शंखरापुर नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को िालग यस नगरपालिकाको चौथो नगर सभामा
नगर प्रमुख श्री सुवर्ण श्रे ष्ठज्युबाट पेश गररएको नीलि िथा कायणक्रमको वक्तव्य
माननीय सभाध्यक्ष एवं नगर सभा सदस्यज्युहरु
स्थानीय िहको लनवाणचन भइ जनप्रलिलनलिको रुपमा आज फेरी यस गररमामय नगर सभाको
बैठकिाई सम्बोिन गनण पाउँदा मिाइ अत्यन्िै खुशी िागेको छ ।
१. नेपािको िोकिान्त्न्िक आन्दोिनका क्रममा नेपाि र नेपािी जनिाको मून्त्क्तका िालग
आफ्नो ज्यान उत्सगण गनुण हुने सम्पूर् ण शहहदहरु प्रलि हार्दणक भावपूर् ण श्रद्धान्जिी अपणर् गदणछु
साथै हवलभन्न प्राजान्त्न्िक आन्दोिनका क्रममा घाइिे हुन ु भएका घाइिे हरुको न्त्शघ्र स्वास््य
िाभको कामना गदणछु।

२. आलथणक वर्ण २०७६/७७ को नगर हवकासको बजेट नीलि िथा कायणक्रम िजुम
ण ा गदाण

नेपािको सं लबिान को अनुसूची ८ र नेपाि सरकारबाट प्राप्त स्थानीय िहको योजना िथा
बजेट िजुम
ण ा र्दग्दशणन २०७४ िे गरे का व्यवस्थािाई पूर् ण रुपमा पािना गने प्रयासगरीएको
छ।चािु लिवहर्णय योजना, दीगो हवकासका िक्ष्य, नेपाि सरकारबाट प्राप्त स्वीकृि क्षेिगि
नीलिहरु, राहिय योजना आयोग,

मन्िाियहरुबाट प्राप्त मागणदशणनिाई आिार मानी नगर

हवकास योजना िथा लनलि, कायणक्रम ियार गरीएको छ । नगर हवकास योजना िजुम
ण ा गने
क्रममा नगरमा हक्रयान्त्शि राजलनलिक पाटी, हवर्यगि कायाणियहरु, गैर सरकारी सं स्था,
नागररक समाज िथा वडाबाट प्राप्त सुझाविाई आिारको रुपमा लिईएको छ ।

३. समृद्ध नेपाि सुखी नेपािीको राहिय अलभयानिाई साथणक िुल्याउन यस नगरपालिकाको नीलि
िथा कायणक्रम त्यसै र्दशा िफण अगाडी बढाइने व्यहोरा समेि अवगि गराउन चाहन्छु |
४. स्थानीय िह जनिाको सवाणहिर् हवकास सुलनन्त्िि गरी आफ्नो घरदै िोबाट सावणजलनक सेवा

प्राप्त गने जनिाको नन्त्जकको सरकार रहे को पररप्रेक्ष्यमा स्थालनय जनिािे अनुभलू ि हुने गरी
हवकास लनमाणर् र सेवा प्रवाहमा सुिार गरी नगरिाई नमूना नगरको रुपमा हवकास गरीने
िक्ष्य सहहि यो नीलि िथा कायणक्रम प्रस्िुि गरे को छु ।

उपन्त्स्थि नगर सभा सदस्यज्यूहरु
अब म शंखरापुर नगरपालिका हवकासका सम्भावना र च ुनौिीहरुको र शंखरापुर नगपालिकाको
सं न्त्क्षप्त चचाण गनण अनुमलि चाहन्छु ।
प्रदे श नम्बर ३ अन्िरगि काठमाण्डौ न्त्जल्िाको पूहवण क्षेिमा रहे को यस नगरपालिका २०७१ साि

मंलसर १६ गिे स्थापना हुँदा १५ वटा वडामा हवभाजन गरीएको नगरपालिका २०७३ सािमा

ु ाछी, बज्रयोलगनी, िप्सेफेदी,
भएका स्थानीय िहको पुनसंरचना पिाि सालबकको इन्रायर्ी, पुखि
सुनटोि र नाङ्िेभारे गा.हव.स लमिाएर शंखरापुर नगरपालिका बनेको हो। हाि कुि ९ वटा
वडामा वगीकरर् गरीएको यस नगरपालिका ऐलिहालसक रुपमा कररव ३३०० वर्ण अगालड जोगदे व
1

बज्राचायणिे कलिगि सम्बि १८०१ मा योजना बनाई शंखको आकारमा साँखु सहरको पररकल्पना
गरी बनाएको हुँदा यस नगरको नामाकरर् शंखरापुर नगरपालिका गररएको हो। कुि ६०.२१
वगण हकिोलमटर क्षेिफि रहेको यस नगपालिका भक्तपुर, लसन्िुपाल्चोक, काभ्रे न्त्जल्िा िगायि
काठमाण्डौ न्त्जल्िाको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका सं ग जोलडएको छ । नेपािको राजिानी
रहेको न्त्जल्िामा रहे को नगरपालिका भएिा पलन ग्रामीर् बस्िी र भौगोलिक रुपमा हवकट रहे को

यस नगरको मुख्य हवशेर्िाको रुपमा ऐलिहालसक सांखु शहर िगायि बज्रयोलगलन र शालिनदी रहे का
छन । नगरपालिकाको कुि जनसं ख्या २७ हजार 2 सय २ रहे को छ जसमा 13633 पुरुर् र
13569 महहिा रहे का छन् ।िामाङ, नेवार, ब्राम्हर्, क्षेिी गुरुङ िगायिका जािजालि बसोबास

गने यस नगरमा बज्रयोलगनी जािा, शालिनदी मेिा,मलनच ुड मेिा, मािव नारायर् स्वस्थालन विण,

दशै जािा, इन्रायर्ी जािा िथा अन्य जािा प्रमुख सं स्कृलि मालनन्छ । नगरपालिका लभि प्रमुख
चाडपवणका रुपमा दशै, लिहार, माघेसङ्क्रान्त्न्ि, चै िेदशै, साउने सङ्क्रान्त्न्ि, जनैपून्त्र्म
ण ा, हररिालिका,
कृष्र्ाष्टमी, गाईजािा , योमरी पुन्त्र्म
ण ा, ल्होसार, मेनाङ मनाउने गररएको छ।

जनप्रलिलनलि भई काम गदै गदाणका हवगि २ वर्णको अनुभव हे दाण यस नगरको अवसर,

समस्या र च ुनौलिको रुपमा दे खा परे का केही ि्यहरु म यहाँ प्रस्िुि गनण चाहन्छु ।

नगरपालिका क्षेिमा रहे का ऐलिहालसक िालमणक प्राकृलिक क्षेििाई सं रक्षर् र सम्विणन गरी पयणटनको
प्रवद्धणन र हवकास गदै कृहर्योग्य भलु महरुिाई पकेट क्षेिको रुपमा पहहचान र हवकास गरी आलथणक

हवकासको प्रमुख क्षेिको रुपमा िै जान सहकने अवसर हामीमाझ लनहहि छ । नगरपालिका
क्षेिलभिका हवलभन्न प्राकृलिक श्रोि सािनको पहहचान र पररचािन गरी आलथणक हवकासको बाटो कोदै

ु म्प प्रलिरोिात्मक व्यवन्त्स्थि नयाँ बस्िी बसाउन
भ ुकम्पिे क्षलि पुर्याएका अव्यवन्त्स्थि बस्िीहरुमा भक

एवं ऐलिहालसक सम्पदाको रुपमा रहे को साँखु बजारिाई पुनलनमाणर् माफणि भत्केका सं रचना र

सम्पदाहरुिाई व्यवन्त्स्थि बनाउन सके पयणटन हवकासको राम्रो सम्भावना र अवसर पलन रहेको छ
।

अलिकार कायणक्षेि लनक्षेहपि भएिापलन शन्त्क्त एवं स्रोिको पूर् ण लनक्षेपर् हुन नसक्नु, आलथणक
सामान्त्जक हवकासका दृहष्टकोर्िे पछाडी परे को हुदा स्रोि एवं सािनको न्त्स्थलि कमजोर रहे को छ
। जनप्रलिलनलिहरुसं ग जनिाका अपेक्षा लनकै उच च रहे को िर सीलमि सािन एवं स्रोिहरुबाट सो

अपेक्षा हालसि गनण च ुनौलिपुर् ण रहे को छ । प्रशासलनक सं यन्ििे पुर्ि
ण ा पाउन नसक्दा दै लनक सेवा
प्रवाह एवं उपि्िीहरु उपेन्त्क्षि रुपमा र्दन सहकएको छै न साथै आन्िररक स्रोि कमजोर हुँदा

सं घीय स्रोि मै लनभणर हुन ु पदाण हवकासिे लिव्रिा पाउन सकेका छै न । नयाँ राजनीलिक सं रचना
भएको हुदा आिार स्िम्भ नयां सृजना गनुण परे को छ । आलथणक हवकासका िालग राजश्वको सं किन

एवं पररचािनका नयां क्षेि को खोजी व्यवस्थापन गनण जरुरी छ । पयाणप्त जन श्रमदान नहुदा
योजना सम्पन्न गनण कर्ठनाइ रहेको छ । अव्यवन्त्स्थि सहरीकरर्िाई लनयन्त्न्िि गरी भवन लनमाणर्

सं हहिािाई कडाइका साथ पािना गराउने िथा व्यवन्त्स्थि Land Pooling गनण र िागु गनण च ुनौिीपुर्ण
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रहेको छ । न्याहयक अलिकार रहे पलन सोको वस्िुलनष्ठ प्रयोग गनण सहकएको छै न,हवकासमा आलथणक
अनुशासन कायम गनुण हाम्रा िालग च ुनौिीपुर् ण नै रहेको छ भने भौगोलिक लबकटिाका कारर् पूवाणिार
हवकासमा कर्ठनाई भएको व्यहोरा यहाँहरुिाई हवर्दिै छ।
सम्माननीय सभाध्यक्षज्यू ,
उपन्त्स्थि नगर सभा सदस्यज्युहरु,
अब म क्षेिगि रुपमा यस नगरपालिकाको सं न्त्क्षप्त नीलि िथा कायणक्रम प्रस्िुि गने अनुमलि चाहन्छु

न्त्शक्षा िथा खे िकुद :
नेपािको सं हविानको अनुसूची (८) मा

प्रदत्त

आिारभूि र माध्यलमक न्त्शक्षाको अलिकारिाई

सुलनन्त्िि गनणका िालग लनम्नानुसार नीलिहरु िथा सै द्धान्त्न्िक अविारर्ाहरु प्रस्िावगरीन्छ
१.

यस नगरक्षेि लभिका सामुदाहयक लबद्याियहरुिाई अलभभावक र हवद्याथीको
आकर्णर्को

केन्रको रुपमा हवकास गनण, न्त्शक्षाको गुर्स्िर सुिारका िालग

अं ग्रज
े ी

माध्यमबाट न्त्शक्षा र्दने साथै हवद्याियिाई सूचना िथा प्रहवलिमैिी बनाइने छ ।
२. सामुदाहयक िथा सं स्थागि हवद्याियका न्त्शक्षक िथा कमणचारीको लनरन्िर क्षमिा हवकास
गनणका िालग कष्टमाइज्ड न्त्शक्षक िालिम सञ्चािन गररने छ ।
३. छोटो अवलिको लसपमूिक िालिमको प्रवन्ि गरी एक हवद्यािय एक उत्पादनको
अविारर्ािाई कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ।
४. हवद्याियहरुमा लडजीटि हाजीरी, लससी हटलभ, स्माटण बोडण, लडजीटि प्रहवलिमा आिाररि
न्त्शक्षर् लसकाइिाई प्रवद्धणन गररनेछ ।
५. न्त्शक्षकिे गरे को कायण र समय Teacher time on task को दै लनक रे कडण राख्ने व्यवस्था
गरनेछ। हवद्याथी लसकाइ उपि्िीका आिारमा न्त्शक्षकिाई प्रेात्साहन भत्ताको प्रवन्ि
गररनेछ।
६. स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाणर् गरी आगालम शैन्त्क्षक सिमा कायाणन्वयनमा ल्याइने छ ।
हररि हवद्याियको अविारर्ा कायाणन्वयनमा ल्याइने छ ।
ु क साक्षरिा, लनरन्िर न्त्शक्षा र लडन्त्जटि न्त्शक्षा कायणक्रमको
७. साक्षरिा न्त्शक्षा, कायणमि
सञ्चािन र साक्षर शंखरापुर घोर्र्ा गररनेछ ।
८. सामुदाहयक

हवद्याियमा

अलभभावकको

सहभालगिा

बृहद्ध

गनण

अलभभावक

न्त्शक्षा

कायणक्रम सञ्चचािन गररनेछ । हवद्याियिाई समुदायको लसकाइ केन्रको रुपमा हवकास
गररनेछ ।
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९. हवद्याियकेा भैालिक पूवाणिार हवद्यािय भवन िथा) Lab, library, ICT lab, Online
library िगायिको स्रोि सािन सम्पन्न कक्षाकोठा लनमाणर् गरी स्रोिसािन सम्पन्न
कक्षाकोठाको लनमाणर् गररनेछ ।
१०.

हवद्याियमा अध्ययनरि लिक्ष्र् हवद्याथीको पहहचान गरी हवपन्न िथा िन्त्क्षि

हवद्यालथणहरुको िालग हवशेर् छािबृन्त्त्त िथा प्रोत्साहन कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ
११.

हवद्यािय नक्शाङ्कनको आिारमा हवद्यािय गाभ्ने, िह वा कक्षा घटाउने वा बढाउने

कायणिाई प्रोत्साहन गररनेछ।उक्त कायणमा सहभागी हुन स्वउत्प्रेरीि हुने हवद्यािय
पररवारिाई हवर्ेश प्रोत्साहन गररनेछ।
१२.

हवद्यािय पररसर िथा कक्षाकोठाको दै लनक सरसफाई गनण प्रोत्साहन गरनेछ

।हवद्याियमा पिु खाना प्िाहष्टक लनर्ेि गरनेछ । सुस्मा कोइरािा मेमोररय नलसणङ
किे जको सहकायणमा हवद्यािय स्वास््य कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ
१३.

न्त्शक्षर् लसकाइमा बाि केन्त्न्रि, पररयोजनामा आिाररि, सिीि, रै थाने , सूचना िथा

सञ्चार प्रहवलिमा (ICT) आिाररि हवलिको प्रयोग गनण प्रोत्साहहि गररनेछ।हवद्याियमा
लसकाइमा कमजोर हवद्याथीकाको पहहचान गरी िालग अलिररक्त कक्षा Remedial tuition
class सञ्चािन गररनेछ ।हवद्याथी प्रदशणनी, खेिकुद प्रलियोगीिा, हवज्ञान प्रदशणनीको
आयोजना गररनेछ ।
१४.

बाि क्िब, स्काउट, सदन, जुलनयर रे डक्रस सकणिको गठन हवद्याथीको लसकाइ

प्रवद्धणन गनण पररचािन गररनेछ ।
१५.

नगर खेिकुद हवकास सलमलििाई हक्रयाशीि बनाउन

खेिकुदिाई प्रवद्धणन गदै

राहिय स्िरमा प्रलिस्पिाण गनण सक्ने खेिाडी उत्पादन गने नीलि अविम्बन गररने छ र
नगर लभि रहेका राहिय खेिाडीहरुिाई सम्मान गदै िलगनेछ ।
१६.

यस नगरपालिका अन्िगणि सिम्बुटारमा रहे को खेिकुद मैदानिाई लनमाणर् गनणको

िालग प्रदे श नं. ३ मा बजेट माग गरर कायणसम्पन्न गररनेछ ।

स्वास््य, सरसफाई िथा खानेपानी
१. आिारभूि स्वास््य र सरसफाई गनण शंखरापुर नगरपालिकाको मािहिमा एक स्वास््य
सलमलि गठन गरीनेछ |
२. मौलिक हकको रुपमा सं लबिानमा स्थाहपि आिारभूि स्वास््य सेवािाई लनिःशुल्क प्रदान
गने ्यवस्था गरीनेछ । गुर्स्िरीय स्वास््य सेवा मा सबैको पहुँच स्थाहपि गनणका िालग
प्रभावकारी कायाणन्वयन िथा ्यवस्था र सो को प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरीने
छ ।नगरवासी सवैिाई पायक पने गरी सुहविा सम्पन्न नगर अस्पिाि सं चािन गनण
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आवश्यक प्रहक्रया अगाडी बढाइएको छ । सवै वडाहरुमा स्वास््य चौकीको सुलनन्त्िििा
गरीने योजना अन्िरगि वडा नं. ४ मा लनमाणर्ालिन स्वास््य चौहकबाट आगामी आलथणक
वर्ण वाट स्वास््य सेवा हवस्िार सुरु गरीनेछ साथै वडा नं. ८ मा स्वास््य सं स्था स्थापना
गरी सेवा हवस्िार गररनेछ । स्वास््य चौकीहरुबाट हविरर् हुने लनिःशुल्क और्िीहरुको
िालग आवश्यक प्रवन्ि गरीने छ । नगर खुिा र्दशामुक्त क्षेि घोर्र्ा भई सकेको
अवस्थामा सो पिाि गरीने सरसफाई सम्बन्त्न्ि गलिहवलिहरुिाई जोड र्दइने छ ।
३. वलथणङ सेन्टर सञ्चािन भएका केन्रहरुमा कायणरि कमणचारीहरुिाई प्रोत्साहन गने लनलि
अविम्बन गररने छ ।
४. नगर क्षेिलभिका वडाहरुमा खानेपानीको उपि्ििा, पयाणवरर् र आवश्यकिा िाई
हवश्लेर्र्गरी प्राथलमकिाका आिारमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरीने छ ।
५. नगरक्षेि लभिका पानीको श्रोिहरुको पहहचान गरी बस्िी स्िरमा एकीकृि खानेपानीका
िालग स्वच छ खानेपानी ३ बर्ण लभि सहज रुपमा प्रत्येक नगरवासीको पहुँचमा अलभवृहि
गरीने छ । एक घर एक िारा पुर्याउने िक्ष्य लिइने छ साथै पानीका मुहान,लसमसार
क्षेि आर्दमा कुनै पलन भौलिक लनमाणर् कायण गनण बन्दे ज िगाई सं रक्षर् गरीनेछ । साथै
नदी िथा पानीका मुहानमा हुने प्रदुर्र्िाई लनरुत्साहहि गररने छ ।
६. फोहर सं किन र पूर् ण सरसफाई कायणक्रमिाई बहुपक्षीय साझेदारीमा यसै बर्णबाट सुरुवाि
गररनेछ ।
७. नगरलभिका मासु पसिहरुिाई व्यवन्त्स्थि गनणका िालग कायणहवलि बनाई कायाणन्वय गदै
िलगने छ । बाहहरी खुल्िा मासु पसििाई बन्द गररने छ, नगरपालिकािे व्यवन्त्स्थि
विशािा लनमाणर् गने कायण अगालड बढाइनेछ ।
८. नगरपालिका लभि सं चािन गनण और्लि पसि (Pharmacy), नगर लभि सञ्चािन हुने
न्त्क्िलनक िथा अस्पिािहरुिाई नगरपालिकामा दिाण गराई नगरपालिकाद्वारा लनयलमि
अनुगमनको व्यवस्था गररनेछ |
९. नगरपलिकामा रहे का बािबालिकाहरुिाई लब.सी.न्त्ज, पोलियो र आवश्यक सम्पूर्ण
लभटालमनको उन्त्चि व्यवस्थापन र पोर्र् कायणक्रम सं चािन गरीनेछ।
१०.

नगरपालिकािे लनयलमि आवि-जावि हुने र मान्छे हरुको चाप हुने ठाउँमा लनिःशुल्क

सावणजलनक शौचाियहरु िथा बायोग्यास जलडि शौचािय, स्नान गृह र महहनावारी भएका
महहिाहरुको िालग छु ट्टै पररविणन कक्ष बनाइनेछ | छािाहरुको िालग लनिःशुल्क सेलनटरी
प्याड हविरर् गने कायण अगालड बढाइनेछ ।
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सामान्त्जक सुरक्षा िथा सामान्त्जक न्याय
१. यस नगरपालिका लभि हवलभन्न जाि जालिका भार्ा, किा र सं स्कृलि, जािा र साहहत्यिाई
सं रक्षर्, सम्बद्धन गने लनलि अगालड बढाइने छ, चिनचल्िीको काम काजमा मािृभार्ा
प्रचिनमा ल्याइने छ |
२. जािीय, भाहर्क, िालमणक, िैं गहक हवभेदिाई अन्त्य गररनेछ । महहिा, हपछलडएका जािवगणिाई सशक्तीकरर् गरी मूि प्रवाहमा सहभालगिा वृहद्ध गने नीलि लिइनेछ । न्याहयक
सलमलिवाट सवैिे समान न्याय र्दिाएको महशुस हुने गरी न्याय सम्पादनिाई प्रभावकारी
र हवश्वसनीय वनाउने नीलि लिइनेछ । वडास्िरमा मेिलमिाप केन्र गठन, नगरपालिकामा
रहेको न्याहयक सलमलििाई इजिासको व्यवस्थागरी गलिन्त्शि बनाइने छ ।
३. सालिनर्द क्षेि हवकासका िालग हाि श्री स्वस्थानी मािवनारायर् व्रि िथा सालिनादी सुिार
सलमलि र श्री जनक जानकी िमण कमण सेवा सलमलि कायणरि रहे को हुँदा दुवै सलमलि सं ग
समन्वय गरी एउटै हवकास सलमलि गठन गनण पहि गररनेछ |
४. सामान्त्जक सुरक्षाका क्षेिहरुको पहहचान गरी सो सं ग सम्बन्त्न्िि ि्यांक सं किन गररनेछ,
राज्यको सामान्त्जक सुरक्षाको दाहयत्विाई ग्रहर् गदै

सामान्त्जक सुरक्षा भत्ता, सामान्त्जक

सेवाहरुको समुन्त्चि पररचािन गररनेछ ।बैङ्कीङ पहुँच भएको क्षेिमा सामान्त्जक सुरक्षा
भत्ता वैङहकङ प्रर्ालि माफणि उपि्ि गराउने व्यवस्था प्रारम्भ गररने छ ।
५. महहिा, बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक, अपाि व्यन्त्क्तहरुको ि्याङ्क व्यवन्त्स्थि गरी राज्यको
पहुँच महसुस हुने गरी हववि कायणक्रमहरुमा समाहहि गने लनलि अविम्बन गररनेछ।
६. बािमैिी स्थानीय शासनको अविारर्ािाई अविम्बन गररनेछ र बािमैिी नगर बनाउने
नीलि लिइने छ ।
७. राज्यका गहनाका रुपमा रहे का जेष्ठ नागररक, दलिि, अपाि, पछालड परे का समुदायहरुको
मनोवि उच च राख्न नागररक सम्मान कायणक्रम गररनेछ । मुटुरोगी, क्यान्सर रोगी र दीघण
रोगीहरुिाई नदोहोररने गरी रु. १० हजार सम्म आलथणक सहयोग र्दने कायणक्रमिाई
लनरन्िरिा र्दइने छ भने असाहय र हवपन्न वगणिाई पलन सहयोगको व्यवस्था लमिाइने छ
|
८. नालगरक सचेिना केन्र िथा सामुदाहयक सं घ सं स्थाहरुिाई नगरक्षेिको टोिको हवकासको
आिारन्त्शिाको रुपमा हवकास गररनेछ । सामान्त्जक न्याय,उत्पादन िथा आयआजणन हवकास
र वािावरर्मैिी टोि हवकासमा टे वा पुयाणउन टोि सुिार सलमिको गठन र सो सं गको
साझेदारीिाको नीलि अबिम्बन गररनेछ ।
९. केन्र र प्रदे श सरकारिे लिएको समृहद्धको बाटोमा जोलडनको िालग आवश्यक हवकास गनण
शान्त्न्ि र स्थाहयत्व कायम राख्न नगरपालिकािे ध्यान र्दनेछ । ि्य िकण र कानुनका
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आिारमा नगरबालसका जायज मागहरुिाई सुन्ने

र पुरा गने नीलि लिइने छ । पुरा गनण

नसहकने मागहरुिाई केन्र र प्रदे शमा पठाइने छ ।
१०.

प्रिानमन्िी रोजगार कायणक्रमको राहिय अलभयानिाई साथणक िुल्याउन आन्िररक

रोजगारीका अवसरहरु वृहद्ध र सामान्त्जक सुरक्षाको प्रवद्धणन गदै बेरोजगार व्यन्त्क्तहरुिाई
रोजगारमा आवद्ध गरीनेछ ।
यस नगरमा बसोबास गने हवलभन्न जािजालि, िमण, सं स्कृलि, वैभव सं म्पदाहरुको

११.

सं रक्षर्,सम्वद्धणन एवम् लबकास गरी स्वदे शी िथा लबदे शी पयणटकहरुको आकर्णर्को

केन्र

बनाई उत्पादनमूिक रोजगारीको अवसर लसजणना गरी युवािाई रोजगार एवम् स्वरोजगार
उपि्ि गराइनेछ ।प्राचीन कािमा साँखु र लमिराि चीनको हािको ल्हासा शहर हवचको
ऐलिहालसक व्यापररक सम्बन्िका ि्य र अलभिे खको अनुसन्िान गरी सोको आिारमा दुई
नगरहवच भलगनी सम्बन्ि स्थाहपि गनण पहि कदमी र्दइनेछ।

कृर्ी िथा पशु
१. कृहर् क्षेििाई उत्पादनको प्रमुख क्षेिको रुपमा लबकास गने नीलि लिइने छ । कृहर् िथा
पशु जन्य उत्पादनिाई हवन्त्शष्टीकरर् गरी आत्मलनभणरिा िफण उन्मुख हुने ्यवस्था गररनेछ
। कृर्किाई समयानुकूि मिखाद,बीउ लबजन सरि र सुपथ मूल्यमा उपि्ि गराउने
नीलि लिइने छ । अत्यलिक मािामा प्रयोग भएको हवर्ादी प्रयोगिाई कम गदै , नगदे बािी
उत्पादन गनण लबशेर् प्रोत्साहन र्दइने छ । कृहर् उपज उत्पादनको िालग आवश्यक
लसं चाईको प्रवन्ि क्षेिगि प्राथलमकिाका आिारमा लबस्िार र लबकास गने नीलि लिइने छ
। पशु पंक्षी िथा कृहर् वािीको बीमा गनण लबशेर् कायणक्रम माफणि कृर्कहरुिाई
प्रोत्साहहिगरीने छ ।
२. नगरपालिकािे कृहर् क्षेिको आिुलनकीकरर् िथा व्यवसायीकरर्

गदै

यान्त्न्िकीकरर्

गनणको िालग आफ्नो बजेटबाट अनुदानको व्यवस्थािाई लनरन्िरिा र्दइनेछ |
३.

गाई, बाख्रा, बंगरु को कृलिम गभणिारर् द्वारा नश्ल सुिार गने नीलि अबिम्बनगरीने छ
|

४.

नगरपालिकािे कृहर् व्यवसायीको क्षमिा र लसप हवकास िथा सशन्त्क्तकरर्को िालग
लसपमूिक िालिम िथा कायणक्रम सं चािन गनेछ |

५.

नगर लभिका वडाहरुमा कृहर् उपज प्रबद्धणन गनणको िालग एक वडा एक पकेट क्षेिको

रुपमा हवकास गररनेछ र वडा नं. २ र ४ िाई बाख्रा पािनको पकेट क्षेिको रुपमा
अगालड बढाइनेछ |
६.

पशु पन्छीको प्राथलमक उपचारको िालग और्लि हविरर् िथा प्रयोगशािाको व्यवस्था
लमिाउने िथा आवश्यकिा अनुसार न्त्शहवर सञ्चािन गने नीलि लिइनेछ |
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७. आलथणक िथा सामान्त्जक रुपिे पलछ परे का नगरवासी कृर्क केन्रीि गरी घाटा पूिीको

व्यवस्थापन कायण प्रर्ािी अपनाउने नीलि क्रलमक रुपमा िागु गररनेछ। उत्पार्दि कृहर्
उपजिाई नगर क्षेिका ्यापाररक केन्रहरुमा सं किन केन्रको ्यवस्था गररनेछ ।वडा
नं. ९ मा कृहर् बजार सं किन केन्र लनमाणर् गने कायणको िालग जग्गाको व्यवस्था भए

अनुसार केन्र सरकार सं गको सहकायणमा लनमाणर् कायण अगालड बढाइने छ | पशुपािन
क्षेिमा पशु न्त्चहकत्सा केन्रको ्यवस्था गररनेछ ।
८.

नगरपालिकािे स्थानीय कृर्किाई स्थानीय िहमै लबउ उत्पादन गने वािावरर् लसजणना

गनण नगरपालिकािे स्थानीय कृर्कहरुिाई अनुदान प्रदान गनेछ र साथै उन्नि हवउ
हवजन हविरर् कायणक्रम सं चािनमा ल्याउने छ |

वािावरर्, वन िथा हवपद व्यवस्थापन
१. सामुदाहयक वनिाई प्रभावकारी बनाउन र लबकास साझेदारीसं ग जोड्न लनयमन अनुगमन
सम्बन्िी नीलि लिइनेछ |
१.

नगर स्िरीय हवपद व्यवस्थापन सलमलि िथा वडा स्िरका हवपद व्यवस्थापन सलमलििाई

सहक्रय वनाउने िथा नगरपालिकािे पहहरो, आगिागी, भूकम्प आर्द सम्भाव्य प्राकृलिक
हवपन्त्त्तको पहहचान भई त्यसको क्षलि न्यू लनकरर् गनणका िालग क्षेिगि रुपमा नीलि
अविम्बन गनेछ | आपिकािीन हवपद प्रलिकायण िथा पूवि
ण यारी योजना कायणन्वयन
गरी नगर स्िरीय हवपद जोन्त्खम न्युलनकरर् योजना बनाई कायाणन्वयन गररनेछ ।
२.

हवकासका कायणहरुिाई हवपद व्यवस्थापनसं ग आबद्ध गरी सो कायणहरुको न्यायोन्त्चि
कायणन्वयनगरीने छ ।

३.

ु म्प पलछको पुनलनमाणर्िाई लिव्रिा र्दने िथा जोन्त्खमयुक्त सरकारी िथा लनन्त्ज लनमाणर्
भक
कायणहरुिाई लनयमन गनणको िालग उन्त्चि व्यवस्था गनेछ । नगरपालिकािे लनजी िथा
सामूदाहयक भवनहरुको लनमाणर्मा अलनवायण नक्सा पास गने िथा भवन सं हहिा कडाईका
साथ िागू गने व्यवस्था िाई लनरन्िरिा र्दइने छ |

४. नगरपालिकािे नगर लभि कुनै पलन कर कारखाना, उद्योग व्यवस्था सं चािन गनुण अन्त्घ पूव-ण
प्रारन्त्म्भक वािावरर्ीय पररक्षर् (IEA – Initial Environmental Assessment) िथा EIA
अलनवायण रुपमा सं चािन गनुप
ण नेछ |

५. वािावरर् एवम् प्राकृलिक सम्पदाको सं रक्षर् सम्बद्र्िन गने दाहयत्व नगरवासीहरुकै हो भन्ने

भावनािाई प्रोत्साहहि गनण खलनज सम्पदा, ढु िा, लगटी, वािुवा, माटो आर्दको उत्खनन्, प्रशोिन,
ओसारपसार कायणिाई प्रभाकारी ढं गिे ्यवन्त्स्थि गररने छ । बन लबनास, जि उत्पन्न

प्रकोपवाट उत्पन्न मानवीय क्षलि, नदीद्वारा हुने कटान, भू–क्षय आर्द लनयन्िर् गरी प्राकृलिक
श्रोि, सम्पदाको जगेनाण र वािावरर्िाई मानव मै िी वनाउने नीलि लिइने छ । साथै

शंखरापुर नगरिाईण हरीि नगरको रुपमा लबकास गनण आवश्यक पूवाणिार ियारको िालग
प्रोत्साहहि गने नीलि लिइने छ । यस नगरपालिका लभि रहे का वन जं गि सं रक्षर् गनण,
8

वािावरर् प्रदुहर्ि हुनवाट जोगाउन हाि प्रयोग भइ रहे को इन्िनको हवकल्पको िालग अन्य

वैकन्त्ल्पक उजाण उत्पादनमा प्रोत्साहन गररनेछ । प्राकृलिक श्रोिको व्यवस्थापनका िालग
लनमाणर् भएको कायणहवलििाई पररमान्त्जि
ण गरी कडाइका साथ् पािना गराइने छ | प्राकृलिक

स्रोि उत्खनन र ओसारपसारिाई लनयन्िर् गने नीलि अविम्बन गररनेछ | बािुवा प्रसोिन
उद्योगबाट लनस्कने प्रदुहर्ि वािावरर्िाई लनयन्िर् गरी त्यसबाट लनस्कने फोहोर पानीिाई
खोिामा फाल्न लनर्ेि गररनेछ |

पुवाणिार हवकास
१. जहरलसङपौवा-नाङिे – फड्केश्वर सडकको नाङिे खण्डको स्िरोन्नन्त्त्तका िालग ठे क्का
सम्झौिा अनुसार कायण सम्पन्न गररनेछ साथै केन्र सरकारबाट प्राथलमकिामा राखी आगालम

आ.व. २०७६/०७७ मा रु २० करोड बजेट हवलनयोजन भए अनुसार कायण गनण समन्वय
गररनेछ ।

२. साँखु बज्रयोलगर्ी मन्त्न्दर हुँदै घुमारचोक डाडाकटे री चौहक भन्ज्याङ सडकिाई ADB
पररयोजना माफणि कायणक्रम अगालड बढाइने छ |

३. पूवाणिार हवकासका लनलमत्त प्राथलमकिा लनिाणरर् गरी सो क्षेि लनिाणरर् गनण प्रारम्भीक अध्ययन
र अनुसन्िान गररनेछ ।
४. उपभोक्ता सलमलि माफणिगरीने लनमाणर् कायणिाई प्राथलमकिा र्दइनेछ ।

यसरी कायण गदाण

RCC लनमाणर्को िालग १० प्रलिशि र अन्य कायणका िालग १५ प्रलिशि

िागि सहभालगिा

जुटाउनु पनेछ ।
५. नगरपालिका िथा मािहिका कायाणियबाट लनमाणर् वा हवकास गररने भौलिक

पूवाणिारहरु

नागररक मैिी, अपािमैिी िथा वािावरर् मै िी बनाइनेछ ।
६. सम्भाव्यिाको अध्ययन गरी नयाँ बसपाकणको लडहपआर ियार गने र सो बामोन्त्जम नगर
हवकास कोर्को लनयमानुसार कायण अगाढी बढाइने छ ।
७. नगरपालिका लभिका ठू िा पयणटन, िालमणक क्षेि, खानेपानी सडक िगायि अन्य आवश्यक
आयोजनाहरुको लडहपआर ियार गरे र माि कायण अगालड बढाइनेछ ।
८. नगरपालिका लभि लनमाणर् गनुप
ण ने भौलिक पूवाणिारका क्षेिहरुिाई ठू िो, मझ्यौिा, साना िथा
नगरस्िरीय भनी पहहचान िथा बगीकरर् गररनेछ, ठु िा योजनाहरु केन्र स्िर र प्रदे श
स्िरमा समावेस गराउन पहि गदै साना िथा नगरस्िरीय भलन वगीकरर्मा परे का
योजनाहरुको प्राथलमकिा लनिाणरर् गरी क्रमागि रुपमा लनमाणर् िथा हवकास गररनेछ ।
९. उपभोक्ता सलमलिको सहिगानीमा र लनमाणर् व्यवसायी माफणि लनमाणर् गररने भौलिक
पूवाणिारहरुको लनमाणर् कायणमा अनावश्यक हढिासुस्िी गने, बािा-व्यविान गने, गुर्स्िरहहन
काम गने कायणहरुिाई दण्डनीय बनाउने, कािोसूचीमा राख्ने वा भहवष्यमा पुनिः यस्िो कायण
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गनण अयोग्य ठहर्याउन सक्ने, जमानि जफि गने जस्िा कायणहरु माफणि लनयन्िर् िथा
लनयमन गररनेछ ।
१०.

सडकको मापदण्ड िोकएका जग्गाहरुको नाहप कायाणियसं ग समन्वय गरे र िगि

कट्टा गने कायण गररनेछ रनापी नक्सामा समाबेश नभएका चिन चल्िीमा रहेका बाटो खहरे
कुिो िाई अध्यावलिक गदै िलगनेछ |
११.

सावणजलनक सम्पन्त्त्त िथा सावणजलनक जग्गाको सं रक्षर् सुरु भै सकेको अवस्थामा

शंखरापुर नगरपालिका लभि सावणजलनक जग्गामा बनेका स्थायी सं रचनाहरु नगरपालिकाको
अिीनमा ल्याई व्यवस्थापन िथा उपयोग गररने छ । आवश्यक ठाउँहरुमा हवश्राम स्थि
िथा चौिाराको लनमाणर् गररनेछ ।
१२.

प्रयोगमा नआएको साबणजलनक जग्गािाई सं रक्षर् गरी साबणजलनक लनन्त्ज साझेदारीको

अविारर्ा अनुसार व्यवसाहयक प्रयोजनको िालग कायणहवलि बनाई लिजमा उपि्ि गराउने
नीलि लिइनेछ |
१३.

पयणटन लबकासको िालग नगरपालिकािे लनमाणर् गरे को DPR अनुसार कायण गनण

इच छु क राहिय िथा अन्िराणहिय सं स्थाहरुिाई िगानी गनण प्रोत्साहन गरर िगानीको िालग
आह्वान गररनेछ |
१४.

काठमाडौँ महानगरपालिका सं ग समन्वय र सहकायणमा नगरपालिकाको ( City Hall)

लनमाणर्को िालग थप कायणक्रम अगालड बढाइने छ । अन्य दे शका नगरहरुसँग भािृत्व
कायम गरी लमिे री सम्बन्ि गाँस्न पहि गररने छ ।

१५.

२०७२ साि बैशाख महहनामा गएको हवनाशकारी भूकम्पवाट क्षलि भएका

सावणजलनक एवं लनजी भौलिक सं रचनाहरुको पुनिः लनमाणर्मा प्राथलमकिाका साथ जोड र्दइने
छ ।
१६.

ु म्प हपलडिहरुको हकमा आवासीय घरको िालग माि १००० बगण हफट भन्दा
भक

मुलनका घरहरुिाई १ िल्िा छु ट र्दइरहे को सन्दभणमा अव उपरान्ि व्यवसाहयक अथाणि

ु म्प
सटर राखेको घर र १००० वगण हफट सम्मका प्िीन्थ एररया क्षेिफि भएका भक
हपलडिहरुिाई पलन नक्सा पासमा १ िल्िाको छु ट गररनेछ ।
१७.

न्युनिम ५ रोपनी भन्दा मालथ २० रोपनी सम्म नगरपालिकािे प्िालनंग कायणहवलि

अनुसार Planning Permit र्दने प्रहक्रया अगालड बढाइनेछ र त्यस भन्दा वहढको िालग
सम्बन्त्न्िि लनकायमा लसफाररस गररनेछ |
१८.

इन्रायर्ी चोक उत्तर दे न्त्ख पन्त्िम कागेश्वरी मनहरा र गोकर्े श्वर नगरपालिकासँग

र इन्रायर्ी चोकदे न्त्ख पूव ण उत्तर र साँखु सम्पदा बस्िी बाहे क साँखु िप्सेफेदी सडकको
पन्त्िममा राहिय िथा अन्िराहिय क्षेिसं ग समन्वय गरर प्िालनङको काम गररने छ । जग्गा
प्िालनङ कायण अव्यवन्त्स्थि रुपिे भै रहे को हुँदा जग्गा प्िालनङ कायणहवलि बनाई व्यवन्त्स्थि
प्िालनंग गनणको िालग कायण अगालड बढाइने छ |
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१९.

साँखु बजारिाई भूकम्प पलछ सम्पदा क्षेिमा नगरपालिकाको पहिमा सूचीकृि

गरीएको हुँदा उक्त ऐलिहालसक ठाउँिाई वास्िुकिायुक्त

परम्परागि घर लनमाणर्को िालग

आलथणक प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरीने रु १ िाखको व्यवस्थािाई लनरन्िरिा र्दइने छ ।
सम्पदा बस्िी लभि आवश्यक पूवाणिारको कामको थािनी गररनेछ र हवशेस प्रहक्रत्को
घरहरुिाई प्रोत्साहन स्वरूप थप प्रोत्साहन गने नीलि अविम्बन गररने छ |
२०.

लसं चाईको पहुँच सबै ठाउँमा पुर्याउन आवश्यक पहि गररने छ | पानीको स्रोिको

२१.

लनमाणर्ािीन साँखु जोरपाटी सडक अन्िगणि लसहट.ई. भी.हट.ई. दे न्त्ख पुरानो बसपाकण

खोजी गदै लसं चाई नपुगेको ठाउँको पहहचान गरी आवश्यक प्रवन्ि गररने छ

सम्म सडक हवस्िार कायण रोहकएको हुँदा हवस्िार कायणिाई अगालड बढाउन आवश्यक पहि
गररने छ |

२२.

नगर कायणपालिकाको भवन लनमाणर्को िालग न्त्जल्िा समन्वय सलमलि काठमाडौँबाट

भवन लनमाणर्मा प्राप्त हुने साि करोड रकमबाट यसै नगरपालिकाको वडा नं. ६ नारायर्
चोकमा लनमाणर् कायण थािनी गररनेछ ।
२३.

नगरपालिकाबाट िय भएका योजनाहरुमा केन्र र प्रदे शबाट आएका योजनाहरुसं ग

दोहोरोपन नहुने गरी कायणन्वयन गदै िलगनेछ ।

२४.

२ िाख सम्मका योजनाहरुमा प्रत्येक वडामा टोि सलमलि लनमाणर् गरर सवे कायण

टोि सलमलिबाट गने गरर व्यवस्थापन गररनेछ |

२५.

नाङिेभारे को उपयुक्त स्थानमा मोडणन गाडे न लसहटको िालग चीनको लसल्क रोड

नेसनि ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट कम्पलनसं ग समन्वय र सहकायणमा कायण गनण आवश्यक जग्गा
उपि्ि गराउने पहि कदम लिइनेछ ।

पयणटन
१. सामुदाहयक वन क्षेिमा पाकण, न्त्चलडयाखाना िगयि होटि ररसोटण प्रबद्धणन गनण सम्भाव्यिा
अध्ययन गररनेछ ।

थाना भन्ज्याङ भूकम्प स्मृलि पाकण र सिम्बुदेहव वन िाई बाि

उद्यान बनाउन आवश्यक पहि गररनेछ । वन उद्यान व्यवस्थापन िथा प्रोत्साहन गने
नीलि अविम्बन गररनेछ ।
२.

यस क्षेि लभि िरोहरको रुपमा रहे का शालिनदी, बज्रयोलगनी, मन्त्र्चूड, सिम्वुदेबी, लबश्वम्भरा
नारायर्, इन्रायर्ीिाई

िालमणक

पयणटनको

हवकासगरी

िालमणक

स्थिहरुिाई

राहिय

अन्िराणहिय पहहचान स्थाहपि गरी श्री मािवनारायर् स्वस्थानी ब्रि िथा सालिनदी सुिार
सलमलि, बज्रयोलगनी हवकास प्रवन्ि सलमलि सं गकौ समन्वयमा एकीकृि िालमणक िीथणस्थि
िथा पयणटकीय प्रवद्धणनका िालग हवकास गुरुयोजना ियार गरी सं चािनका िालग िालमणक
िथा पयणटहकय हवज्ञहरुको सल्िाह र सुझाब अनुसार कायणयोजना ियार गरी कायण अगालड
बढाइने छ ।
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३. पयाण-पयणटन िाई प्रवद्धणन गने नीलि अविम्वन गररनेछ । मन्त्र्च ुड क्षेििाई गुरुयोजना
बनाई ऐलिहालसक िालमणक केन्रको रुपमा हवकासगरी स्वयम्भ,ु बौद्ध, मर्ीचूड, बज्रयोलगनी र
नमोबुद्धसँग बौद्ध सटणहकटको रुपमा हवकास गररनेछ ।
४. पयणटन क्षेििाई हवकास गनण हवलभन्न सं घ सं स्थाहरु, पयणटन व्यवसायीहरु, होटि व्यवसायीहरु
सं ग समन्वयगरी पयणटनसँग सम्बन्िी हवलभन्न कायणक्रमहरु अगाडी बढाइने छ ।
५. पयणटन क्षेि हवकासका िालग राहिय िथा अन्िराहिय पयणटक बढाउन होटि व्यवसायीहरुको
समन्वयमा सुरक्षा , िालिमको व्यवस्थापन गररनेछ ।
६. नगर क्षेिलभिको िालमणक, सांस्कृलिक, पयाणवरन्त्र्य पयणटनको सम्भाव्यिा उजागर गनण पयणटन
प्रबद्धणनका िालग नगरस्िरीय एहककृि पयणटकीय गुरु योजना ियार गररनेछ ।
७. होमस्टे सं चािन, टुररष्ट गाइडको िालिमको व्यवस्था, पयणटन सूचना बोडण स्थापनाका साथै
पयणटन सम्बन्िी हािे पन्त्ु स्िका प्रकाशन गररनेछ ।
८. नगरपालिका लभि रहे का हवलभन्न िालमणक, ऐलिहालसक िाि, पोखरी र लसमसार क्षेिहरुको
सं रक्षर् गरी त्यसिाई पयणटकीय गन्िव्य बनाउने िथा व्यवसाहयक रुपमा प्रबद्धणन गररनेछ।
९. शंखरापुर, कागेश्वरी मनहरा र गोकर्े श्वर नगरपालिका सन्त्म्मलिि अन्िर नगर समन्वय
सलमलिको पहिमा िारे लभर दे न्त्ख जहरलसं हपौवा-- कान्त्त्तके सम्म साइन्त्क्िङ र पदमागणको
लनमाणर्को िालग आवश्यक प्रहक्रया अगाडी बढाइनेछ ।
१०.

सेिो भ ुलमस्थान सामुदाहयक बनिाई लमलन न्त्चलडयाखानाको रुपमा हवकास गररनेछ।

११.

वडा नं. ४ झुिेमा बोलि बगैचा लनमाणर्का िालग DPR अनुसारको कार्य थालनी गररनेछ |

१२.

यस नगरपालिका वडा नं. ८ घुमाररचोकी मन्त्र्च ुडको माने डाडामा ६५ हफटको

बुद्धको प्रलिमा राख्ने कायण आरम्भ गररनेछ |
१३.

वडा नं. ८ को जलडबुहट उद्यनिाई जैहवक उद्यानको रुपमा हवकास गरर

पयाणपयणटनको अध्ययन अनुसन्िानहवकास गररनेछ |
१४.

वडा नं. ३ को चौकीभन्ज्याङमा रहे को IT Park िाई व्यवन्त्स्थि गदै िलगनेछ ।

सहकारी ,हवत्तीय क्षेि िथा उद्योग बान्त्र्ज्य
१. शंखरापुर

नगरपलिकािे

महहिा,गरीब, अपाि, अल्पसं ख्यक

वगण

र

श्रलमकहरुिाई

प्राथलमकिामा राखी साथै समुदायका व्यन्त्क्तहरुिाई सं गर्ठिगरी बचि पररचािन, लबना लििो
कजाण, सीपमुिक िालिम, कृहर् उत्पादन िथा िघु उद्यम स्थापना गनण प्रोत्साहन गररनेछ l
२. कृहर् क्षेि िगायि अन्य उत्पादन िथा सेवामा आिाररि सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारी
सं स्थािाई हक्रयान्त्शि िुल्याई सो क्षेिमा कायण गनण ऋर् प्रदान गनण प्रोत्सहान गररनेछ l
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३. नगरपालिकामा भएका सहकारी सं स्थाहरुको अध्ययन ,अनुसन्िानगरी सो को आलभिे ख
दुरुस्िरुपमा

नगरपालिकािे राख्नेछ साथै सहकारीको क्षमिा अलभबृहद्ध गनण नगरपालिकािे

िालिम िथा अलभमुखीकरर्को व्यवस्था गनेछ l
४. महहिा,गरीब, लसमान्कृि, अपाि, भूलमहीन िथा हपछलडएको वगण र श्रलमकहरुको साथै आम
नागररकको जीवनस्िरमा सुिार ल्याउन सहकारीको पहुच आलभबृहद्ध गररनेछ l
५. सहकारी िथा बचि सस्थाहरुिे नाफा मुिक कायण वा क्षेिमा नभई कृहर् िथा उत्पादं नलसि
क्षेिमा िगानी गनुण पने व्यवस्था गररनेछ ।
६. शंखरापुर नगरपालिकािे स्थानीय स्िरमा सन्चािन

भईरहे का र हुने क्रममा रहे को

व्यवसायहरुको दिाण, नबीकरर्, खारे जी र हवघठन गनण सक्नेछ
७. स्थानीय स्िरमा उत्पादन हुन सक्ने वस्िुहरुको अध्ययन अनुसन्िान गरी सो उत्पादनका िालग
प्रोत्साहन गदै न्त्शक्षा, िालिम, र सूचनाको माध्यमबाट स्थानीय स्िरको व्यापार लबकास, प्रवद्धणन
र सहजीकरर् गनण सहयोग गनेछ ।

सावणजलनक सेवा, सुशासन िथा सूचना व्यवस्थापन
१. सूचनाको हक सूलनन्त्िि गनण नगरपालिकािे सूचना प्रवाह गनण हरे क वडा कायाणियमा र
आवश्यकिा अनुरुप अन्य स्थिहरुमा सूचना पाटीको ्यवस्था, नागररक वडापिको व्यवस्था
गररनेछ ।साथै नगरका गलिहवलिहरु सामान्त्जक सञ्चाि िथा वेवसाइट माफणि सावणजलनक
गदै सूचनाको पहुँचको प्रत्याभ ुलि गराउने नीलि लिइनेछ ।

२. नगरपालिका िथा वडा कायाणियहरुबाट हुने दै लनक सेवा प्रवाह िथा सम्पूर् ण कायणहरु
प्रहवलिमैिी बनाइ वृहि अलभिेख व्यवस्थापनको नीलि अविम्बन गररनेछ ।

३. नगरपालिका िथा त्यस मािहिका कायाणियहरुिे वर्णमा कम्िीमा एक पटक उसिे गरे का
ु ाई गरीनेछ ।
हवकास लनमाणर् गलिहवलिहरुको प्रभाव मूल्याङकन गनण सावणजलनक सुनव

४.

कायण सम्पादनको आिारमा उत्कृष्ट कमणचारीहरुिाई पुरस्कृि गररनेछ । कमणचारीहरुको
वृन्त्त्त हवकास िथा क्षमिा हवकासको िालग आवश्यक कायणक्रम सं चािन गररनेछ साथै
उनीहरुिाई कायणिय प्रलि न्त्जम्मेवार बनाउन प्रोत्साहन गने नीलि अविम्बन गरीनेछ |

५.

आन्िररक िे खा परीक्षर् चौमालसक रुपमा गराई आम्दानी र खचणको हववरर् सावणजलनक
गररनेछ।सुशासन र सूचनाको हकिाई सूलनन्त्िि गनण नगरपालिकाबाट सं चािन गररने आयोजना र
कायणक्रमको हववरर् खुल्ने गरी सूचना पाटी हरे क योजना स्थिमा रान्त्खनेछ ।

६. प्रदे श

सरकारबाट कमणचारीहरुिाई

आवश्यकिा अनुसार

उपि्ि हुने सेवा सुलबिाहरुिाई आिार मानी

यस नगरपालिकाका कमणचारीहरुिाई पलन उपि्ि गराइने छ ।

७. लनजामलि हन्त्स्पटिबाट सेवा सुलबिा प्राप्त नगरे का स्थायी प्रकारका कमणचारीहरुिाई और्लि
उपचार खचणको व्यवस्था लमिाइनेछ |
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८. कायाणियमा जनचाप हुने अवस्थामा िे खा, योजना, प्राहवलिक ( इन्त्न्जलनयर) शाखाहरुिाई
चैि दे न्त्ख असार सम्म समय सेवा सुहविा सहहि से वा अवलि बढाइने छ ।

९.

ु ी गराइनेछ |
जनघनत्व बढी भएका स्थानमा लसलसहटभी जडान गरर सुरक्षाको प्रत्यभि

१०.

पयणटन हवकासको िालग पयणटन सूचना केन्र स्थापना गररनेछ |

राजश्व व्यवस्थापन िथा पररचािन
१. शंखरापुर नगरपालिकािे सं लबिान िथा कानूनको अलिनमा रही कर, दस्िुर, शुल्क, महसुि र सो

बापिको जररवाना प्राकृलिक श्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी सं किन गरी आन्िररक आम्दानीको स्रोििाई
मजबुि गररनेछ ।

२. राजश्व सुिार योजना बनाई कायाणन्वयनमा ल्याइने छ । सम्भाहवि राजश्वका स्रोिहरुको
खोजी, व्यवस्थापन र आवश्यकिा अनुसार िगानी समेि गरे र आन्िाररक आम्दालनिाई
बढाउदै िै जाने नीलि लिइनेछ ।

३. राजश्व च ुहावट लनयन्िर् ,प्रभावकारी िे खा, न्त्जन्सी िथा योजना व्यवस्थापनको िालग सूचना
प्रहवलिमा आिाररि व्यवन्त्स्थि प्रर्ािी जडानगरी केन्त्न्रकृि अनुगमनको व्यवस्था गररनेछ ।

नगर हवकास योजनािाई स्वीकृलिका िालग नगर सभामा पेश गने क्रममा वस्िी िह, वडा सलमलि,
वडावासी,

नगरमा हक्रयान्त्शि राजनैलिक पाटीहरु,

हवर्यगि कायाणियहरु,

नागररक समाज,

सरोकारवािा लनकाय, व्यापारी, पिकार, शंखरापुर नगर कायणपालिका पररवार, नगर कायणपालिकाको
कायाणिय पररवार िगायि सम्बद्ध पक्षिे पुयाणउनु भएको महत्वपूर् ण सहयोग र सहभालगिा उल्िेखलनय
रहेको छ ।
सहभालगिात्मक नगर हवकास योजना िजुम
ण ाका हवलभन्न चरर्मा सहभागी भई यस नगर सभा
आयोजना गने क्रममा नगर कायणपालिका पररवार, हवर्यगि कायाणियहरु, नगरवासीहरु, पिकार,
नागररक समाज, सामान्त्जक पररचािन क्षेि िगायि कमणचारी लमिहरुबाट प्राप्त साथ र सहयोगका
िालग िन्यवाद ज्ञापन गदणछु ।
अन्िमा शंखरापुर नगरपालिकािे प्रस्िाब गरे का मालथ उल्िेन्त्खि नीलिहरू स्वीकृि गररर्दनुहन
ु नगर
सभा समक्ष हार्दणक अनुरोि गदणछु ।
िन्यवाद
सुवर्ण श्रे ष्ठ
नगर प्रमुख
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