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पााँचखाल नगरपाललकाको आलथिक बर्ि २०७८/७९ को बार्र्िक नीलि िथा कार्िक्रम 

नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु,  

पााँचखाल नगरपाललकाकाको सम्मालनि नगर सभा समक्ष नगरप्रमखुको हैलसर्िले आलथिक वर्ि २०७८÷७९ 

को नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाउाँदा मैले अपार हर्ि र गौरबको अनभुलुि गरररहेको छु। पााँचखाल 

नगरपाललकाकालाई आत्मलनभिर, समाजवाद उन्मखु, सनु्दर, समदृ्ध, सरुक्षक्षि र नमनुा कृर्र् नगर बनाउन े

नगरबासीको आकाांक्षा अनसुार र्ो नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि लालगरहेको छु ।  

पााँचखाल नगरपाललकाकाको नवौं नगरसभाको र्स महत्वपूर्ि अवसरमा म सविप्रथम मलुकुमा सांीीर् 

लोकिाक्षन्िक गर्िन्ि स्थापना िथा र्वगिमा भएका सामाक्षजक न्र्ार् िथा जनिाको अलिकार प्रालिका 

आन्दोलनहरुमा आफ्नो जीवन वललदान ददन ेअमर शर्हदहरु प्रलि भावपूर्ि श्रद्धान्जली अपिर् गनि चाहन्छु । 

र्सका साथै ीाइिे, अपाङ्ग लगार्िका आन्दोलनमा होलमन ेसबैप्रलि उच च सम्मान प्रकग गदिछु । र्ववव्यार्ापी 

महामारीको रुपमा फैललएको कोलभड १९ को  सांक्रमर्को जोक्षखमर्कु्त अवस्थामा पलन आम नगरबासीलाई 

सरुक्षक्षि राख्नका लालग पर्हलो पांक्षक्तमा रहेर अहोराि खट्न ु हनुे जनप्रलिलनलि, स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, 

कमिचारी, स्वर्म्सेवक, राजनीलिक िथा सामाक्षजक सांीसांस्थाहरु लगार्ि कोरोना र्वपद् कोर्मा सहर्ोग गनुिहनु े

सबैप्रलि हाददिक सम्मान प्रकग गदिछु । साथै कोरोना सांक्रमर्बाग ज्र्ान गमुाउने सबैमा हाददिक श्रद्धान्जली 

अपिर् गदै र्स रोगबाग सांक्रलमि हनु ुभएका सबैमा क्षशघ्र स्वास््र्लाभको कामना गदिछु ।  

आज सारा र्ववव् नै कोलभड -१९ को  सांक्रमर्का कारर् कदिन अवस्थाबाग गकु्षिरहेको छ । सबैको 

सहर्ोग र सहकार्िबाग मािै हामी र्ो र्ववव्यार्ापी महा सांकगबाग जोलगन सछछौ ।जस्िोसकैु कदिन 

अवस्थाबाग भएपलन सबै एकजगु भएर कोलभड १९ र्वरुद्धको लडाइमा अगालड वढ्नपुने अर्हलेको प्राथलमकिा 

हो ।  

जनिाको सांक्षीर् लोकिान्िीक गर्िन्िात्मक शासन यार्वस्थाको फल प्रािगने अलिकार िथा समावेशी 

सहभालगिा र समनु्नि जीवनर्ापनको आकाांक्षा सम्वोिन गनि सछने िानी हामीलाई अमूल्र् मि ददएर र्वजर्ी 

बनाउन ुहनुे पााँचखाल नगरपाललकाकाका सम्पूर्ि जनसमदुार्प्रलि र्स अवसरमा म पनुः उच च सम्मान प्रकग 

गनि चाहन्छु । जनिाले ददएको अलभमि िथा हामीले जनिा समक्ष गरेको प्रलिबद्धिा िथा जनिाका 

आवश्र्किालाई मलु एजेण्डा बनाएर हामीले काम गनि थालेको पलन ४ वर्ि परुा भएको छ । र्ो नवौ 

नगरसभासम्म आइपगु्दा जनिाका अपेक्षा र हाम्रो प्रलिवद्धिालाई सम्बोिन गने ददशामा हामी सफलिाका 

साथ अगालड वर्िरहेकोमा मलाई गविको महससु भएको छ । सांीीर्िा कार्ािन्वर्न भन्दा पर्हले सामान्र् 
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र्वकासे अड्डाका रुपमा मािै रहेको पााँचखाल नगरपाललकाकालाई ीरदैलोको सरकारको रुपमा र्वकास गरेर 

जनिालाई सरकारको अनभुलुि ददलाउन सफल भएका छौ । 

सांीात्मक शासन प्रर्ाली हाम्रो मलुकुका लालग नर्ााँ अ्र्ास हो ।र्स प्रर्ालीमा हामीले  लसछदै, लसकेका 

कुरा प्रर्ोग गदै सफलिाहरुलाई अनकुरर् गदै कमजोरीहरु सिुार गदै अगाडी वर्िरहेका छौ । सांर्विानले 

लनददिष्ट गरेका अलिकारहरु िथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको यार्वस्थालाई पालना गदै 

पााँचखाल नगरपाललकाकाले जनमखुी सेवा प्रवाह गरररहेको कुरा सविर्वददिै छ । 

जनिालाई लछगो छररिो, सविसलुभ र गरु्स्िररर् सेवा ददन,े जनिाले चाहेको र्वकास प्रर्क्रर्ालाई क्षशरमा राख्दै, 

जनभावनालाई उच च सम्मान गदै सरुक्षक्षि जीवनर्ापनको अनभलुि गराउने मलु ध्रे्र् बाहेक हाम्रो अको कुनै 

शिि छैन । र्सका लालग दैलनक प्रशासन सञ्चालन, काननु, नीलि लनमािर् िथा र्ोजना िजुिमा र कार्ािन्वर्नलाई 

उच च प्राथलमकिाका साथ सम्पादन गरररहेका छौ । 

सांीीर् मालमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्िालर्ले िर्ार गरेको िथा नगरकार्िपाललकाबाग सामान्र् पररमाजिन 

सर्हि स्वीकृि गरीएको स्थानीर् िहको वार्र्िक र्ोजना िथा बजेग िजुिमा ददग्दशिन, २०७५ (पररमाक्षजिि) 

अनसुार असार ३० गिे सम्ममा बजेग स्वीकृि गरर सछन ुपने काननुी यार्वस्था भए बमोक्षजम बजेग पेश 

गनुि पूवि नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनुि पने कानूनी यार्वस्थालाई आत्मसाथ गदै आवव २०७८।०७९ को 

लालग पााँचखाल नगरपाललकाको नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गदिछु । 

 

सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

आदरर्ीर्, नगर कार्िपाललकाका सदस्र्ज्रू्हरु,  

नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 

अब म र्वर्र्क्षेिगि रुपमा आवव २०७८।०७९ मा पााँचखाल नगरपाललकाको समरृ्द्धको लालग देहार् 

बमोक्षजमका नीलि िथा कार्िक्रमहरु िर् गरेको छु । 

 

क) आलथिक र्वकास 

अ) कृर्र् 

समग्र कृर्र् के्षिलाई सम्मानजनक, मर्ािददि, आकर्िक पेशाको रुपमा र्वकास गरी प्रलिस्पिाित्मक वनाउन आवश्र्क 

पहलकदमी ललनकुा साथै सहर्ोगी कार्िक्रमहरुमा जोड ददने । साथै कृर्र्को यार्वसार्ीकरर् िथा र्वर्वलिकरर्मा 

जोडददई आर् आजिन िथा रोजगारका थप अवसरहू  सजृना गररनेछन  । 
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१. कृर्र् भलुमलाई गैर कृर्र् प्रर्ोगमा ल्र्ाउन लनरुत्सार्हि गररने नीलि अनरुुप र्स नवपावका कृर्र् र्ोग्र् भलूमको चारर्कल्ला 

ीोर्र्ा गरी हररि क्षेि ीोर्र्ा गररएको छ र सो के्षिमा आवासीर् ीर, यार्वसार्ीक ीर, सांरचना वनाउन पूर्िि 

लनर्ेि गररनेछ ।   

२. कृर्र् उत्पादन बिाउन ग्रालमर् र्वद्यलुिकरर्लाई बिावा ददईने छ । 

३. कम िौल, वर्ि मलु्र् र छोगो समर्मा उत्पादन हनुे कर्र् वस्िलुाई प्राथलमकिा ददइनेछ । 

४. कृर्र्वस्िकुो पकेग र्वकासमा र्वशरे् प्राथलमकिा ददइनेछ । 

५. कृर्र् उत्पादकत्व बरृ्द्ध गनि सशिि अनदुान उपलब्ि गराउने यार्वस्था गररने छ । 

६. कृर्र् उत्पादकत्व बरृ्द्ध गनिका लालग सांीीर्, प्रदेश र अन्र् स्थानीर् सरकारसाँग समन्वर् र सहकार्ि गरी ८ िुला 

पररर्ोजनाहरु सञ्चालन गने । 

७. कृर्र् उत्पादन िथा यार्वसार् प्रवद्धिनमा आवश्र्क कृर्र् ऋर् प्रवाहलाई उत्पादन िथा यार्वसार्को प्रलिफलसाँग 

आवद्ध गरी सलुनक्षिि गररनेछ । कृर्र् उपज सांकलन प्रशोिन िथा र्वर्क्र केन्र लनमािर्का लालग नगर र्वकास कोर्ले 

लडवर्पवआर िर्ार गरेकोमा मसलावाली र्वकास केन्रको पररसरको केही रोपनी जग्गा प्रालिको लालग पहल गररनछे 

। 

८. अलिवरृ्ष्ट, अनावृर्ष्ट, रोग, कीरा एवां अन्र् दैवी प्रकोपहू को आांकलन र कृर्र् राहि पररचालनका लालग सभे सलभिलेन्स 

प्रर्ाली स्थार्पि गरी र्क्रर्ाशील राक्षखनेछ । 

९. पााँच रोपनी भन्दा कम जमीन हनुे कम स्रोि सािन भएका कृर्कहू को पर्हचान र वगीकरर् गरी िोर्कएका 

सरु्विाहू  उपलब्ि गराइनछे । 

१०. भलूम बैंकको स्थापना गरी स्थानीर् लनकार्को सहभालगिामा कृर्र् कार्िका लालग जग्गा र्कने्न बेच नेहरुलाई खेलिर्ोग्र् 

जग्गाको  उपलब्ििाबारे सूचना सेवा र आवश्र्क पनेहरुका लालग ऋर् सरु्विा उपलब्ि गराइनेछ । र्कसानको 

पर्हचान स्थार्पि गररने छ । 

११. उच च मलु्र् वस्ि ुिथा सम्भावना बोकेका कृर्र् वस्िहुरुको पर्हचान गरी िलुनात्मक लाभ लागिका आिारमा क्षेि 

र्वस्िार एवां यार्वसार्ीकरर् माफि ि आत्मलनभिरिा िफि  उन्मखु गराईने छ। 

१२. स्थालनर् वािावरर् हावापानी लगार्ि जलवार् ुपररवििन र प्राकृलिक प्रकोपसाँग ीलुलमल हनु सछने िथा त्र्सबाग पनि 

सछने सम्भायार् असर न्र्लुनकरर् गनि सछने प्रर्वलि एवां क्षमिाको र्वकास गररने छ । 

१३. कृर्र् उत्पादनलाई स्िररकरर् र वगीकरर् गरी बजारीकरर् गररने छ । 

१४. कृर्कको आवश्र्किा पर्हचान गरी क्षमिा अलभबरृ्द्धका र्ोजनाहरु लनमािर् गररने छ । 

१५. स्थानीर् रैथाने कृर्र् र्वउको पर्हचान गरी सांरक्षर् र प्रवद्धिन गनिका लालग र्वशरे् कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । 
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१६. र्वर्ादी न्र्लुनकरर् नीलि लनमािर् गरर कार्ािन्वर्न गररने छ । 

१७. पशबुीमाको र्वस्िार गररनकुा साथै छालनएका बालीको बीउ र बिी मोल जाने कृर्र् वस्िहुू को क्रलमक ू पमा बीमा 

गररनेछ । 

१८. प्राङ्गाररक खेिीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । प्राङ्गाररक खेिी गरी कृर्र् वस्ि ुलनकासी गने उत्पादन के्षिमा उत्पाददि कृर्र् 

वस्िहुू को गरु्स्िर प्रमार्ीकरर्को लालग गेवा पनु्र्ाइनछे। 

१९. क्षशक्षक्षि बेरोजगार र्वुाहू लाई कृर्र् पेसामा आकृष्ट गनि कृर्र् यार्वसार् स्थापना िथा सञ्चालन िालीमको यार्वस्था 

गररनेछ । 

२०. सहकारीमा आिाररि कृर्र् उद्योग एवां यार्वसार्को प्रवद्धिनमा प्राथलमकिा ददइनेछ । 

२१. बजार सूचना प्रर्ालीको र्वकास, र्वस्िार र प्रवाह गने कार्ि लनजी एवां सहकारी के्षि िथा स्थानीर् लनकार्हू साँग 

साझेदारीमा समेि सञ्चालन गररनेछ। 

२२. खाद्य सम्प्रभिुिा र सरुक्षा कृर्र्को उत्पादकत्व बिाउन िथा जलमनको खण्डीकरर् हनुबाग रोछन भ ूउपर्ोग ऐन 

नीलि िथा र्ोजना बनाई लाग ुगररनेछ । 

२३. कुन मागोमा के खेलि हनु्छ भने्न एर्कन गनि अलनवार्ि मागो परीक्षर्को यार्वस्था लमलाईने छ । गि बर्िदेक्षख ल्र्ाबनै 

सञ्चालन गरेर मागो परीक्षर् गरेका छौं । चनु र्विरर् गरी मागोको अक्षम्लर् पना कम गराउने कार्िलाई र्स बर्ि 

पलन त्र्सलाई लनरन्िरिा ददईने छ ।  

२४. कृर्कहरुसाँग प्रत्र्क्ष जोलडई उहााँहरुको समस्र्ा पर्हचान गरी समािानको लालग र्स बर्ि देक्षख ‘कृर्कसाँग मेर्र,मेर्र 

साँग कृर्क’ कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

२५. पााँचखालको िरकारीलाई सेलम अगािलनक हुाँदै अगािलनक बनाउाँदै लैजाने कार्िमा नगरपाललका लाग्नेछ ।  

२६. कृर्र्लाई आिलुनकीकरर् साँग जोड्न गि बर्िदेक्षख हािे ट्याछगर लबिरर् शरुु भएको छ । त्र्सलाई र्ो बर्ि पलन 

लनरन्िरिा ददईने छ ।  

२७. हरेक उत्पादनलाई आम्दानी साँग जोड्ने नीलि ल्र्ाईने छ ।  

२८. एक वडा एक कृर्र् प्रार्वलिकको यार्वस्था गररनेछ ।  

२९. नगरपालीकामा कृर्र्लाई आिलुनकीकरर् र प्रर्वलिरू्क्त यार्पसार्ीक बनाउन नगरपाललका कृर्र् प्रार्वलिकहरुको 

उपलब्ििा बिाइिनछे । 

 

आ) पशपुांछी 
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१. पशपुांक्षीहरुको स्वास््र् सांरक्षर्को लागी पशपुांक्षीहरुको र्वलभन्न रोगको उपचार लगार्ि पशपुांक्षीहरुको रोग लनिान 

सलभिलेन्स प्रर्ोगशाला सेवा पश ुस्वास््र् शीर्वर र महामारीजन्र् रोग लनर्न्िर्को अलभर्ान र पश ुर्वमा कार्िक्रम 

सञ्चालन गररने छ । साथै सहर्ोगी सांस्थाहरुको सहकार्िमा उद्योगी ब्र्ाबसार्ीक िथा लनजी पश ुप्रार्वलिकहरुलाई 

क्षमिा र्वकाशको िाललम ददईने छ । 

२. गररलब न्र्लुनकरर्को लालग प्रत्र्क्ष सहर्ोग परुाउने खालका ब्र्बसार्हरु जस्िै कुखरुा पालन, बाख्रा पालन, बांगरु 

पालन, खरार्ो पालन, उन्नि ीााँस िथा डाले ीााँस नसिरी स्थापना, बीउ उत्पादन श्रोि केन्र स्थापना जस्िा 

ब्र्बसार्लाई सहर्ोग परुाउन ेकार्िक्रम सन चालन गररने छ । 

३. पश ुनश्ल सिुारका लागी गाई,भैंसी,बाख्रामा  कृलिम गभाििान लगार्ि बाख्रामा जालिर् सिुारलाई बिी प्रभावकारी 

गराउन प्राकृलिक गभाििानको लागी बोर्र जािको बोका र्विरर् गनि प्रोत्सार्हि  गररने छ । पााँचखाल 

नगरपाललकालाई दिु, अण्डा िथा मासमुा आत्मलनभिर बनाउन आवश्र्क कार्िक्रम सांचालन गररने छ । 

४.  सफा, स्वच छ दिु र मास ुउपभोक्ता सम्म प-ुर्ाउन मासकुो लालग लनजी के्षिलाई कर छुग एवां सहलुलर्ि ददई 

ब्र्बक्षस्थि पश ुबिशाला र कोल्ड स्गोरेज लनमािर् गरर लबक्री लबिरर् गने ब्र्बस्था लमलाईन ेछ र त्र्स्िै स्वच छ दिु 

उत्पादनको लागी कृर्कहरुलाई िाललम र उपकरर्हरु र्विरर् गररने छ । 

५. मानव समदुार्मा रेबीज रोग न्रू्लनकरर्को लागी सामदुार्र्क कुकुरहरुमा बन्ध्र्ाकरर् क्षशलबर, रेलबज ददवस मनाउन े

जस्िा कार्िक्रम सन्चालन गररने छ । 

६. नगर के्षि लभि पशपुांक्षीको स्वास््र् पररक्षर्को लागी साविजलनक लनजी साझेदारीमा एक प्रर्ोगशालाको लनमािर् गररन े

छ । 

७. माछा पालन ब्र्बसार्मा सम्भाब्र्िा हेरर आवश्र्क कार्िक्रम सांचालन गररने छ । 

८. पश ुपालनमा उत्पादन लागि ीगाउन ीााँसमा आिाररि पश ुपालन कार्िलाई प्रोत्सार्हि गररने कार्िक्रम  गररन ेछ 

। 

९. सडकमा अलपि परेका बाच छाहरुलाई सांरक्षर् गने कार्िक्रम सांचालन गररनेछ ।  

 

इ) उद्योग िथा वाक्षर्ज्र् 

१. नगरपाललका के्षिलभि सञ्चाललि सबै ब्र्वसार्हरुलाई दिाि प्रकृर्ामा ल्र्ाई नगरपाललकाको आन्िररक स्रोिमा यार्वसार् 

करको र्ोगदान बिाउने नीलि अवलम्बन गररनछे ।  

२. नगर कार्ािलर् र वडा स्िरमा सम्पक्षि कर बझुाउने यार्वस्था भएकोमा सोको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनछे ।  
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३. जाम बनाउन,े अचार बनाउन,े माडा िथा लििौरा बनाउन,े पापड अगरविी बनाउने जस्िा स्थानीर् कृर्र् िथा पशजुन्र् 

उत्पादन प्रर्ोग हनु ेीरेल ुिथा साना उद्योगहरु सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गररनछे । 

४. शहरी सशुासनको लालग स्थानीर् प्रशासन, खाद्य प्रर्वलि िथा गरु् लनर्न्िर् कार्ािलर्, उद्योग वाक्षर्ज्र् सांी लगार्िका 

सांस्थाको सहर्ोगमा बजार अनगुमन कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । यार्वसार् दिाि सम्बन्िी ीरदैलो अलभर्ानमा नगर 

उद्योग बाक्षर्ज्र् सांीको सहभालगिा गरी त्र्सरी उिेको रकमको केही प्रलिशि यार्वसार् दिाि एवां नवीकरर् शलु्क 

उक्त सांीलाई प्रदान गने यार्वस्था गररनेछ ।  

५. नगरमा  र्वशेर् आलथिक के्षि, मर्हला औद्योलगक ग्राम बन्दै छन  । र्सको लनमािर् चरर् शरुु भईसकेको छ । 

र्सलाई रोजगारी साँग जोडेर कोलभड -१९ बाग प्रभार्वि बेरोजगार र्वुार्वुिीहरुलाई यार्वस्थापन गररने छ ।  

६. पशपुांक्षीजन्र् रोग पररक्षर् प्रर्ोगशाला स्थापनाको लालग पहल गररनेछ ।  

७. नगरपाललका कार्ािलर्मा उद्मम र्वकास शाखाको स्थापना गरर उद्यम र्वकास रर्लनिीक र्ोजना िर्ार गररनेछ । 

ई) सांस्कृलि िथा पर्िगन 

१. पााँचखालको समरृ्द्धको आिारको रुपमा रहेको बहआुर्ालमक पर्िगन के्षिलाई र्वकासको आिारक्षशला बनाउन 

आवश्र्क रर्नीलिहरु िर्ार गनि पर्िगनसाँग सम्बक्षन्िि र्वज्ञहरुको सल्लाह र सझुाव ललई पर्िगकीर् के्षिहरु 

र्वर्विीकरर् गनि आवश्र्क पर्िगकीर् गरुु र्ोजना िर्ार गररनेछ । 

२. नगरपाललका के्षि लभि रहेका साविजलनक जग्गाहरुलाई सांरक्षर्/सम्बििन गने िथा पर्िगन र्वकासका लालग सांभार्वि 

सामदुार्र्क वन के्षिका जग्गाहरु पर्िगन प्रवििन गनिका लालग उपर्ोग गनि कानूनी प्रर्क्रर्ा अक्षी बिाइनछे ।  

३. पलाञ्चोक भगविी िथा िनलक्ष्मी डााँडालाई केन्र बनाई प्र्ाराग्लाईलडङको सांभायार्िा अध्र्र्न गनिको लालग लनजी 

के्षिसाँग आवश्र्क सहकार्ि गररनेछ । 

४. बाह्य िथा आन्िररक पर्िगन प्रवििनका लालग जानकारी िथा प्रचार प्रसार स्वरुप रार्िर् स्िरको सांचार माध्र्महरुको 

सहकार्िमा पााँचखाल नगरपाललकाको पर्िगकीर्, िालमिक, सामाक्षजक, सााँस्कृलिक िथा मौललक परम्परा झल्कने श्रब्र्दृष्र् 

पावव्िक्षचि बनाई सोको प्रचार प्रसारमा थप बजेगको यार्वस्था गररनेछ । 

५. सर् वर्ि भन्दा बिी परुाना मि मक्षन्दरहरु जस्िै पलाञ्चोक भगविी, दगु्िेवव्र मक्षन्दर, िनलक्ष्मी, सवुरे्वव्र महादेव 

मक्षन्दर,थानादेर्व मक्षन्दर, गिेुवव्र महादेव गफुा िथा कोगदेवी लगार्िका परुािाक्षत्वक िालमिक स्थल, गमु्बा सांरक्षर्लाई 

प्राथलमकिा ददनकुा साथै दगु्िेवव्र मक्षन्दर पररसरमा र्पकलनक स्पोग स्िरोन्निी गरी पर्िगकलाई आकर्िर् गररनेछ । 

नगरलभि रहेका नर्ााँ परुािाक्षत्वक सम्पदाको खोज र सांरक्षर्का कार्िक्रमहरु लनरन्िरिा ददइनछे । 
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६. ऐलिहालसक महत्व बोकेको पलाञ्चोक भगविीको मक्षन्दरलाई र्ववव् सम्पदा सूक्षचमा सूक्षचकृि गनि र्वशरे् पहल गररनछे 

। पलाञ्चोक भगविी के्षि र्वकास गरुुर्ोजना िर्ार गररनेछ ।  

७. अनैकोगमा रहेको ्रू् गावरसम्मको पहुाँच मागि स्िरोन्निी भइरहेकोमा त्र्सलाई लनरन्िरिा ददई  त्र्स क्षेिमा 

पर्िगकीर् पाकि को र्वकासका लालग सांी�� /प्रदेश सरकारसाँग साझेदारी गररनछे ।  

८. पााँचखाल नगरपाललका र र्स के्षिमा रहेका पर्िगकीर् गन्ियार्हरुलाई समेट्ने गरी पर्िगन र्वकास रर्नीलि िर्ार 

गरी सोही अनसुार कार्ािन्वर्नमा ललगनेछ । 

९. ऐलिहालसक िथा परुािाक्षत्वक महत्वका वस्िहुरु फेला परेको वडा नांव ७ को श्रीरामपागीलाई सााँस्कृलिक सांग्रहालर्को 

रुपमा र्वकास गनि आवश्र्क पहल गररनेछ । 

१०. दनवुार र पहरी गरुुङ वस्िीहरुमा होम स्गेको लालग अध्र्र्न गरी अगाडी बिाईनेछ ।खावामा रहेको 

होमस्गेलाई लबस्िार गनि आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

११. एक वडा एक पर्िगकीर् गन्िब्र् पर्हचान गरी ग्रालमर् पर्िगनके्षिलाई बिवा ददईने छ । 

१२. कोरोनाको महामारीको कारर् पर्िगन क्षेि समस्र्ामा रहेको छ । र्स्िो अवस्थामा आन्िररक पर्िगनमा जोड 

ददने गरी पर्िगन नीलि बनाई पर्िगन प्रवििनको लालग र्वलभन्न कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ ।  

१३. नगरलभि मनाईने सााँस्कृलिक जािा एवां पविको सांरक्षर् एवां प्रवििनमा जोड ददईनछे ।  

१४. खावा�, अनैकोग, भमरकोग, पलाञ्चोक लगार्िका स्थानका समदुार्मा आिाररि होम–स्गे सञ्चालनको लालग 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

१५. पााँचखाल पर्िगन र्वकास केन्र स्थापना गरी पर्िगन प्रवििनका गलिर्वलि सञ्चालन गने क्षजम्मेवारी ददईनछे ।  

१६. नगर लभिको र्वलभन्न भार्ा,सांस्कृलिको सांरक्षर्को लालग मािभृार्ामा शैक्षक्षक पाठ्यक्रमहरु बनाइि र्वद्यालर्स्िरमा 

सो को पिन पािनको यार्वस्थाको सरुुवाि गररनेछ र सो लाइि क्रमश बिवा ददइनेछ । 

१७. पलाञ्चोक भगवलि मक्षन्दरमा चिाइन ेभेर्ग िथा अन्र् सामाग्रीको यार्वस्थापन गनि गदुि सांस्थान एवां िालकु 

लनकार्साँग समन्वर् गररनछे । 

१८. पलाञ्चचोक भगवलि मक्षन्दरका गदुिर्ारहरु (पहरी ,दमाई ,कसाई ,कुसलेु) लगार्ि अन्र् गदुिर्ारहरुले 

भोगचलन गदै आएको जग्गाहरु मोर्हर्ानी कार्म गनि पहल गररनेछ । 

१९. पलाञ्चोक भगविी के्षि र्वकास गरुुर्ोजना िर्ार भई जग्गा खररद प्रकृर्ा अगलड  बिाइनेछ ।  

२०. पलाञ्चोक भगवलि काललका मक्षन्दर सांग्राहलर् ( सारिीर गिुीर्ार सांग्राहलर्) को भवनलाई सञ्चालनमा ल्र्ाइनछे 

। 

२१. सारिीर वक्षस्िमा होमस्गे सञ्चालन गररने छ । 
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उव श्रम िथा रोजगार 

१. कोलभड १९ बाग उत्पन्न औपचाररक र अनौपचाररक के्षिमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्र्ाले अलनकाल र भोकमरी 

लनम्िन सछने हुाँदा सबै वडाका बेरोजगारहरुको लगि िर्ार गरी श्रम बैंक स्थापना गरेर कामसाँग खाद्यान्न कार्िक्रम 

र प्रिानमन्िी रोजगार कार्िक्रमसाँग आवद्ध गररने छ । 

२. वेरोजगारहरुलाई स्थानीर् स्िरका आर्ोजनाका श्रममूलक कार्िमा लगाई स्थानीर् जनशक्षक्तलाई प्राथलमकिाका साथ 

रोजगारीको अवसर प्रदान गररनेछ । 

३. कोलभड–१९ का कारर् रोजगारी गमुाएर र्वदेश एवां स्वदेशबाग ीर फकि ने नगरवासीका लालग उद्यर्मशीलिाका 

लालग ललने ऋर्को यार्ाजमा लनक्षिि प्रलिशि नगरपाललकाबाग अनदुान ददनका लालग बैङ्क एवां र्विीर् सांस्थासाँग 

समन्वर् गररनेछ । 

ऊ.  र्वक्षिर् सेवा र सहकारी 

१. र्कसान िथा साना यार्वसार्ीहरुलाइ सहलुलर्िपूर्ि कजाि उपलब्ि गराउन बैंक िथा र्वक्षिर् सांस्थाहरुसाँग समन्वर् 

गररनेछ । सहकारी माफि ि चछला बन्दी खेिी प्रर्ालीको अविारर्ा अगालड बिाईने छ । 

२. सहकारी क्षेिको प्रवििन, र्वकास िथा लनर्मनलाई यार्वक्षस्थि  गनि लडक्षजगल सहकारीको नीलिलाई लनरन्िरिा ददईनेछ 

र हाल आवद्ध भएको सहकारी सदस्र् सांख्र्ा र पूाँक्षजलाई बरृ्द्ध गररनेछ । कोपोलमसको कार्ािन्वर्न गररनछे ।  

३. सहकारी सांस्थाको अनगुमन िथा प्रवििन कार्िमा नगरस्िरीर् सहकारी सञ्जाल िथा सहकारी सांीहरुसाँग समन्वर् 

गरी कार्ि गररनेछ ।  

४. एक यार्क्षक्त एक सहकारी सदस्र्को कानूनी यार्वस्थालाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । एक वडामा एक नमनुा र्वर्र्गि 

सहकारीको अविारर्ा अगाडी बिाईनेछ । साना र समान उद्देश्र् भएका सहकारीलाई आवश्र्किा अनसुार मजिरको 

प्रर्क्रर्ामा ललगनछे ।  

५. क्षशक्षा, स्वास््र्, र्ािार्ाि र सपुथ मलु्र् पसल खोल्न सहकारी सांस्थालाई प्रोत्साहन गरी नगरपाललकाबाग सहजीकरर् 

गररनेछ ।  

६. गि आवबव बाग नै नगरपाललकामा हनु ेनगद कारोबारलाई अन्त्र् गरी पूर्ि रुपमा बैर्कङ प्रर्ाली लाग ुगररसकेको 

हुाँदा र्सलाई अझै यार्वक्षस्थि बनाइनेछ । 

७. बेरुज ुफछर्ोग गने कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन उपर्कु्त नीलि ल्र्ाइन ेछ । 

८.  र्स नगरपाललकालभि रहेका सहकारी, बैक िथा र्वक्षिर् सांस्थाहरुका र्वचमा आवश्र्क समन्वर् गरेर कृर्र्, पर्िगन, 

उद्योग, यार्वसार्मा लगानी प्रवििन गनि आवश्र्क कार्ि गररनेछ । सहकारी, बैक िथा र्वक्षिर् सांस्थाहरुको सरुक्षा र 
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यार्वस्थापनमा र्वशरे् ध्र्ान ददइ कार्ि गररनछे । अनौपचाररक के्षिको आलथिक कारोबारलाई लनरुत्सार्हि गदै 

औपचाररक िांगले सहकारी, बैक र र्वक्षिर् सांस्थाबाग हनुे कारोबारलाई प्रवििन गररनछे । 

ख) सामाक्षजक र्वकास 

अ) र्वुा, क्षशक्षा, खेलकुद िथा मनोरञ्जन 

१. साक्षरलाई सीप र्वकाससाँग आवद्ध गरी श्रमप्रलि सम्मान गने एवां अलिकार र दार्र्त्वप्रलि सचेि नागररक िर्ार गररन े

छ । 

२. रोजगार र सीपमूलक क्षशक्षाको र्वकासका लालग र्वद्यालर्मा प्रार्वलिक िथा यार्वसार्र्क िार सञ्चालन गने कार्िलाई 

प्राथलमकिा ददईने छ । वडा नां ७, १० र १२ मा मदन भण्डारी प्रार्वलिक र्ववव् र्वद्यालर् स्थापना र सञ्चालन गनि 

आवश्र्क सहजीकरर् गररन ेछ । 

३. र्वद्याथी सांख्र्ा र र्वर्र्गि रुपमा दरवन्दी लमलान िथा र्वद्याथी सांख्र्ा कम भएको र्वद्यालर्लाई क्रमशः नक्षजकको 

र्वद्यालर्मा मजि गने कार्िलाई लनरन्िरिा ददई पिनपािनलाई प्रभावकारी बनाईने छ । 

४. र्वद्याथीहरुको बहआुर्ालमक प्रलिभा र्वकासका लालग नगरस्िरीर् मेर्रकप खेलकुद प्रलिर्ोलगिालाई लनरन्िरिा ददइनछे 

। 

५. नगर क्षशक्षा सलमलिको सर्क्रर्िामा नगर स्िरीर् क्षशक्षा र्ोजनाको लनमािर् र कार्ािन्वर्नलाई प्राथलमकिा ददईन ेछ 

।कक्षा १देक्षख ३ सम्म स्थालनर् पािर्क्रम लनमािर् गरी लाग ुगररने छ । 

६. नगरको शैक्षक्षक स्िर गरु्स्िरीर् बनाउन नीक्षज शैक्षक्षक सांस्था र सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरु बीच आपसी समन्वर् गरी 

दवैुको राम्रा पक्षहरुलाई सवलीकरर् गररनेछ । 

७. “सबैका लालग खेलकुद, स्वास््र्का लालग खेलकुद” भने्न नारालाई मिुि रुप ददन खेलकुद सम्बक्षन्ि कार्िक्रमहरुको 

प्रवििन गररने छ । 

८. कोलभड १९ जस्िा महामाररबाग बालबाललकाहरुको पिनपािनलाई प्रभार्विहनु नददन आवश्र्क यार्वस्था लमलाईने 

छ । 

९. सांस्थागि र्वद्यालर्हरुलाई साविजलनक शैक्षक्षक गिुीको रुपमा सञ्चालन गनि प्रोत्साहन गररने छ । साविजलनक शैक्षक 

गिुीको रुपमा सञ्चालन भएका र्वद्यालर्को यार्वस्थापनमा सिुार ल्र्ाउन नगरपाललकाबाग आवश्र्क सहर्ोग उपलब्ि 

गराईने छ । 

१०. नगरपाललकाको पिनपािनमा एकरुपिा ल्र्ाउन पाठ्यक्रम र्वकास केन्रबाग स्वीकृि पाठ्यपसु्िक नगरपाललका 

क्षशक्षा शाखाको समन्वर्मा र्वद्यालर्मा लाग ुगररने छ । सांस्थागि र्वद्यालर्मा कुनै एउगा पक्षब्लकेशनको पाठ्यपसु्िक 
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लाग ुभैसकेपलछ पाठ्यक्रम पररवििन नभएको अवस्थामा न्रू्निम ५ वर्ि सोही पाठ्यपसु्िक प्रर्ोग गने नीलि रहने छ 

।  

११. रेल सर्हिको बाल उद्यान स्थापना गररनेछ । 

१२. वडा नां २ मा कािमाण्डौ र्ववव्र्वद्यालर्को कृर्र् िथा वन र्वज्ञान सांकार्को पिनपािनका लालग आवश्र्क 

प्रवन्ि गररन ेछ । 

१३. वडा नां १ मा िामाङ भार्ा र वडा नां ९ मा पहरी भार्ाको प्रवििन गनि स्थानीर् र्वद्यालर्हरुलाई प्रोत्साहन 

गररने छ । 

१४. पााँचखाल ४ िामाीागको प्रगलि पसु्िकालर्लाई ई-लाईवे्ररीको रुपमा र्वकास गररनछे ।  

आ) स्वास््र् 

१. मर्हला स्वास््र् स्वांसेर्वकालाई उपलब्ि गराइएको र्ािार्ाि खचिलाई लनरन्िरिा ददइनछे । 

२. कोलभड -१९ को लनर्न्िर् र रोकथामको लालग समाजकल्र्ार् प्रावर्वव मा हाल अस्थाई छवारेन्गाइन िथा आइसोलेसन 

वाडिको स्थापना गररएको र सो समाजकल्र्ार् प्रावर्ववलाई अस्थाई अस्पिालको रुपमा र्वकलसि गरर सेवा सांचालन 

गररनेछ । 

३. वडा नां ७ मा अस्पिालको लडवर्पवआरव िर्ार गरर मन्िालर्बाग र्वलनर्ोक्षजि रकमबाग अस्पिाल सांचालनमा ल्र्ाइनछे 

। 

४. र्स नगरलभिका मोलिर्ालबन्दबुाग र्पलडि जनसमदुार्को लनशलु्क शल्र्र्क्रर्ाको यार्वस्था लमलाईनेछ  साथै मानसीक 

रोगको लनशलु्क र्वशरे्ज्ञ सेवालाई लनरन्िरिा ददईनछे । 

५. र्ो आवबव मा स्वास््र् लबमा कार्िक्रमलाई प्राथलमकिामा राक्षख सम्पूर्ि नगरबासी समक्ष प-ुर्ाईनकुो साथै अलि र्वपन्न 

नागररकलाई नवपाव बाग लबमा गराउन आलथिक सहर्ोग गरीनेछ । 

६. नगरपाललकाको सबै वाडिहरुबाग स्वास््र् सेवा प्रदान गने उद्देश्र्ले र्सै आवबव देक्षख वडा नां ४ मा शहरी स्वास््र् 

केन्र स्थापना गरर सांचालनमा ल्र्ाईने छ । 

७. शहरी स्वास््र् केन्र, बलथिक सेन्गर ,ल्र्ाब, एछस रे, मनोर्वमशि िथा कावसव को सेवा करारलाई लनरन्िरिा ददईनछे 

। 

८. कमिचारी परुस्कृि गने कार्िक्रमलाइ लनरन्िरिा ददइने छ । 

९.  प्रत्रे्क वाडिमा लनशलु्क USG सेवा िथा क्याक्षल्सर्म, फोललक एलसड लनशलु्क रुपमा गभिविी िथा सतु्केरीलाई र्विरर् 

गने कार्िक्रमलाई लनरन्िरिा ददनकुा साथै र्स आवबव मा पोर्र् कार्िक्रमलाई र्वर्शे प्राथलमकिा ददइनछे । 



11 
 

१०.  र्स नगरपाललका लभि रहेका स्वास््र् सांस्थाहरुको लालग लबजलुी, पानी, इन्गरनेग महशलु, ल्र्ाबको लालग आवश्र्क 

पने री-एजेन्गको वर्वस्था गररने  िथा महामारी रोग लनर्न्िर्को लालग बजेग यार्वस्थापन गररनेछ । 

११. वडा नां १० को िलुलखेल अस्पिालका सामदुार्र्क स्वास््र् केन्रलाई िलुलखेल अस्पिालसाँगको सहकार्िमा २५ 

शैर्ाको र्वशरे्ज्ञ सर्हिको सामदुार्र्क अस्पिालको रुपमा सञ्चालन गररने छ ।  

१२.  एक र्वद्यालर् एक नसि को कार्िक्रमलाई लनरन्िरिा ददइ थप र्वद्यालर्मा यार्वस्था गनिको लागी पहल गररनेछ । 

 

१३. पााँचखाल नगरपाललका वडा नां ६ को प्राथलमक स्वास््र् केन्रमा  X-Ray सेवाको  २४ ीण्गे आपिकालीन स्वास््र् 

सेवा उपलब्ि गराइनछे ।  

१४. नगरपाललकाबाग ७० वर्ि भन्दा मालथका वृद्ध बदृ्धाहरुको सम्मानका साथै लनःशलु्क स्वास््र् जााँच गने यार्वस्थालाई 

लनरन्िरिा ददइनेछ । कडा रोग लागेका यार्क्षक्तहरुलाई वडाबाग लसफाररस भई आएमा उपचार खचिको यार्वस्था गने 

कार्िक्रमलाई लनरन्िरिा ददइने छ । 

१५.  र्वशरे्ज्ञ ीमु्िी क्षशर्वर सेवा र कोलभड -१९ लबरामीका लालग ीर-ीरमा डाछगर सेवाका लालग आवश्र्क यार्वस्था 

लमलाईन ेछ । 

१६.  प्रत्रे्क स्वास ् र्  सांस्थाबाग E-Reporting, E-Attendance गनि गेललफोन , ईन्गरनगेको एवां कम्प्र्गुरको यार्वस्था 

गररनेछ ।  

१७.  स्वास््र्जन्र् सरुवा िथा महामारी लनर्न्िर्का लालग आवश्र्क और्िी िथा कोर्को यार्वस्था गररनेछ । र्स्िा 

रोगहरुसांग लड्न प्रत्रे्क वडा स्िरमा रहेको स्वास्थ सांस्थालाई सवललकरर् गररने छ र र्सको लालग आवश्र्क पने 

भौलिक सांरचना लनमािर्को र्ोजना गररने छ । 

१८.  शहरी िथा मानव स्वास््र् सरुक्षाको लालग उपर्कु्त स्थानमा सगिर हाउस लनमािर् गरी सञ्चालनमा ल्र्ाईने छ । 

नगरपाललकामा COVID-19 को लालग आवश्र्क छवारेण्गाईन यार्वस्थापन, कन्ट्याछग टे्रलसङ गोललमा खर्गने 

कमिचाररलाई िाललम, यार्क्षक्तगि सरुक्षा सामग्री (र्पर्पई, स्र्ानीगाईजर, पञ्जा, मास्क)को यार्वस्था, आवश्र्क स्वास््र् 

सामग्रीको यार्वस्थाको साथै नागररकमा लसजिना भएको मनोवैज्ञालनक िासको यार्वस्थापनलाई मनोसामाक्षजक परामशि 

ददईने छ । 

१९. सादिीर स्वास््र् चौकीको भवन हस्िान्िरर् गरर नगरको स्वालमत्वमा ल्र्ाईने छ । 

इ)  खानपेानी िथा सरसफाई 

१. सवै ीरमा खानेपानीको पहुाँच प¥ुर्ाउन चाल ुआवववमा सांचाललि खानेपानीका आर्ोजनाहरुलाई आगामी आवववमा 

समेि लनरन्िरिा ददई पूर्ििा ददइनेछ ।  
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२. नगर खलुा ददशामकु्त के्षि ीोर्र्ा भईसकेकोले पूर्ि सरसफाईंको लालग सो कार्िलाई लनरन्िरिा ददईनेछ । 

३. नगरको गौरवको रुपमा लनमािर् हनु गईरहेको र्ोगदानमा आिाररि सनुकोशी खानपेानी आर्ोजनालाई गरु्स्िरीर् 

रुपमा सम्पन्न गराई ीरीरमा खानेपानी र्विरर् गनि नगरपाललकाको र्वशरे् पहलकदमी रहने छ । 

४. प्रत्रे्क स्वास््र् सांस्थामा मर्हनाको १ पगक र्वशरे्ज्ञ सर्हिको ीकु्षम्ि स्वास््र् सेवा सञ्चालन गररनेछ । 

५. "मगृौला बचाउ अलभर्ान" का लालग प्रत्रे्क नागररकको लनशलु्क पररक्षर्को यार्वस्था गररनेछ । 

६. पााँचखाल नगरपाललका के्षिमा सरसफाईका लालग श्रोिमा नै फोहोरको वलगिकरर् गरी लनजी के्षिको साझेदारीमा 

फोहोर मैला यार्वस्थापनको आवश्र्क यार्वस्था लमलाईनछे । 

७. प्रत्रे्क ीरमा सेफ्गी ट्याङकी अलनवार्ि गररनेछ । 

ई) लैंलगक समानिा िथा सामाक्षजक समावेशीकरर् 

१. बालमैिी नगरपाललका बनाउनको लालग र्वलभन्न साझेदार सांस्थाहरुको पहलमा उक्षचि कार्िक्रमहरु सांचालन गररनछे 

।  

४. लनमािर्ािीन िथा भर्वष्र्मा बने्न सरकारी कार्ािलर्हरुलाई अपाङ्ग मैिी बनाईनेछ । 

२. ललङ्ग, भार्ा, िमि, जाि, के्षि वा कुनै पलन र्वर्र्को आिारमा भेदभाव वा असमानिा हनु ददईने छैन । साथै बालमजदरु 

मकु्त नगरपाललका ीोर्र्ाको लालग िर्ारी  गररनछे । 

५. र्वलभन्न जाि/ जालिको सांस्कृलि, ररलिररवाज, रहनसहनको सांरक्षर् िथा सम्बििन गनिको लालग नगरस्िरमा दनवुार 

सांग्राहालर् स्थापना गररनेछ । 

६. लैर्ङ्गक समानिा र लैँर्ङ्गक र्हांसाको र्वर्र्मा परुुर् समेि समावेश गरर समदुार् स्िरमा जनचेिना र्वस्िारका 

कार्िक्रमलाई प्राथलमकिाका साथ प्रोत्साहन गररनछे ।  

 

 

 

उ) मर्हला, बालबाललका िथा जेष्ठ नागररक र सामाक्षजक सिुार 

१. समदुार् िथा सांी सांस्थाहरुको सहर्ोगमा लागू और्ि रोगथाम र लनर्न्िर् िथा ीरेल ुर्हांसाका गलिर्वलिहरुमा रोक 

लगाईनेछ । 

२. “नगरवासी जगुौं, बालर्ववाह रोकौं” जस्िा कार्िक्रम माफि ि बालर्ववाह रोकथाम कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

३. र्कशोरीहरुको आत्मसरुक्षा, मनोसामाक्षजक िथा अन्र् परामशि सेवा िथा अन्र् जीवनोपर्ोगी िाललमहरुको लालग स्रोि 

यार्वस्था गररने छ । 
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४. द्धन्द एवां र्हांसा र्पलडि मर्हला िथा बालबाललकाहरुका लालग सेभ हाउस (नगर सेवा केन्र) सञ्चालन गररने छ । 

५. “बालबाललका भर्वष्र्का कर्ििार र वििमानको साझेदार” भने्न ि्र्लाई केन्रमा राखेर बालबाललकाको सवािङ्गीर् 

र्वकास, सांरक्षर् र सहभालगिामा जोड ददइनेछ ।  

६. अवैि / ीरेल ुमददरा सम्बक्षन्ि ऐनको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

७. जेष्ठ नागररक िथा बालबाललकाका लालग समेि समेट्ने सांर्कु्त पाकि को लनमािर्लाई लनरन्निरिा ददईनेछ ।  

८. जन्म,, मतृ्र् ुिथा अन्र् यार्क्षक्तगि ीगना दिाि गने ऐन, लनर्मावली अनसुार ३५ ददनलभि ीगना दिाि गराउने कार्िक्रम 

एवां दिाि क्षशवीर सन्चालनलाई लनरन्िरिा ददइनछे ।  

९. र्वपन्न िथा साहारा र्वर्हन बालबाललकाहरुको शैक्षक्षक प्रवन्िको लालग आवश्र्क यार्वस्था लमलाईने छ । 

१०. उत्पीडनमा परेका मर्हला, बालबाललका, दललि, अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक, एकल मर्हला, िेस्रो ललांगी र र्हांसा र्पलडिका 

लालग आपत्कालीन कोर्को यार्वस्था गरर पररचालन गररने छ । सो कोर्बाग यार्वसार् गनि ईच छुक मर्हलाहरुलाई 

सहलुलर्ि ऋर् उपलब्ि गराईने छ । 

११. नगरका जेष्ठ नागररकहरुको अन्िरर्क्रर्ा कार्िक्रमबाग परम्परागि ज्ञान र सीपको प्रवििन गररने छ । 

१२. नगरको सवै र्वद्यालर्हरु र वडाहरुमा बालछलव गिन, िाललम र र्क्रर्ाकलापको माध्र्मबाग बालबाललकाहरुको 

क्षमिा र्वकासका अवसरहरु लसजिना गररने छ । 

१३. नगर स्िरीर् कोसेली ीर  स्थापना गरी र्हााँका नागररकहरुले उत्पादन गरेका परम्परागि र र्वशरे् वस्िहुरुको 

प्रदशिलन र लबर्क्र गने प्रवन्ि लमलाईने छ । 

१४. भलुमर्हन एवां सकुुम्वासीको पर्हचान गरी जीर्वकोपाजिनका लालग आर्स्रोि बरृ्द्धका कार्िक्रम ल्र्ाईनछे ।  

१५. अपाङगिा भएका यार्क्षक्तहरुलाई पररचर् पि,स्वस््र् लगार्िका सेवाहरु सविसलुभ बनाउन ीकु्षम्ि क्षशर्वर सन्चालन 

गररनेछ । 

१६. अपाङगिा भएका यार्क्षक्तहरुलाई क्षजवीकोपाजिन सम्बक्षन्ि िाललम ददने र उत्पादन भएका सामालग्रको बजारीकरर्को 

लालग सहर्ोग गररनेछ। 

१७. अपाङगिा भएका मर्हलाहरुको लालग र्ौन िथा स्वास््र् प्रजनन अलिकार, मर्हला र्हांसा ,नेितृ्व र्वकास र ससक्षक्तकरर् 

सम्बक्षन्ि िाललमहरु सन्चालन गररनेछ । 

१८. अपाङगिा भएका यार्क्षक्तहरुलाई आवश्र्क सहर्ोगी सामाग्रीहरु लनशलु्क (याहील क्षचर्र, सेिो छडी ,श्रवर् र्न्ि, 

वाकर वैशाखी ,अथोपेलडक र्वशेर् र्कलसमको जिुा, अथेपेलडक सामाग्रीहरु) आदद उपलब्ि गराईनेछ । 

१९. अपाङमैिी साविजलनक भौलिक सांरचना (साविजलनक शौचालर्, र्वद्यालर्, सरकारी कार्ािलर्, साविजलनक स्थल) आददको 

यार्वस्था गररनछे । 
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२०. ज्रे्ष्ठ नागररकहरुलाई पररचर् पि, स्वास््र् लगार्िका सेवाहरु सवि सलुभ बनाउन ीकु्षम्ि क्षशर्वर सञ्चालन गररनछे 

।  

२१. स्थालनर् पाठ्यक्रममा ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बक्षन्ि जानकाररमलुक पाठ्यसामालग्रको यार्वस्था गररनेछ । 

२२. आलथिक अवस्था कमजोर भएका ज्रे्ष्ठ नागररकलाई थप सेवा सरु्विा प्रदान, लनशलु्क स्वास््र् उपचार र और्लिको 

यार्वस्थाका साथै आवश्र्क सहर्ोगी सामाग्रीहरु लनशलु्क उपलब्ि गराईनेछ । 

२३. ज्रे्ष्ठ नागररक ऐन अनसुार समन्वर् सलमलि गिन गरी र्क्रर्ाक्षशल बनाईनछे । 

२४. ज्रे्ष्ठ नागररक र लिनीहरुको पररवारहरुलाई मनोपरामशि सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सांचालन गरीनेछ । 

२५. बाल मैलि शासनलाई अवलम्बन गरर कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क कार्िक्रम र बजेग कार्ािन्वनमा ल्र्ाईने छ 

। 

२६. "पााँचखालको शान,बाल र्ववाह मकु्त हाम्रो अलभर्ान"  भने्न मूल नाराको साथ अलभर्ान सांचालन गररने छ । 

२७. जोक्षखममा परेका बालबाललकाको लनक्षम्ि बाल कोर् खडा गररने छ । 

२८. बालबाललका साँग सम्बक्षन्िि र्वलभन्न कार्िर्वलि िर्ार पारर कार्ािन्वनमा ल्र्ाइन ेछ । 

२९. र्वलभन्न प्रकारका अपाङगिा (बैर्द्धक, शाररररक, मानलसक) भएका यार्क्षक्तहरु िथा अपाङगिा सांस्थामा आवद्ध भएका 

कमिचारीहरुलाई साांकेलिक भार्ा िाललम उपलब्ि गराइनछे । 

३०. र्स पााँचखाल नगरपाललका लभिका मर्हला, दललि, एकल मर्हला, लैंलगक र्हांसा र्पलडिहरुलाई र्वलभन्न लसप सम्बक्षन्ि 

स्वरोजगार िाललम, अनदुान र अनगुमनको यार्वस्था गररनेछ ।   

३१.  र्स पााँचखाल नगरपाललकालभि "मािकृ्षशश ुपोर्र् कार्िक्रम"  सञ्चालनमा ल्र्ाइनछे । 

 

 

 

 

ऊ) न्र्ार्र्क सलमलि 

१. न्र्ार्र्क सलमलिलाई यार्वक्षस्थि र सािन सम्पन्न बनाई लछगो न्र्ार् प्रदान गररनछे । 

२. सामदुार्र्क मेललमलापलाई प्राथलमकिा ददाँदै न्र्ार्र्क सलमलिमा परेका उजरुीहरुलाई मेललमलापको माध्र्मबाग 

समािान गने कार्िलाई प्रोत्साहन ददाँदै आएकोमा र्सलाई लनरन्िरिा ददईनेछ ।  

३. सामदुार्र्क मेललमलापकिािहरुलाई नगरपाललकाबाग मेललमलापको लालग पिाईएका र्ववादहरुको समािान गनि 

बस्नपुने बैिकलाई मध्र्नजर राक्षख खाजा खचिको यार्वस्था गररनेछ । 

४. न्र्ार्र्क सलमलिबाग भएका लनर्िर् र लमलापिलाई प्रभावकारी िांगले कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  
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५. ीरेल ुर्हांसा र जेष्ठ नागररकको पालनपोर्र् िथा हेरचाह सम्बन्िी र्ववादलाई न्र्ार्र्क सलमलिले प्राथलमकिाका साथ 

लछगो छररिो रुपमा लनरुपर् गरराँदै आएकोमा आगामी ददनमा र्सलाई लनरन्िरिा ददईनेछ ।  

 

ग_ पवुाििार र्वकास 

१. आव वव २०७७/०७८ मा चाल ुरहेका र्ोजना िथा कार्िक्रम : 

 र्स पााँचखाल नगरपाललकाको आव वव २०७७/०७८ मा र्वलनर्ोक्षजि र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको सम्बन्िमा 

उपभोक्ता सलमलि माफि ि कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइएका र्ोजना िथा कार्िक्रम मध्रे् सम्झौिा भई कार्ािन्वर्नको चरर्मा 

रहेका िर हाल र्ववव्भर फैललरहेको कोलभड – १९ को महामारीको कारर् लनमािर् कार्िमा असहजिा पैदा भई 

लनमािर् कार्ि सम्पन्न हनु नसकेका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको चाल ुआव वव २०७७/०७८ को लालग िोर्कएको 

अक्षन्िम समर्सम्म सर्कएको कामको फरफारक गरी बार्क रहेको कामको लालग आव वव २०७८/०७९ मा समेि 

आवश्र्क बजेग समेि र्वलनर्ोजन गरी उक्त अिरुो कार्ि सम्पन्न गनुिपने गरी आवश्र्क प्रर्क्रर्ा अगालड बिाइने छ 

| साथै िेक्का माफि ि सचुारु लनमािर् कार्िहरुको र्स आव वव मा सम्पन्न हनु नसछने कार्िहरुको दार्र्त्व आव वव 

२०७८/०७९ मा साने गरी आवश्र्क प्रर्क्रर्ा अगाडी बिाईने छ | 

 

२. सडक िथा पूल :    

 पााँचखाल नगरपाललकाको प्रत्रे्क वडामा कालोपिे सडक परु्ािउने लबगिदेक्षखकै लक्ष अनरुुप हाल कार्ि भइराखेको 

सन्दभिमा सोर्ह लक्ष हालसल गनि आवश्र्क र्ोजना छनौग गरी बजेग िजुिमा गररने छ | 

हालसम्म नगरपाललका क्षिे लभि पने  राजमागि ,फीडर रोड िथा क्षजल्ला सडक बाहेक जम्मा ११ व५ र्क 
लम सडक कालोपिे भएकोमा र्स चाल ुआव वव मा माि ८ व५ र्क लम काल ोोपिे भएको छ  |त्र्सैगरी  
करीब ३० र्क लम भन्दा बिी सडक पदक्क नाली सर्हि स्िरोन्नलि भएको छ | 
पााँचखाल गरपाललकाको प्रत्रे्क वडामा कालोपिे सडक परु्ािउने उदे्यश्र् अनरुुप र्सै आव वव मा वडा नांव 
४ ,१२,११,१०,९,७,६,५ र १३ मा नगरपाललकाबाग पर्हलो पगक कालोपिे गने कार्ि भएको िथा वडा 
नांव २,३ र ८ मा र्स अक्षी नै कालोपिे सडक पगेुको िथा वडा नांव  १ मा  हालसम्म पलन कालोपिे 
सडक पगु्न नसकेको हुाँदा उक्त वडामा अबको आव वव मा कालोपिे सडक परु्ािउने िथा हाल कालोपिे 
सडक पगेुका वडाहरुमा थप गने गरर बजेग िजुिमा गररनेछ । 
साथै नगर क्षेिलभि रहेका लबद्यालर् ,मि मन्दीर िथा सबै स्वास््र् सांस्थाहरु सम्म पदक्क सडक परु्ािउन े
उदे्यश्र्ले बजेग िथा कार्िक्रम िजुिमा गररनेछ | 

 नगरपाललकालभि रहेका लबलभन्न खोला िथा खोल्सोहरुमा बर्ाििको समर्मा पानीको बहाब बिन गई आवि जाविको 

समस्र्ा हनु ेहुाँदा पूल आवश्र्क पने स्थानमा सडक र्वभाग साँग समन्वर् गरेर पूल लनमािर्को प्रर्क्रर्ा अगाडी बिाइन े



16 
 

छ | साथै िेरै स्थानहरुमा कल्भगि िथा ट्राइल लिज नगरपाललका, प्रदेश िथा सांी सरकारको आलथिक एवां प्रालबलिक 

सहर्ोगमा लनमािर् एवां अिरुा र्ोजना सम्पन्न गने कार्ि अक्षी बिाईने छ | 

 सबै वडा कार्ािलर्हरु, सबै र्वद्यालर्हरु, सबै स्वास््र् सांस्था एवां महत्वपूर्ि िालमिक स्थलहरुमा पदक्क सडकको पहुाँच 

प-ुर्ाइने छ । 

 अरलनको हाइवेमा आकाश ेपलु लनमािर् गनि पहल गररन ेछ । 

 

३. झोलङु्ग ेपूल :  

हाल खराने ीाग िथा खहरे खोला दोभानमा झोलुांगे पूल लनमािर् गने कार्ि भईराहेकोमा सांी सरकार सांग 
समन्वर् गरर अन्र् आवश्र्क स्थानमा समेि झोलुांगे पलु लनमािर् गने कार्ि अक्षी बिाइनेछ  |  

नगरपाललकाको लबलभन्न स्थानमा हाल लनमािर्ािीन झोलङु्गे पूलको लनमािर् कार्ि सम्पन्न गरी थप आवश्र्क स्थानहरुको 

पर्हचान गरी लनमािर्को लनक्षम्ि प्रदेश िथा सांी सरकार साँग समेि समन्वर् गररन ेछ | 

४. लसांचाई :  

 पााँचखाल नगरपाललकाको लसांचाइको लालग मखु्र् श्रोिको रुपमा रहेको क्षझकु लगार्ि अन्र् खोलाको र्वलभन्न स्थानमा 

साना/िुला बााँि लनमािर् गरी, राजकुलो लगार्ि अन्र् प्रचलनमा रहेका लसांचाई कुलोहरुको स्िरोन्नलि गरी लसांचाइको 

अवस्थालाई सदुृि गररनेछ | 

पााँचखाल नगरपाललकाको र्वलभन्न कुलो िथा बााँिहरु लनमािर् िथा ममिि गरर लसचाई सलुबिा परु्ािउने कार्ि 
भईरहेको हुाँदा सो कार्िलाई सांी िथा प्रदेश सरकारको समेि समन्वर्मा लनरन्िरिा ददइनेछ | 
साथै र्स नगरपाललका क्षेिलभि डीप बोररांग गरेर पालन आपूलिि गररएको हुाँदा उक्त श्रोि अस्थाई भएकोले 
सो को recover होस  भन्न ेहेिलेु ररचाजेबल पोखरी लनमािर् गने कार्िलाई लनरन्िरिा ददइनछे |  
 

 ५ बर्िलभि १०८ पोखरी लनमािर् गने लक्षलाई परुा गनि हाल नगरपाललका स्वर्ां िथा लल बडि साँगको सहकार्िमा 

कार्ि भइरहेको सन्दभिमा सो लक्ष परुा गनि साना िुला पोखरी लनमािर्को कार्ि अन्र् सांस्थाहरु सांग समेि समन्वर् 

गररने छ | इनार, ललफ्ग, लडपबोररङको माध्र्मबाग लसांचाईको यार्वस्थालाई सदुृि िलु्र्ाईने छ । 

५. भवन िथा शहरी लबकास :  

 र्वव सांव २०७२ साल बैशाख १२ गिेको र्वनासकारी भकूम्प र ित्पिाि आएका पराकम्पनहरुको कारर् क्षलि 

पगेुका  र्पलडि ीर पररवारलाई आवास लनमािर् गदाि लाग्न ेदस्िूर मा ददइदै आएको सहलुलर्िलाइ लनरन्िरिा ददनपुनेछ  

| 
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हाल भवन लगार्ि भौलिक सांरचना लनमािर् गदाि पालना गनुिपने मापदण्डहरुमा केर्ह  पररमाजिन गरर पालना 
गनुि /गराउन ुपने भएकोले लबशेर् गरर खोला िथा नदद र्कनारबाग छोड्नपुने दरुी  ) setback) लगार्ि 
अन्र् मापदण्डहरु पररमाजिन गररने छ  |  

िामाीाग बजार क्षेि लगार्ि प्रत्रे्क वडामा रहेका मखु्र् मखु्र् बजार िथा यार्ापाररक केन्रहरुलाई 
यार्वक्षस्थि गनि िथा रालिको समर्मा हनुे गरेका चोरी लगार्िका आपरालिक र्क्रर्ाकलाप लनर्न्िर् गनि 
समेि मद्यि परु्ािउने उदे्यश्र्ले नपेाल लबद्यिु प्रालिकरर् सांग आवश्र्क पहल गरर स्थानीर् बालस िथा गैह्र 
सरकारी सांस्थाहरु सांग समन्वर् गररने छ  |  

  

 हाल लनमािर् भइसकेका बागो, सडक, कुलो, खोला लगार्ि STRUCTURAL बाहेकका मापदण्ड परुा गरेका भवन 

लगार्ि भौलिक सांरचनाहरुलाई ३ मर्हनाको समर् उपलब्ि गराई नछसा लनर्लमि गररने छ | 

 SMART (SUSTAINABLE, MEASURABLE, ACHIEVABLE, REPLICABLE, TECHNICAL) CITY अविारर्ा सर्हि 

यार्वक्षस्थि शहरीकरर्को लबकास गनि कािमाडौं उपत्र्का लबकास प्रालिकरर् साँग समन्वर् गरी आवश्र्क प्रर्क्रर्ा 

अगाडी  बिाईने छ  | 

 उज्र्ालो पााँचखाल बनाईने छ । 

 िामाीाग बजार के्षि लगार्ि प्रत्रे्क वडामा रहेका मखु्र् मखु्र् बजार िथा यार्ापाररक केन्रहरुलाई यार्वक्षस्थि गनि 

िथा रालिको समर्मा हनुे गरेका चोरी लगार्िका आपरालिक र्क्रर्ाकलाप लनर्न्िर् गनि समेि मद्दि प-ुर्ाउन े

उद्देश्र्ले नेपाल र्वििु प्रालिकरर् साँग आवश्र्क पहल गरी स्थानीर् बालस िथा गैह्र सरकारी सांस्थाहरु साँग समन्वर् 

गररने छ । 

६. उजाि/ बैकक्षल्पक उजाि :   

 वैकक्षल्पक उजाि प्रबद्धिन केन्र साँगको समन्वर् िथा सहकार्िमा बैकक्षल्पक उजाि प्रर्ोग सम्बलि अविारर्ा अगालड 

बिाईने छ | 

ी) वािावरर् िथा र्वपद् यार्वस्थापन 

अ) वन िथा भसूांरक्षर् 

१. गि आलथिक बर्िको एक वडा एक पोखरी लनमािर् गने कार्िक्रमलाई लनरन्िरिा ददई िीन बर्ि लभि एक सर् आि 

पोखरीको लनमािर् सम्पन्न गररनेछ । र्सको लालग बजेगको यार्वस्था हनु ेछ ।  

२. पााँचखाल नगरके्षि लभि पानी सांक्षचि गने प्रजालिका रुखहरुको वकृ्षारोपर् गरी पानीका महुान बिाउने कार्िक्रम 

सांचालन गररनछे ।  
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३. हररि शहरको अविारर्ालाई र्वकास गनि सडक लनमार्ि गदाि बकृ्षारोपर् गनुिपने प्राविान राक्षख प्रोत्साहन गनिको 

लालग आवश्र्क यार्वस्था लमलाईनेछ । 

४. खावा देक्षख क्षजरो र्कलोसम्मको अरलनको हाइवेको दार्ााँ वार्ााँ फूल फूल्ने रुख र्वरुवा  रोप्ने कार्ि गनि सडक 

र्वभागसाँग समन्वर् गरर अगालड बिाईने छ । 

५. अलनवार्ि रुपमा एक ीर दईु रुख रोप्नपुने नीलि अवलम्वन गररनेछ र साविजलनक लनमािर् गदाि एक रुख कार्गएमा 

पक्षच चस रुख रोप्ने सरकारी नीलिको पूर्ि पररपालना गररनछे । यार्क्षक्तगि,लनजी जग्गामा रुख कगान गदाि समेि सट्टा 

र्वरुवा रोप्नपुने यार्वस्था गररनेछ । साथै सबै र्कलसमका प्रजालिहरु भएको नसिरी लनमािर् गररने छ । 

६. डिेलो लनर्न्िर्, सल्लाको खोगो सांकलन, गोल िथा लिकेग उत्पादन, लसस्नोको िलुो उत्पादन, सालको खोगो सांकलन 

गरी िेल बनाउने जस्िा सीपमूलक िाललम िथा चेिना अलभवृद्धी गरी पर्ािवरर् सांरक्षर् िथा स्वरोजगारका अवसरहरु 

लसजिना गररन ेछ । 

७. नगरपाललका के्षिमा भएका कबलुीर्िी वन, सामदुार्र्क वनहरुको र्थाथि र्ववरर् झल्कने प्रोफाइल िर्ार गरी 

यार्वक्षस्थि गररने छ साथै सम्भार्वि के्षि पर्हचान गरी पर्ािपर्िगन प्रर्ालीको र्वकास गररने छ । 

८. नीक्षज िथा वन के्षिमा परेका खाली जग्गाहरुको पर्हचान गरी कृर्र् वन प्रर्ालीको र्वकास गररने छ । 

९. नर्वकरर्ीर् उजािको प्रर्ोग गनि प्रोत्सार्हि गररनेछ, िथा नर्वकरर्ीर् उजाि उत्पादनको लालग समेि आवश्र्क बजेगको 

यार्वस्था गररनछे । 

१०. नगरलभिका सामदुार्र्क िथा कबलुलर्ि वनका पदालिकाररहरुसाँग अन्िरर्क्रर्ा गररन ेछ । सामदुार्र्क वनको खाली 

िाउाँमा क्षजल्ला वन कार्ािलर्साँग समन्वर् गरर वृक्षारोपर् कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । 

११. साविजलनक जग्गा, नदी र्कनारका जग्गाहरु लगार्ि सडक िथा राजमागि छेउछाउका जग्गामा र्वलभन्न प्रजालिका 

फलफूल र र्वरुवा लगाउन प्ररेरि गररने छ ।  

१२. सरकारी पिी िथा सामदुार्र्क वनको रुख नभएको खाली िाउाँमा रुखलबरुवा लगाइनेछ । 

१३. सामदुार्र्क वनमा पर्ािपर्िगन कार्िक्रम सञ्चालन गनि सव लडलभजन कार्ािलर् िथा क्षजल्ला वन कार्ािलर्सांग समन्वर् 

गररने छ । 

१४. नगर स्िरीर् वन उपभोक्ता महासांी साँग समन्वर् गरर काम अक्षी बिाइनेछ । 

१५. देशमा बढ्दो र्वद्दुि उत्पादनलाई खपि गनि ईन्डछसन चलुोको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गररने छ ।ग्र्ााँस लसललन्डरसाँग 

ईन्डछसन चलुो साट्ने कार्िक्रम ल्र्ाईनेछ ।  

१६. नगरको जोक्षखम सांवेदनशील  भउूपर्ोग नीलि िजुिमा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनछे ।  
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१७. जग्गा र्वकास र खक्षण्डकरर् लनर्न्िर्का लालग सार्वकमा नापी भई खेलिका रुपमा नापजााँच भएको जग्गाको 

प्लर्गङमा रोक लगाईनेछ ।  

१८. र्स नवपाव को प्रत्रे्क वाडको ीनावस्िी भएको िाउाँमा फोहोर हाल्नको लागी बाल्गीको यार्वस्था गररने छ । 

१९.  सडक मापदण्ड पूरा गरी सम्पन्न भएका सडकको दााँर्ा वााँर्ा वािावरर्मैिी बोग लबरुवा लगाउने । 

आ फोहरमैला यार्वस्थापन 

१. नगरपाललका के्षिको फोहोरमैला यार्वस्थापनका लालग लनजी के्षिको साझेदारी गररएको छ । सो कार्िलाई लनरन्िरिा 

ददाँदै फोहोरलाई श्रोिमा नै वलगिकरर् गरी फोहोर यार्वस्थापन गने उक्षचि प्रबन्ि लमलाईनेछ । नगरबाग उत्पाददि 

फोहरलाई प्रशोिन गरी मोहरमा रुपान्िरर् गररनेछ ।  

२. फोहोर यार्वस्थापनका लालग नागररक चेिना अलभवृर्द्धका कार्िक्रम सांचालन गरी आफ्नो फोहोर आफैले यार्वस्थापन 

गने नीलि अवलम्वन गररन ेछ ।सरसफाई िथा फोहोर यार्वस्थापन र्ोगदान ददने ीरिनी िथा यार्क्षक्तहरुलाई 

प्रोत्साहन गररने छ । 

३. र्स नगरपाललका लभि रहेका सबै कार्ािलर्हरुले फोहोर सांकलन गरी कुर्हने फोहोरबाग मल बनाई बोग लबरुवामा 

हाल्ने, नकुर्हने फोहोरलाई सांकलन गरी नगरपाललका माफि ि लडस्पोज गररनछे ।  

इ)  र्वपद् यार्वस्थापन 

१. बािी पर्हरो जोक्षखम क्षेिहरुको पर्हचान गरी र्वपद्को पूवि सूचना प्रर्ालीको र्वकासलाई प्राथलमकिा ददईनछे । 

२. र्वपद्का जोक्षखम न्रू्लनकरर्का लालग पूवििर्ारी अन्िगििका कार्िहरु गररनछे । 

३. कोलभड १९ लगार्ि र्स्िै अन्र् र्वपद्को समर्मा सहर्ोग गनिको लालग र्वपद् यार्वस्थापन कोर् खडा गरी र्वकास 

र्ोजनाहरुको लनक्षिि प्रलिशि रकम सो कोर्मा राक्षखनेछ । 

ङ) सांस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 

अ) सामान्र् सेवा  

१. उपभोक्ताहरुसाँग समर्मै र्ोजना सम्झौिा गरी कार्ािन्वर्नलाई थप प्रभावकारी बनाउन लनक्षिि समर् िोकी गोल 

बस्िीहरुमा र्ोजना सम्झौिा सिाह अलभर्ान सांचालन गने कार्िक्रमलाई लनरन्िरिा ददईने छ । 

२. प्राकृलिक श्रोि सािनमा नगर के्षि लभिका सवै वडावासीहरुको समान उपभोग गनि पाउने अलिकारलाई सलुनक्षिि 

गररनेछ ।  
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३. अदालिमा जान ेमदु्दाहरुको सांख्र्ा ीगाउन र समाजमा मेललमलाप र सद्भाव कार्म गनि न्र्ार्र्क सलमलिको क्षमिा 

अलभबरृ्द्ध गरी सलमलिलाई सािनश्रोि सम्पन्न गराईने छ । 

४. नगरपाललकाको सांगिन सांरचना बमोक्षजमका शाखा प्रमखुहरुसाँग कार्िसम्पादन करार गरी आवलिक प्रलिवेदन ललईनछे 

।  

आ) राजवव् पररचालन, स्थानीर् ि्र्ाङ्क सांकलन र अलभलेख यार्वस्थापन 

१. आन्िररक श्रोि सािनको प्रभावकारी पररचालन गनि प्रगलिशील कर प्रर्ालीको र्वकास, सक्षम कर प्रशासनको लनमािर्, 

करका दार्रा लबस्िार, काननु बमोक्षजम िोर्कएका कर राजवव् रोर्क्षल्ग, लबर्क्र िथा लनकासी र राजवव् चहुावग 

लनर्न्िर्लाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२. कोलभड १९ को महामारीमा नगरपाललकाको र्वपद् कोर्मा सहर्ोग गने करदािा पर्हचान गरर उक्षचि सम्मानको 

यार्वस्था गररनछे । 

३. नगरपाललकाले प्रवाह गने सेवासाँग सम्पक्षि कर, बहाल कर, ब्र्वसार् कर र र्वज्ञापन कर िथा अन्र् करलाई एकीकृि 

रुपमा आबद्ध गररनेछ । 

४. पााँचखाल नगरपाललकाको समग्र राजवव् सांभायार्िा अध्र्र्न गनिको लालग आवश्र्क बजेगको ब्र्वस्था गररनछे र 

सोही अध्र्र्न प्रलिवेदनलाई समेि आिार मानी करदािा क्षशक्षा सिाह मनाउने कार्िक्रमलाई लनरन्िरिा ददईने छ 

।  

५. पर्िगन यार्वसार्, कृर्र् यार्वसार् िथा कृर्र्साँग सम्बन्िीि कार्ि गने यार्क्षक्त, समहु िथा सहकारी सांस्थाहरु साथै 

र्पछलडएको वगि, क्षेि, ललङ्ग, समदुार् र फरक क्षमिा भएका मालनसहरुको लसफाररश शलु्क, दिाि शलु्क िथा नवीकरर् 

शलु्कमा केर्ह छुग गने यार्वस्था लमलाईनेछ । 

६. प्रदरु्र्जन्र् उद्योग िथा यार्वसार्मा थप शलु्क लगाउने यार्वस्थालाई लनरन्िरिा ददइनेछ ।आिलुनक वािावरर्मैिी 

ईगा भट्टा लगार्िका उद्योग िथा यार्वसार् स्थापना र सञ्चालनका लालग कर छुग ददने नीलि ललईनछे ।  

७. करहरुलाई पारदशी र प्रभावकारी वनाउन आवश्र्किा अनसुार कार्िर्वलि लनदेक्षशका वनाई यार्वक्षस्थि गररनेछ । 

कानूनबमोक्षजम गदिि कम्पनी, उद्योग प्रलिष्ठान वा औद्योलगक सांस्थाहरुसाँग कानून बमोक्षजमको कर र बक्यौिा 

असलुीलाई प्रभावकारी बनाईनेछ । 

८. र्विीर् श्रोि पररचालन र यार्वस्थापनमा लनजी क्षेि र नागररक समाजको सहभालगिा र सहकार्िलाई बिाउाँदै ललगनछे 

। सम्पूर्ि करदािालाई स्वःस्फुिि रुपमा करको दार्रामा ल्र्ाई आफूले लिरेको करको उक्षचि उपर्ोग भएको छ 
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भने्न अनभुलूि ददलाउन प्रगिी र्ववरर् प्रकाशन गररनेछ । लनर्लमि र बिी कर लिने करदािालाई सम्मान गने 

परम्परालाई अझ यार्वक्षस्थि िांगले अगालड बिाईने छ । 

९. नगरपाललकाको स्वालमत्वमा भोगालिकार रहेको र नगरपाललकाले सांरक्षर् र पररचालन गनिसछने भवन जग्गा जलमन, 

पाकि , िरकारी बजार िथा अन्र् भौलिक सम्पक्षिको अलभलेख अध्र्ावलिक गरी राजवव् आम्दानी गने माध्र्मको रुपमा 

पररचालन गररनेछ ।र्स्िा श्रोिको पररचालन गदाि प्रलिस्पिाित्मक पद्धलिको अवलम्बन गनि जोड ददइनछे । 

१०. र्स नगरपाललकाको पावव्िक्षचिको लनर्लमि रुपमा अध्र्ावलिक गनिको लालग आवश्र्क यार्वस्था लमलाइने छ 

। 

११. आगामी आलथिक बर्िमा एर्ककृि शहरी र्वकास र्ोजना (IUDP- Integrated Urban Development Plan) िर्ार 

गरी कार्ािन्वर्नमा ललगनेछ । 

१२. गररव ीरपररवार पर्हचान कार्िक्रमका गर्कहरु पररचालन गरी सांकललि ि्र्ाङ्कको र्वश्लरे्र् गरी प्रर्ोगमा 

ल्र्ाईनेछ ।  

इ) सूचना िथा सञ्चार प्रर्वलि 

१. पााँचखाल नगरपाललकालाई प्रर्वलिमैिी बनाउनको लालग आवश्र्क बजेगको र्वलनर्ोजन गररनेछ । 

२. ई गभिनेन्सको अविारर्लाई सांस्थागि रुपमा अगाडी बिाउनको लालग ईन्गरनेग सेवा र आवश्र्क िाललमको र्वस्िार 

गररनेछ । प्रत्रे्क वडामा हालसम्म भएका यार्क्षक्तगि ीगनालाई अनलाईनमा प्रर्वर्ष्ट गरी अलभलेख यार्वक्षस्थि गररन े

छ ।  

३. र्वद्यालर्हरुमा ईन्गरनेगको पहुाँच बिाई ईन्गरनेगको माध्र्र्मबाग पिनपािनको यार्वस्था गरी र्वद्याथीहरुलाई सचुना 

प्रर्वलिमा आकर्र्िि गने क्षशक्षा नीलि बनाई लाग ुगररनेछ । सबै सरकारी कार्िलर्हरुमा ई–हाक्षजरीको यार्वस्थालाई 

लनरन्िरिा ददईनेछ ।  

४. र्वज्ञान प्रदशिनी गनिको लालग नगरपाललका स्िरमा कुनै एक र्वद्यालर्को छनौग गरी उक्त र्वद्यालर्लाई आलथिक, 

भौलिक िथा यार्वस्थापकीर् सहर्ोग नगरपाललकाद्धारा गररनेछ । 

५. पााँचखालको पर्िगकीर् महत्वको प्रचार प्रसारको लालग लडक्षजगल वोडिको यार्वस्था गररने छ । 

६. नगरपाललकाको सेवा प्रवाहलाई चसु्ि, दरुुस्ि र पारदशी बनाउन र्स नगरपाललकाको Apps लाई कार्ािन्वर्नमा 

ल्र्ाईनेछ । 

७. सञ्चारको माध्र्मबाग र्वकास िथा नगरका हरेक नीलि र्ोजना कार्िक्रमहरु जनिाको ीरदैलोमा प-ुर्ाई  हरेक 

कामको बारेमा जनिाहरुलाई ससुकु्षचि बनाई उनीहरुको सझुाव सल्लाह ललईने छ ।  
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८. कोरोना महामारीले लसकाएको भच ुिअल कम्र्लुनकेशन लाई जोड ददई शैक्षक्षक सांस्था िथा अन्र् लनकार् साँग जोलडनछे 

। त्र्सको लालग नगरले सस्िो सलुभ दरको गरु्स्िररर् इन्गरनेगमा यार्वस्थापनमा जोड ददईने छ ।  

९. नगर िथा वडामा जनप्रलिनीलिहरुले गरेका कार्िहरुको प्रचारप्रसार सम्पन्न र्ोजनाका गलिर्वलि जनिामा परु्ािउन 

प्रलिलनलिहरुलाई प्रभावकारी साविजलनक भार्र्कला, उद्घोर्र्कला िथा पिकारीिाबारे अलभमखुीकरर् गररने छ । 

१०. नगरको र्वकास कार्िक्रम िथा सेवा प्रवाहका बारेमा उत्कृष्ट समाचार सम्प्ररे्र् गरे बापि एक जना पिकारलाई 

परुस्कृि गररने छ । 

११. प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्, र्वद्यालर्, स्वास््र् सांस्थाहरुमा २०�Mbps को इन्गरनेग सेवा प-ुर्ाइनेछ । 

ई) कमिचारी प्रशासन 

१. कोलभड १९ रोकथाम लनर्न्िर् एवां उपचारमा प्रत्र्क्ष रुपमा सांलग्न हनुे कमिचारीहरुको लालग र्वमा, परुस्कार एवां  

प्रोत्साहन भिाको प्रवन्ि गररनेछ ।  

२. कमिचारीको सेवा प्रवाहलाई जनमखुी, प्रभावकारी िथा प्रर्वलिमैिी वनाउन क्षमिा र्वकास िाललम िथा अवलोकन 

भ्रमर्को यार्वस्था गररने छ । 

३. कमिचारीहरु िथा नगरवासीहरुलाई अध्र्र्नशील बनाउन िथा ज्ञानसीपको पहुाँच र्वस्िार गने उद्दशे्र्का साथ 

नगरपाललकामा सरु्विा सम्पन्न पसु्िकालर्को यार्वस्था गररने छ । 

४. र्स नगरपाललका िथा वडाहरुमा र्वगि बर्िहरुदेक्षख अर्वक्षच छन्न रुपमा अस्थार्ी िथा करार सेवामा कार्िरि 

कमिचारीहरुको सेवा सन्िोर्जनक रहेकोले लनजहरुलाई र्स बर्ि पलन लनरन्िरिा ददईनेछ । 

५. कमिचारीहरुसाँग कार्िसम्पादन करार गररने छ र कार्िसम्पादनको आिारमा मनोवल उच च गरी कार्िदक्षिा अलभवरृ्द्ध 

गनि आवश्र्क प्रोत्साहनको यार्वस्था गररनछे । 

६. नर्ााँ लनर्कु्ती भएका कमिचारीहरुको लालग सेवाकालीन िाललमको यार्वस्था गररनछे । 

७. नगरपाललका कार्िरि सम्परु्ि कमिचारीहरुको यार्क्षक्तगि र्ववरर् सर्हिको अलभलेक्षखकरर् यार्वक्षस्थि गररनेछ । 

८. नगरपाललका कार्िरि मर्हला कमिचारी िथा मर्हला जनप्रलिलनलिहरुलाई लक्षक्षि गरर सवारी चालक एवां अन्र् 

िाललमको यार्वस्था गररने छ । 

९. जनप्रलिलनलिहरुको क्षमिा र्वकास गनि िाललम िथा प्रक्षशक्षर् कार्िक्रमलाई  प्रभावकारी बनाई सञ्चालन गररनेछ । 

१०. कमिचारीहरुको यार्वस्थापन गनिका लालग र्वक्षशष्टकृि कानूनका रुपमा कमिचारीको सेवा सरु्विाहरु उल्लेख 

गरी पााँचखाल नगरपाललकाका सेवा ऐन िजुिमा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइने छ । 
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११. कमिचारीको कामको मलु्र्ाांकन गरी परुस्कार र दण्डको नीलिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

कमिचारीको क्षमिा र्वकास, अनशुासन र वृिी र्वकासमा जोड ददइ कमिचारी प्रशासनलाई जवाफदेर्हिा प्रलिस्पिी र 

उत्प्ररेरि बनाइने छ । 

उ) सशुासन 

१. पााँचखाल नगर के्षिका र्वलभन्न बजार के्षिमा सरुक्षा यार्वस्था कार्म गनि र पर्िगकहरुको िथा यार्वसार् कर 

असलुीमा सहर्ोग प¥ुर्ाउन नगर प्रहरीको यार्वस्थाको थालनी गररनेछ ।  

२. सामाक्षजक सरुक्षा भिा र्विरर्लाई सरल, सहज र पारदक्षशि बनाई VERSP-MIS बाग Forward Feed/Reverse Feed 

माफि ि बैर्कङ प्रर्ालीमा आवद्ध गरी र्विरर् गने यार्वस्थालाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

३. यार्क्षक्तगि ीगनादिाि कार्िक्रमलाई online प्रर्ालीमा आवद्ध गररएकोमा लछगो छररिो रुपमा सेवा प्रदान गररनेछ । 

४. नगरपाललकाको र्वलभन्न के्षिहरुमा रहेको खाली, ऐलानी र पिी जग्गाको खोजी गरी नगरपाललकाको मािहिमा ल्र्ाईने 

छ । सो प्रर्ोजनका लालग भउूपर्ोग र्ोजना लनमािर्को काम भईरहेकोमा त्र्सलाई पूर्ििा ददन आवश्र्क बजेगको 

यार्वस्था गररनछे ।  

५. पााँचखाल नगरपाललका के्षिलभि र्वना स्वीकृलि लनमािर् हनुे÷भईरहेका ीर गहराको अनगुमन गरी बलनसकेका 

सांरचनालाई नगरपाललकाको स्वालमत्वमा ललईने छ र लनमािर्ालिन सांरचनाहरुलाई रोर्कनेछ । साथै र्स्िा कार्िलाई 

लनरुत्सार्हि गनिको लालग अलभर्ानका रुपमा कार्िक्रम सांचालन गररनेछ । 

६. आर्ोजना कार्ािन्वर्नका लालग उपभोक्ता सलमलि गिन गदाि सलमलिमा सांख्र्ात्मक भन्दा दक्ष र अनभुवी यार्क्षक्तहरुलाई 

चर्न गने यार्वस्था लमलाईनछे ।  

७. उपभोक्ता सलमलि गिन गदाि हरेक वडाले कक्षम्िमा एउगा मर्हलाहरु माि सक्षम्मललि उपभोक्ता सलमलि गिन गरी 

र्ोजना सांचालन  गने यार्वस्था लमलाईने छ । 

८. नगरपाललकामा पदालिकारी िथा कार्िरि कमिचारीहरुको समर्ानकुुल क्षमिा र्वकास, र्वस्िार गनि िाललमको यार्वस्था 

गररनेछ । 

९. वर्िभरीको कार्िसम पादनको आिारमा उत्कृष्ट काम गने उपभोक्ता सलमलि, िेकेदार, कमिचारी, क्षशक्षक िथा सामाक्षजक 

यार्क्षक्तत्वलाई नगरको वार्र्िककोत्सवमा सम्मान गररनेछ, साथै नगरपाललका लभि रहेका र्वद्यालर्हरुबाग एसवईवई र 

माध्र्लमक िहमा उत्कृष्ट र्वद्याथीहरुलाई सम्मान गररनेछ ।   
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१०. नगरपाललकाको कामलाई मर्ािददि र यार्वक्षस्थि बनाउन नगरपाललका अन्िगििका कमिचारीहरुको मनोवललाई उच च 

राख्न स्थानीर् स्रोि सािन िथा कर सांकलनको अवस्थालाई दृर्ष्टगि गरी कार्िसम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहन प्रर्ाली, 

दण्ड परुस्कारको यार्वस्था जस्िा पक्षहरुलाई आत्मसाथ गररनेछ । 

११. लनमािर् के्षिमा सांलग्न मजदरुहरुलाई कापेक्षण्गङ, प्लक्षम्वङ, वार्ररङ जस्िा िाललमको यार्वस्था गने र प्राि िाललमको 

पररचर्पिको यार्वस्था गररनछे । 

१२. पााँचखाल नगरपाललकामा सांचाललि गैर सरकारी सांस्थाहरुले अलनवार्ि रुपमा नगरपाललकामा कार्िक्रम िथा बजेग 

पेश गरी चौमालसक खचि साविजलनक गने यार्वस्थाको अलनवार्ि सरुुवाि गररनेछ । साथै नगरपाललकामा एनवक्षजवओ 

डेछसको यार्वस्था गरी सो मा दिाि भए पिाि माि नगरपाललका के्षि लभि कार्ि गने यार्वस्था गररनछे । 

१३. साविजलनक रुपमा छोलडएका पश ुचौपार्ा र्वशेर् गरी गाईका बाच छाहरुलाई सांरक्षर् गनिको लालग गैरसरकारी एवां 

लनजी सांस्था साँगको सहकार्िमा सांरक्षर् स्थलको लनमािर् गररनेछ । यार्क्षक्तगि लाभको लालग ीरबाग साविजलनक 

रुपमा छोलडने पशचुौपार्ा िनीको पर्हचान गरर लनर्मानसुार कारवाहीको दार्रामा ल्र्ाइनछे । 

१४. र्ोजनाहरुको गरु्स्िरको अनगुमन गनि जन प्रलिलनलिहरुको अनगुमन सलमलि गिन गने र र्ोजनाहरुको अक्षन्िम 

लनकासा जााँच पास फरफारक गदाि अनगुमन सलमलिको लसफाररस अलनवार्ि गररनछे । 

१५. र्स पााँचखाल नगरपाललका कार्ािलर्मा कार्िरि कमिचारीहरुको अवकाशपलछ पाउने सेवा सरु्विाको यार्वस्थापनको 

लालग स्थानीर् सरकार सांचालन ऐन, २०७४ अनसुार कमिचारी अवकाश कोर्को यार्वस्था गररनेछ । 

१६. नगरपाललकाको पर्हचान झल्कने लोगोको र्वकास गररन ेछ र सोही लोगोको आिारमा पााँचखाल मार्ाको क्षचनो 

स्वरुप स्थानीर् हस्िकलाको र्वकास गररने छ । 

१७. पारदक्षशििा िथा जवाफदेर्हिा प्रवििनका लालग नगरपाललकाबाग सम्पादन भएका कामहरुको अवस्था र प्रगलि बारे 

सविसािारर्को चासोलाई सम्बोिन गनि सामाक्षजक परीक्षर् िथा साविजलनक सनुवुाई जस्िा कार्िक्रम सञ्चालन गररनछे 

। 

१८. अपाांगिा भएका यार्क्षक्तहरुलाई मालसक रुपमा अपाांगिा पररचर्पि नगरपाललका केन्रबागै र्विरर् र नर्वकरर् गने 

यार्वस्था लमलाईनछे । 

१९. नगरपाललकाको सांस्थागि र्वकास अन्िगिि बााँकी वडामा वडा कार्ािलर्को लनमािर् गनि िथा वडा सक्षचव नभएका 

वडामा वडा सक्षचवको यार्वस्था गरी कामलाई सहज बनाईनेछ । 

२०. र्स बर्ि नगरपाललकामा सञ्चाललि र्वकास लनमािर्का कामहरुको चाप असार मसान्िमा ज्र्ादै परेकोले सोको अनगुमन 

िथा मलु्र्ाांकनलाई प्रथम प्राथलमकिा ददई सीन रुपमा गनि र र्ोजना बलगिकरर् गरी रुव २ लाखसम्मका र्ोजनाहरुको 

अनगुमन वडाबागै  खर्गएका प्रार्वलिक सर्हिको अनगुमन गोलीले गने यार्वस्था लमलाईनेछ । 
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२१. सेवा प्रवाहलाई चसु्ि, दरुुस्ि र पारदशी वनाउन उपर्कु्त मापदण्डहरु लनिािरर् गररनछे । 

२२. आलथिक प्रशासन, राजवव् प्रशासन र क्षजन्सी प्रशासनलाई एर्ककृि गरी एउगै software बाग चलाउने यार्वस्था गररनछे 

िथा राजवव् सांकलनको लक्ष्र्लाई परुा गररनेछ ।  

२३. उपभोक्ताहरुसाँग समर्मै र्ोजना सांझौिा गरी कार्ािन्वर्नलाई थप प्रभावकारी बनाउन लनक्षिि समर् िोकी गोल 

बस्िीहरुमा र्ोजना सम्झौिा सिाह अलभर्ान सांचालन गररनेछ । 

२४. अदालिमा जान ेमदु्दाहरुको सांख्र्ा ीगाउन र समाजमा मेललमलाप र सद्भाव कार्म गनि न्र्ार्र्क सलमलिको क्षमिा 

अलभबरृ्द्ध गरी सलमलिलाई सािन श्रोि सम्पन्न गराईनेछ । 

२५. सबै वडा कार्ािलर्हरुलाई र्सै बर्िदेक्षख अनलाईन प्रर्लीमा आवद्ध गरी सेवा प्रदान गररनेछ । 

२६. ीरेल ुमददरा लनर्न्िर् ऐन बनाई ीरेल ुमददरा लनमािर् िथा बेचर्वखनको कार्िलाई न्रू्नीकरर् गदै ललगनेछ ।  

२७. सशुासन नीलि िर्ार गरी सशुासन प्रवििनमा जोड ददइनछे ।  

२८. नगरपाललकाले खलुा सरकारको नीलि अवलम्वन गनेछ । 

 

 

जर् पााँचखाल  

िन्र्वाद 

महेश खरेल 

नगर प्रमखु, पााँचखाल नगरपाललका 

पााँचखाल, काभ्रपेलाञ्चोक ।  
 

 


