राप्ती नगरपालिका लचतवनको आ.व.२०७७
/०७८को नीलत तथा काययक्रम
नगर सभाका माननीय सदस्यहरु
हार्ददक नमस्कार
राप्ती नगरपालिकाको सातौं नगर सभाको चौथो नीलत तथा काययक्रम प्रश्तुत गनय यस गररमामय सभामा
उपलस्थत भैरहदा गौरावालववत महशुस गरे को छु । यस महत्वपूणय क्षणमा प्रजातवर र गणतवरका िालग आफ्नो
जीवन आहुती गनुयहुने ज्ञात अज्ञात महान सलहदहरु प्रलत हार्ददक श्र द्धाञ्जिी अपयण गदयछु । साथै हाि लछमेकी
राष्ट्र चीनबाट सुरुभई लवश्विाई नै आतंककत बनाएको कोरोना भाइरस (कोलभड –१९)को महामारीबाट ज्यान
गुमाउनुभएका सवैमा हार्ददक श्र

द्धाञ्जिी प्रकट गदै

शोक सवतप्त पररवार प्रलत हार्ददक समवेदना तथा

संक्रलमतहरुको लशघ्र स्वास््य िाभको कामना गदयछु । हाि राप्ती नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष
लहत बहादुर तमाङ लवरामी भएर लसककस्त अवस्थामा हुनु भएको हुुँदा उहाुँको लसघ्र स्वास््य िाभको कामना
व्यक्त गदयछु ।
राप्ती नगरपालिकाको संलक्षप्त पररचय
लचतवन लजल्िाको पूवी क्षेरमा अवलस्थत राप्ती नगरपालिका सालवकका

लवरे वरनगर,लपप्िे,भण्डारा,िोथर र

कोराक गा.लब.स.को संयोजनबाट बनेको छ । कु ि क्षेरफि २१२.३ वगय कक.लम.रहेको यस नगरपालिकाको पूवी
लसमाना मकवानपुर लजल्िाको मनहरी गाउुँ पालिका
नगरपालिका,उत्तरमा धाकदङ लजल्िाको

,पलिममा लचतवन लजल्िाको खैरहनी

बेलनघाटरोराङ गाउुँ पालिका र लचतवन लजल्िाको कालिका

नगरपालिका दलक्षणमा लचतवन रालष्ट्रय लनकु ञ्ज पदयछ ।नगर पाश्र्वलचर २०७५ अनुसार कु ि जनसंख्या
६४३२० मध्य मलहिा ३१२७८(४८.२५ प्रलतशत)र पुरुष ३३५४२(५१.७५ प्रलतशत)रहेको छ । समग्र
लचतवन लजल्िा जस्तै यस नगरपालिका देशको लबलभ

न्न भूभागबाट बसाइसराई आउने समुदायहरु , थारु,

चेपाङ्ग, र दरै जस्ता आकदवासी समुदायहरुको बसोबासिे वहुधमय

, वहुसस्कृ लत , वहुभाषाको संगम थिोको

रुपमा रहेको छ । जम्मा १३ वडामा लबभालजत यस नगरपालिकाको वडा नं १ देलख ९ सम्म लबलभ

न्न

जातजातीको बसोबास रहेको छ भने वडा नं १० देलख १३ सम्म तामाङ र आकदवासी तथा सीमावतकृ त चेपाङ
जालतको बसोबास रहेको छ । २ वटा क्याम्पस

, ४९ सामुदालयक र १ ० संस्थागत गरी जम्मा

५९ वटा

लवद्यािय,१ अस्पताि ,६वटा स्वास््य चौकी ,६वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था ,४वटा साना ककसान कृ लष
सहकारी संस्था ,२४ वटा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था ,२५ वटा सामुदालयक वन उपभोक्त समूह ,२ वटा
मध्यवती सामुदालयक वन सलमलतका साथै लबलभ न्न उद्योग किकारखाना जस्ता सरकारी , सामुदालयक तथा
नीलज संरचना रहेका छन् । लवषम हावापानी ,फरक धमय संस्कृ लत, लवलभन्न मनोरम पययटकीय स्थिहरु , वन तथा
मध्यवती क्षेर प्रकृ लतको अनुपम उपहारका रुपमा रहेका छन् । वडा नं १ मा पने परे वाकोट

,वडा नं ४ मा

हररयािी इको पाकय ,वडा नं ५ को नागदह , वडा नं ६को जे.पी.भेटवाि पाकय ,भसमाडी गैडाढाप ताि, वडा नं ७
को सास्कृ त संग्राहिय , वडा नं ८ को रातो माटे डाडा फनपाकय

, वडा नं ९ को पानीसराढाप

, लपपुल्स

पाकय ,कलमनचुिी, गुफा लवशेष सम्भावना बोके का पययटकीय स्थिहरु हुन् ।वडा नं १ देलख ९ सम्मका समथर
भूलममा धान ,मकै ,गहु,दिहन,तोरी जस्ता खाद्या न्न वािीहरुको प्रचुर उत्पादन तथा वडा नं १० देलख १३
सम्मको पहाडी भागमा पने वडाहरुमा मकै

, कोदो जस्ता खाद्या न्न वािीको साथै पशुपािनिाई प्रमुख

कृ लषपेशाको रुपमा अंगािेको पाइवछ ।व्याबसालयक रुपमा तरकारी खेती
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, गाई तथा भै

लस पािन ,

बंगुरपािन,कु खुरापािन, हाुँसपािन, मौरीपािन र माछापािन प्रमुख आयआजयनका श्रोतहरु रहेका छन ।
तरकारी र दुधमा आत्मलनभयरता तफय अगाडी बढेको यस नगरपालिका अगायलनक तरकारी खेतीिाई पश्रय कदई
लवषाकदयुक्त तरकारी उत्पादनिाई पूणयरुपमा लवस्थापन गने अलभयानमा रहेको छ ।नगरवासीहरुको प्रमुख पेशा
कृ लष रहेकोिे यस क्षेरको लवकास नै समु न्नतीको आधार हो । दशकौं देलख पछाडी परे को चेपाङ समुदायिाई
आर्थथक सामालजक लवकासमा

साररक गराउन पहाडका वडािाई

नगरको अवय वडाहरुको अनुपातमा

पुयायउने,िोथर, पूवी राप्ती नदी,पम्फा खोिा तथा अवय स-साना खहरे खोिािे वषायमा गने कटान तथा डु वानको
लनयवरण,ऐिानी जग्गामा बसोवास गरररहेका र सुकुम्वासीहरुिाई वैज्ञालनक रुपमा जग्गा व्यवस्थापन,पहाडका
लभरािा वलस्तहरुमा रहेका पररवारको जोलखम व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीहरुिाई अवसरका रुपमा लिदै
योजनाबद्ध लवकास प्रकक्रयाको माध्यमबाट के वर तथा प्रदे श सरकारको सहयोगमा समाधान गने कद शा तफय नगर
सरकार अगाडी वकढरहेको छ ।
माननीय सदस्यहरु, अव म राप्ती नगरपालिकाबाट सम्पादन गरे का महत्वपूणय काययहरुको संलक्षप्त लववरण प्र स्तुत
गनय चाहवछु ।
 नगरका सवै ठाउुँ मा बाटो पुगेको छ ।तिको भुभाग १देलख ९ सम्म ढिान , लपच उच्च स्तररय ग्राबेि , र
फास्ट ट्रयाक्क खुिेको छ ।
 िोकसेवा आयोगबाट लसफाररस भै आएका प्रालवलधक तथा प्रशासन तफय का सवै कमयचारी लनयुलक्त गरी
कामकाज तोककएको छ ।सबै वडाहरुमा वडा सलचव खटाइएको छ ।
 राप्ती नगरपालिका जनशलक्त व्यवस्थापन (वडा सलचव) सुँगै ९ वटा वडामा तत्काि अनिाइन माफय त
व्यलक्तगत घटना दताय भएको छ ।
 आ.व. २०७६।०७७ मा नगर तथा वडाका लवलभ न्न योजना तथा काययक्रममा लवतरण गररएको बजेटको
कररव ८५प्रलतशत कायय सम्पन्न भएको छ ।
 नगरपालिकाको कायायिय भवनको काम रुत रुपमा भइ ठे क्का सम्झौता बमोलजमको कायय सम्प न्न हुने
अवस्थामा पुगेको छ ।
 राप्तीमा स्पर लनमाणय ,राप्ती नगरपालिकामा तटववधकु िो , जिाधार संरक्षण र कु िो लनमायण गने काम
भएको छ ।
 ककसानिाइ अनुदानमा स्यािो रटफ्वेि , टयापकटर , लमल्कएनिाइजर , स्प्रे, भकारो सुधारका काययक्रम
कदइएको छ ।
 राप्ती नगरपालिकाको बैठक आवश्यकता अनुसार लनयलमत वसेर मह्तवपूणय लनणययहरु गदै
कायायववयनको प्रकक्रयामा अघालड बढेको छ ।
 वडािे आफ्ना योजनागत काम वडाको बैठक बलस व्यवलस्थत ढंगिे गदै आएको छ ।
 हाि सम्म ७३ वटा काययपालिका वैठक बसेको छ ।
 हाि ६०० वटा प्रस्ताव मालथ छिफि गरर िगभग ९५ % लनणययिाइ कायायववयन गररएको छ ।
 वािबालिका भोलिका दक्ष जनशलक्त भएको हुदा गुणस्तररय लशक्षा प्रदानमका िालग शैलक्षक
कक्रयाकिापिाई व्यवलस्थत बनाउन पहि गरे को छ ।
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 कृ लष र पशुस्वास््य आर्थथक उत्पादनको मुख्य आधार भएको हुदा बकढ भवदा बकढ कृ लष र पशु
स्वास््यमा आवद्ध ककसानिाई सेवा कदन अनुदान मुिक काययक्रमहरु र लवलभन्न दाना उधोग सैिेस
उधोग लनमायण गररएको छ ।
 सम्भालवत पययटककय स्थिहरुको पलहचान गरर प्रत्येक वडामा पययटककय स्थिहरुको स्थापना गररएको
छ । क्रमश ती पययटककय स्थिहरु परे वाकोट

, इकोपाकय , नागदह , वाघदेवी सांस्कृ लतक सङ्ग्राहिय ,

रातोमाटो फनयपाकय र लपपुिसपाकय िाई गौरवको योजनाको रुपमा अघालड बढाइदै छ ।
 साझेदारीमा लवकास गने हेतुिे संघ , प्रदेश, लज.स.स र लवलभन्न संघ संस्था सुँग समववय गरर काम
अगालड बढाइएको छ ।
 लमर राष्ट्र लचनबाट सुरुभई लवश्विाई नै आक्रावत पारे को कोरोना भाइरस (कोलभड १९) प्रकोप
व्यवस्थापनको िालग कायययोजना साथ अगाडी बढेकोिे २ जना संक्रलमत देलखयता पलन अवयमा फै िन
नपाएको र सो लवरालमहरु पलन उपचार पलछ घर फर्दकसके को अवस्था छ ।
 कोरोना भाइरस (कोलभड १९) प्रकोपका कारण खाद्या न्नको अभावमा भोकमरीमा परे का लवप न्न तथा
असहाय, ज्यािा मजदुरी गने , अशक्त र डेरावाि मजदुरहरुिाई व्यवलस्थत रुपमा राहत लवतरण
गररएको छ ।
 क्वारे ण्टाइनमा रालखएका व्यलक्तहरु

, त्यस्ता व्यलक्तहरुको सेवामा खटाइएका स्वास््यकमी

,

सुरक्षाकमीहरुिाई तोककए बमोलजमको खाना खाजा र स्वास््य कमीहरुको िालग खाने बस्ने होटेिको
प्रबवध गरर उलनहरुका पररवारिाई भयमुक्त बनाइएको छ ।
 लवलभन्न समयमा आएको हावाहुरी तथा अलसनािे लवप न्न पररवारका घर पूणयक्षती पुयायएकोमा आफु िे
लनमायण वा ममयत गनय नसक्ने अवस्थाका घरपररवारिाई जस्तापाता लवतरण गररएको छ ।
 वडा नं १३ को के ही स्थानमा दादुरा संक्रमण देलखएको र यसै भाग संग नलजक रहेको धाकदङ लजल्िामा
दादुरा संक्रमणकै कारण २ जनािे ज्यान गुमाइ सके कोिे अलग्रम सचेत रही १० देलख १३ वडामा ६
मलहना देलख १५ वषय सम्मका बािबालिकािाई दादुरा खोप िगाइएको छ ।
 राप्ती नगरपालिकाको एकमार सरकारी अस्पताि भण्डारा अस्पतािको भवन लनमायण काययको सुरुवात
गरर २ वषय लभर सम्पन्न गने िक्ष्य लिइएको छ।
 नगरपालिकाको कररव १०० जना बस्न सक्ने क्षमताको बैठक हि लनमायण कायय

को प्रकक्रया अगालड

बकढरहेको छ ।
 वडा कायायियहरु लनमायण कायय जारी रही के ही सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
 स्वास्थ चौकीहरुको लनमायण तथा ममयत गरी स्वास््य कमीहरुिाई लनभयय रुपमा सेवा गनय सक्ने
अवस्थाको सृजना हुन गइरहेको छ । साथै स्वास््य सेवा नपाएका १,३,४,६,७,८ र ११ का िालग
स्वास््य सेवा कदने योजनाका साथ प्रत्येक वडामा स्वास््य चौकक सञ्चािन हुुँदैछ ।
 सवै वडा कायायियहरुमा वाइफाइ जडान गरी सेवािाई प्रलवलधमैरी बनाउने कोलशस गररएको छ ।
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 फोहोर व्यवस्थापन एक जरटि तथा चुनौतीपूणय कायय भएको र यसिाई बहुपक्षबाट लवश्लेषण गरी
मोहोर कमाउने श्रोतको रुपमा फोहोरबाट अगायलनक मिको व्यवस्थापन गनय जापालनज कम्पलन संग
गररएको सम्झौता बमोलजम कु लहने फोहोरबाट कम्पोष्ट म ि उत्पादन गनेकाययको संरचना लनमायणको
कायय कररव अलवतम चरणमा पुगेको छ ।
 नगरवासीिाई स्वच्छ लपउनेपानी उपिब्ध गराउने हेतु

िे पाइप , धारा तथा मोटरको को लवतरण

गररएको छ ।
 लवलभन्न लसचाई कु िोहरुको लनमायण तथा ममयत गरी सञ्चािनमा ल्याई कृ षकिाई राहत पुयायएको छ ।
 लवपन्न गभयवती तथा सुत्के री मलहिाहरुिाई पोषणयुक्त आहारका िालग सहयोग प्रदान गररएको छ ।
 ककसानको िालग पशुआहार बनाउन अलत आवश्यक सैिेस मेलसन जडानको िालग संरचना
लनमायणगररएको छ ।
 कम लवषादीयुक्त तरकारी खेती सम्बवधी तालिम सञ्चािन गरी लवषादी युक्त तरकारीको उत्पादनिाई
कम गदै भलव ष्यमा कम लबषाकद प्रयोग गरर अगायलनक तरकारी, फिफु ि र अन्नबालि उत्पादनमा जोड
कदने िक्ष्य लिएको छ ।
 आधारभूत लशक्षाको मालथल्िो तह कक्षा ८ को पररक्षािाई गुणस्तरीय बनाउन पररक्षणको रुपमा फरक
लवद्याियका लशक्षकिाई खटाई लवद्याथीहरुको स्तर मापन गने पररपाटीको लवकास गररएको छ ।
 आवश्यकता बमोलजम लवद्याियहरुको स्तर वृलि

शौचािय र थप कक्षाकोठा लनमायण कायय सम्प

न्न

भएको छ ।
 सामालजक सुरक्षा भत्ताको िालग योग्य भएका थप व्यलक्तहरुको पररचय पर तथा पाइरहेकाहरुको
online vital registration नवीकरण गरी समयमै भत्ता रकम मागगरी वैंकमा पठाउने गररएको छ ।
वैंकबाट भौगोलिक दुरी टाढा हुनेहरुको िालग virtual banking सुलवधा पुयायउन वैंकहरु संग अनुरोध
गररएको छ ।
 आर्थथक रुपमा अलत कमजोर रहेका लवप न्न तथा असहाय वगयहरुबाट आर्थथक सहायता माग भई आएमा
वास्तालवकता पलहचान गरी उपचार तथा काजकक्रया गनय आर्थथक सहयोग प्रदान गररएको छ ।
 राप्ती नगरपालिकामा स्थायी रुपमा बसोवास गरे का प्र त्येक वडाका अलत लवप न्न दुई घरपररवारिाई
घर लनमायण गरी हस्तावतरण गने कायय अघालड बकढरहेको छ ।
 स्वीस सरकारको तफय बाट स्वीस लवकास संस्थाको ४० प्रलतशत तथा नेपाि सरकार

,प्रदेश सरकार र

नगरपालिकािे गरी ६० प्रलतशत खचयश्रोत ब्यहोने गरी सञ्चालित योजनाहरु करीव सम्प
अवस्थामा रहेका छन् जसिे नगरवासीहरुको जनधनको सुरक्षामा कोसेढुङ्गा

न्न हुने

सालवतहुने आसा

रालखएको छ ।
 नगरका गहनाका रुपमा रहेका जेष्ठ नागररकको सम्मान तथा

शाररररक रुपिे फरकपन भएका

व्यलक्तहरुकोिालग सीपमुिक तथा आय आजयनका काययक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ ।
 मलहिाको क्षमता लवकास तथा आयआजयन गरी आत्मलनभयरता तफय अग्रसर बनाउन लवलभ
चेतनामूिक तथा सीपमुिक काययक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ ।
 १०० बषयमालथका वृद्धवृद्धािाई घरघरमा गएर अलभनवदन गने कायय गररएको छ ।
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न्न

 लवलभन्न कदवस तथा समारोह मनाउने गररएको छ ।
 पूणय अपाङ्ग भएका पररवारिाई भेटघाट काययक्रम गररएको छ ।
 कोरोना भाइरस कोलभड-१९ िे लवश्विाई आक्रावत पारे पलछ नेपािमा पलन त्यसिे प्रभाव पायो र हालम
पलन अछु तो रहन सके नौं । त्यसैिे यस नगरमा पलन कोरोना भाइरस कोभोड १९ लवपद मूि
व्यवस्थापन सलमलत उपसलमलतहरु गठन गररएको छ ।
माननीय सदस्यहरु,
हाम्रो राप्ती नगरपालिका लवषम भौगोलिक वनावटिे बनेको छ । के ही वडाहरु कठीन पहाडी भूभागमा र के ही
तराईको होचो भागमा अवलस्थत छन् । उच्च भागमा राज्यको सबैखािे मानव सूचकांकमा पछाडी रहेको चेपाङ
समुदायको बसोवास रहेको छ ।उक्त समुदायिाईू रालष्ट्रय मानव लवकास सूचकांकको औसतमा पु यायउन, तराईको
तल्िो तटीय क्षेरमा हरे क साि बषाय यामको बा

कढिे ल्याउने डु वान तथा कटान लनयवरण गनय र लनकुं ज

आसपासमा वसोवास गने नगरवालसहरुिाई जंगिी जनावरबाट पु यायउने क्षेतीबाट संरक्षण गने लवषयहरु प्रमुख
चुनौतीको रुपमा रहेका छन भने अवय चुनौतीहरु लनम्न छन््ः


लवश्वभर माहामारीको रुपमा फै लिएको कोरोना भाइरस कोलभड

–१९ िे संक्रलमतहरुको संख्या

कदनानुकदन बढ्दै गएकोिे नगरवासीिाई यसबाट सुरलक्षत राख्दै समृि नगर र सुलख नगरवासीको
सपना साकार बनाउने कदसामा अगाडी बढ्ने लबषय ।


भूलमलहन तथा ऐिानी जग्गामा वसोवास गने नगरवासीहरुिाई मापदण्ड बनाई भूलमको मालिक
बनाउनु पने लवषय ।



नगरलभर उत्सजयन हुने फोहोरिाई वैज्ञालनक लवलधबाट अगायलनक मिमा पररणत गरी नगरिाई स्वस्थ
र स्वच्छ सहरमा पररणत गने लबषय ।



चेपाङ समुदायका वािवालिकािाईलवद्याियमा रटकाई राख्न नसककएको समस्याको लवषय



सरकारी लवद्याियहरुको क्षमता लवकास र लवषय लशक्षकद्वारा अध्यापन गराउने लबषय



सबै नगरवासीमा सामावय स्वास््य सुलबधा पुयायााउने लवषय



सवै वडामा वैंककङ्ग सुलवधा पुयाय उने लवषय



राजश्व संकिनमा एकरुपता नहुनु रसवै क्षेर र पेशािाई करको दायरामा ल्याउने लवषय



कागजलवहीन प्रलवलधयुक्त नगरपालिका बनाउने लवषय



वृहत नगर गुरुयोजना तयारगनय कढिाइ भएको लवषय



उपभोक्ता सलमलतबाट सम्पादन गररने योजनामा पररमाण, गुणोस्तर र िागत सहभालगताको लबषय



वषौं देलख सञ्चािन गदायपलन पररणाम शुवयमा रहेका चेतनामूिक भलन बाध्यताबस बजेट छु ट्याउनै पने
काययक्रमहरु



खासै जनताको जीवनस्तरमा भूलमका नखेल्ने टु क्रे योजनाहरु कटौतीको लवषय



योजनाबि लवकासको लवषय



जनताको आयस्तर बढाउने र स्वरोजगार सृजना गने काययक्रमिाई प्राथलमकता कदने लबषय



शैलक्षक गुणोस्तर वृलद्ध र प्राथलमक लशक्षकिाई अपग्रेड गरी मालथल्िो तहमा अध्यायपन गराउने लबषय
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सीलमत श्रोत साधनिे नगरको वडा नं १० ,११ ,१२ र १३ मा शुद्ध लपउने पानी,लवद्युत,टेलिफोन तथा
यातायातको पहुचको लवषय



लपछलडएको समुदायमा वाि लववाह,वहुलववाह, पररवार व्यवस्थापन र योजना बारे चेतना अलभवृलि



जिाधार संरक्षण तथा तटबवधनको लवषय,



नगरवासीको सामावय स्वास््य सुलबधामा पहुुँच पु यायपउन सवै स्वास््य चौकीहरुमा समयमै गुणस्तरीय
औषधी तथा आधारभूत सामाग्रीको व्यवस्था , पहाडी भेगमा स्वास््य कमीहरुिाई लनभययका साथ रहन
बस्न सक्ने वातावरण तयार गनय स्वास््य चौकीहरुको लनमायण



स्वास््य चौकी तथा वडा कायायिय सम्म बाह्रैमास अवरोध नहुने सडकको लवस्तार



नगर दररे ट लनधायरण गदाय लजल्िा दररे टिाई समेत आधार लिइने र लजल्िा दररे ट सामावय तया
भारमा लनधायरण गररने हुदाुँ कररव आलश्वनमा मार ि.इ.गनुयपने अवस्थािे योजनाको कायय दुई मलहना
पछाडी जाने लवषय



कृ लष उत्पादनमा वृलि गरी ककसानको आयस्तर बढाउन उत्पाकदत वस्तु

को उलचत मूल्य, खपतको

ग्यारे ण्टी, उलचत भण्डारण तथा कृ लष लवमाको व्यवस्था


राप्ती नगरपालिका वडा नं १० ११ १२ र १३ मा चेतनाको कलमिे अझै पलन बािलबबाहको समस्या ,
बहुलबवाह, अखाद्य बस्तुको सेवन जस्ता लवषयिे समस्या पारे को अवस्था



भौगोलिक लहसाबिे लवकट र उत्पादन प्रशस्त मारामा नहुुँदा खाद्यान्न अभावको समस्या ।



ककसानहरुिे उत्पादन गरे को उपजको उलचत मूल्य नहुुँदा कृ षकहरु लनरुत्सालहत भएको अवस्था ।



प्रशस्त मारामा उद्योग किकारखाना नहुुँदा बेरोजगाररको समस्या ।



अझै पलन सामालजक कु ररलत, कु संस्कार र चेतनाको कलमिे नगरबासीिाई सामालजक रुपबाट पुणय सचेत
वनाउन नसके को अवस्था ।

माननीय सदस्यहरु
आ.व.२०७७ । २०७८ मा गररने काययक्रमहरुिाई वुदागत रुपमा राख्ने अनुमती चाहवछु ।
 राप्ती नगरपालिकामा रहेको ऐिानी जग्गामा वसोवास

, अव्यवलस्थत वसोवास तथा भूलमलहन

सुकुम्वासी समस्यािाई सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग संगको समववयमा समाधान गने प्रकक्रया
अगाडी बढाईने छ ।
 नगरमा सञ्चािनहुने योजनाहरुमा गुण स्तर वृलि तथा समयमा सम्प न्न गनय प्राप्त भएको बजेटको
कढिोमा भार मसावत सम्म नक्सा लडजाइन , ि.ई. तयार गरी उपभोक्ता सलमलत संग सम्झौता वा
वोिपर आवहान गररने छ । यसको िालग हाि नगर दररे ट आषढ लभरै लनधायरण गनय ऐनमा व्यवस्था
भएकोिे सोलह अवलध लभर नै दररे ट लनधायरणको िालग प्रमुख लजल्िा अलधकारी संग अनुरोध गररने छ
।
 दुई वषय लभर थप ७ स्वास््य चौकीहरुको लनमायण कायय सम्पन्न गरी नगरवासीहरुको स्वास््य सुलबधाको
पहुचमा गुणात्मक वृलि गररने छ । यसै वषय देलखनै यस काययको सुरुवात भैसके को छ ।
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 पहाडका वडाहरु १० ११ १२ र १३ मा खोपिाई थप लवश्वसलनय बनाउन

कोल्डचेन सेवटर लनमायण

तथा व्यवस्थापन गररने छ ।
 आयुवेकदक स्वास््य सेवािाई अझै प्रभावकारी बनाउन आयुवेकदक औषधािय लनमायण गररने छ ।
 कृ लष क्षेरमा आधुलनकीकरण तथा व्यवसायीकरणका िालग ठोस काययक्रम अलघ साररनेछ । बाुँझो जग्गा
राख्ने प्रवृलत्त िाई लनरुत्सालहत गदै िलगने छ ।
 अगायलनक तथा प्राकृ लतक मि र लवषाकद िाई कृ लषमा प्रोत्साहन दददै यस क्षेरमा थप लवलवलधकरणका
िालग लनजी तथा सहकारी क्षेरहरुसंग आवश्यक समववय गररनेछ ।
 यस नगरमा आकषयक पययटककय क्षेरका रुपमा रहेका परे वाकोट
भेटवाि पाकय , इको पाकय , रातामाटे फनपाकय , संग्राहिय

, कलमनचुिी, पालनसराढाप,जे लप
िगायतका क्षेरहरुिाइ थप व्यवलस्थत

बनाउन नयाुँ ट्रयाक खोल्ने तथा हाि संचािनमा रहेका सडकहरुको स्तरोन्नती गररने छ । पययटन
क्षेरिाइ राप्ती नगरको लवकासको आधारको रुपमा व्यवलस्थत गररनेछ ।
 नगरको आवतररक श्रोत वृलद्धका िालग राजश्वका थप क्षेरहरु पलहचान गरर दायरा लवस्तार गररनेछ ।
 कदगो यातायत पूवायधारको लवकासका िालग लपच तथा ढिान बाटो लनमायणिाइ प्राथलमकता कदइनेछ ।
 नगरको प्राथलमकता पलहचान गरर उत्पादनलशि क्षेरमा िगानी सुलनित गनय संघ तथा प्रदेश
सरकारसंग आवश्यक काययगत तथा बजेटगत समववय गररनेछ ।
 नगर तथा वडाहरुबाट प्रदान गररने सेवाहरुिाइ चुस्त दुरुस्त तथा प्रलवलधमैरी तूल्याइनेछ ।
 नगरपालिका तथा वडाहरुको प्रशासलनक भवन लनमायणका काययहरुिाइ लनरवतरता कदइनेछ ।
 नगरमा रहेका सामुदालयक लवद्याियहरुको गुणस्तर अलभवृलद्ध गनय

माध्यलमक र आधारभुत तहमा

आवश्यक दरबलवदको व्यवस्था गनय पहि गररने छ । लशक्षा क्षेरिाइ थप व्यवलस्थत बनाउन आवश्यक
लनयमन तथा समववय गररनेछ ।
 खेिकु द क्षेर लवकासका िालग खेि मैदानिाइ व्यवलस्थत बनाइनेछ , आवश्यक खेिकु द सामाग्री लवतरण
गररनेछ ।
 नगरपालिका लभरका सबै खोिा नकद नािामा पकक्क तटबवध गनय सबै लनकायसंग समववय गररनेछ ।
 नगरपालिका लभर लनमायण भइरहेका सबै पययटककय क्षेरहरुिाई कदगो आम्दानी कदने क्षेरको रुपमा
लवकास गनय आवश्यक काययहरु गररने छ ।
 नगरपालिकाका हरे क क्षेरिाई उत्पादन , रोजगारी र आम्दालनसुँग जोडेर िलगने छ ।
 १०० बषय पुरा गरे का बुवाआमािाई अलभनवदन र पुणय अपाङ्ग पररवार प्रोत्साहन तथा भेटघाट
काययक्रमिाई लनरवतरता कदइने छ ।
 गररब तथा लवपन्न , उलत्पलडत , सुकुम्बासी र चेपाङ कददीबअलहलनहरुिाई सुत्के री हुन अस्पताि जाुँदा
५० प्रलतशत एम्बुिेवस खचयमा छु ट कदइने छ ।
 लवपन्निाई घर काययक्रमबाट खर र भ्यालक्स भएका घरहरुिाई लवस्थालपत गदै िलगने छ ।
 यस नगरलभर कृ लष र पशुपािनिाई रोजगाररमुिक , उत्पादनमुिक ,सामुलहकर संस्थागत
साझेदाररमा संचािन गनय योजना बनाइने छ ।
 एक वडा एक टोि नमुना काययक्रमिाई अझ प्रभावकारी बनाइ लनरवतरता कदइने छ ।
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 हालम गछौं हाम्रो काम युवा स्वरोजगार काययक्रमिाई अगालड बढाइने छ ।

माननीयसदस्यहरु
आ.व.२०७७।२०७८का िालग लवषयगत नीलतहरु
क.भौलतक पूवायधार तथा संरचनात्मक लवकास
 स्थानीय पूवायधार लवकासमा अपररहायय सेवाहरु सडक

, खानेपानी ,साना लवधुलतकरण, सहरी लवकास ,

तटववधन, फोहोरमैिा व्यवस्थापन , ससचाई िगायतका पूवायधार लवकास आयोजनाहरुिाई प्राथलमकता
कदईने छ ।
 स्थानीय िाभदायी समुदायहरुिाई समेत लवकास प्रलतको अपनत्व जागृत गराई लवकास योजनाको छनौट
काययववयन तथा प्रलतफि समेत लजम्मेवार ए वं जवाफदेलह वनाउन नगद िागत सहभालगतामा योजना
कायायववयन गररनेछ ।
 सहभालगतामुिक योजना तजुयमाका आधारमा सामालजक पररचािन को माध्यमबाट योजना वस्ती स्तरवाट
छनौट भई आएका योजना तथा काययक्रमहरुिाई प्राथलमकता कदईने छ ।
 नगर यातायात गुरुयोजना तयार गरर काययववयन गररनेछ ।
 शहरी सुवदरता र शालवत सुरक्षािाई कायम राख्न पूवय पलिम राजमागय र नगरका प्रमुख सडक चोकहरुमा
सौयय वलत्त,लसलस क्यामारा राख्ने काययिाई लनरवतरता कदईनेछ ।
 सावयजलनक जग्गा संरक्षण काययिाइ लनरवतरता कदईने एंव प्रभावकारी बनाईनेछ । साथै सावयजलनक जग्गा
अलतक्रमणका लवरुद्ध शुवय सहनलशिताको नीलत अविम्वन गररने छ ।
 घरनक्सा पास प्रणािीमा सुधार गररनेछ । Online नक्सा पास प्रणािी अविम्वन माफय त सेवा प्रवाहिाई
नागररकको घरदैिोमा पुराउने व्यवस्थािाई पूणय रुपमा कायायववयन गररनेछ । साथै पूराना नक्सा
लडलजटिाइज गने प्रकक्रया आरम्भ गररनेछ ।
 नगरपालिकाको श्रोत साधनिे सम्भव नहुने योजनाहरुिाई सम्वलवधत लनकायमा योजना कायायववयनका
िालग लसफाररस गरर पठाईनेछ ।
 योजनावद्ध लवकास लवनाको लवकास अवतत लवनास सरह हुने भएकोिे मध्य कालिन तथा दीघयकालिन
लवकास योजना लनमायण गरी कायायववयनमा ल्याइने छ ।
ख. शहरी लबकास
 रालष्ट्रय भवन संलहता , भवन लनमायण मापदण्ड , बलस्त लबकास , शहरी योजना तथा भवन लनमायण
सम्बवधी आधारभुत मागयदशयन २०७२ तथा नगरपालिकाको शहरी लवकास योजना तथा भवन लनमायण
सम्बवधी मापदण्डिाई लनरवतरता कदइनेछ ।
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 नगर लभरका पूवय पलिम िोकमागय ५० लमटर , नगर यातायात गुरुयोजना अनुसार बर्थगकृ त हुने क
बगयका प्रमुख सडकहरु ३० लमटर ख बगयका मुख्य शाखा सडकहरु २० लमटर ग बगयका शाखा सडकहरु
१० लमटर र अवय लभरी शाखा सडकहरु ६ लमटर वा नक्सामा नै सो भवदा बढी भएमा नक्सा बमोलजम
सडक चौडा गने गरर मार लस्वकृ त आयोजनाहरु ममयत सम्भार र स्तरोन्नती गररने नीलतिाई लनरवतरता
कदइने छ ।
 नक्सा पास नगरी बनाइएका घरहरु मापदण्ड लवपररत भए घर धलनकै खचयमा भत्काउन िगाइ दण्ड
जररवाना गरी व्यवलस्थत शहरी लबकासमा जोड कदने काययिाई लनरवतरता कदइने छ ।
 राप्ती नगरपालिकाको दीघयकालिन एवं मध्यमकालिन लवकास योजना तयार गररने छ ।
 नगरपालिका स्थापना हुनु भवदा अगाबै बनेका घर र संरचनाहरु तोककएको राजश्व असुि गरी
अलभिेलखकरण गरी प्रमाणपर कदइनेछ । तर सावयजलनक जग्गा र सडकमा त्यस्तो घर परे मा कानून
बमोलजम दण्डलनय हुनेछ ।
 भवन लनमायणको नक्सा पास गदाय घर पररसर लभर कलम्तमा २ वटा रुख रोप्ने व्यवस्थािाई लनरवतरता
कदइनेछ ।
 नगरपालिकािाई हराभरा वातावरणमैरी र सुवदर शहरको रुपमा लवकास गनय भू उपयोग योजनािाईकायायववनमा ल्याइने छ ।
 रालष्ट्रय मापदण्ड बमोलजम एकककृ त बलस्त लवकास सम्बलवध स्थालनय काययलवलध तयार गरर छररएर
रहेका बलस्तहरुिाई एकककृ त बलस्तको रुपमा लवकास गररने छ ।
 जोलखमयुक्त बलस्तमा रहेका समुदायिाई लनलित मापदण्ड र काययलवलध बनाई सुरलक्षत स्थानमा बलस्त
लबकास गररने छ । यसका िालग रालष्ट्रय पुनर्थनमायण प्रालधकरण संग आवश्यक समववय गररने छ ।
 लनलित स्थानमा लनमायण गररने घर संरचनाको लडजाइनमा एकरुपता ल्याउने व्यवस्था लमिाई सुवदर
शहरको लबकास गररने छ ।
 रालष्ट्रय तथा स्थानीय मापदण्ड नपुगेका जथाभालव प्िरटङ गने काययिाई लनरुत्सालहत गररने छ ।
 शहरी लबकासका िालग सावयजलनक लनजी साझेदारीको नीलत अविम्बन गररने छ ।
 आकासे पानीिाई लसधै नालिमा नखसाइ आफ्नै जग्गामा recharge गने नीलतिाई कायमै रालखने छ ।
 लनलित धार्थमक साुँस्कृ लतक क्षेरमा प्रचलित परम्परा झलल्कने साुँस्कृ लतक शहरको लवकास गररने छ ।
ग. उजाय
 लवद्युत नपुगेका यस नगरका वडा १ परे वाकोट , ३ धलमलि ,१० ,११,१२ र १३ वडाहरुमा लवद्युतको
पहुुँच पुयायउन लवद्युत प्रालधकरण संग समववय गररने छ ।
 लवद्युतको पहुुँच पुग्न समय िाग्ने अलत ग्रालमण क्षेरमा सोिारको व्यवस्था गनय पहि गररने छ ।
 लवकट ग्रालमण क्षेरमा रहेका लवद्युतको पहुुँच नभएका स्वास््य चौककहरु
कायायियहरुमा सोिारको व्यवस्था गरर सूचना प्रलवलधको पहुुँचमा ल्याइने छ ।
 िघु जिलवद्युत योजना सम्भाव्यता को अध्ययन गररने छ ।
 राजमागयमा सोिार बलत्तको लवस्तार गररने छ ।
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, लवद्यािय र वडा

 समग्र उजाय क्षेरको लवकासको िालग संघ र प्रदेशको सरकारसुँग समववय गररने छ ।

घ. वन तथा वातावरण
 सामुदालयक वन र मध्यवती क्षेरको दीगो उपयोग गनय वन पैदावारिाई उद्यम र आर्थथक लवकास संग
जोड्न स्थानीय सरकारद्वारा समववयात्मक भूलमका खेलिने छ ।
 सामुदालयक तथा मध्यवती क्षेरको व्यवस्थापन

, संचािन गनुयपने लवलभन्न काययक्रमहरुमा नगर

सरकारिे हातेमािो गदै जाने छ । सामुदालयक बनहरुिे लवकक्र लवतरण गने काठ

, जलडबुरट , बन

पैदावारको ओसारपसार गदाय अलनवायय रुपमा नगरको लसफाररस लिनुपने व्यवस्थािाई कडाइका साथ
कायम गररने छ ।
 सामुदालयक वनहरुमा देलखएका लवकृ लत हरुिाई लनरुत्सालहत पानय नगर सरकारिे आवश्यक कदम
चालिने छ ।
 सामुदालयक वनहरुको सहकाययमा ववयजवतु र मालनसलबचको सकदयौं देलखको सम्बवधिाई कायम राख्न
काययक्रमहरु सञ्चािन गररने छ र द्धवद्ध वयुलनकरण गनय कं कक्रट वाि लनमायण काययिाई लनरवतरता कदइने
छ।
 जापालनज कम्पनी ररककलस कम्पोस्ट प्रा. लि. मध्यपुर रठमी ४ को
सरकार भूलम व्यवस्था कृ लष तथा सहकारी मवरािय, राप्ती
वनको साझेदाररमा सञ्चालित राप्ती नगरपालिकाको वडा नं २

व्यवस्थापन सहयोग तथा प्रदेश

नगरपालिका र लशवशलक्त सामुदालयक
कु पण्डोिमा लनमायणालधन अगायलनक

मि उत्पादनिाई यस आ ब ०७७/७८ सम्म कायायववयनमा ल्याइने छ ।
 कु लहने र नकु लहने फोहोर अिग अिग संकिन गने लवलधको बारे मा टोि लबकास संस्थाहरुसंग समववय
गरर सचेतनात्मक काययक्रमहरु सञ्चािन गररने छ र उक्त फोहोरबाट अगायलनक मि उत्पादन गरर बालि
लबरुवामा प्रयोग गररने छ ।
 आफ्नो टोि हररत टोिको रुपमा लवकास गने स्वच्छ टोिहरुिाई प्राथलमकताका आधारमा पुरस्कार
प्रदान गने नीलत अबिम्बन गररने छ ।
 ग्नालमण क्षेरमा अब बन्ने घरहरुमा अलनवायय शौचािय राख्नुपने व्यवस्था गररने छ ।
 नगर सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण काययक्रमहरु सञ्चािन गदाय टोि लबकास संस्थाहरुको
सहकाययमा गररने छ ।
 राप्ती नगरिाई प्िालष्टक झोिा रलहत शहरको लवकास गने नीलतिाई कायायववयन गनय उद्योगीहरुिाई
लनलित राजश्व रकम छु ट कदइने छ । यस्तो उद्यम गने युवा व्यवसायीिाई लनलित समयमा कफताय गने
गरर कायययोजनाका आधारमा तोककएको रकम उपिब्ध गराइने छ ।
 राप्ती नगर क्षेरलभर स्थापना हुने उद्योगहरु दताय गदाय वातावरण प्रदुषण नहुने कायययोजना पेश गरे मा
राजश्व रकममा के लह छु ट कदइने व्यवस्था गररने छ ।
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 फोहोरमैिा व्यवस्थापनका अवय लवलभन्न मोडालिरटको अध्ययन गरर उपयुक्त मोडालिरटको अनुसरण
गररने छ ।
 फोहोर उत्सजयन गनेकै फोहोर व्यवस्थापनको पलहिो दालयत्व हो भन्ने चेतनामुिक काययक्रम टोि
लवकास संस्थाको सहभालगतामा गराइने छ ।
 प्राणी र वातावरणलवचको सम्बवधिाई सुमधुर पानय चेतनामुिक व्यवहाररक काययनुसार सञ्चािन गररने
छ र लवलभन्न सामुदालयक वन क्षेरमा जनावरिाई पालन सलजिै लपउन पोखरी खन्ने काययक्रमिाई
लनरवतरता कदइने छ ।
 फोहोर व्यवस्थापनमा अवय पालिका प्रदेश तथा नेपाि सरकारसंग समववय गररने छ ।
 यस पालिका लभर वन तथा वातावरणीय संवेदनलशिता रहेको क्षेरमा लवकासका कक्रयाकिाप सञ्चािन
गदाय IEE, EIA गराएर मार गने नीलत अबिम्बन गररने छ ।
 सडकको दाुँया बाुँया बृक्षारोपण गने काययिाई प्रोत्सालहत गररने छ ।
ङ. लवपद व्यवस्थापन


वतयमान कोरोना लवपलत्तिाई वयुलनकरण , रोकथाम र व्यवस्थापनिाई लवशेष बजेट व्यवस्था गररने छ।



नगर तथा वडाहरुमा लवपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गररने छ ।



नगर स्तररय लवपद व्यवस्थापन सलमलत तथा अवय सलमलतको कक्रयाकिापमा सकक्रयता ल्याइने छ ।



लवपद व्यवस्थापनका िालग आवश्यक सामाग्रीहरु को व्यवस्थापनका िालग आवश्यक सामाग्रीहरुको
व्यवस्था गररने छ ।



लवपद व्यवस्थापनमा युवाहरुिाई पररचािन गनय संरचनात्मक सुधार गररने युवा क्िबहरुको
प्रलतलनलधत्व गराइने छ ।



मानव लनर्थमत लवपदिाई कम गनय जोलखमुक्त बसोबास घर लनमायणमा भुकम्प प्रलतरोलध लवलध र
मापदण्ड कायायववयनमा ल्याइने छ । शहरी क्षेरमा घर लनमायण गदाय तोककएको मापदण्डको पूणय
कायायववयन गररने छ ।



जोलखमयुक्त बलस्त क्षेर र स्थानहरुको पलहचान गरर त्यस्ता बलस्तहरुमा बसोबास भएका पररवारिाई
सुरलक्षत स्थानमा स्थानावतरण गनय आवश्यक प्रकक्रया लमिाइने छ ।



राप्ती, िोथर ,च्यारा ,पम्फा ,मातायि , ढु ङ्ग्रे खोिा िगायतका खहरे खोिाबाट बषाय याममा हुन सक्ने
कटानिाई लनयवरण गनय संघ प्रदेश िगायत अवय लनकायहरुको समववयमा तटववधन काययिाई
लनरवतरता कदइनेछ ।



लस्वस लवकास संस्थाबाट िामो समयदेलख नकद लनयवरण तथा अवय भौलतक लवकासमा सहयोग हुुँदै
आएकोमा यस बषयदेलख phase out हुने बुझीएकािे उक्त सहयोग र काययक्रमिाई लनरवतरता कदन संघ
सरकार माफय त स्वीस सरकार संग अनुरोध गररने छ ।

च . लशक्षा
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 संघीय तथा प्रदेश सरकारको समववयमा शैलक्षक सर खेर नजानेगरर लशक्षणलसकाइ कक्रयाकिाप
सञ्चािन गने व्यवस्था गररने छ ।
 सुरलक्षत शैलक्षक संस्था सञ्चािनका िालग स्वास््य सुरक्षाको मापदण्ड बनाइ कायायववयन गररने छ ।
 सामुदालयक लवद्याियहरुको पूवायधार लवकास गुणस्तर लबकास र स्तरोन्नलतका िालग योजनाबद्ध रुपमा
काययक्रम सञ्चािन गररने छ ।
 लवद्याियमा लवद्यार्थथ भनाय हुने दर र लवद्यािय छाड्ने दर घटाउन कदवा खाजा सेलनटरर प्याड िलक्षत
छारवृलत्त िगायतका सुलवधाहरुको प्रबवध िाई व्यवलस्थत गररने छ ।
 प्रत्येक शैलक्षक संस्थाहरुमा बािमैलर वातावरण ,छारा तथा अपाङ्ग मैलर पूवयधार एवं संरचना लनमायण
गदै िलगने छ ।
 सामुदालयक लसकाइ के वरहरु माफय त साक्षरता कक्षा सञ्चािन गररने छ ।
 सामुदालयक र संस्थागत लवद्याियहरुका लवचमा असि अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान गने व्यवस्था
लमिाइने छ ।
 लवधार्थथिाई हािको कोरोना भाइरसको अवस्थामा वैकलल्पक लवलधवाट लशक्षण गनय पहि गररनेछ ।
 लवद्यार्थथ संख्या लवद्यािय सम्मको पहुुँच र उपयुक्तताका आधारमा लमल्दा लवद्याियहरुिाई एकककृ त
गदै िलगने छ ।
 लवद्यािय तथा लशक्षकको पुनर्थवतरण गररने छ र लशक्षक लवद्यार्थथ अनुपातिाई समयानुकुि पररमाजयन
र लनधायरण गररने छ ।
 नगर क्षेरलभर सवोत्कृ ष्ट नलतजा हालसि गने शैलक्षक संस्था लशक्षक लवद्यार्थथहरुिाई पुरस्कृ त एवं
सम्मान गररने छ ।
 राष्ट्रपलत शैलक्षक सुधार काययक्रम अवतगयतका काययक्रमहरुिाई सञ्चािन गररने छ ।
 नगर क्षेरलभरका क्याम्पसहरुको स्तरोन्नलत र सुधार गररने छ ।
 लसकाइ उपिलब्ध सुधारका िालग लशक्षक लवद्यार्थथ र अलभभावक को लरपलक्षय सकक्रयता अलभवृलद्ध
गररने छ ।
 नगरपालिकामा एउटा फरक शारररीक अवस्था भएका बािबालिकाको पठनपाठनका िालग लवशेष
कक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको लवकास गररने छ ।
 SEE पररक्षामा िगातार ३ पटक प्रथम हुने लवद्याियिाई पुरस्कृ त गररने छ ।
 भौगोलिक दुरी टाढाबाट आएर पढ्नुपने वािवालिकािाई लवद्याियको पहुुँच नलजक राख्न वडा नं १०,
११, १२ र १३ मा बलनसके का छारावास व्यवलस्थत गररने छ र बलनरहेका छारावासिाई सम्पन्न
गररने छ ।
 फरक शाररररक अवस्था(वलहरा)भएका लवद्यार्थथिाई लवशेष कक्षा ,मा.लव. सम्म संचािन गररनेछ ।

मलहिा वािवालिका
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 जनसंख्याको आधा लहस्साओगटेको समुदायका िालग संलवधानमा व्यवस्था गररएका संवैधालनक
अलधकारिाई कायायववयन गनयका िालग लवलभन्न चेतनामुिक काययक्रम संचािन गररनेछ ।
 मलहिािाईउत्पादनमुिक, रोजगारमुिक र आयमुिक काममा िाग्न उत्तप्रेरणा लमल्ने खािका
कामहरुको सृजना गररने छ ।
उलत्पलडत
 सकदयौं वषयदेलख पछालड पाररएको समुदायिाई समाजको अग्र पङ्कलतमा ल्याउन संलवधानिे व्यवस्था
गरे को संवैधालनक व्यवस्था अनुसार आवश्यक काययक्रम संचािन गररनेछ ।
 अझैपलन सामालजक पररवतयन नभइ रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारिे सचेतनामुिक काययक्रम माफय त
समाजमा िुकेर बसेका सवै खािे सामालजक लवकृ लत र लवसंगलतिाई अवतय गनयको िालग योजनावद्ध
ढंगिे काययक्रम बनाइने छ ।
छ . युवा तथा खेिकु द
 लवद्यािय स्तररय र नगर स्तररय खेिकु द िगायतका काययक्रमहरु लनरवतर सञ्चािन गररने छ ।
 युवा िलक्षत आर्थथक आत्मलनभयरताका िालग लसपमुिक काययक्रमहरु संचािन गररने छ ।
 “सम्बृलद्धका िालग स्वास््य ,स्वास््यका िालग खेिकु द ” भन्ने ममयिाई आत्मसात गराउन युवा
क्िवहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ ।
 खेिकु द क्षेरको व्यवस्थापनका िालग खेिमैदानको व्यवस्थापन गदै जाने नीलतिाई अबिम्बन गररने
छ।
 नगरपालिका स्तररय एउटा खेिग्राम बनाइने छ ।
 एक वडा एक खेि मैदान काययक्रमिाई कायायववयन गररने छ ।
ज. स्वास््य
 कोलभड १९ रोकथाम तथा लनयवरणका िालग नगरपालिकाको अगुवाइमा संघ र प्रदेश संगको
समववयमा आवश्यक काययहरु चरणबद्ध रुपमा सञ्चािन गररने छ ।
 पूणय खोपयुक्त नगर घोषणा पिात गररनुपने काययहरुको लनरवतरता कदइने छ ।
 सरकारी गैरसरकारी तथा लनजी क्षेरको साझेदारीमा लवलभन्न स्वास््य लशलवर सञ्चािन गररने छ ।
 स्वास््य संस्थाको सक्षमता अलभवृलद्ध गररनेछ

, आवश्यक स्वास््य उपकरणहरु खररद

,जनशलक्त

व्यवस्थापन एवं लनशुल्क लवतरण गररने औषलधहरु तथा सेवाहरु प्रभावकाररता अलभवृलद्ध गरर
लनरवतरता कदइने छ ।
 लसमावतकृ त वगय चेपाङ , दलित , सुकुम्बालस मलहिािाई ५० प्रलतशत एमबुिेवसभाडामा सुलवधा कदइने
छ।
 लसमावतकृ त वगय चेपाङ , दलित र सुकुम्बालसहरुिाई स्वास््य लवमा गररने छ ।
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 आमा स्वास््य ,ककशोरी स्वास््य र नवजात लशशु स्वास््य काययक्रमहरुिाई लवशेष महत्वका साथ
सञ्चािन गररने छ ।
 स्वास््य स्वंसेलवकाहरुिाई प्रोत्साहन काययक्रमिाई लनरवतरता कदइनेछ ।
 एक वडा एक स्वास््य चौककको अवधारणा अनुसार सवै वडामा स्वास््य चौकक सञ्चािन गररने छ ।
 सरकारर र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको साझेदारी र सहकाययमा गुणस्तररय स्वास््य सेवािाई
प्रोत्सालहत गररने छ ।
 स्वास््य लवमा काययक्रमको प्रभावकाररता अलभवृलद्ध गदै लनरवतरता कदइने छ ।
 स्वास््य चौककमा सुत्के री हुने आमािाई प्रोत्साहन स्वरुप कदइने भत्तािाई लनरवतरता कदइनेछ ।

झ . खानेपालन तथा सरसफाई
 खानेपालनका मुिहरु र जिाधार क्षेरहरुको संरक्षण र सम्र्बद्धयन गररने छ ।
 नगरका सबै स्थानहरुमा स्वच्छ खानेपालनको प्रबवध गररने छ ।
 नगरभररका नालि भएका बाटोको दुवैलतर वृक्षरोपण गरर हररत सडक योजनािाई कायायववयनमा
ल्याइने छ ।
 प्रदुषक वयुलनकरण र पुन्ः प्रयोगका िालग सचेतनात्मक काययक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।
 खानेपालन आयोजनाहरुको लनमायण र ममयतको काययिाई लनरवतरता दददै खानेपालनको गुणस्तर जाुँचको
प्रबवध गररने छ ।
ञ िै. लङ्गक समानता तथा समावेलशकरण
 मलहिा, आकदवासी,जनजालत,दलित, अपाङग (फरक क्षेमता भएका व्यलक्त ) वािवालिका,लसमावतकृ त
लवपन्न र अवसरबाट वलञ्चत िगायतका सम्पूणय व्यलक्तको शसलक्तकरण

, क्षमता लवकासको िालग

लसममुिक,आयमुिक ततथा रोजगारमुिक िगायतका प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काययक्रम वा आयोजना
सञ्चािन गने नीलत लिइने छ ।
 मलहिा वगयमालथ हुने लवभेद अवत्यका िालग सचेतनामुिक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । काययस्थिमा
हुने सहसा,घरे िु सहसा, िैङलगक तथा यौन सहसा लवरुद्ध अलभयान सञ्चािन गररनेछ ।
 मलहिा सहसा लवरुद्ध शुवय सहनलशिताको नीलत अविम्वन गररनेछ । र वयालयक कक्रयाकिापिाई "रुत
सुनुवाई" को व्यवस्था लमिाईनेछ ।
 सामालजक कु प्रथा अवयाय र भेदभाव हटाउन ,स्थानीय सरकार गैरसरकारी संघ संस्था र सामुदालयकक्षेर समेतको सहभालगतामा सामालजक जागरण र सचेतनाका काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
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 राष्ट्रपलत मलहिा उत्थान काययक्रमिाई लनरवतरता कददै मलहिा तथा वािबालिका हरुको िालग नेतृत्व
लवकास का काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
 वािमैलर स्थानीय नगरका िालग आवश्यक पूवायधार लनमायण गररनेछ । वािश्रममुक्त नगर तथा
वािमैलर नगरपालिका घोषणा गनयका िालग आवश्यक मापदण्ड पूरा गनय िगानीिाई के लवरत गररनेछ
।जोलखम मा परे का वािवालिका को उद्दार तथा पुनस्थापनाका िालग वािवालिका उद्धार कोष तथा
लवलभन्न सहयोलग संस्था माफय त लवषेश व्यवस्था लमिाईनेछ ।
ट . संस्कृ लत प्रबद्धयन
 नगरलभरका लवलभन्न भाषा , संस्कृ ती सालहत्य र किाहरुको संरक्षण , सम्बधयन र लवकास गनय जोड
कदईनेछ ।
 लवलभन्न जातीय फरक संस्कृ ती संग आवद्ध होम स्टेहरुको आवश्यकता बमोलजम थप स्थापना र
भईरहेको स्तरउन्नती गनय साझेदारी काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
 लवलभन्न सांस्कृ लतक तथा धार्थमक महत्वका मठ मलवदर गुम्बा ,मलस्जद, चजयहरुको समुदाय संग साझेदारी
गरी ममयत सम्भार गररनेछ ।
 लवलभन्न जात , धमय, संस्कृ लतलबच भाइचारा कायम गनय गररएका महोत्सवहरुको िालग नगरपालिकािे
समववयकारी भुलमका लनवायह गररने छ ।
 सरकारी लनजी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाकासंगको सहकाययमा लवलभन्न सांस्कृ लतक संग्रहाियको
व्यवस्था लमिाउन पहि गररने छ ।
ठ . कृ लष

 कृ षकद्धारा उत्पाकदत खाधान्न तथा अवय कृ लष उपज लवकक्र भएपलन वयुन मुल्यमा लवकक्र हुदाुँ वास्तलवक
ककसानिाई उत्पादन िागत उठाउन समेत नसक्ने व्यवस्थािे कृ लष लवकासको क्षेरमा थप चुनौती सृजना
भएको छ । तसथय नेपाि सरकारको सहयोगमा कृ लष भण्डारण के वरहरुको लनमाणय गरी कृ षकहरुका
खाधान्न उत्पादन लनलित मुल्यमा खाध संस्थान वा सहकारीद्धारा खरीद गररने व्यवस्था क्रमश
लमिाइने छ ।

 प्रधानमवरी कृ लष आधुलनकरण पररयोजनािाइ व्यवलस्थत गदै िैजाने नीलत अविम्वन गररने छ ।
 कृ लष क्षेरको लवमाको िालग नेपाि सरकार , प्रदेश सरकार र सहकारी क्षेरसंग को सहकायय मा कृ लष
लवमामा नगर सरकारद्धारा समववकारी तथा उलचत योगदान पुयायाइने
ा छ।

 लबषादी रलहत तरकारी खेतीको लवकास तथा बजार लवस्तारको िालग आवश्यका कक्रयाकिाप सञ्चािन
गररने छ ।

 व्यवसालयक कृ लष प्रणालििाई आत्मसाथ गरर नयाुँ दताय हुने कृ लष व्यवसायहरुिाई लवषेश छु टको
व्यवस्था गररनेछ ।
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 लवषादी प्रयोग वयुलनकरणका िालग लवषाकद पररक्षण प्रयोगशािा लनमायण गररनेछ र

Organic खेती

गने ककसानिाई प्रोत्साहनस्वरुप लवशेष व्यवस्था लमिाइनेछ ।

 कृ लष लवकासका िालग जलमनको खलण्डकरण र बाझोपना लनयवरण गनय लवषेश अलभयान संञ्चािन
गररने छ । साथै कृ लष उत्पादन अलभवृदी का िालग ससचाई प्रणािी लवकास

, कृ लष यालवरकरण कृ लष

हाटबजारको संचािन उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन काययक्रम तथा सञ्चािनको प्रववध गररनेछ ।

 कृ षकको वर्थगकरण र पलहचान गरी कृ लष पेशाको सम्मान गदै व्यवसालयक कृ लष सेवा प्रदान गररने छ ।
 लवषाकदका कारण लवलग्रएको माटोिाई खेलतयोग्य बनाउनका िालग माटोमा राख्ने चुना अनुदानमा
लवतरण गने र माटो पररक्षण काययिाई अलघ बढाइने छ ।

ड . सहकारी
 सहकारी क्षेरिाई नगर अथयव्यवस्थािाको महत्वपूणय पक्षको रुपमा लवकास गररनेछ । सहकारी क्षेर
माफय त हुने स्रोत पररचािनिाई पारदर्थश र लवश्वासयोग्य वनाईनेछ ।
 सहकारीका माध्यमबाट गररब तथा आर्थथक लहसाबिे लवपवप कररव ५०० जना बेरोजगार युवा
स्वरोजगारको व्यवस्था गने र युवा िलक्षत उद्यमलशिता काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
 कृ लष जवय उत्पादनमा आधाररत भई कायय गने सहकारी सस्था िाई लवशेष प्रोत्साहन गररने छ ।
 सहकारीिाई संरक्षण , प्रवद्धयन र लवकास र सहकारीपन अलभवृकदका िालग लवलभन्न प्रोत्साहन मुिक
काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
 कारोवारको प्रकृ लत , उद्देश्य लमल्ने सहकारीहरुिाई एकककरण गने काययिाई प्रोत्साहन गदै मजय हुने
सहकारीिाइ नगरपालिकामा बुझाउनुपने करमा लवशेष छु ट कदने व्यवस्था गररनेछ ।
 COPOMIS मा आवद्ध हुने सहकारीिाई लनरवतरता कददै प्रालवलधक साक्षरता र लवलतय साक्षरताका
िालग काययक्रम संचािन गररनेछ ।
ढ . पशुपािन
 प्रयोगशािा सलहतको पशु अस्पताि भवन लनमाणय काययिाई

पुरा गरर पशुजवय ककसानहरुिाई

आवश्यक सेवा प्रदान गररने छ ।
 यसअलघ लनशुल्क रुपमा प्रदान गदै आएका औषलध तथा सेवाहरुको लवतरणिाइ लनरवतरता कदइने छ ।
 नगरिाई दुधमा आत्मलनभयर वनाउन गाई भैसीमा गदै आएको कृ लतम गभायधानिाई स्वजालतय कृ लतम
गभायधान पद्धलत अपनाइने छ ।
 व्यवसालयक र आधुलनक पशुपािन व्यवसायका िालग पेशागत पशुपािन तालिम संचािन गररने छ ।
 नगरिाई मासु तथा दुग्धजवय खा द्य्य पदाथयमा आत्मलनभयर वनाउन आवश्यक काययक्रम संचािन गररने
छ।
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 व्यवसालयक कृ लष उ द्यम गने कृ षक समूह, सलमलत , सहकारीहरुिाई अनुदानका काययक्रमिाई
लनरवतरता दददै रोजगारमुिक , उत्पादनमुिक काययक्रम सञ्चािन गररने छ ।
ण . उद्योग तथा वालणज्य
 उद्योग क्षेरको लवकास लवना रोजगारी वृलद्धको सपना अधुरो हुने भएकािे युवा उद्यलमहरुिे
कायययोजना र लनलित मापदण्ड तथा िगालनको आधारमा उद्योग स्थापना गनय चाहेमा
नगरपालिकािे Payback period ककटान गरर लनलित सतयमा िगालन गने वातावरण बनाइने छ
।
 राप्ती नगरपालिका लभर स्थालपत उद्योगिे कलम्तमा ७० प्रलतशत भवदा बढी राप्ती नगरबासीिाई
रोजगार प्रदान गरे मा उद्योगिे नगरमा बुझाउनुपने राजश्वमा छु ट प्रदान गररने छ ।
 स्थालनय कच्चा पदाथयको प्रयोग गने उद्योगिाई प्रोत्साहन गररने छ ।
 बजार व्यवस्थापन सम्बलवध कानूनीस प्रबवध सलहत उपभोक्ता लहत संरक्षण मञ्चसंगको सहकाययमा
बजार व्यवस्थापन र अनुगमन गने काययिाई लनरवतरता कदइनेछ ।
 नगरपालिका क्षेर लभर स्थापना एवं सञ्चािन हुन चाहने वातावरणमैरी उद्योगहरुिाई लवशेष सुलवधा
उपिब्ध गररनेछ ।
 स्थालनय श्रोत र साधनिाई अलधकतम प्रयोग गरर उद्योग सञ्चािनमा प्रोत्साहन गररने छ ।
 सम्भालवत उद्योगको लवकास दुग्ध जवय पदाथयको उद्योगको िालग पहि गररने छ ।

त . पययटन
 पूवी लचतवनका पययटककय सम्भावना भएका क्षेरहरुिाई एकापसमा जोलड Tourism Circuit बनाउन
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अवय स्थानीय तहहरुसंग समववयकारी भूलमका खेलिने छ ।
 पययटनको पूवायधार लवकासमा स्थानीय संघ संस्था समुदाय स लनजी क्षेरको नेतृत्व तथा सहभालगतािाई
प्रोत्साहन गररने छ ।
 पययटककय क्षेरको पलहचान लवकास र लवस्तारका िालग पययटन पूवायधार लनमायण काययिाई लतब्रता
कदइनेछ ।
 लनमायणालधन पययटककय क्षेरहरुिाई समयलसमा लभर सम्पन्न गरर आम्दालनको श्रोत बनाइ आत्मलनभयर
भई सञ्चािन हुने वातावरण लसजयना गररने छ ।
 नगरपालिका लभर पययटककय सम्भाव्यता रहेको परे वाकोट ,पालनसराढाप, कलमनचुलि , इकोपाकय , जे
लप भेटवाि पाकय , नागदह ,बाघदेलव संग्राहिय ,रातामाटे फनपाकय िगायतका क्षेरहरुको लवकास गनय
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एवं ऐलतहालसक धार्थमक तथा सांस्कृ लतक महत्वका सम्पदाहरुको वृहत्तर उन्नयनको िालग एक पययटककय
गुरूयोजना तयार गररनेछ ।
 पूवायधार क्षेर लवकास संग पययटन लवकास र प्रवद्धयनिाई आवद्ध गररने छ ।
थ . सूचना तथा सञ्चार
 संघीय सरकारिे तजुयमा गरे को लडलजटि नेपाि फ्रेमवकय २०७६ अवतगयतका सम्पुणय काययक्रमहरु
सञ्चािन गररने छ ।
 नगरपालिकाको सूचना तथा गलतलवलधिाई आलधकाररक वेबसाइट , एलप्िके सन ,सामालजक सञ्जाि,
स्वत्ः प्रकाशन र स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रशारणको नीलतिाई लनरवतरता कदइनेछ ।
 सञ्चारकमी र नगरपालिका लबच लनयलमत अवतर्दक्रया र सुचना आदानप्रदान माफय त पारदर्थशता
अलभवृलद्धको प्रबवध लमिाइने छ ।
 कायायियका सूचनाहरु सेवाग्रालहिे सहज रुपमा पाउने व्यवस्थाका िालग सञ्चार क्षेरसंग सहकायय
तथा क्षमता लवकास गररने छ ।

द. जनशलक्त व्यवस्थापन,प्रशासन सुधार र सुशासन
 नगरपालिकाको शासकीय तथा प्रशासनीक कक्रयाकिाप सम्पादन गदाय सुशासनिाई आत्मसात गररने
छ । साथै लवकास लनमायण

,योजना छनौट तथा कायायववयनमा नागररक सहभालगता

, जनअपेक्षा

सम्बोधन तथा जनसरोकारका सवािहरुिाई संम्वोधन गने व्यवस्था लमिाइने छ ।
 नगरपालिका र वडाहरुको काम कम्प्युटराइज्ड प्रणालिबाट संचािन र व्यवस्थापन गदै िलगने छ ।
 राप्ती नगरपालिका अवतगयतका सम्पुणय कायायियमा उजुरी

गुनासो पेरटकािाई व्यवलस्थत गरर /चुस्त

रुपमा लनरुपण गने व्यवस्था लमिाइने छ ।
 कमयचारी एवं जनप्रलतलनलधको क्षमता लवकास गररने छ ।
 नगरवालसिाई लछटो छररतो सेवा प्रवाहका िालग उलचत प्रबवध गररने छ ।
 नागररक बडापरिाई समयानुकुि सुधार गदै सोलह अनुरुप कायय प्रकक्रयाको व्यवस्था गररने छ ।
 नगरपालिकाको भौलतक सम्पलतको सुरक्षा र अवय काययिाई व्यवलस्थत गनय नगर प्रहरी लनयुक्त गररने छ
।
 लवकास आयोजनामा भ्रष्टाचारजवय कक्रयाकिापका िालग शुवय सहनलशिता

Zero Tolerance

लसजयना गराउनका िालग नगरस्तररय अनुगमन सलमलतको लसफाररस पिात मार भुक्तालन कदने
प्रकक्रयािाई लनरवतरता कदइने छ ।
 नगरपालिकाद्वारा प्रदान गररएका सेवा

, सुलवधाका सम्बवधमा पारदर्थशता अलभवृलद्धका िालग

सावयजलनक सुनुवाई , सामालजक पररक्षण , प्रगलत सलमक्षा एवं लनयलमत प्रेस भेटघाट र अवतर्दक्रयात्मक
काययक्रम सञ्चािन गररने छ ।
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ध . राजश्व पररचािन
 करदाता लशक्षा काययक्रम सञ्चािन गररने छ ।
 एकककृ त सम्पलत करको अवधारणा कायायववयनिाई लनरवतरता कदइने छ ।
 राजश्वको दायरा बढाउुँ दै नगरबाट प्रदान गररने सेवा सुलवधािाई राजश्वसंग आवद्ध गररने छ ।
 सबैभवदा धेरै कर लतने करदातािाई पुरस्कार एवं सम्मान गने व्यवस्था गररने छ ।
 राजश्व चुहावट लनयवरणका िालग लनयलमत अनुगमनको व्यवस्था लमिाइने छ ।
 कर सुचना प्रणािी माफय त राजश्व सम्बलवध त्याङ्क अद्यावलधक गररने छ र कर सचेतना काययक्रम
सञ्चािन गररने छ ।
न . वयालयक काययहरु
 मेिलमिाप सलमलत संग समववय गरी वयालयक क्षेरका कायय सम्पादन स्तर अलभवृकद गररने छ ।
 नेपािको संलवधान र स्थानीय सरकार संचािन एन िे प्रववध गरे अनुरुपका वयालयक
सलमलतका कामकाबायलहहरु थप व्यवलस्थत र प्रभावकारी रुपिे संचािन गररने छ ।
 वडा तहमा गररने मेिलमिाप के वरिाई थप सुदढृ बनाई मेिलमिापका माध्यमबाट सभयसुिभ
रुपमा वयायलनरुपण गररनेछ ।
प पछालड
.
पाररएका समुदाय िलक्षत काययहरु
 नगरपालिकाको समववयमा पछालड पाररएका समुदायहरुको मुि प्रवालहकरण गने व्यवस्था लमिाइने
छ । यसका िालग लवलत्तय आर्थथक सहयोग तथा िघु उद्यम काययक्रम संचािन गररने छ ।
 जालतय, धार्थमक र अवय लवभेदहरुिाई अवतय गनय जनप्रलतलनलध र नगरपालिकाको समववयमा लवशेष
काययक्रम संचािन गररनेछ ।
मानलनय सदस्यहरु,
समग्रमा राप्ती नगरपालिका लभरका हरे क लवकास लनमायणका काययमा के लवरय सरकार ,प्रदेश सरकार , लजल्िा
समववय सलमती ,मानलनय ज्युहरु , लवलभन्न दातृ संस्थाहरुको िागत सहभालगतामा समववय गरर

सम्पन्न

गनेगररएको छ ।यस आ.व.२०७७/०७८ मा पलन हाम्रा सबै कामहरु सके सम्म साझेदारीमा समववय गरे र सवैको

सामुलहक सहभालगतामा नै सम्पन्न गने योजना छ ।
गत बषय सुरुवात गररएका संरचनागत लनमायणका कामहरु ,नगरपालिका भवन,अस्पताि, स्वास््य चौकक , वडा
भवन ,पशु स्वास््य कायायिय , कं कक्रट वाि , तटबवधन , पययटककय स्थिहरु िगायत सम्पुणय भौलतक पुवायधारका
कामहरुिाई आ ब २०७७/०७८ मा सम्पन्न गनयका िालग योजनाबद्ध ढङ्गिे िाग्ने छौं ।
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मानलनय सदस्यहरु,
हालम लनवायलचत भएर आएको पलन ३ बषय भएको छ । लनवायलचत भएर आएपलछ लनरवतर संरचना लनमायण र
पुवायधारका कामिाई नै अगालड बढाउनुपने बाध्यता लथयो । हाम्रो धेरै बजेट यसैतफय नै के लवरत भयो । तर अब
हालमिे अबका बजेटिाई हाम्रो नारा "राप्ती नगरपालिकाको आधार , कृ लष पययटन र पूवायधार"िाई साकार पाने
तफय िाग्नुपने देलखवछ । त्यसका िालग अबको हाम्रो बजेट र योजनािाई उत्पादन र रोजगारीसंग जोड्नु पछय ।
अथायत कृ लष र पशुस्वास््यमा हाम्रो बजेटिाई िगालन गनुयपने देलखवछ । हाि लवश्वव्यालप रुपमा सताइरहेको
कोरोना भाइरस कोलभड १९ का कारण धेरै क्षेरिाई असर पारे को छ । असर मध्येपलन अत्यवत धेरै असर लशक्षा
क्षेरमा परे को छ । यस क्षेरिाई बेिैमा स्थालनय सरकारिे व्यवस्थापन र सञ्चािन गनयको िालग ध्यान नकदएमा
ठू िै असर पने देलखवछ । अलहिे देशलवदेशबाट आउनुहुने सम्पुणय दाजुभाई कदकदबलहनीहरुिाई सुरलक्षत साथ
आफ्नो नगरपालिकामा ल्याई क्वारे लवटनमा राखेर RDT र PCR गरर सुरलक्षत साथ पररवारमा पठाउनु पनेछ ।
यसरर देश लवदेशका कदकद बलहनी दाजुभाइहरुको व्यवस्थापन , सम्पुणय जनसमुदायिाइ अत्यावश्यक काम गने
वातावरण लमिाउने बषयको अलवतम सके सम्म सवै पुवयधारका कामहरु सम्मन्न काम गनयका िालग उलचत
वातावरण लमिाउनुपने , वषयको सुरुवातमा नगर सभािाइ योजना बद्ध ढङगिे संचािन गनुयपने भएको हुदा
अलहिे अवयवत खतरा र जोलखमका वावजुद पलन नगरपालिका लभरका सबै कामहरु र जनताका सरोकारका
लवषयहरुिाइ अगाडी बढाउने दालयत्व रहेको छ । यसरी अफ्यारोका वावजुद पलन आ

-आफ्नो ठाउमा

कोरोनाको महामारीको लवपतिाइ व्यवस्थापन गनय िाग्नुहुने उप प्रमुख ज्यु , प्र. प्र.अ. ज्यु, वडा अध्यक्ष ज्युहरु ,
वडा सदस्य ज्यूहरु , सम्पुणय नगरसभाका सदस्यहरु , सबै शाखाका प्रमुखहरु , सम्पुणय कमयचारीहरु र लवशेष गरर
स्वास््यकमी, सुरक्षाकमीहरुिाइ हार्ददक धवयवाद कदन चाहवछु । आगालम कदनमा अफ्याराका वावजुद पलन
हाम्रो संलवधान स्थालनय सरकार संचािन सम्बलवध ऐन र हालमिे पाररत गरे का लवलभन्न ऐन

, लनयम,

लनयमाविी र काययलवलध लभर रहेर जनताका सवै खािे सेवा कदने समग्र प्रलतवद्धता व्यक्त गदै आ
२०७६।०७७ मा नगरमा सबै योजना , काययक्रम र हाम्रा नीलत तथा काययक्रम लभर रहेर काम सम्पन्न गनय
िाग्नुहुने जन प्रलतलनलध , कमयचारी, प्रालवलधकहरु र सम्पुणय जन समुदायिाइ हार्ददक हार्ददक धवयवाद कदन
चाहवछु ।
प्रभा बराि
नगर प्रमुख
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.व.

राप्ती नगरपालिकाको बार्थषक समारोह काययक्रम आ.व. २०७७/७८
पवय/समारोह/कदवस/काययक्रम
मलहना/लमलत
आयोजक

क्र.स.
१ आ.व. २०७५/०७६ को वार्थषक समीक्षा

काययक्रमको स्वरुप

साउन

नगरपालिका

सावयजलनक सुनुवाई काययक्रम

साउन

नगरपालिका

वडा तथा शाखागत
प्रस्तुलतकरण
काययक्रम

लवश्व स्तनपान सप्ताह

साउन १७ देलख

आकदवासी जनजालत कदवस

साउन २५ गते

नगरपालिका स्वास््य
-

चेतनामुिक काययक्रम
-

हररतालिका लतज

भदौ ५ गते

-

-

लनजामलत सेवा कदवस

भदौ २२ गते

नगरपालिका

काययक्रम

लशक्षा कदवस

भदौ २३ गते

नगरपालिका लशक्षा

काययक्रम समारोह सम्मान
पुरस्कार

८ लजलतया पवय
९ रालष्ट्रय बाि कदवस

भदौ २५ गते
काययक्रम

असोज ३ गते

नगरपालिका मलहिा
वािवालिका
नगरपालिका

असोज ३० गते

नगरपालिका कृ लष

काययक्रम

कार्थतक

नगरपालिका

शुभकामना काययक्रम

कार्थतक २८ गते

नगरपालिका आयुवेद

काययक्रम

मंलसर ९ देलख
२५ गते सम्म
मंलसर १६ गते

नगरपालिका मलहिा
वािवालिका
-

अलभयानमुिक काययक्रम

मंलसर १८ गते

-

२
३
४
५
६
७

१० संलवधान कदवस
११ लवश्व खाद्य कदवस
१२ दशै िगायत पवयहरुको शुभकामना
काययक्रम
१३ धवववतरी जयवती
१४ िैंलगक हांसा लवरुद्दको १६ कदने
अलभयान
१५ लवश्व एड्स कदवस

१६ लवश्व अपाङ्गता कदवस

भदौ २९ गते

समारोह

-

१७
२०
१८
१९
२१
२२

स्वयम्सेलवका कदवस

मंलसर २० गते

नगरपालिका स्वास््य

अवाङ्गता संग सम्बवधीत
काययक्रम
सम्मान काययक्रम

भ्रष्टचार लवरुद्धको कदवस

मंलसर २४ गते

-

-

लवश्व मानव अलधकार कदवस

मंलसर २५ गते

-

-

कक्रसमस डे

पुस १० गते

-

-

तमु ल्होसार

पुस १५ गते

-

-

योजना तथा काययक्रम समीक्षा

पुष/माघ

नगरपालिका

२३
२४
२५
२७
२८
२६
२९

सावयजलनक सुनुवाई

माघ

नगरपालिका

वडा तथा शाखागत
प्रस्तुलतकरण
सुनुवाइ काययक्रम

नगर सभा

माघ

रालष्ट्रय भुकम्प सुरक्षा कदवस

माघ २

नगरपालिका
-

सभा
-

नेपाि नर्थसङ कदवस

माघ १५ गते

-

-

सलहद कदवस/वसवत पवचमी

माघ १६ गते

-

-

सोनम ल्होसार

माघ ३० गते

-

-

प्रजातवर कदवस

फागुन ७ गते

नगरपालिका

समारोह
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३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५

अवतरालष्ट्रय नारी कदवस

फगुन २४ गते

नगरपालिका

काययक्रम

लवश्व क्षयरोग कदवस

चैर ११ गते

-

-

सहकारी कदवस

चैर २० गते

-

काययक्रम सम्मान

लवश्व स्वास््य कदवस

चैर २५ गते

-

-

नयां वषय

वैशाख १ गते

-

-

िोकतवर कदवस

वैशाख ११ गते

-

-

लवश्व श्रलमक कदवस

वैशाख १८ गते

-

-

गणतवर कदवस

जेष्ठ १५ गते

नगरपालिका

समारोह काययक्रम

लवश्व धुम्रपानरलहत कदवस

जेठ १७ गते

स्वास््य

रे लवज र दुध कदवस

जेठ १८ गते

नगरपालिका पशु सेवा

काययक्रम

लवश्व वातावरण कदवस

जेष्ठ २२

नगरपालिका

-

अवतरालष्ट्रय योग कदवस

असार ७

आयूवेद

-

नगर सभा

असार १०

नगरपालिका

सभा

रालष्ट्रय धान कदवस

असार १५ गते

लवश्व जनसंख्या कदवस

असार २७ गते

नगरपालिका कृ लष
-

काययक्रम
-

काययपालिका बैठक

प्रत्यक मलहना

-

-
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