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          बाह्रौ  नगरसभामा नगर प्रमखुबाट प्रस्ततु वक्तव्य 

यस गररमामय नगरसभाका सदस्यज्यू, राष्ट्रसेवक कममचारीज्यू, ववभभन्न सञ्चार माध्यमका सञ्चारकमी एवम ्
पत्रकारज्यू, तथा उपस्स्थत सम्पूर्म महानभुावहरु, 

सैनामैना नगरपाभिकाको गररमामय बाह्रौ नगरसभामा नगरपाभिकाको आभथमक वर्म २०७9/80 मा 
हािसम्म गरेका कायमहरुको संस्िप्त वववरर् प्रस्ततु गनम चाहान्छु । यस अवसरमा रावष्ट्रय स्वतन्त्रता, 
सामास्िक न्याय र संघीय िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्र स्थापनाका िाभग आफ्नो िीवन उसरसगम गनुमहनेु ञात–
अञात शहीदहरु प्रभत भावपूर्म ्रद्ा्जलिी अपमर् गदमछु। रावष्ट्रयता, िोकतन्त्र र िनस्िववकाको 
आन्दोिनमा अगवुाइ गनुमहनेु सम्पूर्म अग्रिहरुको योगदानको उच्च सम्मान सवहत स्मरर् गनम चाहन्छु।  

नगरको अभिकार, ्रदोत सािन, उत्तरदावयसरव, पारदस्शमता र िवाफदेवहता सवहतको स्थानीय सरकारको 
रुपमा स्थावपत सैनामैना नगरपाभिकाको आभथमक समवृ् र स्थानीय स्तरमा िोकतन्त्रको ववकासमा  
सहयोग पयुामउन ुहनेु रािनीभतक दि, कममचारी, सरुिाकमी, पत्रकार एवम ्सञ्चारकमी तथा सैनामैना 
नगरवासीहरु प्रभत िन्यवाद ञापन गदमछु ।  

स्थानीय सरकार िनताको सरयाग र बभिदानबाट प्राप्त उपिस्धि हो । स्थानीय िनताको पूर्म िोकतन्त्र, 

सशुासनको प्रसरयाभभूत, िनताप्रभत उत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचार मकु्त नगर भनमामर् तथा सभ्य र स–ुसंस्कृत 
समाि एवम ्आफ्नो कतमव्य प्रभत दृढ रहन ुयस नगरपाभिकाका मूि ध्यय हनेुछ ।   

नेपािको संवविानको व्यवस्था अनरुुप स्थावपत स्थानीय सरकारको पााँच वरे् कायमकाि समाप्त भई 
2079 वैसाखमा दोस्रो कायमकािको िाभग भएको स्थानीय भनवामचनबाट हामी भनवामस्चत भई आएका 
छौ । यसरी नयााँ भनवामस्चत हामी िनप्रभतभनभिहरुिे िनताको सशुासन‚ ववकास भनमामर् र सेवा 
प्रवाहिाई सहि सरि पारपदशी िन उत्तरदायी वनाउन दत्त स्चत्तिे िागेका छौ।   

राज्यको पनुसंरचना संगै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको 
हक, अभिकार र कतमव्य संवविानतः भनर्दमष्ट गररएका छन ्। संवविानिे तोकेका एकि तथा साझा 
अभिकार िेत्रभभत्र रही संघीय सरकार र प्रदेश सरकारिे र्दएको नीभत भनयमको पररभिभभत्र रही 
नगरपाभिकािाई सम्वृ्  वनाउने  अववभारा हामीमा आएको व्यहोरा समेत यस गररमामय सभा समि 
प्रस्ततु गनम चाहन्छु । 
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नगरसभाका सदस्यज्यू एवम ्उपस्स्थत महानभुावहरु, 

अब म यस सैनामैना नगरपाभिकाको  आ.व.079/080 को हािसम्मको अवस्था र भए गरेका 
कायमहरुको संस्िप्त वववरर् प्रस्ततु गनम चाहन्छु।  

स्वास््य तथा सरसफाई 

स्वास््य तफम , 
कोभभड १९ तथा अन्य महामारी रोग भनयन्त्रर् , 
कोभभड माहामारीको भनयन्त्रर् गनमको िाभग  िनचेतना कायमक्रम संचािन भएको छ, १० वटै स्वास््य 
सस्था बाट कोभभड खोप कायमक्रम संचािन भएको छ हाि सम्म कोभभड १९ भबरु् १२ वर्म भन्दा 
माभथका सत प्रभतशत नागररकहरुिे  खोप िगाइसकेका छन ् भने ६८६३ िना नागररकको खोपको 
Q R  प्रमास्र्करर् गरर सवटमवफकेट उपिधि गराइएको छ । 

ड़ें ग ुरोग भनयन्त्रर् को िाभग स्वास््य कमी, मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्सेववका, टोि ववकास 
सस्था, िनप्रभतभनभि िगाएतको उपस्स्थभतमा ववभभन्न चरर्मा िनचेतना तथा सरसफाई कायमक्रम सम्पन्न 
भएको छ र स्शतिहर बाट हनेु िोस्खम धयबस्थापनको िाभग  असरयावस्यक और्भि तयारर अवस्थामा 
रहेको छ । 

घातक रोग हरु, 
मटुु, क्यान्सर, मगृौिा रोग, िस्ता रोग बाट उपचार गराउन ुपने भबसरपन्न रोगीहरुको िाभग संघ तफम  
५८ िना र प्रदेश तफम  ३१ िना रोगीहरुको उपचारको िाभग भसफाररस गरर पठाइएको र नगरपाभिका 
माफम त यातायात खचम समेत उपिधि गराइएको छ साथै सरयस्ता प्रकारका ९७ िना रोगी हरुको िाभग 
नेपाि सरकारिे उपिधि गराउने माभसक भत्ताको िाभग स्वास््य मन्त्राियमा रकम मागको िागी 
वववरर् पठाइएको छ । 

 

भनशलु्क एम्बिेुन्स सेवा  
गभमवती,ससुरकेरी,अपाङ्ग,िेष्ठनागररक तथा अभत ववपन्न नागररक गरी िम्मा ९४० िना नागररकहरुिाई 
रुपन्देही स्िल्िा भरर भनशलु्क एम्बिेुन्स सेवा उपिधि गराइएको छ । 

प्रसतुी तथा उत्तर प्रसतुी सेवा  
परोहा स्वास््य चौकीको बभथंङ सेन्टर वाट ३३३ िना मवहिा हरुिाइम भनशलु्क प्रसतुी सेवा तथा 
प्रसतुी पश्चात उत्तर प्रसतुी तथा नविात स्शशकुो िााँच सम्पन्न भएको छ । 
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नसने रोग सम्बस्न्ि कायमक्रम  
नसने रोग मध्ये सबै भन्दा बढी देस्खएको मवहिाको पाठेघरको क्यान्सर िाइम भनयन्त्रर् गनमको िाभग 
स्स्क्रभनंग गरी समयमै रोग पत्ता िगाई िवटिता हनु नर्दनको िाभग  सवै स्वास््य सस्थाका नभसंग 
स्टाफहरुिाई ताभिमको धयबस्था गरी सबै स्वास््य सस्थावाट स्स्क्रभनंग गने धयवस्थाको शरुुवात 
गररएको छ, िनु सेवा हाि सम्म नेपाि मा अन्य कुनै पभन स्वास््य चौकी तथा आिारभतू स्वास््य 
सेवा केन्र वाट पभन संचािन गररएको छैन । 

और्भि तथा और्भििन्य सामाग्रीको धयबस्थापन 
नेपाि सरकारिे तोकेका तथा यस सैनामैना नगरपाभिकािे थप गरेका सूची अनसुारको और्भि तथा 
और्भििन्य सामाग्री र फभनमचरहरु समयमै खररद गरी ववतरर् गररएको छ । 

बावर्मक समीिा तथा प्रगभत  प्रभतवेदन  
यस सैनामैना नगरपाभिका अन्तरगतका सवै स्वास््य सस्थाहरुको पाभिका स्तरीय वावर्मक समीिा 
तथा यस आ. व. को चौमाभसक समीिा सम्पन्न गररसवकएको छ । 

स्वास््य सस्थाहरुको न्यनुतम सेवा मापदण्ड  
सैनामैना नगरपाभिका अन्तगमतका सबै स्वास््य सस्थाहरुको न्यनुतम सेवा मापदण्ड स्वास््य सस्था 
संचािन तथा व्यस्थापन सभमभतको सहभाभगतामा सम्पन्न भएको छ । 

प्रयोगशािा सेवा संचािन 
परोहा स्वास््य चौकीमा मात्र संचािन भएको प्रयोगशािा सेवािाइम भबस्तार गरी साल्झण्डी स्वास््य 
चौकी तथा दिुराि स्वास््य चौकीबाट सेवा संचािन गररएको छ । 

एन्टी रेववि भ्यास्ससन सेवा  
परोहा स्वास््य चौकीवाट संचािन भएको एन्टी रेववि भ्यास्ससनवाट सैनामैना नगरपाभिका सवहत अन्य 
पाभिकाबाट ४५० भन्दा बढी नागररकिे सेवा भिएका छन ्। 

भनयभमत खोप सेवा  
३७६ िना  १५ मवहना मभुनका वािवाभिकाहरुिे पूर्म खोप सेवा प्राप्त गरेका छन ्। 

दैभनक बवहरंग सेवा  
सैनामैना नगरपाभिका अन्तगमतका  कुि १४५६३ िना ववरामीहरुिे सेवा भिएकाछन ्। 
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मवहिा,बािबाभिका तथा ज्येष्ठ नागररक तफम  

यस सैनामैना नगरपाभिका मवहिा तथा बािबाभिका शाखातफम  आ.व. ०७९।०८० को हािसम्मको  
प्रगभत वववरर् यस प्रकार रहेको छ । 

१. अपाङ्गता िेत्रमा काम गने संघ सस्थाहरु बीच चौमाभसक अन्तरवक्रया, अपाङ्गता पररचय पत्र ववतरर् 
समन्वय सभमभत पनुमगठन तथा बैठक सञ्चािन गरी िम्मा ६८ वटा अपाङ्गता पररचय पत्र ववतरर् 
गररनकुा साथै आई आर भड सी, फेयर  फाउण्डेशनको सहयोगमा ३० वटा सेतो छभड ववतरर् र 
रोटरी सिवको सहयोगमा १८ वटा वहविचेयर ववतरर् गररएको छ । 

२. ववभभन्न र्दवसीय कायमक्रम अन्तगमत रावष्ट्रय बािर्दवस, अन्तरामवष्ट्रय अपाङ्गता र्दवस र िैवङ्गक वहंसा 
ववरु्को १६ र्दने अभभयान ववभभन्न कायमक्रमको आयोिना गरी मनाईएको छ ।  

३. िैवङ्गक वहंसा भनवारर्का िाभग तसरकाि उ्ार तथा राहत सभमभत पनुगमठन बैठक बसी वहंसा वपभडत 
१ िना मवहिा िाई िैवङ्गक वहंसा कोर्बाट राहत स्वरुप रु. ५ हिार उपिधि गराईएको छ भने 
मानव बेचववखन तथा ओसारपसार भनयन्त्रर् सभमभतको पनुमगठन बैठक माईती नेपािको सहयोगमा 
सम्पन्न भएको छ ।  

४. मवहिासंग उपप्रमखु कायमक्रम  अन्र्तगतको स्शर्मकबाट सभमभत पनुमगठन सवहत  बैठक सञ्चािन, 

उपप्रमखु तीि भमिन तथा अन्तरवक्रया कायमक्रम, वकशोरी शसस्क्तकरर् समहुिे सचेतनामिुक कायमक्रम 
स्टेि नाटक सम्पन्न गरी सोही कायमक्रमबाट बााँस र मकैको खोस्टाबाट हस्तकिाका सामाग्री बनाउने 
नगरस्तरीय ताभिम २ समहुमा सञ्चािनमा रहेको छ भने मवहिाहरुिाई ५ र्दने उदघोर्र् ताभिमको 
िाभग ्रदी ििेश्वर पस्धिक भमभडया प्रा.िी. संग सम्झौता गरी कायामन्वयन प्रकृया अगाभड बढाइएको छ 
। 

स्थानीय भबकास कोर् तफम  

सैनामैना नगरपाभिकामा िम्मा ११५ वटा सामदुावयक संस्था रहेका छन । िसमा परुुर् सामदुावयक 
संस्था २२, मवहिा सामदुावयक संस्था ६५ र भमस््रदत सामदुावयक संस्था २८ रहेकोमा उक्त संस्था 
तफम  कुि ३५४३ सदस्य रहेका छन । स्थानीय भबकास कोर् तफम  हाि सम्म ३० वटा अध्यि 
मेनेिर भेिा सम्पन्न भएका छन । हाि स्थानीय भबकास कोर् संचािन सभमभत पनुगमठन गररएको छ 
। घसु्म्त कोर्को रकम ८३ िाख रहेको छ । उक्त कोर्बाट सहभुियत धयािदरमा बवढमा रु ५ 
िाख सम्म प्रभत सामदुावयक संस्थािाई ऋर् पररचािन गररएको छ ।  
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नगरपाभिकाबाट आ.व. २०७९/८० मा प्राप्त रकमबाट सी.एम.सी कायमक्रम संचािन, सामदुावयक 
संस्थामा सामवुहक खेभतको िाभग भबउ भबिन तथा कृवर् सामग्री भबतरर् र सामदुावयक संस्थामा िमता 
भबकासको िाभग रु ३ िाख ८७ हिार ३ सय ५० खचम भएको छ । घसु्म्त कोर् तफम  २४ िाख 
५२ हिार ५ सय सााँवा र २ िाख ८ हिार ७ सय २५ गरी िम्मा  २६ िाख ६१ हिार २ सय 
२५ रकम असिुी भएको छ । उक्त कायमक्रममा सामास्िक पररचािन सभमभतको बैठक १, स्थानीय 
भबकास कोर् संचािक सभमभतको बैठक ५ वटा र वडा स्तरीय ६ वटा गरी १३ वटा अध्यि मेनेिर 
भेिा सम्पन्न भएका छन ।  

स्शिा, यवुा तथा खेिकुद 

1. नसमरी देस्ख किा ६ सम्मका सबै बािबाभिकािाई ववद्याियमा तयार गररएको भन:शलु्क, स्वच्छ र स्वास््यविमक खािाका 
िाभग संघीय सरकारवाट प्राप्त हनुे रकममा नगरबाट प्रभत ववद्याथी रु ५ थप गरी ववद्याियमा र्दवा खािाको व्यवस्थािाई 
कायमन्वयनमा ल्याईएको छ । ववद्याियमा कायमरत स्शिक कममचमारीहरुको िाभग ववभनयोिन गरेको रकमको 62.18 
प्रभतसत, वाि सहिकताम र ववद्यािय कममचारी व्यवस्थापन तफम  55.82 प्रभतसत, आिारभतू तह र माध्यभमक तह किा 
9 र 10 मा अंग्रिेी गस्र्त र ववञान ववर्यमा स्शिर् सहयोग अनदुान तफम  50 प्रभतसत, र्दवा खािा तफम  44.28 
प्रभतसत,  वािववकास सहिकताम ववद्यािय कममचारी व्यवस्थापन अनौपचारीक मवहिा ववद्यािय सन्चािन नगरपाभिका तफम  
51.78 प्रभतसत, प्राववभिक िारका ववद्यािय र किा ११ र १२ मा ववञान ववर्य सञ्चाभित ववद्याियिाइम सञ्चािन खचम 
१०० प्रभतसत, IEMIS तफम  ताभिम तथा पाठ्यक्रम प्रवव्करर् तफम  10.75 प्रभतसत गरी हािसम्म  9 करोड 99 
िाख 3 हिार १ रूपैयााँ खचम भई सकेको छ । 

2. मखु्यमन्त्री शैस्िक सिुार कायमक्रम तफम  स्शर्मकगतरुपमा विेट स्वीकृत भइ कायमन्वयनमा ल्याईएको छ ।र्दवाखािा 
कायमक्रमको भनयभमत अनगुमन गरी ववद्याियमै पकाएर खवुाउन ुपने अभनवायम व्यवस्था भमिाईएको छ ।नगर प्रमखु संग 
वािवाभिका कायमक्रमको कायमववभि स्वीकृत गरी सोही बमोस्िम कायमक्रम कायमन्वयमा ल्याइएको छ । नगर स्शिा 
सभमभतिाई परु्मता र्दन कायमपाभिकाबाट ३ िना पदाभिकारी मनोनयन गररएको छ । 

 

आभथमक ववकास 

कृवर् ववकास तफम  

सैनामैना नगरपाभिका आ.व.२०७९/०८० को वावर्मक स्वीकृत कायमक्रम अनसुार हाि सम्म कृवर् 
ववकास शाखाबाट भएका कायमहरुको प्रगती वववरर् तपभसि अनसुार रहेको छ । 

१) कृर्कहरुको माग अनसुार गहुाँको उन्नत वीउ ११ मे.टन र मिु वीउ ४.५ मे.टन गरी िम्मा   
१५.५ मे.टन ५० प्रभतशत अनदुानमा ववतरर् गररएको छ । 

२) ५० प्रभतशत अनदुानमा ३२०० प्याकेट च्याउको वीउ कृर्कको माग अनसुार  ववतरर् गररएको 
छ । 
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३)  मसिा वािी अन्त्तगमत ५० प्रभतशत अनदुानमा ५८ के.िी नास्शक रेड िातको प्यािको वीउ 
ववतरर् गररएको छ ।  

४)  वकसानहरुको करेसावारी व्यवस्थापनको िाभग भनशलु्क वहउदे तरकारीको वीउ ववतररर् गररएको 
छ । 

५) आकस्स्मक वािी संरिर् सेवा अन्त्तगमत वािी ववरुवामा रोग वकरा र खाद्यतसरव कम हनुवाट वचाउन 
ववभभन्न वकभसमका ढुसीनाशक ववर्ादी, वकटनाशक ववर्ादी र सकु्ष्म खाद्यतसरव भनशलु्क ववतरर् गररएको 
छ । 

६) कृवर् प्रववभििाई यास्न्त्रकीकरर् गरी कृवर् उसरपादन र उसरपादकसरव ववृ् गनमको िाभग कृवर् ववकास 
शाखावाट कृवर् यन्त्र पावर वटिर १, भमभन वटिर ७, ररपर २, बेसार वपस्ने मेभसन २, ब्रस कटर २, स्प्र े
३० वटा गरी िम्मा ४४ थान मेस्शनरी औिार ७५ प्रभतशत अनदुानमा ववतरर् गने कायम अस्न्तम 
चरर्मा पगुकेो छ । 

७)  कृवर् उसरपादन र उसरपादकसरव बवृ्को िाभग कृवर् ववकास शाखावाट साना भसंचाई कायमक्रम अन्त्तगमत 
स्यािो टु्यवेि ४ वटा, पम्पसेट १२ वटा, इिेस्सिक मोटर ११ वटा, कुिो भनमामर् २ वटा र थोपा 
भसंचाई १ वटा ववतरर् गने कायम अस्न्तम चरर्मा रहेको छ । 

८) कृर्कको मागमा आिाररत कायमक्रमको सचुना प्रकाशन गरी माग संकिन कायम सवकएको छ ।  

९) १५ वटा नयााँ कृर्क समूह दताम भएका छन ्भने  ८ वटा नववकरर् गररएको छ । 

१०) ववभभन्न समयमा कृवर् सामाग्री संस्थान र साल्ट िेभडङ्गवाट ववतरर् गररने अनदुानको रासायभनक 
मि सहकारीहरुिाई ववतरर् गनमको िाभग सहिीकरर् गररएको छ । 

११) ववभभन्न कृवर् फमम, कृवर् समूह तथा कृवर् सहकारीमा कृर्कको माग अनसुार ताभिम संचािन 
गररएको छ । 

१२) आ.व २०७८/०७९ मा परेको वेमौसमी वर्ामको कारर् िान वािीमा भएको िभतको कररव १ 
करोड ५९ िाख राहत ववतरर् गररएको छ। 

 आ.व ०७९/०८० मा कृवर् ववकास शाखा तफम  छुट्टाइएको िम्मा विेट ९३ िाख ९२ हिार 
वाट हाि सम्म खचम भएको विेट िम्मा १० िाख ५० हिार मात्र (११.१८ प्रभतशत ) रहेको छ । 
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पश ुभबकास शाखाको  प्रगभत 

१. कृभत्रम गभामिान भमसन कायमक्रम अन्तगमत  पश ुनश्ल सिुार तफम  १७५० वटा गाईभैसीमा कृभत्रम 
गभामिान गराइएको छ |  

२. पश ुस्वास्थ सेवा कायमक्रम अन्तगमत ८५४१ वटा पशमुा मेभडकि, माइनर सस्िमकि, मेिर सस्िमकि, 
गाइनोकोिोस्िकि, गोबर, दूि, शब परीिर् र उपचार सम्पन्न गररएको छ | 

३. पश ुआहारा भबकास कायमक्रम अन्तगमत वहउदे घााँस भबउ ववतरर्  अन्तगमत  िै-२२ सवीन्टि र  
बसीम -७ सवीन्टि  ववउ ववतरर् गररएको छ िसमा  ८६१ िना कृर्क पररवार िाभास्न्वत भएका 
छन ्। 

४. साझेदारी यवुा िस्ित प्रविमन ५०% अनदुान कायमक्रम अन्तगमत गाई भैसी गोठ सिुार संख्या २०, 
बाख्रा खोर सिुार संख्या ३, मसरस्य ्रदोत केन्र स्थापना १ गरी िम्मा २४ फममको सम्झौता भै कायामदेश 
र्दईएको छ | 

५. रेभबि रोग  भबरु् सप्ताहधयापी  कायमक्रम सम्पन्न गरी िम्मा २२५ कुकुर र भबरािो िाई खोप 
िगाईएको छ भने गाईभैसीमा एच एस भब कु्य खोप कायमक्रम संचािन भैरहेको छ | 

६. मसरस्य तथा पशपुािक  धयबसावयक कृर्कहरुिाई ७५% अनदुानमा यन्त्र उपकरर् ववतरर् कायमक्रम 
अन्तगमत ववितुीय च्याफकटर -१९,  काउम्याट- ५०, ब्रसकटर -११,  स्धहिधयारो-८,  एररएटर-२ 
र थ्रसेर -१ गरी िम्मा ९० थान ववववन्न उपकरर् ववतरर् गररएको छ िसमा िम्मा ५० पररवार  
िाभास्न्वत भएका छन ्| 

७. उसरपादनमा आिाररत अनदुान कायमक्रम अन्तगमत  दूि उसरपादन गने कृर्कहरुिाई दूिमा रु.१ प्रभत 
भिटर  प्रोसरसाहन गने  कायमभबभि तयार गरर ३५ र्दन े सूचना िारी भएको छ | 

८. उसरपादनमा आिाररत अनदुान कायमक्रम अन्तगमत  खसीबोका उसरपादन गने कृर्किाई मासमुा  रु. २० 
प्रभत वकिो  प्रोसरसाहन गने कायमभबभि तयार गरी ३५ र्दने  सूचना िारी भएको छ | 

९. भैसी प्रविमन कायमक्रम अन्तगमत सैनामैना नगरपाभिका वाडम न.१ परोहाको समाबेसी पशपुािन समूह 
छनौट भै सम्झौता समेत भएर कायमर्दश र्दइएको छ | 

१०. नयााँ बाख्रा पकेट भबकास कायमक्रमको िाभग सैनामैना नगरपाभिका वाडम न. १ राभनबभगयामा रहेको 
अभभयान कृवर् सहकारी संस्था भि. छनोट भएको र सम्झौता गनम बावक रहेको छ |  

११. पश ुभबकास शाखाको हाि सम्म ववववन्न कायमक्रममा िम्मा  रु.१५,१०,४६६|- खचम भएको छ । 
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िघ ुउ्म ववकास कायमक्रम तफम  

गररवी भनवारर्का िाभग िघ ुउद्यम ववकास कायमक्रमका िाभग यस आ.व. मा वडा न 2 र 7 छनौट गरी 
वडा नं 2 मा 21 र वडा नं 7 मा 23 गरी िम्मा 44 िनािाई अभभमसु्खकरर् गररएको छ ।  

सहभाभगतासमक ग्राभमर् िेखा िोखा कायमक्रममा वडा नं 2 मा 52 र वडा नं ७ मा 55 िना गरी 
107 िनािाई सहभागी गराईएको छ ।  

   

 

भभूमहीन दभित¸ भभूमहीन सकुुम्वासी र अव्यवस्स्थत बसोवासीको िग्गा व्यवस्थापन तफम  

नगर िेत्रभभत्र कररव ४० वर्म अगाभड देस्ख बसोवास गदै आएका भभूमहीन दभित¸ भभूमहीन सकुुम्वासी र 
अव्यवस्स्थत बसोवासीको िग्गा नााँपिााँच तथा िग्गा िनी प्रमार् पिुाम ववतरर् गने कायम स्थानीय सरकारको 
पवहिो प्राथभमकता रहेकोिे आवश्यक पने थप िनशस्क्त¸ उपकरर् िगायत अन्य सामाग्रीको व्यवस्थापन 
भमिाइएको छ । साथै हािसम्म अव्यवस्स्थत बसोवासीको िग्गा नााँपिााँचको उपिस्व्ि देहाय अनसुार रहेको 
व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । 

िग्गा नााँपिााँच कायमको िाभग १ िना टोिी प्रमखु सवहत ४ वटा टोिीमा सभेिक र अभमन गरर ९ िना  र 
४ िना सहयोगी कममचारी रहेका छन ्भने वडा नं. १ मा िम्मा धिक संख्या १२ वटामा १२ वटा धिक 
स्वीकृत भई धिक नं. ३¸ ४ र १ को नााँपिााँच कायम सम्पन्न भएका छन ्भने वडा नं. ७ मा िम्मा धिक 
संख्या २२ वटा मध्ये ६ वटा धिक स्वीकृत भई धिक नं. ७ र ४ को नााँपिााँच कायम सम्पन्न भई वडा नं. 
८ का ६ वटा धिक स्वीकृभतका िाभग रावष्ट्रय भभूम आयोग स्िल्िा सभमभत¸ रुपन्देहीमा भसफाररस गररएका 
छन ्भने वडा न. १ अन्तगमत व्िक नं. ३ को ३२ वटा िग्गा िनी दताम प्रमार् पूिाम तयार भएका छन ्। 

नगर भभत्रका वेदताम िग्गाहरु नापिााँच कायमको िाभग यसै आ.व.मा थप रु. १ करोड बिेट आवश्यक पने 
देस्खन्छ । 

 

 

 

 

 

नगरसभाका सदस्यज्यू तथा उपस्स्थत महानभुावहरु, 
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भभूम तथा भवन व्यवस्थापन 

 नगरपाभिका िेत्रभभत्र भनमामर् गररने सम्पूर्म सरकारी तथा सावमिभनक भवनहरु भवन भनमामर् 
संवहताको आिारमा रही बािमैत्री, अपाङ्गमैत्री, भकूम्प प्रभतरोिासरमक, वातावरर् तथा 
सरसफाईमैत्री र अग्नी सरुस्ित वनाइनेछ। सैनामैना भवन भनमामर् संवहता बमोस्िम 
कायमन्वयनमा ल्याईएको छ ।   

 आ.व. 2079/80 मा 195 वटा नयााँ नससा दताम, 40 वटा अभभिेस्खकरर् गरी िम्मा 
235 नससा दताम भएका छन । गत र यस आ.व. मा दताम भएका मध्ये 67 वटा िाई 
स्प्िन्थ िेभि ईिाित र्दइएको छ, 57 वटािाई सपुर स्िसचर ईिाित र्दईएको छ भने 
116 वटािाई सम्पन्न र 43 वटािाई अभभिेखीकरर् प्रमार्पत्र प्रदान गररएको छ ।   

 हाि सम्म घर नससा तफम  रु 18 िाख 67 हिार 7 सय 88 रािस्व आम्दानी भएको छ 
। 

 सैनामैना नगरपाभिका अन्तगमतका साववक देस्ख दताम भएका र सम्पन्न भएका घर नससाहरुको 
भडस्िटाईिेसन तफम  1000 नससा भडस्िटाईि भई सकेका छन भने थप 2500 नससा 
फाईि भडस्िटाईिेसनको िाभग संस्था संग सम्झौता गरी कायम आरम्भ गरीएको छ । 

नाप नससा तफम  
 गत आ.व. मा नाप नससा भएका गाउाँ धिक िग्गा अन्तगमत साववक दिुराि र सािझण्डीका  

6 सय 75 िनािाई िग्गा िनी दताम प्रमार् पिुाम ववतरर् गररएको छ । 

 67 वटा घरको वफल्ड रेखाङ्कन ववभभन्न सडक, सावमिभनक कुिो, घोिा रेखाङ्कन, न्यायीक 
सभमभतको भनर्मय अनसुार वववार्दत िग्गा रेखाङ्कन प्रस्ताववत योिनाहरुको फील्ड रेखाङ्कन गरी 
प्रभतवेदन पेश गने काम सम्पन्न भएका छन ।  

 

 
  

 

 

 

 

नगरसभाका सदस्यज्यू तथा उपस्स्थत महानभुावहरु, 
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पवुामिार ववकास तफम  

आ.व. २०७९।०८० मा सैनामैना नगरपाभिका अन्तगमत पवुामिार ववकास तफम  िम्मा २४७ योिना रहेको, 
िसमध्ये २२३ योिनामा नगरपाभिकाबाट विेट ववभनयोिन भएको, प्रदेश सरकार समपरुक तफम  २ वटा 
योिना, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत शसतम अनदुान तफम  १२ वटा योिना, संघीय सरकारको सशतम अनदुान 
तफम  ७ वटा योिना, संघीय सरकारको ववशेर् अनदुान तफम  एउटा र संघीय सरकारको सपमरुक योिना 
अन्तगमत एउटा योिना रहेका छन।  

कुि योिना मध्ये हाि सम्म १० वटा योिना ठेक्का आह्वान प्रवक्रयाबाट भनमामर् कायम सन्चािन भएका र 
१०८ वटा योिना उपभोक्ता सभमभत माफम त सम्झौता भई भनमामर् कायम भईरहेका छन ्भन ेउपभोक्ता सभमभत 
माफम त सन्चाभित योिना मध्ये हाि सम्म १३ वटा योिना सम्पन्न भई भकु्तानी भईसकेको छ। हाि ५ वटा 
योिना ठेक्का प्रवक्रयाको िाभग िागत अनमुान तयार भईरहेको छ । उपभोक्ता सभमभत माफम त सन्चािन हनु े
योिनाको िाभग सभमभत गठन भईरहेको र माघ मसान्त भभत्र सम्परु्म योिना सम्झौता गने िक्ष्य भिईएको छ 
। 

वहवुवर्मय ठेक्का प्रवक्रया बाट भनमामर्भिन नगरकै गौरवका योिनाहरु परोहा वोिवम मस्न्दर तथा सत्ति भनमामर् 
कायम भतव्र रुपमा भईरहेको र कुि सम्झौता रकम रु. ६,५७,९६,०३६।०० मध्ये हाि सम्म िम्मा 
रु.22284952।रकम भकु्तानी भईसकेको छ भने हािसम्मको भौभतक प्रगती ६७ प्रभतशत रहेको छ र 
उक्त योिना आगामी २०८० िेष्ठ मसान्त भभत्र सम्पन्न गने िक्ष्य भिईएको छ । 

सरयसै गरी मभुगमयामा १५ शैयाको अस्पताि भवनको भनमामर् कायम पभन अगाडी वढीरहेको र कुि सम्झौता 
रकम रु.११,३६,२४,४५२।२८ मध्ये हाि सम्म रु.५,६३,३८,६९२।२२ रकम भकु्तानी भईसकेको छ । 
हािसम्मको भौभतक प्रगती ५३ प्रभतशत रहेको छ । 

गत आ.व. मा सम्पन्न हनु नसकेका र म्याद थप भई भनरन्तर भएका १० वटा योिना मध्ये ४ वटा योिना 
परु्म रुपमा सम्पन्न भई भकु्तानी समेत भईसकेको छ । ६ वटा योिना हरु वडा स्तरीय सडक कािोपते्र 
सैनामैना १, सािझण्डी ढोरपाटन वसपाकम , वडा कायामिय भवन वडा नं. ८ र मभुगमया खेिमैदानमा प्यारवफट 
भनमामर्, वडा नं. २ को वडा कायामिय भवन र वडा कायामिय भवन वडा नं ५ को भनमामर् कायम आगामी चैत्र 
मसान्त सम्म सम्पन्न गने िक्ष्य भिईएको छ । 

चाि ुआ.व.मा सन्चाभित योिना हरुमध्ये २९४५ भमटर सडक कािोपते्रको िक्ष्य भिईएकोमा सो मध्ये ४६३ 
भमटर सडक कािोपते्र कायम सम्पन्न भएको छ, सरयसै गरी  २३.५ वक.भम. सडक स्तरोन्नभत गने िक्ष्य भिईएको 
छ र हाि सडक स्तरोन्नभत कायमको िगत अनमुान तयार भईरहेको छ ।  
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२९७ भमटर नािी भनमामर्, ८० भमटर िम्बाई सडक वप भस भस ढिान, ४८ भमटर कम्पाउन्ड गारो, ४५ भमटर 
िम्बाई ररटेभनङ्ख गारो र मभुगामया स्शशौडाडा सडकमा ररफिेसटर वत्ती, थमोप्िास्स्टक पेन्ट तथा हररयािी 
प्रवम् नको िाभग विृारोपर् कायम सम्पन्न भएको छ ।  

यसै आ. व.मा १ नं र ४ नं वडा कायामिय भवन भनमामर् सम्पन्न भई वडा नं १ को नवभनभममत भवनबाट सेवा 
प्रवाह भईरहेको छ भने वडा नं. ४ को आगामी माघ ७ गतेदेस्ख नवभनभममत भवनबाट सेवा प्रवाह गने योिना 
रहेको छ ।  

वडा कायामिय भवन ९ र १० को भनमामर् कायम शरुु भएको र आगामी वैशाख मसान्त सम्म सम्पन्न गने 
िक्ष्य रहेको छ ।  

नगरपाभिकाको प्रशासभनक भवन पररसरमा यस आ.व.मा पेभभङ तथा गाडेन भनमामर्को कायम आगामी चैत्र 
मसान्त भभत्र सम्पन्न गने िक्ष्य रहेको छ । सैनामैना नगरका ऐभतहाभसक ५ वटा  थारु वस्स्तमा उज्यािो 
गााँउ कायमक्रम अन्तगमत पेभभङ तथा सडक वत्ती िडानको कायम हाि ठेक्का प्रवक्रयामा रहेको छ । 

सडक वोडम नेपािको आभथमक सहयोगमा सन्चािन हनुे सडक मममत सम्भार योिना अन्तगमत नगरभभत्रका अभत 
स्िर्म सडकहरुको यस आ. व. मा मममतको िाभग िगत संकिन भईरहेको छ। प्राथभमकताको आिारमा 
योिना छनौट गरी भनमामर् कायम अस्घ बढाईने छ ।  

वडा नं. १० को फुिवारी पाकम मा खलु्िा व्यायमशािा भनमामर्को कायम सरुु भएको छ। चरेु संरिर्को िाभग 
तारवारको कायम अस्घ वढाईएको छ । उज्यािो शहर कायमक्रम अन्तगत नेपाि ववद्यतु प्राभिकरर्साँगको 
सहकायम तथा समन्वयमा हाि ठेक्का प्रवक्रयामा रहेको छ । 

एस्शयािी ववकास वैकंको आभथमक सहयोगमा नगरभभत्र छनौट भएका ५ वटा योिना मध्ये सैनामैना चक्रपथको 
सािझण्डी सडक खण्डको आगामी चैत्र मसान्त भभत्र ठेक्का आह्वानको प्रवक्रयामा रहेको र वाकी योिना मिमिा 
िेत्र ववकास पररयोिना, रािापानी भसमसार िेत्र, पानवारी भसमसार िेत्र र एवककृत फोहरमैिा प्रशोिन भनमामर् 
योिनाहरुको DPR तयारीको काम भईरहेको छ । 

नदीिन्य पदाथम उसरखनन तथा वववक्रको िाभग वडा कायामिय साँग समन्वय भई काम अस्घ बढीरहेको छ । 
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नगरसभाका सदस्यज्यू तथा उपस्स्थत महानभुावहरू, 

वन,वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन 

वन वातावरर् 

सैनामैना नगरपाभिका वडा नं. 9 र 11 को सीमा िेत्र वपपिडाडामा सावमिभनक भनिी साझेदारीको 
प्रकृयाबाट अस्थायी रुपमा फोहरमैिा व्यवस्थापन भइ रहेकोमा उच्च प्रववभिबाट फोहरमैिा व्यवस्थापन 
गने उदे्दश्यिे वातावरर् मैत्री तररकावाट व्यवस्थापन गनमको िाभग हेटौडा स्स्थत भमयाटो इन्टरनेशनि प्रा.भि. 
िे भनमामर् गरेको िापानीि प्रववभियकु्त पाईरोिाईभसस ववभिको भमभत २०७९ साि मंभसर २६ गते नगर प्रमखु 
उप प्रमखु, कायमपाभिका सदस्यज्यहुरु, प्रमखु प्रशासकीय अभिकृत सवहतको टोिीबाट अविोकन भएको र उक्त 
प्रवविीयकु्त मेभसन िडानको िाभग कायमपाभिका बैठकबाट भनर्मय भईसकेको र स्थानीय सवमदिीय सवमपिीय 
बैठकबाट समेत उक्त कायम गनम भसफाररस गररएको हुाँदा ३ मवहना भभत्र उक्त मेभसन िडान गरी सैनामैना 
नगरपाभिकाको उच्च प्रववभियकु्त फोहोर व्यवस्थापन गने िक्ष्य रहेको छ । 

सरयसै गरी दीघमकािीन फोहोर मैिा व्यवस्थापन गनम सैनामैना नगरपाभिका वडा नं. १० एकिा पहाडमा समग्र 
रूपन्देही र भछमेकी स्िल्िािाइम समेत मध्यनिर गरी भनमामर् गनम िाभगएको फोहोरमैिा व्यवस्थापन केन्रको 
भनमामर्को िाभग िग्गा प्राप्त गने कायम अस्न्तम चरर्मा रहेको छ । 

2079 ्रदावर्  6 गते वव वप  स्मभृत र्दवसको अवसरमा वडा नं. 9 को िखनपाकम मा 500 र 7 
गते पषु्पिाि स्मभृत र्दवसको अवसरमा वडा नं. 2 को वोिवम पयमटकीय पाकम मा 500 गरी  कररव 
1000 बिृारोपर् गररएको छ । 

सबवृ्का िाभग वन कायमक्रम सन्चािनका िाभग कायमयोिना तयार गरी स्वीकृभतको िाभग प्रदेश सरकार 
वन तथा वातावरर् मन्त्राियमा पठाईएको छ । 

आ.व. 079/80मा ववपद् व्यवस्थापनका िाभग कुि ववभनयोस्ित रकम रु.50 िाख ववभनयोिन 
गररएकोमा हाि सम्म ववपद्मा परेका 28 िनािाई राहात स्वरुप रु.204500।- ववतरर् गररएकोछ 
। रु.1162000।– रकम खचम हनेु गरी 13 वटा ववपद् प्रभाववत आपतकाभिन आयोिनाहरु 
सन्चािनमा ल्याईएको छ ।रु.250000।– को भत्रपाि खररद गरी ववतरर् गररएको छ भने वावढको 
प्रकोपिाई भनयन्त्रर् गनम रु.50000।-को वोरा खररद गरी ववतरर् गररएको छ ।  

22 वटा ववपद् प्रभाववत आयोिना सन्चािनका िाभग संघ र प्रदेश सरकारमा भसफाररस गरी पठाईएको 
छ । 
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अन्तर स्थानीय तह ववपद् व्यवस्थापन तथा वारुर्यन्त्र संचािन तफम ः 

चार पाभिकाको संयकु्त प्रयास र सहयोगमा संचाभित वारुर्यन्त्र माफम त आकस्स्मक रुपमा आगिाभगबाट हनुे 
मानवीय िनिनको िभत िगायत िोस्खमिाई भनयन्त्रर् गने क्रममा २३ वटा घटनाहरुको आगो भनयन्त्रर् 
गने कायम चाि ुआभथमक वर्मको पौर् मसान्तसम्म सम्पन्न भएका छन ्। 

 

 

 

नगरसभाका सदस्य ज्यूहरु, 
न्याय प्रर्ािी 

 नेपािको संवविान 2072 को िारा 217 बमोस्िम गर्ठत न्यायीक सभमभतिाई वक्रयास्शि 
वनाईएकोछ । न्यायीक सभमभतमा दताम भएका भनवेदनहरु दवैु पिको स्ित हनेु गरी 
मेिभमिापको माध्यमबाट न्यायीक भनरुपर् गररदै आएको छ । न्यायीक भनरुपर्का िाभग 
मेिभमिाप केन्रिाई पनुगमठन गरी 25 सदस्यीय नगरस्तरीय मेिभमिाप केन्र र वडा स्तरमा 
प्रसरयेक वडामा रहने गरी 11 वटा वडा स्तरीय मेिभमिाप केन्र पनुगमठन गरी कायमन्वयनमा 
ल्याईएको छ ।नगरस्तर र वडा स्तरमा गरी 123 िना मेिभमिाप कताम नगर पाभिकामा 
सूस्चकृत गररएको छ । आ. व. 079/80 मा 13 वटा मदु्दा दताम भएकोमा ववगतमा दताम 
भएका र यस आ. व. मा दताम भएका मदु्दा मध्ये 10 वटा न्यायीक सभमभतको वैठक वसी 6 
वटा मदु्दामा भमिापात्र गराइएको छ भने 3 वटा वडा कायामियमा पठाइएको र 1 वटा मदु्दा 
अदाति गएको र 11 मदु्दा प्रकृयामा रहेका छन । 

रािश्व प्रशासन 

 सैनामैना नगर िेत्रभभत्र रहेका संपूर्म पेशा एवं व्यवसायीहरुिाई करको दायरामा ल्याउन कायमपाभिका 
सदस्यज्यूहरु¸ वडा सस्चव र कायामिय सहायक कममचारीहरुिाई नगरपाभिकाको आभथमक ऐन¸२०७९¸ 
व्यवसाय कर सम्वन्िी कायमववभि¸२०७७ र घर बहािकर व्यवस्थापन कायमववभि¸२०७७ सम्वन्िी 
अभभमसु्खकरर् ताभिम सम्पन्न भएका छन ्भने रािश्व असिुीिाई भतव्रता र्दन सैनामैना नगरपाभिकाको 
रािश्व अनगुमन सम्वन्िी कायमववभि¸ २०७९ को मस्यौदा अस्न्तम चरर्मा रहेको छ । 
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सशुासन तथा सेवा प्रवाह  

 स्थानीय सरकारको काम कारवाहीिाई प्रभावकारी वनाउाँदै भनमामर् गररएका ऐन कानूनहरुिाई 
कायामन्वयनमा ल्याइ ववर्यगत िेत्रका असरयावश्यक कानून तिुममा गने कायमिाई भनरन्तरता 
र्दइएको छ । सेवाप्रवाहिाई सरभिकृत बनाउन अभिकतम सूचना प्रववभिको प्रयोग गररएको 
छ । 

 सेवाप्रवाहिाई प्रवक्रयामूखी नभई पररर्ाममूखी बनाउदै िभगएको छ । नगरपाभिकाको खचम 
प्रर्ािीिाई सरभिकृत गराउन सबै भकु्तानीहरुमा ई-पेमेन्ट प्रर्ाभि िाग ु गररएको छ । 
िनतािाई सरि ववभिबाट समयमै सेवा प्रदान गने गरी नगरपाभिकाका शाखाहरुको स्पष्ट 
कायमवववरर् बनाई िाग ुगररएको छ। 

 िनप्रभतभनभिहरु र कममचारीहरुिाई िमता अभभववृ् सम्बन्िी ताभिम प्रदान गरी नगरवासीिाई 
सहि रुपमा सेवा प्रवाह गनम संस्थागत सदुृवढकरर्को थाभिनी गरीएको छ । पारदस्शमता तथा 
िवाफदेवहता कायम गरी नागररकमैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्था गनम सावमिभनक सनुवुाई, 

सामास्िक परीिर्, सावमिभनक परीिर्  िस्ता कायमिाई भनरन्तर अगाभड बढाईएको छ । 
नगरपाभिकाबाट िनतािाई प्रदान गररने सेवाहरु भछटो छररतो, चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी 
बनाउन कम्प्यटुरकृत सेवा प्रर्ािीको भबकास गदै िभगएको छ। 

 सचुनाको हक प्रसरयाभतु गराउन सचुनाको वभगमकरर् गरी भनयभमत रुपमा नगरपाभिकाको 
आभिकाररक website, Facebook Page माफम त सचुना प्रवाह गररएको छ । 

 ८० वर्म माभथका िेष्ठ नागररक र पूर्म अपाङ्गता भएका िाभग्राहीहरुिाइम बैंकमाफम त घरमै 
भत्ता ववतरर्को व्यवस्थािाई थप प्रभावकारी बनाईएको छ । सामास्िक सरुिा भत्ता प्राप्त 
गने िाभग्राहीहरुको फोटो सवहतको वववरर् अनिाइन प्रर्ािीमा अद्यावभिक गररएको छ ।  

 सामास्िक सरुिा तथा व्यस्क्तगत घटना दताम प्रर्ािी पूर्म रुपमा कायामन्वयनमा ल्याइएको छ 
िसको िाभग िनप्रभतभनभि, बैङ्कका कममचारी, सम्बन्िीत शाखा, वडा सस्चव तथा अन्य 
कममचारीिाइम अभभमसु्खकरर् ताभिम सम्पन्न गररएको छ ।  

 सामास्िक सरुिा भत्ता ववतरर् अन्तगमत आ.व. २०७९।०८० को प्रथम तै्रमाभसक वकस्ताको 
रकम रु ६,१६,००,०१६।– भनकासा गरी ववभभन्न बैंकहरु माफम त ६५७८ िना 
िाभग्राहीहरुिाई भत्ता ववतरर् गररएको छ भने दोस्रो तै्रमाभसक रकम भनकासाको चरर्मा 
रहको छ ।  

 आ.व. २०७९।०८० (भमभत  २०७९।०४।०१ देस्ख हाि सम्म) मा व्यस्क्तगत घटना दताम 
तफम  िन्म दताम ६99, मसृरय ु दताम २10, वववाह दताम ३53, बसाइसराई दताम ३83 र 
सम्बन्ि भबच्छेद दताम  ३4 गरी िम्मा  १६79 घटना दताम भएका छन ्। 
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 ववभभन्न स्िल्िाका स्थानीय तहहरु साँग समन्वय गरी व्यस्क्तगत घटना दताम तथा डाटा संशोिन 
गरर १२ िनाको व्यस्क्तगत घटना दतामको  भनर्मय गरी प्रभतभिपी िारी गररएको छ । 

 उपभोक्ताहरुको वहतिाई मध्यनिर रास्ख गरु्स्तरीय उपभोग्य वस्तहुरुको उपयोग र भबक्री 
ववतरर् गने कायमिाई मयामर्दत र व्यवस्स्थत गनम बिार अनगुमनिाई भनरन्तरता र्दइएको छ 
। िस अन्तगमत ४ पटक बिार अनगुमन गररएको छ ।   

 सबै सहकारीका अध्यि र व्यवस्थापकको िाभग 3 र्दने ताभिम सम्पन्न गररएको छ ।  

 आ.व. 2079/80 मा 6 वटा सिब, ५ वटा मस्न्दर, 4 वटा आमा समहु, 3 वटा अन्य 
समहु संस्था गरी िम्मा 18 वटा नयााँ संस्था दताम गररएका छन ।  

 नगरभभत्र संचाभित टोि भबकास संस्थाहरुको पनुगमठन कायम अस्न्तम चरर्मा पगुेको छ ।  

 भ-ुउपयोग नीभत कायमन्वयन सम्बन्िमा भ-ुउपयोग पररर्दको बैठकबाट िग्गाको बभगमकरर् 
गने कायम अस्न्तम चरर्मा पगुेको छ भने सडकको िेत्राभिकार र नामाकरर् गरी सावमिभनक 
गररएको छ ।  

 कममचारीहरुिाई आफ्नो सेवा प्रभत स्िम्मेवारी महससु गराउन र समय पािना िाग ु गनम  
नगरपाभिकाबाट सेवा प्रवाह हनु ु पवुम भबहान १०:00 बिे रावष्ट्रय गान र नगरगान िाई 
अभनवायम गररएको छ ।  

नगरसभा सदस्य एवं उपस्स्थत महानभुावहरु 

अब म आ.व. 2079/80 को हाि सम्मको आम्दानी र खचमको वववरर् प्रस्ततु गनम चाहन्छु ।  

आय तफम , 

 संघीय सरकार तफम  ववत्तीय समाभनकरर् अनदुान, सशतम अनदुान र रािस्व बााँडफााँड गरी रु 
53 करोड 51 िाख 17 हिार 20 अनमुान गरेकोमा 26 करोड 96 िाख 52 हिार 2 
सय 92 आम्दानी भएको छ । 

 प्रदेश सरकार तफम  समाभनकरर् अनदुान, सशतम अनदुान र रािस्व बााँडफााँड गरी िम्मा रु 8 
करोड 49 िाख 82 हिार 774 अनमुान गरेकोमा 2 करोड 28 िाख 47 हिार 117 
आम्दानी भएको छ ।  

 चाि ुआभथमक वर्ममा आन्तरीक स्रोत तफम  रु 12 करोड 18 िाख रािस्व अनमुान गरेकोमा 
हाि सम्म रु. २ करोड ९२ िाख ८२ हिार रािश्व प्राप्त भई वावर्मक अनमुान गरेको रकमको 
२४% (प्रभतशत) मात्र रािश्व असिुी भएको छ । 
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व्यय तफम ,  

 आभथमक भबकास तफम  रु 7 करोड 57 िाख 85 हिार 2 सय ववभनयोिन गरेकोमा  हाि 
सम्म 1 करोड 42 िाख 28 हिार 70 (18.77 प्रभतशत) खचम भएको छ । 

 सामास्िक ववकास तफम  रु 29 करोड 4 िाख 75 हिार 5 सय 65 ववभनयोिन गरेकोमा 
हाि सम्म 10 करोड 14 िाख 46 हिार 9 सय 91 (34.92 प्रभतशत) खचम भएको छ 
।  

 पवुामिार ववकास तफम  29 करोड 1 िाख 72 हिार 3 सय ववभनयोिन गरेकोमा हाि सम्म  
१ करोड 80 िाख 3 हिार 8 सय 33 (6.2 प्रभतशत) खचम भएको छ ।  

 सशुासन तथा अन्तसम्बस्न्ित िेत्रमा 2 करोड 70 िाख 7 हिार 8 रुपैँया ववभनयोिन 
गरेकोमा हाि सम्म 8 िाख 69 हिार 4 सय 14 (3.22 प्रभतशत) खचम भएको छ । 

 कायामिय सञ्चािन तथा प्रशासभनक खचम तफम  20 करोड 36 िाख 44 हिार 1 सय 26 
ववभनयोिन गरेकोमा 7 करोड 20 िाख 10 हिार 165 (35.36 प्रभतशत) खचम भएको 
छ ।  

 

अन्सरयमा, 
  सैनामैना नगरपाभिकाको १२औ नगर सभामा उपस्स्थत नगर सभाका सदस्य ज्यूहरु, 
नगरस्तरीय रािनीभतक दिका प्रमखु तथा प्रभतभनभि ज्यूहरु, पत्रकार िगत, आम नगरवासी 
महानभुावहरु र कममचारी हरुमा हार्दमक िन्यवाद ञापन गदै नगरिे भिएका नीभतहरुको 
कायमन्वयनमा रचनासरमक सझुाव र सहयोगको अपेिा भिएको छु । 
सशुासन प्रब्मन तथा भ्रष्टचार भनयन्त्रर्का िाभग ʺम भ्रष्टचार गर्दमनाँ, म भ्रष्टचार हनु र्दन्नाँ, म 
देश र िनताका िाभग ईमान्दार भएर काम गनेछुʺ भन्ने प्रभतञा गदमछु । 

िन्यवाद 

फरे्न्र प्रसाद शमाम 
नगर प्रमखु 

भमभत २०७९ पौर् २८ गते 

 

 

 


