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अब  म  यस  सम्मानित  सभा  समक्ष गोदावरी  िगरपानिकाको  आनथिक वर्ि २०७८/०७९  को  
वार्र्िक  िीनत  तथा  कायिक्रम  संक्षक्षप्त  रुपमा  प्रस्ततु  गिि चाहन्छु।  जसमा  दीर्िकािीि  सोच ,  िक्ष्य , 

उद्देश्य  र  प्राथनमक  के्षत्र  यसप्रकार  रहेको  छ। 

● दीर्िकािीि  सोचः  “कृर्र्  पूवािधार  र  पयिटकीय  िगरी ,  समावेशी  स्वच्छ  र  समृद्ध  गोदावरी” भन्ने 
िाराका साथ कृर्र् ,  पयिटि ,  सामाक्षजक  र्वकास  र  ददगो  भौनतक  पूवािधारको  निमािणसर्हत  

गोदावरी  िगरिाई  समृद्ध  बिाउिे  दीर्िकािीि  सोच  रहेको  छ। 

●  िक्ष्यः 
कृर्र् ,  पयिटि ,  उद्योग  व्यवसायको  समेत  र्वकास  गरी  स्वस्थ  र  समृद्ध  सहरको  रूपमा  अगानि  

बढाउँदै  िगरवासीको  जीविस्तर  उच्च  बिाउिे  । 

● उद्देश्यः 
○ कृर्र्  क्षेत्र  र  पयिटि  क्षेत्रको  र्वकास  गदै  व्यावसायीकरण  गिे ,   

○ िगरवासीहरुिाई  आधारभूत  स्वास््यको  सुनिक्षितता  प्रदाि  गिे ,  साथै  कोनभि-१९  बाट  

प्रतानित  िगरबासीहरुिाई  राहत  हुिे  खािका  कायिक्रमहरु  सञ्चािि  गिे  ।   

○ िगरपानिका  क्षेत्रमा  आधारभूत  शहरी  पूवािधारहरु  र्वकास  गरी  सम्मुन्नत  िगरको 
रुपमा  र्वकास  गिे ,   

○ िगरक्षेत्रमा  आन्तररक  साधि  श्रोत ,  अवसर  र  क्षमताको  उच्चतम  उपयोग  गरी आनथिक 
वृर्द्ध तथा  आनथिक  र्वकास  गिे ,   

○ िगरपानिकाको  साविजनिक  सेवा  प्रवाहिाई  गुणस्तरीय  बिाई  िगरमा  सुशासि  प्रवद्धिि  

गिे । 

●  प्राथनमकताका  के्षत्रः  
○ स्वास््य  सेवा  
○ आनथिक  र्वकास  

○ सामाक्षजक  र्वकास                                                                  

○ पूवािधार  र्वकास  

○ वातावरण  तथा  र्वपद्  व्यवस्थापि  

○ संस्थागत  र्वकास ,  सेवा  प्रवाह  र  सु-शासि  । 
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क) आनथिक र्वकासः 

१.  कृर्र् तथा पशुपन्छी सम्बन्धी िीनत 
१)    कृर्र्को  र्वक्षशर्िकरण ,  र्वर्वनधकरण ,  आधुनिकीकरण  तथा  व्यावसायीकरण  गरी  उत्पादि  

पररमाण  तथा  गुणस्तर  अनभवृर्द्ध  गिे  िीनत  निइिेछ  ।  व्यावसार्यक  कृर्र्  र्वकासका  िानग  

दीर्िकािीि  गुरुयोजिा  तयार  गरी  कायािन्वयि  गररिेछ  ।   

२)   गोदावरी  िगरपानिकाको  १४  वटा  विाका  प्रत्येक  विािाई  प्रार्वनधक  तानिम  उपिब्ध  

गराई  एक  विा  एक  उत्पादि  कायिक्रम ,  प्रत्येक  विामा  र्रमा  कम्तीमा  एक  र्र  एक  

रोजगार  नसजििा  गिे  कायिक्रमिाई  अगानि  बढाइिेछ।   

३)  कृर्र्योग्य  भूनमको  पूणि उपयोग  सुनिक्षित  गिि िगरनभत्र  रहेका  कुिैपनि  कृर्र्योग्य  जनमि  

बाँझो  राख्न  ददइिे  छैि  ।  यसरी  जग्गा  बाँझो  राखेको  पाइएमा  मापदण्ि  बिाई  जररवािा  
गररिेछ  ।  र  सो  सम्बन्धमा  सूचिा  ददिेिाई  जररवािाको  २५% को  पुरस्कार  ददिे  िीनतिाई  

निरन्तरता  ददइिेछ  ।  व्यक्षिगत  वा  सङ्र्  संस्थाका  स्वानमत्वमा  रहेका  बाझो  जनमिमा  खेती  
गिि चाहिे  कृर्क  वा  समूहिाई  दुवै  पक्ष  सँग  आवश्यक  समन्वय  गरी  खेती  गिि प्रेररत  गररिेछ  

।  जनमिमा  खेती  गिि चाहिे  जोकोही  र्कसाििाई  उत्पादिको  मात्राका  आधारमा  अिुदाि  

ददिे  व्यवस्था  गररिेछ।  खािी  जनमिमा  असि  कृर्र्  अभ्यास  तथा  जिवायु स्माटि  कृर्र् 

कायिक्रम  सञ्चािि  गररिेछ  । 

४)  राजकुिोहरुिाई  स्तर  उन्ननत  गरी  कृर्र्  क्षेत्रको  धमिीको  रूपमा  र्वकास  गररिेछ  ।  नसंचाइ 

पूवािधारको  ममित  सम्भार  तथा  नियनमतताका  िानग  उपभोिाको  सहभानगतािाई  प्रवद्धिि  

गररिेछ  ।   नसंचाइ  सुर्वधा  उपिब्ध  िरहेको  खेतीयोग्य  जनमिमा  आकाशेपािी  सङ्किि  

पोखरी  तथा  निक्षटटङ  प्रर्वनधको  माध्यमबाट  नसंचाइ  सुर्वधािाई  प्रभावकारी  बिाइिेछ  । 

५)  दातृ निकायको  सहयोगमा  कोर्  खिा  गरी  सस्तो  ब्याजदरमा  िगरपानिकाद्वारा  कृर्र्  

उद्यमीहरुिाई  ऋण  उपिब्ध  गराइिेछ  ।   

६)  माटोको  गुणस्तरको  आधारमा  उपयुि  खेतीबािीिाई  प्रोत्सार्हत  गिि िगरपानिकाको  
अिुदाि  सहयोगमा  माटो  परीक्षणको  व्यवस्था  नमिाइिेछ  ।  कृर्कहरूिाई  माटोको  प्रकार ,  

गुणस्तर ,  हावापािी  अिुकूि  खेती  गिि मि ,  नबउ  र  प्रार्वनधक  सेवा  उपिब्ध  गराइिेछ  ।  र  
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सन्तुनित  आहारिाई  प्रवद्धिि  गिि माटोको  स्वास््य  प्रमाणपत्र  (Soil Health Card) 

अवधारणा  ल्याइिेछ  । 

७)  खुल्िा  मासु नबर्क्रर्वतरण ,  ओसारपसार  तथा  पशु बधशािाहरूिाई   व्यवक्षस्थत  गिि मापदण्ि  

बिाई  िागू  गररिेछ  ।   

८)   र्रको  छत  र  बरन्िामा  कौसी  खेतीको  सुरुआत  गरी  िगरपानिकािाई  हररत  िगरको  रूपमा 
र्वकास  गररिेछ  ।   

९)   िगरनभत्र  उत्पाददत  कृर्र्  उपजको  सहज  बजार  पहुँच  सुनिक्षित  गिि चापागाउँ  -  टाखेि 

तरकारी  बजार  निमािण  गररिेछ  ।  

१०)  बजारको  माग  र  उत्पादिबीच  तादाम्यता  नमिाउि  देवीचौरमा  दुध  क्षचस्याि  केन्र  र  

िुकुछापमा  तरकारी  क्षचस्याि  केन्र  निमािण  गररिेछ  ।    

११)  भूनमसम्बन्धी  समस्या  समाधाि  आयोग  र  गोदावरी  िगरपानिकानबच  भएको  समझदारी  
बमोक्षजम  यस  िगर  क्षेत्रनभत्र  रहेका  भूनमहीि  दनित ,  भूनमहीि  सुकुम्बासी  र  अव्यवक्षस्थत  

बसोबासीहरूको  व्यवस्थापितर्ि  पहि  गररिेछ  ।   

११)  कृर्क  समूह  र  सहकारी  संस्था  गठि  गिि प्रोत्सार्हत  गररिे ,  कृर्कको  वगीकरण  र  अगुवा  
कृर्क  पररचयपत्र  र्वतरण  र  सोही  अिसार  सुर्वधा  एवं  अिुदािको  व्यवस्था  गरी  कृर्र् 

पेसािाई  पुरस्कृत  एवं  सम्मानित  गररिेछ  ।  कृर्र्  पेसा  तथा  जैर्वक  र  व्यावसार्यक  

उत्पादिमा  संिग्ि  र्कसाििाई  प्रोत्सार्हत  गिि वार्र्िक  रूपमा  उत्कृि  कृर्क  छिौट  गरी  
पुरस्कृत  गिे  व्यवस्था  नमिाइिेछ  ।  

१२)  जैर्वक  मि  तथा  र्वर्ादीको  उत्पादि  एवं  प्रयोग  गिि कृर्किाई  सचेतिा ,  उत्पादि  प्रर्वनध  

र  प्रसार  कायिक्रम  सञ्चाििको  व्यवस्था  गररिेछ  ।   

१३)  उन्नत  िश्लका  बाख्रा ,  गाई ,  भैँसीपािििाई  सहुनियत  प्रदाि  गदै  कृनत्रम  गभािधाि  कायिक्रम  

सञ्चािि  र  र्वस्तार  गररिेछ  ।  मोबाइि  भेटेररिरी  एम्बुिेन्सको  व्यवस्था  गरी  पशु स्वास््य  

सेवािाई  चसु्त ,  दुरुस्त  र  भरपदो  बिाइिेछ  ।  

१४)  च्याउ ,  िोकि  कुखुरापािि ,  रू्िखेती ,  बाख्रापािि ,  गाईपािि ,  र्िरू्ि उत्पादिका 
िानग  स्थाि ,  माटो  र  हावापािी  अिुसारको  बािी  छिौट  गरी  व्यावसार्यक  उत्पादिको  िानग  
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कृर्र्  प्रसार  तथा  प्रर्वनध  हस्तान्तरण  गररिेछ  ।  कृर्र्  मि ,  बीउ  तथा  कृर्र्  औजारहरू  

र्वतरणको  िानग  निदेक्षशका  बिाई  कायािन्वयि  गररिेछ  ।   

१५) िगरपानिकािे  आटिो  स्वानमत्वमा  रहेको  जनमिमा  र्िरु्ि  तथा  िसिरी  स्थापिा  गरर 

िगरपानिकािाई  चार्हिे  र्वरुवा  आर्ैँ  उत्पादि  गिे  िीनत  निएको  छ।  

१६)  छररएर  रहेका  सािा  र्कसािहरूिाई  समूहमा  आबद्ध  गरी  व्यवसाय  सञ्चाििसम्बन्धी  ज्ञाि ,  

सीप  र  प्रर्वनध  हस्तान्तरण  गररिेछ  ।  

१७)  कृर्र्  खेतीमा  कम्तीमा  ५  रोपिीभन्दा  मानथका  व्यवसार्यक  खेती  गिे  कृर्क  समूह र 
बैदेक्षशक  रोजगारीबाट  र्केका  स्थायी  िगरबासीिाई  कृर्र्  तथा  पशु र्ामिहरूिाई  मि ,  र्वउ  

५०% अिुदािमा  उपिब्ध  गराइिेछ  ।  त्यसै  गरी  कृर्र्  तथा  पशु र्ामि पूवािधार  निमािणको  
िानग  ७५% अिुदाि  उपिब्ध  गराइिेछ  र  उि  अिुदाि  कायिक्रमहरू  कायिर्वनध  बिाई  सो  
कायिर्वनध  अिुसार  िागु गररिेछ  ।  

१८)  िगरपानिकाबाट  तोर्कएको  एग्रोभेटबाट  नसजि  अिुसारको  उन्नत  जातको    र्वउ  नबजि  

सहुनियत  मूल्यमा  र्वर्क्रको  प्रबन्ध  गररिेछ  ।  

१९)  नसताके  च्याउ  खेतीिाई  र्वशेर्  अिुदाि  उपिब्ध  गराइिेछ।  

२०)  कृर्र्  तथा  पशु र्वभागमा  िेपाि  सरकारबाट  ७५% अिदुाि  ददिे  निणिय  भएको  अिुदाििाई 

बीमा  कायिक्रम  िागू  गररिेछ  ।  

२१)  कृर्र्को  व्यवसायीकरण  गििका  िानग  सम्भाविा  अध्ययि  अिुसन्धाि  गरी  जनमिको  
वगीकरण  सर्हत  कृर्र्  तथा  नसंचाइ  योग्य  जनमिमा  बस्ती  र्वकास  गिि रोक  िगाउँदै  कृर्र्मा  
िगािीकताििाई  आकर्र्ित  गिि कृर्र्िीनत  बिाई  दीर्िकािीि  कायिक्रमहरू  सञ्चािि  गिि 
पहि  गररिेछ  ।  

२२)  कृर्र्  क्षेत्रको  िगािीिाई  िनतजामूिक  बिाउि  तरकारी  खेतीका  िानग  िेिे ,  पुष्प  खेतीका 
िानग  गोदावरी ,  च्याउ  खेतीका  िानग  चापागाउँ  र  गोिभेिाका  िानग  िुकुछाप  िगायत  

क्षेत्रिाई  कृर्र्  पकेट  क्षेत्रका  रूपमा  र्वकास  गररिेछ।   

२३)  िगरपानिका  क्षेत्रमा  उपयुि  स्थािको  पर्हचाि  गरी  आधुनिक  पशु वधशािाहरूको  
व्यवस्था  गररिेछ।  
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२४) प्रार्वनधकहरू  र्कसािहरूको  गोठ  वा  र्मिमा  पुगी  पशुपंक्षीसम्बन्धी  सेवा  ददिे  तथा  
कृर्कहरूको  खेनतबािी  िगाएकै  ठाउँमा  गएर  बािीिािीसम्बन्धी  सेवा  ददिे  प्रबन्ध  

नमिाइिेछ  ।  

२. पयिटि तथा संस्कृनत सम्बन्धी िीनत 
१)  िगर  क्षेत्रनभत्रका  पयिटकीय  क्षेत्रहरूको  योजिावद्ध  र्वकास  गिि तथा  यस  िगरपानिकािाई  दीगो  

पयिटिमैत्री  िगरको  रूपमा  नबकास  गिि पयिटि  गुरुयोजिा  बिाई  कायािन्वयिमा  ल्याइिेछ  । 

२)  कृर्र् ,  उद्यम  र  पूवािधार  र्वकाससँग  एकीकृत  गरी  पयाि  पयिटि  सर्हत  पयिटि  र्वकासको  
कायिक्रमहरु  सञ्चािि  गररिेछ  ।  सामाक्षजक  सञ्जाि  र  र्वद्युतीय  माध्यमबाट  व्यापक  प्रचार  प्रसार  

गरी  पयिटकीय  गन्तव्य  स्थिहरूको  बारेमा  जािकारी  गराइिेछ  ।   

३)  देवीचौर  भ्यूटावर   निमािणिाई  निरन्तरता  दददैँ  गोदावरी  केबिकार  स्थापिाको  कायििाई  अगानि  

बढाईएको  । 

४)  विा  िं .  १  मिकामिादेक्षख  र्वशंखुिारायण  कोतिािा  दारेमोिा  हुदैँ  चापाखकि   रु्िचोकी  विा  िं .  

४  तपेश्वर  विदेवी  साईक्षलिङ  रुट  बिाउिे  कायििाई  अगानि  बढाईएको  छ  । 

५)  गोदावरी  िगरपानिका  क्षेत्र  नभत्रका  जिर्ित्व  बढी  भएको  तथा  पयिटकीय  क्षेत्रमा  निक्षजटि  

पयिटकीय  जािकारी  वोिि  राक्षखिे  छ  ।  निक्षजटि  पयिटर्कय  जािकारी  वोििमा  पयिटर्कय  तथा  
सन्देशमूिक  सूचिा  प्रसारणका  साथ  साथै  सुन्दर  शहरिाई  कुरूप  बिाउिे  र्वज्ञापि  जन्य  होनििङ  

वोिि  हटाउिे  र  निक्षजटि  पयिटर्कय  जािकारी  वोििमा  निक्षित  मापदण्िका  आधारमा  र्वज्ञापि  िाई  

व्यवक्षस्थत  गररिे  िीनत  अविम्बि  गररिेछ  ।   

६)  यस  िगरपानिका  नभत्रका  जानत, भार्ा , पवि,  संस्कार ,  भेर्भरु्ा ,धमि तथा संस्कृनतको  संरक्षणको  
िानग  संग्रहाियको  निमािण  गररिेछ।  सो   संग्रहाियको  प्राङ्गणमा  गोदावरीको  संस्कृनत  झक्षल्किे  र्वशेर् 

कायिक्रमको  आयोजिा  गरी  आन्तररक  पयिटकिाई  आकर्िण  गररिेछ  । 

७)  िगरपानिका  क्षेत्रनभत्रका  होटिहरूको  न्यूितम  सेवा  र  गुणस्तर  मापदण्ि  निधािरण  गरी  
पयिटकको  प्रभावकारी  सत्कार ,  सेवा  र  सुरक्षाको  व्यवस्था  गररिेछ  ।होटिहरुको  अिुगमि  गरी  
मापदण्ि  बमोक्षजम  सञ्चानित  होटिहरुमा  Green Sticker टाँस्िे  व्यवस्था  गररिेछ  । 
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८)  उपयुि  स्थािहरूको  पर्हचाि  गरी  स्थािीय  बाि  उद्याि ,  र्ि  पाकि  तथा  जिर्क्रिा  स्थिहरूको  
र्वकास  गररिेछ  ।   

९)  स्थािीय  युवािाई  किा  संस्कृनत ,  सोको  मौनिकता ,  संरक्षण  र  उपयोगबारे  अध्ययि  अिुसन्धाि  

गिि आनथिक  सहायतासर्हत  अनभप्रेररत  गररिेछ  ।   

१०)  िगरपानिकाक्षस्थत  व्यस्त  बजार  तथा  महत्वपूणि स्थािमा  निगरािी  तथा  सुरक्षा  व्यवस्थापि  

गििका  िानग  सिक  बक्षि  र  नसनसर्टभी  लयामेरा  जिाि  गररिेछ  ।  साथै  यस्ता  ठाउँहरूिाई  Free 

Wifi Zone बिाइिेछ  ।   

११)  टाहाखेि- र्टकाभैरव-देर्वचौर-भटे्टिाँिा-िेिे  खण्िका  पयिटकीय  क्षेत्रहरू  समेट्िे  गरी  यस  

क्षेत्रमा  पयिटकीय  मेट्रो  रेि निमािणको  सम्भाव्यता  अध्ययि  गररिेछ  ।   

१२)  बाह्र-बाह्र  वर्िमा  िाग्िे  गोदावरी  मेिा  र  िवदुगाि  मेिािाई  अक्षयकोर्  स्थापिा  गरी  व्यवक्षस्थत  

गररिेछ  ।   

१३)  स्थािीय  संस्कृनत  एवं  ररनतररवाजको  प्रवद्धिि  सर्हत  िगरपानिकाको  विा  िं .  २ ,  ४ ,  ७  र  ९  मा  
निजीक्षेत्र  सँगको  सहकायिमा  होमस्टे  (Home Stay) सञ्चािि  गररिेछ  । 

१४)  निजी  िगािीकतािहरूिाई  पयिटकीय  वस्तु,  किा  तथा  पयिटि  पूवािधार  िगािीमा  प्रोत्सार्हत  

गररिेछ  ।    

१५)  िगरपानिकामा  पयिटि  र्वकास  तथा  सांस्कृनतक  संरक्षण  सनमनत  गठि  गरी  पयिटि  र्वकास ,  

संस्कृनत  संरक्षण  र  प्रवद्धिि  सम्बन्धी  कायिहरू  व्यवक्षस्थत  रूपमा  सञ्चािि  गररिेछ  ।   

१६)  प्राकृनतक उपचार ,  यात्रा साधिा ,  आध्याक्षत्मक केन्र आददको प्रवद्धिि गदै स्वास््य क्षेत्रमा 
अध्ययि गराउिे गरी स्वास््य पयिटिको र्वकास गररिेछ । 

१७)  समाजशास्त्री  िोरबहादुर  र्वि  सामाक्षजक  र्वकास  पुरस्कार  स्थापिा  गरी  अक्षयकोर्मार्ि त  

व्यवक्षस्थत  गररिेछ  ।  

१८) स्थािीय  भार्ा ,  सार्हत्य  किा ,  संस्कृनत  र  सास्कृनतक  सम्पदाहरुको  संरक्षण ,  संवद्धिि  र  प्रवद्धििका  
र्वशेर्  कायिक्रमहरु  सञ्चािि  गररिेछ।साथै िगरपानिकानभत्रका सार्हत्य, किा , भार्ा र 
संस्कृनतको र्वकासका िानग गोदावरी सार्हत्य पररर्द्िाई अझै संस्थागत र व्यवक्षस्थत 
गररिेछ। 
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१९) यस िगरक्षेत्रमा भएका धानमिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वद्धिि गदै धानमिक 
पयिटििाई र्वकास गररिेछ। िगरक्षेत्रका बज्रवाराही, श्वेतवाराही, सन्तािेश्वर महादेव, िेिे 
मिकामिा, टीकाभैरव , र्वशङ्खुिारायण , िवदुगाि, तपेश्वर, कटुवािदह, िौधार िगायत मुख्य 
धानमिक मठमक्षन्दरको संरक्षण तथा र्वकासिाई निरन्तरता ददइिेछ।  

२०) िगर नभत्रको सम्पदािाई जीवन्त तलु्याउि परुाताक्षत्वक स्वरूप कायम गिे खािका 
कायिक्रमहरु सञ्चािि गररिेछ।  

  

३. उद्योग, वाक्षणज्य तथा रोजगार सम्बन्धी िीनत  
१)  िगरपानिकाको  आनथिक  वृर्द्ध  दर  र  प्रनतव्यक्षि  आय  बढाउि  बाह्य  र  आन्तररक  िगािी  र  

प्रर्वनधको  प्रवद्धिि   गररिेछ  । 

२)  िगर  स्तरीय  िगािी  सम्मेििको  आयोजिा  गरर  िगािी  नभत्र्याउिे  िीनत  अविम्वि  गररिेछ  । 
साथै र्रेिु तथा  सािा  उद्योगको  र्वकास   र  प्रवद्धििमा  जोि  ददइिे  छ।   

३)  स्थािीय  कच्चा  पदाथिको  आधारमा  उद्योगको  स्थापिा  गिि प्रोत्साहि  ददइिे  छ।  मुख्य  बजार  

क्षेत्रहरूमा  नबक्री  कक्ष ,  प्रदशििी  कक्ष  स्थापिा  गदै  स्थािीय  उत्पादिहरूको  बजार  प्रवद्धिि  गररिेछ  

।   

४)  िगरपानिका  क्षेत्रमा  स्थापिा  भई  सञ्चाििमा  रहेका  सबै  प्रकारका  उद्योग ,  व्यापार  र  व्यवसायको  
स्वीकृत  मापदण्ि  अिुसार  दताि  वा  अिुमनत  िवीकरण ,  नियमि ,  खारेजी  र  िगत  कट्टाको  व्यवस्था 
गररिेछ  ।   

५)  गोदावरी  िगरपानिकामा  सञ्चािि  गिे  योजिाहरूको  छिोट  सञ्चािि  तथा  बैदे क्षशक  सहायता  
िगायतको  खोजीको  िानग  “ र्वज्ञ  वृत”  (Experts  Circle)” को  व्यवस्था  गररएको  छ। 

६)  िेपाि सरकारको  सहयोगमा  िुकुछाप  विा  िं .  ८  मा  स्थािीय  कच्चा  पदाथिमा  आधाररत  उद्योग  

व्यवसायको  नसजििा  र  र्वकासका  िानग  आवश्यक  भौनतक  पूवािधारहरूको  निमािणसर्हत  उद्योग   

ग्राम  स्वीकृत  भएको  छ  । 

७)  औद्योनगक  ग्राम ,  औद्योनगक  क्षेत्र  र  र्वशेर्  आनथिक  क्षेत्रहरूमा  पूवािधार  र्वकास  गदै  िनगिेछ  ।   
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८)  रोजगार  सेवा-केन्रमा  सूचीकृत  बेरोजगारहरूिाई  िगरपानिकाको  पहिमा  र्वनभन्न  खािका  
तानिमहरू  प्रदाि  गरी  स्वरोजगार  तथा  सीपमूिक  रोजगारीतर्ि  प्रररत  गररिेछ  ।  बेरोजगारहरूको 
र्वस्तृत  िगत  तयार  गरी  श्रम  सूचिा  बैङ्क  स्थापिा  गररिेछ  ।  उपभोिा  सनमनतमार्ि त  कायािन्वयि  

हुिे  आयोजिाहरू  स्थार्पत  श्रम  बैङ्कमार्ि त  सञ्चािि  गररिेछ  ।  त्यस्तै  िगर  क्षेत्रमा  निमािण  र  

सञ्चािि  हुिे  र्वकास  आयोजिाहरूमा  अत्यावश्यक  बाहेक  अन्य  निमािण  कायिमा  िाग्िे  जिशक्षि  

श्रम  सूचिा  बैङ्कबाट  पूनति गिे  व्यवस्था  नमिाइिेछ  ।   साथै  िगरपानिकामा  रहेका  बेरोजगारहरू 

र  रोजगारदाताहरूको  सम्बन्ध  सेत ुको  रूपमा  श्रम  सूचिा  बैङ्किाई  र्वकास  गररिेछ  ।   

९)  Business Knowledge Center  को  स्थापिा  गरी  उद्यमी  बन्न  प्रोत्सार्हत  गररिेछ  ।   

१०)  कोनभि-१९  को  कारणिे  व्यवसाय  गुमाएका  वगिका  िानग  व्यवसाय  पुिःस्थापिा  र  सुचारु  गिि 
कर  छुट  िगायत  राहत  प्याकेज  उपिब्ध  गराइिेछ  ।  कोनभि  १९  को  कारण  पूणि बेरोजगार  

बिेकाहरूको  िानग  व्यवसाय  सञ्चाििमा  राहतसर्हत  सीपमूिक  तानिम  ददई  रोजगारीका  अवसर  

नसजििा  गररिेछ  ।   

११)  सहकारी  संस्थामा  आवद्ध  सबै  सदस्यहरूिाई  हस्तकिा  जस्ता  नियाितजन्य  उत्पादिका  िानग  

सीप  एवं  उद्यमशीिता  र्वकास  तानिम  प्रदाि  गरी  क्षमताका  आधारमा  एकि  तथा  सामुर्हक  रूपमा  
उद्योग  व्यवसाय  सञ्चाििका  िानग  प्रोत्सार्हत  गदै  स्वरोजगारीमा  जोि  ददइिेछ  । 

१२)  िेपाि  सरकारको  उद्योग  मन्त्राियसँग  समन्वय  गरी  गररबी  निवारणका  िानग  िर्ु उद्यम  

र्वकास  कायिक्रम  (मेिपा)  िाई  अझ  प्रभावकारी  रूपमा  सञ्चािि  गररिेछ  ।   

१३)  उद्योग तथा वाक्षणज्य क्षेत्रिे समाजमा निवािह गिुिपिे दार्यत्विाई ध्याि ददँदै िगरनभत्र 
सञ्चानित उद्योग तथा व्यापारका िानग CSR (कपोरेट सोसि रेस्पोंनसनबनिटी) निदेक्षशका 
तयार गरी कायािन्वयि गररिेछ। 

१४)  िक्षक्षत  समुदाय र  र्वपन्न  तथा  र्पछनिएका  वगिका  िागररकहरूका  िानग  र्विीय  साक्षरताका  
कायिक्रम  सञ्चािि  गररिेछ।  साथै  विाका  र्वनभन्न  भागमा  बसोवास  गिे  अशि ,  असहाय ,  ज्येष्ठ  

िागररकहरूको  र्विीय  सेवामा  पहुँच  सुनिक्षित  गिि र्ुम्ती  बैर्ङ्कङ  प्रणािी  सञ्चािि  गिि समन्वय  

गररिेछ  ।   
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१५)  र्वदेशबाट  र्र्ताि  भएका  जिशक्षिहरूको  कृर्र् ,  उद्योग ,  वाक्षणज्य  तथा  रोजगार  र  

स्वरोजगारसम्बन्धी  साकारयोग्य  अिुभविाई  स्थािीय  युवाहरूमा  सञ्चार  गिि प्रोत्सार्हत  र  

सहजीकरण  गररिेछ  ।  

१६)  कोनभि -१९  को  महामारीको  कारणिे  गोदावरी  िगरपानिका  नभत्र  रहेको  उद्योग ,  व्यवसाय ,  

किकारखाि  तथा  अन्य  व्यवसायहरु  नमनत  २०७८  आक्षश्वि  मसान्तनभत्र  दताि  तथा  िर्वकरण  गिि 
आएमा  तोर्कएको  वार्र्िक  दररेटमा  ३०% छुट  गिे  र  तोर्कएको  जररवािा  नमिाह  गररिे  िीनत  

निइएको  छ  ।   

१७)  राजश्व  असुि  गदाि  कुिै  व्यक्षिको  बाटोमा  परेको  जग्गाको  क्षेत्रर्ि  कटौती  गरी  खूद  उपयोगको  
जग्गाको  मात्र  राजश्व  निईिेछ  । 

१८)  कोनभि-१९  को  प्रकोप  पूणि रुपमा  निवारण  भईसकेपनछ  गोदावरी  महोत्सव  आयोजिा  गररिेछ  

।   

 

 

४. सहकारी िीनतः 
१)  सामाक्षजक  सुरक्षा  भिा  सहकारीमार्ि त  र्वतरण  गिि िीनतगत  व्यवस्था  गररिेछ  ।  सहकारी  

ऐििाई  पररमाजिि  गरी  समयािुकुि  बिाइिेछ  ।  िगर-क्षेत्रनभत्रका  सहकारीहरूको  प्रभावकारी  
अिुगमि  गरी  राजस्वको  दायरानभत्र  ल्याइिेछ  ।  कृर्र्  सहकारीहरूिाई  सम्भाव्यताको  आधारमा 
अध्ययि  सहकारीको  स्वरूपमा  र्वकास  गररिेछ  ।   

२)  िगरक्षेत्रनभत्रका  सहकारीहरूिे  मानसक  रूपमा  तोर्कएको  ढाँचामा  िगरपानिकामा  र्ववरण  

बुझाउिुपिे  व्यवस्था  नमिाइिेछ  ।   

३)  सहकारीहरूिाई  नियमि  गिि सहकारी  तथा  गररबी  सम्बन्धी  व्यवस्थापि  सूचिा  
प्रणािी(COPOMIS) जस्ता  सूचिा  प्रर्वनधमा  आधाररत  एकीकृत  त्याङ्क  निमािण  र  अद्यावनधक  

गररिेछ  । 

४)  सहकारी  सङ्र्  संस्थाहरुको  एकीकरण  प्रर्क्रयािाई  प्रोत्साहि  गदै  सहकारीका  नसद्धान्त  तथा  
मूल्य  मान्यतािाई  व्यवहारमा  उतािे  िीनत  अविम्बि  गररिेछ  । 
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५)  गोदावरी  िगरपानिका  क्षेत्रनभत्रका  सम्पूणि सहकारी  तथा  र्विीय  संस्थाहरूिाई  सामाक्षजक  

उिरदार्यत्व  अन्तगित  मठ-मक्षन्दर, सिक  चोक, पोखरी  संरक्षण  र  संवद्धिि  गिि िगरपानिकाको  
तर्ि बाट  आह्वाि  गररिेछ  । 

६)  िेतत्व-मार्ि त  सञ्चािि  हुिेगरी  आम  िागररकमा  र्वक्षिय  तथा  गैर  र्वक्षिय  सेवाका  पहुँच  र्वस्तार  

गिि तानिम  व्यवस्थाि  गररिेछ। 

७)  सहकारी  क्षेत्रको  समग्र  पक्षको  र्वकास  गरी  कृर्र्  र  पशुपंक्षीमा  आधारीत  सहकारी  उद्योगको 
र्वकास र  बजारीकरणमा  जोि  ददइिेछ  । 

८)  वैदेक्षशक  रोजगारबाट  र्र्कि एका  यवाहरूिई  उिीहरूको  सीप, ज्ञाि, तथा  क्षमताको  उपयोग  

गरी  उद्यम  तथा  सहकारी  र्ामि (खेती) सञ्चािि  गरी र्वदेशको  सीप  स्वदेशका  िानग  कायिक्रम  

अन्तगित   सीप  अिुसार  पररयोजिा  बिाउि ,  सहकारीबाट  ऋण  निि  सहजीकरण  गिे  तथा  यन्त्र  

उपकरण  खररद  गिि सहयोग  गिे  िीनत  अविम्बि  गररिेछ  । 

९)  सामाक्षजक  उिरदार्यत्व  बापतको  १ .५% नतिे  सहकारीहरूको  प्रवद्धििमा  जोि  ददइिेछ। 

१०)  गररबको  पररचयपत्र  प्राप्त  गरेको  िगरबासीहरूिाई  स्थािीय  निकाय  मार्ि त  क्षमता  अनभवृर्द्ध  

गराई  सहकारी  मार्ि त  पानिकाको  र्विीय  स्रोतमा  सहकारी  बैङ्क  मार्ि त  गररबी  न्यूिीकरण  

कायिक्रमहरू  सञ्चािि  गररिेछ। 

११)  महामारीको  र्वर्म  पररक्षस्थनतमा  दैनिक  आवश्यकताका  वस्तुहरू नियमनत  उपिब्ध   गराउि  

सुपथ  मूल्य  पसि  सञ्चािि  गिि र्वशेर्प्यकेजको  पहि  गररिेछ  । 

१२)  सहकारीका  सुपथ  मूू्ल्य  पसि  खोल्ि  प्रोत्सार्हत  गिे  िीनत  अविम्बि  गररिेछ  ।  

ख) सामाक्षजक र्वकासः 

५. स्वास््य सम्बन्धी िीनत  
१)  कोनभि-१९  िे  पारेको  प्रभावको  समग्र  त्यगत  सनमक्षा  गररिेछ  ।  कोरोिा  महामारीबाट  मारमा  

परेका  दै निक  ज्यािादारी ,  गुजारा  व्यवसाय ,  अनत  गररब  र्रपररवार  सिक  जीवि  व्यनतत  गिे  

पररवारिाई  राहत  सम्बन्धी  मापदण्िका  आधारमा  राहत  र्वतरण  गररिेछ  ।   
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२)  कोरोिा  महामारीबाट  ज्याि  गुमाएकाका  पररवारिाई  जिही  रु .  ५० ,०००  का  दरिे  राहत     

उपिब्ध  गराइिेछ  ।  

३) र्कशोरीहरुका  िानग  आत्मसुरक्षा  गिेखािमा  तानिमहरु  प्रदाि  गररिेछ  । 

४)  यस  िगरपानिकामा  एक  विा  एक  योग  हिको  िीनत  अविम्बि  गदै  योग  िगर  र्ोर्णा  गिेतर्ि  
पहि  गररिेछ  ।   

५)  स्वास््य  सेवािाई  व्यवक्षस्थत  बिाउि  नबरामीको  प्रोर्ाइििाई  निक्षजटि  बिाउिे  र  स्वास््य  सेवा  
प्रवाहिाई  पारदशी  बिाउि  टोकि  प्रणािी  िागू  गररिेछ  ।   

६)  कोरोिा  र्वरुद्धको  खोपिाई  प्राथनमकतामा  राक्षख  िगरबासीहरूिाई  पूणि खोप  प्रदाि  गररिेछ  ।   

७)  सूतीजन्य ,  मददराजन्य  पदाथि तथा  िागु पदाथिको  र्वक्री  र्वतरण  र  प्रयोगमा  प्रभावकारी  नियमि  

गररिुका  साथै  यस्ता  पदाथिको  प्रयोगिाई  रोकथाम  गिे  खािका  चेतिामूिक  कायिक्रम  सञ्चािि  

गिुिका  साथै  पुिस्थािपिाका  कायिक्रमहरू  सञ्चािि  गररिेछ  ।   

८)  पररवार  नियोजिका  सम्पूणि आधुनिक  सेवाहरूिाई  १२  मर्हिा  िै  उपिब्ध  हुिे  गरी  सुनिक्षित 

गररिेछ  ।   

९)  क्षशक्षण  संस्थाहरूसँग  समन्वय  गरी  आवश्यकताअिुसार  स्वास््य  जिशक्षि  उत्पादि  गररिेछ  ।   

१०)  िगरपानिकानभत्र  रहेका  आयुवेद  और्धाियहरूिाई  व्यवक्षस्थत  तथा  स्तरोन्ननत  गिुिका  साथै  

िगरपानिकािाई  जिीबुटी  केन्र  (Herbs ’  Hub) को  रूपमा  र्वकास  गररिेछ  । 

११)  ‘एक  विा ,  एक  एम्बुिेन्स ’को  िीनत  अविम्बि  गररिेछ  । 

१२)  मापदण्िका  आधारमा  सःशुल्क  तथा  निःशुल्क  स्वास््य  परामशि सेवा  प्रवाहको  िीनत  अविम्बि  

गररिेछ  ।   

१३)  स्वास््य  कमीहरूको  मिोबिमा  वृर्द्ध  गदै  भौनतक  तथा  पेशागत  सुरक्षाको  सुनिक्षितता  गररिेछ  

।  साथै  मापदण्िका  आधारमा  उत्कृि  स्वास््यकमीिाई  पुरस्कृत  गिे  व्यवस्था  नमिाइिेछ  ।   

१४)  गभिवती  मर्हिा  तथा  सुत्केरी  मर्हिाहरूका  िानग  र्वशेर्  पोर्ण  प्याकेज ,  कोरोिाका  नबरामी  तथा  
दीर्ि रोगीहरूका  िानग  निःशुल्क  और्धी  र्वतरण  एवं  अत्यावश्यक  तथा  आवश्यकीय  और्धी  र  

स्वास््य  सामग्रीहरूको  प्रबन्धको  सुनिक्षितता  गररिेछ  ।   

१५)  कोरोिा  महाव्यानधसम्बन्धी  जिचेतिा  कायिक्रमिाई  उच्च  प्राधनमकताका  साथ  कायािन्वयि  

गररिेछ  ।   
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१६)  िगरपानिकाको  पहि ,  सहयोग  तथा  समन्वयमा  हुिे  रिदाि  कायिक्रममा  रगत  सङ्किि  तथा  
भण्िारण  र  र्वतरण  गिे  प्रयोजिाथि रिदाि  गिे  रिदाता  संख्याको  आधारमा  रु .  १००/- 

व्यवस्थापि  स्वरूप  उपिब्ध  गराउिे  िीनत  निइिेछ  । 

१७)  कोरोिा  महामारीसँग  सम्बक्षन्धत  PCR Test र  Antigen Test िाई  िगरपानिकानभत्रका  
प्रत्येक  विामा  र्वस्तार  गररिेछ  । 

१८)  िगर  क्षेत्रनभत्र  रहेका  िेिे  प्राथनमक  स्वास््य  केन्र  र  वािेगाउ  स्वास््य  प्राथनमक  केन्रको  
स्तरोन्ननत  गररिेछ  । 

१९)  िेिे  प्राथनमक  स्वास््य  केन्र  र  बािेगाउँ  प्राथनमक  स्वास््य  केन्रमा  २०/२०  शैय्याको  
अक्षलसजि  सर्हतको  आईसोिेसि  कक्ष  स्थापिा  गररिेछ  ।   

२०)  ५  वर्िमुनिका  सम्पूणि बािबानिकाहरूको  वृर्द्ध  अिुगमि  गरी  कुपोर्ण  र्वहीितािाई  सुनिक्षित 

गिि पोर्ण  सहुनियत  तथा  पोर्णसम्बन्धी  ज्ञािका  कायिक्रमहरू  सञ्चािि  गररिेछ  ।   

२१)  प्रत्येक  र्वद्याियमा  र्कशोरर्कशोरीहरुको  स्वास््य  क्षशक्षा  प्रवद्धिि  कायिक्रम  सञ्चािि  गररिेछ  । 

२२)  विा-विामा  सञ्चािि  गररएको  स्वास््य  क्षशर्वर  र  र्वपन्न  उपचार  कायिक्रमिाई  निरन्तरता  
ददइएको  छ  ।  दीर्ि सेवा  गरेका  तथा  उमेर  पुगेका  मर्हिा  स्वयं  सेर्वकाहरूिाई  एकमुि  प्रनतव्यक्षि  

रू .२०,०००/- आक्षश्रत  प्याकेज  सर्हतको  स्वेक्षच्छक  अवकाश  योजिािाई  पनि  निरन्तरता  ददइिेछ  

।  हाि  िगरपानिकामा  ११५  जिा  सेवारत  मर्हिा  स्वस््य  स्वयं  सेर्वकाहरूिाई  सार्वकमा 
मानसक  प्रोत्साहि  भिाको  रूपमा  प्रदाि  गररँदै  आएको  मानसक  रू .१,०००/- िाई  निरन्तरता  
ददइएको  छ। 

२३)  माध्यनमक  तहमा  अध्ययिरत  छात्राहरूका  िानग  स्यािीटरी  प्याि  र्वतरण  भेक्षन्िङ  मेनसिको  
व्यवस्थािाई  निरन्तरता  ददइिेछ  । 

२४)  बज्रवाराही  अस्पतािमा  ७०  वर्ि िार्ेका  ज्येष्ठ  िागररकहरूिाई  निःशुल्क  स्वास््य  सुर्वधािाई  

निरन्तरता  ददइएको  छ।  

२५)  सुगर, प्रेसर  जस्ता  दीर्ि रोगीहरूका  िानग  वर्िमा  तीि  स्थािमा  १-१  वटा  स्वास््य  क्षशर्वर  

सञ्चािि  गररिेछ  । 
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२६)  िगरक्षेत्र  नभत्रका  मृगौिाका  नबरामीहरुिाई  िायिेसीस  केन्र  स्थापिा  गरर  निशुल्क  िायिेसीय  

को व्यवस्था  नमिाइिेछ  । 

२७)  मानसक  सामाक्षजक  सुरक्षा  भिा  पाउिे  ज्येष्ठ  िागररक  तथा  गभिवती  तथा  सुत्केरीहरु  िाई  प्रत्येक  

विाबाट  ३/३  मर्हिाको  िानग  Multivitamin र  Calcium को  निशुल्क  र्वतरण  गररिेछ  । 

२८)  गोदावरी  िगरवासीिाई  बज्रवाराही  अस्पतािमा  उपचारका  िानग  एम्वुिेन्स  आवागमि  निशुल्क  

गररिेछ  ।   

  

 

 

६. क्षशक्षा सम्बन्धी िीनतः 
 

१)  अििाइि  क्षशक्षाको  बढ्दो  मागिाई  ध्यािमा  राखी  सबै  सरकारी  र्वद्याियहरूमा  सूचिा  प्रर्वनध  

प्रयोगशािा  (IT Lab) र  उच्च  गनतको  इन्टरिेट  सुर्वधा  जिाि  गररिेछ  ।   

२)  र्वर्यगत  क्षशक्षकहरूिाई  मागमा  आधाररत  तानिमको  व्यवस्था  गररिेछ  ।  साथै  प्र .अ .  र  र्वद्यािय  

व्यवस्थापि  सनमनतका  अध्यक्षिाई  र्वद्यािय  सुधार  योजिा  सम्बन्धी  तानिमको  व्यवस्था  गरी  
शैक्षक्षक  गुणस्तर  सुधारका  कायिक्रमहरू  सञ्चािि  गररिेछ  ।   

३)  सञ्चानित  िमुिा  र्वद्याियिाई  थप  व्यवक्षस्थत  गदै  आगामी  वर्िहरूमा  क्रमशः  एक  विा  एक  िमुिा  
र्वद्यािय  बिाउिे  कायििाई  अगानि  बढाइिेछ  ।   

४)  प्रत्येक  र्वद्याियका  प्रधािाध्यापकसँग  व्यवस्थापि  कायिसम्पादि  सम्झौता  गिे  िीनत  अविम्बि  

गररिेछ  ।   

५)  िगरपानिकामा  एक  प्रर्वनध  प्रयोगशािा  (Technical Lab) स्थापिा  गरी  इच्छुक  

र्वद्याथीहरूिाई  अध्यापि  गराइिेछ  ।   

६)  र्वद्याियको  मानसक  प्रनतवेदि  अििाइिबाट  पठाउिे  व्यवस्था  नमिाइिेछ  र  सोको  अिुगमि 

तथा  मूल्याङ्किको  व्यवस्था  नमिाइिेछ  ।   
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७)  िगरस्तरीय  अनतररि  र्क्रयाकिापहरू  (खेिकुद ,  हाक्षजरीजवार् ,  विृत्वकिा ,  िाच ,  नगत-सङ्गीत ,  

वादर्ववाद ,  उद्घोर्णकिा ,  आदद)  सञ्चािि  गरी  उत्कृि  छात्र/छात्रा  तथा  र्वद्याियिाई  पुरस्कृत 

गिे  िीनत  अगािी  बढाइिेछ  । 

८)  प्रत्येक  मर्हिामा  िगरपानिकानभत्रका  र्वद्याियका  प्र .अ .को  बैठक  िगरपानिकामा  बस्िे  र  प्रत्येक  

र्वद्याियको  व्यवस्थापिको  समीक्षा  गररिेछ  ।   

९)  र्वद्याथीहरूमा  उच्च  िै नतक  चररत्र  र्वकास  गिि सोहीबमोक्षजमको  पाठ्यक्रम  र्वकास  गरी  िागू  

गररिेछ  । 

१०)  ग्िोवि  ल्याङ्गग्वेजको  रूपमा  र्वकास  भईरहेको  अङ्गग्रेजी  भार्ाको  माध्यमबाट  सम्पूणि 
र्वद्याियहरूिाई  सञ्चािि  गिि प्रोत्सार्हत  गररिेछ  । 

११)  मातृभार्ामा  प्राथनमक  क्षशक्षा  ददिे  व्यवस्था  गररिेछ।  

१२)  प्रत्येक  र्वद्याियहरूमा  र्वद्याथी  प्रनतभा  पर्हचाि  कायिक्रम  सञ्चािि  गरी  पर्हचाि  भएका  
प्रनतभाहरूको  प्रस्रु्टि  र  सोको  व्यावसायीकरणको  प्रबन्ध  नमिाइिेछ  ।   

१३)  िगरक्षेत्रनभत्रका  सामुदार्यक  र्वद्याियहरूबाट  प्रदाि  हुिे  क्षशक्षामा  सुधार  ल्याउि  “राष्ट्रसेवक  

कमिचारी  र्वद्याियमा” तथा  “ र्वद्याथीसँग  िगरप्रमुख” जस्ता  कायिक्रमहरू  सञ्चािि  गररिेछ  ।   

१४)  िगरपानिका  अन्तगितका  प्रत्येक  विाहरूबाट  २/२  जिाको  दरिे  तोर्कएको  तानिम/पढाइ  

पूरा  गरेपिातू् कम्तीमा  १  वर्ि िगरपानिकािे  खटाएको  ठाउँमा  न्यूितमू् पाररश्रनमकमा  सेवा  गिे  

गरी  CTEVT अन्तगित  प्रार्वनधक  क्षशक्षाको  िानग  छात्रवृक्षि  उपिब्ध  गराइिेछ  । 

१५)  िगर  क्षेत्रनभत्रका  गररब ,  र्वपन्न ,  दनित ,  सीमान्तकृत  तथा  जेहेन्दार  र्वद्याथीहरूको  िानग  

छात्रवृक्षि  तथा  पोशाक  र  शैक्षक्षक  सामग्रीहरूको  व्यवस्थापि  गररिेछ  । 

१६)  िगरपानिकाको  प्रशासकीय  भविमा  एक  पुस्तकािय  स्थापिा  गररिुका  साथै  एक  विा  एक  

पुस्तकािय  िीनत  िागु गररिेछ  । 

१७)  िेपाि  नभत्रका  र्वश्वर्वद्याियहरुमा  र्प .एच .िी .  मा  अध्ययिरत  िगरबासीहरुिाई  निक्षित  

मापदण्िको  आधारमा   छात्रवृक्षि  प्रदाि  गररिेछ  ।  साथै  छात्रवृक्षि  प्राप्त  िगरबासीहरूिे  

िगरपानिकामा  सम्बक्षन्धत  र्वर्यको  र्वर्य  र्वज्ञको  रूपमा  अनिवायि सल्िाहकारको  रूपमा  योगदाि  

गिुिपिेछ  ।  
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१८) अंग्रेजी ,  गक्षणत ,  र्वज्ञाि  र  कम्प्यूटरको  सहयोगी  क्षशक्षकमा  मानथल्िो  कक्षाको  जेहेन्दार  

र्वद्याथीहरुिाई  उपयोग  गिे  िीनत  अविम्बि  गररिेछ  । 

१९)  िमुिाको  रूपमा  आधारभूत  केही   तहका  र्वद्याथीहरूका  अर्वभावकहरूिाई  बािबानिकाको  
संवेगात्मक  र्वकास  तथा  पोर्ण  क्षशक्षासम्बन्धी  तानिम  प्रदाि  गररिेछ  ।  तानिम  प्रभावकारी  
देक्षखएको  खण्िमा  अन्य  र्वद्याियहरूमा  समेत  यो  तानिम  कायिक्रमिाई  र्वस्तार  गदै  िनगिेछ  ।   

२०) ियाँ शैक्षक्षक सत्रदेक्षख १, २, ३ कक्षामा स्थािीय पाठ्यक्रम िागु गररएको छ ।  

२१)  िगरक्षेत्रनभत्रका  सामुदार्यक  र्वद्याियहरूमा  स्वास््य  सेवा  एवं  स्वास््य  क्षशक्षाका  िानग  १  जिा  
र्ोकि  िसिको  व्यवस्था  गरी  आवनधक  रूपमा  र्वद्याथीहरूको  स्वास््य  अवस्थाको  जािकरी  नििे  

तथा  स्वास््य  सम्बन्धी  चेतिा  तथा  क्षशक्षासम्बन्धी  कायिक्रम  गिे  िीनत  निइिेछ  ।   

२२)  हरेक  र्वद्याियमा  बगैँचा  स्थापिा  र  नबरुवा  रोपणको  कायिक्रमिाई  प्रवद्धिि  गररिेछ  ।  समय 

समयमा  आनथिक  क्षेत्र ,  राजिीनतक  क्षेत्र ,  प्रशासनिक  क्षेत्र ,  किा  क्षेत्र ,  सङ्गीत  क्षेत्र ,  खेिकुदको  क्षेत्र  

आददमा  दलखि  राख्ने व्यक्षिहरूसँग  र्वद्याथीहरूको  अन्तर्क्रि या  गिे  व्यवस्था  नमिाइिेछ  । 

२३)  प्रार्वनधक  धारको  उच्च  क्षशक्षा  र  स्िाकोिर  तहको  पठिपाठि  सञ्चािि  र  र्वस्तार  गिि प्रदेश  

तथा  सङ्घ  सरकारसँग  पैरवी  गररिेछ  ।   

२४)  र्वद्याियमा  बाि  लिव ,  इको  लिव ,  बाि  सहभानगता  अनभवृर्द्धको  प्रयासिाई  संस्थागत  गररिेछ  

।   

२५)  प्रत्येक  र्वद्याियहरूमा  स्काउटको  युनिट  स्थापिा  गररिेछ  । 

२६)  अनभभावक  र  र्वद्याथीहरुको  चाहिा  र  रुक्षचिाई  दृर्िगत  गरी  आधारभूत  तहका  र्वद्याियहरुमा  
कम्प्युटर  सहयोगी  क्षशक्षक  र  अङ्ग्रेजी  सहयोगी  क्षशक्षकको  व्यवस्थापिका  कायििाई  निरन्तरता  
ददइिेछ। 

२७)  आधारभूत  तथा  माध्यनमक  तहको  आवनधक  तथा  वार्र्िक  परीक्षा  र  आधारभूत  तह  उतीणि परीक्षा  
(  कक्षा  ८  )  सञ्चाििका  िानग  आवश्यक  बजेटिाई  निरन्तरता  ददइिेछ। 

२८)  र्वद्यािय  आवनधक  परीक्षािाई  निरन्तरता  ददइिुका  साथै  र्वद्याियका  कमिचारी  प्रोत्साहिका  
िानग  सेवा  सुनबधा  बापत  प्रनतव्यक्षि  रू .  १०००/- निरन्तरता  ददइिेछ  । 
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२९)  िगरपानिकाद्वारा  अनतररि  कक्षा  सञ्चािि  IT  प्रार्वनधक  र्वद्याथीका  िानग  एक  जिा  प्रार्वनधक  

क्षशक्षक  र्वद्याियहरुमा  व्यवस्था  गररिेछ। 

३०)  कक्षा  १  मा  २५  जिा  भन्दा  बढी  र्वद्याथी  भिाि  गराई  अक्षन्तम  परीक्षा  समेत  सहभागी  गराउिे  

र्वद्याियहरुिाई  (  प्रनत  र्वद्यािय  रु .  २०  हजारका  दरिे  प्रोत्साहि  अिुदािको  व्यवस्था  
नमिाइिेछ। 

३१)  विा  िं .  ४  क्षस्थत  बनिखेिमा  िगरस्तरीय  पुस्तकािय  निमािण  कायििाई  अक्षन्तम  चरणमा  पुगेको  
छ।  आवश्यक  बजेट  थप  गरी  चािु आ .व .मा  सम्पन्न  गररिेछ। 

३२)  र्वद्याथी  संख्याको  अिुपातमा  न्युि  दरबन्दी  भएका  माध्यनमक  तहका  र्वद्याियहरुिाई  

अिुदाििाई  निरन्तरता  ददइिे  छ। 

३३)  यस  गोदावरी  िगरपानिकामा  र्वश्वर्वद्यािय  स्थापिाका  िानग  प्रदेश  एवं  सङ्र्ीय   सरकारसँग  

पहि गररिेछ। 

३४)  र्वद्याथीहरुको  प्रनतभा  प्रस्रु्टि  गिे  वातावरण  नसजििा  गिि र  अिुसन्धिात्मक  भाविा  र्वकास  

गििका  िानग  माध्यानमक  तहका  सबै  (  सामुदार्यक  तथा  संस्थागत  )  र्वद्याियहरुको  र्वद्याथिहरुबीच  

प्रनतस्पधाित्मक  र्वज्ञाि  प्रदशििी  सञ्चािि  गररिेछ।  

३५)  सामुदार्यक  र्वद्याियमा  सेवारत  रहँदाको  अवस्थामा  कुिै  कारणिे  राज्यकोर्बाट  तिब  खािे  

क्षशक्षक  तथा  कामिचारीको  स्वगािरोहण  भएमा  पाररवाररक  भरथेकका  िानग  प्रनतव्यक्षि  रु .  

५० ,०००/- (  पचास  हजार  प्रदाि  गररिेछ।  सोका  िानग  क्षशक्षक  तथा  कमिचारी  आकक्षस्मक  

सहयोग  कोर्  खिा  गिे  कायििाई  निरन्तरता  ददइिेछ।  

३६)  उत्कृि  र्वद्यािय,  र्वद्याथी तथा  क्षशक्षकहरुिाई  शैक्षक्षक  उपिक्षब्धका  आधारमा  प्रत्येक  वर्ि 
सम्माि  तथा  पुरस्कृत  गिे  कायििाई  निरन्तरता  ददइिेछ  । 

३७)  यस  चािु आ .व .  २०७८/०७९  मा  गोदावरी  प्रार्वनधक  क्षशक्षाियको  भवि  निमािणको  िानग  

निरन्तरता  ददंदै  बजेट  र्वनियोजि  गररएको  छ  ।  

३८)  अन्तर  र्वद्यािय  गोदावरी  िगरपानिका  स्तरीय  राष्ट्रपनत  रनिङनसल्ि  प्रनतयोनगतािाई  निरन्तरता  
ददइिेछ  । 
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३९)  यस  िगरक्षेत्रका  स्थायी  बानसन्दािाई  रोजगार  सृजिा  गिे  उद्देश्यिे  आवश्यकताअिुसार  

िोकसेवा  आयोग  तयारी  कक्षाहरू  सञ्चािि  गररिेछ  । 

४०)  िगरपानिका  क्षेत्रमा  उच्च  क्षशक्षाका  िानग  सञ्चानित  सामुदार्यक  जिभाविा  लयाम्पस, रु्ल्चोकी  
लयाम्पस , बज्रवाराही  लयाम्पस  र  र्कर्टिी  लयाम्पसको  शैक्षक्षक  र्वकासका  िानग  सार्वकमा  प्रदाि  

गदै  आएको  शैक्षक्षक  अिुदाििाई  निरन्तरता  ददइएको  छ। 

४१)  यस  िगरापनिका  नभत्रका  बाि  र्वकास  केन्र  (ECD)मा  खाजा  कायिक्रमिाई  निरन्तरता  
ददइिेछ। 

४२)  प्रार्वनधक  र्वर्यमा  उच्च  क्षशक्षामा  अध्ययिरत  दनित  र्वद्याथीहरूमध्ये  २  जिािाई  प्रनतबर्ि रु .  

१  िाखका  दरिे  प्रदाि  गररएको  छात्रवृक्षि  रकमिाई  निरन्तरता  ददईएको  छ  । 

  

७. युवा, खेिकुद तथा मिोरञ्जि सम्बन्धी िीनतः 
१)  मेयरकप  खेिकुद  प्रनतयोनगतािाई  नियनमत  सञ्चािि  गररिेछ  । 

२)  यस  िगरपानिकमा  खेिकुद  क्षेत्रिाई  प्रवद्धिि  गिि गोदावरी  खेिमैदाि  कायििाई  निरन्तरता  
ददइिेछ  ।   

३)  र्वद्याियमा  खेिकुदिाई  प्रवद्धिि  गिि पयािप्त  मात्रामा  खेिकुदका  सामग्रीहरूको  व्यवस्था  गररिेछ  

।  साथै  बािबानिकाहरूको  खेि  प्रनतभा  पर्हचाि  र  प्रोत्साहि  एवं  प्रवद्धििको  िानग  अनतररि  

र्क्रयाकिापहरू  सञ्चािि  र  पुरस्कारको  समेत  प्रबन्ध  गररिेछ  ।   

४)  िागररक  स्वास््यिाई  मध्यिजर  गरी  यस  िगरपानिकानभत्र  १४  स्थािमा  व्यायामशािा  निमािण  

गररिेछ  ।   

५)  पाकि ,  खुल्िा  क्षेत्र  तथा  खेि  मैदािको  व्यवस्थापिको  िानग  सरकारी ,  साविजनिक  तथा  सामुदार्यक  

जग्गाहरू  प्रयोगमा  ल्याइिेछ  ।   

६)  खेिकुद  पुवािधारको  निमािण ,  नसकाइ ,  प्रनतयोनगता  आददको  आयोजिा  गरी  खेिकुद  क्षेत्रको  
र्वकासमा  जोि  ददइिेछ  ।   

७)  रार्ष्ट्रय/अन्तराि र्ष्ट्रय  रूपमा  योगदाि  पुर ू्याउिु भएका किाकार  तथा  खेिािीहरूिाई  सम्मािको  
िीनत  अविम्वि  गररिेछ  ।   
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८)  िगरपानिका  क्षेत्रनभत्र  रहेका  बेरोजगार  युवाहरुको  िानग  युवा  स्वरोजगारका  कायिक्रमहरु  

सञ्चािि  गररिेछ। 

९)  युवामा स्वयंसेवी भाविा बढाउि, सामाक्षजक क्षजम्मेवारी बोध गराउि , र्वपद् व्यवस्थापिमा 
योगदाि गिि तथा सामाक्षजक सुधारका कायिमा पररचािि गिि युवा स्वयंसेवा कायिक्रम 
संचािि गररिेछ । 

१०) काठमाण्िौमा आयोजिा हुिे साकि  खेिको कुिै एउटा खेि पानिकानभत्र हुिे गरी 
पूवािधार निमािणको सम्भाव्यता अध्ययि गररिेछ ।  

११) गोदावरी िगर युवा पररर्द र गोदावरी खेि प्रनतष्ठाि गठि गरी युवा मैत्री कायिक्रमिाई 
व्यवस्थार्पत गररिेछ।  

१२) शैक्षक्षक  बेरोजगारीको समयस्या समाधािको  िानग  सरकारी  सेवामा  प्रवेश गििको  िानग 

िोकसेवा आयोगका तयारी  कक्षाहरू  सञ्चािि  गररिेछ  । 
 
 

 

८. िैर्ङ्गक समािता तथा समावेशीकरण सम्बन्धी िीनतः 
 

१)  िर्ु उद्यम  र्वकास  कायिक्रमबाट  उद्यमीिे  उत्पादि  गरेका  सामािहरुको  प्रचार  प्रसार  तथा  नबर्क्र  

र्वतरण  गििको  िानग  कोसीिी  र्र/सौगात  गृहको  अवधारणािाई  कायािन्वय  गररिेछ  । 

२)  िैर्ङ्गक  समािता  तथा  समावेशीकरण ,  दनित  एवं  बाि  र्वकासका  िानग  चेतिामूिक  कायिक्रम  

सञ्चािि  गररिेछ  ।   

३)  सामाक्षजक  सुरक्षा  तथा  व्यक्षिगत  र्टिा  दताि  प्रणािीिाई  सुदृढीकरण  गिि आवश्यक  कायिक्रम  

सञ्चािि  गररिेछ  ।   

४)  साविजनिक  निजी  साझेदारी  िीनतिाई  अविम्बि  गदै  िगरपानिका  क्षेत्रनभत्रका  मर्हिाहरूिाई  

उद्यमशीिताका  माद्ययमबाट  उद्यमी  बिाउिे  अनभप्रायिे  ‘मर्हिा  उद्यमशीिताका ’  कायिक्रमहरू  

सञ्चािि  गररिेछ  ।   
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५)  ‘एक  िगरपानिका ,  एक  मर्हिा  सुरक्षक्षत  आवास  गृह ’  निमािण  गिे  क्रममा  गत  आ .व .मा  र्वनियोजि  

गरेको  बजेटबाट  भविको  तेस्रो  तिा  ढिाि  सम्पन्न  भइसकेको  र  यस  आ .व .मा  निमािण  सम्पन्न 

गरी  पीनित  मर्हिाहरूिाई  व्यवस्थापि  गररिेछ  । 

६)  आनथिक  रूपिे  र्वपन्न  अशि  र  असहाय  अवस्थामा  रहेका  व्यक्षि ,  एकि  मर्हिा ,  अपाङ्गता  भएका  
व्यक्षि ,  बािबानिका ,  आटिो  हेरचाह  आर्ैँ  गिि िसलिे  िागररकहरूिाई  िक्षक्षत  वगि 
कायिक्रमहरू  सञ्चािि  गररिेछ  । 

७)  र्वनभन्न  आमा  समूह  तथा  मर्हिा  सहकारी  संस्थाका  पदानधकारीहरूका  िानग  िेतृत्वसीप  र्वकास ,  

उद्घोर्णकिा  िगायतका  तानिमहरू  प्रदाि  गरी  व्यावसार्यकताको  र्वकास  गिि उपप्रमुखसँग 

मर्हिा  सँगसँगै  कायिक्रम  सञ्चािि  गररिेछ  ।   

८)  आटिो  बािबच्चाका  कारण  िगरपानिका  र  अन्तगितका  कायािियहरूमा  कायिरत  कमिचारी  तथा  
पदानधकारीहरूबाट  हुिे  सेवा  प्रवाहिाई  प्रभार्वत  हुि  िददि  निजहरूका  बािबच्चािाई  कायाििय  

समयमा  िगरपानिकामा  एक  क्षशशु स्याहार  केन्र  सञ्चाििमा  ल्याइिेछ  ।  उि  केन्रिाई  

कायिर्वनध/मापदण्िद्वारा  व्यवक्षस्थत  गरी  मन्टेश्वरीको  तानिमप्राप्त  जिशक्षिको  व्यवस्था  गररिेछ  

।   

९)  सम्पूणि िगरवासीहरूिाई  खाद्य  सुरक्षाको  प्रत्याभूनत  गररिेछ  ।   

१०)  मर्हिा  तथा  बािबानिका  मानथ  हुिे  सबै  प्राकारका  र्हंसा ,  शोर्ण , र्वभेद  र  वर्हष्करण  र्वरुद्ध  

शून्य  सहिशीिता  िीनत  अविम्बि  गिुिका  साथै  र्हंसा  पीनितको  न्यायमा  पहुँच  स्थापिाका  िानग  

मर्हिा  तथा  बािबानिका  कोर्  स्थापिा  गरी  सञ्चािि  गररिेछ। 

११)  िगरक्षेत्रनभत्रका  िागररकहरूबाट  जन्म  नििे  प्रत्येक  बािबानिकाहरूको  कािुििे  निददिि  

गरेको  समयनभत्र  जन्मदताि  गिि प्रोत्सार्हत  गररिेछ  ।  यसरी  कािूििे  निददिि  गरेको  समय  

सीमानभत्र  जन्मदताि  गिे ,  गभािवस्थामा  कम्तीमा  पनि  ४ पटक  स्वास््य  परीक्षण  गरेको  कागजात  

र  सरकारी  अस्पतािमा  सुत्केरी  गराएका  बािबानिकाहरूको  बैङ्क  तथा  सहकारीमा  नियनमत  

बचत  खाता  बिाउि  िगाई  िगरपानिकाको  तर्ि बाट  रु .  १ ,०००  जम्मा  गरी  बचतप्रनत  उत्प्रेररत 

गररिेछ  ।  साथै  बािबानिकाहरूको  जीवि  बीमा  गिि प्रोत्साहि  गररिेछ  ।   



 

20 

१२)  बािबानिकाहरुिाई  बाि  संरक्षण ,  बाि  बचाउ ,  बाि  र्वकास  सर्हतका  सवै  अनधकारहरु  

प्रत्याभूत  गदै  आगामी  वर्ि यस  िगरपानिकािाई  ‘  बािमैत्री  िगरपानिका ’  र्ोर्णा  गिे  र  यसका 
िानग  एकीकृत  कायिक्रमहरु   सञ्चािि  गररिेछ।   

१३)  िगरपानिकानभत्र  अपाङ्ग  मैत्री ,  र्वपन्न  न्यूिीकरण ,  सीमान्तकृत  तथा  दनित  उत्थािका  
कयिक्रमिाई  प्राथनमकता  ददइिेछ  ।   

१४)  ज्येष्ठ  िागररक  ददवासेवा  केन्र  सञ्चािििाई  बजेटको  व्यवस्था  नमिाइएको  छ।  साथै  अन्य  

र्वनभन्न  विामा  पनि  ज्येष्ठ  िागररक  ददवासेवा  केन्र  निमािण  गिे  योजिा  अगानि  साररएको  छ।   

१५)  अिाथ ,  एकि  मर्हिा ,  अपाङ्गता  भएका  व्यक्षि ,  जेष्ठ  िागरीक ,  बािबानिका  र  र्वपन्न  मर्हिािाई  

प्राथनमकतामा  राक्षख  सामाक्षजक  र्वश्राम  केन्रहरु  संचािि  गररिेछ  ।   

९. संस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सुशासि सम्बन्धी िीनतः 
१)  कािुिी  शासि  र  सुशासिको  प्रत्यक्ष  प्रत्याभूनत  गििको  िानग  िगरपानिकािाई  आवश्यक  पिे  

कािुिहरू रतु  तवर  (Fast Track) बाट  निमािण  गरी  कायािन्वयिमा  ल्याईिेछ  ।   

२)  िवप्रवतिि  र  सृजिशीि  कायि गिे  सबै  तहका  राष्ट्रसेवकहरूिाई  उत्प्रेररत  गिि प्रोत्साहिस्वरूप  

बजेटमा  आवश्यक  व्यवस्था  गररिेछ  ।   

३)  िगरपानिका  अन्तगितका  विा  कायािियहरू ,  र्वद्याियहरू ,  स्वास््य  चौकीहरू  िगायत  सबै  

कायािियहरूमा  अनिवायि रूपमा  र्वद्युतीय  हाक्षजरी  तथा  नसनसर्टभी  जिाि  गरी  र्वद्युतीय  सुशासिको  
अभ्यास  गररिेछ  ।   

४)  सामाक्षजक  परीक्षण ,  साविजनिक  सुिुवाजस्ता  कायिक्रमहरूमार्ि त  िागररकहरूको  यस  

िगरपानिकाबाट  हुिे  सेवा  प्रवाहप्रनतको  धारणा  बुझ्िे  र  सेवा  प्रवाहिाई  पररष्कृत  गिे  व्यवस्था  
नमिाइिेछ  ।   

५)  प्रर्वनधको  प्रयोग  तथा  सूचिामा  पहुँच  अनभवृर्द्ध  गिि िगरपानिकाका  जिप्रनतनिनध ,  क्षशक्षक  तथा  
कमिचारीहरूिाई  प्रर्वनधसँग  सम्बक्षन्धत  तानिम  तथा  कायिशािा  सञ्चािि  गररिेछ  ।   

६)  कमिचारीहरूिाई  िगरपानिकाको  कामप्रनत  उत्प्रेररत  गिि तथा  मिोबिमा  वृर्द्ध  गिि र्वद्युतीय  

हाक्षजरी  तथा  निक्षित  मापदण्िका  आधारमा  खाईपाई  आएको  तिबको  १०% सम्म  प्रोत्साहि  

सुर्वधाको  व्यवस्था  गररिेछ  ।  साथै  िगातार  २ बर्िभन्दा  बढी  समय  िगरपानिकामा  कायिरत  
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सेवा  करारमा  कायिरत  कमिचारीहरूिाई  योगदािमा  आधाररत  सामाक्षजक  सुरक्षा  कोर्मा  आवद्ध 

गराई  खाईपाई  आएको  तिवको  १०% रकम  जम्मा  गिि िगाई  थप  १०% रकम  

िगरपानिकाको  तर्ि बाट  जम्मा  गररिेछ  ।   

७)  िगरपानिकामा  नतिुिपिे  करहरू  अििाइि  ( निक्षजटि  वािेट)  मार्ि त  कर  सङ्किि  गिे  िीनत  

अविम्बि  गररिेछ  । 

८)  विा  कायािियहरुमा  निक्षजटि  िागररक  बिापत्रको  व्यवस्था  गररिेछ  ।  सेवा-प्रवाहका हरेक 
क्षेत्रमा प्रर्वनधको र्वकास तथा र्वस्तार गरी E-Governance िाई तीव्रता ददइिेछ । 
कम्प्युटर प्रर्वनध तथा इन्टरिेटमा आधाररत सेवा (Online Services) िाई अझ 
प्रभावकारी बिाउिे िीनत निइिेछ । सूचिा-प्रवाह गिि तथा िगरवासीसँग अन्तर्क्रि या गिि 
हाम्रो गोदावरी िगरः रे नियो तथा टेनिनभजि कायिक्रम सञ्चािि गिुिका साथै सामाक्षजक 
सञ्जािको प्रयोग गररिेछ ।  

९) िगरिे प्रवाह गिे सबैप्रकारका सेवाहरुिाई र्वधुतीय  प्िेटर्मि प्रदाि गिे गरी एकीकृत 
तथा अन्तर-आबद्ध प्रर्वनध तथा त्याङ्क भण्िार र्वकास गररिेछ । 

१०) िगरपानिकाको आटिै सभिरमा त्यांक राखी यसको संरक्षण गिि उपयुि सभिर खररद 
गिुिका साथै िाटा ,  एक्षप्िकेसि ,  सटटवेयर तथा साइबर सुरक्षाको प्रबन्ध नमिाइिेछ । 

११) िगरिाई सुरक्षक्षत र प्रर्वनधयुि बिाउि स्थािीय प्रशासि तथा निजी क्षेत्रको सहकायिमा 
सहरका मुख्य स्थािहरुमा नसनस लयामेरा राक्षखिेछ र यसको कायि खररद प्रर्क्रयामा रहेको 
छ ।  

१२)  गोदावरी  िगरपानिका  नभत्रको  कुिै  एउटा  विा  कायािियिाई  िेपािकै  िमूिा  विा  कायािियमा  
रूपान्तररत  गिे  कायिक्रम  सञ्चािि  गररिेछ।  साथै  प्रत्येक  वर्ि उत्कृि  विाको  र्ोर्णा  गरी  
सम्माि  गररिेछ  । 

१३)िगरपानिकाबाट  प्रवाह  हुिे  सेवािाई  प्रभावकारी  बिाउि  िगरपानिकामा  एउटा  सुर्वधा  सम्पन्न  

सहायता  कक्ष  (Help Desk) को  स्थापिा  गररिेछ  । 

१४)न्यार्यक सनमनतका सदस्यहरू, सल्िाहकारहरू, मेिनमिाप सहजकतािहरू िाई सेवा सम्पादि 
सम्बन्धी तानिम प्रदाि गररिेछ । न्यार्यक सनमनतको कायिसम्पादि स्तरिाई सदुृर्ढकरण गिि 
र्वशेर् पहि गररिेछ ।न्यार्यक सनमनतका कामकारवाहीिाई प्रर्वधीमैत्री तथा पारदशी बिाउि 
अििाइि (सटटवेयर) मार्ि त व्यवक्षस्थत गररिेछ । 
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१०. पूवािधार र्वकास सम्बन्धी िीनतः 

१०.१. स्थािीय सिक 

१)  सम्पूणि  िगरवासीहरुिाई  सहज  र  सुिभ  यातायात  सेवा  पुर ू्याउि  िीनत  निइिेछ।  यसका  िानग  

आगामी  आनथिक  वर्िभोत्र  िगरक्षेत्रनभत्र  सिकहरुमध्ये  २०  र्किोनमटर  सिक  कािोपते्र  गररिेछ 

र  न्यूितम  २.५  र्किोनमटर  सिक  स्तरोन्ननत  गररिेछ।   

२)  हाि  िेपाि सरकारिे  सुरु  गरेको  सिक  नबस्तार  कयिक्रमिाई  तीव्रता  ददइिेछ  ।  यस  सिक  

र्वस्तार  अनभयािमा  सिक  मापदण्ि  बमोक्षजम  सिकको  क्षेत्रनभत्र  र्र  रहेका  िगरवासीहरुिे 

आटिो  टहरा  िगायतको  संरचिा  हटाई  सहयोग  गरेमा  त्यस्ता  िगरवासीिाई  ियाँ  र्र 

िलसापासमा  एवं  अनभिेखीकरण  प्रर्क्रयामा  शतप्रनतशत  राजश्व  छुटिाई  निरन्तरता  ददईएको  छ  

।   

३)  यस  िगरपानिकाको  विा  िं .  ७  देवीचौर  िगायत  अन्य  विाहरुमा  िापी  छुट  भएको  जग्गाहरूको  
पुिः  िापी  गिि आवश्यक  पहि  गररिेछ।   

४)  िेिे  टीकाभैरव  कोरीिोर  सिक  निमािणिाई  प्राथनमकता  ददइएको  छ।   

५)  यस  िगरपानिका  नभत्रका  सबै  सिकको  दुवैनतर  सिक  िािी  र  पेटी  निमािण  गिे  कायििाई  

अनभयािको  रूपमा  सञ्चािि  गरीिेछ  । 

 

 

१०.२. भवि तथा सहरी र्वकास 

१)  िगरपानिकानभत्रका  सबै  स्थािीय  सिकहरूिाई  पक्की  सिकको  रूपमा  र्वकास  गररिेछ  । 

२)  पैदियात्री ,  दीर्िरोगी ,  िगरबासी  तथा  सवारी  चािकको  सुरक्षाका  िानग  ध्वनि  प्रदूर्ण  न्यूिीकरण  

तथा  गनत  नियन्त्रणको  कािुिी  प्रबन्ध  गरी  कायािन्वयिमा  ल्याइिेछ  ।   

३)  सहरी  योजिा  तथा  भवि  निमािण  मापदण्िको  पूणि पाििामा  जोि  ददइिेछ  ।  र्र  निमािणको  
अिुमनत  प्रर्क्रयामा  उपयुि  मापदण्िको  शौचािय  र  सेक्षप्टक  ट्याङ्की  (Septic Tank) 

निमािणिाई  अनिवायि गररिेछ  ।  र्र  निमािणको  क्रममा  वर्ािको  पािी  सङ्किि  गिे  संयन्त्र  

निमािणिाई  अनिवायि गररिेछ  ।   
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४)  िगरपानिकाको  व्यवक्षस्थत  र्वकासको  िानग  आनथिक ,  सामाक्षजक ,  शैक्षक्षक ,  भौनतक ,  ऐनतहानसक  

पयिटकीय  िगायतका  क्षेत्रहरूिाई  समेट्िे  गरी  एक  िगर  चक्रपथको  सम्भाव्यता  अध्ययि  

गररिेछ  ।   

५)  चापागाउँ  बसपाकि को  र्वकल्पको  रूपमा  व्यवक्षस्थत  बसपाकि  निमािणिाई  विा  िं  १०  टाहाखेिमा  
बिाइिेछ  ।  अन्य  बसपाकि को  हकमा  समेत  वसपाकि  व्यवक्षस्थत  गिे  कायििाई  अगानि  बढाइिेछ 

। 

६)  सिकको  दायाँबायाँ  हररयािी  प्रवद्धिि  गरी  गोदावरी  िगरपानिकािाई  हररत  िगरको  रूपमा  
र्वकास  गररिेछ  ।   

७)   र्वकास  कररिोरको  अवधारणा  अविम्बि  गररिेछ  ।  जसमा  बाटोर्ाटो ,  ढि ,  खािेपािी ,  
नबजुिीको  निमािण  गदाि  समन्वयात्मक  तबर  निमािण  गररिेछ  । 

८)  वातावरणमैत्री  िगरक्षेत्रको  र्वकास  गििको  िानग  एक  र्र  एक  रुख  तथा  एक  र्र  दुई  गमिा  
अनभयाि  सञ्चाििमा  ल्याइिेछ  ।   

९)  र्ोहोरमैिा  प्रशोधिमा  आधुनिक  प्रर्वनधको  प्रयोग  गररिेछ  ।  राजमागि तथा  मुख्य  सिकहरूमा 
निक्षित  दुरीमा  साविजनिक  शौचािय  निमािण  कायििाई  अगानि  बढाइिेछ  ।   

१०)  िगरपानिकामा  र्ोहोरको  उक्षचत  प्रबन्ध  गरी  पूणि सर्ा  गोदावरी  र्ोर्णा  गिेतर्ि  अनभयाि  

अगानि  बढाइिेछ  ।  

११)  विा  िं .  ७ देवीचौरमा  निजी  क्षेत्रसँगको  सहकायिमा  आवश्यक  कायिर्वनध  निमािण  गरी  र्ोहोरमैिा  
प्रशोधिको  केन्र  निमािणको  सुरुआती  प्रर्क्रया  अगानि  बर्ढसकेको  छ  ।   

१२)  आगामी  वर्ि िगरपानिकाको  भवि  निमािण  कायििाई  निरन्तरता  ददँदै  आवश्यक  बजेट  

र्वनियोजि  गररएको  छ।  त्यसैगरी  प्राथनमकताका  आधारमा  विा  िं .  १ ,  ३ ,५  ६ ,  ८ ,  ९  र  १० 

विाकयािियहरुमा  निमािण  कायििाई  निरन्तरता  ददइिेछ।   

१३)  िगरक्षेत्र  नभत्रका  प्रमुख  व्यापाररक  केन्रहरुमा  आधारभूत  शहरी  पूवािधारको  र्वकास  गररिेछ।   

उि  केन्रहरुमा  ढि  व्यवस्थापि  तथा  आधुनिक  साविजनिक  शौचाियहरु  समेत  निमािण  गरी  
सञ्चाििमा  ल्याइिेछ।   

१४)  सरकारी  र्वद्याियमा  आटिो  बािबच्चा  पठि  पाठि  गराएका  अनभभावकहरुिाई  र्र- िलसा  
पासमा  २५% छुट  गररिेछ।   
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१५)  प्रत्येक  मर्हिामा  कम्तीमा  एकपटक  िगरपानिकाको  िै  पहिमा  सरसर्ाई  गिे  कायिक्रमिाई  

अनभयािको  रूपमा  िै  सञ्चािि  गररिेछ  ।  साथै  सर्ाई  टोि  र्वकास  समूह  गठि  गरी  अिुदाि 

ददइिेछ  र  उिीहरु  मध्येबाट  प्रत्येक  वर्ि उत्कृि  हुिेिाई  पुरस्कृत  गररिेछ।  

१६)  भ -ुकम्प  पीनित   र्रधिीिाई  र्र  निमािण  गिि सहजीकरण  र  िलसापासमा  ददँदै  आएको  कर  

छुटिाई  निरन्तरता  ददइिेछ।   

१७)  पुराताक्षत्वक  शेिीमा  र्र  निमािण  र्र  निमािण  गरेमा  रु .१  िाख  र्वशेर् सहुनियत  ददइिेछ।   

१८)  िगरक्षेत्र  नभत्रका  अव्यवक्षस्थत  र्वधुतू् तारहरुिाई  व्यवक्षस्थत  गररिेछ।   

१९)  निनभजि  सिक  कायाििय  ,  िनितपुर  काठमाण्िौमा  गानभएको  हुिािे  निनभजि  सिक  कायाििय  

िनितपुर  यथास्थािमा  रहिको  िानग  िेपाि  सरकार  समक्ष  जोिदार  माग  माग  गदिछौ।  

२०) चापागाँउ-ठेचो-झरुवारासी-िेिे क्षेत्रमा र्वद्युत प्रसारण िाईि सेवा अवरुद्ध भईरहिे 
हुिािे िेपाि र्वद्युत प्रानधकरण िगिखेि शाखासँग समन्वय गरी ियाँ िाईि र्वस्तार 
िाई नतव्र रुपमा अगानि बढाईिेछ ।  

११.  र्वपद् व्यवस्थापि सम्बन्धी िीनतः 
१)  िगरक्षेत्रनभत्र  हुिे  बाढी  पर्हरो ,  आगिागी ,  भकुम्प ,  चट्याङ ,  वन्यजन्तु आक्रमण ,  आददजस्ता  

प्राकृनतक  र्वपक्षि  र  अन्य  क्रनत्रम  र्वपक्षिमा  तुरुन्त  राहत  कायि कायािन्वयिमा  ल्याउि  स्थािीय  

र्वपद्  व्यवस्थापि  केन्रिाई  र्क्रयाशीि  बिाइिेछ  ।  केन्रमा  िेपाि  प्रहरी ,  सशस्त्र  प्रहरी   बि 

िेपाि ,  िगर  प्रहरी ,  िेपाि  रेिक्रस  सोसाइटीसँगको  समन्वयमा  र्वपद्  व्यवस्थापि  सम्बन्धी  
दीर्िकािीि  योजिा  तयार  गरी  िागु गररिेछ  ।   

२)  र्वपद्  व्यवस्थापिको  समयमा  आवश्यक  पिे  अस्थायी  सेल्टरहरूको  पर्हचाि  गरी  र्वपद्को  
समयमा  शीघ्र  सञ्चाििमा  ल्याउिे  व्यवस्था  नमिाइिेछ  । 

३)   

४)  र्वपद्को  समयमा  उद्धार  तथा  राहत  कायििाई  प्रभावकारी  बिाउि  प्रत्येक  विामा  िेपाि  प्रहरी ,  
सशस्त्र  प्रहरी  बि ,  िेपाि ,  युवा  लिव ,  रेिक्रस ,  स्काउट ,  लयाम्पस ,  र्वद्यािय ,  तथा  सामाक्षजक  

अनभयन्ताहरू  समेतको  संिग्ितामा  शीघ्र  उद्धार  स्वयंसेवक  (Quick Rescue Volunteer) 

को गठि  गररिेछ  ।   
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५)  िगरक्षेत्रनभत्र  र्ट्ि  सलिे  आगिागीका  र्टिाहरूबाट  हुिे  क्षनत  न्यूिीकरण  गिि एक  वारुणयन्त्र  

खररद  कायििाई  अगानि  बढाइिेछ  ।  साथै  वारुणयन्त्रको  सवारीचािक  तथा  दक्ष  जिशक्षिहरू  

२४  सै  र्ण्टा  तयारी  अवस्थामा  रहिे  व्यवस्था  नमिाइिेछ  ।   

६)  सम्भार्वत  आगािागीका  र्टिाहरूिाई  समयमै  नियन्त्रण  गिि प्रत्येक  व्यापाररक ,  सरकारी  तथा  
निजी  र्रहरूमा  समेत  अक्षग्ि  नियन्त्रक  यन्त्र  राख्ने व्यवस्था  नमिाइिेछ  ।  

७)  रेिक्रस  एवं  र्वपद  व्यवस्थापिसँग  सम्बन्धी  संस्थाहरुसँग  समन्वय  गरी  ३००  जिा   तानिम  प्राप्त  

उद्धार  टोिी  तयार  गिे  िीनत  निइएको  छ  । 

८)  युवाहरुिाई  र्वपद  व्यवस्थापि  गिेखािका  तानिमहरु  सञ्चािि  गररिेछ।   

९)  कोनभि-१९   िगायत  समय  समयमा  आइपिे  र्वपदजन्य  र्टिाबाट  प्रभार्वतहरुको   िानग  समय  

समयमा  मिोसामाक्षजक  परामशिका  कायिक्रमरु  सञ्चािि  गररिेछ  । 

 

१२. वातावरण सम्बन्धी िीनतः 
१)  सामुदार्यक   वििाई  उद्यमशीिताको  रूपमा  र्वकास  गररिेछ  । 

२)  िगरपानिका  क्षेत्र  नभत्र  हररयािी  प्रवद्धिि  गिि र  वातावरण  संरक्षण  गिि र्ोहरमैिा  व्यवस्थापि ,  

सिक  र्किारामा  नबरुवा  रोप्ि  साथै  एक  र्र  एक  नबरुवािाई  निरन्तरता  ददइिेछ।   

३)  िगरपानिकाबाट  सञ्चािि  हुिे  ठूिा  योजिाहरूबाट  वातावरणमा  पिि सलिे  असरहरुिाई  कम  

गिि IEE/EIA  अध्ययि  गिे  िीनत  अबिम्बि  गररिेछ।   

४)  वातावरण ,  सरसर्ाई  सम्बन्धी  जिचेतिामूिक  कायिक्रम ,  3R  Concept  बाट  कम्पोि  मि  

तथा  िकुर्हिे  र्ोहोर  व्यवस्थापि  सम्बन्धी  तानिम ,  गोष्ठी ,  जिचेतिामूिक  कायिक्रममा  जोि  ददिे 

िीनत  निइिे  छ।   

५)  बज्रवाराहीको  काँिेभ्याकुर ,  गोदावरीको  सेतो  पुतिीको  संरक्षणमा  जोि  ददइिेछ।   

६)  छािा  चौपाया  नियन्त्रण  तथा  व्यवस्थापिको  िानग  उपयुि  स्थािमा  कान्जी  हाउसको  व्यवस्था  
गररिेछ।   

७)  यस  िगरपानिकािाई  प्िाक्षस्टक  मुि  क्षेत्र  र्ोर्णा  गदै  प्िाक्षस्टकका  र्वकल्पका  सामग्रीहरु  

उत्पादि  र  प्रयोगमा  प्राथनमकता  ददइिेछ।   
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८)  सामुदार्यक  विहरूिाई  स्थािीयको  आय-आजिि  बढाउि  एग्रो  र्रेस्ट  िीनतिाई  निरन्तरता  
ददइएको  छ।   

९)  यस  िगरपानिकानभत्र  १४  ओटै  विामा  १००/१००  वटा  र्िरु्ि  नबरुवा  उपिब्ध  गराइिेछ। 

१०)  विक्षेत्र  पर्हचाि ,  कायियोजिा  निमािण  गरी  सरोकारवािा  निकायसँगको  समन्वयमा  कायि 
गररिेछ  ।   

११)  युवा  र्पंढीिाई  आकर्र्िक  गरी  आधुनिक  व्यवसार्यक  रूपमा  जनिबुटी  खेतीमा  संिग्ि  ।  गिि 
पहि  गररिेछ  । 

१२)  िगर  सौन्दयि बृर्द्ध  र  हररयािी  प्रवद्धिि  गिि सिक  छेउछाउ  रुख  रोप्िे  अनभयाििाई  निरन्तरता  
ददइएको  छ।   

१३)  जिचेतिा  अभवृर्द्ध  गरी  प्िाक्षस्टक  र  प्िाक्षस्टजन्य  पदाथि जथाभावी  र्ल्िेिाई  कारवाही  गिे  

िीनत  निइएको  छ। 


