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ऩूॉजीगत तपा  कूर खचाको वववयण 
खचा/ववजिम सॊकेत नॊ. खचा/ववजिम जशषाक अजततभ फजेट खचा यकभ 

29221 बवन तनभााण 1,59,00,000/- 1,59,00,000/- 
29231 ऩूॉजीगत सधुाय खचा-बवन 7,00,000/- 6,98,797/- 
29231 पतनाचय तथा वपक्चसा 6,70,000/- 6,69,734/- 
29511 भेजशनयी औजाय 10,00,000/- 9,97,099/- 
29611 सावाजतनक तनभााण  

(चौताया तनभााण तथा भभात) 

1,44,000/- 1,44,000/- 

29621 ऩूॉजीगत सधुाय खचा 
(स्तनऩान कऺ, भवहरा-ऩरुुष अरग-अरग 
तथा अऩाङ्गभैरी शौचारम तनभााण) 

9,00,000/- 8,59,150/- 

जम्भा 1,93,14,000/- 1,92,68,780/- 
 

चार ुतपा  कूर खचाको वववयण 
खचा/ववजिम सॊकेत नॊ. खचा/ववजिम जशषाक अजततभ फजेट खचा यकभ 

21111 तरफ 1,28,29,000/- 1,11,29,310।90 

21113 भहॊगी 6,41,933/- 6,39,933/- 
21119 अतम बिा 50,000/- 13,250/- 
21121 ऩोशाक 3,00,000/- 3,00,000/- 
22111 ऩानी तथा फीजरुी 5,00,000/- 3,37,340/- 
22112 सञ्चाय 2,40,000/- 2,09,683/- 
22121 घयबाडा 48,000/- 0 

22211 इतधन 6,08,000/- 6,07,977/- 
22212 सञ्चारन तथा भभात 7,11,000/- 7,08,656/- 
22213 फीभा 50,000/- 40,374।20 

22311 कामाारम सम्फतधी खचा 5,76,000/- 5,75,994/- 
22321 तन.सा. सम्ऩजि भभात सम्बाय 1,30,000/- 1,18,399/- 
22412 अतम सेवा शूल्क 18,68,000/- 16,62,889।30 

22511 कभाचायी तातरभ 50,000/- 49,000/- 
22512 गोष्ठी खचा 8,37,000/- 8,36,313/- 
22522 कामाक्रभ खचा 90,000/- 19,673/- 
22529 ववववध कामाक्रभ खचा 4,26,000/- 4,25,780/- 
22611 अनगुभन भूल्माङ्कन खचा 6,42,000/- 640,550/- 
22612 भ्रभण खचा 2,00,000/- 2,00,000/- 
22711 ववववध खचा 3,41,000/- 3,41,000/- 
22712 अतम साभाजजक सहामता 25,000/- 25,000/- 

जम्भा 2,11,62,933/- 1,88,81,122।४० 
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अतम भहत्वऩूणा कामाहरु 
 

शाजतत सयुऺा य अभनचमन 
 जजल्राभा शाजतत सयुऺाको ववश्वसनीम य बयऩदो सयुऺा व्मवस्था तभराई नागरयकको शाजतत सयुऺा य 

अभनचमनको व्मवस्था ऩूणारुऩभा तभराइएको । 

 जजल्राको Crime Map सवहतको एकीकृत यणनीततक सयुऺा मोजना तमाय गरयएको । 

 जजल्रा सयुऺा सतभततको फैठकराई गततशीर, नततजाभखुी य प्रबावकायी फनाइएको । 

 जजल्रा सयुऺा सतभततको फैठक ३३ ऩटक स्ऩष्ट एजेतडा सवहत सञ्चारन गरयएको । 

 याजभागाराई तनवााध रुऩभा सञ्चारन हनुे व्मवस्था तभराइएको । 

 जजल्रा प्रहयी कामाारम य ईराका प्रहयी कामाारमहरुको तनमतभत रुऩभा तनयीऺण गरयएको । 

 प्रहयी कभाचायीरे आफ्नो कताव्म ऩारना गदाा कानून फभोजजभ कामा गये नगयेको सम्फतधभा अनगुभन गरयएको 
। 

 गणु्डागदॊ, सॊगदठत अऩयाध, जफयजस्ती असरुी, भवहरा वहॊसा रगामतका अऩयाधराई तनमतरण गरयएको । 

 सयकायी जग्गा वा सावाजतनक सम्ऩजिको सॊयऺण हेत ुजजल्रातबर यहेका सावाजतनक जग्गाहरुको स्थानीम 
तहसॉग सभतवम गयी वववयण सॊकरन य अध्मावतधक गने कामा प्रायम्ब गरयएको । 

 अवैध हातहततमायको प्रमोग तथा  ओसायऩसाय तनमतरण गरयएको । 

सेवा प्रवाह 
 फॊशजको आधायभा नमाॉ नागरयकता १६,६१३ (ऩरुुष : ७०१९ , भवहरा : ९५९४ ), वैवावहक अॊतगकृत 

नागरयकता १६ , जतभको आधायभा नेऩारी नागरयकता प्राि गयेका नागरयकका सततानराई  फॊशजको 
नागरयकता ३० य वप्रतततरवऩ नागरयकता ७६८६ वटा ववतयण गरयएको । 

 सेवा प्रवाहराई जनताको घयदैरोसम्भ ऩमुााउने उद्देश्मरे मस कामाारमफाट जजल्राका ववतबन्न स्थानभा ववतबन्न 
तभततभा नागरयकता ववतयण घमु्ती जशववय सञ्चारन गरयएको ।  

क्र.सॊ. तभतत 

घमु्ती जशववय सञ्चारन 
गरयएको स्थान 

ववतरयत नातगयकता 
प्रभाणऩरको सॊख्मा 

१. २०७५-०५-०१ य २ 
गते 

हेटौडा उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 
१२ य १३, ऩदभऩोखयी 

९४ 

(भवहरा: ३०, ऩरुुष: ६४) 
२. २०७५-०६-०५ गते भनहयी गाउॉऩातरका वडा नॊ. 

४, हाॉडीखोरा 
७७ 

(भवहरा: ४४, ऩरुुष: ३३) 
३. २०७५-०६-१९ गते हेटौडा उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 

१ 
३५ 

(भवहरा: २४, ऩरुुष: ११) 
४. २०७५-०७-१७ देजख 

ऐ. १९ गतेसम्भ 
फागभती गाउॉऩातरका १८३३ 

५. २०७५-०८-२७ य २८ 
गते 

तबभपेदी गाउॉऩातरका वडा 
नॊ. ८, भहादेवटाय 

८८ 

(भवहरा: ४९, ऩरुुष: ३९) 
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६. २०७५-०९-१२ य १३ 
गते 

फकैमा गाउॉऩातरका वडा नॊ. 
१, तधमार 

२६८ 

(भवहरा: १९८, ऩरुुष: ७०) 
७. २०७५-०९-१९ देजख 

२२ गतेसम्भ 
फकैमा गाउॉऩातरकाको जइुना 
य हािीसडेु 

११०५ 

(भवहरा: ७५०, ऩरुुष: ३५५) 
८. २०७५-११-२५ भनहयी गाउॉऩातरका वडा नॊ. 

६ ९३ 

९. २०७५-१२-१६ य १७ 
तथा तभतत २०७५-१२-
२६ य २७ गते 

याक्सीयाङ गाउॉऩातरका वडा 
नॊ. १, २, ३ य ४ ६८४ 

(भवहरा: ४२९, ऩरुुष: २५५) 

१०. २०७६-०३-१६ गते भनहयी गाउॉऩातरका वडा नॊ. 
२, हाॉडीखोरा 

९६ 

(भवहरा: ६८, ऩरुुष: २८) 
 

 ५००५ वटा याहदानी कामाारमफाट ववतयण गरयएको य ५०९८ वटा द्रतु तसपारयस गयी याहदानी ववबागभा 
ऩठाइएको । 

 सॊस्था दताा ७५ तथा सॊस्था नवीकयण ३१९ वटा गरयएको । 

 २३५ वटा नारफारक ऩरयचमऩर जायी गरयएको । 

 जजल्रा प्रशासन कामाारमभा सनुवुाई हनुे भदु्दाहरुभा भदु्दाको प्रकृतत हेयी तनयततय सनुवुाईको व्मवस्था गयी 
तछटो छरयतो ढॊगरे पैसरा गने व्मवस्था तभराइएको ।गत आ.व.को पर्छ्यौट हनु फाॉकी ५५ य चार ुआ.व. 
भा दताा बएका ३४७ वटा भदु्दा भध्मे ३२५ वटा (८०=८५ प्रततशत) भदु्दा पर्छ्यौट गरयएको । 

 कामाारम ऩरयसयतबर यहेको सयुजऺत वैदेजशक योजगाय ऩयाभशा केतद्रफाट ४५४१ (भवहरा: २९९२, ऩरुुष : 

१५४९) जनाराई वैदेजशक योजगाय सम्फतधी ऩयाभशा प्रदान गरयएको । 

 कामाारम ऩरयसयभा स्थाऩना गरयएको नागरयक सहामता कऺ भापा त प्रबावकायी ढॊगरे सेवा उऩरब्ध 
गयाइएको । 

नागरयक सहामता कऺफाट उऩरब्ध गयाइएको सेवाको वववयण 

क्र=सॊ= सेवाको वववयण सॊख्मा 
१. हरुाक वटकट ववक्री ३८५६० 

२. पोटकऩी ७५५० 

३. एभ=आय=ऩी= पायभ 1465 

४. येकडा पाइर १२५० 

५. क्रीमय ब्माग ५०० 

६. तनवेदन २९२० 

७. जनजातत तथा नाफारक प्रभाजणत तनवेदन २०० 

८. वववाह दताा पायभ ९ 

९. नागरयकता कबय ३८५० 

१०. थऩ तनवेदन रेख्न सहमोग -गरयफ, असहाम, अऩाङ्गता बएको, बकूम्ऩ प्रबाववत_ ५ 
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 सेवाग्राहीराई सेवा तरन सजजरो होस ्बन्नका रातग सेवा तरॊदा राग्ने शूल्क, गनुासो सनेु्न तथा सूचना अतधकायी 
य सेवा तरन सम्ऩका  गने कोठा जस्ता जानकायी बएका वववयणहरु कामाारम ऩरयसयको ववतबन्न स्थानभा 
याजखएको । 

 कामाारमको काभ कायवाहीराई ऩायदशॉ फनाउन कामाारमको पेसफकु , वेफसाइट , इभेर जस्ता ववद्यतुीम 
भाध्मभहरुराई तनमतभत अद्यावतधक गयी कामाारमका गततववधीहरु प्रवाह गने गरयएको । ववद्यतुीम भाध्मभफाट 
नै गनुासो सनेु्न व्मवस्था तभराइएको । 

 कामाारमभा सेवा तरन आउने सेवाग्राहीहरुराई रजऺत गयी  मस कामाारमसॉग सम्फजतधत ववववध जानकायी य 
सूचनाहरुकासाथै इतटयनेट भापा त  उऩरब्ध अतम जानकायीभूरक ववषमवस्तहुरुभा सहज ऩहुॉच होस ्बने्न  

उद्देश्मकासाथ तभतत २०७५ जेठ ८ गतेदेजख मस कामाारम ऩरयसयभा Free Wi-Fi को व्मवस्था तभराइएकोभा 
सोराई तनयततयता ददॊ दै अझ प्रबावफायी फनाइएको । 

 कामाारमफाट प्रवाह हनुे सेवा सवुवधा सम्फतधी जानकायी स्थानीम जनभानससम्भ ऩमुााउन य सशुासनराई 
प्रवर्द्ान गना जजल्रा प्रशासन कामाारम , भकवानऩयुको भोफाइर एऩ तनभााण कामाराई आगातड फढाउन ऩहर 
गरयएको ।  

 सॊघ सॊस्था दताा गयी भठ भजतदय, साभदुावमक बवन खेर भैदान जस्ता कामाको नाभफाट जग्गा अततक्रभण गयी 
अनतधकृतरुऩभा सॊयचनाहरु फनाउने प्रवृजि देजखएकोरे जग्गा आवश्मक ऩने वक्रमाकराऩ सञ्चारन गना दताा 
हनुे सॊघ सॊस्था दताा गदाा जग्गाको बोगातधकाय मवकन गयेय भारै सॊस्था दताा गने व्मवस्था तभराइएको ।  

 कामाारमफाट दताा हनुे सफै सॊघ सॊस्थाभा "वन तथा सावाजतनक जग्गा अनतधकृत प्रमोग नगने गयी" बने्न शता 
प्रभाणऩर भै उल्रेख गने गरयएको । 

कामाारम व्मवस्थाऩन 
 तनमतभत स्टाप फैठक य गनुासोको साभूवहक सभाधान गरयएको । 

 १ घण्टे भसु्कान सवहतको सेवाको व्मवस्था तभराइएको । 

 अजख्तमायी सावाजतनकीकयण गरयएको । 

 टोकन प्रणारीको सरुुवात गने कामा अजततभ चयणभा यहेको । 

 कामाारमको अतबरेख व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी तलु्माइएको । 

 कामाारमका ववतबन्न पाॉटभा यहेका ऩयुाना पतनाचयहरु पेयी नमाॉ प्रततस्थाऩन गरयएको । सेवाग्राहीहरु ववशेष 
गयी अऩाङ्गता बएका , जेष्ठ नागरयक तथा अशक्त भवहराहरुका रातग सेवा तरॊदासम्भ फस्ने व्मवस्थाको ववशेष 
प्रफतध गरयएको । 

 कामाारम ऩरयसयभा सेवाग्राहीहरुका रातग स्वच्छ य सपा खानेऩानीको व्मवस्था तभराइएको । 

बौतीक ऩूवााधाय तनभााण 
 कामाारमको नमाॉ बवन तनभााण कामा अगातड फढाइएको (DPC ऩास देजख सफै ५४ वटा वऩरय उठाइएको) तथा 

बवनको स्थामी नक्शा ऩास गरयएको । 

 कामाारम व्मवस्थाऩनका रातग ६ कोठा बएको सेडघय तनभााण गरयएको । 

 कामाारम ऩरयसयतबर नमाॉ चौतायाको तनभााण गरयएको य ऩयुाना दईुवटा चौतायाको भभात गरयएको । 
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 कामाारमभा आउने सेवाग्राहीहरुका रातग स्वच्छ य सपा भवहरा ऩरुुष अरग-अरग तथा अऩाङ्गभैरी 
शौचारमको व्मवस्था तभराइएको । 

 कामाारम ऩरयसयतबर स्तनऩान कऺ तनभााण गयी सञ्चारनभा ल्माइएको । 

 कामाारम ऩरयसयतबर यहेको प्रहयी व्मायेक भभात गरयएको । 

 जजल्राभा हनुे ववतबन्न ववकास तनभााणका कामाहरुभा सभतवम तथा सहजीकयण गरयएको । 

सडक व्मवस्थाऩन 
 भारऩोत कामाारम , भकवानऩयु य अड्डाभागा सडकको सवायी ऩावका ङ व्मवजस्थत गना कामाारम सभमभा तनजी 

सवायी साधनहरु प्रवेशभा योक रगाईएको, 
 कुरेखानी-तसस्नेयी-काठभाडौं तथा कुरेखानी-पाखेर-काठभाडौं रुटभा सञ्चारन हनुे सभुोहरुभा तभतत २०७५ 

असोज १ देजख जोय-तफजोय प्रणारी रागू गरयएको,  
 सडक फोडा नेऩाररे सवायी कय-दस्तयु उठाउन हेटौडा-३ , फसाभाडीभा स्थाऩना गयेको ढाटको कायणरे उक्त 

स्थानको फाटो तफतग्रन गई स्थानीम वस्तीभा अत्मतधक धरुो धवुाॉ उडेको , होहल्रा फढेको , नजजकको 
ववद्यारमभा अध्ममनयत ववद्याथॉहरुराई असय ऩमुााएको बनी स्थानीमफाट गनुासो प्राि बएको सतदबाभा उक्त 
ढाटराई हेटौडा-३ जस्थत तीन ताप्के बने्न स्थानभा अस्थामीरुऩभा स्थानाततयण गना य सोही स्थानभा 
स्थामीरुऩभा ढाट स्थाऩना गनाका रातग सडक फोडा नेऩारराई तसपारयस गरयएको, 

  सावाजतनक सडक ऐन, २०३१ को दपा १९ फभोजजभ स्वीकृतत नतरएका सडक छेउ तथा पुटऩाथ याखेका 
तनभााण साभग्री य खदु्रा ऩसर याख्न ेकामा तत्कार फतद गयाइएको, 

ऩेट्रोतरमभ ऩदाथा ढुवानी 
 भकवानऩयु जजल्राभा ऩेट्रोतरमभ ऩदाथाको ववक्री ववतयणराई सहज तलु्माउन ऩेट्रोतरमभ ऩदाथाको ढुवानी 

कामाभा प्रमोग हनुे ट्याङ्कयहरुको बयऩदो सयुऺा व्मवस्था तभराउन नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीको सॊमकु्त 
टोरीरे स्कटीङ गने व्मवस्था तभराइएको, 

 ऩेट्रोतरमभ ऩदाथाको ववक्री ववतयण गने कामाभा सॊरग्न यहेका हेटौडाजस्थत सफै ऩेट्रोर/तडजेर ऩम्ऩहरुराई 
अतनवामारुऩभा ऩम्ऩहरु खरुा याख्न ेव्मवस्था तभराइएको, 

 हेटौडाजस्थत सफै ऩेट्रोर/तडजेर ऩम्ऩहरुफाट उऩरब्ध ऩरयभाणको ऩेट्रोर/तडजेर ववक्री ववतयण गये नगयेको 
सम्फतधभा अनगुभन गरयएको, 

रागूऔषध तनषेध य व्मवस्थाऩन 
 रागूऔषध तनमतरण कामामोजना , २०७५  फभोजजभ जजल्रास्तयीम कामामोजना तमाय गयी कामाातवमनभा 

ल्माइएको । 

 ववतबन्न तनकामको सभतवम तथा सहकामाभा स्थानीम तहहरुभा रागूऔषध ववरुर्द्को सचेतना तथा जागयण 
अतबमान सञ्चारन गरयएको । 

 ववतबन्न सयोकायवारा तनकामहरुको सभतवमभा जजल्राको भाध्मतभक ववद्यारमका (१-१२ कऺाका ) 
ववद्याथॉहरुराई रागू औषध ववरुर्द्भा सचेतना अतबवृवर्द् गयाइएको । 
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 गाॉजा, अवपभ रगामतका रागू ऩदाथाजतम खेती नष्ट गरयएको । (३४२ ववगाहा २ कठ्ठा १० धयु ऺेरपरको 
गाॉजा तथा ३३ ववगाहा ७ कठ्ठा ऺेरपरको अवपभ खेती नष्ट गरयएको) 

 रागू औषध प्रमोगकतााहरुका रातग सञ्चारनभा यहेका उऩचाय तथा ऩनुस्थााऩना केतद्रफाट उऩरब्ध हनुे 
सेवाराई प्रबावकायी फनाइएको । 

 रागूऔषध दरुुऩमोग तथा अवैध ओसायऩसाय ववरुर्द्को अततयाावष्डम ददवस , २०१९ ववववध वक्रमाकराऩहरु 
आमोजना गयी भनाइएको । 

अवैध भददया तनमतरण अतबमान 
 अवैध भददया उत्ऩादन तथा ववक्री ववतयणराई ऩूणारुऩभा तनमतरण गना सयोकायवारा तनकामहरुको सॊरग्नताभा 

प्रबावकायी अनगुभन गरयएको य अवैध भददया उत्ऩादन तथा ववक्री ववतयणभा सॊरग्नराई कानूनफभोजजभ 
कायवाहीको दामयाभा ल्माइएको । 

 ईजाजत ऩर तरई वैध भददया ववक्री ववतयण गने ऩसर , तडऩाटाभेतटर स्टोय , होटर , येषु्टयेतटहरुरे कानूनभा 
तोवकएको ऩरयधीतबर यही ववक्री ववतयण गये नगयेको सम्फतधभा जजल्रा प्रशासन कामाारम , भकवानऩयुको 
नेततृ्वभा जजल्रा प्रहयी कामाारम , भकवानऩयु , आततरयक याजश्वक कामाारम , भकवानऩयु य उऩबोक्ता वहत 
सॊयऺण भञ्चको सहबातगताभा अनगुभन गरयएको य कानून ववऩरयत गयेकाराई तत्कार कायवाहीको दामयाभा 
ल्माइएको । 

फजाय अनगुभन 
 तनमतभतरुऩभा गरयदै आएको फजाय अनगुभनराई सयोकायवारा तनकामहरुको सहबातगताभा थऩ प्रबावकायी 

फनाउॉदै नततजाभखुी तलु्माइएको । 

 उऩबोक्ता जागयण/सचेतना कामाक्रभ तथा फजाय अनगुभन सम्फतधभा सयोकायवारा सफै ऩऺहरुसॉग 
छरपर/अततयवक्रमा कामाक्रभ सम्ऩन्न । फैठकभा फजाय अनगुभनराई प्रबावकायी फनाउन "सॊमकु्त फजाय 
अनगुभन कामामोजना" सभेत तमाय गरयएको । 

 फजाय अनगुभनका क्रभभा व्मवसाम सञ्चारकराई अनगुभन टोरीद्वाया सधुायका तनजम्त ददइएका तनदेशन तथा 
सझुावहरु ऩारना बए/नबएको सम्फतधभा सभेत अनगुभन गरयएको । 

 व्मवसामीहरुरे व्मवसाम सञ्चारनका क्रभभा ऩमुााउनऩुने यीतहरुका साथै कानून ववऩरयत व्मवसाम सञ्चारन 
गदाा हनुे कायवाही सम्फतधी जानकायीका साथै अतम सचेतनाभूरक ववषमवस्तहुरु स्थानीम सञ्चायभाध्मभ भापा त 
व्मवसामीभाझ सूजचत गयाउन हेटौडा उऩभहानगयऩातरका , नगय कामाऩातरकाको कामाारम , हेटौडाराई अनयुोध 
गरयएको । 

 नेऩारीहरुको ववतबन्न चाडऩवाराई रजऺत गयी आभ उऩबोक्ताराई दैतनक उऩबोग्म वस्त ुसहज य एकै 
स्थानफाट उऩरब्ध गयाउन एकीकृत सऩुथ भूल्म ऩसर सञ्चारनको रातग भकवानऩयु  उद्योग वाजणज्म सॊघराई 
आवश्मक व्मवस्था तभराउन रगाइएको । 

 जजल्राभा सञ्चातरत औषधी ऩसर, ल्माफ, ऩोतरजक्रतनक य तनजी अस्ऩतारहरुको तनमतभत अनगुभन गरयएको । 

 दूध उत्ऩादन तथा ववक्री ववतयणभा गणुस्तय , भूल्म रगामतका ऩऺहरुभा अध्ममन गना खाद्य प्रववतध तथा गणु 
तनमतरण कामाारमको प्रभखुकको सॊमोजकत्वभा सतभतत गठन गयी कामा गरयएको य कामादरको प्रततवेदन 
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अनसुाय डेयी उद्योगहरु , जचस्मान केतद्रहरु तथा डेयी ऩसरहरुको दूध तथा दगु्ध ऩदाथाको स्वच्छता एवॊ 
गणुस्तय तनदेजशका , २०७५ रे तनददाष्ट गये फभोजजभ दूध तथा दगु्ध ऩदाथाको ववक्री ववतयण गने व्मवस्था 
तभराइएको । 

मातामात बाडा छुट 
 हेटौडाभा सञ्चातरत सावाजजनक मातामात सेवाभा कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनसुाय ववद्याथॉहरुराई ४५ 

प्रततशत छुटको व्मवस्था तभराइएको । 

 फेरकुाको सभमभा आवत जावत गना सहजताका रातग फेरकुी ७ फजेसम्भ सवायी साधनको सञ्चारनको 
व्मवस्था तभराइएको । 

 मातामात व्मवसामीद्वाया ववद्याथॉराई उऩरब्ध गयाइने छुटका सम्फतधभा सफै सवायी साधनभा सफैरे देख्न ेगयी 
स्टीकय टाॉस गना रगाइएको । 

Intelligence Traffic Light 

 हेटौडा फजाय ऺेरभा फढ्दै गएको ट्रावपक जाभराई भध्मनजय गदै ट्रावपक व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी 
फनाउन हेटौडा फजाय ऺेरभा Intelligence Traffic Light जडान गने सम्फतधभा सम्बाववत स्थानहरु ऩवहचान 
गयी उक्त स्थानहरुभा  Intelligence Traffic Light जडान गना प्रभखु जजल्रा अतधकायीज्मूको अध्मऺताभा 
देहामका सदस्महरु यहने गयी एक सतभतत गठन गरयएको । 

प्रभखु जजल्रा अतधकायी, भकवानऩयु     अध्मऺ 

जजल्रा प्रहयी कामाारम, भकवानयुका अतधकृत प्रतततनतध  सदस्म 

जजल्रा ट्रावपक प्रहयी कामाारम, भकवानऩयुका प्रभखु   सदस्म 

हेटौडा उ .भ.न.ऩा .कामाारमका प्रतततनततध     सदस्म 

तडतबजन सडक कामाारम, भकवानऩयुका प्रतततनतध   सदस्म 

मातामात व्मवस्था सेवा कामाारम, भकवानऩयुका प्रतततनतध  सदस्म 

भकवानऩयु उद्योग वाजणज्म सॊघका प्रतततनतध    सदस्म 

 Intelligence Traffic Light जडान गने सम्फतधभा हेटौडा फजाय ऺेरतबरका तनम्न स्थानहरु ऩवहचान गरयएको 
। 

o फरु्द् चोक 

o सीभा चोक 

o भानस चोक 

o ओभ बवन अगातड 

o जशतर तनवास चोक 

o वट.तस.एन. योड 

o ऩीऩर फोट चोक 

o रोकवप्रम चोक 
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o जजल्रा प्रहयी कामाारम, भकवानऩयु नजजकको चौफाटो 
औद्योतगक ऺेर व्मवस्थाऩन 
 भजदूय सभथाक टे्रड मतुनमनका ऩदातधकायीहरुराई औद्योतगक व्मवस्थाऩन य श्रतभक ऩऺफीच वववाद 

सभाधानाथा साथाक ऩहर गना य कानून ववऩरयत गने गयाउने श्रतभकहरुराई कानूनको दामयाभा ल्माउन 
रगाइएको । 

 सौहादा औद्योतगक वातावयण कामभ गने सतदबाभा मतुनमनका ऩदातधकायीहरुराई साभूवहक प्रततफर्द्ता व्मक्त 
गना रगाइएको । 

 औद्योतगक ऺेर व्मवस्थाऩन य सडक खण्डको केतद्र ववतद ुतनजित गना जजल्रा नाऩी कामाारमफाट ऩनु : 
नाऩजाॉचको व्मवस्था तभराइएको । 

 हेटौडा औद्योतगक ऺेरतबर यहेका उद्योगहरुराई थऩ व्मवजस्थत गदै नमाॉ उद्योगहरुको स्थाऩनाका रातग 
अनकूुर वातावयण तसजाना गरयएको य कृवषजतम उद्योगहरुराई प्राथतभकता ददई स्थाऩनाका रातग प्रोत्साहन 
गने व्मवस्था गरयएको । 

 औद्योतगक वातावयणराई सयुजऺत तलु्माई रगानीराई प्रोत्साहन/तबत्र्माउन हेटौडा औद्योतगक ऺेरतबर यहेका 
उद्योगहरुको प्रबावकायी सयुऺाको व्मवस्था तभराइएको । 

जग्गा प्राति 
 नेऩार ववद्यतु प्रातधकयण (ग्रडे सोराय एण्ड इनजॉ इवपतसएतसी) द्वाया याईगाउॉ, भनहयी य थाहा न.ऩा.भा तनभााण 

गना रातगएको सफस्टेशनका रातग जग्गा प्रातिको कामा अगातड फढाइएको । 

ववऩद् व्मवस्थाऩन 
 जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सतभतत (DDMC) को फैठक ५ ऩटक सञ्चारन गरयएको । 

 जजल्रा ववऩद् ऩूवातमायी तथा प्रततकामा मोजना, २०७६ (ऩरयभाजजात तथा अध्मावतधक) तमाय गयी कामाातवमनभा 
ल्माइएको । 

 सफै स्थानीम तह सभेवटने गयी उऩरब्ध Equipment सवहतको QRT/IRT को ऩरयचारन गरयएको । 

 ववऩद्को सभमभा उर्द्ाय , याहत , सहजीकयण रगामतका वक्रमाकराऩको व्मावहारयक अभ्मास जजल्राजस्थत 
सयुऺा तनकामहरुरे ववतबन्न तभततभा सञ्चारन गयेका । 

 ववऩद् बएको सभमभा उर्द्ाय य याहत तत्कार उऩरब्ध गयाइएको ।  
सूचनाको हक 

 प्रत्मेक नागरयकराई आफ्नो वा सावाजतनक सयोकायको कुनै ऩतन ववषमको सूचना भाग्ने य ऩाउने हकराई 
सतुनजित गरयएको । 

 सूचनाको हक प्रवर्द्ान गना सफै कामाारमहरुभा सूचना अतधकायी तोक्ने व्मवस्था तभराइएको ।  
 यावष्डम सूचना आमोगफाट अतधकाय प्रत्मामोजन बए अनसुाय सूचना स्व Mप्रकाशन गने य भाग गदाा उऩरब्ध 

गयाउने सम्फतधी आदेश जजल्रास्तय सफै कामाारमहरुभा जायी गरयएको य सो फभोजजभ बए नबएको भूल्माङ्कन 
गना सतभतत फनाई अनगुभन गने व्मवस्था तभराइएको । 
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 कामाारमफाट बए गयेका गततववतधहरु तनमतभतरुऩभा कामाारमको वेफसाईट तथा पेसफकु ऩेज भापा त 
सावाजतनक गरयएको । 

अतम 
 जजल्रा जस्थत कामाारमहरुरे सञ्चारन गने ववकास आमोजनाहरुको ऩूॉजीगत खचा फढाउन तथा गणुस्तयीमता 

सतुनजित गना तेस्रो ऩऺ (Third party) सवहत ववववध सयोकायवारा तनकामहरु सजम्भतरत सॊमकु्त अनगुभन 
(Joint Monitoring) को व्मवस्था तभराइएको । 

 तनजाभती सेवा ददवस , २०७५ बव्मताकासाथ भनाइएको । ददवसको अवसयभा यक्तदान तथा वृऺायोऩण  

कामाक्रभ सञ्चारन गरयएको । साथै, ऩवहरो सेवाग्राहीराई सम्भान गरयएको । 

 ववश्व वातावयण ददवस , २०१९ को उऩरक्ष्मभा कामाारम ऩरयसयभा सयसपाई तथा ववववध प्रजाततका 
परपूरका ववरुवा योवऩएको । 

 ववतबन्न औद्योतगक प्रततष्ठान , वन ववऻान अध्ममन सॊस्थान तथा अतम ववतबन्न तनकाम य सॊघसॊस्थाका श्रभ 
रगामत ववतबन्न वववादहरु सयोकायवाराहरुसॉगको सहजीकयण गयी सम्फोधन गरयएको । 
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