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र्स गररमामर् नगरसभाका सदस्र्ज्रू्, राजनीलतक दिका प्रमखु एवम ्प्रलतलनलिज्रू्, सरुक्षा लनकार्का प्रमखुज्रू्, संघ संस्थाका प्रमखु तथा प्रलतलनलिज्रू्, 
राष्ट्रसेवक कमयचारी, सञ्चारकमी एवम ्पत्रकारज्रू्, तथा उपस्स्थत सम्पूर्य महानभुावहरु, 

नेपािको संवविान जारी भएपलि स्थानीर् तहको पवहिो ५ वरे्ष कार्यकाि परुा भइ दोस्रो कार्यकािको िालग लनवायचन सम्पन्न भएर हामी र्स गररमामर् 
नगरसभामा उपस्स्थत भई आलथयक वर्षय २०79/080  को नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनय पाउँदा गौरवास्ववत भएका िौं।  

र्स अवसरमा रावष्ट्रर् स्वतवत्रता, सामास्जक वर्ार् र संघीर् िोकतास्वत्रक गर्तवत्र स्थापनाका िालग आफ्नो जीवन उसरसगय गनुयहनुे ञात–अञात शहीदहरु 
प्रलत भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयिु।रावष्ट्रर्ता, िोकतवत्र र जनजीववकाको आवदोिनमा अगवुाइ गनुयहनुे सम्पूर्य अग्रजहरुको र्ोगदानको उच्च सम्मान 
सवहत स्मरर् गनय चाहविु साथै कोलभड १९ का कारर् मसृरर्बुरर् हनुभुएका नगरवासीहरु प्रलत हार्दयक श्रद्धावजिी अपयर् गदयिु। मतृकका पररवार प्रलत 
हार्दयक समवेदना प्रकट गदयिु । 

स्थानीर् तहको लनवायचन सम्पन्न गनय सहभालग हनुे आम जनसमदुार्, राजनीलतक दि, लनवायचन आर्ोग, सरुक्षाकमी, कमयचारी र पत्रकार महानभुावहरुमा 
म हृदर् देस्ख हार्दयक िवर्वाद र्दन चाहविु । र्स अवसरमा जनमतबाट प्राप्त जनादेशिाई सैनामैनाको वहतमा खस्चयने समेत प्रलतवद्धता व्र्क्त गदयिु । 

संवविान प्रदत्त नगरको अलिकार, स्रोत सािन, उत्तरदावर्सरव, पारदस्शयता र जवाफदेवहता सवहतको स्थानीर् सरकारको रुपमा स्थावपत सैनामैना 
नगरपालिकाको आलथयक समवृद्ध र स्थानीर् स्तरमा िोकतवत्रको अभ्र्ासको क्रममा सहर्ोग गनुयहनुे राजनीलतक दि, कमयचारी, सरुक्षाकमी, पत्रकार एवम ्
सञ्चारकमी तथा सैनामैना नगरवासीहरु प्रलत िवर्वाद ञापन गदयिु।   

नेपािको  संवविानिे व्र्वस्था गरे बमोस्जम हामीिे  स्थानीर् सरकारको रुपमा नीलत, कार्यक्रम  प्रस्ततु गनय गईरहेकािौं। देश कोलभड-१९ को 
महामारीबाट प्रभाववत भई जनजीवन सहज तफय  गईरहेको  पररस्स्थलतमा र्स नगरपालिकाको आ.व. २०79/080 को नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्ततु 
गदयिु।  

जनताको प्रसरर्क्ष सलमपमा रहेको स्थानीर् सरकार जनताको सरर्ाग र बलिदानबाट प्राप्त उपिस्धि हो।स्थानीर् जनताको पूर्य िोकतवत्र, सशुासनको 
प्रसरर्ाभलूत, जनताप्रलत उत्तरदार्ी सरकार, भ्रष्ट्राचार मकु्त नगर लनमायर् तथा सभ्र् र स–ुसंस्कृत समाज एवम ् आफ्नो कतयव्र् प्रलत दृढ रहन ु र्स 
नगरपालिकाको आदशयको रुपमा रवह आएको ि।    

राज्र्को पनुसंरचना संगै संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह गरी तीन तहका सरकारको हक, अलिकार र कतयव्र् संवविानतः लनर्दयष्ट गररएका 
िन ्।र्स नगरपालिकाको प्रथम पञ्चबर्षीर् र्ोजनामा सैनामैना समवृद्धको आिार: उसरपादन पर्यटन र पूवायिार भने्न दीघयकालिन सोच तर् भएको र सोही 
सोच समेतिाई आिार मानी र्ो नीलत तथा कार्यक्रम तर्ार गररएको ि । रावष्ट्रर् दीगो ववकासको िक्ष्र् तथा ववलभन्न समर्मा नपेाि सरकारिे र्दएका 
मागयदशयनको पररलिलभत्र रही र्स गररमामर् सभामा आलथयक वर्षय २०७9/080 को वावर्षयक नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनय चाहविु । 
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नगरसभाका सदस्र्ज्रू् एवम ्उपस्स्थत महानभुावहरु, 

अब म आ.व. २०७9/080 को बावर्षयक नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनय चाहविु। 

 

सामास्जक ववकास 

1. नेपािको संवविान 2072 िे प्रदान गरेको नागररककको आिारभतू स्वास््र् सेवाको अलिकारिाई प्रसरर्ाभतू गनय स्वास््र् सेवा तथा 
संस्थाहरुिाई सवलिकरर् गररनेि । र्सका िालग नगरपालिकाका तीन वटा स्वास््र् चौकी, एक वटा सहरी स्वास््र् सेवा केवर र ि वटा 
आिारभतू स्वास््र् सेवा केवरिाई नेपाि सरकारबाट तोवकएका थप और्षिी र स्वास््र् सेवािाई लनशलु्क प्रदान गररनेि ।  

2. सैनामैना नगरपालिका कोलभड १९ ववरुद्धको पूर्य खोप सलुनस्ित भएको नगरपालिका घोर्षर्ा भइसकेकोिे र्सिाइ लनरवतरता र्दन आवश्र्क 
प्रववि लमिाईनेि।  

3. परोहा स्वास््र् चौकीिाई स्तरोन्नलत गरी मलुगयर्ामा ववशेर्षञ स्वास््र् सेवा, असरर्ािलुनक उपकरर् र सवुविा सवहतको १५ शैर्ा क्षमताको 
आिारभतू अस्पताि लनमायर् कार्य भईरहेको हुँदा उक्त लनमायर् कार्य लतव्रताका साथ सम्पन्न गररनेि । आिारभतू स्वास््र् केवर भवन लनमायर् 
कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था लमिाईनेि । 

4. सैनामैना नगरपालिका लभत्रका जेष्ठनागररक तथा अपाङ्गता भएका नागररकिाई घरमै स्वास््र् सेवा र्दने व्र्वस्था लमिाईनकुा साथै  अपाङ्गता 
भएका व्र्स्क्त, 70 वर्षय मालथका ज्रे्ष्ठ नागररक, गभयवलत तथा ससुरकेरी मवहिा, अलत ववपन्न गररव पररवारका व्र्स्क्तहरुिाई स्वास््र् सेवा 
लिनका िालग रुपवदेही स्जल्िा लभत्रका अवर् स्वास््र् संस्थामा जान ुपने भएमा लनशलु्क एम्विेुवस सेवाको व्र्वस्था लमिाइनेि । 

5. क्यावसर, मटुुरोग, मगृौिा रोग, गस्म्भर चोटपटक िागार्का ववलभन्न स्वास््र् समस्र्ा भएर आलथयक अभावमा स्वास््र् संस्थामा जान नसकेका 
ववपन्न नगरवासीिाई नस्जकको अस्पतािसम्म पगुरे उपचार गराउन आवश्र्क प्रववि लमिाईनेि ।  

6. पाठेघरको मखुको क्यावसर समर्मै पवहचान गनयका िालग तीन वटा स्वास््र् संस्थामा लनशलु्क लनर्लमत पाठेघरको मखुको क्यावसर स्स्क्रलनङ्ग 
गने कार्यको शरुुवात गररनेि । 

7. सैनामैना ११ वनकट्टीमा लनमायर् भएको सपयदंश उपचार केवर सवचािन गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेि ।जनावरको टोकाईबाट िाग्न े
रेववज रोगको रोकथामका िालग परोहा स्वास््र् चौकीमा संवचालित एवटी रेववज भ्र्ास्ससन िगाउन ेकार्यिाई थप व्र्वस्स्थत गररनेि । 
सैनामैनाका तीन वटै स्वास््र् चौकीमा रहेको प्रर्ोगशािा सेवािाई गरु्स्तरीर् र थप प्रभावकारी बनाउदै िलगने ि । 

8. संघीर् सरकारको सहकार्यमा सैनामैना नगरपालिकाको वडा नं. 11 वनकर्ट्टमा ट्रमा सेवटरको लनमायर् कार्य प्रारम्भ गररनेि । 

9. थारु समदुार्मा मात्र हनुे लसकिसेि एलनलमर्ा रोगको रोकथाम तथा उपचार गनय गरीव तथा ववपन्न पररवारको िालग आवश्र्क सहर्ोग 
गररनेि। 

10. ससुरकेरी आमा तथा स्शशकुो स्वास््र् प्रलत संवेदनस्शि रहदै ससुरकेरी आमा तथा नवजात स्शशकुो पोर्षर्का िालग आवश्र्क व्र्वस्था 
लमिाईनेि । 

11. फोहारमैिाको दीघयकालिन व्र्वस्थापनको िालग सैनामैना नगरपालिका वडा नं. १० स्स्थत एकिा पहाडमा बटुवि उपमहानगरपालिका, 
सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँ पालिकाको सहकार्यमा अवतर स्थानीर् तह संर्कु्त फोहारमैिा प्रशोिन केवर लनमायर् गनय संघीर् 
सरकारबाट जग्गा भोगालिकार लिई लनमायर् कार्यिाई प्राथलमकताका साथ अगालड वढाइनेि । 

12. सम्पूर्य नगरवासीिाई सफा, स्वच्ि र गरु्स्तरीर् खानेपानी उपिव्ि गराउन संघीर् र प्रदेश सरकारको समववर्मा पाइपिाईन ववस्तार र 
ओभरहेड टर्ाँङकी लनमायर्को कार्यिाई लनरवतरता र्दईनेि । 

13. नगरपालिकािाई पूर्य सरसफाई कार्म गनय आ-आफ्नो टोिमा सरसफाई गनय टोि ववकास संस्थािाई पररचािन गररनेि । सरसफाईमा 
उसरकृष्ट टोि ववकास संस्थािाई उस्चत परुस्कारको व्र्वस्था लमिाईनिे । 

14. मनो सामास्जक परामशयका कार्यक्रम संचािन गरी नगर लभत्रहनुे मनोसामास्जक लबकृलतहरूिाइ वरू्लनकरर् गलनय नीलत लिइनेि ।  

 

15. प्राथलमक तहका सबै बािबालिकािाई ववद्यािर्मा तर्ार गररएको लनशलु्क, स्वच्ि र स्वास््र् वियक खाजाका िालग संघीर् सरकारवाट 
प्राप्त हनु े बजेटमा थप गरी गरु्स्तरीर् खाजाको व्र्वस्था लमिाईनिे । सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत िात्राहरुिाई लनःशलु्क 
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उपिधि गराउदै आएको सेनटेरी प्र्ाड सेवािाई संस्थागत ववद्यािर्का िात्राहरुिाई समेत लनःशलु्क उपिधि गराउन शरुुवात गररने ि 
। 

 
16. वौवद्धक अपाङ्गता भएका वािवालिकाहरुिाई पठनपाठन गराउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेि । 

17. वािवालिकाहरुको लसकाइ कृर्ाकिाप अलभववृद्ध गरी शैस्क्षक गरु्स्तर सदुृवढकरर् गनय ववद्यािर्हरुमा ववञान प्रर्ोगशािा, पसु्तकािर् 
तथा सूचना प्रववलिको  पूवायिार ववकास गररनेि । आिारभतू तहको  स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायर् गरी क्रमशः िाग ुगररनेि । ववद्याथी 
प्रलतभा पवहचान गरी उसरकृष्ट प्रलतभाहरुिाई प्रोसरसाहन गररने ि । 

18. प्राववलिक कक्षा र ववञान ववर्षर् संचिन भएका ववद्यािर् तथा अनौपचाररक मवहिा ववद्यािर्िाई व्र्वस्स्थत रुपिे संचािन गनय प्रोसरसाहन 
गने नीलत लिईनेि । 

19. स्वास््र्का िालग खेिकूि राष्ट्रका िालग खेिकूद अलभर्ानिाई साथयक बनाउन नगरस्तरीर् खेिकूद सलमलतद्वारा नगर लभत्र  संचािन हनु े
सबै वकलसमका खेिहरुिाई एकद्वार प्रर्ािीवाट संचािन गररने ि । नगर लभत्रका र्वुाहरुिाई खेिमा प्रोसरसाहन गनय मेर्रकप 
संचािनि गररने ि साथै लबद्यािर्का ववद्याथीहरु सहभागी हनु ेनगरस्तरीर् खेि सप्ताहिाई लनरवतरता र्दइनेि । 

20. मवहिाहरुको मूिप्रवाहीकरर्, समावेशीकरर् तथा सशक्तीकरर्का िालग उनीहरुको सीप तथा क्षमता ववकासका कार्यक्रमिाई लनरवतरता 
र्दई वपिलडएका ववपन्न एकि तथा बेरोजगार मवहिाहरुिाई स्वरोजगार बनाउने नीलत लिईनेि । नगरपालिकािाई वािमैत्री 
नगरपालिका बनाउन बािसिवको क्षमता ववकास तथा सम्बियनका साथै बािवववाह  ववरुद्धको कार्यक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

21. नगर लभत्रका अपाङ्ग पररचर् पत्र प्राप्त नगरेका नागररकिाई पररचर् पत्र ववतरर्िाई लनरवतरता र्दईनेि । अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तहरुको 
क्षमता ववकास कार्यक्रम सवचािन गरी स्वरोजगार वनाउन े तथा ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रमिाई लनरवतरता र्दईनेि । मानव 
बेचववखन ववरुद्धको र्दवस, अपाङ्ग र्दवस, ज्रे्ष्ठ नागररक र्दवस िैवङ्गक वहंसा ववरुद्धको १६ र्दन ेअलभर्ान तथा अवतरावष्ट्रर् मवहिा श्रलमक 
र्दवसका साथै ववलभन्न र्दवसीर् कार्यक्रमिाई लनरवतरता र्दईनेि । 

22. संगठन, बचत र सीप ववकासको माध्र्मबाट गररबी वर्लुनकरर् गने उद्धेश्र्िे सैनामैना नगरपालिकामा सञ्चालित स्थानीर् ववकास कोर्ष 
कार्यक्रम समताको नीलत अबिम्बन गरी समदुार्मा वपिलडएका व्र्स्क्तहरुको सामास्जक, आलथयक शसस्क्तकरर्मा टेवा परु्ायउन 
सामदुावर्क संस्थाका सदस्र्हरुिाई ववलभन्न जनचेतनामिुक, क्षमतामिुक र आर्मिुक कार्यक्रम सञ्चािन गरी स्वाविम्बी र आसरमलनभयर 
बन्न प्ररेरत गररनकुो  साथै वडा नं १० र ११ मा सामदुावर्क संस्था गठन कार्यिाई लनरवतरता र्दइनेि । 

23. नगरलभत्रका पिालड परेका मवहिाहरुिाई उद्ममी तथा गलतस्शि वनाउन लनर्लमत सवचािन भैरहेको मवहिासंग उपप्रमखु कार्यक्रमिाई 
लनरवतरता र्दईनेि । 

24. बािवालिकाको सामास्जक, वौवद्धक तथा संवेगासरमक र नैलतक ववकासका िालग नगर प्रमखुसँग बािबालिका कार्यक्रमको थािनी गररनेि 
। 

25. समाजमा ववकृलतको रुपमा फैलिरहेको िाग ु पदाथय दवु्र्यसनी लनर्वत्रर्को िालग आवश्र्क कार्यक्रमहरु सवचािन गररनकुो साथै िाग ु
पदाथय, िाग ुऔर्षि, मर्दरा उसरपादन, ववतरर् र उपभोगमा कानून वमोस्जम कडा लनर्वत्रर् गररनेि । 

आलथयक ववकास 

26. रावष्ट्रर् भलूम आर्ोगको नीलत अनरुुप नगरपालिकालभत्र रहेका भलूमहीन सकुुम्वासी, भलूमहीन दलित र अव्र्वस्स्थत 
बसोवासीको पवहचान, िगत संकिन भई लनवेदनहरु प्रववष्ट गने कार्य अस्वतम चरर्मा रहेकोिे उक्त कार्य सम्पन्न 
भएपिात रावष्ट्रर् भलूम आर्ोगिे पवहचान र प्रमास्र्करर् गरेको  भलूमहीन दलित, भलूमहीन सकुुम्वासी र अव्र्वस्स्थत 
बसोवासीको घरजग्गा नापजाँच र नससा तर्ार गरर जग्गा िनी प्रमार् पजुाय ववतरर् गने व्र्वस्था लमिाईनेि । 

 

27. ववलभन्न उन्नत जातका ववउववजन र फिफूिका ववरुवा अनदुानमा ववतरर्िाई लनरवतरता र्दईनेि । बािीमा िाग्न े ववलभन्न वकरा तथा 
रोग व्र्वस्थापन तथा लनवारर् गनयको िालग वकटनाशक तथा ढुसीनाशक ववर्षादी ववतरर् तथा वािी उपचार स्शववर संचािन गररनेि । 
मसिा वािी तथा आिवुािी उसरपादन गने कृर्षकहरुिाई वीउ भण्डारर्को िालग  ढुवानी खचय तथा कोल्ड स्टोर शलु्कमा अनदुानको 
व्र्वस्था गररनेि ।  
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28. कृवर्ष पाठशािा तथा अनसुरर् कार्यक्रम संचािन गररने ि । माटोमा खाद्यतसरव व्र्वस्थापनको िालग माटो जाँच तथा ढैंचाको वीउ 

ववतरर् गररनेि । खेती प्रर्ािीमा िागत कम गनयको िालग प्िावष्टक रोि ववतरर् गररने ि । माहरुी पािन व्र्ावसार्मा  सहर्ोग 
परु्ायउनको िालग रानी तथा घारको ववतरर्िाई लनरवतरता र्दईनेि ।  

29.  साना व्र्ावसावर्क कृर्षकहरुिाई उसरपादन ववृद्ध गने उदे्दश्र्िे ववलभन्न वािीमा मागमा आिाररत कार्यक्रम संचािन गररने ि । कृवर्षमा 
िागत कम गनय कृवर्ष र्ास्वत्रकरर् र साना लसंचाई ववतरर् कार्यक्रममा र्दईदै आएको अनदुानिाई थप गने नीलत लिईनेि । 
कृर्षकहरुिाई वािी ववशेर्ष तालिमको व्र्वस्था गररनेि । व्र्ावसावर्क फूि खेती गने कृर्षकहरुिाई प्रोसरसाहन गररनेि । कृवर्षमा 
व्र्ावसावर्करर् गने उसरकृष्ठ  कृर्षकहरु पवहचान गरी प्रोसरसाहन कार्यक्रम संचािन गररनेि । 

30. उन्नत नश्ल सिुार कार्यक्रम र दूिमा िागत कम गनयका िालग वहउदे, वरे्ष, वहबुर्षीर् घाँसको बीउ, सेट्स /स्स्िप तथा डािे घाँसको 
लबरुवा लबतरर् कार्यिाई लनरवतरता र्दईनेि । 

31. पश ु स्वास््र् कार्यक्रममा उपचार, प्रर्ोगशािा, खोप सेवाहरुिाई प्रथालमकता र्दईनेि । साझेदारीमा र्वुा िस्क्षत कृवर्ष धर्वसावर्क 
प्रबियन गोठ, खोर, मािा पोखरी लनमार्य तथा ममयत कार्यक्रमिाई लनरवतरता र्दनकुा साथै पशपुािनमा िागत वर्लुनकरर् गनयको िालग 
र्ावत्रीकरर्मा लबशेर्ष जोड र्दइनेि । पशपंुक्षी तथा मािापािन सम्बविी तालिम र पशपुक्षी ंलबमा कार्यक्रमिाई लनरवतरता र्दईनिे ।  

32. मास ुर दिु उसरपादनिाई प्रोसरसाहन गनय उसरपादनमा आिाररत अनदुान कार्यक्रम सवचािन गररनेि । बाख्राको साना धर्वसावर्क कृवर्ष 
उसरपादन केवर( पकेट) लबकास कार्यक्रम र गरीब, लबपन्न पररवार पोर्षर् कार्यक्रम िाग ुगररनेि । बाझोपन भएका पशहुरुिाई िमु्ती 
स्शलबर माफय त उपचार गने नीलतिाई लनरवतरता र्दईनेि । 

33. नगरपालिका लभत्र रहेका िाडा चौपार्हरु व्र्वस्थापन गनय सावयजलनक नीस्ज साझेदारीमा आिाररत कार्यक्रममा नगरपालिकािे सहर्ोग गने 
नीलत लिईनेि । 

34. गररवी वरू्नीकरर् तथा रोजगारीका अवसरमा बवृद्ध गनय रोजगार सेवा केवरको संचािन तथा व्र्वस्थापनिाई थप प्रभावकारी बनाइनेि । 
श्रम सम्बवििाई प्राथलमकता र्ददै सावयजालनक पूवायिार लनमायर्, कृवर्ष, अवर् व्र्वसार्, उद्योग र ववत्तीर् क्षते्रबाट रोजगारीको लसजयना गररनेि 
। 

35. प्रिानमवत्री रोजगार कार्यक्रमका िालग स्थानीर् तहमा दताय भएका बेरोजगार व्र्स्क्तहरुिाई वर्नुतम १०० र्दनको रोजगारी प्रसरर्ाभतु गनय 
कामका िालग पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुावर्क आर्ोजना संचािन गरी श्रममिुक र्ोजना माफय त समदुार्को ववकाससंगै सामास्जक 
संरक्षर्को व्र्वस्था लमिाईनेि।  

36. संघ तथा प्रदेशिे संचािन गने रोजगारमिुक कार्यक्रममा अपनसरव कार्म गदै रोजगारीका क्षेत्र ववस्तार गररनेि । दक्ष तथा सक्षम 
जनशस्क्तको ववकास गनय र आवतररक रोजगारीको प्रवियन गनय आवश्र्क लसपमिुक तालिम पवहचान गरी बेरोजगार व्र्स्क्तहरुिाई 
लसपमिुक तालिम माफय त रोजगार वनाउने नीलत लिईनेि । 

37. नगरपालिका स्तरीर् र्ोजनाहरुमा रोजगार सेवा केवरमा सूचीकृत बेरोजगारहरुिाई प्राथलमकतामा राखी आवतररक रोजगारी लसजयना गनय 
सरोकारवािा लनकार् र लनजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समववर्मा जोड र्दईनेि ।  

पूवायिार ववकास  

38. नगर लभत्र रहेका पाकय , उद्यान िगार्तका हररत क्षेत्रिाई व्र्वस्स्थत, सफा र सवुदर बनाउन ेकार्यिाई प्राथलमकतामा रास्खनेि । 

39. सावयजलनक लनजी साझेदारीमा लनमायर् तथा सञ्चािन हनुे र्ोजना तथा कार्यक्रमिाई सचुीकरर् गनय खोज अनसुविान गरी बजेटको िालग 
संघ, प्रदेश र नगरपालिकाको सहिगानीमा सचुारु गने नीलत लिइनेि । 

40. नगर लभत्र लनमायर् हनु ेक र ख बगयका भवन र १५ घरु मालथ क्षते्रफिमा बने्न सबै बगयका भवनहरुमा बर्षायदको पानी सोझै ढि वा 
नािीमा नलमसाई पनुभयरर्का लनस्म्त सोक वपट वा रेन वाटर हाभेवष्टङ्ग (Rain Water Harvesting)  को प्रववलि अपनाई जलमन मलुन 
पठाउने व्र्वस्था अविम्वन गररनेि । 

41. शहरी सौवदर्य र हराभरा नगर बनाउन एक घर दईु ववरुवाको अविारर्ा िाई लनरवतरता र्दईनेि ।  

42.  सरुस्क्षत वस्तीका िालग हररत नदी क्षेत्र ववकास गनय नदीको िेउ तथा उकास भएको जलमनमा वार्ो ईस्वजलनर्ररङ्ग (Bio 

Engineering)  प्रववलि अपनाई वकृ्षरोपर् गने नीलत लिईनेि । 

43. भवन संवहता अनसुार भवन लनमायर् गनय र्स नगरमा रहेका डकमीहरुिाई आवश्र्क तालिम प्रदान गने र पनुतायजगी तालिमको 
व्र्वस्थािाई लनरवतरता र्दईन ेि । 
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44. आर्ोजनाहरुमा गररने लनमायर् कार्यको गरु्स्तरीर्ता परीक्षर् गनय प्रर्ोगशािा स्थापना गररनेि। 

45. नगर लभत्रका मु् र् सडकहरु मलुगयर्ा-िसु्म्बनी सडक, किौनी- िसु्म्बनी सडक, सैनामैना चक्रपथ, सैनामैना मेजर सडक, सािझण्डी- 
ढोरपाटन सडक जस्ता ठूिा सडकहरुमा वातावरर्ीर् रुपमा सवुदरताका लनस्म्त ग्रीनबेल्ट लनमायर् गनय सगुस्वित सदाबहार फुल्ने ववरुवा र 
फिफुिका ववरुवा रोप्ने कार्यको थािनी गररनेि । 

46. संघ, प्रदेश र नगरपालिकाको सहिगानीमा ठूिा तथा महसरवपूर्य आर्ोजनाहरुमा बजेटको सलुनस्ित गरी लनमायर् कार्यिाई लनरवतरता 
र्दइनेि । 

47. नगरलभत्र रहेका दाहसंस्कार घाटहरुको उस्चत व्र्वस्थापन, स्तरउन्नती तथा ममयत र संरक्षर् गनय ववशेर्ष र्ोजना सवचािन गररनेि । 

48. र्स नगरमा बसोबास गने थारु समदुार् िगाएतका अवर् आर्दवासी समदुार्हरुको भार्षा, संस्कृलत जगनेाय गने र ऐलतहालसक भड्िा 
महोसरसविाई लनरवतरता र्दईनेि । 

49. चरेु क्षेत्रको संरक्षर् तथा संवियन गनय नगरपालिका, सामदुावर्क वन र राष्ट्रपलत चरेु संरक्षर् कार्यक्रमको सहकार्यमा चरेु पहाडको फेदमा 
तारजािी गने र लभरािो जलमनमा बाँस, लनगािो, अलिसो, केतकुी िगार्तका लबरूवा रोप्ने कार्यिाई लनरन्नतरता र्दइनेि । 

50. ववस्तारै घट्दै गएको भलूमगत पानीको सतह पनुभयरर् गरी मालथ ल्र्ाउन तथा पर्ायवरर् संरक्षर् गनय एक वडा एक पोखरी लनमायर् गने 
नीलत लिइनेि । ऐलतहालसक महसरवका पोखरीको समेत ववस्तार गरी पर्यटकीर् प्रवियन गररनेि र ठुिा पोखरीमा वफलसङ् स्टेसन रास्खनेि 
। 

51. ववकेस्वरकरर्को लसद्धावत अनरुुप वडावासीिाई सम्वोिन हनुे गरी वडामा र्दईन ेपूस्जगत अनदुानिाई ववृद्ध गने नीलत लिईन ेि । 

52. स्वस्थ नागररक, स्वस्थ नगर भने्न नीलतिाई अंलगकार गरी खिुा व्र्ार्मशािा लनमायर् गने कार्यिाई लनरवतरता र्दइनेि । 

53. नेपाि सरकारबाट गररव तथा ववपन्न नागररकको पररचर्पत्र प्राप्त नगरवासीिाई िस्क्षत गरी गरीवसंग नगर प्रमखु स्जववकोपाजयन 
कार्यक्रमको थािनी गररनेि।  

54. सैनामैना ११ जिैर्ा स्स्थत राजापानी लसमसार क्षेत्र र सैनामैना ४ िेडवुा लसमसार क्षेत्र आसपास सामवुहक मािापािन गरी पर्यटकीर् एवं 
पर्ायवरर्ीर् प्रवियन गदै स्थानीर्को आर्स्रोत ववृद्ध गने नीलत लिइनेि । 

55. खिुा संग्रािर्को रुपमा रहेको सैनामैना क्षेत्र लभत्र पने सावयजलनक जग्गा संरक्षर् एवं सो क्षेत्रको प्रवियन गने नीलत लिइनेि । 

56. सर्दर्ौ देस्ख बसोवास गदैं आएका अलत इमावदार र सरि स्वभावका  िलन आर्दवासी थारु समदुार्हरुको वविमान आिारभतू 
आवश्र्कता मध्रे् सडक र ढि लनकास िगार्तका समस्र्ाहरु हािसम्म र्थावत रही सोबाट उपेस्क्षत एवं वस्ञ्चत रही संवस्वित 
लनकार्मा समेत आवाज पगु्न नसकी वर् समदुार्को पवहचान, संस्कृलत र संस्कारिाई समेत असर नपने गरर थारु जातीको बाहलु्र्ता 
रहेको र्स नगरपालिकाको वडा नं. १ को परोहा गाउँ, वडा नं. ५ पोखरलभडवा गाउँ र वडा नं. ११ को तािी र लबचौवापरु गाउँमा 
रहेका सडकहरुको दार्ाँवार्ाँ वकृ्षारोपर् सवहत ढि लनकास, कािोपते्रको सट्टा टार्ि वविर्ाउने, वत्ती जडान गने र वातावरर् सवतिुन 
कार्म गने कार्यमा समेत टेवा पगु्ने भएकोिे ववकासको प्रलतफिबाट असरर्वत पिालड परेको उक्त समदुार्िाई स्थानीर् सरकारको प्रसरर्क्ष 
अनभुलूत र्दिाउन पवहिो चरर्मा वातावरर् मैत्री उज्र्ािो नमूना गाउँ बनाउन ेनीलत लिइएको ि । 

57. नेपाि सरकार र िसु्म्बनी प्रदेशको सहिगानीमा वडा नं 3 मा अवस्स्थत िामीरह वहउुदे्दश्र्ीर् वाँि वहवुवर्षयर् ठेक्का व्र्वस्थापन गरी 
लनमायर् गने व्र्वस्था लमिाईन ेि । 

58. प्रदेश सरकारको सहकार्यमा वडा नं. 1 मा प्रदेशस्तरको  ज्रे्ष्ठ नागररक ग्राम र वडा नं. 9 मा र्ात्र ुप्रलतक्षािर् सवहतको ररफे्रस सेवटर  
वहवुवर्षयर् र्ोजनाको रुपमा लनमायर् गने व्र्वस्था लमिाईनेि । 

59. संघीर् सरकार र नगरपालिकाको सहकार्यमा परोहा पमेश्वर वोिवमिाम मस्वदर लनमायर् कार्य सम्पन्न गरी पर्यटवकर् िालमयकस्थिको 
रुपमा ववकास गररनेि । 

60. नगरलभत्रका ऐलतहालसक, िालमयक तथा सांस्कृलतक सम्पादाहरुको संरक्षर् गरी पर्यटन पवयद्धन गनय थप पवुायिार लनमायर् गने नीलत लिईनेि 
। 

61. संघ, प्रदेश र नगरपालिको सझेदारीमा लनमायर्ालिन औिोलगक ग्राम, गौतम वदु्ध अवतरायवष्ट्रर् वक्रकेट रङ्गशािा,  मलुगयर्ास्स्थत रावष्ट्रर् फुटवि 
रङ्गशािा,  वोिवम पाकय  पूवायिार ववकास, मलुगयर्ास्स्थत स्चस्र्ान भण्डार, वडा कार्ायिर् लनमायर् जस्ता वहवुवर्षयर् र्ोजनाहरुको लनमायर् 
कार्यिाई लनरवतरता र्दईनकुो साथै वडा नं. 9 र १० को वडा कार्ायिर् भवन लनमायर् कार्य शरुुवात गररनेि  । 
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62. एलसर्ािी ववकास वैंकको सहर्ोगमा सैनामैना चक्रपथको सािझण्डी खण्ड सवहत ११ वटा नगरका रर्नैलतक सडक, राजापानी र 
पानवारी लसमसार क्षेत्र, मिमिा क्षते्र एवककृत ववकास आर्ोजना, फोहरमैिा व्र्वस्थापन केवर, मलुगयर्ा स्स्थत दगुाय मस्वदर शैिपतु्री पाकय  
जस्ता रर्नैलतक महसरवका र्ोजनाहरु कार्यववर्न गने व्र्वस्था लमिाईनेि ।  

63. नगरपालिकाको प्रशासलनक भवन पररसरको अिरुो लनमायर् कार्यिाई प्राथलमकता साथ सम्पन्न गररनेि । 

वन वातावरर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन 

 

64. ववपद् वरू्लनकरर्को िालग पूवय तर्ारीमा जटुौ भने्न अलभर्ानिाई साकार पानय ववपद् व्र्वस्थापन सलमलतिाई अझैं प्रभावकारी वनाइनेि । 

65. नगर ववपद् प्रलतकार्य र्ोजना वनाई नेपािी सेना, नेपाि प्रहरी, टोि ववकास संस्था, स्थानीर् सिव र रेडक्रससँग समववर् र सहकार्यमा 
ववपद् वरू्लनकरर् एवं व्र्वस्थापनको प्रवक्रर्ािाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेि । 

66. बढ्दो ववपद्जवर् जोस्खम वरू्नीकरर्का िालग ववद्यािर्का स्शक्षक र ववद्याथीिाई भवन मापदण्ड  तथा सडक सरुक्षा उपार्हरु सवहत 
ट्रावफक स्शक्षा अलभमसु्खकरर्को व्र्वस्था लमिाइनेि । 

67. रावष्ट्रर् राजनीलतमा अमूल्र् र्ोगदान परु् र्ाउने व्र्स्क्तसरवहरुको स्मलृत र्दवसको अवसरमा नगरपालिका र सामदुावर्क वनको सहकार्यमा 
सघन वकृ्षारोपर् कार्यक्रमिाई लनरवतरता र्दइनेि । 

68. जिवार् ु पररवतयनिे ववश्विाई नै चनुौलत र्दइरहेको वतयमान पररप्रके्ष्र्मा जिवार् ु पररवतयनिाई तल्िो तहबाट नै सामना गने खािका 
गलतववलिहरुिाई प्रोसरसावहत गररनेि । जिवार् ुअनकूुलित ववकासका कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरी हररत अथयतवत्रको प्रवियन गने नीलत 
लिइएको ि । 

69. सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका, गैडहवा गाउँपालिका र सदु्धोिन गाउँपालिकाको संर्कु्त प्रर्ास र सहकार्यमा अवतर स्थानीर् 
तह ववपद् व्र्वस्थापन तथा वारुर्र्वत्र सञ्चािन सलमलत गठन गरी वारुर्र्वत्र सञ्चािनमा ल्र्ाइएको ि । अवतर स्थानीर् तह ववपद् 
व्र्वस्थापन केवरको सवलिकरर् र ववस्तार गररनेि । जिवार् ु अनकूुिन, बैकस्ल्पक उजाय तथा ववपद् प्रलतकार्यर्ोजनािे अँगािेका 
ववर्षर्हरुिाई प्राथलमकता र्दई कार्ायववर्नमा ल्र्ाइनेि । 

70. नगरपालिकाबाट खररद गररने सवारी सािानहरु वातावरर् मैत्री बनाउदै ववद्यलुतर् सवारी सािन खररद गने कार्यिाइ प्राथलमकता र्दइनेि 
।  

71. ववपद् व्र्वस्थापन सम्बविी काननु, नीलतहरु तथा कार्यर्ोजना तर्ार देस्ख जोस्खम वरू्नीकरर्िाई पवुय तर्ारी र प्रलतवक्रर्ा एवं ववपद् 
उसरथानशीि समाज लनमायर् कार्य USAID र नेपाि नगरपालिका संघको साझेदारीमा अस्घ बढाइनेि साथै ववपद् व्र्वस्थापनिाई थप 
प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका नेपािी सेना, शसस्त्र प्रहरी, नेपाि प्रहरी, रेडक्रस र नेपाि स्काउटसँगको 
साझेदारीमा आपतकािीन उद्धार टोिीको गठन तथा सञ्चािन गररनेि । 

72. जंगिी जनावरबाट कृर्षी क्षेत्रमा हनुे क्षेतीको वर्लुनकरर्ाका िालग वन कार्ायिर् सँग आवश्र्क समववर् गरी कार्यक्रम 
संचािन गरीनेि ।  

 

सेवा प्रवाह तथा सशुासन 

73. घर नसशा पास प्रर्ािीिाई सिुार गरी पारदशी, वैञालनक र आिलुनक कार्यका िालग इिेसट्रोलनक ववस्ल्डङ्ग प्रलमट लसस्टम (Electronic 

Building permit System -EBPS ) प्रर्ािी  माफय त नससा पास सेवा प्रवाहिाई घर दैिोसम्म परु्ायउने व्र्वस्था लमिाइनेि र परुाना 
नसशाको DIGITIZATION को कार्यिाई लनरवतरता र्दईनेि ।  

74. भकूम्प प्रलतरोिी र सरुस्क्षत घर लनमायर् गनय भवन लनमायर् संवहता तथा भवन लनमायर् मापदण्डको र परुाना घरको मजवलुत बढाउनको 
िालग रेट्रोवफवटङ (RETROFITTING) सम्बविी सूचना तथा जानकारीको िालग संचार माध्र्मबाट प्रचारप्रसार गरी जनचेतना अलभबवृद्ध 
गररनेि ।   

 

75. नगरपालिकाको सेवा प्रवाहिाइ ववकेस्वरत गरी वडा तह सम्म परु्र्ायउने िक्ष अनरुुप उपभोक्ता सलमलत माफय त सञ्चािन गररन े
र्ोजनाहरुको सम्झौता सम्बस्वित वडावाटै गने नीलत लिईनेि ।  
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76. नगरपालिकािे हािको संवैिालनक तथा कानूनी व्र्वस्था अनसुार राजश्व संकिनको दरहरु कार्म भइसकेको र थप दार्रा लनिायरर् गरर 
सरर्सको प्रचार प्रसार गनय आवश्र्क देस्खएकोिे आगामी वर्षयहरुमा राजश्व प्रक्षपेर् गनुयभवदा पवहिे सरोकारवािाहरुसँग प्रर्ाप्त ििफि 
तथा परामशय गरी आलथयक जीवनमा प्रसरर्क्ष असर नपने व्र्वस्था लमिाइ करको दर ववृद्ध नगरी दार्रा फरावकिो वनाइनेि । करदातािे 
लतनुयपने कर रकम सम्वविी जानकारी उपिव्ि गराउन कर स्शक्षा सम्वविी सचेतना कार्यक्रम संचािन गने नीलत लिइनेि । 

 

77. नगरपालिकामा सूस्चकरर् भई नगर क्षेत्रलभत्र चल्ने अटोररससा र ई-ररससाहरुिाई ववगतमा िकडाउनका कारर्िे वावर्षयक िाग्ने कर िुट 
नपाएको कारर्िे नववकरर् र वावर्षयक कर नआएकोिे करको दार्रामा ल्र्ाउन आ.व. २०७६।०७७ र २०७७।०७८ को वावर्षयक 
करमा  िुटर्दन ेव्र्वस्था लमिाईनिे । 

78. नगरपालिकाको मतहातमा रहेको वडा नं. ३ मा िाग्ने मलुगयर्ा सोमवार, लबहीवार र वडा नं. ८ शावती टोिमा िाग्ने शकु्रवार साप्तावहक 
हाटवजारको हकमा प्राकृलतक ववपद् र महामारी आएको खण्डमा साप्तावहक हाटवजार सञ्चािन हनु नसकेको अवलि भरको दामासाहीका 
वहसाविे आउने ठेक्का रकममा  िुटर्दने नीलत लिइनेि र वडा न १० स्स्थत पानवारी हाटबजार आ.व ०७९/०८० देस्ख सञ्चािनमा 
ल्र्ाइनेि । 

79. फुस तथा िाप्रोको घरमा जीवन लनवायह गरी गजुारा गने घरपररवारहरुिाई सम्पस्त्तकर तथा भलुमकर, बहाि ववटौरी र पूवायिार ववकास 
शलु्क मा िुटर्दन ेनीलत लिइनेि। 

80. जतु्ता, चप्पि, िाता लसिाउन,े ममयत गने, बटु पोलिस िगाउने र मकै पोिेर दैलनक जीवन लनवायह गने पशेा व्र्वसार्ीहरुिाई व्र्वसार्कर 
र वैठकी शलु्कमा िुटर्दन ेनीलत लिइनेि। 

81. सम्पूर्य पेशा व्र्वसार्ीहरुिाई करको दार्रामा आवद्ध गनय र राजश्व असिुीमा लतव्रता ल्र्ाउन सवै वडामा सम्बस्वित वडाको वडा 
अध्र्क्षको संर्ोजकसरवमा राजश्व पररचािन उपसलमलत गठन गररनेि । 

82. आ.व ०७९/०८० को पवहिो चौमालसक लभत्र  व्र्वसार् कर, वहाि कर, सम्पस्त्त कर, मािपोत तथा भलूमकर, बहाि ववटौरी र पूवायिार 
ववकास शलु्क एक मसु्ट बझुाएमा लनस्ित रकम िुटर्दन ेनीलतिाई लनरवतरता र्दईनेि । 

83. आगामी आ.व. देखी नगरपालिकाबाट गररने खचयका भकु्तानीहरु अनिाइन प्रर्ािी माफय त गररनेि र नगरपालिकाको कर प्रर्ािीिाई 
सहज सिुभ पारदशी र प्रववलि मैत्री बनाई अनिाइन प्रर्ािीबाट कर चकु्ता गने व्र्वस्था लमिाईनिे । नगरपालिकाबाट जनतािाई 
प्रदान गररने सेवाहरु लिटो िररतो, चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाउन कम्प्र्टुरकृत सेवा प्रर्ािीको लबकास गदै िलगनेि। 

 

84. नगरपालिका अवतगयत ररक्त रहेका कानून बमोस्जम करार सेवा लिन लमल्ने पद बाहेकको स्वीकृत दरबस्वदमा स्थार्ी पदपूलतय प्रवक्रर्ा 
अगावढ बढाउन ेनीलत लिइनेि । 

85. हाि सम्म कमयचारीिाइ प्रदान गदै आएको प्रोसरसाहन भत्तािाइ पनुराविोकन गरी वस्तलुनष्ठ र कार्य सम्पादन सूचकमा आिाररत बनाउन े
नीलत लिईनेि ।   

  

86. स्थानीर् तहिाई प्राप्त अलिकारहरुको प्रर्ोग गरी स्थानीर् सरकारको काम कारवाहीिाई प्रभावकारी बनाउन लनमायर् गररएका ऐन 
कानूनहरुिाई कार्ायववर्नमा ल्र्ाइ ववर्षर्गत क्षेत्रका असरर्ावश्र्क कानून तजुयमा गने कार्यिाई लनरवतरता र्दइनेि । सेवाप्रवाहिाई 
सरलिकृत बनाउन अलिकतम सूचना प्रववलिको प्रर्ोग गररनेि।   

87. वर्ावर्क सलमलतमा दताय भएका लनवेदनहरुको वर्ावर्क सलमलत माफय त सूस्चकृत मेिलमिाप सहजकतायद्धारा दबैु पक्षिाई मेिलमिापको 
माध्र्मबाट लसघ्रताका साथ वर्ार् लनरुपर् गरी दबैु पक्षिाई स्जतको प्रसरर्ाभतूी हनुे गरी समर्मै वववादको लिनोफानो गररने ि । 

 

88. वर्ावर्क सलमलतका पदालिकारी, सूस्चकृत मेिलमिाप सहजकताय र कमयचारीहरुिाई समर्ानकूुि  पनुतायजगी तथा क्षमता ववकास सम्बविी 
तालिम प्रदान गरी सक्षम एवं सविीकरर् गराउने नीलत लिइनेि ।  

89. नगरपालिका कार्ायिर्मा लडस्जटि नागररक वडापत्र राख्न े कार्यको सभुारम्भ गररनेि। सेवाप्रवाहिाई प्रवक्रर्ामूखी नभई पररर्ामूखी 
बनाईनेि। नगरपालिकाको खचय प्रर्ािीिाई सरलिकृत गररनेि।जनतािाई सरि ववलिबाट समर्मै सेवा प्रदान गने गरी नगरपालिकाका 
शाखाहरुको स्पष्ट कार्यवववरर् बनाई िाग ुगररनेि। 
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90. नगरपालिकाको हरेक क्षेत्रको ववकासका िालग नगर प्रोफाइि हनुपुने मावर्ता अनसुार लडस्जटि स्थानीर् सूचना प्रर्ािी (LGMIS) 
सफ्टवेर्र जडान गने र गगुि बेस्ड लडस्जटि हाउस नम्बरीङ् कार्यिाई लनरवतरता र्दइनेि । 

91. नगरपालिका र अवतरगतका वडा कार्ायिर् तथा स्वास््र् चौकीहरुमा सेवा प्रवाहिाई सहज वनाउनका िालग फ्री-वाईफाईको व्र्वस्था 
लमिाईनेि । 

92. नव लनवायस्चत जनप्रलतलनलिहरु र कमयचारीहरुिाई क्षमता अलभववृद्ध सम्बविी तालिम प्रदान गरी नगरवासीिाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गनय 
संस्थागत सदुृवढकरर् गररनेि। नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना पनुराविोकन गरी जनशस्क्त पूलतय गने कार्यिाई प्राथलमकता र्दइनेि। 
पारदस्शयता तथा जवाफदेवहता कार्म गरी नागररकमैत्री सेवा प्रवाहको व्र्वस्था गररनेि। 

93. ८० वर्षय मालथका जेष्ठ नागररक र पूर्य अपाङ्गता तथा असक्त भएका िाभग्राहीहरुिाइय बैंकमाफय त घरमै सामास्जक सरुक्षा भत्ता ववतरर्को 
व्र्वस्थािाई थप प्रभावकारी बनाईनेि । सामास्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीहरुको फोटो सवहतको वववरर् अनिाइन प्रर्ािीमा 
अद्यावलिक गररनेि। 

94. रावष्ट्रर् पररचर् पत्र तथा पस्ञ्जकरर् ववभागसंग समववर् गरी िुट लडस्जटाइजेसनिाई पूर्यता र्दइनेि। 

95. एम.आइ.एस. सेवा इकाई संचािन कार्यिाइ लनरवतरता र्दइ नपेाि सरकार र ववश्व बैंक ववच भएको सम्झौता बमोस्जम सन २०२४ 
सम्म जवमदताय सतप्रलतशत परु्र्ायउने राज्र्को नीलतिाई पूर्य रुपमा अंलगकार गररनेि।  

96. नगरपालिका तथा वडा कार्ायिर्हरुको िालग आवश्र्क ववद्यतुीर् उपकरर् फलनयचर िगार्तको व्र्वस्था लमिाई सवुविा सम्पन्न 
बनाइनेि।    

97. नगरपालिकाबाट संचालित कार्यक्रमहरुमा हनु ेफजिु खचय घटाइ लमतव्र्वर्ता कार्म गररनेि।  

98. जनतासंग जनप्रलतलनलि हािो सैनामैना रािो सैनामैना जस्ता रेलडर्ो टेलिलभजन कार्यक्रम सावयजलनक सनुवुाई सामास्जक पररक्षर् तथा 
सावयजलनक पररक्षर् जस्ता कार्यक्रमिाई लनरवतरता र्दई पारदस्शयता र जवाफदेहीता कार्म गररनेि।  

99. नगरपालिकाको पवुय पस्िम राजमागयको क्षेत्रमा सडक दघुयटना वर्लुनकरर् तथा शास्वत सरुक्षा कार्म गनय प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा 
लस.लस. क्यामेरा जडान कार्यिाइ परु्यता र्दइनेि ।  

100. लनर्दयष्ट भ-ूउपर्ोग क्षेत्र र भ-ूउपर्ोग र्ोजनाको आिारमा भमूी तथा भमूीश्रोतको उपर्ोग गने व्र्वस्था सलुनस्ित गनय नगर स्तरीर् भ-ू 
उपर्ोग नसशा तर्ार भएकोिे स्थानीर् भ-ूउपर्ोग पररर्षद बाट पास गरर कार्ायववर्नमा ल्र्ाईनेि। सरकारी, सावयजलनक र गठुी 
जग्गाहरूको पवहचान, नापजाँच, संरक्षर् तथा समसु्चत उपर्ोगको नीलत कार्ायववर्नमा ल्र्ाइनेि । 

101. नगरको समसु्चत ववकासका िालग भार्षा, परम्परा, संस्कृलतको प्रवयिन तथा पर्यटन प्रवयिन र अवर् सामास्जक आलथयक पक्ष समेत आदान 
प्रदान हनु ेगरी अवर् राष्ट्रका स्थानीर् सरकारहरुसँग नगरको पवहचान तथा ववकासिाई अवतरावष्ट्रर् समदुार्बीच पररस्चत गराउन भलगलन 
सम्बवि लबस्तार गने नीलत लिइनेि। 

नगरसभाका सदस्र्ज्रू् एवम ्उपस्स्थत महानभुावहरु, 

"सैनामैना समवृद्धको आिारः उसरपादन, पर्यटन र पूवायिार" भने्न नारािाइ साकार पानयका िालग प्रस्ततु गररएको नीलत तथा कार्यक्रमहरू आिारको रुपमा 
रहनेिन । र्ी नीलतहरुको सही कार्ायववर्नको िालग जनप्रलतलनलि नगरपालिकामा वक्रर्ाशीि राजनीलतक दि सरकारी तथा गैर सरकारी संघ 
संस्थाहरु पत्रकार जगत, नागरीक समाज िगार्त सम्परु्य सैनामैनावासी आमा-बवुा दाजभुाई र्ददी-बवहनीहरुको रचनासरमक सझुाव सल्िाह र 
सहर्ोगको अपेक्षा गरेको िु । 

अवसरर्मा देश लभत्र र बावहर रहनहुनुे सम्पर्य सैनामैना नगरवासीहरुबाट नगर लबकासमा नगरपालिकासँग हातेमािो गदै र्ोगदान गनुयहनुिे भने्न अपके्षा 
सवहत हार्दयक िवर्वाद ञापन गदयिु ।  

 

 

 

       िवर्वाद 

          फरे्वद प्रसाद शमाय 
      नगर प्रमखु 


