आर्थिक बर्ि 2079/80 को नीर्ि िथा
कार्िक्रम

पााँचखपन नगरपार्िका
ु ासभा
सं खव
2079 साि आर्ाढ 10 गिे शुक्रवार

पााँचखपन नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/८० को नीलि िथा कार्िक्रम
ु ासभा
पााँचखपन नगरपार्िका, सं खव
आर्थिक बर्ि 2079/80 को नीर्ि िथा कार्िक्रम
ु ासभाका उपप्रमुख िगार्ि सम्पूर्ि नगर सभा सदस्र् एवं कमिचारीहरु
पााँचखपन नगरपार्िकाका, सं खव
सविप्रथम पााँचखपन नगरपार्िकाको नगर सभाको नवौँ अर्िवेशनमा हार्दिक स्वागि गदिछु ।
१. नगरपार्िकाको आर्थिक वर्ि 2079/80 को नीर्ि िथा कार्िक्रम र्स गररमामर् सभा समक्ष प्रस्िुि गनि
पाउाँ दा अत्र्न्िै खुसी िागेको छ । र्स अवसरमा म, नेपािको सं घीर् िोकिान्त्न्िक गर्िन्िको स्थापना
र स्थानीर् स्वशासनको िार्ग नेपािी जनिािे गदै आएको ऐर्िहार्सक जनआन्दोिनमा जीवन वर्िदान
ु को साविभौर्मकिा, भौगोर्िक
गनुह
ि न
ु े सम्पूर्ि ज्ञाि अज्ञाि सहहदहरुप्रर्ि भापूर्ि श्रद्धान्जिी अपिर् गदिछु । मुिक
अखण्डिा, राहिर् एकिा, स्वािीनिा र स्वार्भमानको कर्िन पररन्त्स्थर्िमा त्र्ाग र नेित्ृ व गनुह
ि न
ु े आदरर्ीर्
अग्रजहरुप्रर्ि उच्च सम्मान व्र्क्त गदिछु ।
२. हवश्वव्र्ापी

महामारीको रुपमा फैर्िएको कोरोना भाइरस कोर्भड–१९ को सं क्रमर् जस्िो जोन्त्खमपूर्ि

पररन्त्स्थर्ि हामीिे पार गरीसकेका छौं । महामारी रोकथाम, र्नर्ाञ्त्िर् र उपचारको कार्िमा र्ोगदान
पुर्र्ाउनु हुने सं घ, प्रदे श सरकार, स्थानीर् राजनैर्िक दि, सं घ-सं स्था, र्नजी िथा व्र्वसाहर्क क्षेि, सं चार
जगि र प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्मा नगद िथा न्त्जन्सी सामग्री उपिव्ि गराई सहर्ोग गनुह
ि न
ु े सबैमा हार्दिक
िन्र्वाद व्र्क्त गदिछु ।
सभासदस्र् ज्र्ूहरु,
३. स्थानीर् िह र्नवािचन, 2079 बाट र्नवािन्त्चि भएर आए पश्चाि र्ो हाम्रो पहहिो नगर अर्िवेशन हो ।
हामी र्नवािचनको समर्मा गरे को प्रर्िवद्धिा पुरा गने कर्िन परीक्षाको मोडमा छौं । आपसी सद्भाव, समन्वर्
र सहकार्िवाट माि हामीिे सोचेको र जनिािे अपेक्षा गरे को हवकास पुरा हुन सक्दछ । सवोपरी हवकासिे
माि पााँचखपन नगरपार्िकाको मुहार फेररनेमा दुईमि नहोिा, िसथि त्र्स िफि हाम्रा पाइिाहरु अन्त्घ बढ्नु
पनेमा जोड र्दन चाहन्छु ।
४. र्सर्मि श्रोि सािनको अर्िकिम पररचािन गरी नगरवासीको मागिाई सम्वोिन गदै जानुपने हवद्यमान
अवस्था छ ।वििमान सरकारको पररकल्पना “समृद्ध नेपाि सुखी नेपािी” को राहिर् आकांक्षा पूरा गनि हामी
दृढ अिोटका साथ अन्त्घ बहढरहने छौं । हाम्रा नीर्ि िथा कार्िक्रम सोही िफि पररिन्त्क्षि रहे को छ ।
सभासदस्र् ज्र्ूहरु,
५. आगामी आ.व. ०७9/80 को वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गनुि अन्त्घ अन्त्घल्िो स्थानीर् सरकारको
पािामा भएका मुख्र् उपिब्िीहरु उल्िेख गनि चाहन्छु ।
६. पााँचखपन नगरपार्िकाकै गौरवको आर्ोजना वाना र्बहीबारे वारे खानेपानी र्ोजनाको र्नमािर् कार्ि उल्िेन्त्खर्
रुपमा भएको छ ।
७. स्थानीर् सरकार, सं घ िथा प्रदे शका माननीर्ज्र्ूहरुको पहिमा वाना र्बहीबारे वारे प्रहरी चौकीिाई स्िरोन्निी
गरी इिाका प्रहरी कार्ाििर् बनेको छ । त्र्सैगरी स्र्ावुन टाइगरचौकमा अस्थार्ी प्रहरी चौकी स्थापना
भएको छ, वडा नं. 3 को गैरीगाउाँ मा अस्थाइ प्रहरी चौकी स्थापना भएको छ वडा नं ८ र ९ को र्बचमा
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पने भिीवाि डााँडा र वडा नं. 4 र 5 को सं गम स्थि र्िङर्िङमा पर्न अस्थार्ी प्रहरी चौकी स्थापना
गनुप
ि ने दे न्त्खन्छ ।
८. वाना प्राथर्मक स्वास््र् केन्रिाई 10 बेडको अस्पिािमा स्िरोन्निी गनि आवश्र्क भवन र्नमािर्ािीन
अवस्थामा रहे को छ ।
९. नगरको अको गौरवको र्ोजना हवहहवारे वाना र्िङर्िङ वडेरनी सडक सं घीर् सरकारसाँग साझेदारी गरी
स्िरोन्िीको कार्ि भइरहे को छ भने प्रदे श सरकारसाँग साझेदारीमा भुजि
े डाडााँ हवहहवारे वाना पक्की नािी
र्नमािर् िथा ढिान र्ोजना सम्पन्न भएको छ ।
१०. पााँचखपन नगरपार्िका अन्िगिि सबै वडाहरुको वडा कार्ाििर् भवन र्नमािर् सम्पन्न भएको छ ।
११. पार्िकाको कार्ि सम्पादनिाई व्र्वन्त्स्थि गनि अत्र्ावश्र्क कानुनहरु र्नमािर् गररएको छ ।
१२. पााँचखपन नगरपार्िकाको केन्र वडा नं. 6 न्त्स्थि वाना बजार आसपास क्षेिमा 5 हकिोर्मटर सडक
कािोपिे िथा ढिान भएको छ ।
१३. पााँचखपन नगरपार्िकाको प्रशासकीर् भवनको र्नमािर्को िार्ग िे क्का सम्झौिाको क्रममा छ ।
सभासदस्र् ज्र्ूहरु,
अब म आगामी आर्थिक वर्ि ०७९/80 को नीर्ि िथा कार्िक्रम र्स सम्मार्नि नगर सभामा प्रस्िुि गदिछु ।
अ) आर्थिक हवकास नीर्ििः
क) कृहर् नीर्ििः
१४. “आर्थिक समृहद्धको पहहिो आिार कृहर्” भन्ने मूि नाराका साथ कृहर् उत्पादनमा व्र्वसार्ीकरर्,
हवहवर्िकरर्, आिुर्नकीकरर्, र्ान्त्न्िकरर् िथा बजारीकरर्िाई हवशेर् जोड र्ददै सामुहहक खेिी प्रर्ािी,
सामुहहक पशुपािन र हवकास गरी कृहर् र पशु क्षेििाई आत्मर्नभिर र मर्ािर्दि बनाउने नीर्ि अविम्वन
गररनेछ । कृर्किाई उन्नि जािका बीउर्बजन अनुदानमा हविरर् कार्िक्रम सं चािनिाई र्नरन्िरिा र्दइने
छ ।
१५. “कृहर्, न्त्शक्षा, पर्िटन, स्वास््र्, पुबाििार र सञ्चार, पााँचखपन

नगरपार्िकाको समृहद्धको

मूि आिार”

भन्ने

मूि नाराका साथ िक्ष्र् हार्सि गनि राजनैर्िक रुपमा सहकार्ि, आर्थिक रुपमा दीगो फराहकिो, सामान्त्जक
रुपमा समावेशीकरर्, िथा सांस्कृर्िक रुपमा ऐक्र्वद्धिा, वािावरर्ीर् दृहििे स्वच्छ, हराभरा शहरी सुहविा
सम्पन्न व्र्वन्त्स्थि नगर र्नमािर् गनि एकिावद्ध भई आम नगरवासीमा समन्वर्, सहकार्ि र सहअन्त्स्ित्वका
भावनाको हवकास गररने छ ।
१६. नगरपार्िकािाई कृहर्मा आत्मर्नभिर बनाउन, कृहर् उत्पादन िथा उत्पादकत्व बृहद्ध गनि माटो न्त्शहवर
सं चािन गरी माटो अनुकूि उपर्ुक्त क्षेिमा उपर्ुक्त बािी िागाउन कृर्किाई सहजीकरर् गररने छ ।
१७. कृर्कहरुिाई कृहर् पेशामा आकान्त्शि
ि गनि िथा कृहर् पेशामै सुरन्त्क्षि भहवष्र् छ भन्ने प्रत्र्ाभुर्ि र्दिाउने
उद्देश्र्का साथ कृहर् िथा पशुपन्छी बीमा कार्िक्रम सञ्त्चािन गररनेछ ।
१८. र्स नगरपार्िकािाई फिफूि, िरकारी र वािी उत्पादनको समेि पकेट क्षेि घोर्र्ा गरी उत्पादन
उत्पादकत्व बढाउने कार्िक्रम ल्र्ाइने छ ।
१९. कृहर् उत्पार्दि उपजहरुिाई व्र्वन्त्स्थि गनि, शीि भण्डारको व्र्वस्था गररने छ ।
२०. कृहर् बीउहवजन, र्बरुवा, नश्ि, मिखाद र रसार्न िथा और्र्िहरूको आपूर्िि, उपर्ोग र र्नर्मनिाई
व्र्वन्त्स्थि र प्रभावकारी बनाइ साझेदारीमा उपिब्ि गराइनेछ ।
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२१. कृहर् पेशािाई सम्मार्नि, मर्ािर्दि र कृर्किाई आत्मर्नभिर बनाई कृहर्मा आन्त्श्रि जनिाको जीवनस्िर
सुिार गनिको िार्ग प्रत्र्ेक वडामा १ कृहर् िथा १ भेटेरीनरी प्राहवर्िक खटाइनेछ ।
२२. सामुहहक िथा सहकारी खेिी िथा पशुपािनिाई प्रोत्साहहि गनि हवशेर् जोड र्दइने छ ।
२३. पार्िका र्भि “एक घर एक फिफुि” िथा “एक घर एक करे सावारी, बाह्रै महहना हररर्ो र पोर्ीिो
िरकारी” अर्भर्ान सं चािन गनि कृर्कहरुिाई अर्भप्रेररि गररनेछ ।
२४. बााँझो जग्गाको सदुपर्ोग गरी सामुहहक खेिी प्रर्ािीको शुरुवाि गरी कृहर्मा आिाररि जीहवकोपाजिन
कार्ििाई जोड र्दइने छ ।
२५. जिवार्ु मैर्ि प्रहवर्ि (थोपा र्सचाई, प्िाहिक घर, प्िाहिक पोखरी, आकाशे पानीको सं किन, जुिेल्नोको
पानी व्र्वस्थापन) गनि कार्ि अगार्ड बढाइने छ ।
२६. अण्डा, माछा, मासु, फिफुि, िरकारीमा आत्मर्नभिर पार्िका बनाउन

जोड र्दइनेछ । नहवनिम सोच

भएको कृर्कको पहहचान गरी पुरस्कृि गने नीर्ि ल्र्ाइने छ ।
२७. पार्िका क्षेि र्भि कृहर् िथा पशुपािनमा स्वास््र् प्रर्िस्पिािको भावना जागृि गराउन कृहर् िथा पशु मेिा
प्रदिशनीहरुको आर्ोजना गररने छ ।
२८. स्थानीर् हकसानहरुिाई मौरी पािन, च्र्ाउ उत्पादन जस्िा नगदे बािीहरुबारे िार्िम सञ्चािन गररने छ ।
२९. नगरपार्िका क्षेि र्भि रहे का वेरोजगार नागररकहरुको पहहचान िथा बगीकरर् गरी कृहर् िथा पशुजन्र्
उत्पादनमा अनुदानको व्र्वस्था गरी उत्पार्दि वस्िुहरुको वजारीकरर् गनि उन्त्चि व्र्वस्था र्मिाइनेछ ।
३०. दिाि नभएका िथा सं गर्िि भएका स्थानीर् कृहर् र आमा समुहहरुिाई दिाि/ नहवकरर्/ िेखापरीक्षर्
प्रकृर्ामा सहजीकरर् गने र उनीहरुको क्षमिा अर्भबृहद्धको िार्ग आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ ।
३१. कृहर् सामग्रीहरु जस्िै पावर टीिर, मकै छोडाउने मेसीन, सोिार ड्रार्र, थ्रेसर आर्द ५० प्रर्िशि अनुदान
सहर्ोगमा उपिब्ि गराइने छ । कृर्कहरुिाई आवश्र्क रासार्र्नक मि नगरिे प्रत्र्ेक वडामा हविरर्
गनि ढु वानीमा अनुदान र्दइनेछ ।
३२. कृहर् िथा पशुपािनसं ग सम्बन्त्न्िि पोिर, पम्प्िेट, हफिीप चाटि जस्िा सञ्चार सामाग्री प्रकाशन गरी कृहर् र
पशुपािन उत्पादन, उपभोग र र्बहक्रबाट जीहवकोपाजिनमा सुिार हुने बारे मा चेिनामुिक कार्िक्रम टोिवस्िी
िथा हवद्यािर् िहमा सञ्त्चािन गररने छ ।
३३. साविजर्नक, र्नजी र सहकारीको र्िन खम्बे अथि नीर्ििाई कार्िन्वर्नमा हवशेर् जोड र्दइने छ ।

नगर

क्षेि र्भि स्थापना भएका सहकारी सं स्थाहरुको अवस्था हवश्िेर्र्, सं स्थागि हवकास, पूवाििार र्नमािर् र
व्र्वसाहर्क हवकासका िार्ग जोड र्दइनेछ ।
३४. कृहर् उत्पादन र बजारीकरर्मा सहकारीहरुिाई प्रोत्साहन गने व्र्वस्था र्मिाईने छ । सहकारी माफिि
कृहर् िथा पशु फामि िथा कृहर् उद्योग सं चािनमा प्राथर्मकिा र्दईने छ । सहकारी माफिि िघु कजाि
िगानीको िार्ग हवन्त्िर् सं स्था िथा बैंकहरुमा समन्वर् गने नीर्ि र्िइने छ । सहकारी सुपथ मूल्र् पसिको
अविारर् ल्र्ाइनेछ । सहकारी सं स्थाहरुको क्षमिा अर्भवृहद्ध र सं स्थागि हवकास माफिि कृहर् िगानीमैिी
वािावरर् श्रृजना गररनेछ ।
ख) जिश्रोि िथा र्सं चाई नीर्ििः
३५. पााँचखपन नगरपार्िका र्भिका र्सं चाई प्रर्ािी व्र्वन्त्स्थि गनि र्बशेर् पहि गररने छ । नगरपार्िका
र्भिका सबै कृहर्र्ोग्र् भूर्ममा र्साँचाईको सुर्नन्त्ििा गनि आवश्र्क कार्ि गररनेछ । स्थानीर् साना, सिह
िथा भूर्मगि र्सचाई प्रर्ािीको सञ्चािन र्नमािर्, सुिार, ममिि सम्भार िथा सेवा शुल्कको र्निािरर् र सङ्किन
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व्र्वस्थापन गररनेछ । नदी खोिा बाढी एवं जि उत्पन्न प्रकोप र्नर्न्िर् सम्वन्िमा स्थानीर् जनिाको
सहभार्गिामा कार्ि अगार्ड बढाइनेछ ।
ग) उद्योग सहकारी नीर्ििः
३६. नगर क्षेि र्भि हक्रर्ान्त्शि सहकारी सं स्थाहरुको हरे क वर्ि COPOMIS माफिि हववरर् अद्यावर्िक गनि जोड
र्दइनेछ । उस्िै प्रकृर्िका सहकारी सं स्थाहरुिाई मजिका िार्ग प्रोत्साहन गररनेछ ।
३७. नगरिाई आर्थिक रुपिे आत्मर्नभिर बनाउन नगर क्षेिर्भि उद्योग स्थापनाका िार्ग उद्योग मैिी नीर्ि
अविम्बन गनुक
ि ा साथै उद्योगीहरूिाई उद्योग स्थापना गनि हवशेर् प्रोत्साहहि गररनेछ ।
३८. औद्योर्गक कोररडोर कार्म गरी िु िा, मझौिा र साना उद्योगहरु सं चािन गनिको िार्ग उद्योग हवकासको
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी आवश्र्क नीर्ि िजुम
ि ा गररनेछ ।
३९. गररबीको रे खामुनी रहे का िथा पुर्ि बेरोजगारिाई र्सजिनात्मक काममा पररचािन गनि उद्यमशीि िार्िमको
माध्र्मबाट उद्यमन्त्शििाको र्बकास गराई उद्यमी बनाइने छ ।
४०. नर्ााँ उद्योगहरु स्थापना गनि िगानी मैिी वािावरर् श्रृजना गरी रोजगारीका अवसर र्सजिना गररने छ ।
४१. बढ्दो हवदे श पिार्न रोक्न स्थानीर् स्िरमै र्ुवाहरुिाई उद्यमन्त्शि बनाउन र्ुवा िन्त्क्षि रोजगारमुिक
िार्िम सं चािन गररनेछ ।
४२. स्थापना हुने र सं चािनमा रहे का उद्योग, व्र्पाररक फमि िथा पसिहरुको दिाि अनुमर्ि, नहवकरर्, खारे जी
र र्नर्मन गरी औद्योर्गक अनुशासन कार्म रान्त्खनेछ ।
४३. पार्िका र्भि सञ्चार्िि उद्योग, व्र्पाररक फमि िथा पसिहरु व्र्वन्त्स्थि सञ्चािन गनि नगर स्िरीर् उद्योग
वान्त्र्ज्र् सं घ गिन गनि जोड र्दइने छ ।
घ) पर्िटन नीर्ििः
४४. पर्िटन प्रवद्धिन “सुन्दर पााँचखपन, समृद्ध पााँचखपन” भन्ने मुि नाराका साथ पर्िटन प्रवद्धिन र हवकास गनि
सरोकारवािा र्नकार्साँग समन्वर्, छिफि गरी पर्िटन गुरु र्ोजना िर्ार गररनेछ ।
४५. कृहर् पर्िटन, शैन्त्क्षक पर्िटन, िार्मिक पर्िटन, हररि पाकि र्नमािर् िगार्िका क्षेिको आवश्र्क प्रवद्धिन र
हवकास गररने छ । नागेश्वर महादे व िथा गुप्तेश्वर महादे बको मन्त्न्दर िगार्ि र्नमािर्ार्िन भ्र्ूटावर िथा
अन्र् पर्िटकीर् क्षेिको भौर्िक पूवाििार व्र्वन्त्स्थि िथा सौन्दर्ीकरर् गरी पर्िटन प्रवद्धिन गररनेछ ।
४६. घोिे झरना पर्िटन महोत्सव गरी आन्िररक िथा बह्य पर्िटक आकिर्र् गरी पर्िटन प्रविद्धनमा जोड र्दइने
छ ।
४७. पर्िटन प्रवद्धिन गनि सम्भाहवि स्थानहरुको पहहचान गरी होमस्टे को अविारर्ा हवकास गररनेछ ।
४८. पााँचखपन नगरपार्िकाको ऐर्िहार्सक पहहचान बोकेको िुन्त्म्िङटार वाना र्नमनगढी नागी िेसे सभा पोखरी
पर्िटन पदमागिको हवकास गरी आन्िररक िथा वाह्य पर्िटन प्रवद्धिनमा जोड र्दइनेछ ।
४९. प्रकृर्िक सन्दौर्ि हवग्रने गरी िथा हवपद र्नम्त्र्ाउने गरी जथाभावी अर्नर्न्त्न्िि रुपमा भइरहे को ढु ङ्गा, र्गटी,
बािुवा, माटो उत्खननिाई रोकी व्र्वन्त्स्थि रुपमा उत्खनन गनि नीर्िगि व्र्वस्था गनि जोड र्दइने छ ।
खानी िथा खर्नज पदाथि सम्बन्िी सूचना िथा ि्र्ाङ्क सङ्किन, अर्भिेखन िथा व्र्बस्थापन िगार्िका कार्ि
प्रारम्भ गररनेछ ।

पााँचखपन नगरपालिका, संखवु ासभा

4

पााँचखपन नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/८० को नीलि िथा कार्िक्रम
आ) सुशासन िथा अन्िसम्बन्ि नीर्ििः
क) गररवी र्नवारर् नीर्ििः
५०. गररब घरपररवार पहहचानसम्बन्िी स्थानीर् सवेक्षर् र सूचना व्र्वस्थापन कार्ि पिाि गररबी र्नवारर्को
स्थानीर् रर्नीर्ि िजूम
ि ा गरी रोजगारीका अवसर र्सजिना गररनेछ । गररबी र्नवारर् सम्बन्िी राहिर्, प्रादे न्त्शक
र स्थानीर् सं स्थासाँग सम्पकि, समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।
ख) श्रम िथा रोजगारी नीर्ििः
५१. रोजगार िथा बेरोजगारको ि्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सूचना प्रर्ािीको स्थापना गररनेछ । गरीबीको
रे खामुनी रहे र अत्र्न्ि किीन रुपमा जीवन र्ापन गदै आएका नागररकका िार्ग सीपमूिक िार्िमको
व्र्वस्था गरी रोजगारीको समेि व्र्वस्था गररनेछ ।
५२. बैदेन्त्शक रोजगारमा गएका र्ुवाहरुिाई स्वदे शमा फहकिने वािाबरर् िर्ार गरी कृहर्, पर्िटन, उद्योग ब्र्पार,
जडीबुटी खेिी, पशुपािन र उजाि उत्पादनको कार्िमा िगानीको वािाबरर् िर्ार गरी स्वदे शमै रोजगारीको
र्सजिना गने नीर्ि िागू गररनेछ ।
ग) प्राशासकीर् सुशासन नीर्ििः
५३. पााँचखपन नगरपार्िका र्भि अन्त्स्ित्वमा रहे को सबै सं घ-सं स्थाहरुको अनुगमन गरी कानुन बमोन्त्जम बाहर्िक
सािारर् सभा नगरे को, बाहर्िक रुपमा िेखापरीक्षर् नगरे को सं घ-सस्थाहरुिाई प्रचर्िि कानुन बोन्त्जम खारे ज
गररनेछ िथा कानुन बमोन्त्जम सबि रहे का सं घ-सं स्थाहरुिाई उन्त्चि सम्मान सहहि पुरस्कृि गररनेछ ।
५४. पााँचखपन नगरपार्िका अन्िगििका सम्पूर्ि वडाहरुमा टोि हवकास सं स्था गिन गरी सहकार्ि गरी कार्ि
अगाडी वढाइनेछ ।
५५. नगरपार्िकामा सञ्चार्िि हुने गैरसरकारी सं घ सं स्थािे नगरपार्िकाको अर्नवार्ि अनुमिी र्िए पिाि आफ्नो
कार्ि क्षेि िर् गरी सामुदाहर्क क्षेिमा काम गने ब्र्बस्था र्मिाइनेछ । सं घ सं स्थाको गिन, दिाि, नर्बकरर्
र सं ञ्चािनको िार्ग सो सं ग सम्बन्त्न्िि कानुन र्नमािर् गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।
५६. हवदे शी दािृ र्नकार्हरू माफिि अनुदान प्राप्त NGO र INGO एवं व्र्ापाररक सं स्थाहरू िथा अन्र् सं घ
सं स्थाहरूिे नगरपार्िकािे प्राथर्मकीकरर् गरे का क्षेिहरूमा माि खचि गनि पाउने र सहकार्िमा काम गने
नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।
५७. नगर क्षेिमा हक्रर्ान्त्शि गैर सरकारी सं स्थाहरुिे नगर क्षेिमा कार्िक्रम िथा पररर्ोजनाहरु सं चािन गदाि
प्रचर्िि कानुन बमोन्त्जम नगरपार्िकाबाट स्वीकृर्ि प्राप्त गरे पिाि माि कार्िक्रम िथा पररर्ोजना सं चािन
गनि र्दने नीर्ििाई कडाईका साथ कार्ािन्वर्मा ल्र्ाईने छ । उल्िेन्त्खि सं स्थाहरुिे सं चािन गने समान
ु
प्रकृर्िका कार्िक्रम र पररर्ोजनािाई नगरपार्िकाको स्वीकृर्ि र्िई सं र्क्त
रुपमा सं चािन गराउने नीर्ि
अबिम्बन गररने छ ।
५८. सुशासनका आिारभूि पक्षहरु उिरदाहर्त्व, जवाफदे हहिा, पारदन्त्शि
ि ा, जनसहभार्गिािाई प्रवद्धिन गदै
सेवाग्राहीहरुिाई सुशासनको अनुभर्ू ि र्दिाइनेछ । प्रत्र्ेक वडामा गुनासो पेहटकाको व्र्वस्था गररनेछ ।
ु ाई गररनेछ
नगरपार्िकाको सेवा प्रवाह िथा काम कारवाहीका सम्बन्िमा चौमार्सक रुपमा साविजार्नक सुनव
ु ाई गररनेछ ।
र वडामा पर्न वडा स्िरीर् साविजार्नक सुनव
५९. नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर् र प्रत्र्ेक वडा कार्ाििर्मा नागररक वडापि अपडेट गने व्र्वस्था र्मिाईने
ु ाई ित्कािै हुने
छ । सेवा प्रवाहका सन्दभिमा प्राप्त हुन आएका सल्िाह, सुझाव, गुनासो र उजुरीको सुनव
गरी आवश्र्क व्र्वस्था र्मिाइनेछ ।
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६०. एक नेपािी नागररक एक र्न:शुल्क नागररकिा र्सफाररस कार्ािन्वर्न नीर्ििाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।
६१. जनिािे माग गने कानुन बमोन्त्जमका जुनसुकै सूचना उपिब्ि गराउनका िार्ग एक सं र्न्ि र्नमािर् गरी
जनिाको सूचनाको हकको सम्मान गररनेछ ।
६२. पााँचखपन नगरपार्िकाको बाहर्िक िेखापरीक्षर्द्वारा औल्र्ाइएका बेरुजु न्र्ूर्नकरर् गनि बेरुजुको छानहवन
गरी फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षर् गररनेछ ।
६३. नगरस्िरीर् अनुगमन सर्मर्ि गिन गरी नगरपार्िका क्षेि र्भिका सम्पूर्ि गर्िहवर्िहरुको अनुगमन कार्ििाई
व्र्वन्त्स्थि गररने छ ।
६४. व्र्ापारीहरुिे नगरवासीको जीवनसाँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्ने उपभोग्र् बस्िुहरुको र्बक्री गदाि अर्नवार्ि मूल्र्
सूची राख्नु पनेछ सो राखे नराखेको र्नर्र्मि अनुगमन गररने छ । मूल्र् सूची नराखी बढी मूल्र्मा हवक्री
गरी कािाबजारी गनेिाई कडाइका साथ कानूनको दार्ारामा ल्र्ाइने छ । सो का िार्ग आवश्र्क कानुन
र्नमािर् गररनेछ । अखाद्य िथा म्र्ाद नाघेका खाद्यबस्िुको र्बक्री र्बिरर् गने कार्ि बन्द गररने छ ।
६५. नगरपार्िकािे प्रवाह गने सेवािाई कर िथा शुल्क सं ग आवद्ध गररनेछ । आन्िररक आर् वृहद्ध गने
रर्नीर्ि अविम्वन गररनेछ । राजश्व परामशि सर्मर्िको सुझवका आिारमा कर, दस्िुर, शुल्क, भाडा र्निािरर्
गररनेछ । िोहकएको समर्मै कर वुझाउने करदािािाई सम्मान गररने छ । करदािा न्त्शक्षा माफिि
नगरवासीिाई कर र्िनि अर्भप्रेररि गररने छ ।
६६. पााँचखपन नगरपार्िकाको साविजर्नक सम्पिीको हववरर् अध्र्ावर्िक गरी गराई सं रक्षर् गररनेछ ।
६७. उपभोक्ता सर्मर्ि िथा टोि हवकास सं स्थाको कार्ि क्षमिा, कार्िकुशििा अर्भवृहद्ध गनि अर्भमूखीकरर्
कार्िक्रम सं चािन गररनेछ । र्ोजनाको िागि इहिमेट उपभोक्ता सर्मर्ििे बुझ्ने नेपािी भार्ामा िर्ार गने
नीर्िगि व्र्वस्थािाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।
६८. र्ोजना अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन कार्ि र्नरन्िर रुपमा हुने व्र्वस्था र्मिाइने छ । उत्कृि कार्ि सम्पन्न
गने उपभोक्ता सर्मर्ि िथा टोि हवकास सं स्थािाई सम्मान िथा प्रोत्साहन गने नीर्ि र्िइनेछ ।
६९. राज्र् सञ्चािनको महत्वपूर्ि स्रोि राजस्व रहे कािे आन्िररक राजस्व सुदृहढकरर् र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न
गररनेछ । प्रगर्िशीि कर प्रर्ािी अविम्बन गनुक
ि ा साथै करका नर्ााँ क्षेिहरु पहहचान गरी करको दार्रा
बढाइनेछ । कर प्रशासनिाई सरि, सवि र पारदशी बनाईने छ । सबै हकर्समका आर् र व्र्वसार्िाई
करको दार्रामा ल्र्ाइनेछ । करदािाको अर्भिेख अद्यावर्िक गररनेछ ।
७०. सम्पिी कर प्रर्ािीमा जाने नीर्ि अविम्वन गररने छ । करका नर्ााँ सं भावना पहहचानका िार्ग अध्र्र्न
गररने छ । घर बहाि कर र्नर्र्मि रुपमा बुझाउन प्रोत्साहन गररने छ र र्नर्र्मि रुपमा अनुगमन गररने
छ ।
घ) कानुन िथा न्र्ार् नीर्ििः
७१. असहार् र अन्र्ार्मा परे काहरुिाई र्निःशुल्क कानूनी परामशिका िार्ग आवश्र्क व्र्वस्था र्मिाईनेछ ।
कानुन हवपररि स्थापना भएका उद्योग, किकारखाना, प्राकृर्िक स्रोिको अनुन्त्चि िवरिे दोहन गनेिाई
कानुनको दार्रामा ल्र्ाइनेछ । केन्र र सबै वडाहरुमा हववाद समिानका िार्ग मेिर्मिाप केन्र स्थापना
र सञ्चािन क्रमश: गररने छ ।
७२. न्र्ार्, कानून, मानव अर्िकार प्रवद्धिन िथा मेिर्मिाप र मध्र्स्थिा, र्नर्िर् िथा फैसिा कार्ािन्वर्निाई
व्र्ावहाररक रुपाम कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । न्र्ार् िथा कानूनी राज्र्को पररपािना गदै मानव अर्िकारको
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सं रक्षर् िथा प्रवद्धिन गरी व्र्न्त्क्त र समुदार्बीच मेिर्मिाप र मध्र्स्थिाको कार्ििाई व्र्ावहाररक रुपमा
कार्ािन्वर्नको सुरुवाि गररनेछ ।न्र्ाहर्क सर्मर्िका कार्ििाई प्रभावकारी र पारदशी बनाईनेछ ।
७३. नीर्ि, ऐन, र्नर्म, कानुनको प्रमान्त्र्ि प्रर्िको सं रक्षर्, प्रकाशन र अर्भिेखिाई व्र्वन्त्स्थि गररनेछ ।
आवश्र्क कानूनहरु र्नमािर् गरी जानकारीको िार्ग स्थानीर् राजपि माफिि प्रकाशन गररनेछ ।
ङ) शान्त्न्ि िथा सुव्र्वस्था नीर्ििः
७४. शान्त्न्ि सुरक्षािाई मध्र्नजर गदै बजार क्षेिहरु हवहहबारे , वाना, र्भरकुना क्षेिमा हुने सम्पूर्ि गर्िहवर्िहरुको
जानकारीका िार्ग र्स.र्स. क्र्ामेराको हवस्िारिाई बढाइनेछ ।
७५. पााँचपन नगरपार्िका क्षेिर्भि शान्त्न्ि सुक्षािाई मध्र्नजर गदै एक वडा एक प्रहरी चौकी स्थापना गनि
जोड र्दइने छ ।
७६. नगरपार्िकाको छु ट्टै नगर प्रहरी सेवा गिन गरी नगर प्रहरीको पदपूर्िि गररनेछ ।
च) वािावरर् िथा जिवार्ु नीर्ििः
७७. वन िथा जैर्बक र्बर्बििाको सं रक्षर् गदै वैज्ञार्नक वन व्र्वस्थापनिाई उच्च प्राथर्मकिा र्दइनेछ ।
बाढीबाट जोगाउन भु–सं रक्षर्, िटबन्ि व्र्बस्थापन, बृक्षारोपर् र जैहवक हवहवििािाई सं रक्षर् गररनेछ ।
सामुदाहर्क वन उपभोक्त समुहहरुिाई र्नर्मन र र्नर्न्िर् गदै वन सं रक्षर् िथा र्बकास गने नीर्ि
अविम्बन गररने छ । साविजर्नक िथा वन क्षेि र्भिका खािी जर्मनमा बृक्षारोपर् गदै िर्गने छ ।
वािावरर् सं रक्षर् सम्वन्िमा हवद्यािर्स्िरसम्म चेिनामूिक कार्िक्रम सं चािन गररने छ । नगर क्षेि र्भि
एक वडा एक उद्यान कार्िक्रमिाई जोड र्दइनेछ ।
७८. वन, जङ्गि, वन्र्जन्िु, चराच ुरुङ्गी, जि उपर्ोग, वािावरर्, पर्ािवरर् िथा जैहवक हवहवििा सम्बन्िी स्थानीर्
नीर्ि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ािन्वर्न र र्नर्मन गररनेछ । सामुदाहर्क, ग्रामीर् िथा शहरी, िार्मिक,
कवुर्िर्िी वनको सं रक्षर्, सम्वद्धिन, उपर्ोग र र्नर्मन गररनेछ । नदी हकनार, नदी उकास, नहर हकनार
िथा सडक हकनारमा र साविजर्नक खािी जग्गा, पाखा वा पखेरा क्षेिमा वृक्षारोपर्, सम्भार, उपर्ोग र
व्र्वस्थापन गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ । नसिरी स्थापना, र्बरुवा उत्पादन, हविरर्, रोपर् र प्रवद्धिन
कार्िक्रममा सरोकारवािा र्नकार्को समन्वर् र सहर्ोगमा उन्त्चि व्र्वस्थापन गररनेछ ।
७९. स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरर् र जिािार िथा वन्र्र्जन्िुको सं रक्षर् व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीर्ि, कानून,
कार्िक्रम िजूम
ि ा, कार्ािन्वर्न र र्नर्मन गररनेछ । वािावरर्ीर् जोन्त्खम न्र्ूनीकरर् र न्र्ून काविनमुखी िथा
वािावरर्मैिी हवकास अविम्बन गररनेछ ।
८०. “नगरवासीको एउटै रहर, स्वच्छ, सफा, हराभरा र समृद्ध नगरको िहर” को नारा सहहि फोहरमैिािाई
व्र्वस्थापनका िार्ग ल्र्ाण्डहफल्ड साइटको व्र्वस्थापन गनि उपर्ुक्त जग्गा खोजी गरी उन्त्चि ब्र्बस्था गने
कार्ििाई अगाडी बढाइने छ । सरोकारवािा र्नकार्को सहर्ोगमा ल्र्ाण्डहफि साईड सम्वन्िी थप अध्र्र्न
गराई फोहर व्र्स्थापनको दीगो प्रवन्ि र्मिाइने छ । सो का िार्ग र्छमेकी नगरपार्िकासं ग पर्न समन्वर्
गररनेछ । जथाभावी फोहर फाल्ने कार्ििाई र्नरुत्साहहि गरी नगरक्षेिको सबै स्थानमा टोि हवकास सं स्था
माफिि सरसफाई अर्भर्ान सं चािन गररनेछ । फोहर व्र्वस्थापनमा असहर्ोग गनेिाई कानुन बमोन्त्जम
कारवाहरी गररने छ ।
८१. नगरमा व्र्वन्त्स्थि ढि र्नकासका िार्ग र्ोजना िजुम
ि ा गनि आवश्र्क अध्र्र्न गराउन पहि गररने छ ।
वािावरर् प्रदुर्र् हुन नर्दन नगरपार्िका र्भि मापदण्ड हवपररिका प्िाहिकको हवहक्र हविरर्, प्रर्ोगमा रोक
िगाउने नीर्ि र्िईने छ ।
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छ) हवपद व्र्वस्थापन नीर्ििः
८२. हवपद व्र्वस्थापन प्रकोपकजन्र् जोन्त्खमिाई न्र्ूनीकरर् गनि हवपद् पूव ि िर्ारी र्ोजना वा स्थानीर् हवपद
जोन्त्खम व्र्वस्थापन र्ोजना िजुम
ि ा गररनेछ । हवकासका र्ोजना िर्ार गदाि र्बपद् न्र्ूर्नकरर्का पक्षमा
हवशेर् ध्र्ान र्दईने छ । नगर स्िरीर् हवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्िी हवपद व्र्वस्थापन कोर् खडा गररनेछ
र उद्धार कार्िको िार्ग राहि सामग्री खररद र जनशन्त्क्त सम्बन्िी आवश्र्क नीर्ि र्नर्म िजुम
ि ा गररनेछ ।
८३. र्बपद् पूव ि िर्ारी िथा प्रर्िकार्ि र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गररने छ । र्बपद् पूव ि िर्ारीका िार्ग समुदार्को
क्षमिा र्बकास सम्बन्िी हक्रर्ाकिापका िार्ग अन्र् सरकारी, गैरसरकारी सं घ सं स्थाको रचनात्मक सहर्ोग
प्रार्प्तका िार्ग पहि गररने छ । हवपद् पूव ि िर्ारी िथा प्रर्िकार्ि र्ोजना, खोज िथा उद्धार, राहि सामग्रीको
पूव ि भण्डारर्, हविरर् र समन्वर्को कार्ििाई प्राथर्मकिाका साथ अगार्ड बढाइनेछ ।
ज) मानव सं शािन हवकास नीर्ििः
८४. कमिचारीिाई उत्प्रेररि गनि कमिचारीको र्ोग्र्िा, क्षमिा र रुन्त्चका आिारमा उपर्ुक्त व्र्न्त्क्तिाई उपर्ुक्त
स्थान (Right Man on the Right Place) भन्ने र्सद्धान्ि पररपािन गररनेछ । कार्ि सम्पादनका आिारमा
दण्ड र पुरस्कारको व्र्वस्था गररनेछ । सोका िार्ग आवश्र्क कार्िहवर्ि िर्ार गरी मूल्र्ाङ्कन गररनेछ
।
८५. कमिचारीहरुको उच्च मनोवि बढाई कार्ाििर्को काम प्रर्ि प्रेररि गनि िथा कार्ाििर् समर् बाहे क पर्न
कार्ि गनि अर्भप्रेररि गनि प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररने छ ।
८६. स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ मा व्र्वस्था भए बमोन्त्जम अवकास कोर्मा हरे क वर्ि रकम
हवर्नर्ोजन गरी कमिचारी कल्र्ार्कोर्को व्र्वस्था गररनेछ । प्राहवर्िक िथा अप्राहवर्िक कमिचारीहरुिाई
काम प्रर्िको जवाफदे हीिा प्रवद्धिन गनि िथा ज्ञान सीप र क्षमिामा र्नखारपन ल्र्ाउन आवश्र्किा बमोन्त्जम
िार्िममा पिाइने छ ।
८७. स्वास््र्कमीहरुको क्षमिा र्बकास अन्िगिि आवश्र्किा अनुसार िार्िम कार्िक्रममा सहभागी हुन पिाइने
छ ।
इ) सामान्त्जक हवकास नीर्ििः
क) न्त्शक्षा नीर्ििः
८८. “दक्ष जनशन्त्क्त गुर्स्िरीर् न्त्शक्षा, आत्मर्नभिर एवं समृद्घ नगर हाम्रो अपेक्षा” भन्ने मुि नारा सहहि शैन्त्क्षक
क्षेिमा ब्र्ापक सुिारसाँगै र्बकासको नीर्ि िागू गरी एक वडा एक नमुना र्बद्यािर्को र्ोजना िर् गररनेछ
।
८९. न्त्शक्षा क्षेिको हक्रर्ाकिाप र्नर्र्मि र व्र्वन्त्स्थि गनि शैन्त्क्षक क्र्ािेण्डर प्रकाशन गरी िागू गररनेछ ।
९०. पााँचखपन नगरपार्िकाको स्थानीर् पाठ्यक्रम िर्ार गरी िागू गररनेछ ।
९१. पााँचखपन

नगरपार्िकको

माध्र्र्मक

हवद्यािर्हरुको

हवद्याथीहरुबीच

“नगर

प्रमुखसाँग

छाि-छािा

अन्िरहक्रर्ा कार्िक्रम” सञ्त्चािन गररनेछ ।
९२. सामुदाहर्क आिारभूि र माध्र्र्मक हवद्यािर्का गुर्स्िरीर् न्त्शक्षाका िार्ग वैकन्त्ल्पक न्त्शक्षर् हवर्िहरु
अपनाई र्डन्त्जटिाइज न्त्शक्षा प्रर्ािीमा उच्च प्राथर्मकिा र्दइने छ । हवद्यािर्का भौर्िक पूवाििारिाई
बाि/अपाङ्ग िथा वािावरर्मैिी बनाउन जोड र्दइनेछ ।
९३. परीक्षा प्रर्ािीिाई व्र्वन्त्स्थि र मर्ािर्दि बनाई अन्िर हवद्यािर् प्रर्िस्पिािमा जोड र्दइनेछ । उच्च अंक
हार्सि गने हवद्यािर्िाई पुरस्कृि गने नीर्ि ल्र्ाइने छ ।
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९४. हवद्यािर् सुशासन, पारदन्त्शि
ि ा र जवादे हहिा अर्भबृहद्धको िार्ग कार्ि सम्पादन सम्झौिा, सामान्त्जक परीक्षर्,
साविजर्नक िेखा परीक्षर् र अन्त्न्िम िेखा परीक्षर्िाई वास्िहवकिामा आिाररि बनाइने छ ।
९५. नगरपार्िका क्षेिर्भिका सामुदाहर्क हवद्यािर्हरुबाट एस.इ.इ. मा सवोत्कृि अंक हार्सि गने छाि िथा
छािािाई नगरप्रमुखबाट सम्मार्नि गररनेछ ।
ु ासभा स्थार्ी िे गाना भई र्हह नगरपार्िका अन्िगििका सामुदाहर्क हवद्यािर्मा
९६. पााँचखपन नगरपर्िका, सं खव
अध्र्र्न गरी एस.ई.ई. मा उत्कृि अङ्क प्राप्त गने ३ जना हवद्याथी छनौट गरी कक्षा ११ र १२ मा हवज्ञान
र सरकारी क्र्ाम्पसमा एम.र्ब.र्ब. एस. िथा र्सर्भि इन्त्न्जर्नर्र हवर्र् अध्र्र्नको िार्ग इच्छु क सो हवर्र्
अध्र्र्न गनि छनौट भएका

हवद्याथीिाई अध्र्र्नको िार्ग िाग्ने र्नर्र्मि मार्सक शुल्कमा ५० प्रर्िशि

रकम नगरपार्िकाबाट अनुदान उपिब्ि गराउने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
९७. र्नवािन्त्चि प्रर्िर्नर्ि, सरकारी र्नकार्मा कार्िरि राि सेवक कमिचारी र सामुदाहर्क हवद्यािर्मा अध्र्ापन
गने न्त्शक्षकहरुिे आ-आफ्ना बािबार्िकािाई सामुदाहर्क हवद्यािर्मा पढाउन प्रेररि गररने छ ।
९८. शैन्त्क्षक बेरोजगारी समस्र्ािाई ध्र्ानमा राखी व्र्वसाहर्क, सीपमुिक र व्र्वहाररक

प्राहवर्िक न्त्शक्षामा

हवशेर् जोड र्दइनेछ ।
९९. हवद्यािर्को न्त्शक्षर्मा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन अनुगमन, र्नरीक्षर् र सुपररवेक्षर् गररनेछ । न्त्शक्षामा सबैको
समान अर्िकार र पहू ाँच पुर्र्ाउन अर्नवार्ि आिारभुि न्त्शक्षािाई प्रभावकारी रुपमा कार्िन्वर्न गररने छ ।
१००. नेपाि सरकारको नीर्ि अनुरुप र्बद्याथी सं ख्र्ा, सुगमिा आर्द मापदण्डका आिारमा र्बद्यािर् मजि गने
कार्ििाई अगाडी बढाइनेछ ।
१०१. नगर क्षेि र्भि न्र्ून दरवन्दीमा सञ्चार्िि सामुदाहर्क हवद्यािर्हरुको आवश्र्किा पहहचान गरी शैन्त्क्षक
सुिार कार्िक्रम माफिि अनुदान उपिब्ि गराइनेछ ।
१०२. सामुदाहर्क अध्र्र्न केन्रको कार्ििाई समर् सापेक्ष बनाउन जोड र्दइने छ ।
१०३. हवद्यािर्मा स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था गनि र साबुन पानीिे हाि िुने बानीको हवकास गनि प्रेररि
गररनेछ ।
१०४. वािवार्िकािाई

हवद्यािर्

नपिाउने

अर्भभावकिाई

वडा

कार्ाििर्को

र्सफाररसको

आिारमा

नगरपार्िकािे प्रदान गने साविजर्नक सेवा (जस्िै सामान्त्जक सुरक्षा भिा र सबै प्रकारका र्सफाररसहरु)
बाट बन्त्ञ्चि गने नीर्ि कडाईका साथ कार्ािन्वर्न गररनेछ ।
१०५. नगर र्भि रहे को सामुदाहर्क र सं स्थागि हवद्यािर्हरुको सहभार्गिामा बाहर्िक रुपमा हान्त्जरीजवाफ,
वक्िृत्वकिा, गार्न प्रर्िर्ोर्गिा िगार्िका क्षमिा हवकास िथा प्रर्िभा प्रष्फुटन गने कार्िक्रम सं चािन गने
नीर्ि अविम्वन गररनेछ ।
१०६. नगरक्षेिमा सञ्चार्िि सबै सामुदाहर्क िथा सं स्थागि हवद्यािर्, न्त्शक्षक, हवद्याथी समेििाई आिार बनाएर
नगर न्त्शक्षा प्रोफाईि बनाउने कार्िको थािनी गररनेछ ।
१०७. िोहकएको मापदण्ड पुगक
े ा हवद्यािर्हरुिाई माि स्िरोन्निीको स्वीकृर्ि र्दइनेछ ।
१०८. सामुदाहर्क हवद्यािर्मा न्र्ून ििब भिामा कार्िरि हवद्यािर् कमिचारी, हवद्यािर् सहर्ोगी, बाि सहर्ोगी
कार्िकिाििाई उन्त्चि प्रोत्साहन भिा उपिब्ि गराइनेछ ।
ख) स्वास््र् नीर्ििः
१०९. “बाि िथा मािृमत्ृ र्ुदर शुन्र् भएको नगरको कल्पना हाम्रो सपना” नीर्ििाई कार्ािन्वर्न गनि बािबार्िका
िथा गभिविी महहिाहरुिाई र्न:शुल्क स्वास््र् जााँच, क्र्ान्त्ल्सर्म िथा एक्सरे सेवाको सुर्नन्त्ििा गररनेछ,
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साथै अर्ि हवपन्न गभिविी महहिाहरुिाई सुरन्त्क्षि प्रसुिी गराउन स्वास््र् चौकी/अस्पिािसम्म ल्र्ाउन र
िान पार्िका क्षेि र्भि र्ािार्ािको आवश्र्क प्रवन्ि र्मिाइने छ ।
११०. टोि हवकास सं स्थाहरुको गिन माफिि आफ्नो टोि वस्िीमा स्वास््र् िथा पोर्र् सम्बन्िी कार्िक्रमहरु
सञ्चािन गररनेछ ।
१११. गभिविी महहिाहरुिाई स्वास््र् सं स्थासम्म जान प्रोत्साहहि गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।
११२. सम्पूर्ि बािबार्िका, हकशोरी िथा प्रजनन उमेरका महहिासम्म पोर्र्र्ुक्त खाना िथा हे रचाहको समान
पहुाँच सुर्नन्त्िि गररनेछ ।
११३. महहिा स्वर्म सेहवकाहरुको कार्ििाई प्रोत्साहहि गदै राहिर् स्वास््र् कार्िक्रम िथा प्रजनन स्वास््र्
सुदृढीकरर्मा जोड र्दइनेछ ।
११४. “एक वडा, एक सुनौिो हजार र्दनको कार्िक्रम” सञ्चािन गररनेछ ।
११५. नगरवासीको स्वास््र्मा प्रत्र्क्ष हानी पुर्र्ाउने जङ्क फुड मुक्त पार्िका घोर्र् गने िथा म्र्ाद नागेका
खाद्यर्पदाथि हटाउन

कडाइका साथ बजार अनुगमन गररनेछ साथै हवद्यािर् वररपरी

भएका खानाहरु

जस्िै पानीपुरी, चटपटे मा र्मसाईने रासार्र्नक खाद्य पदाथिहरुिाई र्नरुत्साहहि गररनेछ ।
११६. समाजमा हुने खानपान र व्र्वहारका कारर् कुपोर्र् हुने अवस्थािाई न्र्ूर्नकरर् गने वािावरर्को
र्सजिना गनि पहि गररनेछ ।
११७. स्वास््र् िथा र्ोर्र्का क्षेिमा कार्िरि एजेन्सीहरुसाँग साझेदारी र समन्वर् गने नीर्ि र्िइनेछ ।
११८. साविजर्नक स्थिमा मध्र्पान िथा िुम्रपान र्नर्ेि गररनेछ ।
११९. स्वास््र् बीमा कार्िक्रमिाई नेपाि सरकारको घोर्र्ा अनुसार सबै जनिामा पुर्र्ाउन सचेिना वा
जागरर्का कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।
१२०. नगरपार्िका क्षेिर्भि रहे का अर्ि हवपन्न वगिका 100 घर पररवारहरुिाई र्निःशुल्क स्वास््र् बीमा
गराइनेछ ।
१२१. साविजर्नक र्नजी साझेदारीमा अस्पिाि स्थापना र सञ्चािन कार्ििाई प्राथर्मकिामा रान्त्खनेछ । हकशोर
हकशोरीिाई िन्त्क्षि गरी प्रजनन् स्वास््र् सम्बन्िी चेिनामूिक कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।
१२२. समर् समर्मा र्बपन्न, असहार्, दर्िि, जेष्ठ नागररक र महहिाको स्वास््र् जााँचका िार्ग स्वास््र् न्त्शर्बर
सं ञ्चािन गररनेछ ।
१२३. हवरामीहरुसाँग दक्ष िथा अनुभवी न्त्चहकत्सकहरुको भच्र्ुअ
ि ि उपन्त्स्थर्िमा चेकजााँच गरी उपचार गने
वैज्ञार्नक पद्धर्ि “टे र्िमेर्डर्सन सेवा” पााँचखपन आिारभुि अस्पिािमा हवस्िार गनि आवश्र्क व्र्वस्था
गररनेछ ।
१२४. सबै स्वास््र् चौकीमा भौर्िक पूवाििार र्नमािर् गरी प्रर्ोगशािाको सुहविा सहहिको गुर्स्िरीर् स्वास््र्
सेवा हवस्िारमा जोड र्दइनेछ । साथै सबै स्वास््र् चौकीहरूमा क्रमश: बर्थिङ् सेन्टर स्थापना गने नीर्ि
अविम्बन गररनेछ ।
१२५. स्वास््र् मापदण्ड पूरा गरी स्वास््र् सं स्थामा प्रसुर्ि हुने आमाहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप रु.2000।–
पौहिक आहाराको िार्ग प्रदान गररनेछ ।
१२६. हवरामीको चापिाई मध्र्नजर राखी आवश्र्किा र र्नदे न्त्शकाको आिारमा खोप केन्रहरु मध्र्ेबाट शहरी
स्वास््र्केन्रमा रुपान्िरर् गनि प्रबन्ि र्मिाउदै जाने नीर्ि र्िइने छ ।
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१२७. स्वास््र्को पहुाँचमा मूिप्रवाहीकरर् गनि हवपन्न नागररकहरुको पहहचान गरी स्वास््र् हवमाको ब्र्बस्था
गनि प्रोत्साहन गररने छ ।
१२८. स्वास््र् कार्िनीर्ि वनाउन पहि गररने छ । हवपन्न गररव नागररकहरुिाई उपचारथि अस्पिािसम्म
पुर्र्ाउन िाग्ने खचिका िार्ग आकान्त्स्मक कोर्को व्र्वस्था गररनेछ ।
१२९. पााँचखपन नगरपार्िका क्षेिमा रहे का अनइच्छु क गभिको सुरन्त्क्षि गभिपन सेवा उपिब्ि गराउने व्र्वस्था
गररनेछ । सुरन्त्क्षि गभिपिन पर्छ पररवार र्नर्ोजन सेवाको सुर्नन्त्िि गररनेछ ।
ग) खानेपानी िथा सरसफाई नीर्ििः
१३०. सबै नगरबासीहरूिाई २ वर्िर्भि स्वच्छ िथा सफा खानेपानीको िार्ग अल्पकार्िन र दीघिकािर्न र्ोजना
कार्िक्रम बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ ।
१३१. र्नमािर्ािीन वाना हवहहवारे वृहि खानेपानी र्ोजना आगामी आर्थिक बर्ि 2079/80 सम्म कार्ि सम्पन्न
गरी खानेपानी िथा सरसफाई उपभोक्ता सर्मर्ििाई हस्िान्िरर् गरी र्मटर प्रर्ािी िागू गररनेछ ।
१३२. पााँचखपन नगरपार्िकाको अनुरोिमा गोखाि वेिफेर्र ट्रस्टद्वारा सञ्त्चािन हुने खानेपानी िथा सरसफाई
कार्िक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन जोड र्दइनेछ ।
१३३. पााँचखपन नगरपार्िकािाई पूर्ि सरसफाईर्ुक्त नगर र्नमािर् गनि हवर्भन्न सरकारी, गैर–सरकारी सं घ–
सं स्थाको सहर्ोग र समन्वर् िथा आम नागररक समेिको सहभार्गिामा पूर्ि सरसफाई कार्िक्रम िागु गररने
छ ।
१३४. नगर क्षेि र्भिका हवद्यािर्, साविजर्नक स्थान/चोकहरुमा खानेपानी िाराहरुको जडान गने एवं साविजर्नक
शौचािर्हरुको र्नमािर् गने नीर्ििाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ ।
१३५. वर्ाििको महहना खानेपानी माफिि हवर्भन्न सरुवा रोगको महामारी फैर्िने सम्भावनािाई मध्र्नजर गदै
सरोकारवािा सहर्ोगी र्नकार् समेिको सहर्ोग र समन्वर्मा पानी शुद्धीकरर्का िार्ग हवर्भन्न हवर्िका
बारे मा आम नागररकहरुमा जनचेिनामुिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
घ) र्ुवा िथा खेिकुद नीर्ििः
१३६. “पााँचखपनवासीको एकिा, समृद्ध नगरको िार्ग खेिकुदको आवश्र्किा” िाई आत्मसाि गनि नगरपार्िका
क्षेिमा खेिकुदको सवाांहङर् हवकासका िार्ग नगरस्िरीर् खेिकुद हवकास सर्मर्ि माफिि खेिकुद कार्िक्रम
सञ्चािन िथा व्र्बस्थापन गनि प्रवन्ि र्मिाइनेछ ।
१३७. नगरपार्िका क्षेिमा र्नमािर्ार्िन रं गशािाको र्नमािर् कार्ििाई सुचारु गनि आवश्र्क पहि गररनेछ साथै
कवडिहिको र्नमािर् कार्िका िार्ग जग्गा खोज कार्ििाई अगाडी बढाइनेछ ।
१३८. सामुदाहर्क हवद्यािर्हरुमा अध्र्र्नरि हवद्याथीहरुिाई खेिकुदप्रर्ि आकर्िर् गनि हवद्यािर्हरुिाई
खेिकुद सामग्री खररद िथा खेि मैदानको स्िरोन्निी गनि सहर्ोग गररनेछ ।
१३९. खेिकुदको माध्र्मबाट नगरको पहहचान स्थाहपि गनि एक वडा एक खेिमैदान र्नमािर् गनि जोड र्दइनेछ
।
१४०. र्ुवा जनशन्त्क्त समाज र्बकासको मेरुदण्ड भएकोिे र्बकास र्नमािर्, आर्थिक उन्निी, कृहर् उत्पादन र
सामान्त्जक पररचािनमा नगरपार्िकाका ९ वटै वडामा खेिकुद सम्बन्त्न्िि र्ुवा क्िब गिन गनि प्रोत्साहन
गररनेछ । िी र्ुवा क्िबहरुिाई सामान्त्जक हवकासका अरु क्षेिमा आम र्ुवाको सहभार्गिा सहहिको
कार्िक्रम पररचािनमा प्राथर्मकिा र्दइनेछ ।
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१४१. वर्िको कन्त्म्िमा १ पटक नगर स्िरमा पााँचखपन नगर कप िगार्ि र्बर्भन्न खेिकुद प्रर्िर्ोर्गिा
सञ्चािन गररनेछ ।
ङ) सामान्त्जक सुरक्षा िथा सं रक्षर् नीर्ििः
१४२. सामान्त्जक रुपमा पछार्ड परे का वगि िथा समुदार्को पहुाँचमा अर्भवृहद्ध गदै अगाडी बढने वािावरर्
र्सजिना गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ । सामान्त्जक रुपान्िरर् माफिि गररबी न्र्ूर्नकरर्िाई सहर्ोग पुर्र्ाउन
सामान्त्जक पररचािनका कार्िक्रमिाई अझ सशक्त र प्रभावकारी वनाउाँ दै िर्गनेछ । भौगोर्िक क्षेिका
कारर् हवकासका अवसरहरुबाट पछार्ड परे का नगरवासीहरुिाई त्र्स्िो क्षेिहरुको पहहचान गरी हवशेर्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गदै िर्गनेछ । सबै समुदार्को हक हहिको सं रक्षर्, सम्वद्धिन गदै सम्बन्त्न्िि वगिको
भार्ा, किा, साहहत्र्, िमििाई प्रवद्धिन गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।
१४३. पााँचखपन नगरपार्िकािाई महहिा हहं सा रहहि नगरपार्िकाको रुपमा स्थाहपि गने नीर्ििाई प्रभावकारी
रुपमा अगाडी बढाईनेछ । हहं साबाट पीर्डि महहिाहरुिाई न्र्ार् र्दिाउन सं कटा कोर्को स्थापन गररनेछ
। महहिा हहं सा, िैहङ्गक हवभेद, बािश्रम, वािहववाह, अनमेि हववाह जस्िा सामान्त्जक समस्र्ाहरुिाई
र्नरुत्साहहि गनि नीर्िगि चेिनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । नगरस्िरमा महहिा सहकारी िथा
समुहहरु स्थापना गरी महहिाहरुको आर्आजिनमा बृहद्घ हुने कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । महहिाको क्षमिा
अर्भबृहद्घका िार्ग सीपमुिक, चेिनामुिक कार्िक्रम सं ञ्चािन गररनेछ । महहिा स्वास््र् स्वर्ंसेहवकाको
क्षमिा हवकास र प्रोत्साहनका िार्ग हवशेर् व्र्वस्था गररनेछ ।
१४४. बािश्रम, बािशोर्र्, बािर्बबाह र बािहहं सा न्र्ुनीकरर् गनि कानुनहरुिाई प्रभाबकारी रुपमा कार्ािन्वर्न
गनि पहि गररनेछ । बाि बचाउ, बाि सं रक्षर्, बाि हवकास र बािबार्िकाका िार्ग गररने र्नर्िर् प्रकृर्ामा
अथिपूर्ि सहभार्गिा गराउन हवशेर् पहि गररनेछ ।

नगरिाई बािमैिी नगरको रुपमा घोर्र्ा गनिको

िार्ग कार्िक्रम बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । बािमैिी हवद्यािर् र बािमैिी न्त्शक्षर् र्सकाई पद्धर्िको
हवकासको िार्ग सम्बन्त्न्िि हवद्यािर्हरुिाई सहर्ोग गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ । बाि क्िब र बाि
सञ्त्जािहरु माफिि बािबार्िकाको चेिना अर्भबृहद्घ गररनेछ ।
१४५. बाि हववाह िथा अनमेि हववाह न्र्ूनीकरर् गनि चेिनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
१४६. “बािबार्िका भोर्िका कर्ििार माि नभएर आजका साझेदार हुन” भन्ने नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।
हवद्यािर्मा भनाि भएका हकशोर हकशोरीहरुको ड्रप आउट दरिाई न्र्ूर्नकरर् गनि वडा माफिि चेिनामूिक
िथा सशन्त्क्तकरर्का कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । बािक्िब गिन र सञ्त्चािनका िार्ग कार्िहवर्ि बनाई
वडा कार्ाििर् माफिि बािक्िब गिन र सञ्त्चािन गररनेछ ।
१४७. हहं सामा परे का बािबार्िका िथा महहिाहरुको िार्ग सुरन्त्क्षि आश्रर्स्थि आवस गृहको व्र्वस्था गनि
जोड र्दइनेछ ।
१४८. नगरका हवर्भन्न स्थानमा स्थानीर् नागररक र साविजर्नक र्नजी साझेदारीमा बाि उद्यान र्नमािर् गनि
पहि गररने छ । र्स प्रकारका बाि उद्यान र्नमािर्मा र्नजी िथा सामुदाहर्क हवद्यािर्को सहकार्ििाई
प्राथर्मकिा र्दइनेछ ।
१४९. ज्र्ेष्ठ नागररक हाम्रा इर्िहास हुन वहााँहरुको सम्मान गनुि हाम्रो कििव्र् हो । िसथि जेष्ठ नागररक
र्दवसका र्दन पााँचखपन नगरपार्िका क्षेिमा रहे का सबै भन्दा जेष्ठ महहिा र जेष्ठ पुरुर् नागररकिाई
नगरस्िरीर् जेष्ठ नागररक घोर्र्ा िथा सम्मान कार्िक्रम गररनेछ ।
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१५०. सामान्त्जक सुरक्षा भिा बैंक माफिि हविरर् कार्ििाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । जेष्ठ नागररकको अर्भिेख
सं किन र पररचर् पि हविरर् कार्ििाई सरि सहज र व्र्वन्त्स्थि बनाइनेछ ।
१५१. नगरपार्िका क्षेिर्भि बसोबास गने अर्ि हवपन्न, अशक्त, असहार्हरुिाई प्रभावकारी ढं गबाट आर्थिक
सहार्िा प्रदान गररनेछ ।
१५२. दर्िि समुदार्को परम्परागि सीपिाई आिुर्नकीकरर् गदै उद्योगको रुपमा र्बकास गने नीर्ि अविम्बन
गररनेछ । जािीर् छु वाछु ि एबं भेदभाव र्बरुद्घको कानुनिाई कडाईका साथ िागु गररनेछ । दर्िि िथा
दर्िि महहिा सहकारीहरु स्थापना गरी आर्आजिनमा बृहद्घ िथा आत्मर्नभिर बन्ने वािावरर् र्नमािर् गररनेछ
सोका िार्ग िन्त्क्षि कार्िक्रम सञ्चािन गरी थप सशन्त्क्तकरर् गररनेछ । हवपन्न दर्ििबस्िी पहहचान गरी
नमुनाबस्िी र्बकास कार्िक्रम शुरुवाि गररनेछ ।
१५३. दर्िि िथा र्समान्िकृि समुदार्को सशन्त्क्तकरर् र क्षमिा हवकासमा हवशेर् जोड र्दइनेछ । र्स
नगरक्षेि र्भि छु वाछू ि, जािीर् भेदभाव िाई उन्मूिन गने गरी हवशेर् कार्िक्रमहरु िर् गरी िागू गररनेछ
।
१५४. हरे क भौर्िक पुवाििार र्नमािर् गदाि अपाङ्ग िथा बािमैिी बनाउने नीर्ि र्िइनेछ । नगरपार्िकाबाट
प्रवाह हुने सेवामा अपांगिाई प्राथर्मकिा र्दइनेछ । फरक क्षमिा भएका व्र्न्त्क्तहरुको क्षमिा पहहचान र
हवकासका िार्ग कार्िक्रम बनाई िागू गररनेछ । नगरर्भि अपांगिा भएका नागररकहरुको िगि िर्ार
गरर पररचर् पि हविरर्मा जोड र्दइनेछ । अपांगिा भएका नागररकहरुिाई नगरपार्िकािे जुनसुकै
प्रकारका र्सफाररस गदाि वा व्र्वसार् दिाि वा नवीकरर् गदाि िाग्ने राजश्वमा १० प्रर्िशि छु ट र्दइनेछ ।
१५५. आिुर्नक अनिाइन प्रहवर्ि माफिि जन्म, मृत्र्ु, हववाह, बसाइसराई र सम्बन्ि हवच्छे द जस्िा व्र्न्त्क्तगि
घटना दिाि व्र्वस्थापन गररनेछ । पन्त्िकरर् र सामान्त्जक सुरक्षािाई पर्न अनिाइन प्रहवर्ि माफिि
व्र्वन्त्स्थि गनि र्नरन्िरिा र्दइनेछ । जेष्ठ नागररक, एकि महहिा, दर्िि, अशक्त र नाविक पररचर्–पि
हविरर् कार्ििाई सरि, सहज र व्र्वन्त्स्थि र झन्झटमुक्त गररनेछ ।
च) भार्ा िथा सं स्कृर्ि नीर्ििः
१५६. आर्दवासी जनजािीहरुको भार्ा सं स्कृर्ि सं रक्षर् कार्िक्रम सं चािन गररनेछ । आर्दवासी जनजािीको
परम्परा दे न्त्ख चर्ि आएको ज्ञान, सीप, भेर्भूर्ा, भार्ा, र्िपी, किा, सं स्कृर्िको जगेनाि गररनेछ ।
१५७. “सभ्र्िा हाम्रो पररचर्, सं स्कृिी हाम्रो पहहचान” भन्ने नारािाई स्थाहपि गरी सबै भार्ा िमि सं कृर्िको
सं रक्षर् सम्वद्धिन र हवकास गदै िैजाने नीर्ि अबिम्बन गररनेछ । सांस्कृर्िक परम्परा बमोन्त्जम मनाइने
पविहरुिाई व्र्वन्त्स्थि गररनेछ र नगर र्भि रहे का िार्मिक मि मन्त्न्दर, गुम्वा, चचि, शार्िक, मन्त्स्जदको
अर्भिेख िर्ार गरी आवश्र्क ममिि–सम्भार, सुिार िथा सौन्दर्ीकरर् गरी िार्मिक पर्िटनका िार्ग हवशेर्
जोड र्दइनेछ । अल्पसं ख्र्क जािजािी र भार्ाभार्ीको भार्ा सं स्कृर्ि र िर्ििकिािाई सं रक्षर् गनिका
िार्ग हवशेर् नीर्ि र्ोजना बनाई सास्कृर्िक सं ग्रहािर् र्नमािर्को पहि गररनेछ ।
१५८. नगरको पहहचान झल्कने गरी नगरस्िरीर् स्मारक पाकि स्थापना गनि जोड र्दइनेछ । साथै एक वडा
एक स्मारक पाकि र्नमािर् गने कार्ि शुरु गररनेछ ।
१५९. समाजमा रहे का हवर्भन्न किा प्रर्िभाहरु जस्िै िेखक, किाकार, साहहत्र्कार, न्त्चिकार, कािीगढ िथा
स्िम्भकार आर्दको रार् सुझावको आिारमा किा साहहत्र् र सं स्कृर्िको प्रवद्धिनको कार्िक्रम िजुम
ि ा गने
कामको थािनी गररनेछ । पुरािान्त्त्वक महत्वका बस्िुहरुको सं रक्षर् गररनेछ । मि, मन्त्न्दर, पाटीपौवा र
गुिीहरुको सं रक्षर् र ब्र्बस्थापनको कार्ििाई प्राथर्मकिा र्दइने छ ।
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१६०. स्थानीर् चाडपवि, साविजर्नक हवदा, उत्सव, जािा, उदी आर्दको स्थानीर् आवश्र्किा अनुरुप उन्त्चि
व्र्वस्थापन गररनेछ ।
ई) पूवाििार हवकास नीर्ििः
क) र्ािार्ाि पूवाििार नीर्ििः
१६१. नगरस्िरीर् र्ािार्ाि गुरुर्ोजना (MUNICIPAL TRASPORT MASTER PLAN, MTMP) िर्ार गनि
जोड र्दइनेछ । साथै MTMP बाट र्नर्दिि गररएका सवै सडकहरुको Right of Way (ROW) र्निािरर् गरी
त्र्सको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ । र्नमािर् शुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका र्ोजनाहरुिाई
प्राथर्मकिामा राखी सम्पन्न गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।
१६२. आवर्िक र्ोजना िर्ार गरर र्ोजनाहरु प्राथर्मकीकरर् गरी कार्ि अगाडी बढाइनेछ ।
१६३. सबै वडाहरुिाई समेट्ने गरी पााँचखपन ररङ रोडको अविारर्ा ल्र्ाइने छ ।
सडक अर्िकार क्षेि र्मच्ने, साविजर्नक स्थानमा घर टहरा बनाउने कार्ििाई पूर्ि रुपमा र्नरुत्साहहि गररने
छ ।
१६४. नगरपार्िका कार्ाििर्दे न्त्ख प्रत्र्ेक वडा केन्रसम्म पुग्ने सडक सिािहरुको स्िरोन्नर्ि गररने छ । एक
वडा एक सडक DPR िर्ार गरी कार्ि अगार्ड बढाइनेछ । हररि र वािाबरर् मैिी सडक र्नमािर्िाई जोड
र्ददै सडक सं रक्षर्का िार्ग वार्ो इन्त्न्जर्नर्ररङ गररनेछ । र्ािार्ाि सुहविामा सबै नगरवासीहरुको सहज
र समान पहुाँच सुर्नन्त्िि गनि िथा र्नर्र्मि सञ्चािनमा ल्र्ाउन मुख्र् िथा सहार्क सडकहरुको रे खदे ख
गनि सडक हे रािुको व्र्वस्था गररनेछ ।
१६५. नगर क्षेिमा सडक ट्रर्ाक ओपन िेरै भएका छन िर प्रर्ोगमा आउन सकेको छै न । बाढी पहहरोका
कारर् त्र्स बाट िेरै क्षर्ि पर्न भएका छन िसथि आगामी र्दनमा अर्ि आवश्र्क बाहे क सडक ट्रर्ाक
ओपनिाई र्नरुत्साहहि गदै भएका सडकिाई स्िरोन्निी गनि जोड र्दइने छ ।
१६६. पााँचखपन नगरपार्िका हवकासोन्मुख नगरपार्िका हो । र्स पार्िका क्षेिमा िामो दुरीको कुनै पर्न
सडक कािोपिे हुन सकेको छै न । िसथि, सं घीर् सरकारसाँग साझेदारी गरी सदरमुकाम जोड्ने वाना
र्िङर्िङ वडेरनी सडकिाई कािो पिे गने कार्ििाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।
१६७. चैनपुर वाह्रहवसे सडक स्िरोन्निीका साथै कािोपिे गने कार्ि मुख्र्मन्िी ग्रामीर् सडक पररर्ोजना र
प्रदे श सरकारसाँग साझेदारी गरी कार्ि गनि र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।
१६८. नगर क्षेि र्भि रहे का सडकहरुको कर व्र्न्त्क्तहरुिे नै र्िरररहे कािे उक्त सडकहरुको क्रमशिः िगि
कट्टा गरी साविजर्नक सडकको रुपमा िैजान जोड र्दइनेछ ।
१६९. “िुिो रहहि शहर, पााँचखपन वासीको रहर ” भन्ने मूि नारािाई स्थाहपि गनि नगर क्षेिमा भएका
सडकहरुिाई आगामी समर्मा क्रमश: िुिो रहहि सडक बनाउने नीर्ि अबिम्बन गररनेछ । जसका िार्ग
नगरपार्िकाका मुख्र् सडक, शाखा सडक र र्भिी सडकहरु क्रमश: ढिान िथा कािोपिे गररने नीर्ि
र्िइनेछ ।
ख) भवन आवास िथा सहरी हवकास नीर्ििः
१७०. घर नक्सा पास िथा भवन मापदण्ड िागू गरर र्नर्मन गररनेछ ।
१७१. नगरपार्िका गिन हुन ु पूव ि र्नमािर् भएका पक्की िथा कच्ची घरहरुको अर्भिेन्त्खकरर् कार्ि प्रारम्भ
गररने छ । नगरपार्िकाबाट अनुमर्ि नर्िई भवन र्नमािर् गने घरिनीिाई नगरपार्िकािे कार्ाििर्हरुका
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िफिबाट गररने सम्पूर्ि र्सफाररस िथा सुहविामा रोक िगाई प्रचर्िि कानून बमोन्त्जम सजार् समेि गररने
छ । शहरी र्बकास िथा भवन र्नमािर् आचारसं हहिािाई कडाइका साथ िागू गररनेछ ।
१७२. घर नक्सा पास गरे र माि भवन र्नमार्िका िार्ग अनुमर्ि र्दइनेछ, अनुमर्ि र्दं दा आफ्नो घर पररसर
र्भि अर्नवार्ि रुपमा कन्त्म्िमा २ वटा रुख र्बरुवा िगाउनु पने व्र्वस्था र्मिाईने छ । घर सम्पन्न प्रमार्
पि र्दं दा घरको चारै र्दशाको फोटो अर्नवार्ि गररनेछ । सो को स्पििा अनुगमनबाट गररनेछ ।
१७३. नगरपार्िका िथा सम्वन्त्न्िि र्नकार्को अनुमर्ि नर्िई जग्गा प्िहटङ्ग गरीएका र र्निािररि मापदण्ड
नपुगेका प्िटहरुमा भवन र्नमार्ि अनुमर्ि र्दईने छै न ।
१७४. अव्र्वन्त्स्थि पूवाििार र्नमािर्िाई र्नरुत्साहहि गरी एहककृि वस्िी र्नमािर्को थािनी गररनेछ । सं घ
िथा प्रदे श सरकारको फुसको छानो हटाउने कार्ििाई पूर्ि
ि ा र्दइनेछ ।
१७५. नगरपार्िकाको प्रशासर्नक भवन र्नमािर् कार्ििाई पूर्ि
ि ा र्दनेछ । र्नमािर्ार्िन वडा कार्ाििर्हरुको
कार्ििाई पूरा गररनेछ । नगर क्षेिमा र्नमािर् हुने जुनसुकै प्रकारका साविजर्नक एवं र्नजी सं रचना भुकम्प
प्रर्िरोिी हुने गरी माि बनाइने/बनाउन अनुमर्ि र्दइनेछ ।
१७६. नगरपार्िका क्षेिर्भि रहे को िार्मिक, सााँस्कृर्िक, पर्िटन एवम् पूवाििार क्षेि िफिको आवश्र्क र्ोजना
पहहचान गरी DPR समेि िर्ार गरी नगरस्िरीर् र्ोजनामा समावेश गररनेछ साथै िू िा बजेटका र्ोजनाहरु
सं घ िथा प्रदे श साँग माग गनि हवशेर् पहि गररनेछ ।
१७७. सुकुम्बासीहरुको पहहचान अर्भिेखीकरर् गरी आवर्सर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
१७८. नगरपार्िका क्षेिमा सं चािन हुने ३ िाख दे न्त्ख मार्थका आर्ोजना र सो आर्ोजना सं चािन गने
उपभोक्ता सर्मर्ि/टोि हवकास सं स्था/र्नमािर् व्र्वसार्ीको सम्पूर्ि हववरर् खुल्ने गरी आर्ोजना स्थिमै
होर्डिङ्ग बोडि राख्ने नीर्ििाई प्रभावकारी ढं गबाट कार्ािन्वर्न गनि र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।
१७९. नगरपार्िका क्षेिको व्र्वन्त्स्थि, दीघिकार्िन एबं वािावरर्मैिी दीगो हवकासका िार्ग भू-उपर्ोग गुरु
र्ोजना र्नमािर् गनि जोड र्दइनेछ, सो अनुसार आवास क्षेि, साविजर्नक क्षेि, खुिा एवम हररर्ािी क्षेि,
साविजर्नक पाकि, वन, कृहर् एवम सुरन्त्क्षि क्षेिको पहहचान गरी एकीकृि नगर हवकास र्ोजनािे र्नर्दिि गरे
बमोन्त्जमका वस्िी हवकास एवं व्र्वन्त्स्थि नगर र्नमािर् गररनेछ । वैज्ञार्नक भूर्म व्र्वस्थापन र भू–
उपर्ोगको नीर्ि क्रमश: कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । एहककृि बस्िीहरुमा हवकासका पूवाििारहरु: सडक,
न्त्शक्षा, स्वास््र्, हवद्युि, खानेपानी िथा सरसफाई आर्द सुर्बिा र्बस्िार र सामुदाहर्क स्थिहरु र्नमािर् गनि
हवर्भन्न सरकारी िथा गैरसरकारी र्नकार्हरु साँग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।
१८०. िि दे खी मार्थ जाने (Bottom up Approach) नीर्ि अनुसार वन्त्स्ि-वन्त्स्ि िहबाट टोि हवकास सं स्था
माफिि र्ोजना छनौट गररने छ । र्ोजना छनौट िथा प्रथर्महककरर् गदाि राहिर् र्बकास नीर्ि, गररबी
र्नवारर्, वािावरर्ीर् अनुकूििा िथा स्रोि सािन उपिब्ििाका आिारमा नगरवासीिाई प्रत्र्क्ष िाभ हुने
र्ोजनािाई प्राथर्मकिा र्दईने छ । बढी भन्दा बढी जनसहभार्गिा हुने र्ोजनािाई प्राथर्मकिा र्दईने छ
।
१८१. हवकास र्नमािर् िगार्ि पूवाििार र्नमािर्मा साविजर्नक–र्नजी साझेदारी नीर्ििाई अविम्बन गरी स्थानीर्
नीर्ि, र्ोजना र्नमािर् गररनेछ । स्थानीर् साविजर्नक–र्नजी साझेदारीका आर्ोजना छनौट िथा कार्ािन्वर्नमा
प्राथर्मकिा र्दइनेछ । स्थानीर् हवकासमा र्नजी क्षेिको प्रवद्धिन गदै स्थानीर् जनिाको प्रत्र्क्ष िागि
सहभार्गिामा ७० –३० (उपभोक्ता वा स्थानीर् जनिा) मा आर्ोजना कार्िक्रम सञ्चािन गनि प्रोत्साहन
गररनेछ ।
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ग) उजाि नीर्ििः
१८२. “झिमल्ि शहर, पााँचखपन वासीको रहर” भन्ने मूि नारािाई स्थाहपि गनि सौर्ि/सडक बन्त्ि जडान गने
कार्ििाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ सो का िार्ग र्ोगदानमा आिाररि जनसहभार्गिाको नीर्ििाई प्राथर्मकिा
र्दइनेछ । नगर र्भिका साविजर्नक स्थान र सडक एवं वजार, नगर टोिहरुमा सडक विी जडान कार्िको
शुरुवाि गररनेछ । हवद्युर्िकरर् हुन बााँकी रहे का वस्िीहरुमा हवद्युर्िकरर् गदै िर्गनेछ । कािका पोििाई
क्रमश: हवस्थाहपि गरी फिामे पोि प्रर्ोग गने नीर्ि र्िईनेछ । मुख्र् वजार क्षेिमा सौर्ि उजाि (Solar

Power) का सडक वन्त्ि राख्ने कार्ििाई जोड र्दईनेछ ।
१८३. पााँचखपन नगरपार्िका अन्िगिि हवद्युर्िकरर् नभएका क्षेिहरुमा वैकन्त्ल्पक उजािको प्रर्ोग गनि प्रोत्साहन
गररनेछ ।
१८४. पााँचखपन नगरपार्िका क्षेिर्भि बसोबास गने हवद्युिको पहुाँच नपुगेका घरपररवारमा केन्त्न्रर् प्रशासर्
िाइन जडान गरर उज्र्ािो नगरपार्िका घोर्र्ा गररनेछ ।
घ) सञ्त्चार िथा सूचना प्रहवर्ि नीर्ििः
१८५. “सूचना र सञ्चार, सवािहङ्गर् हवकासको आिार”

नीर्ि अनुरुप सबै वडा कार्ाििर्हरुमा इन्टरनेट सेवा

र्बस्िार गदै सेवा प्रवाहिाई सहज िथा सरिीकरर् गररनेछ ।
१८६. नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर् िथा वडा कार्ाििर्बाट दै र्नक रुपमा सं किन हुने राजस्व सफ्ट्वेर्र
माफिि हवर्िङ गरर व्र्वन्त्स्थि िथा पारदशी गने कार्ि सञ्त्चािन गररनेछ ।
१८७. पााँचखपन नगरपार्िका क्षेिर्भि इन्टरनेट सेवा, टे र्िसेन्टर, केबुि िथा िारहवहीन एफ एम, टे र्िर्भजन,
रे र्डर्ो प्रसारर्को अनुमर्ि, नवीकरर् र र्नर्मन कार्ििाई व्र्वन्त्स्थि गररनेछ । सूचना िथा सञ्चार प्रहवर्िमा
सविसािारर् जनिाको सहज र सरि पहुाँच िथा सूचना प्रहवर्िको हवकास र हवस्िार सम्बन्िी कार्िक्रम
िजुम
ि ा गररनेछ ।
१८८. नगरपार्िका क्षेि र्भि नेपाि टे र्िकमको गुर्स्िरीर् सेवाको पहुाँच सबै क्षेिमा पुर्र्ाउन सं घ िथा
प्रदे श सरकारसाँग समन्वर् गरी आवश्र्क स्थानमा टावर र्नमािर् गररनेछ ।
ु भ सेवाप्राप्त गने नागररकको अर्िकार” अविारर्ा
१८९. “जनिासाँग जनिाको सरकार, र्छटो छररिो र सविसि
अनुरुप दै र्नक प्रशासनिाई र्छटो छररिो बनाउन हवद्युिीर् प्रर्िी िागू गररनेछ । नगरपार्िकाको आफ्नै
वेभसाइट माफिि नगरको सम्पूर्ि सूचना साविजर्नक गने व्र्वस्थािाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । नगर प्रमुख
िथा उपप्रमुखबाट स्थिगि रुपमा जानप्रर्िर्नर्ि–नगरबासी भेटघाट कार्िक्रम गरी गुनासो सुन्ने कार्िको
थािनी गररनेछ ।
अन्िमा,
नगरको समग्र हवकास र समृहद्धका िार्ग प्रस्िुि नीर्ि िथा कार्िक्रमिे अंर्गकार गरे का हवर्र्हरुको
कार्ािन्वर्न महत्वपूर्ि हुनछ
े । नेपािको सं हविानिे आत्मसाि गरे को मूल्र्, मान्र्िा र पररकल्पना, चािु आवर्िक
र्ोजना, र्दगो हवकासको िक्ष्र्साँग अन्िरसम्बन्त्न्िि हुाँदै र्स नगरका आम जनसमुदार्बाट प्रकट भएका भावना र
अपेक्षािाई र्स नीर्ि िथा कार्िक्रमिे समेटेको छ । र्स अवसरिाई सदुपर्ोग गदै सम्पूर्ि नगरवासीहरुिाई
स्वच्छ, र्नष्पक्ष, न्र्ार्पूर्ि र प्रर्िवद्ध नेित्ृ व प्रदान गररनेछ । आगामी बजेटबाट नीर्ि िथा कार्िक्रममा व्र्क्त
प्रर्िवद्धिाहरुिाई सम्बोिन हुने हवश्वास र्िएको छु । र्ो नीर्ि िथा कार्िक्रम स्वच्छ, सुखी, समुन्नि र समृद्ध
नगरको खाका सहहि कार्ािन्वर्न र्ोग्र् दस्िावेजको रुपमा रहे को छ । पााँचखपन नगरपार्िकािे अन्त्घ सारे को
प्रस्िुि नीर्ि िथा कार्िक्रम कार्ािन्र्वनमा सबै क्षेि, िह र र्नकार्बाट सहर्ोग प्राप्त हुनेछ भन्ने हवश्वास र्िएको छु
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पााँचखपन नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/८० को नीलि िथा कार्िक्रम
ु न
साथै नीर्ि िथा कार्िक्रमका िार्ग सुझाव र्दनु हुने र िजुम
ि ाको कार्िमा सं िग्न हुनह
ु े सम्पूर्ि महानुभावहरुिाई
हार्दिक िन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।
िन्र्वाद !
१० आर्ाढ २०७९
हवपीन राई
नगर प्रमुख
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