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र्स गररमामर् नगरसभाका सभाध्र्क्ष महोदर्,  

नगर सभाका सदस्र्हरु तथा उपस्स्थत सम्पूर्य महानभुावहरु, 

 

सैनामैना नगरपालिकाको र्स गररमामर् नगर सभामा आलथयक बर्य २०79÷80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनय पाउदा 
गौरवास्ववत भएको छु । 

र्स अवसरमा राष्ट्रिर् स्वतवरता, स्वालिनता, सामास्जक वर्ार् र संघीर् िोकतास्वरक गर्तवर स्थापनाका िालग आफ्नो प्रार् उत्सगय गने 
सम्पूर्य महान सष्ट्रहदहरु प्रलत भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु।  
 

लमलत 2079 वैसाख 30 गते सम्पन्न स्थानीर् तहको चनुावबाट प्राप्त जनादेश र नगरवासीको चाहना अनरुुप उपिब्ि स्रोत 

सािनिाई समसु्चत प्रर्ोग गरी नगरवासीको आवश्र्कतािाई बजेटमा समावेश गने प्रर्त्न गरेको छु । स्रोत सािनको लसलमतता,  वर्नु 
आर्स्रोत र नगरवासीको उच्च आकांक्षािाई मध्र्नजर गरी आलथयक क्षेरको पनुउयत्थान तथा समषृ्ट्रद्धको र्ारािाई जारी राख्न बजेट 
ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । क्षेरगत र भौगोलिक सवतिुन कार्म हनुे गरी दीघयकािीन रुपमा प्रलतफि ददन सक्ने र्ोजनाहरु कार्यववर्न 
गनय स्रोत, सािन, प्रष्ट्रवलि र जनशस्ि आददको प्रभावकारी उपर्ोग गने रर्नीलत अविम्बन  गरेको छु ।  
 

बजेट ष्ट्रवलनर्ोजनमा स्थानीर् टोिबासीको माग, वडा सलमलत, लबर्र्गत सलमलत, राजस्व परामशय सलमलत समेतको लसफाररसको आिारमा 
र्ोजनाको प्राथलमकीकरर् गरी बजेट ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । ष्ट्रवलनर्ोस्जत बजेटमा एकै पटक असीलमत आवश्र्कता परुा गनय 
नसष्ट्रकएता पलन सकेसम्म समेटने प्रर्ास गरेको छु । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

चाि ुआ.व. 078/079 को नगरपालिकाको आलथयक स्स्थलत र वजेट कार्ायववर्न सलमक्षा प्रस्ततु गनय चाहावछु । 

आ.व. 078/079 मा आर् तफय  रु  1 अवय 22 करोड 19 िाख 43 हजार 3 सर् 41 अनमुान गररएकोमा हाि सम्म रु. 
88 करोड 46 िाख 12 हजार 6 सर् 55 आम्दानी  भएको र व्र्र् तफय  चाि ुखचय रु 72 करोड 31 िाख 68 हजार ८ सर् 
73 अनमुान गररएकोमा रु 49 करोड 82 िाख 19 हजार 8 सर् 7 खचय भएको छ भने पूस्जगत तफय  रु 44 करोड 87 िाख 
74 हजार 4 सर् 68 खचय अनमुान गररएकोमा हाि सम्म रु 24 करोड 84 िाख 90 हजार 1 सर् 19 खचय भएको छ ।   
 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

उपिब्ि स्रोत सािन र ष्ट्रवलभन्न सम्भावनाको वावजदु र्स नगरपालिकामा देहार्का चनुौतीहरु ष्ट्रवद्यमान छन ।      

 स्थानीर् आवश्र्कता पररपूलतयमा स्थानीर् सरकार छ भन्ने जनतािाई अनभुलुत ददिाउन ु। 

 लसलमत स्रोत सािनबाट नगरवासीका अलसलमत ष्ट्रवकासको आकांक्षािाई संम्वोघन गनुय। 

 आिारभतू स्वास््र् सेवा ष्ट्रवपन्न नागररकिे सहज र लनशलु्क रुपमा पाउने व्र्वस्था लमिाउन ु।  

 ष्ट्रवपन्न, गररब पररवारिाई खाद्य संकटबाट मिु गराउन।ु 

 सहकारीको िगानीिाई कृष्ट्रर् उत्पादन र बजाररकरर्मा उपर्ोग गदै उद्यमस्शिता ष्ट्रवकास गनुय। 

 नदी लनर्वरर् तथा तटबवि गनुय। 

 भवन संष्ट्रहताको प्रभावकारी कार्ायववर्न गरी सरुस्क्षत घर लनमायर् गनुय। 

 भ–ूउपर्ोग नीलत र र्ोजनाका आिारमा भलूमको उपर्ोग गदै अव्र्वस्स्थत शहरीकरर्िाई व्र्वस्थापन गनुय साथै सरकारी, 
सावयजलनक जग्गाहरुको संरक्षर् गनुय। 

  समाजमा बढ्दो रुपमा रहेको िाग ुऔर्ि दवु्र्यसनीिाई लनर्वरर् गनुय । 

 नगरलभरका सम्पूर्य सडकिाई तोष्ट्रकएको मापदण्ड बमोस्जम फराष्ट्रकिो र व्र्वस्स्थत गरी हररत सडकको रुपमा ष्ट्रवकास गनुय  

 कृष्ट्रर्को आिलुनकीकरर् तथा व्र्वसाष्ट्रर्करर् गरी गरीबी तथा वेरोजगारी समस्र्ािाई वरू्नीकरर् गरी आत्मलनभयर नगरको 
लनमायर् गनुय  

 वर्नु रुपमा रहेको नगरपालिकाको राजश्विाई बषृ्ट्रद्ध गनुय। 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

उपरोि चनुौतीहरुको वावजदु नगरवासीको समषृ्ट्रद्धको सपना साकार पानुय हाम्रो दाष्ट्रर्त्व हो। नगरपालिकको प्रथम पञ्चवष्ट्रर्यर् र्ोजनािे 
लिएको दीघयकालिन सोच ''सैनामैना समषृ्ट्रद्धको आिार: उत्पादन पर्यटन र पूवायिार" िाई पूरा गनय आ.व. २०७9/80 को बजेटका 
देहार्का उद्देश्र्हरु रहेका छन।् 
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 संक्रामक िगार्त सबै प्रकारको रोग र ष्ट्रवपदबाट नागररकको जीवन रक्षा गदै जनजीष्ट्रवकािाई सहज र सरुस्क्षत बनाउने। 

 कोरोना ष्ट्रवरुद्धको परु्यखोप सलुनश्चततािाई लनरवतरता ददने । 

 कोरोना महामारीबाट खस्स्कएको अथयतवरिाई चिार्मान बनाउने। 

 बेरोजगार र्वुा-र्वुलतहरुिाई रोजगाररका अवसर लसजयना गने । 

 जनतािाई स्थानीर् सरकारको अनभुलूत गराउने । 

 ष्ट्रवकास र सेवाबाट पछलड परेका थारु तथा आददवासी जनजालतको सााँस्कृलतक परम्पराको संरक्षर् गदै समताको ममय 
वमोस्जम ष्ट्रवकासको अनभुलुत ददिाउने । 

 नगरको लबकासमा जनताको सहभालगता र अपनत्वको महससु गराउने। 

 जनताको माग र नगरको प्राथलमकता वमोस्जम ष्ट्रवकास व्र्वस्थापन गने। 

 सेवा प्रवाहिाई प्रष्ट्रवलिमैरी बनाउदै सशुासन र सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूत ददिाउने।  

 सूचना प्रष्ट्रवलिको उपर्ोग गदै स्शक्षा र स्वास््र् क्षेरमा गरु्स्तर सिुार गने। 

 लनवायहमखुी कृष्ट्रर् प्रर्ािीिाई व्र्वसाष्ट्रर्क कृष्ट्रर् प्रर्ािीको रुपमा ष्ट्रवकास गरी कृर्किाई प्रोत्साहन गने । 

 प्राष्ट्रवलिक स्शक्षा र लसपमूिक तालिमको माध्र्मबाट स्वरोजगार बनाई जनताको स्जवनस्तर सिुार गने । 

 पर्यटन प्रवद्धयनको माध्र्मबाट सैनामैनािाई ष्ट्रवश्वसाम ुपररस्चत गराउन े। 

 

र्ोजना र कार्यक्रमहरुिाई नागररकको आवश्र्कता र समर्ानकुुि बनाउन तथा बजेट कार्ायववर्नमा प्रभावकारीता ल्र्ाउन बजेट तथा 
कार्यक्रममा समावेश भएका र्ोजना, कार्यक्रमहरुिाई लनम्न आिारमा प्राथलमष्ट्रककरर् गरी प्रस्ततु गरेको छु । 

 स्वास््र् क्षेरको सबलिकरर् गने । 

 बेरोजगार र्वुा तथा मष्ट्रहिािाई कृष्ट्रर्, पशपुािनमा आबद्ध गरर आत्मलनभयर गराउने। 

 स्वरोजगारको माध्र्मबाट गररबी वरू्नीकरर्मा र्ोगदान परु्ायउने। 

 उत्पादनमूिक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त हनुे खािका कृष्ट्रर्, पश ुष्ट्रवकासका कार्यक्रम सञ्चािन गने । 

 राजस्व पररचािनमा र्ोगदान परु्ायउने कार्यक्रमहरु । 

 सेवा प्रवाह, संस्थागत ष्ट्रवकास र सशुासन प्रबियनमा सहर्ोग परु्ायउने । 

 स्थानीर् स्रोत सािन र सीपबाट सञ्चािन हनुे तथा िागत सहभालगतामा अलभवषृ्ट्रद्ध  गने । 

 िैलगंक समानता, सामास्जक समावेशीकरर्को माध्र्मबाट ष्ट्रपछलडएका वगय तथा समूदार्िाई राज्र्को मिुिारमा समाष्ट्रहत 
गने। 

 ददगो ष्ट्रवकास र वातावरर् संरक्षर्मा र्ोगदान परु्ायउने। 

 नगरका सांस्कृलतक र जातीर् पष्ट्रहचान संरक्षर् र प्रवियन गने। 

 नागररक स्तरबाट उठान भएका आवश्र्कता एवं अपेक्षाहरुको संवोिन गने । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

संवत २०७9 साि आर्ाढ ६ गतेका ददन नगरसभािे स्वीकृत गरेको आलथयक वर्य २०७9।०80 को नीलत तथा कार्यक्रम, नेपािको 
संष्ट्रविानको अनसूुची ८ को एकि अलिकार तथा अनसूुची ९ बमोस्जमका साझा अलिकारको सूची, मौलिक हकहरु, संघीर् सरकार र 
प्रदेश सरकारिे अंलगकार गरेको नीलत संघीर् तथा स्थानीर् आवलिक र्ोजनािे लिएका नीलत, कार्यक्रम तथा प्राथलमकताहरु र दीगो 
ष्ट्रवकासका िक्ष्र् जस्ता ष्ट्रवर्र्िाई आिार लिई आ.व. ०७9/०80 को बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गरेको छु ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म नगरपालिकामा भएका ष्ट्रवलनर्ोजन सम्बविी ष्ट्रववरर् प्रस्ततु गनय अनमुलत चाहवछु । 

सामास्जक ष्ट्रवकास  

स्वास््र्  

1. स्वास््र् सस्थाहरुका भवन ममयत, ट्रस लनमायर्, सपयदम्स उपचार केवर र मलुगयर्ाको वलथयङ्ग सेवटरका िालग रु 23 िाख 
6० हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

2. आिारभतू स्वास््र् सेवाका िालग और्लि तथा उपकरर् खररद तथा व्र्वस्थापनको  िालग 63 िाख 6० हजार ष्ट्रवलनर्ोजन 
गरेको छु । 
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3. मष्ट्रहिाको पाठेघरको मखुको क्यावसरको लनर्लमत पररक्षर् ज्रे्ष्ठ नागररक, गभयवती मष्ट्रहिा, अपाङ्गता भएका व्र्स्ि तथा 
अलत ष्ट्रवपन्न नागररकिाई स्वास््र् संस्थासम्म पगु्न लन:शलु्क एम्विेुवस सेवा प्रदान गनय एम्विेुवस खररद तथा व्र्वस्थापन 
ष्ट्रकड्नी रोगका ष्ट्रवरामीहरुिे डार्िाइलसस सेवा लिन वटुवि आउन जानको िालग र्ातार्ात व्र्वस्थापन र ज्रे्ष्ठ 
नागररकिाइ  घरदैिो स्वास््र् सेवा िगार्तका कार्यक्रमका िालग एकमषु्ठ रु 27 िाख 50 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु 
। 

4. लनर्लमत गभय जााँच गराइ बलथिंग सेवटरमा सतु्केरी हनुे मष्ट्रहिाहरुिाई  नेपाि सरकारिे दददै आएको र्ातार्ात खचयमा पोर्र् 
प्रवियनका िालग रु १ हजार थप गने व्र्वस्था िालग रु ६ िाख र पररवार कल्र्ार् कार्यक्रमका िालग रु 68 िाख 
ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

5. स्वास््र् सम्वविी त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन, सामदुाष्ट्रर्क स्वास््र् प्रवद्धयन कार्यक्रम पूर्यखोप ददगोपन, पररवार लनर्ोजन सेवा, 
क्षर्रोग, कुष्ठरोग, HIV संक्रलमतको  खोजपड्ताि, उपचार तथा  एवटी रेष्ट्रवज यार्ास्क्सनको लनरवतरता जस्ता कार्यक्रमको 
िालग रु 30 िाख 50 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेकोछु । 

6. परोहा स्वास््र् चौकीिाई स्तरउन्नती गरी ष्ट्रवशेर्ज्ञ स्चष्ट्रकत्सक सष्ट्रहतको स्वास््र् सेवा,  अत्र्ािलुनक उपकरर् र सषु्ट्रविा 
सम्पन्न 15 सैर्ाको आिारभतू अस्पताि लनमायर् गनय 6 करोड ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

7. मष्ट्रहिा सामदुाष्ट्रर्क स्वास््र् स्वंर्म सेष्ट्रवकाको क्षमता अलभबषृ्ट्रद्ध, स्वास््र् ष्ट्रवमा, ६० वर्य उमेर पगुेकािाई सम्मानजनक 
ष्ट्रवदाई, र्ातार्ात खचय, अक्षर्कोर्को लनरवतरताका िालग 33 िाख ४२ हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

समग्र स्वास््र् क्षेरको ष्ट्रवकासका िालग जम्मा रु. 11 करोड 6 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

स्शक्षा, र्वुा तथा खेिकुद 

8. नसयरी देस्ख कक्षा ६ सम्मका सबै बािबालिकािाई ष्ट्रवद्यािर्मा तर्ार गररएको लन:शलु्क, स्वच्छ र स्वस््र्वियक खाजाका 
िालग संघीर् सरकारवाट प्राप्त हनुे वजेट रु 1 करोड २२ िाख १७ हजारमा  नगरबाट प्रलत ष्ट्रवद्याथी रु ५ थप गरी 
ष्ट्रवद्यािर्मा ददवा खाजाको व्र्वस्था लमिाएको छु । र्सको िालग रु १ करोड ६७ िाख १७ हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु 
। 

9. सामदुाष्ट्रर्क ष्ट्रवद्यािर्मा अध्र्र्नरत सवै छाराहरुिाई आवश्र्क पने सेनेटरी प्र्ाड लन:शलु्क उपिव्ि गराईदै आएकोमा 
र्स वर्यदेस्ख क्याम्पस र संस्थागत ष्ट्रवद्यािर्का छाराहरुिाई समेत लनशलु्क सेनेटरी प्र्ाड उपिब्ि गराउन रु ३ िाख 
वजेट ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । सेलनटरी प्र्ाड खररदका िालग कुि रु ३९ िाख ७५ हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु।  

10. सामदुाष्ट्रर्क ष्ट्रवद्यािर्मा अध्र्नरत ष्ट्रवद्याथीका िालग छारवलृत तथा लन:शलु्क पाठ र् पसु्तकका िालग रु ८९ िाख २१ हजार 
ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । र्सै गरी ष्ट्रवद्यािर्मा प्रलत ष्ट्रवद्याथी िागतका आिारमा लसकाई सामाग्री तथा लडस्जटि लसकाई 
सामाग्री व्र्वस्थाका िालग रु ४५ िाख ४२ हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

11. केवरबाट छनौट भएको नमनुा ष्ट्रवद्यािर्का िालग क्रमागत भवन लनमायर्का िालग रु १ करोड १ िाख र मखु्र्मवरी 
शैस्क्षक सिुार कार्यक्रमको िालग रु ७० िाख गरी जम्मा रु १ करोड ७१ िाख बजेट ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।   

12. वािवालिकाहरुको लसकाइ कृर्ाकिाप अलभवषृ्ट्रद्ध गरी शैस्क्षक गरु्स्तर सदुृष्ट्रढकरर् गनय ष्ट्रवद्यािर्हरुमा ष्ट्रवज्ञान प्रर्ोगशािा,  

पसु्तकािर् तथा सूचना प्रष्ट्रवलिको पूवायिार ष्ट्रवकास गने कार्यिाइ लनरवतरता ददएको छु । आिारभतू तहको स्थानीर् 
पाठ्यक्रम लनमायर् गरी क्रमश िाग ुगनय पाठ्यक्रम र पठ्यपसु्तक लनमायर्को िालग रु १० िाख छुट्याएको छु । स्वच्छ 
प्रलतस्पिायद्वारारा ष्ट्रवद्याथीका उत्कृष्ट प्रलतभाहरुको पष्ट्रहचान गरी त्र्स्ता प्रलतभाहरुिाई प्रोत्साहन गनय रु १ िाख ५० हजार 
वजेट ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

13. नगर लभरका प्राष्ट्रवलिक िार,  ष्ट्रवज्ञान ष्ट्रवर्र् सवचािन भएका ष्ट्रवद्यािर्िाई प्रर्ोगशािा व्र्वस्थापन गनय रु ६ िाख, 
अनौपचाररक मष्ट्रहिा ष्ट्रवद्यािर्िाई व्र्वस्स्थत रुपिे संचािन गनय रु ५ िाख ८५ हजार तथा वौष्ट्रद्धक अपाङ्गता भएका 
वािवालिका पढ्ने ष्ट्रवद्यािर्को िालग रु ३ िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

14. फलनयचर नभएका कक्षा कोठाको िालग फलनयचर उपिव्ि गराउने कार्यक्रमिाई लनरवतरता ददएको छु । वािष्ट्रवकास 
सहजकतायिाई पनुतायजगी तालिम संचािन गने कार्यक्रम समावेस गरेको छु । नगर लभरका उत्कृष्ठ स्शक्षकिाई परुस्कृत 
गने कार्यिाई लनरवतरता ददएको छु । स्शक्षकिाई शैस्क्षक सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ािी (IEMIS) सम्वविी तालिम तथा 
पाठ्यक्रम प्रवोलिकरर् कार्यक्रम संचािन गने कार्यक्रम समावेश गरेको छु र्सको िालग रु १७ िाख वजेट ष्ट्रवलनर्ोजन 
गरेको छु । 
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15. वािष्ट्रवकास सहजकताय सामदुाष्ट्रर्क पररचालिका तथा ष्ट्रवद्यािर्का कमयचारीहरुको वर्नुतम पाररश्रलमकको िालग रु 62 िाख 
79 हजार वजेट ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

16. स्वास््र्का िालग खेिकूद रािका िालग खेिकूद अलभर्ानिाई साथयक बनाउन  नगरस्तरीर् खेिकूद सलमलतद्वारारा नगर लभर 
संचािन हनु े सबै ष्ट्रकलसमका खेिहरुिाई एकद्वारार प्रर्ािीवाट सवचािन गररदै आएको छ । नगर लभरका र्वुाहरुिाई 
खेिमा प्रोत्साहन गनय मेर्रकप संचािन तथा लबद्यािर्का ष्ट्रवद्याथीहरु सहभागी हनुे गरी संचािन गररने नगरस्तरीर् खेि 
सप्ताहिाई रु २० िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

17. स्वस्थ नागररक, स्वस्थ नगर भन्ने नीलतिाई अंलगकार गरी सैनामैना 10 फुिवारीमा खिुा व्र्ार्मशािा लनमायर्का िालग 15 
िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

18. मलुगयर्ामा राष्ट्रिर् स्तरको फुटवि रंगशािा लनमायर् गनय रु. 2 करोड 6 िाख 98 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

संघीर् सरकार,  प्रदेश सरकार  र नगरपालिकाबाट समेत गरी स्शक्षा तथा खेिकूद तफय  कूि रु २4 करोड ४2 िाख ९6 हजार 
ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

 मष्ट्रहिा तथा बािबालिका तफय  
19. मष्ट्रहिाहरुको मूिप्रवाहीकरर्, समावेशीकरर् तथा सशिीकरर्का िालग कानूनी अलिकार तथा क्षमता ष्ट्रवकास, समहु 

सलमलतका सदस्र्िाई संस्थागत र नेततृ्व तथा उद् घोर्र् तालिमका िालग रु ६ िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

20. ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मानका िालग रु ६ िाख, अपाङ्ग शसस्िकरर्का िालग रु १२ िाख, बाि अलिकार सम्बियनका िालग रु 
10 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

21. बािवालिकाको सामास्जक, वौष्ट्रद्धक संवेगात्मक र नैलतक ष्ट्रवकासका िालग नगर प्रमखुसाँग बािबालिका कार्यक्रमको िालग रु 
10 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

22. ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गता, िैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहाँस्सा लनवारर्का िालग 16 ददने अलभर्ान, अवतराष्ट्रिर् मष्ट्रहिा ददवस, राष्ट्रिर् मष्ट्रहिा 
अलिकार ददवस जस्ता ददवसहरूका िालग रू 6 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

23. मष्ट्रहिाहरुको सशिीकरर्, सीप ष्ट्रवकास तथा मष्ट्रहिा उद्यमस्शिताका िालग मष्ट्रहिासंग उप प्रमखु कार्यक्रमका िालग रु 25 
िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

24. समाजमा ष्ट्रवकृलतको रुपमा फैलिरहेको िाग ु पदाथय दवु्र्यसनी लनर्वरर्को िालग आवश्र्क कार्यक्रमहरु सवचािन गररनकुो 
साथै िाग ुपदाथय, िाग ुऔर्ि, मददरा उत्पादन, ष्ट्रवतरर् र उपभोगमा कानून वमोस्जम कडा लनर्वरर् गनय बजेटको व्र्वस्था 
लमिाएको छु । 

मष्ट्रहिा बािबालिका र्वुा अपाङ्ग ज्रे्ष्ठ नागररक जस्ता िस्क्षत कार्यक्रमको िालग जम्मा रु 75 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

खानपेानी तथा सरसफाई 

25. अल्पकालिन रुपमा सवचािन हुाँदै आएको फोहारमैिाको दीघयकालिन व्र्वस्थापनको िालग सैनामैना नगरपालिका वडा नं. १० 
स्स्थत एकिा पहाडमा सैनामैना नगरपालिका, बटुवि उपमहानगरपालिका र कञ्चन गाउाँपालिकाको सहकार्यमा अवतर स्थानीर् 
तह संर्िु फोहारमैिा प्रशोिन केवर लनमायर् गनय संघीर् सरकारबाट जग्गा भोगालिकार लिई लनमायर् कार्यिाई प्राथलमकताका 
साथ अगालड वढाउनका िालग रु 1 करोड 50 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

26. नगरस्तरीर् सरसफाई कार्यक्रम सवचािन गनय र अल्पकालिन फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको लनरवतरता तथा फोहरमैिा 
व्र्वस्थापन कोर्को िालग रु 55 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

27. खानेपानी ष्ट्रवस्तार तथा पनुस्थायपना कार्यक्रम अवतगयत सैनामैना 10 सािझण्डी वजार खानेपानी र्ोजना,  सैनामैना १ र 2 
खानेपानी आर्ोजनाको िालग रु.41 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु। 

28. टोि लबकास संस्थाहरुिे परु्ायउदै आएको र्ोगदानको उच्च मलु्र्ाङ्कन गदै टोि लबकास संस्थािाई दददै आएको अनदुानमा 
बषृ्ट्रद्ध गरी रु 23 िाख 40 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

समग्र खानपेानी तथा सरसफाई तफय  जम्मा रु.2 करोड 69 िाख 40 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

 

आलथयक लबकास 

कृष्ट्रर् लबकास तफय  
29. ५० प्रलतशत अनदुानमा कवरे् च्र्ाउ, िान, गहुाँ, मकै, दिहन, तेिहन र मसिा वािीको ष्ट्रवउाँ खररदको िालग रु. 27 िाख 

ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 
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30. ५० प्रलतशत  अनदुानमा फिफूिको ष्ट्रवरुवा, ष्ट्रकटनाशक र ढुशीनासक ष्ट्रवर्ादी खररद, प्िावट स्क्िलनक संचािन, आि ुतथा 
मसिा वािी भण्डारर् ढुवानी, कृर्क पाठसािा संचािन पाठशािा अनसुरर्  कार्यक्रम, कृष्ट्रर् मेिा प्रदशयनी, तरकारी लसड 
ष्ट्रकट ष्ट्रवतरर्, प्िास्स्टक मल्च खेलतका िालग प्िास्स्टक रोि ष्ट्रवतरर्, माटो परीक्षर् कार्यक्रम तथा माटो  सिुारको िालग मङु्ग 
र ढैचाको ष्ट्रवउ  लन:शलु्क ष्ट्रवतरर्  समेतको िालग रु. 31 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

31. कृष्ट्रर् र्वर उपकरर् ष्ट्रवतरर्, साना लसंचाई र माहरुी पािनमा ददईएको 50 प्रलतशत अनदुानिाई वषृ्ट्रद्ध गरी 75 प्रलतशत 
परु्ायएको छु । र्सका िालग 27 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु। 

32. मागमा आिाररत कार्यक्रम अवतगयत व्र्ावसाष्ट्रर्क रुपमा  खाद्यान्न वािी, तरकारी, मसिा वािी, दिहन, तेिहन वािी, च्र्ाउ 
खेलत, फिफूिको खेलतको िालग आवश्र्क वजेट ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

33. मकै पकेट कार्यक्रम, वेमौसमी तरकारी खेलत, कम्पोस्ट मि सम्वस्वि तालिम, ष्ट्रवलभन्न वािी सम्वविी स्थिगत तालिम, भलमय 
कम्पोस्ट (गड्यौिा मि उत्पादन) , व्र्वसाष्ट्रर्क फूि  खेती, कृर्क प्रोत्साहन कार्यक्रम समेतको िालग  रु.१6 िाख ५० 
हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

34. UNDP संगको सहकार्यमा कोलभड प्रभाष्ट्रवतहरुको पूनउयत्थानका िालग कृष्ट्रर् र पश ुक्षेरमा आबद्ध गराई उत्पादन बषृ्ट्रद्ध र 
रोजगार सजृना गनय रु. 70 िाख र मलुगयर्ा स्चस्र्ान केवर लनमायर् गनय रु. 75 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

कृष्ट्रर् लबकास क्षरे तफय  रु. 2 करोड 61 िाख 92 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

 

पश ुलबकास तफय  
35. पश ुआहारा लबकास कार्यक्रम अवतरगत ष्ट्रहउदे, बरे्, वहवुरे् र डािे घााँसको िालग रु. 16 िाख 60 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन 

गरेको छु । 

36. पश ु स्वास््र् सेवा कार्यक्रम अवतरगत और्लि खररद, पशपुवछी सम्बस्वि खोप कार्यक्रमको िालग रु.23 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन 
गरेको छु । 

37. र्वुािस्क्षत िागत साझेदारी कार्यक्रम अवतरगत गाई भैसी गोठ लनमायर् तथा ममयत, वाख्रा खोर लनमायर् तथा ममयत, मत्स्र् 
स्रोतकेवर लनमायर्का िालग रु. 14 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु। 

38. पशपंुछी तालिम र वााँझोपन लनवारर् घमु्ती स्शष्ट्रवर सवचािनका िालग रु. 5 िाख 50 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु।  

39. मत्स्र् तथा पशपुवछी व्र्वसाष्ट्रर्क कृर्किाई र्वर उपकरर्मा ददईदै आएको 50 प्रलतशत अनदुानिाई बषृ्ट्रद्ध गरी ७५ 
प्रलतशत परु्ायएको छु जसका िालग रु.14 िाख 40 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

40. दूि उत्पादन तथा खसी वोकाको मास ुउत्पादमा आिाररत अनदुान कार्यक्रमको िालग रु. 61 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

41. प्रिानमवरी कृष्ट्रर् आिलुनकीकरर् पररर्ोजना, नश्लसिुार, एक नगर एक भेटेरीनरी डाक्टर,  बाख्राको साना व्र्वसाष्ट्रर्क कृष्ट्रर् 
उत्पादन केवर (पकेट) लबकास कार्यक्रम, भैसी प्रवद्धयन,  गररब लबपन्न पररवारमा पोर्र् सिुारका िालग कुखरुा चल्िा ष्ट्रवतरर् 
कार्यक्रम तथा कृर्क,  सहकारी र उद्योग परुस्कृत कार्यक्रम  सष्ट्रहतका कार्यक्रमको िालग रु. 53 िाख 92 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन 
गरेको छु। 

42. सैनामैना क्षेर लभर छाडा पश ु चौपार्ािे ष्ट्रवलभन्न वािीहरु नष्ट गदै आएको र उस्चत व्र्वस्थापनको िालग कुञ्जी हाउस 
नभएकोिे छाडा चौपार्ा लनर्वरर्को िालग सामास्जक संघ संस्था साँगको सहकार्यमा व्र्वस्थापन गनय नगरपालिकाबाट िागत 
साझेदारीको व्र्वस्था लमिाएको छु । 

समग्र पश ुलबकासको िालग रु 1 करोड 95 िाख 42 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

 

पर्यटन लबकास तफय  
43. नगरपालिकाको ऐलतहालसक िालमयक सांस्कृलतक ष्ट्रवकासको िालग ऐलतहालसक भड्छा महोत्सव औद्योलगक व्र्ापार मेिा 

िगाएत ष्ट्रवलभन्न महोत्सव मेिा जाराको िालग रु 20 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

44. संघीर् सरकार र नगरपालिकाको सहकार्यमा परोहा पमेश्वर वोिवमिाम मस्वदर लनमायर् कार्य सम्पन्न गरी पर्यटष्ट्रकर् 
िालमयकस्थिको रुपमा ष्ट्रवकास गनय रु ५ करोड २० िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

45. सैनामैना नगरपालिकाको गहनाको रुपमा रहेको सैनामैना खिुा संग्राहािर् लनमायर् तथा व्वस्थापन गरी बदु्धकािीन 
भग्नावशेर्हरुको संरक्षर् र सग्रह गनय नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकार साँग बजेटको िालग आवश्र्क पहि गररने छ। 
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46. सस्कृलत पर्यटन कार्यक्रम अवतगयत सैनामैना ७ हररर्ािी टोिमा रहेको स्शव मस्वदर लनमायर् तथा स्जर्ोद्वारार गनय रु 8 िाख 
ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

समग्र रुपमा पर्यटन ष्ट्रवकास तफय  रु ५ करोड ४८ िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

 

सहकारी तथा उद्यम ष्ट्रवकास तफय  
47. सहकारी संघ सस्थाहरुको क्षमता ष्ट्रवकास कानून तथा सहकारी ददग्दशयन र सहकारीिाई कोपोलमसमा आवद्ध गनय तालिमको 

व्र्वस्था, सहकारीको आलथयक पारदस्शयताको िालग लनर्लमत तथा सघन अनगुमन र सहकारी लबच अनभुव आदान प्रदानका 
िालग चौमालसक रुपमा सलमक्षा तथा अवतरष्ट्रक्रर्ा जस्ता कार्य गने व्र्वस्था लमिाएको छु । उपभोिाहरुको ष्ट्रहतिाई 
मध्र्नजर गरी  लनर्लमत रुपमा बजार अनगुमनको प्रववि लमिाएको छु । सहकारी ष्ट्रवकास र बजार अनगुमनका िालग रु 
10 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

48. अलत गररव पररवारहरुको िालग िघ ुउद्यम ष्ट्रवकास कार्यक्रम मेडपा अवतगयत िघ ुउद्यमी शृ्रजना गरी रोजगार गराउनका 
िालग रु 34 िाख २० हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

 

पवुायिार लबकास 

49. नगर लभर रहेका पाकय , उद्यान िगार्तका हररत क्षेरिाई व्र्वस्स्थत, सफा र सवुदर बनाउने कार्यका िालग रु 10 िाख 
ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

50. सावयजलनक लनजी साझेदारीमा लनमायर् तथा सञ्चािन हनुे र्ोजना तथा कार्यक्रमिाई सचुीकरर् गनय खोज अनसुविान गरी 
बजेटको िालग संघ, प्रदेश र नगरपालिकाको सहिगानीमा सचुारु गररनकुा साथै नगर लभर बग्ने नदी खोिाहरुको नदीजवर् 
पदाथय उत्खनन पूवय गनुयपने वातावरर् अध्र्र्नका िालग रु 15 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

51. नगर लभर लनमायर् हनु ेक र ख बगयका भवन र १५ िरु मालथ क्षेरफिमा बन्ने सबै बगयका भवनहरुमा बर्ायदको पानी सोझै 
ढि वा नािीमा नलमसाई पनुभयरर्का लनस्म्त सोक ष्ट्रपट वा रेन वाटर हाभेष्ट्रष्टङ्ग (Rain Water Harvesting)  को प्रष्ट्रवलि अपनाई 
जलमन मलुन पठाउने व्र्वस्था लमिाइने छ ।  

52. शहरी सौवदर्य र हराभरा नगर बनाउन एक घर दईु ष्ट्रवरुवाको अविारर्ा िाई लनरवतरता दददै भवन लनमायर् गने र्स नगरमा 
रहेका डकमीहरुिाई आवश्र्क तालिम घर नक्शा पास प्रर्ािीिाई सिुार गरी पारदशी, वैज्ञालनक र आिलुनक कार्यका िालग 
इिेक्ट्रोलनक ष्ट्रवस्ल्डङ्ग प्रलमट लसस्टम (Electronic Building permit System -EBPS ) प्रर्ािी  माफय त नक्सा पास सेवा प्रवाह र 
परुाना नक्शाको लडस्जटाईजेसन (DIGITIZATION) को कार्यिाई लनरवतरता ददने व्र्वस्था लमिाएको छु । र्ी सबै कार्यका िलग 
रु 11 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

53. आर्ोजनाहरुमा गररने लनमायर् कार्यको गरु्स्तरीर्ता परीक्षर् गनय प्रर्ोगशािा स्थापनाका िालग रु 10 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको 
छु। 

54. संघ, प्रदेश र नगरपालिकाको सहिगानीमा ठूिा तथा महत्वपूर्य आर्ोजनाहरुमा बजेटको सलुनस्श्चत गरी लनमायर् कार्यिाई 
लनरवतरता ददन रु 4 करोड 50 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

55. नगरलभर रहेका दाहसंस्कार घाटहरुको उस्चत व्र्वस्थापन, स्तरउन्नती तथा ममयत र संरक्षर् गनय वडा नं १ स्स्थत कसायघाट 
र वडा नं ७ स्स्थत दईु महुाने संस्कार घाटका िालग  रु 25 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु। 

56. खिुा संग्रािर्को रुपमा रहेको सैनामैना क्षेर लभर पने सावयजलनक जग्गा संरक्षर् एवं सो क्षेरको प्रवियन गनय रु 10 िाख 
ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

57. सददर्ौ देस्ख बसोवास गदैं आएका अलत इमावदार र सरि स्वभावका  िलन आददवासी थारु समदुार्हरुको ष्ट्रविमान आिारभतू 
आवश्र्कता मध्रे् सडक र ढि लनकास िगार्तका समस्र्ाहरु हािसम्म र्थावत रही सोबाट उपेस्क्षत एवं वस्ञ्चत रही 
संवस्वित लनकार्मा समेत आवाज पगु्न नसकेका थारु समदुार्को पष्ट्रहचान, संस्कृलत र संस्कारिाई समेत असर नपने गरर थारु 
जातीको बाहलु्र्ता रहेको वडा नं. १ को परोहा गाउाँ, वडा नं. ५ पोखरलभडवा गाउाँ र वडा नं. ११ को तािी र लबचौवापरु 
गाउाँमा रहेका सडकहरुको दार्ााँवार्ााँ वकृ्षारोपर् सष्ट्रहत ढि लनकास, कािोपरेको सट्टा टार्ि ष्ट्रवछर्ाउने, र वातावरर् सवतिुन 
कार्म गने कार्यमा समेत टेवा पगु्ने भएकोिे ष्ट्रवकासको प्रलतफिबाट अत्र्वत पछालड परेको उि समदुार्िाई स्थानीर् 
सरकारको प्रत्र्क्ष अनभुलूत ददिाउन पष्ट्रहिो चरर्मा वातावरर् मैरी उज्र्ािो नमूना गाउाँ वनाउन रु. 1 करोड ष्ट्रवलनर्ोजन 
गरेको छु । 
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58. वडा नं 3 मा अवस्स्थत िामीरह वहउुद्देश्र्ीर् वााँि गौतम बदु्ध अवतराष्ट्रिर् ष्ट्रक्रकेट रङ्गशािा सेनामैना चक्रपथ र चक्रपथमा 
पने पिु ष्ट्रवलभन्न लसचाई आर्ोजना दईु वा दईु भवदा वष्ट्रढ पालिका जोड्ने ठुिा रर्नैलतक सडक र पिु, पानबारी हाटबजार,  
वडा नं. 1 मा प्रदेशस्तरको  ज्रे्ष्ठ नागररक ग्राम र वडा नं. 9 मा र्ार ुप्रलतक्षािर् सष्ट्रहतको रर्ेस सेवटर वडा नं ११ मा 
ट्रमा सेवटर र ष्ट्रवलभन्न नददहरुको नदद लनर्वरर् कार्यक्रमका िालग संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा वहवुष्ट्रर्यर् 
ठेक्का व्र्वस्थापन गरी लनमायर् गने व्र्वस्था लमिाएको छु  । 

59. संघ, प्रदेश र नगरपालिको सझेदारीमा लनमायर्ालिन औिोलगक ग्राम, मलुगयर्ास्स्थत राष्ट्रिर् फुटवि रङ्गशािा,  वोिवम पाकय  
पूवायिार ष्ट्रवकास,  वडा नं. 9 र १० को वडा कार्ायिर् लनमायर् जस्ता वहवुष्ट्रर्यर् र्ोजनाहरुको लनमायर् कार्यिाई सम्पन्न गनय रु 
10 करोड 53 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

60. हाि सम्म फुस, खपडा, टार्िको चहुीने छानो मनुी बस्दै गरेका नगरलभर रहेका अलत गररब तथा ष्ट्रवपन्न पररवारिाई 
ष्ट्रवपदबाट बचाउन र फुसको छानो मिु गराउनको िालग सरुस्क्षत नागररक आवास तफय  रु १ करोड २५ िाख ष्ट्रवलनर्ोजन 
गरेको छु ।  

61. एलसर्ािी ष्ट्रवकास वैंकको सहर्ोगमा सैनामैना चक्रपथको सािझण्डी खण्ड सष्ट्रहत ११ वटा नगरका रर्नैलतक सडक, राजापानी 
र पानवारी लसमसार क्षेर, मिमिा क्षेर एष्ट्रककृत ष्ट्रवकास आर्ोजना, फोहरमैिा व्र्वस्थापन केवर, मलुगयर्ा स्स्थत दगुाय मस्वदर 
शैिपरुी पाकय  जस्ता रर्नैलतक महत्वका र्ोजनाहरु कार्यववर्न गने व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

62. नगरपालिकाको प्रशासलनक भवन पररसरको अिरुो लनमायर् कार्यिाई सम्पन्न गनय 90 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

63. ष्ट्रवकेस्वरकरर्को लसद्धावत अनरुुप वडावासीिाई सम्वोिन हनुे गरी वडामा ददईने पूस्जगत अनदुानिाई वषृ्ट्रद्ध गरी रु. 9 करोड 
ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

समग्र पूवायिार ष्ट्रवकास क्षरे तफय  रु ३६ करोड ३ िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

 

वन, वातावरर् तथा ष्ट्रवपद व्र्वस्थापन 

64. ष्ट्रवपद् वरू्लनकरर्को िालग पूवय तर्ारीमा जटुौ भन्ने अलभर्ानिाई साकार पानय ष्ट्रवपद् व्र्वस्थापन सलमलतिाई अझैं प्रभावकारी 
बनाउदै ष्ट्रवपद् प्रलतकार्यका िालग नेपािी सेना, नेपाि प्रहरी, टोि ष्ट्रवकास संस्था, स्थानीर् क्िव र रेडक्रस, स्काउट साँगको 
समववर् र सहकार्यमा ष्ट्रवपद् वरू्लनकरर् एवं व्र्वस्थापनको प्रष्ट्रक्रर्ािाई प्रभावकारी बनाउने व्र्वस्था लमिाएको छु । बढ्दो 
ष्ट्रवपद्जवर् जोस्खम वरू्नीकरर्का िालग ष्ट्रवद्यािर्का स्शक्षक र ष्ट्रवद्याथीिाई भवन मापदण्ड  तथा सडक सरुक्षा उपार्हरु सष्ट्रहत 
ट्राष्ट्रफक स्शक्षा अलभमसु्खकरर्को व्र्वस्था लमिाइ ष्ट्रवपद् उत्थानशीि समाज लनमायर् गनय ष्ट्रवपद व्र्वस्थापन कोर्मा रु 50 
िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

65. सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउाँपालिका, गैडहवा गाउाँपालिका र सदु्धोिन गाउाँपालिकाको संर्िु प्रर्ास र सहकार्यमा अवतर 
स्थानीर् तह ष्ट्रवपद् व्र्वस्थापन तथा वारुर्र्वर सञ्चािन सलमलत गठन गरी वारुर्र्वर सञ्चािनमा ल्र्ाइएको छ । अवतर 
स्थानीर् तह ष्ट्रवपद् व्र्वस्थापन केवरको सवलिकरर् र ष्ट्रवस्तार गररनेछ । जिवार् ुअनकूुिन, बैकस्ल्पक उजाय तथा ष्ट्रवपद् 
प्रलतकार्यर्ोजनािे अाँगािेका ष्ट्रवर्र्हरुिाई प्राथलमकता ददई कार्ायववर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

66. जिवार् ुअनकूुलित ष्ट्रवकासका कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरी हररत अथयतवरको प्रवियन गने व्र्वस्था लमिाएको छु । साथै राष्ट्रिर् 
राजनीलतमा अमूल्र् र्ोगदान परु् र्ाउने व्र्स्ित्वहरुको स्मलृत ददवसको अवसरमा नगरपालिका र सामदुाष्ट्रर्क वनको सहकार्यमा 
सघन वकृ्षारोपर् कार्यक्रमका िालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छु । नगरपालिकाबाट खररद गररने सवारी सािानहरु 
वातावरर् मैरी बनाउदै ष्ट्रवद्यलुतर् सवारी सािन खररद गने कार्यिाइ रु 15 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

67. र्स नगरपालिकाको वडा नं. १ को परोहा गाउाँ,  वडा नं. ५ पोखरलभडवा गाउाँ र वडा नं. ११ को तािी र लबचौवापरु 
गाउाँका साथै नगर लभरका मखु्र् सडकहरु मलुगयर्ा-िसु्म्बनी सडक, किौनी- िसु्म्बनी सडक, सैनामैना चक्रपथ, सैनामैना मेजर 
सडक, सािझण्डी- ढोरपाटन सडक जस्ता ठूिा सडकहरुमा नेपाि ष्ट्रवितु प्रालिकरर्को साझेदारीमा स्माटय सडक वस्ि जडान 
गने र वातावरर्ीर् रुपमा सवुदरताका लनस्म्त ग्रीनबेल्ट लनमायर् गनय सगुस्वित सदाबहार फुल्ने ष्ट्रवरुवा र फिफुिका ष्ट्रवरुवा 
रोप्ने कार्यको िालग रु ४० िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

68. सैनामैना ४ िेडवुा लसमसार क्षेर आसपास सामषु्ट्रहक माछापािन गरी पर्यटकीर् एवं पर्ायवरर्ीर् प्रवियन गदै स्थानीर्को 
आर्स्रोत वषृ्ट्रद्ध गनय र ष्ट्रवस्तारै घट्दै गएको भलूमगत पानीको सतह पनुभयरर् गरी मालथ ल्र्ाउन तथा पर्ायवरर् संरक्षर् गनुयका 
साथै ऐलतहालसक महत्वका पोखरीको समेत ष्ट्रवस्तार गरी पर्यटकीर् प्रवियन गनय वडा नं ४ रवर्ौरा स्स्थत पोखरी र वडा नं 3 
को वडा कार्ायिर् पररसरमा रहेको पोखरी संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन समेतको िालग रु.23 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 
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69. समषृ्ट्रद्धका िालग वन कार्यक्रम अवतगयत चरेु क्षेरको संरक्षर् तथा संवियन गनय नगरपालिका, सामदुाष्ट्रर्क वन र तराई मिेश 
रािपलत चरेु संरक्षर् ष्ट्रवकास सलमलतको सहकार्यमा चरेु पहाडको फेदमा तारजािी गने र लभरािो जलमनमा बााँस, लनगािो, 
अलम्रसो, केतकुी िगार्तका लबरूवा रोप्ने कार्यका साथै सरुस्क्षत वस्तीका िालग हररत नदी क्षेर ष्ट्रवकास गनय नदीको छेउ तथा 
उकास भएको जलमनमा वार्ो ईस्वजलनर्ररङ्ग (Bio Engineering)  प्रष्ट्रवलि अपनाई वकृ्षारोपर् गनय संघ र प्रदेशको साझेदारीमा 
कार्य सम्पन्न गनय रु 45 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

वन वातावरर् तथा ष्ट्रवपद व्र्वस्थापन क्षरेमा एकमषु्ठ रु 1 करोड 73 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

 

सशुासन तथा सेवा प्रवाह 

70. आ.व. 079/080 देस्ख नगरपालिकाबाट गररने खचयका भिुानीहरु अनिाइन प्रर्ािी (E-Payment) माफय त गने व्र्वस्था 
गररएको र नगरपालिका अवतरगतका वडा कार्ायिर् तथा स्वास््र् चौकीहरुमा सेवा प्रवाहिाई सहज वनाउनका िालग ्ी-
वाईफाई, नगरपालिकाको कार्ायिर्मा लडस्जटि नागररक वडापर र कर प्रर्ािीिाई सहज सिुभ पारदशी लछटो छररतो 
चसु्त दरुुस्त र प्रभावकारी वनाउने व्र्वस्थाका िालग जम्मा रु.16 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

71. सेवाप्रवाहिाई प्रष्ट्रक्रर्ामूखी नभई पररर्ाममूखी बनाउन, नगरपालिकाको खचय प्रर्ािीिाई सरलिकृत गनय र जनतािाई सरि 
ष्ट्रवलिबाट समर्मै सेवा प्रदान गने गरी नगरपालिकाका शाखाहरुको स्पष्ट कार्यष्ट्रववरर् बनाई िाग ुगने व्र्वस्था लमिाएको छु 
।  

72.  नगरपालिकाको हरेक क्षेरको ष्ट्रवकासका िालग चाष्ट्रहने स्थानीर् सरकार व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालि (LGMIS) सफ्टवेर्र जडान 
गने र गगुि बेस्ड लडस्जटि हाउस नम्बरीङ् कार्यको िालग रु 40 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

73. जनतासंग जनप्रलतलनलि हाम्रो सैनामैना राम्रो सैनामैना जस्ता रेलडर्ो तथा टेलिलभजन कार्यक्रम सावयजलनक सनुवुाई सामास्जक 
पररक्षर् तथा सावयजलनक पररक्षर् जस्ता कार्यक्रमिाई लनरवतरता ददई पारदस्शयता र जवाफदेहीता कार्म गनय रु 15 िाख 
ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

74. नगरपालिकाबाट संचालित ष्ट्रवलभन्न कार्यक्रम तथा खचय स्शर्यकहरुमा  हनुे फजिु खचय घटाइ लमतव्र्ष्ट्रर्ता कार्म गनय खचयको 
मापदण्डिाई पररमाजयन गरी िाग ु गने र ष्ट्रविर् जोस्खम वरू्लनकरर् िाई अविम्बन गनयको िालग आवश्र्क व्र्वस्था 
लमिाएको छु  ।  

75. वर्ाष्ट्रर्क सलमलतमा दताय भएका लनवेदनहरुको वर्ाष्ट्रर्क सलमलत माफय त सूस्चकृत मेिलमिाप सहजकतायद्बारा दबैु पक्षिाई 
मेिलमिापको माध्र्मबाट लसघ्रताका साथ वर्ार् लनरुपर् गरी दबैु पक्षिाई स्जतको प्रत्र्ाभतूी हनुे गरी समर्मै ष्ट्रववादको 
लछनोफानो गने गरी वर्ाष्ट्रर्क सलमलतका पदालिकारी, सूस्चकृत मेिलमिाप सहजकताय र कमयचारीहरुिाई समर्ानकूुि  पनुतायजगी 
तथा क्षमता ष्ट्रवकास सम्बविी तालिम प्रदान गरी सक्षम एवं सविीकरर् गराउन रु 15 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

76. हाि सामास्जक सरुक्षा कोर्मा आवद्ध भएका कमयचारीहरुिाई लनरवतरता ददन  रु 48 िाख 50 हजार ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको 
छु। 

77. कमयचारीहरुिाई आफ्नो काम प्रलत स्जम्मेवारी र उिरदार्ी बनाउदै उत्प्ररेीत गनय संघीर् सरकारिे वषृ्ट्रद्ध गरेको 15 प्रलतशत 
तिब बषृ्ट्रद्ध र स्थार्ी कमयचारीिाई दददै आएको महंगी भिािाई लनरवतरता ददएको छु र हाि सम्म नगरपालिकाको स्वीकृत 
दरबवदीमा कार्यरत कमयचारीिाइ प्रदान गदै आएको प्रोत्साहन भिािाइ पनुराविोकन गरी वस्तलुनष्ठ र कार्य सम्पादन 
सूचकमा आिाररत बनाउने गरी आवश्र्क बजेट ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

78. नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना पनुराविोकन गरी जनशस्ि पूलतय गने कार्यिाई प्राथलमकता ददएको छु। नगरपालिकाको 
स्वीकृत दरबवदीमा करारमा पूलतय गने बाहेकका सबै पदमा स्थार्ी पदपूलतय गने र सेवा प्रवाहिाई ष्ट्रवकेस्वरत गरी लछटो, 
छररतो, चसु्त, दरुुस्त र पारदस्शयता अविम्बन गने व्र्वस्था गरेको छु ।   

79. नव लनवायस्चत जनप्रलतलनलिहरु र कमयचारीहरु बैंकका कमायचारीहरुिाई सामास्जक सरुक्षा तथा पंस्वजकरर् सम्वविी तालिम 
प्रदान गनय ८० वर्य मालथका जेष्ठ नागररक र पूर्य अपाङ्गता तथा असि भएका िाभग्राहीहरुिाइय बैंकमाफय त घरमै सामास्जक 
सरुक्षा भिा ष्ट्रवतरर्को व्र्वस्था  लमिाउन, घटना दताय अलभर्ान संचािन गनय र राष्ट्रिर् पररचर् पर तथा पस्ञ्जकरर् ष्ट्रवभागसंग 
समववर् गरी छुट लडस्जटाइजेसनिाई पूर्यता ददन र सेवा प्रवाहिाई सहज र सिुभ गराउन संघीर् सरकार माफय त रु १९ 
िाख र नगरपालिकाबाट रु.10 िाख गरी जम्मा रु. २९ िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 

80. 68 वर्य मालथका ज्रे्ष्ठनागररक, दलित ज्रे्ष्ठनागररक, एकि मष्ट्रहिा ष्ट्रविवा मष्ट्रहिा अपाङ्ग िोपोवमखु आददवासी जनजालत र 
दलित वािवालिकािे पाउने सामास्जक सरुक्षा भिाको िालग संघीर् सरकार माफय त रु. 25 करोड ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु । 
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81. नगरपालिकािे हािको संवैिालनक तथा कानूनी व्र्वस्था अनसुार राजश्व संकिनको दरहरु कार्म भइसकेको र थप दार्रा 
लनिायरर् गरर त्र्सको प्रचार प्रसार गनय आवश्र्क देस्खएकोिे आगामी वर्यहरुमा राजश्व प्रक्षेपर् गनुयभवदा पष्ट्रहिे 
सरोकारवािाहरुसाँग प्रर्ाप्त छिफि तथा परामशय गरी नगरवासीको आलथयक जीवनमा प्रत्र्क्ष असर नपने व्र्वस्था लमिाइ 
करको दर वषृ्ट्रद्ध नगरी दार्रा फराष्ट्रकिो वनाई करदातािे लतनुयपने कर रकम सम्वविी जानकारी उपिव्ि गराउन कर स्शक्षा 
सम्वविी सचेतना कार्यक्रम संचािन एवं राजश्व सिुार कार्यर्ोजनाको िालग रु 10 िाख ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

82. नगरपालिकामा सूस्चकरर् भई नगर क्षेरलभर चल्न ेअटोररक्सा र ई-ररक्साहरुिाई ष्ट्रवगतमा िकडाउनका कारर् वाष्ट्रर्यक िाग्न े
कर छुट नपाएको कारर्िे नष्ट्रवकरर् र वाष्ट्रर्यक कर नआएकोिे करको दार्रामा ल्र्ाउन आ.व. २०७६।०७७ र 
२०७७।०७८ को वाष्ट्रर्यक करमा 50 प्रलतशत छुटददने व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

83. नगरपालिकाको मातहतमा रहेको वडा नं. ३ मा िाग्ने मलुगयर्ा सोमवार,  लबहीवार र वडा नं. ८ शावती टोिमा िाग्न े
शकु्रवार साप्ताष्ट्रहक हाटवजारको हकमा प्राकृलतक ष्ट्रवपद् र महामारी आएको खण्डमा साप्ताष्ट्रहक हाटवजार सञ्चािन हनु 
नसकेको अवलि भरको  ठेक्का रकममा दामासाहीका ष्ट्रहसाविे आउने रकम छुट ददने व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

84. फुस तथा छाप्रोको घरमा जीवन लनवायह गरी गजुारा गने घरपररवारहरुिाई सम्पस्िकर तथा भलुमकर, बहाि ष्ट्रवटौरी र पूवायिार 
ष्ट्रवकास शलु्कमा सत प्रलतशत छुटददने व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

85. सटर बाहेक र साप्ताष्ट्रहक हाटबजारमा जिुा, चप्पि, छाता लसिाउने, ममयत गने, बटु पोलिस िगाउने र मकै पोिेर दैलनक 
जीवन लनवायह गने पेशा व्र्वसार्ीहरुिाई व्र्वसार्कर र वैठकी शलु्कमा सत प्रलतशत छुटददने व्र्वस्था लमिाएको छु । 

86. आ.व ०७९/०८० को पष्ट्रहिो चौमालसक लभर व्र्वसार् कर, वहाि कर, सम्पस्ि कर, मािपोत तथा भलूमकर, बहाि ष्ट्रवटौरी 
र पूवायिार ष्ट्रवकास शलु्क एक मसु्ट बझुाएमा १० प्रलतशत छुटददने व्र्वस्था लमिाएको छु।  

सभाध्र्क्ष महोदर्, नगरसभाका सदस्र्ज्रू् एवम ्उपस्स्थत महानभुावहरु, 
आगामी आ.व. का िालग कुि रु 1 अबय 2१ करोड 82 िाख 24 हजार बजेट ष्ट्रवलनर्ोजन गरेको छु ।  

 उपरोि बमोस्जमको ष्ट्रवलनर्ोजनमा चाि ुतफय  रु 74 करोड 29 िाख 26 हजार (जसमा स्शक्षक, ष्ट्रवद्यािर् कमायचारीको तिब 
तथा कार्ायिर् सञ्चािन खचय, स्वास््र्कमीको तिब भिा, सामास्जक सरुक्षा र नगरपालिका तफय को प्रशासनीक खचय, 
जनप्रलतलनलिहरुको सषु्ट्रविा, कमयचारी तिब भिा, भलूमष्ट्रहन दलित तथा अव्र्वस्स्थत जग्गाको नाप जााँच खचय र ष्ट्रवर्र्गत शाखा 
स्शक्षा, स्वास््र्, कृष्ट्रर् तथा पश ु ष्ट्रवकास शाखा, मष्ट्रहिा बािबालिका शाखा, समेतको खचयिाई समावेश गररएको छ ।)  र  
पूस्जगत तफय  रु 47 करोड 52 िाख 98 हजार व्र्र् अनमुान गरेको छु ।  

नगरसभाका सदस्र्ज्रू् एवम ्उपस्स्थत महानभुावहरु, 
अव म उपरोि ष्ट्रवलनर्ोजनका िालग खचय व्र्होने स्रोतहरुको वारेमा जानकारी गराउन चाहावछु। जनु स्रोत जटुाउन आवतरीक स्रोत 
तफय  रु 13 करोड 68 िाख  नेपाि सरकार तफय  सशतय अनदुान रु ३7 करोड ३3 िाख, ष्ट्रवस्िर् समानीकरर् अनदुान रु 13 
करोड 79 िाख समपरुक अनदुान रु 1 करोड ष्ट्रवशेर् अनदुान रु 1 करोड 50 िाख राजश्व बााँडफााँड रु 13 करोड 2 िाख 
७१ हजार सामास्जक सरुक्षा भिा रु २५ करोड र अवर् अनदुान रु 53 िाख। प्रदेश सरकार तफय  ष्ट्रविीर् समानीकरर् अनदुान रु 
75 िाख 43 हजार राजश्व बााँडफााँड रु 1 करोड ९४ िाख ४१ हजार ७ सर् ७४ सशतय अनदुान रु 1 करोड ३० िाख 
ष्ट्रवशेर् अनदुान रु ७० िाख र मािपोत रस्जस्टे्रशन शलु्क रु २ करोड ५० िाख समपरुक अनदुान रु १ करोड 99 िाख ९८ 
हजार र बचत वर्नु रु 6 करोड 76 िाख 70 हजार 2 सर् 26 गरी जम्मा रु 1 अबय 2१ करोड 82 िाख 24 हजारको कुि 
आर् अनमुान प्रस्ततु गरेको छु । 

उपरोि वमोस्जमका आम्दानी र खचयका स्शर्यकगत ष्ट्रववरर्हरु अनसूुचीमा उल्िेख गररएका छन ।   

"सैनामैना समषृ्ट्रद्धको आिारः उत्पादन, पर्यटन र पूवायिार" भन्न ेनारािाइ साकार पानयका िालग प्रस्ततु बजेटिे आ.व. 079/80 को 
नीलत तथा कार्यक्रमिे लनददयष्ट गरेका िक्षहरुिाई आिारको रुपमा लिएको छ । र्ो बजेट कार्यववर्नका िालग जनप्रलतलनलि 
नगरपालिकामा ष्ट्रक्रर्ाशीि राजनीलतक दि पूवय जनप्रलतलनलिहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरु परकार जगत, नागरीक 
समाज िगार्त सम्परु्य सैनामैनावासी आमा-बवुा दाजभुाई दददी-बष्ट्रहनीहरुमा आवश्र्क सहर्ोग एवं सहकार्यको अपेक्षा गरेको छु । 

अवत्र्मा देश लभर र बाष्ट्रहर रहनहुनुे सम्पर्य सैनामैना नगरवासीहरुबाट नगर लबकासमा नगरपालिकासाँग हातेमािो गदै र्ोगदान 
गनुयहनुेछ भन्ने अपेक्षा सष्ट्रहत हाददयक िवर्वाद ज्ञापन गदयछु ।      

 िवर्वाद 

 ष्ट्रवना राना 
नगर उप-प्रमखु 


