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नगर उपप्रमखु श्री मनुा अधिकारीज्यूद्वारा धमधि २०७९ असार १० गिे गोदावरी नगरपाधिकाको 
एघारौं नगरसभा समक्ष प्रस्ििु गोदावरी नगरपाधिका बज्रवाराही, िधििपरुको आधथिक वर्ि 

२०७९/८० को 
नीधि िथा कायिक्रम 

यस गोदावरी नगरपाधिकाका नगरसभाका सदस्यज्यूहरू,  

सम्पूर्ि कमिचारी साथीहरु, 
दाजभुाई दददीबहहनीमा नमस्कार ।   

 

दोस्रो स्थानीय िह धनवािचन २०७९ सफििापूविक सम्पन् न भएकोमा  नेपाि सरकार, धनवािचन 
आयोग नेपाि, सम्पूर्ि सरुक्षाकमीहरु, राजनीधिक दि,  सम्पूर्ि नगरवासी िथा सम्पूर्ि 
कमिचारीहरु प्रधि हाददिक आभार एवम ्िन्यवाद प्रकट गदिछु । स्थानीय िह धनवािचनमा सफि 
एवम ् हवजयी हनेु सम्पूर्ि उम्मेद्वारहरुिाई सफि कायिकािको शभुकामना सहहि बिाई ज्ञापन 
गनि चाहन्छु । गि कायिकािमा एकसाथ काम गरेका साथीहरु सँगै नयाँ साथीहरुिाई पधन 
समग्र गोदावरी नगरपाधिकाको हवकास र समहृिमा सहक्रय योगदान र सहकाररिाको अपेक्षा 
सहहि आधथिक वर्ि २०७९/८० को नीधि िथा कायिक्रम धनमािर् गरेका छौं ।नेपािको संहविान, 

मौधिक हक, राज्यका धनदेशक धसिान्ि, नेपाि सरकारको नीधि िथा कायिक्रम, २०७९/८० को 
बजेट िथा कायिक्रम, पन्रौ आवधिक योजना, ददगो हवकासको िक्ष्य,  प्रदेश सरकारको नीधि िथा 
कायिक्रमिाई पधन आत्मसाि गरी यो नीधि िथा कायिक्रम ियार गररएको छ ।  

हवगि दईु वर्िदेखख हवश् वभर फैधिरहेको कोधभड-१९ को महामारी केही हदसम्म रोकथामको 
अवस्थामा पगेुको छ । िर पधन यसिे समग्र देशसँगै ग्रामीर् िथा शहरी अथििन्रमा नराम्रो 
असर पारेको हामी सबै साक्षी रहेका छौ । यस चनूौिी सामना गनिका िाधग हामीमा रहेका सबै 
सम्भावनाहरुिाई अधिकिम पररचािन गनुिपने आवश्यकिा रहेको छ ।  

यस नीधि िथा कायिक्रम धनमािर्का क्रममा नगर कायिपाधिका सदस्यहरु, सम्पूर्ि नगरसभा 
सदस्यहरु, कमिचारीहरु, बहुिखजवीहरु, खशक्षाहवद्हरु एवम ् सम्पूर्ि नगरवासी शभुखचन्िकहरुको 
अमूल्य सझुावहरु यथासम्भव समावेश गने प्रयास गरेका छौं । यस गोदावरी नगरपाधिकाको 
समहृि र हवकास गनिका िाधग सम्पूर्ि नगरपाधिकाका पदाधिकारी र सरोकारवािा सबैमा हाददिक 
आह् वान गनि चाहन्छु, साथै आगामी पाँच वरे् कायिकािमा यस नगरपाधिकािाई देशकै नमूना 
नगरपाधिका बनाउने प्रधिवििा समेि व्यक्त गनि चाहन्छु ।  

नगरसभा सदस्यज्यूहरू !  

अब म यस सम्माधनि सभा समक्ष गोदावरी नगरपाधिकाको आधथिक वर्ि २०७९/८० को 
वाहर्िक नीधि िथा कायिक्रम संखक्षप्त रूपमा प्रस्ििु गनि चाहन्छु । जसमा दीघिकािीन सोंंच, 

िक्ष्य, उद्देश्य र प्राथधमक क्षेर यस प्रकार रहेका छन ् 
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दीघिकािीन सोच : “कृहर् पूवाििार र पयिटकीय नगरी,  समावेशी,  स्वच्छ र समिृ गोदावरी”  भन् ने 
नाराका साथ कृहर्, पयिटन, सामाखजक हवकास र ददगो भौधिक पूवाििारको 
धनमािर् सहहि गोदावरी नगरिाई समिृ र उन् नि बनाउने दीघिकािीन सोंंच 
रहेको     छ ।  

िक्ष्य : कृहर्, पयिटन, उद्योगको एकीकृि हवकास गदै समनु् नि र हररि शहरको धनमािर् गरी 
सखुी/खुसी नगरको रुपमा हवकास गने ।   

उद्दशे्य 

 कृहर् क्षेर र पयिटन क्षेरको हवकास र हवस्िार गदै त्यसको व्यवसायीकरर् गने,  

 नगपाधिकामा संचाधिि हवद्यािय खशक्षािाई अझ गरु्स्िरीय एवम ्नधिजा उन्मखु बनाउने, 
 नगरवासीहरूिाई आिारभिू स्वास््यको सधुनखश् चििा प्रदान गने,  

 नगरपाधिका क्षेरमा आिारभिु शहरी पूवाििारहरू हवकास गरी सम्मनु् नि नगरको रूपमा 
हवकास गने,  

 नगरक्षेरमा आन्िररक श्रोि सािन, अवसर र क्षमिाको उच्चिम उपयोग गरी आधथिक 
वहृि िथा आधथिक हवकास गने,  

 नगरपाधिकाको साविजधनक सेवा प्रवाहिाई गरु्स्िरीय बनाई नगरमा सशुासन प्रवििन 
गने।   

प्राथधमकिाका क्षरेः  

 आधथिक हवकास  

 सामाखजक हवकास  

 पूवाििार हवकास  

 वािावरर् िथा हवपद् व्यवस्थापन  

 संस्थागि हवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन ।  
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(क) आधथिक हवकास  

(अ) कृहर्/पशपुािन  

१. खाद्य उत्पादनमा आत्मधनभिर हनु “नराखौं जधमन खािी-रोपौं अन् नबािी” कायिक्रम शरुु 
गररनेछ ।  

२. यवुा कृर्कहरुिार्ि गोदावरी उद्योग वाखर्ज्यसंघसगँ सहकायि गरी न्यून व्याजदरमा 
ऋर्को व्यवस्था धमिार्नेछ ।  

३. कृर्किार्ि कृहर् उपकरर् अनदुानमा उपिब्ि गरार्ने व्यवस्था धमिार्नेछ ।  

४. पशपुािन व्यवसायमा यवुािार्ि आकहर्िि गनि पश ु िथा कृहर् धबमा कायिक्रमिार्ि 
धनरन्िरिा ददर्नेछ । 

५. समयमा मि, बीउ र हकटनाशक और्िीको पयािप्त व्यवस्था गनि हरेक वडामा कृहर् 
सहकारी खोधिने िथा भएका कृहर् सहकारीिार्ि व्यवखस्थि गररनेछ ।  

६. प्राङ् गाररक मि बनाउने हकसानिार्ि अनदुानको व्यवस्था गररनेछ ।  

७. नगरस्िरीय कृहर् मि र धबउ भण्डारर्को व्यवस्था धमिार्नेछ ।  

८. पश ुिथा कृहर् सेवा हवस्िारको िाधग सेवा केन्र हवस्िार गररनेछ ।  

९. नगरस्िरीय कृहर् िथा पश ुमेिा सञ् चािन गररनेछ साथै यवुा कृर्किार्ि कृहर्मा आकहर्िि 
गनि धबना व्याज ऋर्को व्यवस्था गररनेछ ।  

१०. माटो सहुाउँदो कृहर्को िाधग माटो पररक्षर् कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ ।  

११. माटोको अखम्िय पन कम गनि कृर्किार्ि १० मेहिकटन चनुा हविरर् गररनेछ ।  

(आ) खानेपानी र धसंचार्ि  

१. गोदावरी कुना खोिा ड् यामिार्ि नगरको गौरवको आयोजनामा राखेर काम अघी बढार्ने 
छ ।  

२. स्वच्छ हपउने पानीको थप व्यवस्थाको िाधग उपत्यकाका पाधिकासँग समन्वयन गरी 
मकवानपरुको धसस्नेरी खोिाको पानी नगरमा ल्याउन पहि गररनेछ ।   

३. गोदावरी नगरपाधिकामा रहेका साना/ठूिा पानीका प्राकृधिक स्रोि र महुानहरुिार्ि 
संरक्षर् गररनेछ ।  

४. राजकुिोिार्ि थप व्यवखस्थि गरी बाहै्र महहना सञ् चािन गनि सहकने बनार्नेछ । 

५. नगर क्षेरमा रहेका साना-ठूिा सबै पोखरीको संरक्षर् गरी सखु्खायाममा धसंचार्का िाधग 
समेि प्रयोगमा ल्यार्नेछ ।   

६. कृहर्योग्य जधमनमा धसंचार्का िाधग सहज रुपमा पानीको व्यवस्था गररनेछ । 

७. वडा नं. १० को मूि डोिमा खानेपानी ड् याम धनमािर् कायििार्ि प्राथधमकिा ददर्नेछ ।  

८. धनजी संघ संस्थासँग समन्वय गरी स्वच्छ खानेपानी हविरर् अधभयान सञ् चािन गररनेछ 
। 

९. िेिे महादेव खोिामा ड् याम धनमािर् गररनेछ ।    
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(र्) पयिटन  

१. गोदावरी नगरपाधिकामा पयिटकको बसार्िार्ि िम्ब्याउन होमस्टे, ररसोटि र होटि 
सञ् चािनिार्ि प्रोत्साहहि गररनेछ ।  

२. फुल्चोकी, देवीचौर, हवशंखुनारायर्, िेिे िगायिका ठाउँिार्ि समेटेर पयिटकीय पदमागि 
(Tourism Trail) धनमािर् गररनेछ । 

३. देवीचौर,हवशंखुको चापाखकि  र कोटडाँडामा होमस्टे सञ् चािन गररनेछ ।  

४. देवीचौर पयिटकीय पूवाििार धनमािर्िार्ि धनरन्िरिा ददर्नेछ ।   

५. शाहसीक खेि (बखन्जजम्प, खजपिार्न, प्याराग्िार्धडङ र रक क्िार्खम्बङ्ग) का िाधग 
धनजी क्षेरिार्ि आह् वान गररनेछ ।  

६. स्टार होटि दिाि प्रहक्रयािार्ि सहधुियि ददर्ि पयिटन प्रवििनिार्ि जोड ददर्नेछ ।  

७. गोदावरी महोत्सव आयोजना गररनेछ ।  

(र्ि) सहकारी/उद्यम/व्यापार  

१. उद्यम गनि चाहने यवुा र महहिािार्ि सहकारीहरुसँग समन्वय गरी न्यून व्याजदरमा ऋर् 
उपिब्ि गरार्नेछ ।  

२. नगरपाधिका धभरका सहकारीहरुिार्ि उत्पादनमखुी, व्यवसाहयक, आयमूिक बनाउन 
कायिक्रम धनमािर् गररनेछ ।  

३. यवुा रोजगार कायिक्रम अन्िगिि ५०-५० को अविारर्ा अनसुार नगर धभरका 
यवुाहरुिार्ि उद्यमी बनाउन यवुा िखक्षि कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ ।  

४. गोदावरी यवुा उद्यमी कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ ।  

५. हवत्तीय िथा सहकारी संस्थाहरुिार्ि सामाखजक उत्तरदाहयत्व कायम गनिमा जोड ददर्नेछ 
।  

६. नगरपाधिकािे महहिाहरुिार्ि उद्यमी बनाउन झोिा, चप्पि, साबनु, कपडा िथा सौन्दयि 
सामान उत्पादनका िाधग साना उद्योग स्थापनाको नीधि अविम्वन गररनेछ ।  

(उ) बजार व्यवस्थापन  

१. हकसानको उत्पादनिार्ि उपभोक्तासम्म पयुािउने कायिक्रमिार्ि अघी बढार्नेछ जस 
अन्िगिि स्थानीय उत्पादनहरुिार्ि प्राथधमकिा ददँदै नगरको हवधभन् न स्थानमा हाट बजार 
सञ् चािन गने व्यवस्था धमिार्नेछ ।  

२. “एक वडा एक उत्पादन” योजना सञ् चािन गरी बजारीकरर्को व्यवस्था धमिार्नेछ ।  

३. आिधुनक िरकारी बजार धनमािर् गररनेछ  ।  

(उ) साविजधनक यािायाि सरुक्षा 

१. साविजधनक यािायािको सहज पहुँचका िाधग गोदावरी नगर बस सञ् चािन गररनेछ ।  
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२. नगरपाधिकाका धभरका धभरी सडकहरुमा साविखजनक यािायाि सञ् चािनका िाधग 
यािायाि व्यवसायीसँग समन्वय गरी साविजधनक सेवा हवस्िार गररनेछ ।  

३. धनजी सवारी सािन हकन् न चाहनिे नगरवासीिार्ि हवद्यिुीय सवारी सािन हकन् न प्रोत्साहहि 
गदै हवत्तीय संस्थासँग समन्वय गरी सहधुियिपूर्ि व्याजदरमा उक्त सािन हकन् ने व्यवस्था 
धमिार्नेछ ।  

४. स्माटि सडक बत्ती जडानिार्ि िीव्रिा ददँदै गोदावरी नगरपाधिकािार्ि उज्यािो नगर 
बनार्नेछ ।  

५. सरुखक्षि नगर बनाउन नगरका सडकमा धसधसहटभी जडान कायििार्ि धनरन्िरिा ददँदै 
आवश्यकिा अनसुार थप गदै िधगनेछ ।  

(ए) सम्पदा/ संस्कृधि संरक्षर्  

१. िेिे, ठेचो, ठैव, बाडेगाउँ र चापागाउँिार्ि सम्पदा र सांस्कृधिक वडाको रुपमा हवकास 
गररनेछ ।  

२. मूििसम्पदा (मठ मखन्दर, पाटी, फाल्चा) को धनमािर् र पनु:धनमािर्िार्ि प्राथधमकिा ददर्नेछ 
।   

३. गोदावरी नगरपाधिकाका महत्वपूर्ि जारा, नाचहरुको संरक्षर् गनि अनदुानको व्यवस्थापन 
गररनेछ ।  

४. गोदावरी नगरपाधिकाधभर मनार्ने जारा, पवि समेटेर धिखखि दस्िावेज प्रकाशन गररनेछ 
। 

५. जारा, पवि सञ् चािनको हवद्यमान दरबन्दीिार्ि धनरन्िरिा ददँदै आवश्यकिा अनसुार 
जनश्कखक्त थप गदै िधगनेछ ।  

६. नगरधभर बसोबास गने सम्पूर्ि जािजाधिका गठुीहरुको संरक्षर् र व्यवस्थापनिार्ि महत्व 
ददर्नेछ ।  

७. नगरस्िरीय सांस्कृधिक बाजा प्रधियोधगिाको आयोजना गररनेछ ।  

८. सम्पदा क्षेरमा धस धस क्यामेराको व्यवस्था गररनेछ।  

९. साविजधनकस्थिको पहहचान गरी हकररयापरुी भवन धनमािर्को कायििार्ि प्राथधमकिा 
ददर्नेछ ।  

१०. भार्ा िथा संस्कृधि संरक्षर्का िाधग गोदावरी साहहत्य पररर्द् द्वारा कायिक्रम सञ् चािन 
गररनेछ ।  

(ऐ) हस्िकिा  

१. नगरधभर उत्पाददि हस्िकिा सामग्रीहरुको धबक्री हविरर् र प्रवििनका िाधग वर्िको दरु्ि 
पटक प्रदशिनीको व्यवस्था गररनेछ ।  

२. हवधभन्न वडाहरुमा संग्रहािय धनमािर्को कायििार्ि अगाधड बढार्नेछ ।  

३. नगरक्षेरधभरका हस्िकिा सामाग्री प्रवििन गनिका िाधग प्रदशिनशािा खोधिनेछ ।  

(ओ) यवुा खेिकुद िथा मनोरञ्जन एवम ्सम्मान र परुस्कार  

१  
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२ खेिाडीिार्ि प्रोत्साहहि गनि हवधभन् न खेि प्रधियोधगिा आयोजना गररनेछ ।  

३ राहिय र अन्िरािहिय पदक प्राप्त गने खेिाडीिार्ि सम्मान सहहि परुस्कृि गररनेछ ।  

४ नगरका गहना साहहत्यकार, किाकार, संस्कृधिहवद् िगायििार्ि सम्मान सहहि परुस्कृि 
गररनेछ ।  

५ नगरको शैखक्षक, सामाखजक, आधथिक, सांस्कृधिक हवकासमा योगदान पयुािउने व्यखक्तहरुको 
योगदानिार्ि अधभिेखीकरर् गनि नगर प्रोफार्ि ियाउर गररनेछ ।  

६ नगरधभरका मखु्य चोक, हवद्यािय र अस्पिाि वरपरको क्षेरिार्ि Free Wifi Zone 

बनार्नेछ ।  

७ हवद्याियस्िरीय मेयरकप खेिकुद प्रधियोधगिा सञ् चािन गररनेछ ।  

८ सन्िनेिा कृष्र् प्रसाद भट्टरार् खेिकुद प्रधियोधगिा सञ् चािन गररनेछ ।  

९ हवद्यािय भोिखुन्टयर खेिकुद प्रखशक्षकको व्यवस्था गररनेछ ।  

१० गोदावरी चापागाउँमा ग्रासरुट फुटबि प्रखशक्षर् कायि सञ् चािन गररनेछ ।  

११  गोदावरी नगर स्थापनाको अवसरमा गोदावरी म्याराथनु प्रधियोधगिा सञ् चािन गररनेछ ।  

१२  सागमा स्वर्ि पदक हवजेिा खेिाधडिार्ि आखजवन माधसक ५ हजार भत्ताको व्यवस्था 
गररनेछ ।  

१३  गोदावरी नगर यवुा पररर्द् र गोदावरी खेि प्रधिष्ठान गठन गरी यवुामैरी कायिक्रमिार्ि 
व्यवखस्थि गररने छ ।  

(औ) सूचना िथा सञ् चार  

१ गोदावरी शीर्िकको पधरका वाहर्िक रुपमा प्रकाखशि गररनेछ ।  

२ गोदावरी नगरपाधिकाका नवधनवािखचि जनप्रधिधनधिहरुको योगदान समेहटने गरी पखुस्िका 
प्रकाशन गररनेछ ।  

३ कायिपाधिकाका धनर्िय प्रवक्ता माफि ि साविजधनक गररनेछ।  

(अं) राजश् व िथा आन्िररक आय  

१. नगरपाधिकाको राजश् व वहृि गनिका िाधग १४ वटा वडामा नगर प्रहरी सहहि टोिी 
बनाएर नगरवासीिार्ि प्रोत्साहहि बनाउँदै “नगरवासीको दाहयत्व, नगरको अधभयानमा 
अपनत्व” भन् ने अधभयानका साथ प्रत्येक पसि पगुी प्रमार्पर हविरर् गररनेछ ।  

२. यस अखघ प्राङ् गाररक मि बनाउने उद्योग, सेधनटरी प्याड बनाउने उद्योग, सामदुाहयक 
सरकारी हवद्यािय धसफाररस दस्िरु, बािकल्यार् केन्र, ज्येष्ठ नागररक केन्र, योग ध्यान 
केन्र, नगरपाधिकाको नक्सा प्रयोजनको िाधग पठाउने चार हकल्िा, नािा प्रमाखर्ि 
दस्िरु(मिृकसँग), उजरुी दस्िरु (धनवेदन) न्याहयक सधमधिमा साँि, धसमाना, हववाद उजरुी 
(महहिा वा ज्येष्ठिा) जस्िा नयाँ व्यवसाय दिाि र नहवकरर्मा िाग्दै आएको शलु्क 
धमनाहा गररनेछ ।  

३. राजश् वको दायरा हवस्िारका िाधग अध्ययन कायिदि बनार् सझुाव कायािन्वयन गररनेछ 
।  
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(ख) सामाखजक हवकास  

(अ) खशक्षा  

१. नगरपाधिकाधभर स्थायी बसोबास गने दधिि िथा हवपन् न प्रत्येक वडाबाट एक एक जना 
हवद्याथीिार्ि एमधबधबएस र र्खन्जधनयररङ्ग अध्ययनका िाधग छारवखृत्तको व्यवस्था गररनेछ 
।  

२. नगरपाधिकाधभर धनमािर् शरुु भएको प्राहवधिक किेजको धनमािर् कायििार्ि धिव्रिा प्रदान 
गररनेछ ।   

३. नगरपाधिकाधभरका महत्वपूर्ि सम्पदा, संस्कृधि िथा िाधमिक िथा पयिटकीय स्थिहरुको 
पररचयिार्ि पाठ् यक्रममा समावेश गररनेछ ।  

४. स्नािक िहसम्म अध्ययन गने ५० जना दधिि अल्पसंख्यक िथा हवपन् न वगिका 
हवद्याथीहरुिार्ि छारवखृत्त प्रदान गररनेछ ।  

५. आ व २०७९/८० देखख १, २, ३ कक्षामा स्थानीय पाठ् यक्रम िाग ुगररएको छ ।  

६. नगरधभर सञ् चाधिि माध्यधमक हवद्याियिार्ि समेि अनदुानको व्यवस्था गररनेछ ।  

७. उत्कृष्ट सामदुाहयक र संस्थागि हवद्याियिार्ि परुस्कृि गररनेछ ।  

८. नगरपाधिका धभरका हवद्याियहरुमा प्राहवधिक हवर्यिार्ि अधनवायि बनार्नेछ ।  

९. अधभभावकहवहीन बािबाधिकािार्ि धन:शलु्क खशक्षाको व्यवस्था गररनेछ ।  

१०. हवद्याियहरुमा मािभृार्ामा अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था धमिार्नेछ ।  

११. यस आधथिक वर्ि देखख हवद्यावाररिी गने नगरधभर स्थायी बसोबास गरेका हवद्याथीिार्ि प्रधि 
हवद्याथी रु.२५,०००।– (पच्चीस हजार) नगद सहहि सम्मान गररनेछ ।   

१२. हवद्याथीिे एसर्र्मा प्राप्त गरेको ग्रडेको आिारमा खशक्षकिार्ि सम्मान सहहि परुस्कृि 
गररनेछ ।  

१३. स्नािक र स्नािकोत्तर गरेका खशखक्षि बेरोजगार यवुािार्ि सामदुाहयक हवद्याियहरुमा 
धनखश् चि पाररश्रधमक सहहि ५० जना स्वयंसेवक खशक्षकको रुपमा काम गने व्यवस्था 
धमिार्नेछ ।  

१४. ECD कक्षा सञ् चािनको िाधग रु.२५,०००।–(पच्चीस हजार) अनदुान प्रदान गररनेछ 
।  

१५. आिारभिु िह (१ देखख ५) का हवद्याियका हवद्याथीिार्ि पोशाक िथा झोिा हविरर् 
गररनेछ ।  

१६. जनप्रधिधनधिहरुिार्ि सामदुाहयक हवद्याियप्रधि उत्तरदायी बनार्नेछ ।  

१७. हवद्याथी र खशक्षक संख्या न्यून रहेका नखजकका हवद्याियहरुिार्ि मजि गने नीधि 
अविम्वन गररनेछ । मजिर भएका हवद्याियिार्ि भौधिक पूवाििार, खशक्षक िथा अन्य 
सहुविािे सम्पन् न   बनार्नेछ ।  

१८. नगर खशक्षा ऐन, धनयमाविी, कायिहवधि, मापदण्ड िथा खशक्षासँग सम्बखन्िि अन्य 
काननुहरु यसै आधथिक वर्िधभर धनमािर् गररनेछ ।  



8 
 

१९. शैखक्षक गरु्स्िर अधभवहृिका िाधग आवश्यक िाधिमको व्यवस्था गररनेछ ।  

२०. हवद्याियस्िरीय अधिररक्त हक्रयाकिाप प्रधियोधगिा सञ् चािन गररनेछ ।  

२१. सम्पूर्ि हवद्याियमा स्काउट यधुनटको स्थापना गररनेछ ।  

२२. संघीय सरकार र गोदावरी नगरपाधिकाको नीधि अनरुुप खशक्षक दरबन्दी धमिान 
कायििार्ि यसै आधथिक वर्िको प्रथम चौमाधसकमा सम्पन्न गररनेछ ।  

२३. सामदुाहयक िथा संस्थागि हवद्याियको शैखक्षक गरु्स्िर सिुार गनि उच्चस्िरीय अनगुमन 
सधमधि गठन गरी अनगुमनको कायििार्ि प्राथधमकिा ददर्नेछ ।  

२४. नगरपाधिकाको प्रशासकीय भवनमा एक पसु्िकािय स्थापना गररनकुा साथै एक वडा 
एक पसु्िकािय नीधि िाग ुगररनेछ ।  

२५. संस्थागि हवद्याियको पाठ्यक्रम र शलु्कका हवर्यमा मापदण्ड धनिािरर् गरी अनगुमन 
कायििार्ि धिव्रिा ददर्नेछ ।  

२६. नगरपाधिकामा रहेको नगरस्िरीय सामदुाहयक पसु्िकाियिार्ि थप प्रवििन गररनेछ । 

२७. सामदुाहयक हवद्याियमा सेवारि रहँदाको अवस्थामा कुनै कारर्िे राज्यकोर्बाट ििब 
खाने खशक्षक िथा कमिचारीको स्वगािरोहर् भएमा पाररवाररक भरथेगका िाधग रु ५० 
हजार प्रदान गररनेछ । सोका िाधग खशक्षक िथा कमिचारी आकखस्मक सहयोग कोर् 
खडा गने कायििार्ि धनरन्िरिा ददर्ने छ ।   

२८. नगरपाधिका क्षेरमा उच्च खशक्षाका िाधग सञ् चाधिि सामदुाहयक िफि का जनभावना 
क्याम्पस, फुल्चोकी क्याम्पस, बज्रवाराही क्याम्पस र हकहटनी क्याम्पसको शैखक्षक 
हवकासका िाधग साहवकमा प्रदान गदै आएको शैखक्षक अनदुानिार्ि धनरन्िरिा ददर्नेछ ।  

२९. गोदावरी राहिय साहहत्य महोत्सव आयोजना गररनेछ ।  

३०. जनभावना क्याम्पसको स्िरोन् नधि गनि संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गररनेछ ।   

३१. गोदावरी सामदुाहयक पसु्िकाियिार्ि नगरस्िरीय अध्ययन केन्रको रुपमा स्थापना 
गररनेछ ।  

(आ) स्वास््य 

१. प्रत्येक स्वास््य चौकीमा खचहकत्सक सहहिको सामदुाहयक वडा स्वास््य खक्िधनक 
सञ् चािन गररनेछ ।  

२. बज्रबाराही प्रदेश अस्पिाििार्ि हवशेर्ज्ञसहहिको व्यवखस्थि अस्पिाि बनाउन सहयोग 
गररनेछ ।  

३. नगर अस्पिाि धनमािर्को प्रहक्रयािार्ि अगाधड बढार्नेछ ।  

४. सञ् चािनमा आएको स्वास््य बीमा कायिक्रमिार्ि धनरन्िरिा ददर्नेछ ।  

५. ज्येष्ठ नागररकिार्ि उपिब्ि गराउँदै आएको धन:शलु्क और्िीिार्ि धनरन्िरिा ददर्नेछ ।  

६. जटीि रोगबाट ग्रधसि भएका नगरवाधसिार्ि उपिब्ि गराउँदै आएको २५ हजार 
अनदुानिार्ि बढाएर ३५ हजार गररएको छ ।   

७. नगरपाधिकामा स्थायी बसोबास गने सरकारी िथा अििसरकारी स्वास््य संस्थामा सतु्केरी 
हनेु महहिािार्ि २ हजार पोर्र् भत्ताको व्यवस्था गररनेछ ।यो प्राविान दरु्ि 
सन्िानसम्मको हकमा िागू हनेुछ ।  
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८. अपाङ्गिा भएका र ज्येष्ठ नागररकहरुिार्ि बज्रबाराही अस्पिािमा स्वास््य परीक्षर्मा 
छुटको व्यवस्था धमिार्नेछ ।  

९. गोदावरी नगरपाधिकाको सबै वडाबाट क्रमश एम्बिेुन्स सेवा सञ् चािनमा ल्यार्नेछ । 

१०. िेिे प्राथधमक स्वास््य केन्र र बाडेगाँउ प्राथधमक स्वास््य केन्रबाट एक्सरे सेवा 
सहहिको सेवा हवस्िार गररनेछ ।   

११. गोदावरी नगरस्िरीय प्रयोगशािा (ल्याब) सञ् चािनमा ल्यार्नेछ ।  

१२. जेष्ठ नागररक धनशलु्क घमु्िी स्वास््य खशहवर सञ् चािन गररनेछ ।  

१३. चापाखकि  र छोटेडाँडामा स्वास््य खक्िधनक सञ् चािन गररनेछ ।  

१४. नगरस्िरीय मनोपरामशि सेवा सञ् चािन गररनेछ ।  

१५. “गरौं योग बनौं धनरोग” अधभयानिार्ि सबै वडामा हवस्िार गररनेछ ।  

(र्) महहिा, बािबाधिका, ज्येष्ठ नगाररक र समावेशीकरर्  

१ महहिािे सञ् चािन गने सहकारी, धनजी संघ संस्था, महहिािे नेितृ्व गरेका हप्रस्कुि, 
सामदुाहयक र धनजी हवद्यािय िगायिका संघ संस्थािार्ि प्रोत्साहहि गनि हवशेर् कायिक्रम 
ल्यार्नेछ ।  

२ महहिा उद्यमशीििा प्रवििन गनि कायिहवधि धनमािर् गरी धबना धििो, धबना व्याज 
नगरपाधिकाबाट ऋर् उपिब्ि गरार्नेछ ।     

३ महहिाहरुको क्षमिा हवस्िारका िाधग आवश्यकिाका आिारमा िाधिम उपिब्ि गरार्नेछ 
।   

४ हवभेद र हहंसा रहहि न्यायपूर्ि पाधिका धनमािर्का िाधग वडामा रहेका आमा समूह, 
महहिा समूह माफि ि टोि टोिमा चेिनामूिक कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ ।  

५ छुवाछुि र मानवीय हवभेदमकु्त नगरपाधिका धनमािर्का िाधग कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ 
।   

६ बाि अधिकारको प्रवििन हनेु गरी सहभाधगिा, हवकास र सरुक्षाको प्रत्याभधूि ददिाउने 
कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ । 

७ हवधभन् न घरायसी िथा आधथिक अभाविे पढार् धनरन्िर गनि नसकेका महहिािार्ि खशक्षामा 
पहुँच पयुािउने अधभप्रायिे नगरपाधिका धभर “गोदावरीको अधभयान, महहिािार्ि खशक्षामा 
प्रोत्साहन” कायिक्रम शरुु गररनेछ साथै धनशलु्क पढार् सञ्चािन गररनेछ ।   

८ नगरक्षेर धभरका महहिािार्ि न्यायमा पहुँच पयुािउने हेििेु “महहिा सरुखक्षि आवास गहृ” 
सञ् चािनमा ल्याउनकुो साथै धन:शलु्क काननुी परामशिको व्यवस्था धमिार्नेछ ।  

९ उपप्रमखुसँग महहिा बािबाधिका, अपाङ्ग िथा ज्येष्ठ नागररक कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ 
। 

१०  जोखखममा परेका महहिा बािबाधिका उद्दार िथा राहि उपमेयर कोर् स्थापना गरी 
सञ् चािन गररनेछ ।   

११  अपाङ्गिा भएका नागररकिार्ि आवास गहृ िथा शैखक्षक कायिक्रम िागू गररनेछ ।  

 (र्) न्याय सम्पादन िफि   
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१ न्याहयक सधमधिको असि अभ्यास बारे डकुमेन्िी िथा पसु्िक प्रकाशन गररनेछ ।  

२ “न्याहयक सधमधिको पार्िो, नगरवासीको घरदैिो” भन् ने नराका साथ साविजधनक 
सनुवुार्िको कायिक्रम धनरन्िर गररनेछ ।  

(ग) पूवाििार हवकास  

(अ) सडक धनमािर्  

१. यो आधथिक वर्िबाट नगरपाधिकाधभर धनमािर् गररने सडक संघीय मापदण्ड बमोखजम 
गरु्स्िरीय बनार्नेछ ।  

२. सडक धनमािर्/पनुधनमािर् गदाि मापदण्डको पूर्ि पररपािना गदै ढि धनमािर्िार्ि 
प्राथधमकिामा राखखनेछ,   

३. सडक धनमािर् गदाि पैदि मागििार्ि अधनवायि गररनेछ साथै सडकको दायाँ बाया ँहररयािी 
कायम गनि हवधभन् न प्रकारका धबरुवा रोप्ने कायििार्ि प्राथधमकिा ददर्नेछ । 

४. गोदावरी प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गररनेछ । 

५. वडा देखख वडा सम्मको सडक सञ् जाि र पाधिका देखख पाधिका जोड्ने सडक सञ् जाि 
धनमािर्को कायििार्ि प्राथधमकिा ददर्नेछ ।  

६. हाि हवस्िार गररएको गोदावरी-चापागाउँ-िेिे सडकमा सार्कि िेन अधनवायि गररने नीधि 
अविम्व गररनेछ ।  

७. हाि धनमािर्ािीन नख्खु कोररडोर, गोदावरी कोररडोर र कमिनाशा कोररडोरको धनमािर् 
कायििार्ि एकीकृि बागमिी सभ्यिा आयोजनासँग समन्वय गरी धनमािर् कायििार्ि धिव्रिा 
प्रदान गनि संघीय सरकारसँग समन्वय गररनेछ ।  

८. हाि नेपाि सरकारिे शरुु गरेको सडक हवस्िार कायिक्रमिार्ि धिव्रिा ददर्नेछ । यस 
सडक हवस्िार अधभयानमा सडक मापदण्ड बमोखजम सडकको क्षेरधभर घर रहेका 
नगरबासीहरुिे आफ्नो टहरा िगायिको संरचना हटार् सहयोग गरेमा त्यस्िा 
नगरवासीिार्ि नयाँ घर नक्सा पासमा एवम ् अधभिेखीकरर् प्रहक्रयामा शि प्रधिशि 
राजश् व छुटिार्ि धनरन्िरिा ददर्एको छ ।  

९. MTMP अन्िगिि बनेका सडकहरुिार्ि प्राथधमकिाका साथ स्िरोन् निीमा जोड ददर्नेछ ।  

१०. यो आधथिक वर्ि धभर १० हक. धम. सडक कािोपरे र ढिान गररनेछ ।  

११. सडक ममििको कायििार्ि प्राथधमकिामा राखखनेछ ।  

१२. गोदावरी चक्रपथ धनमािर् गनि सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ ।   

(आ) भवन िथा नगर हवकास  

१. यस नगरपाधिकाधभर धनमािर् हनेु साविजधनक भवन अपाङ्गिामैरी र भकूम्प प्रधिरोिी 
धनमािर् गररनेछ।  

२. किात्मक र परुािाखत्वक शैिीमा घर धनमािर् गनेिार्ि ददरँ्दै आएको नक्सापास छुट  
अनदुानिार्ि धनरन्िरिा ददर्नेछ ।  

३. घर धनमािर् गदाि आकाशे पानी संकिनको व्यवस्था गने गरी ियार पाररएको नक्सा पास 
गदाि िाग्ने दस्िरुमा छुटको व्यवस्था गररनेछ ।  
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४. एक घर दरु्ि धबरुवाको अविारर्ािार्ि ठोस रुपमा कायािन्वयन गररनेछ ।  

५. गोदावरी नगरपाधिकािार्ि व्यवखस्थि र हवकधसि नगर बनाउन नगर प्रहरीको व्यवस्था 
गररनेछ ।  

६. एक वडा एक साविजधनक शौचािय प्रहक्रयािार्ि अघी बढार्नेछ ।  

७. धनजी भवन धनमािर् गदाि अधनवायि सेफ्टी ट् याङ्की धनमािर् र Sofet अधनवायि गररनेछ र 
साविजधनक भवन धनमािर् गदाि आकाशे पानी संकिन र प्रशोिनको अधनवायि व्यवस्था 
गररनेछ । 

८. मूि बाटोको मापदण्डमा परेका घर भत्काएर पनु घर बनाउन पनेिार्ि नक्सा पासमा छुट 
ददर्नेछ ।   

९. धमधन माकेट, सपुर माकेट िगायि व्यवसाहयक भवन धनमािर् गदाि अधनवायि पाहकि ङ्गको 
व्यवस्था गनुिपनेछ ।   

१०. वडा नं. ४, १०, ११, १३, १४ को वडा कायािियको भवन धनमािर्को कायि सम्पन् न 
भएको र वडा नं. ८ र ९ को भवन धनमािर्ािीन िथा धनमािर् गनुिपने वडा नं. १ र ३ को 
वडा कायािियको भवन धनमािर् कायििार्ि प्राथधमिा ददर्नेछ ।  

११. भउुपयोग नीधि िागू गररनेछ  आगामी वर्ि Land use plan र Land use Map िाग ु
गररनेछ । 

१२. सकुुम्बासीहरुको समस्या समािान गनि व्यवखस्थि बसोबासको िाधग प्राधथकिा ददर्नेछ । 

१३. बेधनसा, वतृ्ता जग्गा र साविजधनक जग्गािार्ि पनु:नाहपको िाधग भधूम व्यवस्था,सहकारी 
िथा गररबी धनवारर् मन्राियसँग पहि गररनेछ । 

१४. हवद्यिुीय चलु्हो बाल्ने नगसवासीिार्ि अनदुानको व्यवस्था धमिार्नेछ ।  

१५. गोबर ग्याँस प्िान्टबाट ग्यास उत्पादन गने कृर्किार्ि अनदुान ददने व्यवस्था धमिार्नेछ 
।  

१६. सरकारी हवद्याियमा आफ्नो बािबच्चा पठन पाठन गराएका अधभभावकहरुिार्ि घर 
नक्सा पासमा पच्चीस प्रधिशि छुट गररनेछ ।  

१७. भकुम्प पीधडि घर िधनिार्ि घर धनमािर् गनि सहजीकरर् र नक्सा पासमा ददरँ्दै आएको 
कर छुटिार्ि धनरन्िरिा ददर्नेछ ।  

(घ) वािावरर् िथा हवपद् व्यवस्थापन  

१. साविजधनक खुल्िा क्षेर संरक्षर् गदै अपाङ्गिामैरी पाकि  धनमािर् कायििार्ि अखघ बढार्नेछ 
।  

२. आवश्यक जनशखक्त सहहि डे्रन सफा गने उपकरर् र सािनको व्यवस्था गररनेछ ।  

३. नगरधभरका पोखरी र ढंुगेिाराहरुको पनुधनमािर् र संरक्षर् गनि पोखरीको वररपरर पारदशी 
हररयो बार (Green Face Wall) िगार्नेछ ।  

४. सडक, साविजधनक जग्गा, खुिा चौरहरुमा स्थानीय बोट धबरुवा रोपी वािावरर् संरक्षर्, 
हररयािी प्रवििन गनिका िाधग कायिक्रम संचािन गररनेछ, 
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५. “एक वडा एक हररयािी उद्यान”को िक्ष्य धिई हरेक वडामा वािावारर्मैरी, जनमैरी 
पाकि  धनमािर् गरी वािावारर् संरक्षर्, हररयािी प्रवििन र खुिा क्षेरहरुको संरक्षर् 
गररनेछ, 

६. फोहोरिार्ि मोहरमा पररर्ि गने िथा सरसफार्को क्षेरमा उल्िेखनीय योगदान गने संघ 
संस्थाहरुिार्ि प्रोत्साहन स्वरुप अनदुानको व्यवस्था गररनेछ ।  

७. स्थानीय सरकारको वािावारर् िथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन कायिका िाधग आवश्यक ऐन, 
काननु, कायिहवधि धनमािर् गने र उक्त काननुको दायरामा रहेर वािावरर् संरक्षर्, फोहोर 
व्यवस्थापनको कायि अगाधड बढार्नेछ, 

८. नगरपाधिका धभर संचाधिि हवधभन् न ठुिा, मझौिा िथा साना उद्योग,किकारखाना, बुंगरु 
फमि, कुखुरा फमि, पशपंुक्षी फामिहरु साथै बदशािाबाट हनेु प्रदरु्र् र त्यसको उखचि 
व्यवस्थापन िथा रोकथाम कायि भए नभएको अनगुमन गने र दण्ड, जररवाना िगार्ने    
छ ।  

९. हवद्यािय िहमा वािावरर् संरक्षर्, फोहर व्यवस्थापन िथा जिवाय ु पररवििन सम्बन्िी 
कायिक्रमिाई प्राथधमकिामा राखी संचािन गररनेछ ।  

१०. स्वास््यजन्य फोहोर व्यवस्थापन साविजधनक धनजी साझेदारी (PPP) मोडिको अविारर्ा 
अनसुार कुनै धनखज िगानी किािसँग प्रधिष्पिाि गरी स्वास््यजन्य फोहर व्यवस्थापन 
कायििाई अगाधड बढार्नेछ, 

११. टोि,समदुायमा हवधभन् न वािावरर् िथा फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बखन्िि िाधिमहरु 
सञ् चािन गरी समदुायिाई आत्मधनभिर र वािावरर् संरक्षर्को नमनुा समदुायको रुपमा 
धनमािर् गररनेछ, 

१२. नगरपाधिकाका  सबै वडामा जिवाय ु पररवििन, फोहर व्यवस्थापन, प्रदरु्र् सम्बन्िी 
सचेिना अधभमखुीकरर् कायिक्रम संचािन गरी वािावरर् संरक्षर्मा टेवा पयुािर्नेछ।  

१३. ददगो हवकास िक्ष्य ११ मा उल्िेख गररएका िक्ष्यिाई हाधसि गनि शहरी समदुायमा 
वािावरर् संरक्षर्, ददगो उत्थान्शीि शहरी समदुाय धनमािर्मा जोड ददर्नेछ ।  

१४. नगरपाधिकाका प्रत्येक धनजी घरिनीिे वाहर्िक रुपमा कखम्िमा एक घर दईु धबरुवा रोपर् 
कायििाई प्रवदिन गदै हररि आवासको कायिक्रम संचािन गने र यस कायिको िाधग 
आवश्यक पने नसिरीको स्थापना गने र त्यस्िो नसिरीमा फिफुि, पषु्प, वनजन्य, 
जधडबटुी र कृहर् बािीजन्य धबरुवा उत्पादन गररनेछ ।   

१५. सामदुाहयक वन र अन्य स्थानीय वनमा डढेिो धनयन्रर्का िाधग धनयधमि रुपमा वनको 
सफाई गने, साविजधनक बाटो, पथ धनमािर् गने र आवश्यिा अनसुार कृधिम जिाशय िथा 
पोखरीको धनमािर् गररनेछ ।  

१६. ढिको उखचि व्यवस्थापनका िाधग ददशाजन्य िेदो व्यवस्थापन प्िान्टको धनमािर्को 
कायििाई धिव्रिाका साथ अगाधड बढाउने र सो प्िान्ट संचािनका िाधग आवश्यक 
िाधिम, जनशखक्तको व्यवस्थापन गररनेछ ।   
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१७. नगरपाधिका कायाििय वरपरको क्षेरिाई प्िाखस्टकमकु्त क्षेरको रुपमा हवकास गनि 
हवधभन्न कायिक्रम, साथै मापदण्ड ियार गने र नगरपाधिका क्षेरमा प्िाखस्टक प्रयोग कम 
गनि  मापदण्ड ियार गरी िाग ुगररनेछ ।    

१८. हवपदको समय क्षधि कम गनि हवपद पवुिियारी िथा प्रधिकायि योजना बनाई िाग ु गने 
त्यस्िै मनसूनजन्य हवपद्को पूविियारी प्रधिकायि कायिहवधि िाग ुगररनेछ l  

१९. नगरपाधिका क्षेरमा हवपद्को समय प्रयोगमा आउने श्रोि त्यस्िै जोखखम भएका स्थान, 
हवगिमा घटेका घटनाको हववरर्का िाधग हवपद् जोखखम नक्साङ्कन गरी पारदशी ढंगिे 
सबैको पहुँचमा पयुािर्नेछ ।   

२०. हवपद् िथा प्रधिकायिको समयमा काम गने नेपाि प्रहरी, शसर प्रहरीबि, नेपािी सेना 
हवधभन् न हवपद् मा काम गने संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी हवपद पूविियारी िथा 
प्रधिकायिको काम आगाधड बढाउने िथा नगरपाधिकामा उत्पादन भएका स्वयंसेवकहरु 
हवपदको समय पररचािन गररनेछ ।  

२१. हवपद् जोखखम न्यूनीकरर्, पूविियारी िथा प्रधिकायििाई मूि प्रवाहीकरर् गदै जाने र 
त्यसको िाधग आवश्यक िाधिम, अधभमखुीकरर्, Simulation कायिक्रमहरु संचािन 
गररनेछ ।  

२२. सम्भाहवि जोखखमयकु्त बस्िी िथा स्थानहरुको अनगुमन गदै हवपद् आउन ु अगाधड नै 
जोखखमको पहहचान गरी त्यस स्थानको संरक्षर् र हवपद् न्यूनीकरर्का उपायहरु 
अविम्वन गरी क्षधििाई कम गरी उत्थानशीि नगर प्रवििनको कायिमा टेवा पयुािर्नेछ 
।  

२३. आगिागीको समयमा ित्काि उद्दार गनि दमकि खररद िथा श्रोि सािनको व्यवस्थापन 
िथा पररचािनको प्रहक्रया अगाधड बढाउने र उक्त सेवाको सञ् चािन िथा व्यवस्थापनको 
िाधग कायिहवधि धनमािर् गररनेछ ।  

२४. मनसनु जन्य हवपदको पवुि ियारी िथा ित्काि राहिको िाधग प्रत्येक वडा कखम्िमा २५ 
हपसका दरिे प्िाहष्टक खररद गरर हविरर् गररनेछ ।  

२५. दीघिकािीन पानीका स्रोि संरक्षर्का िाधग सल्िाका रुख कटानी गने र उक्त स्थानमा 
वकृ्षारोपर्को कायििार्ि अधभयानको रुपमा सञ् चािन गररनेछ ।  

२६. हवपदको समय ित्काि आकखस्मक रुपमा  सेवा ददनको िाधग र पवुि सूचना प्रवाह  
गनिका धनखम्ि स्थानीय आपिकािीन संचािन केन्रको (Local Emergency Operation 

Center) स्थापना गरी संचािनमा ल्याउने र त्यसका िाधग आवश्यक पने जनशखक्त 
नेपाि प्रहरी, शसर प्रहरीबि र नेपािी सेनासगँ समन्वय गररनेछ ।  

(ङ) संस्थागि हवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  

१.  “आजको काम आजै” को अविारर्ािार्ि आत्मसाथ गदै नगरपाधिका कायाििय र वडा 
कायािियबाट प्रवाह हनेु साविजधनक सेवािार्ि चसु्ि र प्रभावकारी बनार्नेछ ।  
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२. जनिासँग धसिै सम्पकि  हनेु गरी हट िार्नको व्यवस्था गरी सझुाव, गनुासो सनु् ने 
व्यवस्था धमिार्नेछ ।  

३. संघीय सरकारिे गरेको ििब िथा भत्ता वहृि बमोखजम हनेु गरी कमिचारीहरुको ििब 
भत्ता वहृि गररएको छ ।  

४. सशुासन, सदाचार र नैधिकिा प्रवििन गदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीििाको नीधि 
अविम्वन गररनेछ ।  

५. धडखजटि नागररक वडापर िागू गररनेछ ।  

६. कमिचारीिार्ि दण्ड र परुस्कारको नीधि अविम्वन गररनेछ ।  

७. जनिाको घरदैिोमा सेवा पयुािउने अधभयानिार्ि सफि पानि प्रत्येक ३ महहनामा वडा 
कायािियमा व्यवसाय दिाि खशहवर सहहि एकीकृि सेवा प्रवाह कायिक्रम शरुुवाि गररनेछ 
।   

८. नगरवासीिार्ि सहज र सरि सेवा पयुािउन कृहर्, पश ुर प्राहवधिक सेवा उपिब्ि गराउने 
गरी चापागाउँ, गोदावरी र छम्पीमा यथाशीघ्र प्राहवधिक सेवा केन्र स्थापना गररनेछ ।  

९. वडा कायािियहरुमा धडखजटि नागररक वडापरको व्यवस्था गररनेछ । सेवा प्रवाहका 
हरेक क्षेरमा प्रहवधिको हवकास िथा हवस्िार गरी E-Governance िार्ि धिव्रिा ददर्नेछ । 
कम्प्यटुर प्रहवधि िथा र्न्टरनेटमा आिाररि सेवा 0nline Service िार्ि अझ प्रभावकारी 
बनाउने नीधि धिर्नेछ । सूचना प्रवाह गनि िथा नगरवासीसँग अन्िरहक्रया गनि हाम्रो 
गोदावरी नगर रेधडयो िथा टेधिधभजन कायिक्रम सञ् चािन गनुिका साथै सामाखजक 
सञ्जािको प्रयोग गररनेछ ।  

   

अन्त्यमा यो नीधि िथा कायिक्रम ियार गनि सहयोग गनुिहनेु नगरपाधिकाका नगर प्रमखुज्यू, सबै 
वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरु, नगर कायिपाधिकाका सदस्यज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय अधिकृिज्यू, 
नगर सभाका सदस्यज्यूहरु, सम्पूर्ि हवर्यगि सधमधिका सदस्यज्यूहरु, सकारात्मक सल्िाह र 
सझुाव ददन ुहनेु हवधभन् न संघ संस्था र नगरपाधिकामा हक्रयाशीि राजनीधिक दिका प्रमखु िथा 
प्रधिनीधिहरु, समग्र गोदावरी धनवासी बवुा आमा दाज ुभाई दददी बहहनीहरु िथा नगरपाधिकाका 
सम्पूर्ि कमिचारीहरुिाई हाददिक िन्यवाद ददन ुचाहन्छु । िन्यवाद । 

 

मनुा अधिकारी  

नगर उपप्रमखु 

 


