस्टभको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । उऩभहानगयऩाङ्झरकाका हार सॊचारनभा यहेका स्वास््म सॊस्थाभा 
प्रमोगशारा सेवा रगामत अरम सेवाको ङ्जवस्तायभा जोड ङ्छदइनेछ । 

१०. आमङ्टवेद स्वास््म सेवा अरतगतु हार प्रदान गदै आएको सेवाराई थऩ ङ्जवस्ताय गयी प्रबावकायी फनाइन े
छ।  

१०.  आकङ्ञस्भक तथा ङ्जवऩदका अवस्था य जोङ्ञखभऩूण ु स्वास््म सभस्माभा ऩयेका व्मङ्ञक्तहरुराई तत्कार 
स्वास््म सेवाको ऩहङ्टॉचभा ल्माउनका राङ्झग आधायबतू स्वास््म सेवा एम्फङ्टरेरस सञ्चारनभा ल्माइनछे । 
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११.  हारको कोङ्झबड-१९ को भहाभायीको कायण भतृ्मङ्टवयण गन ुऩङ्टगेका नागङ्चयकहरुको शव धमवस्थाऩनको 
राङ्झग शव वाहन नहङ्टॉदा ज्मादै सभस्मा ऩन ुगएकोरे बङ्जवष्मभा सभेत मस प्रकायका सभस्माफाट ङ्झनयाकयण 
ऩाउन उऩभहानगयऩाङ्झरकारे शव वाहनको सञ्चारन गनेछ। 

१२.  कोङ्झबड १९, सने तथा नसने योगहरु रगामत अरम ङ्जवङ्झबङ्ङ भहाभायी जरम योगहरुको योकथाभ, ङ्झनमरत्रण 
तथा ङ्झनगयानीको राङ्झग स्वास्थकभॉहरुको ऩमाुप्त ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे। साथै कोङ्झबड १९ को योकथाभ, 

ङ्झनमरत्रण य उऩचायभा अग्रस्थानभा यही सेवायत स्वास््मकभॉ तथा अरम कभचुायीहरुको भनोफर उच्च 
याख्न प्रोत्साहन सङ्टङ्झफधाको धमफस्था गङ्चयनेछ । 

१३. याङ्जिम भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका कामकु्रभ अरतगतु मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सेवायत भङ्जहरा 
स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरुका राङ्झग प्रोत्साहन स्वरूऩ ऩोशाक सङ्टङ्झफधा, सॊचाय सङ्टङ्झफधा, मातामात खच ुरगामत 
आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक सेवा अरतगतु आॉखा, नाक, कान, घाॉटी तथा भङ्टख सम्फरधी प्राथङ्झभक 
उऩचायफाये अङ्झबभङ्टखीकयण ताङ्झरभ य अरम ऺभता ङ्जवकास सम्फरधी कामकु्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदईनछे । 

१४.  खानेऩानी सयसपाई स्वच्छता सम्फरधी जनचेतना तथा पोहोय धमफस्थाऩन, फङ्झगकुयण य रमूनीकयण 
सम्फरधी सभङ्टदाम स्तयभा सचेतना कामकु्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ । 

१५.  उऩभहानगयऩाङ्झरका अरतगतुका स्वास््म चौकीहरुको रमङ्टनतभ भाऩदण्ड अनङ्टगभन गयी स्वास््म 
सस्थाहरुफाट प्रवाह बैयहेको स्वास््म सेवाको गङ्टणस्तय अङ्झबवृङ्जद्धको गङ्चयनेछ। 

१६.  हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई ऺमयोग भङ्टक्त ऩाङ्झरका फनाउन जनचेतना फढाउने तथा आवश्मक 
कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

१७.  स्वास््म सस्थाभा भातै्र ङ्झसङ्झभत यहेका स्वास््मकभॉहरुराई नागङ्चयकसॉग बेट गयी साभङ्टदाङ्जमक 
स्वास््मको वास्तङ्जवक अवस्थाको वायेभा ऩङ्चयङ्ञचत हङ्टन य सेवा तथा ऩयाभश ुप्रदान गन ुकङ्ञम्तभा वषकुो 
एक ऩटक नागङ्चयकको घयदैरोभा स्वास््मकभॉ ऩङ्टग्ने गयी जनता स्वास््म घयदैरो कामकु्रभ सञ्चारन 
गङ्चयनेछ। 

१८. नगयका सम्ऩङ्टण ु नागङ्चयकहरुको य ङ्जवशेष गयी गबवुती, सङ्टत्केयी तथा वारवाङ्झरकाहरुको ऩोषणको 
ङ्ञस्थङ्झतराई प्रवदुधनगन ुफहङऺ्ट ेत्रीम ऩोषण कामकु्रभको सङ्टरुवात गङ्चयनछे। 

१९.  नगयवासीहरुराई टाईपाइड योगफाट फचाउन सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसङ्गको सहकामभुा टाईपाईड 
ङ्जवरुद्धको खोऩ कामकु्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

२०. ङ्ञजल्रा ङ्झबत्रका अरम स्थानीम तहहरु सभेतको रागत साझेदायीभा सरुवा योग अस्ऩतार ङ्झनभाुणको 
प्रकृमा अङ्ञघ फढाइनछे। 

२१. भदन बण्डायी स्वास््म ङ्झफऻान प्रङ्झतष्ठान अरतगतु यहेको हेटौंडा अस्ऩतारको सेवा ङ्जवस्तायका राङ्झग 
आफश्मक ऩने उऩकयण खयीदका राङ्झग सहमोग गङ्चयने छ। प्रङ्झतष्ठानसॊग सभरवम गयी स्थानीम 
नगयवासीहरुको उऩचाय सहज सयर गयाउन आफश्मक प्रमास गङ्चयने छ। 

४.४ वातावयण ङ्जवऩद तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 

1. ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकास रक्ष्महरुराइ हाङ्झसर गने प्रमत्न गङ्चयनेछ ।सफैका राङ्झग सपा ऩानी 
तथा सयसपाइ अरतगतु सावजुङ्झनक स्थानभा ऩानी ङ्जऩउन ेवाटय पाउरटेन य मूयोगाड ुजडान गङ्चयनछे।साथै 
ङ्झफऩङ्ङ नगयफासीका राङ्झग शौचारम फनाउन सहमोग गङ्चयनेछ । 

2. ङ्जवऩद जोङ्ञखभ रमङ्टनीकयणका राङ्झग जोङ्ञखभ मङ्टक्त ऺेत्र ऩङ्जहचान तथा नक्साङ्कन (Disaster and vulnerability 

Mapping) गङ्चयनेछ ।  
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3. आकाशे ऩानी सॊकरन, शङ्टद्धीकयण तथा बण्डायण (Rain Water Harvesting System )राई प्रवद्धुन गङ्चयनछे। 
नमाॉ फङे्ङ घयहरुभा ऩानी सॊयऺणका राङ्झग कङ्ट नै एक प्रङ्जवङ्झध अङ्झनवाम ुअवरम्वन गनङ्टऩुने व्मवस्था गङ्चयने  
छ । 

4. ऩमाुप्त हङ्चयमारी सङ्जहतको पूरैपूरको शहय ङ्झनभाुणभा सभङ्टदामस्तयको सहबाङ्झगतारे ज्मादा भहत्व याख्न ेहङ्टॉदा 
सभङ्टदाम ऩङ्चयचारनराइ जोड ङ्छदइनेछ । वातावयण सॊयऺण कामभुा उत्कृि काम ु गने व्मङ्ञक्त एवभ ्
सभङ्टदामराई ऩङ्टयस्कृत गङ्चयनेछ । 

5. अङ्ञरतभ पोहय ङ्जवसजनु केररको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गदै केररराई ऩाकुको रुऩभा ङ्जवकङ्झसत गङ्चयनेछ । 
पोहयको उङ्ञचत व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्झसभा जोङ्झडएका अरम स्थानीम तहहरुसग सभेत सभरवम एवभ ्
सहकाम ुगयी एकीकृत पोहयभैरा व्मवस्थाऩन मोजना ङ्झनभाुण गयी आवश्मक काम ुप्रायम्ब गङ्चयनेछ । 

6. साभङ्टदाङ्जमक वनहरुसग सभरवम गयी अवश्मकता अनङ्टसाय वरमजरतङ्टका राङ्झग वरमजरतङ्ट सॊयऺण ऩोखयी 
ङ्झनभाुणभा जोड ङ्छदइनेछ । 

7. वैकङ्ञल्ऩक उजाु प्रवदु्धन कामकु्रभ भापुत ङ्झनङ्ञज ऺेत्रको सहकामभुा नगयऺेत्रको कङ्ट ङ्जहन ेपोहय शत प्रङ्झतशत 
प्रमोगभा ल्माई ग्माॉस उत्ऩादन काम ुय सो स्थानको नदी तटफरधन काम ु प्रदेश सयकायसॉग सभरवम तथा 
सहकामभुा गङ्चयनेछ । 

8. हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्ञस्थत तीन वटा पोहय ऩानी प्रशोधन केरर (Waste Water Treatment 

Plant)राई आवश्मक भभतु एवभ ् ङ्झनभाुण गयी ऩूण ु रुऩभा सरचारनभा ल्माउन आवश्मक काम ु अङ्ञघ 
फढाइनेछ । 

9. नगय ऺेत्र ङ्झबत्रको सेङ्ञफ्ट ट्ाॊकी जरम पोहय(Fecal Sludge)व्मवस्थाऩन गन ु अवश्मक अध्ममन 
गङ्चयनेछ। 

10. शहयी सौरदमतुा कामभ याख्न खङ्टल्रा स्थान चौक तथा सडक ङ्जकनायहरुभा आकषकु परपङ्ट रको ङ्जवरुवा 
रगाउन ेकामरुाई ङ्झनयरतयता ङ्छदईने छ । क्यायी ङ्झनभाुण गयी पङ्ट रको ङ्जवरुवा योप्ने कामरुाई ङ्झनयरतयता 
ङ्छदईने छ । 

11. उऩभहानगय ऺेत्रभा सङृ्ञजत पोहोयराई घटाउन ऩून: प्रमोग गने अभ्मासका राङ्झग प्राङ्ञस्टक जरम 
पोहयफाट सडक ङ्जऩच गने प्रङ्जवङ्झध प्रमोग गयी नभूना सडक ङ्झनभाुण गने काम ुथारनी गङ्चयने छ। 

12. बौङ्झतक ऩूवाुधाय सॊयचना ङ्झनभाुण कामकुा ङ्झसरङ्झसराभा फनाइएका वातावयणीम प्रङ्झतवेदन, वातावयणीम 
व्मवस्थाऩन काम ुमोजनाहरुको प्रबावकायी कामारुवमन गयाउन य सो बए नबएको सम्फरधभा वडा, टोर 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतहरुराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउने कामकु्रभ ल्माइनेछ। 

13. सडक आवागभनभा अवयोध ङ्झसजनुा गने य सहयको सौरदमतुा ङ्झफगाने कामरुाई ङ्झनमरत्रण गन ु ङ्झनभाुण 
साभग्रीहरुराई सावजुङ्झनक सडक तथा खङ्टरा स्थानभा असङ्टयङ्ञऺत तवयरे याख्नभा योक रगाइन ेछ ।  

14. भङ्टख्म फजाय ऺेत्रको सौरदमतुा फढाउन य सपा शहयको ऩङ्जहचान कामभ गन ुफजाय ऺेत्रका सडक नारी 
ढरहरुको ङ्झनमङ्झभत सयसपाई य भभतु सॊबायभा ध्मान ङ्छदइनेछ । धङ्टरो ङ्झनमरत्रण कामकुा राङ्झग ब्रङ्टभय 
गाडी, श्रोतसाधन, प्रङ्जवङ्झध सम्ऩङ्ङ तङ्टल्माउन आवश्मक प्रमास गङ्चयनेछ ।  

15. पोहयफाट ऊजाु उत्ऩादन गने प्रमास मस अङ्ञघ बएताऩङ्झन त्मस प्रमासरे ङ्छदगोऩना ऩाउन नसकेको 
अवस्थाभा मसराई अङ्ञघ फढाउन आवश्मक सभरवम गयी उऩमङ्टक्त ङ्जवङ्झध अवरम्फन गङ्चयनेछ ।  

16. नगयवासीहरुको स्वास््मराई भध्मनजय गयी वातावयणीम स्वच्छता कामभ गन ु प्रदूषण उत्सजनु गने 
प्रकृङ्झतका उद्योगहरुको प्रदूषण भाऩनका राङ्झग ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गङ्चयनेछ । भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको 
प्रोटोकर कामाुरवमन गयाउन आवश्मक सभरवमात्भक प्रमास गङ्चयनछे ।  

17. ऩानीको ऩङ्टनबयुणराई प्रोत्साङ्जहत गन ुप्राकृङ्झतक भङ्टहान सॊयऺण तथा ङ्चयचाज ु वेर,ऩोखयी ङ्झनभाुण गने तथा 
ङ्झसभसायको सॊयऺण गने कामरुाइ आवश्मक सभरवमात्भक प्रमास अङ्ञघ फढाइनेछ। 
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18. वातावयण सॊयऺण ऐन, ङ्झनमभ, कानूनहरुको ऩारना गयाउन तथा वातावयणीम अनङ्टगभनराई प्रबावकायी 
फनाउन, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनजी तथा सावजुङ्झनक ऺते्रफाट बएका मोजनाहरुको कामाुरवमनका ङ्झसरङ्झसराभा बएका 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनहरुको प्रबावकायी कामाुरवमन गयाउन उऩमङ्टक्त प्रशासङ्झनक सॊयचना 
फनाइनेछ ।  

19. एक साभङ्टदाङ्जमक वन, एक वन एक उद्यभ, एक ऩानी ऩोखयीको अङ्झबमान सञ्चारन गयी ऩमाुऩमटुनभा टेवा 
ऩङ्टग्ने काभ गयी जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण गने कामभुा आवश्मक सभरवमात्भक प्रमास गङ्चयनेछ । शहयी 
वन व्मवस्थाऩन, परपूर फॊगैंचा उद्यान कामरुाइ प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ । 

20. वनको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन सम्फरधी स्थानीम भाऩदण्ड तमाय गयी ऩाङ्झरकाङ्झबत्रका सफै वन ऺेत्रभा ङ्छदगो वन 
व्मवस्थाऩन कामकु्रभ सञ्चारन गन ुआवश्मक सभरवमात्भक प्रमास गङ्चयनेछ । 

 

४.५ शहयी ङ्जवकास य सावजुङ्झनक ङ्झनभाणु 

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

२.  नगय ऺेत्र ङ्झबत्र उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापुत सॊचारन हङ्टने ङ्झनभाुण आमोजनाको हकभा आमोजनाको प्रकृङ्झत य 
आमोजना सॊचारन हङ्टने ऺेत्रका आधायभा रागत  सहबाङ्झगताको प्रङ्झतशत ङ्झनधाुयण गयीकामाुरवमनभा ल्माइन े
छ। 

३. ङ्झनभाुण आमोजनाहरू सॊग सम्फङ्ञरधत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूराई  मोजना सॊचारन गनङ्ट ु ऩ ङ्टव ु
मोजना सॊचारन सम्फरधी ङ्झफषमभा अनङ्टङ्ञशऺण  गङ्चयन ेछ। 

४.  ङ्झनभाुण आमोजनाको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गन ु उऩभहानगयऩाङ्झरकाको उऩमङ्टक्त स्थानभा ङ्झनभाुण साभाग्री 
गङ्टणस्तय ऩयीऺण प्रमोगशारा ङ्झनभाुण गयी सॊचारनभा ल्माइने छ। 

५.  स्थानीम ऩमटुन प्रवदु्धनको भाध्मभ फाट नगयको आङ्झथकु सभङृ्जद्धभा टेवा ऩङ्टर् माउन हेटौंडा ४ ङ्ञस्थत हङ्टप्रा 
चौयभा  आधङ्टङ्झनक सङ्टङ्झफधा मङ्टक्त भ्मूटावय सङ्जहतको ११ तरे फहङ्टउदे्वश्मीम व्माऩाङ्चयक बवन (Multi purpose 

Commercial Building)ङ्झनभाुणको  ठेक्का प्रकृमा अङ्ञघ फङ्जढसकेकोरे  ङ्झनभाुण काम ुअङ्ञघ फढाइने छ। 

६.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. १० ङ्ञस्थत ङ्झनभाुणाङ्झधन सङ्टङ्झफधा सम्ऩङ्ङ फस टङ्झभनुर सङ्जहतको सङ्जऩङ्ग 
कम्प्रेक्स ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ गयी आगाभी फषभुा सॊचारनभा ल्माइने छ।  

७.  दङ्ञऺण एङ्झसमाकै ऩङ्जहरो भानव ङ्झनङ्झभतु सङ्टरुङ्ग य च ङ्टङ्चयमाभाई भङ्ञरदय ऺेत्रराई अरम ङ्झनकाम सॊग सभरवम गदै 
आवश्मक सॊयऺण य सम्फदु्धन गयीऩमटुकीम ऺेत्रको रूऩभा ङ्झफकास गङ्चयने छ। 

८.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाको १८ नॊ. वडाभा फसोफास गने अल्ऩसॊख्मक ङ्झसभारतकृत  ङ्जवऩङ्ङ थाभी जातीको 
आवास ङ्झनभाुण कामभुा सहमोग गङ्चयने छ। 

९.  उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत बवन तथा मोजना भाऩदण्डराई सभम साऩेऺ ऩङ्चयभाजनु गयी प्रबावकायी 
रुऩभा कामाुरवमन गङ्चयने छ। 

१०. भङ्टख्म फजाय ऺेत्रको सौरदम ुजोगाउन, दूघटुना रमूङ्झनकयण गन ुसडकभा ऩन ुजाने खाल्डा खङ्टल्डी तत्कार 
भभतु गने व्मफस्था ङ्झभराई खाल्डा खङ्टल्डी यङ्जहत उऩभहानगयऩाङ्झरका  फनाईने छ। 

 

४.६ याजस्व ऩङ्चयचारन    
 

१. कृङ्जष ऺेत्रको उद्यभहरुको प्रवद्धनुको राङ्झग कृङ्जष तथा ऩशङ्ट सेवासॊग सम्फङ्ञरधत उद्योग तथा व्मवसाम दता ु
तथा नवीकयण शङ्टल्कभा ६० प्रङ्झतशत छङ्टटको नीङ्झतराई मस फष ुऩङ्झन ङ्झनयरतयता ङ्छदइन ेछ ।  

२.   कोङ्झबड १९ रे उद्योगधरदा य व्मफसाम ऺेत्रभा ऩायेको सभस्माराई भध्मनजय गदै आगाभी फषकुा राङ्झग 
कयको दयहरु मथावत याखी दामया फढाउनतेपु प्रमास गङ्चयने छ ।  चारङ्ट आङ्झथकु फषकुो फङ्टझाउनङ्ट ऩने 
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सम्ऩङ्ञत्त कय, धमफसाम कय तथा फहार कय यकभभा आगाभी फष ुराग्न ेजङ्चयवाना ङ्झभनाहा गने नीङ्झत ङ्झरईन े
छ । 

३.   घयफहार कयराई दामयाभा ल्माउनको राङ्झग सम्ऩङ्ञत्त कय फङ्टझाउने सभमभा नै घय वहार स्व–घोषणा 
ङ्जवङ्झधफाट कय सॊकरन गने नीङ्झतको थारनी गङ्चयने छ। 

४. एकर भङ्जहरा तथा अऩाड्डता बएका व्मङ्ञक्त प्रभङ्टख सॊचारक, प्रोऩाईटय बई उद्योग दताु तथा नवीकयण 
गयेभा तोङ्जकएको शङ्टल्कभा २० प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदईने छ ।  

५. घय फहार रगाउदा वहार यकभको वाङ्जषकु१० प्रङ्झतशतका दयरे राग्न ेवहार कय चौभाङ्झसक / वाङ्जषकु 
रुऩभा ङ्झतन ुङ्झभल्ने व्मवस्था गङ्चयने छ । 

६.   ऩङ्जहरो चयणभा सवै वडाहरुफाट सवै प्रकायका कय/याजश्वहरु Online प्रणारीफाट सॊकरन गने य दोश्रो 
चयणभा व्मङ्ञक्त स्वॊमरे घयभै फसी कय/याजश्व ङ्झतने व्मफस्थाराई कामाुरवमनभा ल्माईने छ। 

७.  आङ्झथकु फषकुो ऩङ्जहरो ३ भङ्जहना ङ्झबत्र व्मवसाम कय च ङ्टक्ता गने कयदाताराई ङ्छदईदै आएको १० प्रङ्झतशत 
छङ्टटको व्मवस्थाराई आगाभी आ. व. भा  ङ्झनयरतयता ङ्छदईने छ । 

८.  दैङ्झनक जनसयोकायसॊग सम्फङ्ञरधत ङ्झनम्न सेवा तथा ङ्झसपाङ्चयसराई ङ्झफगत देङ्ञख ङ्झन:शङ्टल्क गङ्चयदै आएकोभा  
ङ्झनयरतयता ङ्छदइन ेछ : 

क) आङ्छदवासी जनजाती, दङ्झरत, भधेसी तथा ङ्जऩछङ्झडएका वग,ु अऩाङ्ग, जेष्ठ नागङ्चयकको ऩङ्जहचानसॊग ङ्झसपाङ्चयस, 

ख) छात्रवृङ्ञत्त ङ्झसपाङ्चयस, 

ग) भतृ्मङ्ट ऩश्चातको नाता प्रभाङ्ञणत, 

घ) नागङ्चयकता य नाफारक ङ्झसपाङ्चयस, 

ङ) कामाुरमभा कामयुत कभचुायीको आपङ्ट  य एकाघयको सदस्मको नाभभा हङ्टने ङ्झसपाङ्चयस तथा सेवा शङ्टल्क य 
दस्तङ्टय, 

च) नागङ्चयकता अनङ्टसूची तथा प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ पायभहरु । 

 ४.७ मोजना कामारुवमन तथा अनङ्टगभन भङ्टल्माॊकन 

१.  स्वीकृत फाङ्जषकु कामकु्रभ अनङ्टसायका नगय स्तयीम मोजना/ऩङ्चयमोजना तथा कामकु्रभहरु २०७८ काङ्झतकु 
भसारतसम्भभा सम्झौता तथा  ठेक्का प्रकृमा ऩूया गयी कामाुरवमन गङ्चयने छ। 

२.  वडा तथा फस्ती स्तयीम ऩङ्चयमोजनाहरुको सम्झौता प्रकृमाराई सयर य सहज फनाउन वडा तथा फस्ती 
स्तयभा टोरी खटाई ऩङ्चयमोजना सम्झौता काम ुसम्ऩङ्ङ गङ्चयने छ। 

३. स्वीकृत वाङ्जषकु कामकु्रभ य मोजना प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गन ुवाङ्जषकु खयीद मोजना य  

  कामकु्रभ कामरुवमन ताङ्झरका तजङ्टभुा गयी रागू गयीने छ। 

४. नङ्ञजकका अरम स्थानीम तहहरुसॊग साझा ङ्जहतका सवारहरु य समङ्टक्त रगानीभा ङ्झनभाुण मोजनाहरु  

सॊचारन गन ुसमङ्टक्त सम्मरत्र फनाई साझेदायीभा ऩङ्चयमोजना सॊचारन गन ुआवश्मक प्रमास गङ्चयनछे ।                     

५ .स्वीकृत वाङ्जषकु नीङ्झत तथा कामकु्रभको कामारुवमन गदा ुवाङ्जषकु रुऩभा बौङ्झतक, ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत य  अरम 
सूचकका आधायभा उत्कृि हङ्टने वडाराई प्रोत्साहान स्वरुऩ थऩ कामकु्रभ सॊचारन गन ुरु २० राख 
उऩरध ध गयाईने छ । 

६. नगय स्तयीम अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत य वडा स्तयीम अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतराई सकृम तङ्टल्माई कामकु्रभहरुको 
कामाुरवमनराई नङ्झतजासॊग आवद्ध गङ्चयने छ। 
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आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ गङ्चयभाभम नगयसबा सभऺ आगाभी आङ्झथकु वष ु२०७८/७९ को फाङ्जषकु मोजना तथा फजेट तजङ्टभुाका 
आधायहरु प्रस्तङ्टत गने  अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट । 

 

५. फाङ्जषकु मोजना तथा फजेट तजङ्टकुा आधायहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्: 
 

क) नेऩारको सॊङ्झफधान, २०७२ 

ख) स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ 

ग) याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवत्त ऐन, २०७४ 

घ) अरतय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 

ङ) फजेट तजङ्टभुा ङ्छदग्दशनु, २०७४ 

च) सॊघीम य प्रदेश सयकायरे जायी गयेका नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्डहरु, 
छ) सॊघीम य प्रदेश सयकायरे तजङ्टभुा गयेका फजेट तथा कामकु्रभहरु , 
ज) स्थानीम तहभा फजेट तजङ्टभुा, कामाुरवमन, आङ्झथकु व्मवस्थाऩन तथा सम्ऩङ्झत हस्तारतयण 

सम्फरधी ङ्झनदेङ्ञशका,  

झ) सॊघीम प्रादेङ्ञशक य स्थानीम तहको आवङ्झद्यक ङ्जवकास मोजनाहरु य, श्रोत साधन , 
ञ) नेऩार सयकायरे प्रङ्झतफद्धता जनाएका ङ्छदगो ङ्झफकासको रक्ष्महरु, 
ट) सॊघ य प्रदेश सयकायरे अफरम्फन गयेका आङ्झथकु तथा साभाङ्ञजक नीङ्झतहरु, 
ठ) सयकायको अरतयाङ्जिमु प्रङ्झतवद्धत य सरधी सम्झौताहरु, 
ड) दरीम प्रङ्झतवद्धता/घोषणा-ऩत्र, 
ढ) स्थानीम ङ्जवङ्जवधता य ङ्जवकासको अवस्थाभा यहेको असभानता, 
ण) स्थानीम सयकायको आरतङ्चयक श्रोतको साभ्म।ु  
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आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

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

ऺेत्रगत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन 

 

५.१ ऩूवाधुाय ङ्जवकास  

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

२. हेटौंडा ४ भा ङ्झनभाुण हङ्टन े फहङ्टफषॉम मोजना अरतगतु फहङ्टउद्धेशीम व्माऩाङ्चयक बवन(Multi Purpose  

Commercial Building )  ङ्झनभाुण काम ुशङ्टरु गन ुरु.१५ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

३. फहृ्त्त्तय चक्रऩथ ङ्झनभाुण काम ु ङ्झनयरतयता अरतगतु एक्रेखेत याजदेवी, भजङ्टवा दोबानचौय खण्डको सडक 
स्तयोङ्ङङ्झतका  राङ्झग रु.३ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

४. हेटौंडा १७ कठामत चोक देङ्ञख फारफोध भा.ङ्झफ. सम्भको  सडक स्तयोङ्ङङ्झतका  राङ्झग रु.३ कयोड 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

५. कयाु कङ्चयडोय  ङ्झनभाुण ङ्झनयरतयताको राङ्झग  रु.१ कयोड ५० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

६. चारङ्ट आ.व.भा सम्झौता बई आगाभी आङ्झथकु फषभुा ङ्ञजम्भेवायी सने मोजनाहरुको ब ङ्टक्तानीको राङ्झग रु.२२ 
कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

७. सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, ङ्ञज.स.स. एवभ ् अरम सॊघ सॊस्था हरूसॊगको साझेदायीभा सॊचारन हङ्टन े
मोजनाको राङ्झग रु. ४ कयोड ५० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

८. वडा तथा वङ्ञस्त स्तयीम ऩूवाुधाय मोजनाको राङ्झग रु.३२ कयोड ७० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

९.नगयवासीराई स्वच्छ खानेऩानी व्मफस्थाऩन गन ु हेटौंडा खानेऩानी व्मफस्थाऩन फोडसुॊग सहरगानी 
कामकु्रभको राङ्झग रु.१ कयोड ५० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजनाहरु सङ्जहत ऩूवाुधाय ङ्जवकास ऺेत्रङ्झबत्र ऩने उजाु, सडक फङ्ञत्त, आवास व्मफस्था, जरश्रोत 
ङ्झसॊचाई रगामत नगय स्तयीम ऩूवाुधाय आमोजना सॊचारनका राङ्झग रु. १ अयफ ३० कयोड ४५ राख ७६ हजाय 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

५.२ आङ्झथकु ङ्जवकास 

   
1.  हेटौंडा ११ थाना बर् माङ्ग ङ्ञस्थत प्रदेश सयकाय सॊगको सहकामभुा ङ्झनभाुण हङ्टन ेप्रादेङ्ञशक थोक परपूर 

तथा तयकायी फजाय केररको राङ्झग रु.३ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

2. योजगाय प्रवदु्धन कामकु्रभ, प्रधानभरत्री योजगाय कामकु्रभ य मूवा योजगायीको राङ्झग रुऩारतयण ऩहर 
कामकु्रभका राङ्झग रु. १कयोड ५३ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

3.  कृङ्जष ङ्जवकास अरतगतुका कामकु्रभका राङ्झग रु. २ कयोड २४ राख ५० हजाय, ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास   
अरतगतुका कामकु्रभको राङ्झग रु. २ कयोड २४ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

4. उद्योग ङ्जवकास, सहकायी ऺेत्र य ङ्जवत्तीम ऺेत्र अरतगतुका कामकु्रभको राङ्झग रु. १कयोड २७ राख ५० 
हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

5. गङ्टम्फा डाॊडा, कङ्ट ष्भाण्ड सयोवय ङ्झत्रवेणीधाभ, टोनी हेगन ऩाकु,जङ्टयेथङ्टभ ऩमटुकीम ऩाकु, स्व. ङ्झफङ्जऩ गणेशभान 
स्भङृ्झत ऩाकु रगामतका ऩमटुकीम ऩूवाुधाय मोजना ङ्झनभाुणका राङ्झग रु.२ कयोड १९ राख   ङ्जवङ्झनमोजन 
गङ्चयएको छ। 
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भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत आमोजनाहरु सभेत आङ्झथकु ङ्जवकास ऺेत्रङ्झबत्रका सभग्र मोजनाका राङ्झग  रु. १२ कयोड ९८  
राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

 

५.३ साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

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

थऩका राङ्झग रु.१ कयोड ९५ राख ९ हजाय य ङ्ञशऺक स्वङ्ञणभु अफकास मोजनाका राङ्झग रु.५० 
राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

२. ङ्जवद्याथॉहरुको ङ्छदवा खाजा कामकु्रभका राङ्झग ङ्झफद्यारम अनङ्टदान रु.२ कयोड ९८ राख १ हजाय, 
सावजुङ्झनक ङ्झफद्यारमको ङ्झफद्याथॉको राङ्झग ङ्झन:शङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदानको राङ्झग रु.१ कयोड ६३ 
राख ६१ हजाय, ङ्झफद्यारमभा शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टदृङ्जढकयण एवभ ् काम ु सम्ऩादनभा आधाङ्चयत 
प्रोत्साहनका राङ्झग रु.१ कयोड ५७ राख ४ हजाय, छात्राहरुराई ङ्झन:शङ्टल्क सेनटेयी प्माड ङ्जवतयण 
गन ुरु.७९ राख ५२ हजाय, ङ्ञशऺण ङ्झसकाई साभाग्री एवभ ्कऺा ८ को ऩयीऺा व्मफस्थाऩन गन ुरु 
१ कयोड ४ राख ७४ हजाय, कोङ्झबड १९ को कायण उत्ऩङ्ङ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झसकाई सहजीकयण  
शैङ्ञऺक कामकु्रभका राङ्झग रु.९७ राख, साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग 
छात्रफङृ्ञत्त अनङ्टदान रु. ८० राख ८४ हजाय, नभूना ङ्जवद्यारम, ङ्जवशेष ङ्जवद्यारमको क्रभागत बवनको 
राङ्झग रु.१ कयोड ४० राख, शैङ्ञऺक सॊस्था ऩूवाुधाय सहमोग रु.८० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत कामकु्रभ सङ्जहत साभाङ्ञजक ङ्जवकास अरतगतु ङ्ञशऺा तपुको सशत ु य आरतङ्चयक फजेट तपुको  
कामकु्रभ सॊचारनका राङ्झग  रु.  ६३ कयोड ९२ राख ९९ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

५.३.२ स्वास््म 

 

१. दऺ जनशङ्ञक्त य उऩकयण सङ्जहत नगय शहयी स्वास््म प्रवद्धुन केरर स्थाऩना तथा सञ्चारनका राङ्झग 
रु.२ कयोड १० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

२.  याङ्जिम भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका कामकु्रभ अरतगतु मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सेवायत भङ्जहरा 
स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरुका राङ्झग प्रोत्साहन स्वरूऩ ऩोशाक सङ्टङ्झफधा, सॊचाय सङ्टङ्झफधा, मातामात खच ु
रगामतका ङ्झफङ्झफध कामकु्रभका राङ्झग रु.५८ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

३. डाइराङ्झसस भेङ्झसन खयीद, प्राजभा उत्ऩादनको राङ्झग उऩकयण खयीद, स्वास््म उऩकयणहरु खयीदका 
रङ्झग रु. ५५ राख, औषधी खयीदको राङ्झग ३७ राख,कोयोना योकथाभ तथा ङ्झनमरत्रण य उऩचायको 
राङ्झग आफस्मक यकभ व्मफस्था गङ्चयएको छ।   

४. जनता स्वास््म घयदैरो कामकु्रभ, प्माङ्झरएङ्जटब कामकु्रभ, गबवुती भङ्जहरा ङ्झबङ्झडमो एक्सये जाॉच य 
ऩोषण कोशेरी कामकु्रभ, ऩाठेघय य स्तन क्यारसय ङ्ञशङ्जवय, ङ्झसभारतकृत य गङ्चयफ ऩङ्चयवाय स्वास््म 
ङ्झफभा कामकु्रभ, नागङ्चयक आयोग्म सेवा, भात ृतथा नवङ्ञशशङ्ट कामकु्रभ, आभा सङ्टयऺा, गबवुती उत्प्रयेणा 
सेवा,रमानो झोरा य ङ्झन:शङ्टल्क गबऩुतन कामकु्रभका राङ्झग रु.८८ राख ८४ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन 
गङ्चयएको छ। 
भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत कामकु्रभ सङ्जहत साभाङ्ञजक ङ्जवकास अरतगतु स्वास््म तपुको सशत ु य आरतङ्चयक 
फजेट तपुको कामकु्रभ सॊचारनका राङ्झग  रु. ८ कयोड ७६ राख १० हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको 
छ। 

५.३.३ सॊस्कृङ्झत प्रवदु्धन 
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१. गोयऺश्वय ऺेत्र ङ्जवकास, ऩाङ्झथबया भङ्ञरदय, दङ्ञऺणकारी भङ्ञरदय, ङ्चयमो गङ्टम्फा, दारुर कङ्ट यआन भदयसा 
रगामत भठ भङ्ञरदय, भङ्ञस्जद, गङ्टम्फा य चचहुरुको ऩूवाुधाय ङ्जवकासको राङ्झग रु. २ कयोड ७ राख   
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

२. जात्रा, ऩव,ु उत्सव, सॊस्कृङ्झत, सॊयऺण प्रवदु्धन कामकु्रभ, साॊस्कृङ्झतक सभूहफाजा बेषब ङ्टषा सॊयऺण, घाटे 
ऩाटी ङ्झनभाुण, फदृ्धाआश्रभ सॊचारन, धाङ्झभकु ऩङ्टस्तकारम सॊचारन रगामतका कामकु्रभको राङ्झग रु. 
३० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

 

५.३.४ खेरकूद तथा भनोयञ्जन 

१. हेटौंडा १७ भा पङ्ट टसर ङ्झनभाुणका रङ्झग रु.१ कयोड १० राख, क्याम्ऩाचौय ऩायाङ्जऩट ङ्झनभाुणका राङ्झग 
रु.७५ राख, हङ्टप्रचौयभा बङ्झरफर ऩायाङ्जऩट ङ्झनभाुणका राङ्झग रु. २५ राख, खेर भैदान ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण  
रु. १५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

२. नेशनर पङ्ट टफर एकाडेभी सॊचारन सहकामकुा राङ्झग रु. २५राख, सङ्जहद स्भङृ्झत याङ्जिम पङ्ट टफर 
प्रङ्झतमोङ्झगता सॊचारनका राङ्झग रु.२५ राख, भेमय कऩ पङ्ट टफर प्रङ्झतमोङ्झगताका राङ्झग रु. १३ राख, 
ङ्जवङ्झबङ्ङ खेर प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना सहकाम ुरु. २७ राख ५० हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत कामकु्रभ सङ्जहत ङ्जवङ्झबङ्ङ मूवा क्रफ खेर साभाग्री सहमोग, खेर प्रङ्झतमोङ्झगताभा सहबाङ्झगता, खेराङ्झड 
सम्भान तथा ऩङ्टयस्काय, नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत व्मफस्थाऩन, भङ्जहरा बङ्झरफर प्रङ्झतमोङ्झगता, वडा स्तयीम 
खेरकूद कामकु्रभ सहकाम,ु भङ्जहरा खेर भहोत्सफ, बेट्रारस क्रफ सहमोग रगामतका साभाङ्ञजक ङ्जवकास अरतगतु 
खेरकूद तथा भनोयञ्जन तपु जम्भा रु.३ कयोड ७२ राख ८० हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 
 

५.३.४ रैंङ्झगक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण 

1. रैंङ्झगक ङ्जहॊसा, घयेरङ्ट ङ्जहॊसा, मौनजरम दूव्मफुहाय जस्ता सॊबाङ्जवत जोङ्ञखभहरुको रमूङ्झनकयण गन ुङ्जकशोय 
ङ्जकशोयीहरुराई सचेतनाभङ्टरक ताङ्झरभ, सहभङ्झतभा हङ्टन े जोङ्ञखभ ङ्झफरुद्धको कामकु्रभ, भङ्जहरा ङ्जवकास 
सहकायी फाट जनचेतना भङ्टरक कामकु्रभ, फारङ्झफफाह ङ्झफरुद्ध ङ्जकशोयी वचत अङ्झबमान, भङ्जहरा जागयण 
सभूहभापुत कामकु्रभ सॊचारन साथै ङ्जहॊसा ङ्जऩङ्झडत य प्रबाङ्जवतका राङ्झग अल्ऩकाङ्झरन आश्रम स्थर(Safe 

House) सॊचारन तथा जोङ्ञखभभा ऩयेका फारफाङ्झरकाको उद्धायका राङ्झग रु. ५१ राख फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

2. भङ्जहराहरुको आङ्झथकु सशक्तीकयणको राङ्झग भङ्जहरा जागयण सभूहऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ, भोफाईर 
भभतु, वकुसऩ रगामतका ताङ्झरभ प्रदान, दङ्झरत एवभ ्एकर भङ्जहरा रङ्ञऺत कामकु्रभ, भङ्जहरा उद्यभी 
साझा  घय रगामत  भङ्जहरा साभङ्टदाङ्जमक बवनहरु ङ्झनभाुणको राङ्झग रु.७४ राख  ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको 
छ। 

3. रङ्ञऺत वगकुो ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग आङ्छदवासी/जनजाती, दङ्झरत, HIV सॊक्रङ्झभत, रैंङ्झगक अल्ऩसॊख्मक, 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरु एवभ ् मूवाराई प्रत्मऺ राब ऩङ्टग्ने कामकु्रभ, सङ्टयङ्ञऺत वैदेङ्ञशक योजगाय 
प्रवदु्धन कामकु्रभ, रोकसेवा आमोग तमायी, अनाथ, आऩाङ्ग, असहाम सहामता,नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ 
भकवानऩङ्टय  जेष्ठ ऩत्रकाय ऩेरसन कामकु्रभ सहमोग, ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्था सहामता कामकु्रभको राङ्झग 
रु.९५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत कामकु्रभ सङ्जहत साभाङ्ञजक ङ्जवकास ऺेत्रको रैंङ्झगक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेसीकयण  
अरतगतु  सशत ुय आरतङ्चयक फजेट सङ्जहत कामकु्रभ सॊचारनका राङ्झग रु. ३ कयोड ७ राख  ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको 
छ। 

 

५.४ वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन  
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१.नगयराई सपा, हङ्चयमारी, पूरैपूरको सहय फनाउन रु.३० राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
२. अङ्ञरतभ पोहोय ङ्झफसजनु केरर सङ्टधाय तथा ऩाकु ङ्झनभाुण य पोहय ऩानी प्रसोधन केरर सॊचारनका 
   राङ्झग रु.20 राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
३. ढर तथा नारा ङ्झनभाुणका राङ्झग रु.50 राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 
भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत कामकु्रभहरु सभेत सयसपाई तथा पोहय धमफस्थाऩन, सयसपाई कभचुायीको तरफ बत्ता, ङ्जवऩद् 
धमफस्थाऩन य वाताफयण सॊयऺण कामकु्रभ सम्ऩङ्ङ गन ुवातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ऺेत्रतपु रु.५ कयोड 
४४ राख २२ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 
५.५ सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य सङ्टशासन  

१. कामाुरमको सेवा प्रवाहराई  सभम साऩेऺ, प्रङ्जवङ्झधभैत्री, गङ्टणस्तयीम एवभ ् प्रबाफकायी फनाउन सूचना 
प्रङ्जवङ्झधसॊग आफद्ध गदै वडा नेटवङ्जकुङ्ग, एप्स तथा सफ्टवेमय सॊचारन, ङ्झफधङ्टतीम घय नक्सा प्रणारी, 
Google Code व्मफस्थाऩन, GIS Base Map तमायी, भेङ्जट्रक घय नॊ. प्रणारी, गङ्टनासो तथा सङ्टझाफ ऩोटुर 
तमायी रगामतका सूचना प्रङ्जवङ्झधसॊग सम्फङ्ञरधत कामकु्रभका राङ्झग जम्भा रु.९५ राख ङ्जवङ्झनमोजन 
गङ्चयएको छ। 

२. ऩङ्ञञ्जकयण (व्मङ्ञक्तगत घटना दताु) व्मफस्थाऩन, वडा तथा नगय प्रोपाइर(ङ्झडङ्ञजटर) तमायी, घटना गता ु
ङ्जकताफ ङ्झडङ्ञजटाइजेसन, दता ु ङ्ञशङ्जवय सॊचारन, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्रवदु्धन कामकु्रभ रगामतका कामकु्रभ 
सॊचारनका राङ्झग रु.५४ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

३.  सूचना व्मफस्थाऩन, शहयी नक्सा छऩाई, सावजुङ्झनक जवापदेङ्जहता प्रवदु्धन, साभाङ्ञजक ऩयीऺण, 
सावजुङ्झनक सङ्टनङ्टवाई, स्भाङ्चयका प्रकाशन, ऩत्रकाङ्चयता ऩङ्टयस्काय रगामतका सङ्टशासन प्रवदु्धनसॊग सम्फङ्ञरधत 
कामकु्रभको राङ्झग रु.४२ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ। 

 

आदयणीम सबाध्मऺ तथा सदस्मज्मूहरू, 

अफ भ भाङ्झथका ऺेत्रगत नीङ्झत तथा कामकु्रभहरु कामाुरवमन गनकुा राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य स्रोत 
व्मवस्थाऩनको अनङ्टभान प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट ।  

१. आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग नीङ्झत तथा कामकु्रभहरु कामाुरवमन गन ुरु. २ अफ ु६० कयोड १५ 
राख ५२ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

२. आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग अनङ्टभान गङ्चयएको खच ु व्महोने स्रोतभध्मे आरतङ्चयक स्रोतफाट रु. २४ 
कयोड ३८ राख ७५ हजाय, याजस्व फाॉडपाॉडफाट रु. ५६ कयोड ८ राख ८१ हजाय, प्रदेश 
सयकायको ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टदानफाट रु.  १२ कयोड ६६ राख ९६ हजाय, सङ्घीम सयकायको अनङ्टदानफाट 
रु. १ अफ ु२ कयोड १ राख,नगय ङ्जवकास कोषफाट ऋण अनङ्टदान ९ कयोड य गत वषकुो नगद 
भौज्दातफाट रु.५६ कयोड व्महोङ्चयने छ ।  

३. मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई नगयसबा ऩश्चात सङ्घीम तथा प्रदेश सयकायफाट अङ्ञख्तमायी प्राप्त हङ्टन े
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, गङ्चयफसॉग ङ्जवश्वशे्वय कामकु्रभ रगामतका अरम कामकु्रभहरुको एकर खाता कोष 
प्रणारीभापुत ब ङ्टक्तानी हङ्टने बएकारे आगाभी आङ्झथकु वषभुा मी कामकु्रभहरुको स्रोत सभावेश नगङ्चयएको 
व्महोया अवगत गयाउॉदछङ्ट । 

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

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

कोङ्झबड १९ को सॊक्रभणको क्रभ कङ्जहरेसम्भ यहने बङे्ङ अवस्थाको आॊकरन गन ुसङ्जकने अवस्था छैन । राभो 
सभमको रकडाउनका कायण सॊघ, प्रदेश य स्थानीम ङ्झतनै तहको चारङ्ट फषकुो याजस्व सॊकरनभा प्रऺेऩण गये 
फभोङ्ञजभको उऩरङ्ञधध हासीर हङ्टन सकेको अवस्था छैन । मस्तो अवस्थाभा उऩभहानगयऩाङ्झरकारे रगाएका आम 
ठेक्का रगामत अरम सम्झौताहरुभा कफङ्टर गये फभोङ्ञजभको याजस्व उठ्न नसक्ने बएकोरे कानङ्टनी जङ्जटरता ऩङ्झन 
पङ्ट काउनङ्ट ऩने हङ्टनसक्छ । मस्तै अवस्था कामभ यहदै गएभा आगाभी फष ुऩङ्झन हाम्रो साभङ्ट कोङ्झबड १९ को च ङ्टनौती 
य मसरे ऩने प्रबावको साभना गनङ्टऩुने अवस्था आउन सक्ने देङ्ञखरछ ।हाभी सफैको साथ, सहमोग य सहकामरुाई 
थऩ प्रबावकायी फनाउन सकेभा ती सभस्मा य च ङ्टनौतीहरुराई सङ्ञजरै ऩाय गन ुसक्नछेौ बङे्ङ कङ्ट याभा कसैको दङ्टईभत 
नहोरा।कोङ्झबड १९ को च ङ्टनौतीराई शङ्ञक्तभा ऩङ्चयणत गयी अङ्जहरेको  सभग्र मी नीङ्झत तथा कामकु्रभ य फजेटको 
प्रबावकायी कामाुरवमनभा नगयका सफै तह य तप्काफाट मोगदान हङ्टन ेङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट ।  
 

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

 

स्थानीम सयकाय सॊचारन  ऐन २०७४ फाट ङ्झनङ्छदुि आषाढ १० गते ङ्झबत्रनै सभमभा नगयऩाङ्झरकारे फजेट तथा 
कामकु्रभ तमायी/प्रस्तङ्टती गने काम ु साथकु तङ्टल्माउन सहमोग ऩङ्टर् माउने हङ्टने नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकायका 
ङ्जवषमगत ङ्झनकामका प्रभङ्टखहरू, याजनीङ्झतक दरका ऩदाङ्झधकायीहरू, नगयसबाका सदस्महरू सफैको भागदुशनु हाम्रा 
राङ्झग भहत्वऩूण ुयहेको व्महोया अनङ्टयोध छ । साथै मस कामभुा सहमोग गनङ्ट ुहङ्टने सम्ऩूण ुयािसेवक कभचुायीहरू, 

गैय–सयकायी सॊस्था, नागङ्चयक सभाज, सञ्चायकभॉ एवभ ् अरम जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य सयोकायवारा सफै ङ्झनकाम तथा 
व्मङ्ञक्तहरू प्रङ्झत हाङ्छदुक आबाय व्मक्त गन ुचाहरछङ्ट ।  

उऩभहानगयऩाङ्झरकाको व्मफङ्ञस्थत शहयी ङ्जवकासका राङ्झग उच्चतभ रगानी भापुत ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण ङ्जवकासभा 
बएको सभरवम य सहमोगको राङ्झग मस उऩभहानगयऩाङ्झरका फागभती प्रदेश सयकायप्रङ्झत हाङ्छदुक आबाय एवभ ्
धरमफाद ऻाऩन गदुछ। 

सबाभा प्रस्तङ्टत नगयऩाङ्झरकाको फजेट, नीङ्झत तथा कामकु्रभराई सपर य प्रबावकायी रूऩभा कामाुरवमन गन ु
ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७८ तथा आङ्झथकु ऐन, २०७८ राई सम्भाङ्झनत सबाफाट स्वीकृत गन ुप्रस्ताव गयेको छङ्ट । 

अरतभा, मस फजेटको सपर एवभ ् प्रबावकायी कामाुरवमनका राङ्झग सम्वद्ध सफै ऩऺफाट सदा झैं ङ्झनयरतय 
सहमोगको अऩेऺा गदै फजेट, नीङ्झत तथा कामकु्रभ वाचन गङ्चययहेको मस ऺणभा मो गङ्चयभाभम सबाभा उऩङ्ञस्थत सफै 
ङ्जवङ्ञशि भहानङ्टबावहरूराई भ हाङ्छदुक धरमवाद ऻाऩन गदुछङ्ट। 
 

धरमवाद  !! 
 

ङ्झभङ्झत २०७८ आषाढ १० गते ङ्झफङ्जहफाय  
 

 

 

  प्रस्तङ्टत कता ु: 
 ङ्झभना कङ्ट भायी राभा 

नगय उऩप्रभङ्टख 
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