नगरसभामा प्रस्तुत आ.व २०७८/७९ को नीतत तथा कार्यक्रम
र्स गररमामर् नगरसभाका सदस्र्ज्र्ू, राजनीततक दलका प्रमुख एवम् प्रतततनतिज्र्ू, सुरक्षा तनकायका
प्रमुखज्र्ू, संघसंस्थाका प्रतततनतिज्र्ू, राष्ट्रसेवक कमयचारीज्र्ू, ववतभन्न सञ्चार माध्र्मका सञ्चारकमी एवम्
पत्रकारज्र्ू, तथा उपस्स्थत सम्पूर् य महानुभावहरु,
सैनामैना नगरपातलकाको गररमामर् नगरसभामा आतथयक वर्य २०७८/७९ को नीतत तथा कार्यक्रम

प्रस्तुत गनय पाउँदा गौरवास्ववत भएको छु । नेपालको सं वविान जारी भई उक्त सं वविानले व्र्वस्था
गरे बमोस्जम हामीले स्थानीर् सरकारको रुपमा रही चार वर्यको वावर्यक नीतत, कार्यक्रम तथा बजेट
कार्ायववर्नमा ल्र्ाई सकेका छौं। सम्पूर् य ववश्व कोतभड-१९ को महामारीबाट गुस्िरहे को ववर्म

पररस्स्थततमा आ.व.२०७८/७९ को नीतत तथा कार्यक्रम पेश गदै छु। र्स अवसरमा रावष्ट्रर्
स्वतवत्रता, सामास्जक वर्ार् र सं घीर् लोकतास्वत्रक गर्तवत्र स्थापनाका लातग आफ्नो जीवन उसरसगय
गनुह
य न
ु े ज्ञात–अज्ञात शहीदहरु प्रतत भावपूर् य श्रद्धाञ्जली अपयर् गदयछु। रावष्ट्रर्ता, लोकतवत्र र
जनस्जववकाको आवदोलनमा अगुवाइ गनुह
य न
ु े सम्पूर् य अग्रजहरुको र्ोगदानको उच्च सम्मान सवहत

स्मरर् गनय चाहवछु । दे श तभत्र र बावहर कोतभड-१९ बाट ज्र्ान गुमाएका सम्पूर् य नेपालीहरुमा
हार्दयक श्रद्धान्जली प्रकट गदै सं क्रतमत सबैको स्शघ्र स्वास््र् लाभको कामना गदयछु।

स्थानीर् सरकार जनताको सरर्ाग र बतलदानबाट प्राप्त उपलस्धि हो । स्थानीर् जनताको पूर्य
लोकतवत्र, सुशासनको प्रसरर्ाभूतत, जनताप्रतत उत्तरदार्ी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त नगर तनमायर् तथा सभ्र्
र सु–सं स्कृत समाज एवम् आफ्नो कतयव्र् प्रतत दृढ रहनु र्स नगरपातलकाका आदशय हुनेछन ।

नगरको अतिकार, श्रोत सािन, उत्तरदावर्सरव, पारदस्शयता र जवाफदे वहता सवहतको स्थानीर् सरकारको

रुपमा स्थावपत सैनामैना नगरपातलकाको आतथयक समृवद्ध र स्थानीर् स्तरमा लोकतवत्रको अभ्र्ासको
क्रममा

सहर्ोग गनुह
य न
ु े राजनीततक दल, कमयचारी, सुरक्षाकमी, पत्रकार एवम् सञ्चारकमी तथा

सैनामैना नगरवासीहरु प्रतत िवर्वाद ज्ञापन गदय छु ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरुवातसं गै चालु आ.व. को बैशाखबाट सुरु भएको तनर्ेिाज्ञाका
कारर् ववकास तनमायर्का कार्यहरु लगायतका असरर्ावश्र्क बाहे कका अवर् सेवाहरु अवरुद्ध भएको

सबैलाई ववतितै छ। महामारी तबरुद्धको लडाईलाई उच्च प्राथतमकतामा राखी कोरोना सं क्रमर्को
सं भाववत जोस्खम वर्ूतनकरर्को लातग आवश्र्क सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै ववकास तनमायर्का कार्यहरु
सुचारु रहेका छन्। अनुमातनत राजश्व सं कलनमा भारी मात्रामा तगरावट आएको छ । महामारी र

बवदाबवदी कारर् चालु आ.व मा अपेस्क्षत उपलस्धि हातसल गनय सवकएको छै न । सं क्रतमतको
पवहचान, अक्सीजन सवहतको आईसोले सन सञ्चालन भईरहे कै छन्।सक्रमर्को दर घट्दै गएको हुदा
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आगामी आ.व. २०७८/७९ मा

स्स्थतत केही सहज हुने आकलन गररएको छ। जोस्खम वर्ू तनकरर्

गदै आतथयक,सामास्जक,पूवायिार ववकास गने र से वा प्रवाह गने च ुनौती तसजयना भएको छ।

राज्र्को पुन:संरचना सं गै सं घीर् सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीर् तह गरी तीन तहका सरकारको
हक, अतिकार र कतयव्र् सं वविानतः तनर्दयष्ट गररएका छन् । सं वविानले तोकेका एकल तथा साझा

अतिकार क्षेत्रतभत्र रही सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारले र्दएको नीतत तनर्मको पररतितभत्र रही र्स
गररमामर् सभामा आतथयक वर्य २०७८/७९ को वावर्यक नीतत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गनय चाहवछु ।

नगरसभाका सदस्र्ज्र्ू एवम् उपस्स्थत महानुभावहरु,
अब म आ.व. २०७८/७९ को बावर्यक नीतत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गनय चाहवछु
2

स्वास््र् तथा सरसफाई

 ववद्यमान कोतभड १९ को महामारीले स्वास््र् क्षेत्रको ववस्तार र सबतलकरर् गनुपय ने पाठ
तसकाएको छ। आगामी आतथयक वर्यमा स्वास््र् सं स्थाहरुको स्तरोन्नतत, पूवायिार ववकास,

जनशस्क्त व्र्वस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुर्स्तर वृवद्ध गनय स्वास््र् क्षेत्रको
पुन:सं रचना गररनेछ। कोरोना महामारीको उपचारमा सं लग्न स्वास््र्कमीलाई प्रोसरसावहत गनय
जोस्खम भत्ताको व्र्वस्था तमलाईनेछ। महामारी लामो समर्सम्म रवहरहने अवस्था रहे मा

नगरपातलका तभत्रै सञ्चालनमा रहे को कोतभड १९ अस्थार्ी अस्पतालमा ISOLATION कक्ष,
दक्ष जनशस्क्त, सुवविा र उपकरर् थप गरी क्षमता ववस्तार गररनेछ ।

 कोरोना भाईरस ववरुद्धको खोप समुदार्स्तरमा लगाउने अतभर्ान सुरु भईसकेको छ ।
आगामी आ.व. मा सबै नगरवासी हरुलाई खोप लगाउन आवश्र्क प्रबवि तमलाईनेछ।

 परोहा स्वास््र् चौकीलाई स्तरोन्नतत गरर मुतगयर्ामा ववशेर्ज्ञ सेवा, असरर्ािुतनक उपकरर् र
ु अस्पताल बनाउने तनमायर् कार्य सुरुवात
सुवविा सवहतको १५ शैर्ा क्षमताको आिारभत
भईसकेको हुँदा ततव्रताका साथ तनमायर् कार्य सम्पन्न गररनेछ।

 सबै स्वास््र् सं स्थाहरुमा व्र्वस्स्थत वफबर स्क्लतनक सञ्चालन गररनेछ। स्वास््र् चौकी

ु स्वास््र् चौकी भवन तनमायर् गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ।
नभएका वडाहरुमा आिारभत
सालझवडी स्वास््र् चौकीमा प्रर्ोगशाला सेवा सञ्चालन गररनेछ।

 गभयवती तथा सुसरकेरी पोर्र् कोशेली कार्यक्रम, जेष्ठ नागररकको घरमा स्वास््र् सेवा

कार्यक्रम, हेलो आमा कार्यक्रम माफयत जेष्ठ नागररक, गभयवती, सुसरकेरी आमाहरुलाई

सुरस्क्षत स्वास््र् तथा परामशय सेवा प्रदान गररनेछ।मवहलाहरूको तनर्तमत पाठे घर पररक्षर्
गररनेछ। मवहलाहरूको स्तन क्र्ावसर रोकथाम तथा तनर्वत्रर् गनय स्तन क्र्ावसर स्शववर
सञ्चालन गररनेछ।

 मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववका र ८४ वर्य उमेर काटे का जेष्ठ नागररकहरुलाई
तन:शुल्क स्वास््र् ब माको व्र्वस्था तमलाइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहे का शहरी स्वास््र्
केवरलाई व्र्वस्स्थत गदै लतगनेछ। मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववकाको कामलाई थप स्जम्मेवार

र उत्तरदार्ी बनाउन कार्यसम्पादनको आिारमा प्रोसरसाहन गने नीतत तलइनेछ। मवहला
स्वास््र्

स्वर्ंसेववकाहरुले

गरे को

र्ोगदानको

उच्च

मूल्र्ाङ्कन

गदै

मवहला

स्वास््र्

स्वर्ंसेववका अक्षर् कोर्मा थप रकमको व्र्वस्था गररनेछ।

 एवटीरे ववज भ्र्ास्क्सनलाई सं चालन गररनुका साथै नगरपातलका अन्तरगतका दीघयरोगीहरुको
ँ ा स्शववर,
उपचार गरी रोगको वर्ूतनकरर् गनुक
य ा साथै कुष्ठरोग खोजपड्ताल कार्यक्रम, आख
क्र्ावसर स्शववर जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।
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 सम्पूर्य नगरवासीहरुलाई सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था तमलाउन “एक घर एक
िारा” कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। सबै नगरबासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलधि गराउन
सं घीर् र लुस्म्बनी प्रदे श सरकारको लगानीमा पाईपलाईन ववस्तार, ओभरहे ड ट्याङकी
तनमायर्को कार्य अगातड बढाइनेछ।

 लुस्म्बनी प्रदे श सरकारको लगानीमा वडा नं ९ मा तनमायर्ािीन असरर्ािुतनक र्ात्रु प्रततक्षालर्
सवहतको ररफ्रेस सेवटरको तनमायर् कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्र्ाईनेछ।

 “सफा घर, टोल र शहर सैनामैनावासीको एउटै रहर” भन्ने नारालाई साथयक बनाउन २०७५
साल जेठ ६ गते दे स्ख फोहरमैलाको अल्पकालीन व्र्वस्थापन कार्य भईरहे कोमा र्सलाई
थप

व्र्वस्स्थत

गदै

लतगनेछ।

फोहरको

दीघयकालीन

व्र्वस्थापनका

लातग

सै नामैना

नगरपातलका वडा नं. १० स्थथत एक्लापहाडमा बुटवल उपमहानगरपातलका, सै नामैना
ु फोहोर प्रशोिन
नगरपातलका र कञ्चन गाउँपातलकाको सहकार्यमा अवतर स्थानीर् तह सं र्क्त
केवर तनमायर् गनय

वातावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ांकन(EIA) स्वीकृतत तलई जग्गा भोगातिकार तलने

प्रवक्रर्ा अस्घ बढाइएको छ। वैकस्ल्पक उजाय प्रबियन केवर (AEPC) ले र्स कार्यमा
तनमायर्कताय छनौट गने अवतिसम्म प्राववतिक सहर्ोग गने प्रततबद्धता जनाएको छ। आ.व
२०७८/७९ मा पुवायिार तनमायर्को कार्य सुरुवात गररनेछ ।

 नगरपातलकामा पूर्य सरसफाई कार्म गनयका लातग आ-आफ्नो टोलमा सरसफाई गनय टोल

ववकास सं स्था र खानेपानी सं स्थालाई पररचालन गररनेछ। सरसफाईमा उसरकृष्ट कार्य गने
टोल ववकास सं स्थालाई पुरस्कृत गररनेछ। वडा स्तरीर् सरसफाई सतमततले अनुगमन गने
गरी

प्रसरर्ेक खानेपानी सं स्थाले आफ्नो बावर्यक आम्दानीको वर्ू नतम १५ प्रततशत रकम

नगर सरसफाईमा खचय गनुप
य ने नीतत तलइएको छ।

स्शक्षा, र्ुवा तथा खेलकुद


̎प्रववतिमा आिाररत अपनसरव सवहतको गुर्स्तरीर् स्शक्षा, सैनामैनाको प्रततबद्धता ̎ भन्ने नारालाई
साकार पानय ववद्यालर्लाई सूचना प्रववतिर्ुक्त वनाउने कार्यलाई तनरवतरता र्दइने छ। कक्षा
कोठामा गररने स्शक्षर् तसकाइमा सूचना प्रववतिको प्रर्ोगलाई प्रभावकारी वनाउन लागत
साझेदाररमा एक स्शक्षक एक ल्र्ापटप कार्यक्रम सं चालन गररने छ। स्शक्षकलाई सूचना
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प्रववति मैत्री बनाउन प्रववतिमैत्री दक्ष स्शक्षकहरुबाट अवर् स्शक्षकहरुमा सीप हस्तानतरर् गने
व्र्वस्था तमलाइनेछ।


ववद्यालर्को शैस्क्षक गुर्स्तर परीक्षर् गरी उसरकृष्ट ठहररएका ३ वटा ववद्यालर्लाई नमुना
ववद्यालर्को रुपमा ववकास गररनेछ। ववद्यालर्को शैस्क्षक गुर्स्तर परीक्षर्को आिारमा

उसरकृष्ट ठहररएका स्शक्षकलाई पुरस्कृत गररनेछ। वालवातलकाहरुको तसकाइ कृर्ाकलाप
अतभवृवद्ध

गरी

शैस्क्षक

गुर्स्तर

पुस्तकालर् तथा सूचना प्रववतिको

सुदृवढकरर्

गनय

ववद्यालर्हरुमा

ववज्ञान

प्रर्ोगशाला,

पूवायिार ववकास गररने छ। आिारभूत तहको स्थानीर्

पाठ्यक्रम तनमायर् गरी क्रमश: लागु गररने छ। ववद्याथी प्रततभा पवहचान गरी उसरकृष्ट

प्रततभाहरुलाई प्रोसरसाहन गररने छ । कोतभड १९ का कारर् भौततक रुपमा उपस्स्थत भई
ववद्यालर् सञ्चालन हुन नसकेको अविीभर बैकस्ल्पक माध्र्मबाट कक्षा सञ्चालन गररनेछ।


नेपाल सरकारको नीतत तथा कार्यक्रम अनुरुप ववद्यालर् बाल ववकासका स्शक्षक/स्शस्क्षका र
ववद्यालर्का कमयचाररहरुको वर्ूनतम पारीश्रतमक सुतनस्ित गररनेछ।


ववद्याथीको चाप बढी भएका

ववद्यालर्को भौततक पूवायिार ववकासमा जोड र्दइनेछ।

नगर तभत्रका सवै ववद्यालर्हरुलाई एकै वकतसमको रं गरोगन गनय प्रोसरसाहन गररने छ।
पूव य प्राथतमक कक्षा दे स्ख कक्षा ३ सम्म रमाइलो र सजावट र्ुक्त वालमैत्री कक्षा
व्र्वस्थापन गररनेछ। प्राथतमक तहका सबै बालबातलकालाई ववद्यालर्मा तन:शुल्क, स्वच्छ
र स्वास््र्वियक खाजा, स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था गररनेछ। ववद्यालर्मा अध्र्र्नरत
सवै छात्राहरुलाई आवश्र्क पने सेनेटरी प्र्ाड तनःशुल्क उपलव्ि गराईनेछ ।



"स्वास््र्का लातग खेलकूद, राष्ट्रका लातग खेलकूद" अतभर्ानलाइ साथयक बनाउन
खेलकूद सतमतत गठन भइ सं चालनमा आएको छ। नगर तभत्र

नगरस्तरीर्

सं चालन हुन सबै वकतसमका

खेलहरुलाई नगरस्तरीर् खेलकूद सतमतत माफयत एकद्वार प्रर्ालीवाट सञ्चालन गररनेछ।
तबद्यालर्का ववद्याथीहरु सहभागी हुने नगरस्तरीर् खेल सप्ताहलाई तनरवतरता र्दइने छ।


सं स्घर् आर्ोजनाको रुपमा रहे का तनमायर्ातिन गौतम बुध्द

अवतरावष्ट्रर् वक्रकेट मैदान र

मुतगयर्ास्स्थत फुटबल रङ्गशाला तनमायर्को लातग प्रर्ाप्त श्रोतको सुतनस्ितता गनय सं घीर्
सरकारसं ग पहल गनुक
य ा साथै समर्मै तनमायर् कार्य सम्पन्न गनय सहजीकरर् गररनेछ।


नगरपातलका तभत्र वडा नं. २, ६ र ११ मा खुला व्र्ार्ामशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा
ल्र्ाईनेछ।

आतथयक ववकास
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 “भूमी बैँकमाफयत प्रववतिर्ुक्त कृवर्, स्वरोजगारीमा बृवद्ध, सैनामैनाको आतथयक समृवद्धʺ भन्ने
अतभर्ानलाई साकार पानय भूतम बैंकको स्थापना गरी सामुवहक खेती, करार खेती र
व्र्वसावर्क

खेती

गनय

प्रोसरसाहन

गररनेछ।

कृवर्र्ोग्र्

जतमनमा

वथत

ववकास

र

शहरी करर्लाई तनरुसरसावहत गरी व्र्वसावर्क कृवर् माफयत उसरपादन र उसरपादकसरवमा

अतभवृवद्ध गररनेछ। शुवर् उपर्ोग तबहीन भूतमको नीतत अवलम्बन गदै सडक छे उ, नदी,
खोला वकनारको जग्गा र उपर्ोग वववहन सावयजतनक जतमनमा फलफुल लगार्तका नगदे

बालीको ववरुवा रोप्ने र सरर्सरी रोवपएका ववरुवाको उसरपादनको हकभोग तलने गरी टोल
ववकास सं स्था, व्र्वसार्स्ीक कृर्क र उद्योगलाई पररचालन गररनेछ।

 पशुपंक्षी व्र्वसार्ीलाई आसरमतनभयर बनाउन नश्ल सुिार कार्यक्रम, बाझोपन तनवारर् घुम्ती

स्शववर, पशुिन सुरक्षर् कार्यक्रम, तन:शुल्क खोप कार्यक्रम लगाएतका कृर्क हरुको क्षमता

अतभवृद्धी गने तातलम सत्र्चालन गररनेछ। पशुपालक व्यवसाय वकसानलाई अनुदान स्वरुप
घाँसको ववउ, ववघुती र् च्र्ापकटर

र काउ म्र्ाट ववतरर् गररनेछ।

 अनुसरपादक क्षेत्रमा खचय कटौती गररनेछ। तातलम, गोष्ठी, सेतमनार जस्ता कार्यक्रमहरु कम
गररनेछ । उसरपादन वृवद्ध, आर्आजयन वृवद्ध र थप रोजगारी तसजयनामा सघाउ पुर्ायउने
कार्यक्रमलाई प्रोसरसाहन गने गरी बजेट ववतनर्ोजन गने तनतत तलईएको छ ।

 कोरोना भाईरसको महामारीका कारर् वैदेस्शक रोजगारबाट

घर फवकयएका बेरोजगार

र्ुवालाई कृवर् तथा पशुपंक्षी व्र्वसार्मा आबद्ध गने नीतत तलईएको छ। UNDP नेपाल र
सै नामैना नगरपातलकाको साझेदारीमा कोरोना महामारीको कारर्ले स्वदे शी तथा बैदेस्शक

रोजगारी गुमाएका र्ुवाहरुलाई उद्यमशी ल बनाउन कोतभड १९ पून:उसरथान सामास्जक तथा
आतथयक प्रततकार्य पररर्ोजनालाई तनरवतरता र्दईनेछ। बेरोजगारहरुको सम्भाववत पस्तक्तलाई
व्र्वसावर्क कृवर्, भौततक पूवायिार, स्थानी र् पूवायिार, साना तथा मझौला उद्योग,
उसरपादनमूलक उद्योग, तनमायर् र सेवा क्षेत्रमा पररचालन गररनेछ। प्रिानमवत्री रोजगार

कार्यक्रम माफयत सूस्चकृत भएका बेरोजगार व्र्ास्क्तहरुलाई श्रममा आिाररत वर्ू नतम
रोजगारीमा सं लग्न गराइनेछ।

 कृर्क तथा पशुपालक वकसानलाई अपनसरव बोि गराउन नगरपातलकाबाट प्रदान गररने

अनुदानमा ५० प्रततशत लागत सहभातगता गराउने नीतत अवलम्बन गररएको छ । कृर्क

पाठशालालाई तनरवतरता र्दईनेछ। िानको ववउ, कृवर् र्वत्र, गहुको ववउ, मकैको उन्नत

ववउ ववतरर् लगाएतका कार्यक्रमहरुलाई तनरवतरता र्दईनेछ। कृवर्र्ोग्र् जतमनमा तसचांईको
पहुँच पुर्ायउन साना तसँचाई कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। कृर्कहरुलाई बेमौसमी तरकारी

खेती उसरपादनको लातग प्लावष्टक टनेल बनाउन प्रोसरसाहन गररनेछ। हरे क वकसानलाई
प्राववतिक सेवा प्रदान गररनेछ।
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 कृवर्मा उसरपादकसरव वृवद्ध गनय कृवर् कार्यमा सुिार, बजारी करर्, र्ास्वत्रकरर्, एकीकृत
वैज्ञातनक कृवर् प्रर्ाली लागु गदै करार खेती, सहकारी तथा सामुवहक खेतीलाई प्रोसरसाहन
गररनेछ। सरकारबाट र्दइने अनुदानमा सहकारी तथा सामूवहक खेती प्रर्ालीलाई प्राथतमकता
र्दइनेछ। कृवर्र्ोग्र् जतमनको चक्लाववदी गरी व्र्वस्स्थत गनय गैरकानुनी खस्ण्डकरर्लाई
तनर्वत्रर् गने नीततगत व्र्वस्था गररने छ ।

 कृर्कलाई सहुतलर्तपूर्य कजाय उपलधि गराउने, कृवर् सामग्रीमा अनुदान तथा सहर्ोग गने,

कृर्कको उसरपादनको बजारीकरर् गने दे स्ख कृर्कको आम्दानीको बचत गने सम्मका

कार्यको सुतनस्ितता हुने गरर सहकारी सं स्थाको सबलीकरर् गदै कृर्कहरु लाई सहकारी
सं स्थामा आबद्ध गररनेछ। वववष्टकृत सहकारी सं स्था माफयत दुग्ि प्रशोिन केवर स्थापना गरी
सञ्चालनमा ल्र्ाईनेछ।

 सैनामैना ७, लम्टै र्ामा तनमायर्ािीन औद्योतगक ग्रामको दोस्रो चरर्को तनमायर् कार्य सम्पन्न
गरी नगरतभत्रका उद्यमी तथा सहकारीलाई औद्योतगक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग
स्थापना गरी सञ्चालन गनय तोवकएको मापदण्ड बमोस्जम मागको आिारमा आवश्र्क पने

जग्गा उपलधि गराईनेछ। घरे ल ु तथा साना उद्योग स्थापनामा जोड र्ददै स्थानीर् स्तरमा
उसरपार्दत बस्तुहरुलाई बजारीकरर्को उस्चत व्र्वस्थापन गरी र्दगो आतथयक वृवद्ध हातसल
गने नीतत तलइनेछ।

 सहकारीको माध्र्मबाट एकीकृत कृवर्, उद्योग तथा व्र्ापारको क्षेत्रमा लगानी गने नीतत
तलइनेछ।

सहकारीहरुले

अनुसरपादक

क्षेत्रमा

गने

लगानीलाई

तनरुसरसावहत

गररनेछ।

एवककरर् गररएका सहकारीहरुलाई औद्योतगक ग्राम क्षेत्र तभत्र उद्योग सञ्चालनको लातग
जग्गा

उपलव्ि

गराइनेछ।

सहकारी

स्शक्षा

अतभबृवद्ध

गरी

अतिकतम

कृवर्/पशु

व्र्वसार्ीलाई सहकारीमा आबद्ध गररनेछ।

 मुतगयर्ामा तनमायर्ातिन शीत भण्डारको तनमायर् कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्र्ाउनुका साथै

कृर्कहरुले उसरपादन गरे को तबउ भण्डार गने प्रबवि तमलाउन बासँगढीमा तबउ भण्डार केवर
स्थापना गररनेछ।

नगरसभाका सदस्र्ज्र्ू तथा उपस्स्थत महानुभावहरु,
भूतम तथा भवन व्र्वस्थापन

 सैनामैना नगरपातलकातभत्र रहेका भूतमहीन सुकुम्बासी, भूतमहीन दतलत र अव्र्वस्स्थत
बसोबासीको

तनवेदन सं कलन भै सकेको छ भने सं कलन भएका तनवेदनहरुको अनलाईन

प्रर्ातलमा प्रववष्ट गने कार्य अस्वतम अवस्थामा रहे को छ। नावप गने प्रर्ोजनका तनस्म्त
सै नामैना नगरपातलका तभत्र कुल ९६ ठाउमा कवरोल प्वाईवट स्थापना गरर DGPS जडान
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गने कार्य समेत भईसकेको छ। चालु आ.व को असारतभत्र सै नामैना नगरपातलकातभत्र फरक

फरक नावप टोतलले एकैसाथ नावप गने कार्य सुरुवात गनेछन्। २०७८ काततयक मवहनातभत्र
नगरपातलकातभत्रमा सबै भूतमहीन सुकुम्बासी, भूतमहीन दतलत र अव्र्वस्स्थत बसोबासर्ुक्त
जग्गाको नावप गने, नक्सा श्रे स्ता तर्ार गने कार्य समाप्त गरर २०७८ पुर् मवहनातभत्र

सबै

सै नामैना नगरवासी भूतमहीन सुकुम्बासी, भूतमहीन दतलत र अव्र्वस्स्थत बसोबासीलाई
जग्गािनी प्रमार्पत्र पूजाय ववतरर् गररनेछ।

 नगरपातलका क्षेत्रतभत्र तनमायर् गररने सम्पूर्य सरकारी तथा सावयजतनक भवनहरु भवन तनमायर्
सं वहताको आिारमा रही बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, भूकम्प प्रततरोिासरमक, वातावरर् तथा

सरसफाईमैत्री र अग्नी सुरस्क्षत वनाइनेछ। सै नामैना भवन तनमायर् सं वहता समर्ानुकूल
पररमाजयन गरी लागू गररनेछ।

 वडा नं ४ मा सं घीर् सरकारको सहर्ोगमा सीप ववकास प्रततष्ठानको तनमायर् कार्य आरम्भ
गररनेछ।

 सैनामैना ३ को पूवी र पस्िम गंगानगरमा पक्की घर तनमायर्

गदाय जग्गािनी दताा प्रमाण

पूजाय भएको र नभएको दुवै प्रकृततको जग्गामा भववष्र्मा होमस्टे को रुपमा प्रर्ोग गनय सवकने
गरी नगरपातलकाबाट स्स्वकृत नक्शा बमोस्जम आवाश तनमायर् गनुप
य ने नीतत तलईएको छ।

 नगरपातलकातभत्रका ६,८,१० र १४ तमटर कालोपत्रे भएका सडकमा तनस्ज र सरकारर
पूवायिार तनमायर् गदाय तनमायर् सामाग्री सडकमा Dumping गनय नपाईने नीततगत व्र्वस्था
गररएको छ।

क्षेत्र तभत्र नाप नक्सा गनय छु टे का गाउँ धलक

 नगरपातलकाको वडा नं. ५,६,७,८ र ९

जग्गाहरुको नाप नक्सा तर्ार गरी जग्गािनी प्रमार्पत्र पूजाय उपलधि गराइनेछ।

 आ.व २०७८/७९ मा घर नक्सा तडस्जटाईजेसन गने कार्यको सुरुवात गररनेछ। आ.व.
२०७८/७९ को पवहलो चौमातसक तभत्र नगरपाश्र्वस्चत्र, सडक सम्पस्त्त सुिार र्ोजना, नगर
सडक र्ातार्ात गुरुर्ोजना र भ-ु उपर्ोग र्ोजना सवहतको नगर गुरुर्ोजना सावयजतनक गरी
कार्ायववर्नमा ल्र्ाईनेछ।

 नगरको व्र्वस्स्थत शहरीकरर्का लातग भवन तनमायर् मापदण्डलाई थप प्रभावकारी रुपमा
लागु गनय घरिनी, तनमायर् व्र्वसार्ी तथा डकमीहरुलाई चरर्वद्ध
रुपमा उपलधि
गराइएको तातलमलाई तनरवतरता र्दइनेछ। र्सरी तातलम तलएका व्र्वसार्ीलाई मात्र
नगरपातलकामा भवन तनमायर्को अनुमतत र्दने व्र्वस्था गररनेछ । भवन तनमायर् सं वहता तथा
भवन तनमायर् मापदण्डको बारे मा व्र्ापक जनचेतना जगाउने कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ। भवन
मापदण्ड लागुहन
ु ु पूव य सम्पन्न भएका घरको नक्शाङ्कन गरी नक्सा अभिलेख करण गररनेछ।
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ु भ वातावरर् मैतत्र र्दगो र सुवदर नगर ववकास गदै भू व्र्वस्स्थत शहरीकरर् माफयत सवयसल
उपर्ोग र्ोजनामा आिाररत व्र्वस्स्थत एवं र्ोजनाबद्ध शहरी ववकास गने तनतत तलईएको छ
। नगरक्षेत्र तभत्र हुने जग्गा प्लवटङ्ग गनयीे कार्यलाई व्र्स्स्थत एवम् तनर्मन गररनेछ।

 हालसम्म पतन ववद्युत लाइन जडान नभएका स्थानहरुको पवहचान गरी ती स्थानहरुमा ववद्युत
लाइन जडानको व्र्वस्था गररनेछ। कततपर् स्थानहरुमा ववद्युत लाइन जडान भए पतन

कम भोल्टे जको कारर्ले उसरपन्न हुने समस्र्ा समािान गनय नेपाल ववद्युत प्रातिकरर्, ववद्युत
ववतरर् केवर बुटवलसँग समववर् गरी ववद्युत आपूततयलाई तनर्तमत गररनेछ। तबद्युत क्षेत्रको
समग्र समस्र्ाहरुलाई एकीकृत रुपमा समािान गने गरी ववद्युत प्रातिकरर्को सहकार्यमा

सै नामैना वडा नं. ९ मा शुरु गररएको ववद्यत
ु सब–स्टे शनको ८० प्रततशत पूवायिार

तनमायर्को कार्य आ.व २०७८/७९ तभत्र सम्पन्न गररनेछ । आ.व २०७८/७९ तभत्र
सम्पूर् य नगरबासीको ववद्युत सम्मको पहुँच सुतनस्ित गररनेछ। ववपन्नताको कारर्ले ववद्युत
तमटर जडान गनय नसक्ने पररवारलाई तनी शुल्क ववद्युत तमटर जडान गररनेछ।

 आ.व २०७८/७९ तभत्र सबै वडा कार्ायलर्को प्रशासतनक भवन तनमायर् गररनेछ।
 जवटल प्रकृततका, आिुतनक उपकरर् प्रर्ोग गररने र दक्ष जनशस्क्त आवश्र्कता पने
खालका पूवायिार तनमायर्का कार्यहरु ठे क्कामा लगाई समपन्न गररनेछ। उपभोक्ता सतमततको
क्षमता अतभबृवद्ध गनयको लातग गठन भएका उपभोक्ता सतमततका पदातिकारीहरुलाई क्षमता
ववकासको तातलम सञ्चालन गररनेछ।

जेष्ठ नागररक, मवहला, बालबातलका तथा अपाङ्ग

 “सामास्जक वर्ार् र समताका

लातग सकरासरमक ववभेद” को नीतत अनुरुप हाल सञ्चालन

गररदै आएको क्षमता ववकास तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई तनरवतरता र्ददै वविवा तथा

एकल मवहला, द्ववद्वपीतडत तथा वहं सापीतडत मवहला, बेरोजगार तथा अतत वपछतडएका व्र्ास्क्त
र तबपन्न समुदार्को लातग रोजगारमूलक तातलमलाई तनरवतरता र्ददै थप प्रभावकारी
बनाइनेछ। अपांग र बालवातलका लस्क्षत कार्यक्रमहरु सम्बस्वित लस्क्षत समुदार्को
परामशयमा तर् गरी प्रभावकारी रुपमा लागु गने नीतत अवलम्बन गररनेछ। अपाङ्ग पररचर्पत्र
ववतरर्को लातग

घुस्म्त स्शववर सञ्चालन गररनेछ ।

 मवहलाहरुको सशस्क्तकरर् गनयको लागी ʺमवहलासँग उपप्रमुखˮ कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।
मवहलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम माफयत ववपन्न, बेरोजगार, वपछतडएका मवहलालाई उद्यमी

बनाउनको लातग स्शपमुलक तातलम प्रदान गनुक
य ा साथै आवश्र्क पुीस्जगत सहर्ोग
गररनेछ।
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 प्रदे श सरकारसँगको सहकार्यमा तनमायर्ातिन वडा नं. १ मा प्रदे श स्तरको जेष्ठ नागररक
सं रक्षर् ग्राम र अपाङ्ग सं रक्षर् ग्रामलाई बहुववर्यर् आर्ोजनाको रुपमा तनमायर् कार्य सञ्चालन
गररनेछ। हरे क वर्य जेष्ठ नागररकहरुलाई गररदै आएको सम्मान कार्यक्रमलाई तनरवतरता
र्दइनेछ ।

 वडा सतमतत, टोल ववकास सींस्था, आमा समूह, स्थानीर् क्लब, समुदार् र सुरक्षा तनकार्को
सहकार्यमा सामुदावर्क प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम माफयत समाजमा ववद्यमान समस्र्ाको रुपमा
दे स्खएको लागु पदाथय सेवन र दुव्र्यसन वर्ू तनकरर्का लातग प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम
सञ्चालन गररनेछ। बाल सं रक्षर् गृह, सुिार केवर, ररफ्रेस सेवटर स्थापना गरी सञ्चालन गनय
चाहने सामास्जक सं स्था र तनजी क्षेत्रलाई आवश्र्क सहर्ोग गने नीततलाई तनरवतरता
र्दइनेछ।

 नगरस्तरी र् र्ुवापररर्द, बालक्लब, स्काउटलाई तसजयनशी ल काममा पररचालन गररनेछ।
नगरसभाका सदस्र्ज्र्ू तथा उपस्स्थत महानुभावहरु,
स्स्कृतत तथा पर्यटन

 कोरोना भाईरसको महामारीका कारर् पर्यटन व्र्वसार् ठप्प भएका छन्। पर्यटन
व्र्वसार्को पुन:उसरथान गनयको तनम्ती नगरपातलकाबाट आवश्र्क नीततगत सहर्ोग
गररनेछ।

 परोहा परमेश्वर बोलबमिाम मस्वदरको तनमायर् कार्य समपन्न गरर मस्वदरलाई वहवदी
िमायवलम्वी को प्रमुख पर्यटकी र्स्थलको रुपमा ववकास गररनेछ। सै नामैना नगरपातलका
वडा.नं.८ मा लुस्म्बनी सांस्कृततक शहर तनमायर्को लातग प्रारस्म्भक अध्र्र्न भईसकेको छ।
र्सको लातग जग्गा एवककृत गने सवहतको पररर्ोजना नगर ववकास कोर्को साझेदारीमा
अगातड बढाईनेछ।

 नेपालका ववतभन्न पर्यटकीर् स्थल मध्र्े महसरवपूर्य गवतव्र् स्थलको रुपमा रहेको सैनामैना
क्षेत्रको इततहास, भूगोल, िमय र सं स्कृतत झल्कने खालका कार्यक्रमहरु कार्ायववर्नमा ल्र्ाइने
छ । सैनामैना क्षेत्र, परोहा परमेश्वर वोलवमिाम, मलमला, महे रवादे वी, कोवटर्ाथान
लगार्तका मठ मस्वदर, तडउहार, मस्स्जद, गुम्बा, चचयहरुको सं रक्षर् तथा सं वियन गदै
नगरपातलका क्षेत्रतभत्र रहेका पर्यटकीर् गवतव्र्को पवहचान र ववकासका लातग ऐततहातसक,
िातमयक, सांस्कृततक सम्पदाहरुको सं रक्षर् गरी पर्यटन प्रवियन गनय पूवायिार तनमायर् तथा
प्रचार प्रसारमा जोड र्दइनेछ भने जवरजस्ती िमय पररवतयन गने गराउने कार्यलाई तनरुसरसावहत
गररनेछ।

 नगरपातलकातभत्रका सबै सम्पूर्य सं स्कृततहरुको सं रक्षर् गररनेछ।
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 पर्यटन पूवायिार तनमायर् र प्रचार प्रसार गनय सैनामैना नगरपातलका वडा नं. २ मा तनतमयत थारु
होमस्टे को सभाहल र पाहुना घर औपचाररक रुपमा सञ्चालनमा ल्र्ाइने छ । र्स नगरमा

आर्दवासीको रुपमा बसोबास गदै आएका थारु समुदार्को सं स्कृततको सं रक्षर् र सं वियन
गनय वडा नं ५ को कोवटर्ाथानमा थारु सं ग्राहलर् तनमायर् कार्य आरम्भ गररनेछ। कोतभड१९ को महामारी रोकथाम भएमा उद्योग बास्र्ज्र् सं घ तथा व्र्ापार सं घबाट प्रसरर्ेक वर्य
हुदै आएका कृवर् तथा पर्यटन महोसरसव, भड्छा महोसरसव, आर्दवासी जनजाती महोसरसव र
माघी मेलाको सं चालनलाई तनरवतरता र्दइनेछ ।

 रावष्ट्रर् स्वतवत्रता, सामास्जक वर्ार् र सं घीर् लोकतास्वत्रक गर्तवत्र स्थापनाका लातग आफ्नो
जीवन उसरसगय गनुह
य न
ु े शवहदहरुको सम्झनामा शवहद र्दवस र रावष्ट्रर्ता, लोकतवत्र र
जनस्जववकाको आवदोलनमा अगुवाइ गनुह
य न
ु े सम्पूर् य अग्रजहरुको र्ोगदानको उच्च सम्मानको

लातग वव.वप. स्मृतस्ी र्दवस र पुष्पलाल स्मृतस्ी र्दवसको र्दन तसजयनासरमक कार्यक्रमको
आर्ोजना गरी मनाइनेछ।

नगरसभाका सदस्र्ज्र्ू तथा उपस्स्थत महानुभावहरु,
पूवायिार ववकास

 बहुववर्यर् आर्ोजनाहरु तोवकएको समर्ावति तभत्रै सम्पन्न गने गरर स्रोत सुतनस्ित गररनेछ।
ठे क्का लागेर बवदाबवदीका कारर् सम्पन्न हुन नसकेका सं घ र प्रदे शका एकल वा
साझेदारीका आर्ोजनाहरुको

म्र्ाद थप गनय सं स्घर् र प्रदे श सरकारसं ग अनुरोि गरी

अिुरा आर्ोजनाहरुको तनमायर् कार्य सम्पन्न गररनेछ।

 “नगरको समृवद्धको आिार, फरावकलो र व्र्वस्स्थत सडक पूवायिार” भन्ने नारालाई आसरमसाथ
गरी सडक तनमायर् तथा तबस्तार गने कार्यलाई तनरवतरता र्दइनेछ।नगरपातलकाका गौरवका
र्ोजना अवतगयत ववस्तृत सभे तथा तडजाइन इवष्टमेट

भइसकेका सडक तथा पुलहरुको

तनमायर् कार्य आरम्भ गररनेछ। नगर र्ातार्ात गुरु र्ोजना सं सोिन गरी गुरुर्ोजनाले
तोकेको मापदण्ड र प्राथतमकताको

आिारमा स्तरोन्नतत भएका कच्ची सडकहरुलाई क्रमशः

कालोपत्रे गने र सो बाहे कका मुख्र् मुख्र् सडक र गाउँ तभत्रका परम्परागत सडकहरुको
स्तरोन्नतत गने कार्यलाई तनरवतरता र्दइनेछ। र्ोजनाहरुलाई बजेटको कमी हुन नर्दने तथा
समर्ावति तभत्रै सम्पन्न गने कुरामा उच्च प्राथतमकताका साथ सम्पन्न गने तफय आवश्र्क
पहल गररनेछ।

 सं घीर् सरकारको सातबक रावष्ट्रर् प्राथतमकता प्राप्त र्ोजना र प्रदे श सरकारबाट कार्ायववर्न
भइरहेको सैनामैना नगरपातलकाको गौरवको रुपमा रहे को सै नामैना चक्रपथमा पने बावक
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पुलहरुको ठे क्का लातगसकेको छ। आ.व २०७८/७९ तभत्र सै नामैना चक्रपथ पूर् य रुपमा
तनमायर् गरी सञ्चालनमा ल्र्ाईनेछ।

 नगरपातलकाको पूीस्जगत बजेटको वर्ुनतम ३ प्रततशत बजेट सडक ममयत तथा सं भार गने
कार्यको लातग ववतनर्ोजन गररनेछ। DFID को प्राववतिक सहर्ोगमा तर्ार भएको सडक
सम्पस्त्त व्र्वस्थापन तथा सं रक्षर् कार्यर्ोजनाले तोकेको प्राथतमकता र मापदण्ड बमोस्जम
नगरतभत्रका सडक ममयत तथा सं भार गने कार्य प्राथतमकताका साथ अगातड बढाइनेछ।

 सडकको र्दगो ववकासको लातग नगर तभत्रका कालोपत्रे सडकमा गुर्स्तर कार्म गनय ३०
वफट वा सो भवदा बढी चौडाई भएका सडकहरुमा अस्फाल्ट कंवक्रट प्रववति अपनाइनेछ।

सडकको सभे तडजाइन गदाय डिजार्ान भि्र पने ववद्युत पोल, ववद्यत
ु य तार, नाली खानेपानी
पाइप ववस्तार समेत समावेश गरी एवककृत तडजाइन इवष्टमेट तर्ार गरी कार्ायववर्नमा

ल्र्ाइनेछ। लागत सहभातगतालाई स्थान ववशेर् तथा र्ोजनाको प्रकृतत अनुकूल पररमाजयन
गदै लतगनेछ।

 तनमायर्ािी न फूलवारी पाकय, वोलबम पर्ायवरर्ीर् पाकय र मलमला पाकयमा श्रोत वृवद्ध गनय
पहल गररनेछ। वडा नं. ११ को राजापानी पर्यटकीर् क्षेत्र,वनकट्टीमा तग्रनपाकय र वडा नं.
९ मा वालउद्यानको तड.वप.आर. सम्पन्न भइसकेको हुँदा सं घीर् र प्रदे श सरकारसँग स्रोत
व्र्वस्थापनको लातग पहल गनुक
य ा साथै सामुदावर्क वन र नीस्ज क्षेत्रको साझेदारी मा
तनमायर् गने नीतत तलईएको छ।

 वडा नं. ३ को साववक मुतगयर्ा हाटबजार र दीुगाय मस्वदर क्षेत्रलाई समावेश गरी शैलपुत्री
पाकय

तनमायर्को तड.वप.आर. तर्ार भईसकेको छ। र्सलाई सं घीर् आर्ोजनामा समावेश

गरी तनमायर् गनय पहल गररनेछ।

 पूव–
य पस्िम लोकमागयको बुटवल–सालझण्डी खण्डमा ६ ले नको सडक ववस्तार गनय Design
and Build प्रवक्रर्ा माफयत ठे क्का अगाडी बढाउन नेपाल सरकारसँग समववर् गररनेछ।
 नेपाल सरकार र लुस्म्बनी प्रदे शको सहलगानीमा वडा नं. ३ मा अवस्स्थत लामीरहको
बहुउद्देश्र्ीर् बािको पवहलो चौमातसक तभत्र बहुववर्यर् ठे क्का व्र्वस्थापन गराई तनमायर् कार्य
सुरुवात गररनेछ।

 सं घ, प्रदे श र सैनामैना नगरपातलकाको सहकार्यमा नगरपातलका तभत्रका नदी हरुमा तटबवि
तनमायर् गरी जनिनको क्षतत हुन नर्दन नदी तनर्वत्रर् सम्बविी कामलाई अस्घ बढाईनेछ।

 सावयजतनक तनजी साझेदारी माफयत तनजी क्षेत्रलाई ववकास साझेदारको रुपमा सहभागी
गराईनेछ।

 नगरपातलका क्षेत्रतभत्र रहेका परम्परागत कुलो तथा नदीमा बाँि बाँिी

हुदै आएको सतह

तसं चाइको लातग तनतमयत कच्ची कुलालाई पक्की र पक्की कुलालाई ममयत गररनेछ। प्रर्ोगमा
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नआएका तसं चाइका तडप ट्यूवेलहरुलाई प्राथतमकताका साथ ममयत गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाइनेछ
।

 मुतगयर्ा-लुस्म्वनी सडकको मुतगयर्ा- सुर्पय रु ा खण्डमा सिकपुलको स्तरउन्नत गररनेछ। ववश्व
बैँकबाट DPR तर्ार भइसकेको सै नामैना मेजर सडकको बाँकी रहे को ९ वकलोतमटर
सडक कालोपत्रे गने, बाँकी रहे का पुल, कल्भर्ट तनमायर् कार्य प्रदे श सरकारको सहर्ोगमा
अगातड बढाइनेछ।

 शवदाह गृह र सामास्जक सं स्कार स्थललाई थप व्र्वस्स्थत गररनेछ।
नगरसभाका सदस्र्ज्र्ू तथा उपस्स्थत महानुभावहरू,
वन,वातावरर् तथा ववपद व्र्वस्थापन

 नगर क्षेत्रतभत्र रहेका सावयजतनक स्थल र नदी वकनारहरुमा स्थान अनुकूल वृक्षारोपर् गने
नीतत तलइनेछ। टोल ववकास सं स्था, स्थानीर् समुदार्को सहर्ोगमा सामुदावर्क वन सं रक्षर्
गनय,वृक्षारोपर् गररएका बोट ववरुवाहरु कटान हुन नर्दन, जगंली जीव जवतुको अवैि
स्शकार, चोरी तनकासी तथा ओसारपसार रोक्न गस्ती पररचालन गररनेछ। वन सं रक्षर्को
लातग नगरक्षेत्रका ववतभन्न सामुदावर्क वनहरुमा तारवार गररने कार्यलाई तनरवतरता र्दइनेछ
। जथाभावी वनक्षेत्र प्रवेश गनय तनर्ेि गररनेछ। पूव-य पस्िम लोकमागयको उत्तरतफय रहे का
सबै फतनयचर उद्योगलाई पूव-य पस्िम लोकमागयको दक्षीर्तफय स्थानावतरर् गनुप
य ने नीततलाई
कडाईपूवक
य लागु गररनेछ।

 मापदण्ड पूरा गरी नाली सवहत कालो पत्रे सम्पन्न भइसकेका सडकको छे उछाउमा मध्र्म
खालको बहुवर्यी र् स्मृतत वृक्ष रोप्ने कार्यलाई सुरुवात गररनेछ ।

 जीववकोपाजयनका लातग वनजंगलको अविारर्ालाई साथयक तुल्र्ाउन नगरपातलका तभत्र
रहेका सामुदावर्क वनमा नकारासरमक प्रभाव नपने गरी कार्यर्ोजना बनाइ सामुदावर्क तथा
तनजी क्षेत्रको लगानीमा फन पाकय, ररसोटय र वपकतनक स्थलको स्थापना गरी सञ्चालन गने
नीतत तलईएको छ।

 नगरपातलका र सामुदावर्क वनको सहकार्यमा सघन वृक्षारोपर् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।
 बढ्दो जनसं ख्र्ाको कारर् नगरका सावयजतनक स्थल र प्राकृततक सम्पदाहरुको अततक्रमर्
बढ्दै गएकोले र्सलाई तनर्मन र तनर्वत्रर् गनय प्रसरर्ेक वडाका वडाध्र्क्षको सं र्ोजकसरवमा

गर्ठत सावयजतनक जग्गा सं रक्षर् उपसतमततलाई वक्रर्ाशी ल बनाई सम्बस्वित वडामा रहेको
सावयजतनक जग्गा, ताल, पोखरी, गौचरर् लगार्तका सावयजतनक महसरवका क्षेत्रको सं रक्षर्
तथा सम्बदयन गररनेछ ।
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 “ववपद् वर्ूतनकरर्को लातग पूव य तर्ारीमा जुटौं” भन्ने अतभर्ानलाई साकार पानय ववपद्
व्र्वस्थापन सतमततलाई अझै प्रभावकारी बनाइनेछ। नगर ववपद् प्रततकार्य र्ोजना बनाई

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, टोल ववकास सं स्था, नेपाल स्काउट, स्थानीर् क्लब र रे डक्रससँग
सहकार्य गरी ववपद वर्ू तनकरर् एवम् व्र्वस्थापनको वक्रर्ाकलापलाई प्रभावकारी रुपमा
सञ्चालन गररनेछ ।

 सम्भाववत जोस्खमको पवहचान गरी

अवतर स्थानीर् तह ववपद् व्र्वस्थापन केवरको

सवली करर् र ववस्तार गररनेछ।

राजश्व प्रशासन

 कोरोना

भाईरस

महामारीको

कारर्

तनशेिाज्ञा

अवतिभर

सञ्चालन

हुन

नसकेका

व्र्वसार्हरुलाई राहत स्वरुप तनशेिाज्ञा अवतिभरको घर बहाल कर र व्र्वसार् करमा
छु ट तथा सहुतलर्त र्दने नीतत अवलम्बन गररएको छ।

 करको दर कम र दार्रा फराकस्ीलो बनाईनेछ। प्रगततशी ल कर प्रर्ाली लागु गररनेछ।
 घर जग्गा बहाल कर असुली कार्यको शुरुवातका लातग सम्पस्त्त कर, व्र्वसार् कर र वडा
कार्ायलर्बाट प्रवाह हुने सेवाहरुसँग एक आपसमा आवद्ध गरी असुली प्रवक्रर्ालाई अतनवार्य,
व्र्वस्स्थत र प्रभावकारी रुपमा पररचालन गनय राजश्वसँग सम्वस्वित राजश्व शाखाका
कमयचारी, वडाका

कमयचारी, वडा

सतमततका

पदातिकारी

र

टोल

ववकास

सं स्थाका

पदातिकारीहरुलाई तातलमको व्र्वस्था तमलाइनेछ।

 नगरपातलकाले हालको सं बैिातनक तथा कानूनी धर्वस्था अनुसार राजश्व सं कलनको लातग

करका दरहरु कार्म भइसकेको र थप दार्रा तनिायरर् गरी सरर्सको प्रचार प्रसार गनय
आवश्र्क दे स्खएकोले राजश्व प्रक्षेपर् गनुय भवदा पवहले नै सरोकारवालाहरुसँग पी्रयाप्त
परामशय गरी करको दर भवदा दार्रा फरावकलो वनाइनेछ। करदाताले ततनुप
य ने कर रकम
सम्वस्वि जानकारी उपलधि गराउन कर स्शक्षा सम्वविी सचेतना कार्यक्रम सं चालन गने
नीतत तलइएको छ।

नगरसभाका सदस्र् ज्र्ूहरु,
वर्ार् प्रर्ाली

 स्थानीर् तहलाई सं वविानत्त प्राप्त वर्ावर्क अतिकारलाई जनताले प्रसरर्क्ष अनुभ ुतत गने गरी

सबली करर् गररनेछ। गाउँघर समाजमा उसरपन्न वववादको सूस्चकृत मेलतमलापकताय तथा
सहजकताय माफयत सम्भव भएसम्म दुवै पक्षलाई मेलतमलाप र समझदारी गराई वववाद
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तनरुपर् गररनेछ। वर्ावर्क सतमततमा दताय भएका मुद्धाको तनष्पक्ष छानववन गरी वर्ार्
तनरुपर् गररनेछ। वर्ार् प्रर्ालीलाई पहुँचर्ोग्र् र सरली कृत बनाईने छ।

 वर्ावर्क सतमततका पदातिकारी तथा नगर कार्यपातलकाबाट सूस्चकृत मेलतमलापकताय तथा
सहजकतायहरुलाई समर्ानुकूल पूनतायजगी तथा क्षमता ववकास सम्बविी तातलम प्रदान

गररनेछ । वर्ावर्क सतमततको क्षेत्रातिकार तभत्र पने मुद्दाहरुको तनष्पक्ष छानतबन गरी
ु स्ी हुनेगरी समर्मै मुद्दा मातमलाको तछनोफानो गररनेछ।
वपतडत पक्षलाई वर्ार्को प्रसरर्ाभत

सुशासन तथा सेवा प्रवाह

 स्थानीर्

सरकारको

काम

कारवाहीलाई

प्रभावकारी

वनाउँदै

तनमायर्

गररएका

ऐन

कानूनहरुलाई कार्ायववर्नमा ल्र्ाइ ववर्र्गत क्षेत्रका असरर्ावश्र्क कानून तजुम
य ा गने

कार्यलाई तनरवतरता र्दइनेछ । सेवा प्रवाहलाई सरली कृत बनाउन अतिकतम सूचना
प्रववतिको प्रर्ोग गररनेछ।

 नगरपातलका तथा वडा कार्यीालर्मा तडस्जटल नागररक वडापत्र रास्खने छ। सेवा प्रवाहलाई

प्रवक्रर्ामूखी नभई पररर्ाममूखी बनाईने छ। नगरपातलकाको खचय प्रर्ालीलाई सरली कृत
गररनेछ। जनतालाई सरल ववतिबाट समर्मै

सेवा प्रदान गने

गरी नगरपातलकाका

शाखाहरुको स्पष्ट कार्यवववरर् बनाई लागु गररनेछ।

 जनप्रतततनतिहरु
नगरवासीलाई

र

कमयचारीहरुलाई

सहज

रुपमा

सेवा

क्षमता

अतभवृवद्ध

प्रवाह

गनय

सम्बविी

सं स्थागत

तातलम

सुदृवढकरर्

प्रदान
गररनेछ

गरी
।

नगरपातलकाको सङ्गठन सं रचना पुनरावलोकन गरी जनशस्क्त पूततय गने कार्यलाई प्राथतमकता
र्दइनेछ । नागररकलाई सूचना र्दन मोवाइल एस्प्लकेसनहरुको प्रर्ोगलाई प्रभावकारी
बनाइनेछ। पारदस्शयता तथा जवाफदे वहता कार्म गरी नागररकमै त्री से वा प्रवाहको व्र्वस्था

गररनेछ। नगरपातलकाबाट जनतालाई प्रदान गररने सेवाहरु तछटो छररतो, च ुस्त, दुरुस्त र
प्रभावकारी बनाउन कम्प्र्ुटरकृत सेवा प्रर्ालीको ववकास गदै लतगनेछ।

 तनर्तमत रुपमा सावयजतनक सुनवु ाई, सामास्जक परीक्षर् गने प्रबवि तमलाईनेछ। सुचनाको
हक

प्रसरर्ाभ ुत

गराउन

सुचनाको

वगयी करर्

गरी

तनर्तमत

रुपमा

नगरपातलकाको

आतिकाररक Website, Facebook Page माफयत सुचना प्रवाह गररनेछ।

 सञ्चारकमीलाई उच्च मनोवलका साथ जनतालाई सुसस्ु चत गनय प्रोसरसाहन गररनेछ। जनतासँग

जनप्रतततनति जस्ता कार्यक्रमलाई तनरवतरता र्दईनेछ। उसरकृष्ट सञ्चाकमयी लाई सम्मान
गररनेछ। पत्रकाररतामैत्री नगरपातलकाको ववकास गररनेछ।
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 कमयचारीलाई कामप्रतत उसरप्रेररत गनय र मनोवल उच्च राख्न कार्य सम्पादनमा आिाररत
प्रोसरसाहन सुवविा उपलव्ि गराइनेछ। साथै कमयचारी र स्शक्षकलाई प्रदान गररदै आएको
पुरस्कारलाई तनरवतरता र्दइनेछ। नगरपातलकामा कार्यरत अस्थार्ी र करार सेवाका
कमयचारीलाई सामास्जक सुरक्षा कोर्मा आबद्ध गररनेछ। साववकका स्थानीर् तनकार्(स्जल्ला

विकास समिति, नगरपातलका, गाउ विकास समिति)का स्थार्ी कमयचार् को तह तमलान र
स्तरवृवद्ध गररनेछ।

 ८० वर्य मातथका जेष्ठ नागररक र पूर्य अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरुलाइय बैंकमाफयत घरमै
भत्ता ववतरर्को व्र्वस्थालाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ। सामास्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने
लाभग्राहीहरुको फोटो सवहतको वववरर् अनलाइन प्रर्ालीमा अद्यावतिक गररनेछ।

 सामास्जक सुरक्षा तथा व्र्स्क्तगत घटना दताय प्रर्ाली पूर्य रुपमा कार्ायववर्नमा ल्र्ाइनेछ
जसको लातग एम आइय एस अपरे टर, वफल्ड सहार्क, वडा सस्चव तथा अवर् कमयचारी सेवा

प्रदार्कलाइय आवश्र्क तातलम प्रदान गररनेछ। अनलाइन प्रर्ाली लागु हुन ु अस्घका बाीवक
रहेका घटना दतायहरु वववरर्लाइय तडस्जटाइजेशन गरी अनलाइन प्रर्ालीमा प्रववष्टी गररनेछ।

 उपभोक्ताहरुको वहतलाई मध्र्नजर राखी गुर्स्तरीर् उपभोग्र् वस्तुहरुको उपर्ोग र तबक्री
ववतरर् गने कार्यलाई मर्ायर्दत र व्र्वस्स्थत गनय बजार अनुगमनलाई तनरवतरता र्दइनेछ।
सं घीर् सरकारको मालपोत तथा नापी कार्ायलर् स्थानीर् तहलाई हस्तावतरर् गने नीतत

अनुरुप मालपोत तथा नापी कार्ायलर् नगरपातलकाको मातहतमा ल्र्ाई गुर्स्तरी र् सेवा
प्रवाह गररनेछ।

 नगरपातलका तभत्र रहेका टोल ववकास सं स्थाको क्षमता अतभवृवद्ध गरी नगरपातलकाको ववकास
र जनचेतनामूलक कार्यमा प्रसरर्क्ष सहभागी गराईनेछ। उसरकृष्ट कार्य गने टोल ववकास

सं स्थालाई पुरस्कृत गने नीतत तलइनेछ । टोल ववकास सं स्थालाई र्ददै आएको अनुदानलाई
तनरवतरता र्दईनेछ।

ु चीनको गावसु प्रावतको क्र्ानन् स्वार्त्त क्षेत्रसँग भतगनी
 र्स नगरपातलकाको ववदे शी मुलक
सम्बवि कार्म भै सकेको छ। आतथयक, सामास्जक, सास्कृततक क्षेत्रको अनुभव साटासाट

तथा आवश्र्क सहर्ोग आदान प्रदान हुने गरी भतगनी सम्बविको मजबुतीकरर् गररनेछ।
ु सँग अवतररावष्ट्रर् स्तरको सम्बवि कार्म गने नीतत अवलम्बन गररनेछ ।
थप मुलक

 सुशासन प्रबद्धयन तथा भ्रष्टचार तनर्वत्रर्का लातग ʺम भ्रष्टचार गर्दयन,ँ म भ्रष्टचार हुन र्दन्नँ, म
दे श र जनताका लातग ईमावदार भएर काम गनेछुʺ भन्ने प्रततज्ञा सवहतको कार्य सं स्कृततको
प्रवद्धयन गररनेछ।
आदरर्ीर् सैनामैनािासी जनसमुदार्हरु,
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“कृवर्, पर्यटन, उद्योग र पूवायिार, सु–संस्कृत, समृद्ध नगर सैनामैनाको आिार” भन्ने नारालाई

साकार पानयका लातग प्रथतुत गररएको नीतत तथा कार्यक्रमहरु आिारको रुपमा रहनेछन्।

र्ी नीततहरुको सफल कार्ायववर्नको लातग नगरपातलकामा कृर्ाशील राजनीततक दल,
सरकारी तथा गैर सरकारी सं घसं स्थाहरु, पत्रकार जगत, नागररक समाज लगार्त सम्पूर्य
सै नामैनाबासी

आमा–बुवा, दाजु–भाइ, र्ददी–बवहनीहरुको

रचनासरमक

सल्लाह, सुझाव

र

सहर्ोगको अपेक्षा गरे को छु । कोरोना भाईरसको महामारीको समर्मा प्रकोप रोकथाम तथा
तनर्वत्रर् गनय र नागररकको जनस्जवन सामावर् बनाउन नगरपातलकासं ग हाते मालो गदै
सहर्ोग गनुह
य न
ु े सम्पूर् य सरकारी तथा गैर सरकारी सं घ सं स्था, तनजी क्षेत्र, समुदार्, सहर्ोगी
हातहरु र सम्पूर् य नगरबासीहरुमा हार्दयक िवर्वाद र्दन चाहावछु ।

अवसरर्मा, दे श तभत्र र

बावहर रहनुभएका सम्पूर् य सैनामैना नगरवासीहरु कोतभड-१९ को महामारीबाट सुरस्क्षत रहँदै
नगर ववकासमा र्ोगदान गनुह
य न
ु ीेछ िन्ने अपेक्षा सवहत हार्दयक अनुरोि गदयछु।

िवर्वाद

नमथकार
स्चत्र बहादुर काकी
नगर प्रमुख
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