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अ.व. ०७५/७६ को नीलत तथा काययक्रम सम्बन्धी बक्तव्य 

 

पनौती नगरपालिकाको गररमामय तेस्रो नगर सभामा ईपलस्थत सम्पणूय सभासद ्लमत्रहरु, 

हामी ऐलतहालसक प्रथम र दोश्रो नगर सभा ह ुँद ैअज पनौतीको साझा सपना गरुा गने ईद्दशे्यिे 

अगामी ०७५/७६ को नीलत योजना तथा काययक्रम तजूयमा गनय ईपलस्थत छौं, यस सखुद ्क्षणमा 

ऄन्तरमनका लबचार र भावनाको सलम्मलश्रत एलककृत स्वरुप भलककनेमा पणूय लवश्वस्त रहुँद ै

गौरवको ऄनभुलुत गदयछु । 

गररमामय ईपलस्थलत, ऄथयपणूय सहभागीता महत्वपणूय लनणययको हक ऄलधकार स्थापीत गराईन 

जीवन ईत्सगय गनुय ह ने समस्त ज्ञात ऄज्ञात शहीद प्रलत हालदयक श्रद्धासमुन प्रकट गदयछु । 

हामीिाइ लनरन्तर सत्मागयका िालग पे्रररत गनुय ह ने अदरणीय पनौती नगरवासी ऄग्रजहरुमा 

सम्मान ब्यक्त गदयछु । हाम्रो राम्रो पनौती लनमायणको ऄलभयानमा साथ सहयोग समथयन, ऐक्य 

बद्धता जाहरे गनुयह ने सबै प्रलत अभारी छु । 

सहकाययको ५ बषे यात्रामा एकताबद्ध हाम्रा सबै सभासदह्रुको िगन, कृयाशीिता, योजनाबद्ध 

लवकास प्रयासको मकु्तकण्ठिे प्रशंसा गदयछु । 

हामी अज रहरे भोिी नरहने पररककपना गरररहकेा छैनौ, हामी नीलत लबचार र योजनािे 

हामीिाइ लनरन्तर ऄलध बढ्न पे्रररत गने मात्र नभआ पछाडी फकय न या रोलकन बाध्य पाछय । यस 



मानेमा हाम्रा प्रयास स्वयंमा एकता बद्ध, बैज्ञालनक रुपमा संतलुित समावेशी र जनभावनाको 

पयायय बन्न सक्न ुपने तफय  हामी सचेत छौं । 

संघीयताको कायायन्वयन अफैमा चनूौतीको लबषय हो, लवगतको ऄलधकार प्रालिको िडाइ 

अज प्राि गरेको ऄलधकारको सचूी ब्यवहारमा िाग ुगने भोग्ने ऄबस्थामा अईुँदा सोच स्रोत र 

प्रयत्नका दृलििे कलत साथयक रहयो बषय लवत्दा समीक्षाको समय भआसक्यो । जनतािाइ 

ऄलधकार सम्पन्न बनाईन झण्झलटिो प्रशासलनक प्रकृया र लवलधिे केलह जलटिता सजृना पैदा 

गदाय हामी बीचको भरोसामा केलह कमी भएको तफय  मात्र घोलत्िएर समाधानको नलजक पगु्न 

नसलकने यथाथय हामी सबैिे बझु्नै पदयछ । सालवकको ब्यवस्था त्यसिे अफ्नो िक्ष्य र ईद्दशे्य 

प्रािीका िालग अधारभतू तहिाइ नलवचारी बनाएको काननूिे हामी लववके परु् याईन नसक्ने 

ह ुँदा अवश्यक संशोधनया नयाुँ तजूयमा यसका समाधान ह न हामी सबै यस तफय  जागरुक छौं । 

पररवतयन अफैबाट र त्यो संभव बन्नका िालग सबै लकलसमका काममा ईत्ताईिा भन्दा शालिन 

स्वभालवक कायय प्रकृया हाम्रो अरम्भ हो । हरेक समय या बषय अरम्भका मात्र लदन नह ने तफय  

सबै प्रलिन ुपछय, अईुँदा पलछकिा लदन नलतजामखुी कायय प्रणािी, झण्झलटिो कायय प्रकृयामा 

काननूी खवरदारी ब्यलक्त केलन्ित ऄलधकार स्वभाव र काययशैिीिाइ बह पद केलन्ित 

ऄलधकारका रुपमा लवतरण गनय र सो को संरक्षण गने दालयत्व पलन हाम्र ैहो । जनताको यगुको 

अरम्भमा हाम्रा पछौटे सोच स्वभाव काययशैिी र लवचारिे प्रधानता पाईुँदा लवलधत परु् याआएिा 

तर भावनाको प्रलतलनलधत्व र नतीजाको अस गनय नपाईुँदा लनरथयक प्रयास ह न्छ भन्नेमा सबैिे 

जानकारी राख्नै पछय । 

िामो समयको ऄन्तरािमा बनेको स्थानीय सरकार, सरकार बनाईने जनताका ठुिा ठुिा 

सपना, शीघ्र नतीजामखुी पररणामको असमा संतिुन कायम गद ैसलृजत ईत्साह ऄठोट संककप 

र दृढतािाइ काययके्षत्रमा पररचािन गने कुटनैलतक एवं रणनैलतक क्षमता राख्न नसलकए लविोह 

या ऄसन्तलुिका अवाजहरु क्रमश संगलठत ह न ऄसलजिो मान्दनैन ्। ऄतः यस्ताखािे लबषय 

पररलस्थलत कतै मेरैकारणिे पो ह न पगु्यो लक भन्ने तफय  के जनप्रलतलनलध के कमयचारी सबैिे 



अफुिाइ अत्म समीक्षामा केलन्ित गराईनै पछय, त्यस तफय  हाम्रो समहू सतयक सचेत र जागरुक 

छ भन्नेमा म लवश्वस्त छु । 

लवलभन्न लवचार, शैिी, माग, अवश्यकता र ऄबस्था बीचको हाम्रो ईपलस्थलतिाइ 

जनताप्रलतको लनष्ठा र एकताभाविे एकै ठाईुँमा ईभ्याएको गवयमा हामी स्पि नीलत तथा 

काययक्रमिाइ प्रस्ततु गनुयपवूय हािसम्मका प्रयत्न र प्रयासिे हालसि ईपिलब्धको संलक्षि चचाय 

गनय ईपयकु्त ठान्दछौं । यीनै ऄबस्थाको लबशे्लषणबाट अगामी नीलत काययक्रम तय गररदा 

त्यसको प्रभावकारीता लसद्ध ह नेमा अशावादी छु । 

सम्पालदत कामका केलह ऄंशहरु 

बसपाकय  के्षत्रको सधुार कायय थािनी । 

जनतासंग अमने सामने काययक्रम संचािन र यसको प्रभाबकारीता । 

बौलद्धक समहू भिेाको अयोजना र यसको सकारात्मक पक्ष 

पणु्यमाताको फोहर पानी म््खभचत गने कायय प्रारम्भ । 

इजिासको ब्यवस्थािे न्याय सम्पादनकाययिाइ ब्यवलस्थत । 

लवलक्र तथा लनकासी कर संकिनका िालग ठेक्का बन्दोवस्त । 

सवयसाधारणिाइ परेको मकायिाइ दृलिगत गरर सवारी साधन कर नलिने ब्यवस्था । 

बसपाकय  प्रवेश तथा पालकय ङ्गका नाममा संकलित रकमिाइ बैज्ञालनक बनाईन गत बषयदलेख 

गररएको पनूराविोकनिाइ लनरन्तरता 

ईद्योग बालणज्य संघसंगको  साझेदारीमा जलडत ऋऋ ऋबmभचब को सफि प्रयोग र 

लवस्तार । 

लत्रणेत्रीघाट कज्वेमलुन पक्की पिुको लनमायण प्रारम्भ । 



स्मारकके्षत्र लभत्रका घर मध्ये प्रचलित मापडण्ड परुा गराईन गनुयपने सधुारका सम्बन्धमा 

ऄध्ययन सरुु। 

संग्राहिय ब्यवस्थापन सलमलत गठन गरर प्रभावकारी संचािन । 

लवलभन्न ऐन लनयम, लनदलेशका काययलवलध जारर । 

काननू बमोलजम प्राि ऄलधकार बमोलजम जेष्ठ नागररक पररचय पत्र लवतरण, ‘घ’ बगयको 

लनमायण ब्यवसायको इजाजत प्रदान गने ब्यवस्थाको कायय थािनी । 

मेयपसय ँुँयचगm को अयोजना संपदा शहरबारे महत्वपणूय वहस । 

सवै सामदुालयक लवद्याियमा भ(्ब्ततभिमबिऄभ को ब्यवस्था । 

नक्सापास प्रकृयािाइ सरिीकरण गरी लछटो छररतो सवयसिुभ बनाईन टोकन प्रणािी 

िाग,ु 

०७२ सािको लवनाषकारी भकूम्प ऄलध लनमायणका िालग दताय भएका तात्कालिन 

ऄबस्थाको मापदण्ड परुा गरेका संरचनाको नक्सापास गने सम्बन्धी लवशेष लनणयय । 

सालवक गालवसबाट संरचना लनमायणको िगत रालख लसफाररश भएका संरचनाको 

ऄलभिेलखकरणको ब्यवस्था । 

सालवक गालवसबाट नगरपालिकामा रुपान्तरण भइ कामय भएका वडाबाट मापदण्ड 

अकलषयत ह नपुवूय प्रालवलधकबाट लसफाररश भएका अधारमा संरचनामा वडा कायायियबाट 

दस्तरु ऄसिु गरर ऄलभिेख रहने गरी संरचना लनमायण गनय सहमलत लदआएका नक्साको 

प्रमालणकरण गने ब्यवस्था । 

नगरका दइु वडाको दगुयम के्षत्र वडा नं. २ को नयाुँगाईुँ र वडा नं. ११ को नेपानेमा÷टोड्केमा 

खोप केन्ि लनमायण प्रारम्भ । 



वडा कायायियको ईलचत ब्यवस्थापन कभत सलहतको सलुवधा । 

नगरको सीमावती के्षत्रहरुमा पलहचानयकु्त बोडयको ब्यवस्था । 

वडा नागररक वडा पत्रको ब्यबस्था । 

यस नगरको लबशेष अलथयक ब्यवस्थापनमा वडा नं. २ मा स्थानीय कुशादवेी के्षत्र सरोकार 

समाजको ऄग्रसरतामा ईत्साहजनक रुपमा ऐलतहालसक लवहावर क्षेत्र पययटन महोत्सव सम्पन्न । 

िज्जावती महाुँकाि के्षत्र पनौती नगरपालिका वडा नं. ८ मा जनअन्दोन ०६२/६३ मा 

शहादत प्राि यस नगर लनवासी सगनु ताम्राकार िगायत लनरंकुश पंचायती ब्यवस्थाको 

लवरुद्धको ऄलभयानमा शहादत प्राि ४ जना शहीदको शहीद प्रलतमा सलहत शलहद पाकय को 

ईद्घाटन । 

केन्िीय स्तरको थप बजेटबाट बकथिी सडक खण्डको ढिान कायय प्रारम्भ । 

ठुिो के्षत्रफिमा गरुुयोजना मतुालवक वडा नं. १ रानीकोट लस्थत जग्गामा शहीद पाकय  

लनमायण प्रारम्भ । 

औद्योलगक ग्राम लनमायणको नीलतगत ब्यवस्था सम्बलन्धत मन्त्रािय तहमा सकारात्मक 

तवरिे ऄलध बढ्द ै। 

पनौती रंगशािा लनमायणका क्रममा नगरपालिकाको लवशेष पहि कदमीमा पौडी पोखरी र 

चमेनागहृ लनमायणको टेण्डर अब्हान भएको साथै जग्गा ब्यवस्थापनका सन्दभयमा अवश्यक 

लनणयय एवं कागजात सलहत दलुषत दताय बदरका िालग सम्बद्ध मन्त्रािय तहमा छिफि ऄलध 

बढेको । 

काभ्रे ईपत्यका एलककृत खानेपानी अयोजनाका कलतपय लववालदत लबषयमा सम्बलन्धत 

सरोकारवािा रालख छिफि पश्चात लनमायण काययिे तीव्रता प्राि गरेको । 



रोटरी क्िव ऄफ पनौतीको लवशषे अलथयक ब्यवस्थापनमा ऄध्ययनरत लवद्याथीहरुिाइ 

डे्रसको ब्यवस्था गने सम्बन्धी कायय ऄलध बढेको । 

पनौती नगरको छुटै्ट लवशेष पलहचानका रुपमा धमय सुँस्कृलत, कृलष, पययटन र सद्भाववको 

प्रतीकात्मकता झलककने गरी किाकार मन्ज ुस्याईिाबाट तयार भएको प्रतीक लचन्ह (िोगो) 

स्वीकृत । 

लविगेट्स फाईण्डेशन समेतको सहयोगमा यस नगरपालिका िगायत धलुिखिे र बनेपा 

समेत िाभालन्वत ह ने गरी पणु्यमाता खोिा कररडोर एवं फोहरमिैा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कायय 

ऄलध बढदछै । 

लवपद ्ब्यवस्थापन योजना तजूयमा भएको छ । 

अपत्कालिन खानेपानी तथा सरसफाइ योजना तजूयमा 

ईद्यम लवकास रणनैलतक योजना तजूयमा । 

बािसंरक्षण सम्बन्धी नीलगतहरु 

वडा नं. १२ बािमैत्री वडा घोषणाको पवूय तयारी परुा । 

भािेश्वर मा.लव. िाइ प्रालवलधक लशक्षा संचािनका िालग भवन लवस्तार/लनमायण गनय 

पाथीभरा सामदुालयक वन के्षत्रमा जग्गा ईपिब्ध गराआएको  । 

यस बषयको क्भ्भ ्परीक्षामा सामदुालयक लवद्याियतफय बाट काभ्रे लजकिाको ईत्कृष्ठ नतीजा 

कयाईन भािेश्वर मा.लव.को सफिता । 

यस बषयको क्भ्भ ्परीक्षामा काभ्रे लजकिाबाट सबोकृष्ठ ऄंक कयाईन सामदुालयक बोलडङ्ग 

स्कुिको  सफिता । 



शहरी लवकास तथा भवन लनमायण लवभागबाट यस नगरपालिकाको वडा न.ँं ४ र ५ मा पने 

सेतीदवेी मलन्दर के्षत्रको गरुुयोजना लनमायण सम्पन्न । 

पनौती नगरका ९ वडा वडामा ढि लनमायणको लवस्ततृ ऄध्ययन सवेक्षण कायय प्रारम्भ । 

सामदुालयक स्वास््य सेवा पनुयस्थापना तथा स्थानीय तहको क्षमता सदुृलढकरण पररयोजना 

ऄन्तगयत कुशादवेी स्वास््य चौकी भवनको पनूयलनमायण योजना ऄन्तगयत रु. २,४१,८६,८७५।– 

वरावरको िागतमा भवन लनमायण गने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ईक्त भवन 

तेर द ेजोम ्फाईण्डेशन (लटलडएच) को सहयोगमा अगामी ३१, लडसेम्वर २०१९ लभत्र सम्पन्न 

ह नेछ । 

समान मकुयको कामका िागी समान ज्यािािाइ अफ्नो नगर के्षत्रलभत्र िाग ु गराईन 

सरोकारवािाहरुसंग के्षत्रगत छिफि गने, काम र कामको प्रकृलत ऄनसुार ज्यािािाइ 

लनधायरण गने र लनधायररत दरिाइ सावयजलनलककरण गने लबषयिाइ प्राथलमकतापवूयक ऄलध 

बढाआने छ । 

 

 

नगर सभा सदस्यज्यहूरु, 

यीनै ईकिेलखत ऄबस्था अगामी बषय गनुयपने काययको स्वरुप लनधायरण र संचािन गनय दहेाय 

बमोलजम्को नीतलगत ब्यवस्था गररनेछ । 

 अगामी अ.व. ०७४/७५ को नीलत काययक्रम प्रस्ततु ह ुँदा ईकिेख भएका ब्यवस्थाहरु 

मध्ये खास पररयोजनागत ईद्दशे्यमा नजोलडएका नीलतगत ब्यवस्थािाइ अगामी बषयमा समते 

लनरन्तरता लदआनेछ । 



यस नगरपालिकाको अगामी अ.ब.०७५/७६ का िालग लबषय/क्षेत्रगत नीलतको रुपमा 

लनम्न नीलतगत ब्यवस्था ऄविम्बन गररनेछ । 

१. सावयजलनक क्षमता लवकास तथा सशुासन 

सचूना, प्रकाशन, प्रशारण जास्ता लबषयिाइ थप ब्यवलस्थत गरर सवेा ग्राहीको सेवा प्राि 

गने ऄलधकारिाइ सवयसिुभ बनाआनेछ । 

लबषयगत सलमलतको भलूमकािाइ ब्यवलस्थत लनयलमत एवं ऄलभिेखगत बनाआनेछ । 

कसैको सहयोग/सहारा लिइ कायय गराईनपुने सेवा ग्राहीिाइ अवश्यक सहयोग गनय म्भकप 

को ब्यवस्था गररनेछ । 

सेवाग्राहीिाइ सहज प्रलतक्षारत गराईन अवश्यक सलुवधायकु्त प्रतीक्षािय बनाआनेछ । 

के्षत्रगत रुपमा ईत्कृष्ठ कायय गनेिाइ परुस्कृत÷प्रोत्सालहत गररनेछ । 

जनशलक्त ब्यवस्थापन सम्बन्धी थप स्पि काननूी ब्यवस्था गररनेछ । 

नगरकाययपालिका (कायय लवभाजन) लनयमाविीिे ब्यवस्था गरे बमोलजमका महाशाखा, 

शाखाहरुको स्थानगत, पलहचानगत, लजम्मेवारीगत एवं दरवन्दीको ब्यबस्था गररनेछ । साथै 

सोही ऄनसुार संगठन संरचना तयार गररनेछ । 

लनणयय/अदशे/फैसिाको प्रभावकारी कायायन्वयनमा मद्दत प¥ुयाईन, सामालजक सरुक्षा 

िगायत सशुासनमा सहयोग परु् याईन नगर प्रहरी ब्यवस्थापन गररनेछ । 

मालसक शाखागत प्रलतवेदन एवं एलककृत प्रलतवेदन तयार गने ब्यवस्था लमिाआनेछ । 

लबषय लबज्ञहरुको िेख रचना ऄनसुन्धान र ईत्पादन समेलटने गरी ‘‘पनौती दपयण” नामक 

पलुस्तका प्रकाशन गररनेछ । 



जनतासंग अमने सामने काययक्रमिाइ लनरन्तरता लदद ैईक्त काययक्रमको नाम पररवतयन गरर 

‘‘जनताको अुँगनमा नगरपालिका” नामक काययक्रम ऄधय बालषयक रुपम ैसंचािन गररनेछ । 

ऄनगुमन सम्बन्धी लनदलेशकाको ब्यवस्था गरी थप प्रभाकारी ऄनगुमन गने ब्यवस्था 

लमिाआनेछ । 

कामको प्रगती अम नागररक बीच प¥ुयाईन पत्रकार भेटघाट काययक्रमिाइ लनयलमत 

बनाइनेछ । 

कायायियका िालग अबश्यक माि बस्तकुो खररद िगायत काम निाग्ने मािबस्तकुो 

लििामी गरी हटाईने ब्यवस्था लमिाईन अवश्यक सलमलत लनमायण गररनेछ । 

पवूायधारकम भएका, ऄसरुलक्षत रहकेा वडा कायायियहरुको िालग थप पवूायधारयकु्त वनाईने 

िगायत सरुलक्षत स्थान तफय  िैजान अवश्यक ऄध्ययन गररनेछ । 

बजार ऄनगुमन गरर मकूय, गणुस्तर, सहज अपलूतय जस्ता लबषयमा ईपभोक्ताको लहत 

प्रवि्धन गररनेछ । 

मेिलमिाप कतायहरुको सचूीकरण गरर क्षमता लवकासमा सहभागी गराआनेछ । 

खचय सम्बन्धी मापदण्डको तजूयमा गररनेछ । 

योजना संचािन समय तालिका लनकासाका अधार र मापदण्ड तजूयमा गररनेछ । 

क्षमता लवकास योजना तजूयमा गरर सो बमोलजमको कायय ऄलध बढाआनेछ । 

कायय ईत्प्रेरणा जगाईने खािका लबलभन्न तालिम, गोष्ठी, ऄध्ययन ऄविोकन भ्रमण जस्ता 

कायय गने ब्यवस्था लमिाआनेछ । 

 तजूयमा भएका काननूको शीघ्र प्रकाशन, ऄलभिेखीकरण, मौज्दात ब्यबस्थापन जस्ता 

काययिाइ थप ब्यवलस्थत एवं प्रभावकारी बनाआनेछ । 



२. ऄथय : 

सावयजलनक यातायातका साधनमा लटकट प्रणािी िाग ुगराईन िगाआनेछ । 

यात्र ुबीमाको ब्यवस्था लमिाईन सम्बलन्धत पक्षको ध्यानाकषयण गराआनेछ । 

बसपाकय को बैकलकपक ब्यवस्थाका िालग जग्गा ब्यवस्थापन गररनेछ । 

सहकारी संस्थाको ऄनगुमन र लनयमन ब्यबस्थािाइ प्रभावकारी बनाआनेछ । 

दोहोरो सदस्यता लनयलमत गराआने नीलतिाइ ब्यबहाररक रुपमा क्रमशः िाग ुगररंद ैिलगने छ 

। 

सहकारी संस्थािाइ अलथयक कारोवारका अधारमा करको दायरामा कयाईन अवश्यक 

गहृकायय गररनेछ । 

सहकारी के्षत्रको लवकास र प्रबि्धनका िालग सहकारी के्षत्र लवकास कोषको ऄवधारणा 

ऄलध बढाआनेछ । 

कृलष िगायत ब्यवसालयक सहकारी संस्थािाइ समदुायका नागररकको अलथयक 

ईत्पादकत्व बलृद्ध गराईने काययमा संिग्न गराइनेछ । 

ईद्यम लवकास रणनैलतक योजनािाइ क्रमश ँः कायायन्वयन गद ैजाने ब्यवस्था लमिाआनेछ 

। 

सहकारी संस्थाको काननूत गनुयपने सम्पणूय ब्यवस्थापकीय काययका िालग अवश्यक नीलत 

बनाइने छ । 

औद्योगीक के्षत्र पलहचान गरर ईद्योग मैत्री पवूायधारको लवकास गररनेछ । 

पाकय  तथा ईद्यानको लवकास गरर अलथयक गलतलवलध बनाआनेछ । 



३. सावयलनजक संपलत्त ईपयोग तथा संरक्षण : 

नगर क्षेत्रका सवै वडाहरुबाट सरकारी र सावयजलनक जग्गाको पलहचान गने, िगत ईतार गने 

काययका िालग नापी तथा मािपोत कायायियसंग समेत अवश्यक समन्वय गररनेछ । 

वडा वडामा रहकेा सावयजलनक संरचनाहरुको वडागत लववरण संकिन गरर ऄद्यावलधक 

गररनेछ । 

सावयजलनक संपलत्त/जग्गाको पलहचानका अधारमा अवश्यकताका अधारमा संरक्षण गने 

ब्यवस्था लमिाआने छ ।  

४. िेखा सम्बन्धी :  

ऄलन्तम िेखापरीक्षण प्रलतवेदनमा ईकिेख भएका कैलफयत तथा लटप्पणी ईपर लनयलमत 

गराईने तफय  अवश्यक कारवाही गररनेछ ।  

सवारी साधन संचािनिाइ थप ब्यवलस्थत बनाईन, खचय प्रणािीिाइ लनयलमत बनाईन 

अवश्यक योजना बनाआनेछ ।  

िक्ष्य ऄनसुारको राजश्व ईठ्तीिाइ परुागनय बऄ्त्यि एलबि अवश्यक बनाआनेछ ।  

स्वीकृत काययक्रमहरु अलथयक बषयको ऄन्त्यमा गने पररपाटीिाइ दरुुत्सालहत गररनेछ ।  

अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीिाइ चसु्त दरुुस्त बनाआनेछ ।  

५. प्राकृलतक श्रोत तथा वातावरण : 

नीलत जग्गामा रह े भएको भएता पलन पानीका मिुमहुानिाइ सावयजलनक रुपिे ईपयोगी 

बनाआनेछ ।  

मिुमहुानको िगत ऄद्यावलधक गररनेछ ।  



सालवकमा रहभेएका पोखरीको संरक्षण गने र प्रत्यक वडा क्षेत्रमा कलम्तमा एईटा पोखरी 

लनमायण गररनेछ ।  

लडप बोररङ्ग िगायत पानी जन्य ईद्योगिाइ इजाजत लिनपुने ब्यवस्था सलहत करको 

दायरामा कयाआनेछ ।  

 नगर के्षत्रलभत्रका खानीको ऄनगुमन लनयमन गने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 खानी संचािनको के्षत्र लनधायरण गने सम्बन्धमा अवश्यक गहृकायय ऄलध बढाआनेछ ।  

 खानीजन्य ईद्योगको लबककपका रुपमा ऄन्य संभाब्य ईद्योगका बारे सरोकारवािासंग वहस 

प्रारम्भ गररनेछ  

 नगर के्षत्रका सामदुालयक वनको ईत्पादनिाइ कायय योजना मतुालवक स्थानीय लवकास 

लनमायणमा िगाईन अवश्यक वातावरण लमिाआनेछ ।  

 वन के्षत्र लवनास ह ने गरी सडक पवूायधार िगायतका लनमायण जन्य काययिाइ बनमैत्री ह ने गरी 

वनाईन िगाआनेछ ।  

 वनको सनु्दरता, जलमनको ऄबलस्थलत ऄनसुार संभावनाका अधारमा लपकलनक स्पोट 

िगायत भ्य ूटावर लनमायणिाइ प्राथलमकतामा रालखनेछ ।  

 कुनै पलन ईद्योगिे ईत्पादन गरर बाुँकी रहकेा मािबस्त ु सम्बलन्धत ईद्योगी÷ब्यवसायीिे 

ब्यवस्थापन गनुयपने नगरेमा सोहीबाट क्षलतपलूतय भराइ ब्यवस्थापन गररनेछ ।  

 वातावरणिाइ चनुौती लदने प्रकृलतका ईद्योगिाइ संचािन गनय लददंा मकाय पने दलेखएमा 

त्यस्ता ईपर अवश्यक ऄध्ययन गरर काययवाही ऄलध बढाईने ब्यबस्था लमिाआनेछ ।  

 खोिा खोकचा तथा कुिाको मापदण्ड तथा सीमा ऄध्ययन गरी लमचे लमचाएको दलेखएमा 

अवश्यक काययवाही ऄलध बढाआनेछ ।  



 नीलज घर ईद्योगबाट लनस्कने लबषादी जन्य पदाथयको ब्यवस्थापन लसधै ढि/खोिामा 

लमसाईन लनषेध गरर स्वः ब्यवस्थापन गनुयपने बारे समेत गराआनेछ ।  

 कृलतम ताि तिैया र पोखरी लनमायणिाइ प्रोत्सालहत गररनेछ ।  

 जिाधार क्षेत्र, सीमसार के्षत्रको प्रबि्धन गररनेछ ।  

 कृषकहरुिाइ Organic Farming तफय  प्रोत्सालहत गनय जैलवक लबषादी लनमायण केन्िको 

प्रबि्धन िगायत तालिमको ब्यवस्था गररनेछ ।  

 घर नक्सापास ह ुँदा प्रत्येक घरिे घर कम्पाईण्ड हाता वा असपास कलम्तमा ५ वटा लवरुवा 

रोप्नपुने ब्यवस्थािाइ ऄलनवायय गररनेछ ।  

 कुकुर तथा ऄन्य छाडा पशु ब्यवस्थापन िगायत रेलवज लवरुद्धको काययक्रम संचािन 

गररनेछ ।  

 शभु काययको प्रारम्भमा वा कसैको स्मलृतमा लवरुवा रोप्ने सुँस्कृलतको लवकास गराईन प्रेररत 

गररनेछ ।  

 LED लचमको  प्रयोगिाइ प्रोत्सालहत गररनेछ ।  

६. पवूायधार : 

 पवूायधारिाइ के्षत्रगत रुपमा लवभालजत गररनेछ ।  

 प्रत्येक वडामा संभावनाका दृलििे ईद्यानको ब्यवस्था गररनेछ ।  

 प्रत्येक वडाको कुनै १ बस्तीिाइ नमनूा बस्ती बनाईन अवश्यक मापदण्ड बनाआनेछ ।  

 सम्पणूय वडािाइ समटेेर चक्रपथ लनमायका िालग मए्च ्बनाआनेछ ।  

 पनौती नगरको एलककृत लवकास योजना बनाआनेछ ।  



 प्रत्येक वडामा एक खिे मैदानको पवूायधार तयार गररनेछ ।  

 नगर गरुुयोजना तजूयमा कायय ऄलध बढाआनेछ ।  

 नगरपालिकाको अवलधक योजना तजूयमा गररनेछ ।  

 क्षेलत्रय महत्व÷केन्िीय महत्व राख्ने ठुिो बजेट ऄंश खलचयन ु पने लवकास अयोजनाका 

िालग प्रदशे सरकार िगायत संघीय सरकारसंग मात्र गररनेछ ।  

 

७. लवपद ब्यवस्थापन : 

 लबपद ्ब्यवस्थापन ऐन लनमायण गररनेछ ।  

 गलठत लबपद ्ब्यवस्थापन सलमलतहरुिाइ थप कृयाशीि बनाआनेछ ।  

 लवपद ् ब्यवस्थापन योजनािाइ ऄद्यावलधक गने िगायत सो को कायायन्वयन एवं लवपद ्

सचूना केन्ििाइ थप ईपयोगी बनाइनेछ ।  

 ईद्धार सामग्री भण्डार केन्िको संरक्षण ईपयोग िगायत केन्ि थप गने बारे अवश्यक 

योजना बनाआनेछ ।  

 भवन संलहता पािनामा लवशेष जोड लदआनेछ ।  

 एम्बिेुन्स र दमकिको ब्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 अपत्कालिन खानेपानी सरसफाइ योजनािाइ ऄद्यावलधक गररनेछ ।  

८. संस्कृलत सम्पदा : 

 जात्रा मेिा पवयको वडागत लववरण तयार गरी ऄलभिेख राख्ने ऄद्यावलधक गने ब्यवस्था 

लमिाआनेछ ।   



 गठुी ऄलधनस्थ जग्गा जमीनको लववरण िगायत सम्बलन्धत गठुी दालयत्व यलकन गने 

ब्यबस्था लमिाआने छ ।  

 िोपोन्मखु साुँस्कृलतक बाजा गाजाको संरक्षण गने ब्यबस्था लमिाआनेछ ।  

 ईत्खलनत काययको लनरन्तरता सलहतको स्पि सीमा लनधायरण गरर कायय संचािन गनय 

अवश्यक ब्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 मठ मलन्दर पाटी पौवाको िगत ऄद्यावलधक गररनेछ ।  

 अगामी १२ बषे मकरमेिाको पवूय तयारीका िालग योजनाबद्ध प्रकृया ऄलध बढाआनेछ ।  

 संपदाको संरक्षण, मापदण्ड पािना िगायत लवश्व सम्पदामा सचूीकृत गराईने काययिाइ 

लवशेष महत्वका साथ ऄलध बढाआनेछ । 

९. योजना फरफारक तथा पेश्की बेरुज ुऄसिुी : 

 योजना संझौता पश्चात ईपभोक्ता सलमलतिाइ योजना संचािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धमा 

ऄलभमलुखकरण तालिम लदने ब्यवस्थािाइ थप ब्यबलस्थत बनाआनेछ ।  

 योजना संझौता गने तथा सम्पन्न ह ने प्रकृयात्मक अधारिाइ काययलवलधिे लनदशे गरे 

ऄनसुार ह ने ऄवाश्यक ब्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 ईपभोक्ता सलमलतिे िागत इलिमेट पररवतयन गराईन चाहमेा योजनासंग तालिका 

बमोलजमको लमलतभन्दा पर जाने गरर पररवयतन गररनेछैन ।  

 स्वीकृत ि.इ. र कायय थिोमा भएको कामका बीच तािमिे लमिे नलमिेको ऄबस्थािाइ 

सरुुदलेखनै ऄनगुमन गने सझुाव लदने ब्यबस्थािाइ थप सहज सरि बनाआनेछ ।  

 नगद सहभागीतामा अधाररत साझेदारी काययक्रम संचािन गररनेछ तर यस्तो रकमबाट 

संस्थागत साझेदारीमा रकम खचय गररनेछैन ।  



 ठेक्का पट्टाबाट संचािन ह ने योजनाका हकमा समयमै ठेक्का अब्हान गने ब्यवस्था 

लमिाआनेछ ।  

 एक अ.व. लभत्र सम्पन्न ह न नसक्ने खािका योजनाका हकमा मए्च ् बनाईने र ईक्त 

योजनािाइ क्रमागत योजनाका रुपमा संचािन गने ब्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 २०७२ सािको लबनाषकारी भकूम्प अगाडी संचािन भइ पेश्की बेरुज ुबाुँकी योजनाका 

हकमा सम्बलन्धत ईपभोक्ता र वडाको सजयमीन एवं लसफाररशका अधारमा लनयलमत गराईने 

ब्यबस्था लमिाआनेछ ।  

 अवश्यक मापदण्ड बनाइ ईत्कृष्ठ कायय गने ईपभोक्ता सलमलत प्रोत्सालहत गररनेछ ।  

 नगरस्तररय योजना संचािनका िालग अवश्यक ईपभोक्ता गठन गदाय नगरपालिका 

पदालधकारी िगायतका प्रालवलधकहरुको ईपलस्थलत रहने ब्यवस्था लमिाआनेछ ।  

१०. पययटन :  

 पययटन के्षत्रको मात्र काम गने गरर नगरपालिकाद्धारा अफ्नै मातहतमा रहने गरर पययटनसंग 

सम्बलन्धत संस्था स्थापना गने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 प्रचार प्रसार :Identify भैसकेको क्षेत्रहरुको लवकासको िालग प्रचार प्रसारको ब्यवस्था 

लमिाइनेछ ।  

  पनौती नगरपालिकाको छुटै स्िोगान तयार गने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 MAP पनौतीमा भएका जैलवक लवलवधता, असपासका पययटकीय के्षत्र संिग्न भएको छुटै 

पनौतीको नक्सा प्रकाशन गने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।   

 Social Media को माध्यमबाट पनौतीको प्रचार प्रसार गने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।   



 साइनबोडय, लवलभन्न चौबाटो दोवाटोमा बलुझने गरर साइनबोडयको ब्यवस्था गने ब्यवस्था 

लमिाइनेछ ।   

 पनौती Guide Book, पनौती नगरपालिकामा रहकेा स्थानहरुको पलहचान गरर न्ग्मभ 

द्यययप लनकाकने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 Adventure Tourism  को संभावनाको िालग लवज्ञ टोिीहरुद्धारा सम्भाब्यता ऄध्ययन 

ऄनसुन्धान गरर सो ऄनरुुप योजना बनाईने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।   

 पययटनिाइ चालहने गाआड तथा जनशलक्त यलह ईत्पादन ह न भन्ने ईद्दशे्यिे प्रत्येक बषय २ जना 

Treking Guide तथा २ जना  Tour Guide को िालग छात्रवलृत्त लदने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।   

  प्रत्येक बषय पययटन के्षत्रमा योगदन गने ब्यलक्तको पलहचान गरर ईत्कृि ब्यलक्तिाइ पययटन 

बषय ब्यलक्त घोषणा गने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।   

  प्राकृलतक संम्पदा संरक्षण, यस नगरपालिका लभत्र रहकेा नलदहरु संरक्षण तथा यसको 

सरसफाइको तरुुन्त योजना बनाइ कायायन्वयन गने, साथै खोिानािाहरुमा ऄप्राकृलक्तक 

तररकाबाट माछा माने काम तत्काि बन्द गरर हररत क्षेत्र घोषणा गने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।   

 सरुलक्षत वातावरण , पययटक तथा स्थानीय सरुक्षाको िालग नगरपालिकाको लवलभन्न 

स्थानमा सरकारसंग  ऄनरुोध गद ै पययटकीय प्रहरी पोिहरु स्थापना गद ै जाने ब्यवस्था 

लमिाइनेछ ।   

 िगानी मैत्री वातावरण, पययटन के्षत्रिे वाह्य तथा अन्तररक िगानी बढ्दा च्भखभिगभ 

समेत बढ्ने भएकािे यस प्रलत अकलषयत गनय िगानी मैलत्र वातावरण बनाईन लवज्ञहरुको राय 

सकिाहमा लनलत बनाईने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 धालमयक महत्वको प्रचार, धालमयक महत्वका लबषयमा खोजलवन गरर प्रचार प्रसार गने 

ब्यवस्था लमिाइनेछ  



  वस्ती वा समदुायका नलजक रहने खानीिे ऄथोपाजयनमा योगदान लदएको दलेखएता पलन 

पयायवरणीय संतिुन कायम राख्द ै लदगो लवकासमा भने यसिे चनुौती थप्ने दलेखदा पययटन 

ब्यवसाय समेतको संभाब्य लदगोपनामा मद्दत परु् याईन ईलचत तवरिे बैज्ञालनक ब्यवस्थापन गने 

ब्यवस्था लमिाइनेछ ।  

  

 एएए स्थानीय पययटनबाट प्रत्यक्ष िाभ लिने तथा यसमा संिग्न ब्यलक्तहरुिाआ सकिाह 

सझुाव लदनका िालग अवश्यकता ऄनसुार अमन्त्रण गरर गोलष्ठ सेलमनारको अयोजना गने 

ब्यवस्था लमिाइनेछ ।   

 बतृ्तलचत्र लनमायण गने, नगरपालिकामा भएका धालमयक, साुँस्कृलतक, प्राकृलतक के्षत्रहरुिाइ 

समेलट वतृ्तलचत्र लनमाण गने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।  

११. सामालजक लवकास : 

 लवद्याियहरुको शैलक्षक, प्रशासलनक र ब्यबस्थापलकय सधुार सलहत दरवन्दी लमिान गरर 

प्रालवलधक लबषयहरुको कक्षहरु संचािन गने ब्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 सामदुालयक लवद्याियहरुको शैलक्षक तथा प्रशासलनक कायय प्रभावकारी बनाईन 

प्रधानाध्यापकहरुको काययसम्पादनमा अधाररत करार सम्झौताद्धारा लजम्मेवार बनाईने 

ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 लबद्याथी भनाय लवशेष ऄलभयन काययक्रम ऄन्तगयत लवद्यािय ईमेर समहूका सबै 

बािबालिकाहरुिाइ लवद्यािय पह ुँचको सलुनलश्चता गरर पठनपाठनको ब्यवस्था लमिाइ 

ऄलनवायय अधारभतु लशक्षा सलुनलश्चतता गने गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 लबद्यलुतय हालजरी प्रणािी जडान गनय बाुँलक अधारभतू लवद्याियहरुमा ईक्त प्रणािी िाग ु

गरर प्रभावकारी मकुयाङ्कन गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 



 लशक्षकको पेशागत लवकासिाइ मयायलदत बनाआ लसकाआ वातावरण सरि, अधलुनक प्रलवलध 

यकु्त बनाईन थप शैलक्षक लवकासका तालिम, काययशािा शैलक्षक प्रदशयलन जस्ता काययक्रमहरु 

संचािन गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 शैलक्षक लबषमता कम गनय संस्थागत र सामदुालयक लबद्याियहरुको गलतलवलधहरुको अदान 

प्रदान गरर शैलक्षक गणुस्तर ऄलभबलृद्ध कायय ऄलघ बढाईन नमनूा लशक्षण प्रलक्रयाको लवलध 

ऄबिम्बन गरर लशक्षक अदान प्रदान काययक्रम संचािन गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 सादा जीवन सरि जीवन शिैी, लवद्याथीको प्रलतभा ईजागर गनय नगरको काययशैलििाइ 

साथयकता गनय पनौती नगरपालिकाका लवद्याथीहरुिाइ लबषेश पलहचान गनय सबै सामदुालयक 

लबद्याियहरुमा ऄध्ययनरत लबद्याथीको एईटै पोशाक कोड कायम गरर िाग ु गने ब्यवस्था 

लमिाइनेछ । 

 साक्षर पनौती हामी सबैको गौरब मिु ध्येयका साथ साक्षर नगर घोषणाका िालग थप 

प्रयास गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 सामदुालयक लबद्यािय प्रलत सबैको चासो स्थालपत गनय सावयजलनक पद धारण गने 

नागररकहरुको बािबालिकाहरुिाइ सामदुालयक लबद्याियमा भनाय गराईन ईत्पे्ररीत गने 

ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 पनौती नगरपालिकािाइ बािमैत्री स्थानीय शासन घोषणा काययक्रमिाइ प्रभावकारी 

बनाईन वडागत रुपमा बािमैत्री ऄध्ययन केन्िको स्थापना गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 खिेकुद लवकास र खिे के्षत्रको गौरबको योजना ऄन्तगयत लनमायणालधन पनौती 

रंगशािािाइ थप ईचाआमा परु् याईन अवश्यक कायय प्रारम्भ गररने छ । साथै नगर तथा 

वडाहरुमा खिेकुद लवकास सलमलत गठन गरर काययक्रम बनाइ कायय प्रारम्भ गने ब्यवस्था 

लमिाइनेछ । 



 पनौती नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा बािमैत्री स्थानीय शासन पद्धती ऄबिम्बन गरर 

पनौती नगरपालिकािाइ बािमैत्री स्थानीय तह घोषणा तथा सो कायायन्वयन गने लनलत 

ऄबिम्बन गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 बािश्रम मकु्त नगरपालिका घोषणा तथा सो को लनरन्तरताका िालग बािश्रम ऄनगुमन 

प्रणािीिाइ काययक्रलमक तवरिे ऄघी बढाआनेछ ।  

 बािमैत्री ब्यबस्थापन योजनामा पलहचान भएका बािबालिकासंग सम्बलन्धत 

काययक्रमहरुिाइ यथोलचत तवरिे सम्बोधन गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 बािमैत्री स्थानीय शासन प्रणािी ऄबिम्बन गरर बािमैत्री स्थानीय तह घोषणाका 

अवश्यक काययहरु गनय राल्िय तथा ऄन्तराल्िय संस्थाहरुसंग सहकायय गने लनलत ऄबिम्बन 

गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 जेष्ठ नागररक वाचनािय तथा चौतारा लनमायण, संचािन तथा ब्यवस्थापन गने ब्यवस्था 

लमिाइनेछ । 

 जेष्ठ नागररक प्रलतको सकारात्मक ब्यवहार तथा ऄबहिेना लबरुद्ध सचेतनात्मक काययक्रहरु 

संचािन गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 सामालजक पररचािनका िालग टोि लवकास संस्था प्रबि्धन काययक्रमिाइ ब्यवलस्थत 

तवरिे ऄघी बढाईने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 सामालजक पररचािन काययक्रम माफय त नागररक सचेतना केन्िहरुमा संचालित बचत तथा 

ऋणका काययक्रमहरु वडा कायायियहरु माफय त गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 सामालजक सरुक्षा तथा घटना दताय ब्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्बन्धीत वडाहरु माफय ट प्रलबिी 

तथा रेकडय ऄद्यावलधक गने काययिाइ ऄघी बढाइने  ब्यवस्था लमिाइनेछ । 



 सामालजक सरुक्षा भत्ता लववरण सम्बलन्धत वडा कायायियहरु माफय त सावयजलनक पररक्षणको 

गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 जनु सकैु ईमेरकका लवधवा मलहिा तथा ६० बषय परुा भएका ऄलववालहत र पतीसंग 

सम्बन्ध लबच्छेद भएका मलहिाहरुिाइ केलन्िय सरकार माफय त सामालजक सरुक्षा भत्ता लवतरण 

ह ुँद ैअएको नगरपालिकाको तफय बाट श्रोत ब्यवस्थापनप गरर अ.व. ०७५÷७६ बाट ३५ बषय 

परुा भएका ऄलववालहत एकि तथा पतीसंग सम्बन्ध लवच्छेद भएका मलहिाहरुिाइ सामालजक 

सरुक्षा भत्ता ईपिब्ध गराईने  ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 नागररकको मौलिक ऄलधकारको रुपमा गणुस्तररय स्वास््य सेवा प्राि गने ब्यवस्था 

लमिाइनेछ । 

 स्वास््य सेवाका हरेक तह र प्रकारमा नागररकहरुको सहभागीता गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ 

। 

 नागररकको स्वास््य प्रबि्धन, संरक्षण, सधुार र पनुस्थापना सम्बन्धी नीलत तथा 

काययक्रमको ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 स्वास््य सेवा प्रवाहिाइ जवाफदलेह बनाईन ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 सबै स्वास््य संस्थाहरुबाट लनःशकुक लवबरण गने औषलधहरु तथा सामाग्रीहरुको लनयलमत 

अपलूतय गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 स्वास््य संस्था तथा स्वास््यकमीहरुको सेवाको गणुस्तर बलृद्धका िालग ब्यवबस्था 

लमिाइनेछ । 

 स्वास््य सम्बलन्ध काययक्रमका िालग लनलज क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागीता गने 

ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 



 मलहिा बािबालिका, जेष्ठ नागररक र लवपन्न समदुाय िलक्ष्यत स्वास््य काययक्रम संचािन 

गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

१२. कृलष तथा पश ुलवकास  : 

 कृषकहरुिाइ अधलुनक कृलष सम्बलन्ध ज्ञान लसप, प्रलवलध, यन्त्रीकरण, ऄध्ययन, 

ऄविोकन, ईत्पादनमा अधाररत ऄनदुान, ईपयकु्त स्थानमा संकिन केन्ि, लवलक्र स्थिहरुको 

सधुार गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 जैलवक खलेत प्रबि्धन, लबषादी न्यलूनकरण, कृषक पाठशािा, स्कुि लशक्षा काययक्रम 

संचािन  गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 कृलष तथा घासे बािीहरुको ईच्च प्रलवलधको नसयरी स्थापना गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 पश ु नश्ल सधुारका माध्यमबाट ईच्च ईत्पादन लदने र चाडै बढ्ने खािका पशपुािन 

ईत्पादन समदुायमा अधाररत र समदुायको माग ऄनरुुप रहरे गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 हावा पानी सहुाईदो कृलष तथा पशपुािनको एक गाईुँ एक ईत्पादन काययक्रम नमनूाको 

रुपमा संचािन गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 कृलष तथा पशपुािनको ईत्पादनिाइ गणुस्तरीय बनाइ ईपभोक्ता समक्ष प¥ुयाईनका िालग 

सोसंग सम्बलन्धत जनचतेनामिुक तालिम, गोलष्ठ, होलडङ्गबोडय, एफ.एम. रेलडयो काययक्रम, 

कायय संचािन गरी कृलष सामाग्री, पशपुािन सामाग्री ढुवानी गने, क्ेरट, लडलजटि तराज,ु 

लमकक क्यान, लचलिङ्ग भ्याट, सहकाययमा ऄनदुान ईपिब्ध गराईने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 कृलष तथा पश ु लबमा काययिाइ प्रभावकारी रुपमा संचािन गनयका िालग जनचेतनामिूक 

तालिम, गोलष्ठ संचािन गने । लप्रलमयममा स्थानीय स्तरबाट ऄनदुान ईपिब्ध गराईने ब्यवबस्था 

लमिाइनेछ । 



 एक गाईुँ एक प्रालवलधकहरुको ऄवधारणािाइ लनरन्तरता लदद ैथप वडाहरुमा क्रमह कृलष 

तथा पश ु प्रालवलधक थप गद ैजाने प्रत्येक वडामा अकलस्मक रुपमा अवश्यक पने कृलषका 

िालग लकटनासक जैलवक लबषालदको  ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 ईन्नत जातका लवई लबजनको समयमै ब्यवस्था गने, रोग पररक्षण लशलवर संचािन, माटो 

पररक्षण काययहरु अवश्यकतानसुार संचािन गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 पश ु स्वास््य लशलवर थनेुिो रोगको पररक्षण लशलवर संचािन गने प्रालवलधकहरुका िालग 

लकट लवतरण अलद गरर कृषकहरुिाइ पश ुपंक्षी सेवा घरदिैोमा नै सवयसिुभ रुपमा ईपिब्ध 

गराईने  ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 अवश्यकतानसुार साना तथा मद्यौिा लसंचाइ कुिोहरु जनसहभागीतामा संचािन गद ै

जाने, िाईट माछा पािन काययक्रमिाइ पययटनसंगै जोड्न तथा स्थापना संचािन गने, दगु्ध 

संकिन केन्िहरुको पलहचान गरर अवश्यक सामाग्रीहरुको ब्यवस्था गने । प्रत्येक वडाहरुमा 

एक एक वटा पश ु वधशािा लनमायण गद ै जाने । नगरस्तररय पश ु बधशािा स्थापनाको 

संम्भाब्यता ऄध्ययन गरर कायय प्रारम्भ गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 नगरस्तररय सलुवधा सम्पन्न प्रयोगशािा सलहतको पशपंुक्षी ऄस्पताि स्थापना कायय ऄलघ 

बढाईन ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 यवुाहरुिाइ तत्काि रोजगारीको ऄवसर लदिाईनका िालग यवुा िलक्ष्यत ब्यवसालयक 

कृलष तथा पशपुािन काययिाइ ऄलध बढाईन काययिाइ ऄलध बढाईन यवुा िलक्ष्यत काययक्रमहरु 

संचािन गने ब्यवबस्था लमिाइनेछ  

 नगर के्षत्रलभत्रका भसैीहरुको ऄनवुाुँशीक संरक्षण गरी भैसीपािक कृषकहरुिाइ प्रोत्साहन 

लदन र ईत्पादन योग्य भैसी संरक्षण गनय भैसी सतु्केरी भत्ता ईपिब्ध गराईने ब्यवबस्था 

लमिाइनेछ । 



 कृलष तथा पशपंुक्षी पािक कृषकहरुिाइ ब्यवसायीकरण तफय  ईन्मखु गराईन ईत्पादनमा 

अधाररत मेयर ईत्कृष्ठ परुस्कारको ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

 नगर के्षत्रलभत्र छाडा छाडीएका गाइ बस्तिुाइ ईलचत रुपमा संरक्षण गरर सो को ब्यवस्थापन 

गनय अवश्यक प्रकृया ऄलध बढाआने ब्यवबस्था लमिाइनेछ । 

सभासदज््यहूरु,  

ऄन्तमा ईकिेख भए ऄनसुारको पनौती नगरपालिकाको अगामी अ.व. ०७५/७६ को नीलत 

तथा काययक्रम लनणययाथय छिफिका िालग टेविु गदयछु ।  

 

धन्यवाद 

जय पनौती । 

२०७५।०३।२७ 

भीम न्यौपाने  प्रमखु 

 

 


