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राप्ती नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

भण्डारा, लितवन । 

नव ौँ नगरसभा (लिलतिः २०७८।०३।०७) 

 

राप्ती नगरपालिका लितवनको आ.व.२०७८/०७९को नीलत तथा कार्यक्रि 

आदरणीर् नगरसभा सदस्यजू्यहरु, 

हार्दिक नमस्कार  

➢ यस सम्मार्नत नव ौं नगरसभामा राप्ती नगरपार्िकाको आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ को नीर्त तथा 

कायिक्रम प्रसु्तत गनि अनुमर्त माग्दछु । 

➢ सविप्रथम म यस अवसरमा प्रजातन्त्र, िोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउन आफ्नो जीवन उत्सगि गनुिहुने 

समु्पणि ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रर्त भावपुणि श्रद्धासुमन अपिण गनि चाहन्छु । राप्ती नगरपार्िका 

वडा नौं. ११ का वडाध्यक्ष र्हतबहादुर तामाङ आज हामीर्बच हुनुहुन्न, म उहााँप्रर्त हार्दिक श्रद्धाञ्जिी 

अपिण गदिछु । उहााँका समू्पणि पररवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गदिछु । सामार्जक न्याय, 

समावेर्शता, रार्रि यताप्रर्त प्रर्तबद्ध रही नागररक हक सर्हतको न्यायपुणि समाज र्नमािणको नेतृत्व 

गनुिहुने अग्रजहरुप्रर्त उच्च सम्मान व्यक्त    गदिछु ।  

➢ कोर्भड १९ महामारीको पर्हिो तथा दोस्रो िहरिे सारा र्वश्व नै असहज र सङ्कटपुणि स्थथर्तबाट 

गुर्िरहेको छ । यस महामारीबाट सङ्क्रर्मत भई नेपाि र्भत्र तथा र्वदेशमा ज्यान गुमाउनुहुने 

समु्पणि नेपािी जनमा हार्दिक श्रद्धाञ्जिी अपिण गदै समू्पणि पररवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट 

गदै उपचाररतको शीघ्र स्वास्थ्य िाभको कामना गदिछु । 

➢ राप्ती नगरपार्िका, आधारभुत मुल्य मान्यता मानवअर्धकारको सौंरक्षण सुशासन उत्तरदायी  

सरकार भ्रराचार र्नयन्त्रण स्वतन्त्र न्यायपार्िका आवर्धक र्नवािचन पे्रस स्वतन्त्रता र्वर्धको शासन 

जनताका हक अर्धकार प्रर्त प्रर्तबद्ध रहेको कुरा अवगत गरााँउदछु । 

➢ यस्तो जोस्िमपुणि स्थथर्तमा अग्रपङ्कर्तमा रहेर सेवा गने स्वास्थ्यकमी, सुरक्षाकमी, सरसफाईकमी, 

एमु्बिेन्स चािक, जनप्रर्तर्नर्ध, राजर्नर्तक दिका प्रर्तर्नर्धहरु, र्वर्भन्न सौंघसौंथथा, कमिचारीहरु 

तथा पत्रकारहरुिार्ि म उच्च प्रशौंसा गदिछु । 

➢ कोर्भड १९ को पर्हिो िहर २०७६ चैत्र देस्ि २०७७ माघ सम्म रही जसमा १९७३ को पररक्षण 

गररएकोमा ३१३ जना सौंक्रर्मत भई ३०४ जनािे कोरोनािाई परार्जत गनि सफि भएको र अन्य ९ 

जनाको र्नधन भएको र्थयो । 

➢ महामारीको दोस्रो िहर झनै सौंक्रामक भई ४१७ जना सौंक्रर्मत भई १३ जनािे मृतु्यवरण गनुिपरेको, 

२०३ जनािे कोभीडिाई परार्जत गनुिभएको र हाि ५५ जना सर्क्रय सौंक्रर्मत रहेको तथ्याङ्क 

रहेको छ ।  
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➢ साथै यस राप्ती नगरपार्िकाको कोरोना रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचार कोर्मा र्वर्भन्न सौंथथाहरुिे 

जनप्रर्तर्नर्धिे कमिचारी र्शक्षकिे आर्थिक तथा स्वास्थ्य सामाग्री उपिब्ध गराउनु भएको छ, म 

उहााँहरु सबैिाई धन्यवाद र्दन चाहन्छु । 

 

माननीय सदस्यहरु, 

राप्ती नगरपार्िका पहाड र तरार्ि दुर्ि फरक भ गोर्िक अवथथाबाट फरक जनताको आर्थिक अवथथा 

भएको नगरपार्िका हो । चारवटा वडामा र्वशेर् गरी अर्त सीमान्तकृत वगि चेपाङ समुदाय र तामाङ 

समुदायको अत्यार्धक बसोबास रहेको छ भने तिाका वडाहरुमा सबै जार्तको बसोबास रहेको छ । 

भ गोर्िक र्हसाबिे र्वकट नगरपार्िका भनेर राप्ती नगरपार्िका जर्त अप्ठ्यारा र जर्टिताहरु छन्, त्यर्त 

नै र्वर्भन्न स्रोत र अवसरहरु छन् । र्चतवनको सबैभन्दा अग्लो पहाड कर्मनचुिी, कर्मनचुिीमा फुिेका 

िािीगुरााँस, ठूिा ठूिा पहरामा पहाडैभरी िटरम्म फैर्िएको र्चउरी, र्चउरीको हााँगामा बास बर्सरहेको 

चमेरो, चमेरािार्ि र्सकार गने र र्चउरीको फूिको मीठो स्वाद र्िने चेपाङ समुदाय पर्न यहीाँ छ । त्यसै्त 

दर्क्षणतफि  राजमागिबाट ३ र्किोर्मटर पने र्चतवन रार्रि य र्नकुञ्ज, र्नकुञ्जर्भत्रका हात्ती, गै ाँडा, बाघ, जरायो, 

मृग, मयुर, बाँदेि िगायत र्वर्भन्न जातका चराचुरुङ्गी बसोबास गदिछन् । यो र्वश्वसम्पदा सूचीमा रहेको 

र्चतवन रार्रि य र्नकुञ्ज र मध्यवती के्षत्रमा पयिटनको र्वकास गरेमा यहााँका वैदेर्शक रोजगारीमा र्वदेशमा 

भ ाँताररएका भार्िबर्हनीहरुिार्ि र्वदेश जानबाट रोक्न सर्कन्छ ।  

 

 

माननीय सदस्यजू्यहरु, 

राप्ती नगरपार्िका समृस्द्धको आधार, कृर्र्, पयिटन र पूवािधार भने्न नारा हामीिे तय गररसकेका    छ ाँ । 

यहााँको प्रमुि आर्थिक उत्पादनको आधार कृर्र् हो र्कनभने यहााँ बहुसौंख्यक जनताहरु कृर्र्मा आर्श्रत 

हुनुहुन्छ । यही ठाउाँबाट दैर्नक ३० हजार र्िटर दुध उत्पादन हुन्छ । तरकारी र महमा यो नगरपार्िका 

आत्मर्नभिर छ । माछामा यो नगरपार्िका आत्मर्नभिरको बाटोर्तर िस्ककरहेको    छ । हाम्रो र्दन, दैर्नक 

आवश्यक पने िाद्य उत्पादनमा पर्न हामी आत्मर्नभिर छ ाँ । हामीिे कृर्र्बाट उत्पार्दत कृर्र्जन्य वसु्त र 

पशुबाट उत्पार्दत पशुजन्य पदाथििार्ि बजारसम्म िगेर र्कसानिार्ि उर्चत मूल्य र्दिाएर र्कसानहरुिार्ि 

आफ्नो कृर्र्जन्य व्यवसायमा उत्सार्हत र आत्मर्नभिर बनाउनु नै हाम्रो प्रमुि चुन ती रहेको छ । अर्हिे 

पर्न र्वश्वव्यापी रुपमा फैर्िएको कोरोना भार्रसको महामारीिे र्कसानिे दुध फाल्नुपरेको छ, तरकारी 

बारीमै कुहाउनुपरेको छ, र्दनानुर्दन र्कसानहरुमा नैराश्यता फैर्िाँदै गएको छ ।  

 

माननीय सदस्यजू्यहरु, 

हामीिे यो नगरपार्िकािार्ि आर्थिक रुपबाट मार्थ उठाउनका िार्ग सम्भावना बोकेका पयिटकीय थथि, 

पहाडको कर्मनचुिी र त्यस के्षत्रको पूवािधार र्वकास र त्यसर्भत्र रहेका िािीगुरााँस, र्चउरी, चमेरा, चेपाङ 

समुदायको बसोबास, म रीपािनिार्ि प्राथर्मकता र्दने र दर्क्षणतफि को र्वश्वसम्पदा सूचीमा रहेको र्चतवन 

रार्रि य र्नकुञ्जसाँग जोर्डएको मध्यवती के्षत्रका आसपासका भू-भागमा िोथरदेस्ि स राहासम्मको पयिटन 

मागि, र्जप सफारी, होमसे्ट, रेसु्टरेन्ट र होटिका साथै स्वदेशी तथा र्वदेशी पयिटकहरुिार्ि आकर्र्ित गने 
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िािका सौंरचना र्नमािण गनुिपने अवथथा िगायतका महत्वपूणि र्जमे्मवारी रहेको छ । हामीिे राप्ती 

नगरपार्िकामा महत्त्वपूणि तीनओटा ग रवका आयोजनाहरु सम्पन्न गने र त्यसबाट नगरपार्िकािार्ि पर्न 

एउटा महत्त्वपूणि आम्दानीको स्रोत हुने र नगरपार्िकािार्ि पर्न देशभरर थथार्पत गने भने्न महत्त्पूणि सोच 

हुाँदा हुाँदै पर्न हाम्री आर्थिक अभावबाट एकआपसमा नगरका महत्वका तीन ग रवका आयोजनािार्ि महत्व 

र्दन नसक्दा प्रते्यक वडामा र्नमािण गररएका र्वर्भन्न पयिटकीय थथि, पाकि , टावरहरु अधुरा रहेका छन् । 

हामी नगरपार्िकाको अबको यो वर्ि सबै अधुरा कामहरुिार्ि पूरा गरेर सानार्तना भएपर्न हाम्रा पयिटकीय 

के्षत्र र पाकि हरुिार्ि पूरा गनेतफि  िागेका छ ाँ । 

 

 

माननीय सदस्यजू्यहरु, 

सौंघीय िोकतास्न्त्रक गणतन्त्र थथापना र थथानीय तहको सरकारको सौंर्वधानमा व्यवथथासाँगै नगरपार्िका 

पर्न भििर भििर थथापना भएको र्थयो । भ र्तक सौंरचना शून्य अवथथामा रहेको, कमिचारी जनशस्क्त 

नरहेको, सौंर्वधानिे व्यवथथा गरे अनुसारको आफ्नो अर्धकार के्षत्रर्भत्र रहेर ऐन, र्नयम, र्नयमाविी, 

कायिर्वर्ध नबर्नसकेको, र्जल्लाबाट सबै शािाहरु नगरपार्िकामा हस्तान्तरण भर्ि आएको र कायािियिार्ि 

व्यवस्थथत गनि नभ्यार्एको अवथथा छ । राप्तीको प्रमुि समस्याहरुमा पहाडमा पर्हरो, तरार्िमा बाढी र 

डुबानबाट उत्तर दर्क्षण भएर बगे्न िहरे िोिाहरु वरे्नी दर्क्षणतफि को ठूिो नदीहरु िोथर र राप्ती 

िोिाको समस्या समाधान गनुिपने र्थयो । हाम्रा थुपै्र नदीनािा, तटबन्धन, कुिो र्नमािण, िानेपानी र्वस्तार, 

र्वद्युत् िार्न ममित र र्वस्तार, पहाडमा बाटो बनाउनुपने, टि याक िोल्नुपने, ग्राबेि गनुिपने, उच्चस्तरीय 

ग्राबेि िगायतका धेरै कामहरु गनुिपने दार्यत्व र्थयो । नगरको यथाथि स्थथर्त के हो र हाम्रो अवथथा बारे 

नगर प्रोफार्ि र सामार्जक सुरक्षा भत्ता पारदशी बनाउन बै ाँकबाट र्वतरण गनुिपने, राजश्व सौंकिन हातिे 

र्बि काटेर होर्न, ककयुटरार्ज र्सस्टमबाट र्बिहरु काट्नुपने िगायत धेरै कामहरु हामीिे गनुिपने 

र्जमे्मवारीबाट शुरुवात गदै हाि आएर हामीिे धेरै कामहरु सम्पन्न गरेका छ ाँ । 

 

राप्ती नगरपालिकाको संलिप्त पररिर् 

र्चतवन र्जल्लाको पूवी के्षत्रमा अवस्थथत राप्ती नगरपार्िका सार्वकका र्वरेन्द्रनगर, र्पपे्ल, भण्डारा, िोथर 

र कोराक गा.र्ब.स.को सौंयोजनबाट बनेको छ । कुि के्षत्रफि २१२.३ वगि र्क.र्म.रहेको यस नगरपार्िकाको 

पूवी र्समाना मकवानपुर र्जल्लाको मनहरी गाउाँपार्िका,पर्िममा र्चतवन र्जल्लाको िैरहनी 

नगरपार्िका,उत्तरमा धार्दङ र्जल्लाको बेर्नघाटरोराङ गाउाँपार्िका र र्चतवन र्जल्लाको कार्िका 

नगरपार्िका  दर्क्षणमा र्चतवन रार्रि य र्नकुञ्ज पदिछ ।नगर पाश्र्वर्चत्र २०७५ अनुसार कुि जनसौंख्या 

६४८२० मध्य मर्हिा  ३१२७८ (४८.२५ प्रर्तशत) र पुरुर् ३३५४२ (५१.७५ प्रर्तशत) रहेको छ । समग्र 

र्चतवन र्जल्ला जसै्त यस नगरपार्िका देशको र्बर्भन्न भूभागबाट बसार्सराई आउने समुदायहरु, थारु, 

चेपाङ्ग, र दरै जस्ता आर्दवासी समुदायहरुको बसोबासिे वहुधमि, वहुससृ्कर्त, वहुभार्ाको सौंगम थिोको 

रुपमा रहेको छ । जम्मा १३ वडामा र्बभार्जत यस नगरपार्िकाको वडा नौं १ देस्ि ९ सम्म र्बर्भन्न 

जातजातीको बसोबास रहेको छ भने वडा नौं १० देस्ि १३ सम्म तामाङ र आर्दवासी तथा सीमान्तकृत 

चेपाङ जार्तको बसोबास रहेको छ । २ वटा क्याम्पस, ४९ सामुदार्यक र १० सौंथथागत  गरी जम्मा ५९ वटा 
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र्वद्यािय, १ अस्पताि, ५ वटा स्वास्थ्य च की, ७ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, एउटा सामुदार्यक स्वास्थ्य 

एकार् गरी १४ वटा सरकारी स्वास्थ्य सौंथथाहरु, ६ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी सौंथथा, ४ वटा साना र्कसान 

कृर्र् सहकारी सौंथथा, २४ वटा वचत तथा ऋण सहकारी सौंथथा, २५ वटा सामुदार्यक वन उपभोक्त समूह, २ 

वटा मध्यवती सामुदार्यक वन सर्मर्तका साथै र्बर्भन्न उद्योग किकारिाना जस्ता सरकारी, सामुदार्यक 

तथा नीर्ज सौंरचना रहेका छन् । र्वर्म हावापानी,फरक धमि सौंसृ्कर्त, र्वर्भन्न मनोरम पयिटकीय थथिहरु , 

वन तथा मध्यवती के्षत्र प्रकृर्तको अनुपम उपहारका रुपमा रहेका छन् । वडा नौं १ मा पने परेवाकोट, वडा 

नौं ४ मा हररयािी र्को पाकि , वडा नौं ५ को नागदह, वडा नौं ६को जे.पी.भेटवाि पाकि , भसमाडी गैडाढाप 

ताि, वडा नौं ७ को सा ाँँ सृ्कतर्ँक सौंग्राहिय, वडा नौं ८ को रातो माटे डाडा फनपाकि , वडा नौं ९ को 

पानीसराढाप, र्पपुल्स पाकि , कर्मनचुिी, गुफा र्वशेर् सम्भावना बोकेका पयिटकीय थथिहरु हुन् ।वडा नौं १ 

देस्ि ९ सम्मका समथर भूर्ममा धान,मकै,गहु,दिहन,तोरी जस्ता िाद्यान्न वािीहरुको प्रचुर उत्पादन तथा 

वडा नौं १० देस्ि १३ सम्मको पहाडी भागमा पने वडाहरुमा मकै, कोदो जस्ता िाद्यान्न वािीको साथै 

पशुपािनिाई प्रमुि कृर्र् पेशाको रुपमा अौंगािेको पार्न्छ ।व्याबसार्यक रुपमा तरकारी िेती, गाई तथा 

भैर्स पािन, बौंगुरपािन, कुिुरापािन, हााँसपािन, म रीपािन र माछापािन प्रमुि आयआजिनका श्रोतहरु 

रहेका छन । तरकारी र दुधमा आत्मर्नभिरता तफि  अगाडी बढेको यस नगरपार्िका अगािर्नक तरकारी 

िेतीिाई पश्रय र्दई र्वर्ार्दयुक्त तरकारी उत्पादनिाई पूणिरुपमा र्वथथापन गने अर्भयानमा रहेको छ 

।नगरवासीहरुको प्रमुि पेशा कृर्र् रहेकोिे यस के्षत्रको र्वकास नै समुन्नतीको आधार हो । दशक ौं देस्ि 

पछाडी परेको चेपाङ समुदायिाई आर्थिक सामार्जक र्वकासमा सररक गराउन पहाडका वडािाई 

नगरको अन्य वडाहरुको अनुपातमा पुयािउने,िोथर, पूवी राप्ती नदी, पकफा िोिा तथा अन्य स-साना िहरे 

िोिािे वर्ािमा गने कटान तथा डुवानको र्नयन्त्रण,ऐिानी जग्गामा बसोवास गरररहेका र 

सुकुम्वासीहरुिाई वैज्ञार्नक रुपमा जग्गा व्यवथथापन,पहाडका र्भरािा वस्तर्ँहरुमा रहेका पररवारको 

जोस्िम व्यवथथापन जस्ता चुन तीहरुिाई अवसरका रुपमा र्िदै योजनाबद्ध र्वकास प्रर्क्रयाको माध्यमबाट 

केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा समाधान गने र्दशा तफि  नगर सरकार अगाडी वढर्ँरहेको छ । 

 

 

 

 

 

माननीय सदस्यहरु,  

अव म राप्ती नगरपार्िकाबाट र्बगत र चािु आ.ब. २०७७।७८ का नीर्त तथा कायिक्रममा भएका केही 

महत्वपुणि उपिब्धीहरु सौंर्क्षप्तमा प्रसु्तत गनि चाहन्छु । 

 नगरपार्िकाको कायाििय भवनको पर्हिो चरणको काम सम्पन्न भई आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह 

शुरु गरर सर्कएको छ र दोस्रो चरणको काम दु्रतरुपमा भर् ठेक्का सकझ ता बमोर्जमको कायि 

सम्पन्न हुने अवथथामा पुगेको छ । 
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 अर्धकाौंश वडा कायािियहरु र्नमािण सम्पन्न हुने अवथथामा पुगेका छन् र केर्ह वडा कायाििय 

र्नमािणकै चरणमा रहेका छन् । 

 नगरका सवै ठाउाँमा बाटो पुगेको छ ।तिको भुभाग १ देस्ि ९ सम्म ढिान, र्पच उच्च स्तररय ग्राबेि 

र फास्ट टि याक िुिेको छ । 

 सडक र्नमािणतफि  हािसम्म २१.०७ र्किोर्मटर, उच्चस्तरीय ग्राभेितफि  १५१.२१ र्किोर्मटर, नयााँ 

टि याक िोल्ने तफि  १२७.१७ र्किोर्मटर, मोटरेबि पुि/कल्भटि समेत २३ वटा र्नमािण भएको छ ।  

 त्यसै्त पाकि  ४ वटा, िानेपानी योजना ८ वटा, ढि तथा नािा ४९ वटा, नदी र्नयन्त्रण ७.१७ 

र्किोर्मटर, र्साँचार् २.५१ र्किोर्मटर, र्वद्यािय भ र्तक तथा शैर्क्षक पूवािधार ५० वटा, यातु्र 

प्रर्तक्षािय ६ वटा, सामुदार्यक भवन र्नमािण एवम् स्तरोन्नर्त ९९ वटा, मठमस्न्दर, चचि, गुम्बा 

िगायतका २० अटा सौंरचना र्नमािण तथा ममित भएका छन् । 

 राप्ती नगरपार्िकाका सबै वडाहरुमा अनिाईन माफि त राजश्व सौंकिनको दायरा र्बस्तार गररएको   

छ । 

 राप्ती नगरपार्िका जनशस्क्त व्यवथथापन (वडा सर्चव ) साँगै ११ वटा वडामा तत्काि अनिार्न 

माफि त व्यस्क्तगत घटना दताि भएको छ र बााँकी वडाहरुमा पर्न र्वस्तारको काम चर्िरहेको छ । 

 आ.व. २०७७।०७८ मा नगर तथा वडाका र्वर्भन्न योजना तथा कायिक्रममा र्वतरण गररएको 

बजेटको कररव ८५ प्रर्तशत कायि सम्पन्न भएको छ । 

 भूकम्प पूनर्निमाणतफि  राप्ती नगरपार्िकामा २२०० िाभग्राही रहेकोमा २१४२ जनािे प्रथम र्कस्ता, 

१९४५ जनािे दोस्रो र्कस्ता र १७३७ जनािे तेस्रो र्कस्ताबापतको रकम र्िर्सकेको र भूकम्पिे 

घर भस्त्कर् छुट भएका २२६० जनाको गुनासो सम्बस्न्धत र्नकायमा पठार्सर्कएको छ । आौंर्शक 

क्षर्ततफि  २०५ जना िाभग्राहीको सूचीकरण भएकोमा १०६ जना िाभग्राही पूणि क्षर्ततफि  पररवतिन 

भएर आएको, १९४ जनािे प्रथम र्कस्ता र्िएको, ५ जनािे घर प्रबिीकरण गरी अस्न्तम र्कस्ता 

र्िएको र ५ जना िाभग्राही आौंर्शक क्षर्तबाट पूणि क्षर्तमा पररवतिन गनिको िार्ग रार्रि य पुनर्निमािण 

प्रार्धकरणमा पठार्एको छ । 

 सामार्जक सुरक्षा िाभग्राहीमा समावेश हुनका िार्ग आ.व. २०७७।७८ मा ३० जनािार्ि जेष्ठ 

नागररक पररचय पत्र, १२ जनािार्ि "क" वगि अथाित् पूणि अशक्त, ३० जनािार्ि "ि" वगि अथाित् 

अर्त अशक्त, ८ जनािार्ि "ग" वगि अथाित् मध्यम अशक्त र २ जनािार्ि "घ" वगि अथाित् सामान्य 

अशक्तको अपाङ्गता पररचयपत्र र्वतरण गरी सामार्जक सुरक्षा प्राप्त गने आधार तयार गररएको छ 

। 

 नगरिे आफ्नै एमु्बिेन्स सञ्चािनमा ल्याई सुिभ दरमा सेवा प्रदान गरेको छ । 

 २० बेडको अस्िजन सर्हतको कोर्भड १९ आर्सोिेसन सञ्चािनमा ल्यार्एको र १० बेडको नगर 

अस्पताि सञ्चािनमा रहेको । 

 ३०० एम ए को एि रे मेर्सन जडान र ल्याबमा हे्यमाटोिोजी मेर्सन जडान गररएको      छ । 

 कोराकमा बर्थिङ सेन्टरको थथापना गररएको छ र सबै बर्थिङ सेन्टरमा आवश्यक उपकरण िररद 

गरर सञ्चािनमा रहेको छ । 
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 कोराक र वासवाङमा सोिार र र्िज जडान गररएको छ । साथै र्वरेन्द्रनगर स्वास्थ्य च कीमा ल्याब 

तथा Microscopy Center थथापना गररएको छ । 

 राप्तीमा स्पर र्नमाणि,राप्ती नगरपार्िकामा तटवन्धकुिो, जिाधार सौंरक्षण र कुिो र्नमािण गने 

काम भएको छ । 

 र्कसानिार् अनुदानमा स्यािो टु्यबवेि, च्यापकटर, ब्रसकटर, र्मल्कएनिार्जर, से्प्र, भकारो 

सुधारका कायिक्रम र्दर्एको छ । 

 हाि सम्म ९१ वटा कायिपार्िका वैठक बसेको छ । 

 हाि ७२८ वटा प्रस्ताव मार्थ छिफि गरर िगभग ९५ प्रर्तशत  र्नणियिार् कायािन्वयन गररएको   

छ । 

 वािबार्िका भोर्िका दक्ष जनशस्क्त भएको हुदा गुणस्तररय र्शक्षा प्रदानका िार्ग शैर्क्षक 

र्क्रयाकिापिाई व्यवस्थथत बनाउन पहि गररएको छ साथै कोर्भड महामारीका र्बचमा बैकस्िक 

र्सकाई अभ्यासिाई प्रबद्धिन गररएको छ । 

 कृर्र् र पशु स्वास्थ्य आर्थिक उत्पादनको मुख्य आधार भएको हुदा बर्ढ भन्दा बर्ढ कृर्र् र पशु 

स्वास्थ्यमा आवद्ध र्कसानिाई सेवा र्दन अनुदान मुिक कायिक्रमहरु र र्वर्भन्न दाना उधोग सैिेस 

उधोग र्नमािण गररएको छ । 

 र्मल्क होर्िडेका कारणिे दुध उत्पादन कृर्कहरुको दुध र्बक्री नहुने समस्यािार्ि नू्यनीकरण गनि 

नगरमा रहेको छ वटा दुध उपभोक्ता सहकारी सौंथथा र्िर्मटेडहरुिार्ि प्रर्त घण्टा ५५० र्िटर 

क्षमताको र्क्रम सेपरेटर मेर्सनको र्वतरण गररएको छ । 

 पशुपािक कृर्कहरुिार्ि १४६ थान काउम्याट र्वतरण गररएको छ। 

 २५ थान च्यापकटर ५० प्रर्तशत अनुदानमा र्वतरण गरेको जसिे गदाि पशु चाहरा िपतमा कमी 

आर्ि पशुपािक कृर्किार्ि समयमा बचत र घााँसमा बचत भएको छ । 

 श्रावण मर्हनामा अचानक गार्िमा देिा परेको िककी स्स्कन रोगको समयमै रोकथाम गररएको । 

 समूहमाफि त् बाख्राहरुमा नश्ल सुधार गनि ९२ प्रर्तशतको पााँचवटा बयर बोका र्वतरण    गररएको 

छ ।  

 पशुपन्छी र्वकास शािामा पशुको गोबर परीक्षण गरी रोग र्नदान भएका पशु वसु्तिार्ि र्निःशुल्क 

उपचार गने गररएको छ ।  

 १४ हजारभन्दा बढी गार्ि , भै ाँसी, बाख्रामा कृर्त्रम गभािधारण गराएको छ । 

 ८० प्रर्तशत अनुदानमा ६ वटा ब्रस कटर र्वतरण गररएको छ । 
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 ५० प्रर्तशत अनुदानमा र्मस्ल्कङ मेर्सन एक थान र्वतरण गररएको छ । 

 र्हउाँदे र वरे् घााँसका र्बउ, बेनािहरु र्वतरण गररएको छ। 

 बाख्राको पी.पी.आर. र गार्िभै ाँसीको िोरेत रोगको १८ हजारभन्दा बढी पशुमा िोप िगार्एको छ । 

 सहकारी सौंथथा, र्नर्ज एग्रो भेट िगायत २५ वटा सौंथथाहरबाट अनुदानको मि र्बतरण गनि 

अनुमर्त प्रदान गररएको छ । 

 ८० प्रर्तशत अनुदानमा ७० भन्दा बर्ढ स्यािो वोररड. जडान गरर्ँएको छ ।  

 ८० प्रर्तशत अनुदानमा र्डप बोररङ १ गाड्ने कायि गरर्ँएको छ । 

 कागती िेती गने यूवाहरिाई ५ हजार प्रर्त कठ्का दरिे अनुदान प्रदान गरेको । 

 नगरको ६ थथानमा अगािर्नक िेती प्रणािी गनि १६ हपे्त तार्िम सम्पन्न गरेको । 

 १२५ जना अगुवा कृर्हरुिाई १ र्दने बािी सौंरक्षण तार्िम र्दएको । 

 ८० प्रर्तशतमा ८६ थान भन्दा बर्ढ से्प्र पम्पहरु र्बतरण गरर्ँएको छ । 

 मर्हिा समुह माफि त आयआजिनका िार्ग च्याउ िेतीमा अनुदान र्दर्एको छ । 

 समुह माफि त २३ सय वोट डँ्रयागन िुटका र्बरुवाहरु र्बतरण गरर्ँएको छ । 

 सम्भार्वत पयिटर्कय थथिहरुको पर्हचान गरर प्रते्यक वडामा पयिटर्कय थथिहरुको थथापना 

गररएको छ । क्रमश ती पयिटर्कय थथिहरु परेवाकोट, र्कोपाकि , नागदह, वाघदेवी साौंसृ्कर्तक 

सङ्ग्राहिय, रातोमाटो फनिपाकि  र र्पपुिसपाकि िाई ग रवको योजनाको रुपमा अघार्ड बढार्दै छ 

। 

 साझेदारीमा र्वकास गने हेतुिे सौंघ, प्रदेश, र्ज.स.स र र्वर्भन्न सौंघ सौंथथा साँग समन्वय गरर काम 

अगार्ड बढार्एको छ । 

 तरकारी िाद्यान्न दुध तथा दुधजन्य पदाथि माछा मासुमा राप्ती नगरपार्िका आत्मर्नभिर भएको छ । 

 र्वभर्ँन्न समयमा आएको हावाहुरी तथा अर्सनािे र्वपन्न पररवारका घर पूणि क्षतर्ँ पुर् यार्एकोमा 

आफुिे र्नमािण वा ममित गनि नसके्न अवथथाका घरपररवारिाई  जस्तापाता र्वतरण गररएको छ । 

 राप्ती नगरपार्िकािे स्वीस सरकारसाँग समन्वय गरी राप्ती नदीमा नयााँ स्पर र्नमािण, स्पर ममित, 

तटबन्धन र अरु िोिाहरु िोथर, मातिि, ढुङ्गे्र, पकफा, सुख्खा िोिा िगायतका िोिानािामा 

तटबन्धन गररएको छ । त्यसै्त कुिोहरु र्कसानको र्साँचार् गनि कूिो र्नमािण, चेक ड्याम र्नमािण, 

जिाधार सौंरक्षण गरी र्वर्भन्न ठाउाँमा वृक्षारोपण सर्हत पोिरी र्नमािण गररएको छ । राप्ती 

नगरपार्िकाको वडा नौं. १ देस्ि ९ सम्म र्वद्युत र्वस्तार भर्सकेको   छ । वडा नौं. १० देस्ि १३ 

र्वस्तार हुाँदै गएको छ । 

 िघु उद्यम सम्बन्धी तार्िम ४५०० जना जर्तिार्ि र्दर्एको छ ।  
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 प्रदेश सरकारसाँग समन्वय गरेर दाना उद्योग सञ्चािनमा आर्सकेको र चकिेट उद्योग र्नमािणको 

िार्ग सकझ ता भर्सकेको छ । 

 राप्ती नगरपार्िकाको एकमात्र सरकारी अस्पताि भण्डारा अस्पतािको २४ घणे्ट सेवा सञ्चािनमा 

ल्यार्एको छ र भवन र्नमािणको कायि र्शिान्यास भर्सकेको साथै ठेक्का समेत िोर्िएको र सो 

को सकझ ताको चरणमा रहेको छ । 

 राप्ती नगरपार्िकाको ग रबको रुपमा रहेको नगरसभा बैठक हि र्नमािण कायि अस्न्तम चरणमा 

पुगेको छ । 

 स्वाथथ च कीहरुको र्नमािण तथा ममित गरी स्वास्थ्य कमीहरुिाई र्नभिय रुपमा सेवा गनि सके्न 

अवथथाको सृजना भर्रहेको छ । साथै स्वास्थ्य  सेवा नपाएका १,३,४,६,७,८ र ११ का िार्ग स्वास्थ्य 

सेवा र्दने योजनाका साथ प्रते्यक वडामा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चािन गररएको छ । 

 सवै वडा कायािियहरुमा वार्फार् जडान गरी सेवािाई प्रर्वर्धमैत्री बनाउने कोर्शस गररएको छ । 

 फोहोर व्यवथथापन एक जर्टि तथा चुन तीपूणि कायि भएको र यसिाई बहुपक्षबाट र्वशे्लर्ण गरी 

मोहोर कमाउने श्रोतको रुपमा फोहोरबाट अगािर्नक मिको व्यवथथापन गनि जापार्नज 

कम्पनँीस ाँँ ग गररएको सकझ ता बमोर्जम कुर्हने फोहोरबाट कम्पोर मि उत्पादन गने कायिको 

शुरुवात गररएको छ । 

 नगरवासीिाई स्वच्छ र्पउनेपानी उपिब्ध गराउने हेतुिे पार्प, धारा तथा मोटरको को र्वतरण 

गररएको छ । 

 र्वर्भन्न र्सचाई कुिोहरुको र्नमािण तथा ममित गरी सञ्चािनमा ल्याई कृर्किाई राहत पुयािर्एको    

छ । 

 र्वपन्न गभिवती तथा सुते्करी मर्हिाहरुिाई पोर्णयुक्त आहारका िार्ग सहयोग प्रदान गररएको छ 

। 

 र्कसानको िार्ग पशुआहार बनाउन अर्त आवश्यक सैिेस मेर्सन जडानको िार्ग सौंरचना 

र्नमािणगररएको छ । 

 कम र्वर्ादीयुक्त तरकारी िेती सम्बन्धी तार्िम सञ्चािन गरी र्वर्ादी युक्त तरकारीको 

उत्पादनिाई कम गदै भर्वष्यमा कम र्बर्ादी प्रयोग गरर अगािर्नक तरकारी, फिफुि र अन्नबार्ि 

उत्पादनमा जोड र्दने  िक्ष्य र्िएको छ । 

 आधारभूत र्शक्षाको मार्थल्लो तह कक्षा ८ को पररक्षािाई गुणस्तरीय बनाउन पररक्षणको रुपमा 

फरक र्वद्याियका र्शक्षकिाई िटाई र्वद्याथीहरुको स्तर मापन गने पररपाटीको र्वकास गररएको 

छ । 

 आवश्यकता बमोर्जम र्वद्याियहरुको स्तर वृद्र्घ, श चािय र थप कक्षाकोठा र्नमािण कायि सम्पन्न 

भएको छ । 

 सामार्जक सुरक्षा भत्ताको िार्ग योग्य भएका थप व्यस्क्तहरुको पररचय पत्र तथा पार्रहेकाहरुको 

Online Vital Registration नवीकरण गरी समयमै भत्ता रकम मागगरी वैंकमा पठाउने गररएको   
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छ । वैंकबाट भ गोर्िक दुरी टाढा हुनेहरुको िार्ग Virtual Banking सुर्वधा पुर्याउन वैंकहरु सौंग 

अनुरोध गररएको छ । 

 आर्थिक रुपमा अर्त कमजोर रहेका र्वपन्न तथा असहाय वगिहरुबाट आर्थिक सहायता माग भई 

आएमा वास्तार्वकता पर्हचान गरी उपचार तथा काजर्क्रया गनि आर्थिक सहयोग  प्रदान गररएको    

छ ।  

 राप्ती नगरपार्िकामा थथायी रुपमा बसोवास गरेका केही वडाका अर्त र्वपन्न दुई घरपररवारिाई 

घर र्नमािण गरी हस्तान्तरण गने कायि अघार्ड बर्ढरहेको छ । 

 नगरका गहनाका रुपमा रहेका जेष्ठ नागररकको सम्मान तथा शाररररक रुपिे फरकपन भएका 

व्यस्क्तहरुकोिार्ग सीपमुिक तथा आय आजिनका कायिक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ। 

  मर्हिाको क्षमता र्वकास तथा आयआजिन गरी आत्मर्नभिरता तफि  अग्रसर बनाउन र्वर्भन्न 

चेतनामूिक तथा सीपमुिक कायिक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ ।  

 जनता आवास कायिक्रम अन्तगित दर्ित एवम् सीमान्तकृत अर्त र्वपन्न समुदायका २६ जना 

िाभग्राहीहरुिार्ि घर र्नमािणको सकझ ता कायि अर्घ बढार्एको छ । 

 िरको छाना र्वथथापन गने उदे्दश्यिे सुरर्क्षत नागररक आवास कायिक्रम अन्तगित ३६८ िाभग्राही र 

२८ जना वैकस्िक िाभग्राही छन ट भर्ि र्नमािण कायिको सकझ ता प्रर्क्रया अगाडी बढार्एको छ । 

 भूकम्प पूनर्निमाण कायििार्ि अर्घ बढाउने क्रममा १३ जनािार्ि जोस्िमयुक्त ठाउाँबाट अन्यत्र सारी 

िािपूजाि र्वतरण गररएको ।  

 थथानीय सरकार सञ्चािन ऐनको प्रावधान अनुसार राप्ती नगरपार्िकाको र्क्रयाकिापिार्ि 

व्यवस्थथत र सुदृढ बनाउनका िार्ग ८ वटा ऐन, ५ वटा र्नयमाविी, एउटा र्वधेयक र ३० वटा 

कायिर्वर्धहरु र्नमािण गरी कायािन्वयनमा ल्यार्एको छ । 

 १०० बर्िमार्थका वृद्धवृद्धािाई घरघरमा गएर अर्भनन्दन गने कायि गररएको छ । 

 र्वर्भन्न र्दवस तथा समारोह मनाउने गररएको छ । 

 पूणि अपाङ्ग भएका पररवारिाई भेटघाट कायिक्रम गररएको छ । 

िाननीर् सदस्यहरु, 

र्बकास र्नमािण गर्तर्बर्धिाई र्तव्रता र्दने समयमा कोर्भड १९ को महामारीसाँग जुझ्नुपदाि र्वकास प्रयासमा 

पकै्क पर्न गर्तरोध उत्पन्न भएको छ, फितिः चािु आ.ब. मा नीर्त तथा कायिक्रममा समावेश भएका 

कर्तपय कायिक्रम तथा भ र्तक पूवािधार र्नमािणमा आशार्तत उपिस्ब्ध हार्सि गनि नसर्कएको यथाथि घाम 

जसै्त छििङै्ग छ । यसै सन्दभिमा राप्ती नगरपार्िकािे सामना गनुि परेका चुन तीहरु र्नम्न छन्िः 

• र्वश्वभर माहामारीको रुपमा फैर्िएको कोरोना भार्रस कोर्भड–१९ िे सौंक्रर्मतहरुको सौंख्या 

र्दनानुर्दन बढ्दै गएकोिे नगरवासीिाई यसबाट सुरर्क्षत राख्दै समृद्घ नगर र सुस्ि नगरवासीको 

सपना साकार बनाउने र्दसामा अगाडी बढ्ने र्बर्य । 

• भूर्मर्हन तथा ऐिानी जग्गामा वसोवास गने नगरवासीहरुिाई मापदण्ड बनाई भूर्मको मार्िक 

बनाउनँु पने र्वर्य । 
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• नगरर्भत्र उत्सजिन हुने फोहोरिाई वैज्ञार्नक र्वर्धबाट अगािर्नक मिमा पररणत गरी नगरिाई 

स्वथथ र स्वच्छ सहरमा पररणत गने र्बर्य । 

• चेपाङ समुदायका वािवार्िकािाई र्वद्याियमा र्टकाई राख्न नसर्कएको समस्याको  र्वर्य 

• सरकारी र्वद्याियहरुको क्षमता र्वकास र र्वर्य र्शक्षकद्वारा अध्यापन गराउने र्बर्य 

• र्ोजनाको प्राथलिकीकरण गरी टुके्र र्ोजनाहरुिार्य लनरुत्सालहत गने लवषर्, 

• सबै नगरवासीमा सामान्य स्वास्थ्य सुर्बधा पुर् याउने र्वर्य 

• सवै वडामा वैंर्कङ्ग सुर्वधा पुर् याउने र्वर्य 

• राजश्व सौंकिनमा एकरुपता नहुनु रसवै के्षत्र र पेशािाई करको दायरामा ल्याउने र्वर्य 

• कागजर्वहीन प्रर्वर्धयुक्त नगरपार्िका बनाउने र्वर्य 

• उपभोक्ता सर्मर्तबाट सम्पादन गररने योजनामा पररमाण, गुणोस्तर र िागत सहभार्गताको र्बर्य 

• चेतना अर्भवृस्द्धका कायिक्रमहरु रािे पर्न चेतना अर्भवृस्द्धमा सुधार नभएको । 

• िासै जनताको जीवनस्तरमा भूर्मका निेल्ने टुके्र योजनाहरु कट तीको र्वर्य  

• योजनाबद्घ र्वकासको र्वर्य 

• र्वकट भ गोर्िक अवथथाका पहाडमा डााँडाकााँडाका कारण पर्हरो र ति िोिानािा डुबान र 

बाढी, 

• जनताको आयस्तर बढाउने र स्वरोजगार सृजना गने कायिक्रमिाई प्राथर्मकता र्दने र्बर्य 

• शैर्क्षक गुणोस्तर वृस्द्ध र प्राथर्मक र्शक्षकिाई अपगे्रड गरी मार्थल्लो तहमा अध्यायपन गराउने 

र्बर्य  

• सीर्मत श्रोत साधनिे  नगरको वडा नौं १० ,११ ,१२ र १३ मा शुद्ध र्पउने पानी, र्वद्युत, टेर्िफोन 

तथा यातायातको पहुचको र्वर्य 

• र्पछर्डएको समुदायमा वाि र्ववाह,वहुर्ववाह, पररवार व्यवथथापन र योजना बारे चेतना अर्भवृद्र्घ  

• जिाधार सौंरक्षण तथा तटबन्धनको र्वर्य, 

• नगरवासीको पयािप्त स्वास्थ्य सुर्वधामा पहु ाँँ च पुर् याउन सवै स्वास्थ्य च कीहरुमा समयमै 

गुणस्तरीय और्धी तथा आधारभूत सामाग्रीको व्यवथथा, पहाडी भेगमा स्वास्थ्य कमीहरुिाई 

र्नभियका साथ रहन बस्न व्यवस्थथत आवास तयार गनि स्वास्थ्य च कीहरुको र्नमािण, 

• स्वास्थ्य च की, र्वद्यािय तथा वडा कायाििय सम्म बाहै्रमास अवरोध नहुने सडकको र्वस्तार, 

• नगर दररेट र्नधािरण गदाि र्जल्ला दररेटिाई समेत आधार र्िर्ने र र्जल्ला दररेट सामान्य तया 

भाद्रमा र्नधािरण गररने हुदााँ कररव आर्श्वनमा मात्र ि.र्.गनुिपने अवथथािे योजनाको कायि दुई 

मर्हना पछाडी जाने र्वर्य 

• कृर्र् उत्पादनमा वृद्र्घ गरी र्कसानको आयस्तर बढाउन उत्पार्दत वसु्तको उर्चत मूल्य, िपतको 

ग्यारेण्टी, उर्चत भण्डारण तथा कृर्र् र्वमाको व्यवथथा 

• राप्ती नगरपार्िका वडा नौं १० ११ १२ र १३ मा चेतनाको कर्मिे अझै पर्न बािर्ववाहको समस्या, 

बहुर्ववाह, अिाद्य बसु्तको सेवन जस्ता र्वर्यिे समस्या पारेको अवथथा 

• भ गोर्िक र्हसाबिे र्वकट र उत्पादन प्रशस्त मात्रामा नहुाँदा िाद्यान्न अभावको समस्या । 

• र्कसानहरुिे उत्पादन गरेको उपजको उर्चत मूल्य नहुाँदा कृर्कहरु र्नरुत्सार्हत भएको अवथथा । 
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• प्रशस्त मात्रामा उद्योग किकारिाना नहुाँदा बेरोजगाररको समस्या ।  

• अझै पर्न सामार्जक कुररर्त, कुसौंस्कार र चेतनाको कर्मिे नगरबासीिाई सामार्जक रुपबाट पुणि 

सचेत वनाउन नसकेको अवथथा । 

िाननीर् सदस्यहरु 

महामारीको रुपमा फैर्िएको कोर्भड १९ ( कोरोना भाईरस) िे आगार्म र्दनमा आम नागररकको र्जवन 

र्नवािहमा समेत थप कर्ठनाई ल्याउन सके्न देस्िन्छ ।यस घडीमा राप्ती नगरपार्िकािे तय गने नीर्तगत 

बाटो स्वथथ र्जवन र्नमािण र उत्पादनशीि के्षत्रतफि  बढी प्राथर्मकता र्दनुपने     देस्िन्छ । आगामी आर्थिक 

बर्िमा धेरैजसो िगानी यसैतफि  प्रवाह गनुिपने अवथथामा राप्ती नगरपार्िका रहेको छ । 

 

 

आ.व.२०७८।२०७९ मा गररने कायिक्रमहरुिाई वु ाँँ दागत रुपमा राखे्न अनुमतर्ँ चाहन्छु । 

 

 राप्ती नगरपार्िकामा रहेको ऐिानी जग्गामा वसोवास, अव्यवस्थथत वसोवास तथा भूर्मर्हन 

सुकुम्वासी समस्यािाई सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग सौंगको समन्वयमा समाधान गने 

प्रर्क्रया अगाडी बढाईने छ । 

 नगरमा सञ्चािन हुने योजनाहरुमा गुणस्तर वृद्र्घ तथा समयमा सम्पन्न गनि प्राप्त भएको बजेटको 

र्ढिोमा भाद्र मसान्त सम्म निा र्डजार्न, ि.ई. तयार गरी उपभोक्ता सर्मर्त सौंग सकझ ता वा 

वोिपत्र आह्वान गररने छ । यसको िार्ग हाि नगर दररेट आर्ढ र्भतै्र र्नधािरण गनि ऐनमा व्यवथथा 

भएकोिे सोर्ह अवर्ध र्भत्र नै  दररेट र्नधािरणको िार्ग प्रमुि र्जल्ला अर्धकारी सौंग अनुरोध गररने   

छ । 

 दुई वर्ि र्भत्र थप ७ स्वास्थ्य च कीहरुको र्नमािण कायि सम्पन्न गरी नगरवासीहरुको स्वास्थ्य 

सुर्बधाको पहुचमा गुणात्मक वृद्र्घ गररने छ । यसै वर्ि देस्िनै यस कायिको सुरुवात भैसकेको छ ।  

 पहाडका वडाहरु १० ११ १२ र १३ मा िोपिाई थप र्वश्वसर्नय बनाउन  कोल्डचेन सेन्टर र्नमािण 

तथा व्यवथथापन गररने छ । 

 "हाम्रो हषय, अधुरा काि पूरा गने वषय" भने्न नाराका साथ यस अर्घ सुरु भएका सबै अधुरा 

र्नमािण कायिहरु सकेसम्म पूरा गने नीर्त र्िर्एको छ ।  

 आयुवेर्दक स्वास्थ्य  सेवािाई अझै प्रभावकारी  बनाउन आयुवेर्दक और्धािय र्नमािण गररने छ । 

 कृर्र् के्षत्रमा आधुर्नकीकरण तथा व्यवसायीकरणका िार्ग ठोस कायिक्रम अर्घ साररनेछ । बााँझो 

जग्गा राखे्न प्रवृर्त्त िाई र्नरुत्सार्हत गदै िर्गने छ । 

 अगािर्नक तथा प्राकृर्तक मि र र्वर्ार्दिाई कृर्र्मा प्रोत्साहन र्दाँ दै यस के्षत्रमा थप र्वर्वर्धकरणका 

िार्ग र्नजी तथा सहकारी के्षत्रहरुसौंग आवश्यक समन्वय गररनेछ । 
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 यस नगरमा आकर्िक पयिटर्कय के्षत्रका रुपमा रहेका परेवाकोट, कर्मनचुिी, पार्नसराढाप,जे र्प 

भेटवाि पाकि , र्को पाकि , रातामाटे फनपाकि , सााँसृ्कर्तक सौंग्रहािय िगायतका के्षत्रहरुिार् थप 

व्यवस्थथत बनाउन नयााँ टि याक िोल्ने तथा हाि सौंचािनमा रहेका सडकहरुको स्तरोन्नती गररने  छ 

। पयिटन के्षत्रिार् राप्ती नगरको र्वकासको आधारको रुपमा व्यवस्थथत गररनेछ । 

  नगरको आन्तररक श्रोत वृस्द्धका िार्ग राजश्वका थप के्षत्रहरु पर्हचान गरर दायरा र्वस्तार गररनेछ 

।  

 र्दगो यातायत पूवािधारको र्वकासका िार्ग र्पच तथा ढिान बाटो र्नमािणिार् प्राथर्मकता र्दर्नेछ 

। 

 नगरको प्राथर्मकता पर्हचान गरर उत्पादनर्शि के्षत्रमा िगानी सुर्नित गनि सौंघ तथा प्रदेश 

सरकारसौंग आवश्यक कायिगत तथा बजेटगत समन्वय गररनेछ । 

 नगर तथा वडाहरुबाट प्रदान गररने सेवाहरुिार् चँुस्त दुरुस्त तथा प्रर्वर्धमैत्री तूल्यार्नेछ । 

 नगरपार्िका तथा वडाहरुको प्रशासर्नक भवन र्नमािणका कायिहरुिार् र्नरन्तरता र्दर्नेछ । 

 नगरमा रहेका सामुदार्यक र्वद्याियहरुको गुणस्तर अर्भवृस्द्ध गनि माध्यर्मक र आधारभुत तहमा 

आवश्यक दरबस्न्दको व्यवथथा गनि पहि गररने छ । र्शक्षा के्षत्रिार् थप व्यवस्थथत बनाउन 

आवश्यक र्नयमन तथा समन्वय गररनेछ । 

 िेिकुद के्षत्र र्वकासका िार्ग िेि मैदानिार् व्यवस्थथत बनार्नेछ, आवश्यक िेिकुद सामाग्री 

र्वतरण गररनेछ । 

 "रु्वा उद्यिीिार्य राहत, राप्ती नगरपालिकाको साथ" भने्न नारािार्ि मूति रुप र्दन रोजगारमूि 

र उत्पादनमूिक कायिक्रममा बजेट छुट्यार्एको छ । 

 नगरपार्िका र्भत्रका सबै िोिा नदीनािामा पस्क्क तटबन्ध गनि सबै र्नकायसौंग समन्वय गररनेछ । 

 नगरपार्िका र्भत्र र्नमािण भर्रहेका सबै पयिटर्कय के्षत्रहरुिाई र्दगो आम्दानी र्दने के्षत्रको रुपमा 

र्वकास गनि आवश्यक कायिहरु गररने छ । 

 नगरपार्िकाका हरेक के्षत्रिाई उत्पादन , रोजगारी र आम्दानीसाँग जोडेर िर्गने छ । 

 १०० बर्ि पुरा गरेका बुवाआमािाई अर्भनन्दन र पुणि अपाङ्ग पररवार प्रोत्साहन तथा भेटघाट 

कायिक्रमिाई र्नरन्तरता र्दर्ने छ । 

 "राप्ती नगरपालिकाको संस्कार, २० वषय उिेर पुगेपलि लनरन्तर अध्यर्न गने िेपाङ 

िोरीिार्य पुरस्कार" भने्न नारािार्ि आत्मसात गरी सीमान्तकृत चेपाङ समुदायका छोरीहरुिार्ि 

बीचमै पढार् छोड्ने अवथथा नरहोस् र बािर्ववाह हुन नपाओस् भनी २० वर्ि पिात पर्न र्ववाह 

नगरी अध्ययन गरररहने चेपाङ छोरीहरुिार्ि पुरसृ्कत गने नीर्त र्िर्एको छ । 

 रोजगारी शृ्रजना हुने र मेर्शनरी औजार प्रयोग नहुने आयोजना सञ्चािन उपभोक्ता सर्मर्तबाट 

गररनेछ र ठूिा र मेर्सनरी औजार प्रयोग हुने २० िाि भन्दा मार्थका सडक आयोजना बोिपत्र 

माफि त कायािन्वयनमा ल्यार्ने छ । 

 र्नमािण कायि गुणस्तररयताका िार्ग बोिपत्र प्रर्क्रयाबाट र उपभोक्ता सर्मर्तबाट र्नमािण हुने 

आयोजनाहरुको ल्याब पररक्षण र अनुगमन कायििाई प्रभावकारी बनाईनेछ । 
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 गररब तथा र्वपन्न, उस्त्पडीत, सुकुम्बासी र चेपाङ र्ददीबअर्हर्नहरुिाई सुते्करी हुन अस्पताि 

जााँदा ५० प्रर्तशत एमु्बिेन्स िचिमा छुट र्दर्ने छ । 

 र्वपन्निाई घर कायिक्रमबाट िर र भ्यास्ि भएका घरहरुिाई र्वथथार्पत गदै िर्गने छ ।  

 यस नगरर्भत्र कृर्र् र पशुपािनिाई रोजगाररमुिक, उत्पादनमुिक, सामुर्हक र सौंथथागत 

साझेदारीमा सौंचािन गनि योजना बनार्ने छ ।  

 व्यावसार्यक रुपमा बाख्रा पािन गने र्कसानहरुको िार्ग अनुदानको कायिक्रम ल्यार्नेछ । 

 एक वडा एक टोि नमुना कायिक्रमिाई अझ प्रभावकारी बनार् र्नरन्तरता र्दर्ने छ । 

 "हािी गिौं हाम्रो काि रु्वा स्वरोजगार कार्यक्रि"िाई अगार्ड बढार्ने छ । 

 समाजिार्ि नैर्तकवान, र्वर्धको शासनको पािना गने एवम् सामार्जक र्वसौंगर्तिार्ि रोक्नको िार्ग 

सामार्जक सुधार सम्बन्धी र्वर्यमा जनचेतनामूिक कायिक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।  

 र्निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवािार्ि  प्रभावकारी, सुदृढ र व्यवस्थथत बनाउन स्वास्थ्य सौंथथामा 

जनशस्क्त, उपकरण तथा और्धीको अवथथा सुर्नर्ित गररनेछ । 

 आयुवेद शािािार्ि वैकस्िक र्चर्कत्सा सेवा, पञ्चकमि तथा योग सेवा सर्हत सुदृढीकरण         

गररनेछ ।प्राकृर्तक एवम् वैकस्िक र्चर्कत्सा सञ्चािनको िार्ग प्रोत्साहन गररनेछ । 

 नगरपार्िकामा बसोबास गने सबै नागररकको िाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूर्त गररनेछ । "कोही भोको 

पदैन, भोकिे कोही िदैन" भने्न प्रर्तबद्धता पूरा गनि बहुआयर्मक कृर्र् उत्पादनमा जोड र्दाँ दै 

नगरपार्िका के्षत्रिार्ि िाद्यान्निार्ि आत्मर्नभिर बनाउने नीर्त र्िर्नेछ । 

 कृर्कको चाहना, वडागत भ गोर्िक बनोट र माटोको प्रकृर्त अनुसार उपयुक्त कृर्र् बािी र 

वसु्तको पर्हचान गरी र्वशेर् पकेट ब्लकजस्ता कायिक्रमहरु क्रमशिः सम्भाव्य वडाहरुमा 

सञ्चािनमा ल्यार्नेछ । 

 कृर्र्, पशुपन्छी के्षत्रको व्यवसायीकरण, आधुर्नकीकरण, यान्त्रीकरण र औद्योर्गकरण गरी 

गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड र्दर्नेछ ।  

 उत्पादनमा आधाररत दुध तथा दुग्धजन्य पदाथि उत्पादन गने र्कसानिार्ि प्रोत्साहन गनि दुध 

उत्पादनमा अनुदान र्दने व्यवथथा र्मिार्नेछ । 

 असाहय बुबाआमा र टुहुरा बािबार्िका सौंरक्षणका िार्ग "हाम्रा अलभभावक र हाम्रा 

सन्तानसौँग हािी कार्यक्रि" सञ्चािन गररनेछ । 

 "िि र िाटोसौँग खेल्ने लकसानिार्य दूधिा अनुदान कार्यक्रि" िागू गरी नगरपार्िकार्भत्रका 

दुध उत्पादक र्कसानिार्ि  दूधजन्य पदाथिको उत्पादन र र्बक्री र्वतरणमा अनुदानको व्यवथथा 

गररनेछ । 

 चेपाङ, दर्ित, असहाय र अपाङ्गका िार्ग नगरपार्िकािे स्वास्थ्य र्बमा गने गरी "अलत लवपन्नको 

िालग लििा, हाम्रो लजम्मा" कायिक्रमिार्ि अगार्ड बढाउने नीर्त र्िर्एको छ । 
 

िाननीर्  सदस्यहरु 
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आ.व.२०७८।२०७९ का िार्ग र्वर्यगत नीर्तहरु 

क.भ लतक पूवायधार तथा संरिनात्मक लवकास 

➢ थथानीय पूवािधार र्वकासमा अपररहायि सेवाहरु सडक, िानेपानी,साना र्वधुर्तकरण, सहरी  र्वकास, 

तटवन्धन, फोहोरमैिा व्यवथथापन, र्सौंचाई िगायतका पूवािधार र्वकास आयोजनाहरुिाई प्राथर्मकता 

र्दईने छ । 

➢ थथानीय िाभदायी समुदायहरुिाई समेत र्वकास प्रर्तको अपनत्व जागृत गराई र्वकास योजनाको 

छन ट कायिन्वयन तथा प्रर्तफि समेत र्जमे्मवार एवौं जवाफदेर्ह वनाउन नगद िागत सहभार्गतामा 

योजना कायािन्वयन गदै िर्गने छ । 

➢ सहभार्गतामुिक योजना तजुिमाका आधारमा सामार्जक पररचािन को माध्यमबाट योजना वस्ती 

स्तरवाट छन ट भई आएका योजना तथा कायिक्रमहरुिाई प्राथर्मकता र्दईने छ । 

➢ नगर यातायात गुरुयोजना तयार गरर कायिन्वयन गररनेछ । 

➢ शहरी सुन्दरता र शास्न्त सुरक्षािाई कायम राख्न पूवि पर्िम राजमागि र नगरका प्रमुि सडक 

चोकहरुमा स यि वर्त्त,र्सर्स क्यामारा राखे्न कायििाई र्नरन्तरता र्दईनेछ । 

➢ साविजर्नक जग्गा सौंरक्षण कायििार् र्नरन्तरता र्दईने एौं व प्रभावकारी बनाईनेछ । साथै साविजर्नक 

जग्गा अर्तक्रमणका र्वरुद्ध शुन्य सहनर्शिताको नीर्त अविम्वन गररने छ । 

➢ घरनिा पास प्रणािीमा सुधार गररनेछ ।अनिार्ननिा पास प्रणािी अविम्वन माफि त सेवा 

प्रवाहिाई नागररकको घरदैिोमा पुराउने व्यवथथािाई पूणि रुपमा कायािन्वयन गररनेछ । साथै पूराना 

निा र्डर्जटिार्ज गने प्रर्क्रया आरम्भ गररनेछ । 

➢ नगरपार्िकाको श्रोत साधनिे सम्भव नहुने योजनाहरुिाई सम्वस्न्धत र्नकायमा योजना कायािन्वयनका 

िार्ग र्सफाररस गरर पठाईनेछ । 

➢ योजनावद्ध र्वकास र्वनाको र्वकास अन्तत र्वनास सरह हुने भएकोिे मध्य कार्िन तथा दीघिकार्िन 

र्वकास योजना र्नमािण गरी कायािन्वयनमा ल्यार्ने छ । 

➢ सबै वडा कायािियहरु आफ्नै भवनबाट सञ्चािन गने ध्ययका साथ आफ्नै भवनमा भएका वडा 

कायािियहरुबाट सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउाँदै िर्गनेछ । 

 

ख. शहरी  लवकास 

 रार्रि य भवन सौंर्हता, भवन र्नमािण मापदण्ड, बस्स्त र्बकास, शहरी योजना तथा भवन र्नमािण 

सम्बन्धी आधारभुत मागिदशिन, २०७२ तथा नगरपार्िकाको शहरी र्वकास योजना तथा भवन 

र्नमािण सम्बन्धी मापदण्डिाई र्नरन्तरता र्दर्नेछ । 

 नगर र्भत्रका पूवि पर्िम िोकमागि ५० र्मटर , नगर यातायात गुरुयोजना अनुसार बर्गिकृत हुने क 

बगिका प्रमुि सडकहरु ३० र्मटर ि बगिका मुख्य शािा सडकहरु २० र्मटर ग बगिका शािा 

सडकहरु १० र्मटर र अन्य र्भत्री शािा सडकहरु ६ र्मटर वा निामा नै सो भन्दा बढी भएमा 
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निा बमोर्जम सडक च डा गने गरर मात्र स्स्वकृत आयोजनाहरु ममित सम्भार र स्तरोन्नती गररने 

नीर्तिाई र्नरन्तरता र्दर्ने छ । 

 निा पास नगरी बनार्एका घरहरु मापदण्ड र्वपररत भए घर धर्नकै िचिमा भत्काउन िगार् 

दण्ड जररवाना गरी व्यवस्थथत शहरी र्बकासमा जोड र्दने कायििाई र्नरन्तरता र्दर्ने छ । 

 राप्ती नगरपार्िकाको दीघिकार्िन एवौं मध्यमकार्िन र्वकास योजना तयार गररने छ । 

 नगरपार्िका थथापना हुनु भन्दा अगाबै बनेका घर र सौंरचनाहरु तोर्कएको राजश्व असुि गरी 

अर्भिेस्िकरण गरी प्रमाणपत्र र्दर्नेछ । तर साविजर्नक जग्गा र सडकमा त्यस्तो घर परेमा कानून 

बमोर्जम दण्डर्नय हुनेछ । 

 भवन र्नमािणको निा पास गदाि घर पररसर र्भत्र कस्िमा २ वटा रुि रोपे्न व्यवथथािाई र्नरन्तरता 

र्दर्नेछ । 

 नगरपार्िकािार्ि हराभरा, वातावरणमैत्री र सुन्दर शहरको रुपमा र्वकास गनि भू-उपयोग 

योजनािार्ि कायािन्वयनमा ल्यार्नेछ । 

 रार्रि य मापदण्ड बमोर्जम एर्ककृत बस्स्त र्वकास सम्बस्न्ध थथार्नय कायिर्वर्ध तयार गरर छररएर 

रहेका बस्स्तहरुिाई एर्ककृत बस्स्तको  रुपमा र्वकास गररने छ । 

 जोस्िमयुक्त बस्स्तमा रहेका समुदायिाई र्नर्ित मापदण्ड  र कायिर्वर्ध बनाई सुरर्क्षत थथानमा 

बस्स्त र्बकास गररने छ । यसका िार्ग रार्रि य पुनर्निमािण प्रार्धकरण सौंग आवश्यक समन्वय गररने 

छ । 

 र्नर्ित थथानमा र्नमािण गररने घर सौंरचनाको र्डजार्नमा एकरुपता ल्याउने व्यवथथा र्मिाई सुन्दर 

शहरको र्बकास गररने छ । 

 रार्रि य तथा थथानीय मापदण्ड नपुगेका जथाभार्व प्लर्टङ गने कायििाई र्नरुत्सार्हत गररने   छ । 

 शहरी र्बकासका िार्ग साविजर्नक र्नजी साझेदारीको नीर्त  अविम्बन गररने छ । 

 आकासे पानीिाई र्सधै नार्िमा निसार् आफ्नै जग्गामा Recharge गने नीर्तिाई कायमै रास्िने    

छ । 

 र्नर्ित धार्मिक सााँसृ्कर्तक के्षत्रमा प्रचर्ित परम्परा झस्ल्कने सााँसृ्कर्तक शहरको र्वकास गररने छ 

। 

 सफा घर, स्वच्छ नगर नारािार्ि आत्मसात गदै टोि र्वकास सौंथथािार्ि पररचािन गरी सरसफार्िका 

कायिक्रमिार्ि अगार्ड बढार्नेछ । 

 मेरो फोहोर, मेरो र्जमे्मवारी भने्न भावना हरेक नगरवासीमा जागृत गराउन फोहोरमैिा व्यवथथापन 

कायिर्वर्ध अनुसार कायिक्रमहरु कायािन्वयन गने नीर्त र्िर्नेछ । 

 अब बनाउने सडक, बाटोहरुमा र्नम्न अवथथािार्ि प्राथर्मकता र्दर्नेछ । 

१. दुर्ि वडाका र्समानाको बाटो,  

२. दायााँबायााँ र्पच, ढिान भएको र्बच भागमा बााँकी रहेको बाटो, 

३. स्वास्थ्य च कीसम्म जाने बाटो, 

४. र्वद्याियसम्म जाने बाटो, 

५. वडा कायािियसम्म जाने बाटो, 
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६. बस्ती बाक्लो भएका बाटाहरु । 

 

ग. उजाय  

 र्वद्युतको सेवा नपुगेका थथान एवम् वडाहरुमा क्रमशिः र्वद्युतीकरण गदै िर्गनेछ । र्वद्युत 

नपुगेका यस नगरका वडा १ परेवाकोट, ३ धर्मर्ि,१०, ११, १२ र १३ वडाहरुमा र्वद्युतको पहुाँच 

पुर् याउन र्वद्युत प्रार्धकरणस ाँँ ग समन्वय गररने छ । 

 र्वद्युतको पहुाँच पुग्न समय िागे्न अर्त ग्रार्मण के्षत्रमा सोिारको व्यवथथा गनि पहि गररने छ । 

 र्वकट ग्रार्मण के्षत्रमा रहेका र्वद्युतको पहुाँच नभएका स्वास्थ्य च र्कहरु, र्वद्यािय र वडा 

कायािियहरुमा सोिारको व्यवथथा गरर सूचना प्रर्वर्धको पहुाँचमा ल्यार्ने छ । 

 िघु जिर्वद्युत योजना सम्भाव्यता को अध्ययन गररने छ । 

 राजमागिमा सोिार बर्त्तको र्वस्तार गररने छ । 

 समग्र उजाि के्षत्रको र्वकासको िार्ग सौंघ र प्रदेशको सरकारसाँग समन्वय गररने छ । 

 

घ. वन तथा वातावरण  

 सामुदार्यक वन र मध्यवती के्षत्रको दीगो उपयोग गनि वन पैदावारिाई उद्यम र आर्थिक र्वकास 

सौंग जोड्न थथानीय सरकारद्वारा समन्वयात्मक भूर्मका िेर्िने छ । 

 सामुदार्यक तथा मध्यवती के्षत्रको व्यवथथापन, सौंचािन गनुिपने र्वर्भन्न कायिक्रमहरुमा  नगर 

सरकारिे हातेमािो गदै जाने छ । सामुदार्यक बनहरुिे र्वर्क्र र्वतरण गने काठ, जर्डबुर्ट, बन 

पैदावारको ओसारपसार गदाि अर्नवायि रुपमा नगरको र्सफाररस र्िनुपने व्यवथथािाई कडार्का 

साथ कायम गररने छ । 

 सामुदार्यक वनहरुमा देस्िएका र्वकृर्त हरुिाई र्नरुत्सार्हत पानि नगर सरकारिे आवश्यक 

कदम चार्िने छ । 

 दर्क्षणतफि को र्चतवन रार्रि य र्नकुञ्ज, र्नकुञ्जर्भत्रका जनावर र सोही के्षत्रमा बसोबास गने 

समुदायबीचको द्वन्द्विार्ि अन्त्य गनि सौंघ, प्रदेश र थथानीय सरकारको समन्वयमा कौं र्क्रट वाि 

र्नमािण कायि ७५ प्रर्तशत सर्कएको छ । अब बााँकी २५ प्रर्तशत काम पूरा गनि सम्बस्न्धत 

र्नकायसाँग पहि गरी पूरा गररनेछ ।  

 जापार्नज कम्पनी ररर्कर्स कम्पोस्ट प्रा. र्ि. मध्यपुर र्ठमी ४ को व्यवथथापन  सहयोग तथा प्रदेश 

सरकार भूर्म व्यवथथा कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रािय, राप्ती  नगरपार्िका र र्शवशस्क्त सामुदार्यक 

वनको साझेदाररमा सञ्चार्ित राप्ती नगरपार्िकाको वडा नौं  २ कुपण्डोिमा र्नमािणार्धन अगािर्नक 

मि उत्पादनिाई यस आ ब ०७८/७९ बाट व्यवस्थथत ढौंगिे सञ्चािन गररनेछ । 
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 कुर्हने र नकुर्हने फोहोर अिग अिग सौंकिन गने र्वर्धको बारेमा टोि र्बकास सौंथथाहरुसौंग 

समन्वय गरर सचेतनात्मक कायिक्रमहरु सञ्चािन गररने छ र उक्त फोहोरबाट अगािर्नक मि 

उत्पादन गरर बार्ि र्बरुवामा प्रयोग गररने छ । 

 आफ्नो टोि हररत टोिको रुपमा र्वकास गने स्वच्छ टोिहरुिाई प्राथर्मकताका आधारमा 

पुरस्कार प्रदान गने नीर्त अबिम्बन गररने छ । 

 गँ्रामँीण के्षत्रमा अब बने्न घरहरुमा अर्नवायि श चािय  राख्नुपने व्यवथथा गररने छ । 

 नगर सरसफार् तथा वातावरण सौंरक्षण कायिक्रमहरु सञ्चािन गदाि टोि र्बकास सौंथथाहरुको 

सहकायिमा गररने छ । 

 राप्ती नगरिाई प्लार्रक झोिा रर्हत शहरको र्वकास गने नीर्तिाई कायािन्वयन गनि 

उद्योगीहरुिाई र्नर्ित राजश्व रकम छुट र्दर्ने छ । यस्तो उद्यम गने युवा व्यवसायीिाई र्नर्ित 

समयमा र्फताि गने गरर कायियोजनाका आधारमा तोर्कएको रकम उपिब्ध गरार्ने    छ । 

 राप्ती नगर के्षत्रर्भत्र थथापना हुने उद्योगहरु दताि गदाि वातावरण प्रदुर्ण नहुने कायियोजना पेश 

गरेमा राजश्व रकममा केर्ह छुट र्दर्ने व्यवथथा गररने छ । 

 फोहोरमैिा व्यवथथापनका अन्य र्वर्भन्न मोडार्िर्टको अध्ययन गरर उपयुक्त मोडार्िर्टको 

अनुसरण गररने छ । 

 फोहोर उत्सजिन गनेकै फोहोर व्यवथथापनको पर्हिो दार्यत्व हो भने्न चेतनामुिक कायिक्रम टोि 

र्वकास सौंथथाको सहभार्गतामा गरार्ने छ । 

 प्राणी र वातावरणर्वचको सम्बन्धिाई सुमधुर पानि चेतनामुिक व्यवहाररक कायिनुसार सञ्चािन 

गररने छ र र्वर्भन्न सामुदार्यक वन के्षत्रमा जनावरिाई पार्न सर्जिै र्पउन पोिरी िने्न 

कायिक्रमिाई र्नरन्तरता र्दर्ने छ । 

 फोहोर व्यवथथापनमा अन्य पार्िका प्रदेश तथा नेपाि सरकारसौंग समन्वय गररने छ । 

 यस पार्िका र्भत्र वन तथा वातावरणीय सौंवेदनर्शिता रहेको के्षत्रमा र्वकासका र्क्रयाकिाप 

सञ्चािन  गदाि IEE, EIAगराएर मात्र गने नीर्त अबिम्बन गररने छ । 

 सडकको दााँया बााँया बृक्षारोपण गने कायििाई प्रोत्सार्हत गररने छ । 

 ग्रीन राप्ती, स्क्लन राप्तीभने्न नाराका साथ हररयािी प्रवद्धिन अर्भयानिार्ि सुरु गरी टोि र्वकास 

सौंथथामाफि त् बस्तीस्तरसम्म पुर् यार्नेछ । हररयािी प्रवद्धिनमा पुर् याएको योगदानको आधारमा टोि 

र्वकास सौंथथािार्ि  पुरसृ्कत गररनेछ । गैरसरकारी सौंथथा, टोि र्वकास सौंथथा, आमा समूह, युवा 

क्लब िगायतका सामार्जक सौंघ सौंथथाहरुिार्ि हररयािी प्रवद्धिन कायिक्रममा सहभागी बनार्नेछ । 

 वडा कायाििय, र्वद्यािय, स्वास्थ्य च की र प्रते्यक टोिमा फिफुिका र्वरुवा रोपेर वातावरण 

हररयािी र फिफुि रोपे्न अर्भयान सञ्चािन गररनेछ । 

 

ङ. लवपद व्यवस्थापन 

• वतिमान कोरोना र्वपर्त्तिाई नु्यर्नकरण , रोकथाम र व्यवथथापनिाई र्वशेर् बजेट व्यवथथा गररने 

छ। 
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• नगर तथा वडाहरुमा र्वपद व्यवथथापन कोर्को व्यवथथा गररने छ । 

• नगर स्तररय र्वपद व्यवथथापन सर्मर्त तथा अन्य सर्मर्तको र्क्रयाकिापमा सर्क्रयता ल्यार्ने छ । 

• र्वपद व्यवथथापनका िार्ग आवश्यक सामाग्रीहरु को व्यवथथापनका िार्ग आवश्यक 

सामाग्रीहरुको व्यवथथा गररने छ । 

• र्वपद व्यवथथापनमा युवाहरुिाई पररचािन गनि सौंरचनात्मक सुधार गररने युवा क्लबहरुको 

प्रर्तर्नर्धत्व गरार्ने छ । 

• मानव र्नर्मित र्वपदिाई कम गनि जोस्िमुक्त बसोबास घर र्नमािणमा भुकम्प प्रर्तरोर्ध र्वर्ध र 

मापदण्ड कायािन्वयनमा ल्यार्ने छ । शहरी के्षत्रमा घर र्नमािण गदाि तोर्कएको मापदण्डको पूणि 

कायािन्वयन गररने छ । 

• जोस्िमयुक्त बस्स्त के्षत्र र थथानहरुको पर्हचान गरर त्यस्ता बस्स्तहरुमा बसोबास भएका 

पररवारिाई सुरर्क्षत थथानमा थथानान्तरण गनि आवश्यक प्रर्क्रया र्मिार्ने छ । 

• राप्ती, िोथर ,च्यात्रा ,पकफा ,मातािि , ढुङ्गे्र िोिा िगायतका िहरे िोिाबाट बर्ाि याममा हुन 

सके्न कटानिाई र्नयन्त्रण गनि सौंघ प्रदेश िगायत अन्य र्नकायहरुको समन्वयमा तटवन्धन 

कायििाई र्नरन्तरता र्दर्नेछ । 

• र्वपद् जोस्िम नू्यनीकरण तथा व्यवथथापनका िार्ग र्वशेर् नीर्त र्िर्नेछ । नगरपार्िकामा 

आपतकािीन केन्द्र सञ्चािन थथापना गररनेछ ।सबै वडा कायािियमा र्वपद् व्यवथथापनका 

आधारभूत सामाग्रीको भण्डारणको व्यवथथा र्मिार्नुका साथै र्वपद्को समयमा राहत र 

उद्धारिार्ि सहज बनाउन आवश्यक हेर्ियाड र्नमािण गररनेछ । 

• वातावरण सरसफार्ि तथा र्वपद् व्यवथथापनको के्षत्रमा उदाहरणीय काम गने व्यस्क्त, सौंथथा र टोि 

र्वकास सौंथथािार्ि पुरसृ्कत गरी प्रोत्साहन गने नीर्त र्िर्नेछ।  

• र्वपत परेका बेिा उद्धार गने उद्धार सामाग्रीहरु जे.सी.भी., एमु्बिेन्स, हाते सामाग्री, डोरी, िार्फ 

ज्याकेट, स्टि ेचर, टु्यव िगायतका सामाग्रीहरुको व्यवथथापन गरी तत्काि उद्धार गनुिपरेको 

अवथथामा सो को पररचािन गररनेछ । 

ि . लशिा 

❖ सौंघीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा शैर्क्षक सत्र िेर नजानेगरर र्शक्षणर्सकार् र्क्रयाकिाप 

सञ्चािन गने व्यवथथा गररने छ । 

❖ सुरर्क्षत शैर्क्षक सौंथथा सञ्चािनका िार्ग स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड बनार् कायािन्वयन गररने छ । 

❖ सामुदार्यक र्वद्याियहरुको पूवािधार र्वकास गुणस्तर र्बकास र स्तरोन्नर्तका िार्ग योजनाबद्ध 

रुपमा कायिक्रम सञ्चािन गररने छ । 

❖ र्वद्याियमा र्वद्याथी भनाि हुने दर बढाउने र र्वद्यािय छाड्ने दर घटाउन र्दवा िाजा, सेर्नटरँी 

याड िर्क्षत छात्रवृर्त्त िगायतका सुर्वधाहरुको प्रबन्धिाई व्यवस्थथत गररने छ । 

❖ प्रते्यक शैर्क्षक सौंथथाहरुमा बािमैर्त्र वातावरण, छात्रा तथा अपाङ्गमैत्रँी पूविँाधार एवौं सौंरचना 

र्नमािण गदै िर्गने छ । 

❖ सामुदार्यक र्सकार् केन्द्रहरु माफि त साक्षरता कक्षा सञ्चािन गररने छ । 
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❖ सामुदार्यक र सौंथथागत र्वद्याियहरुका र्वचमा असि अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान गने 

व्यवथथा र्मिार्ने छ । 

❖ र्वधार्थििाई हािको कोरोना भार्रसको अवथथामा वैकस्िक र्वर्धवाट र्शक्षण गनि पहि गररनेछ । 

❖ र्वद्यार्थि सौंख्या र्वद्यािय सम्मको पहुाँच र उपयुक्तताका आधारमा र्मल्दा र्वद्याियहरुिाई एर्ककृत 

गदै िर्गने छ ।  

❖ र्वद्यािय तथा र्शक्षकको पुनर्वितरण गररने छ र र्शक्षक र्वद्यार्थि अनुपातिाई समयानुकुि 

पररमाजिन र र्नधािरण गररने छ । 

❖ नगर के्षत्रर्भत्र सवोतृ्कर नर्तजा हार्सि गने शैर्क्षक सौंथथा र्शक्षक र्वद्यार्थिहरुिाई पुरसृ्कत एवौं 

सम्मान गररने छ । 

❖ रारि पर्त शैर्क्षक सुधार कायिक्रम अन्तगितका कायिक्रमहरुिाई सञ्चािन गररने छ । 

❖ नगर के्षत्रर्भत्रका क्याम्पसहरुको स्तरोन्नर्त र सुधार गररने छ । 

❖ र्सकार् उपिस्ब्ध सुधारका िार्ग र्शक्षक र्वद्यार्थि र अर्भभावक को र्त्रपर्क्षय सर्क्रयता अर्भवृस्द्ध 

गररने छ । 

❖ नगरपार्िकामा फरक शारररीक अवथथा भएका बािबार्िकाहरुिे पठनपाठन गनि राप्ती 

नगरपार्िका, वडा नौं. ८ मा रहेको बजरहट्टी र्नम्न माध्यर्मक र्वद्याियमा बर्हरा र्वशेर् कक्षािार्ि 

मा.र्व. सम्म सञ्चािन गररनेछ । 

❖ भ गोर्िक दुरी टाढाबाट आएर पढ्नुपने वािवार्िकािाई र्वद्याियको पहुाँच नर्जक राख्न वडा नौं 

१०, ११, १२ र १३ मा बर्नसकेका छात्रावास व्यवस्थथत गररने छ र बर्नरहेका छात्रावासिाई पूणि 

रुपबाट सम्पन्न गररने छ । 

❖ फरक शाररररक अवथथा(वर्हरा)भएका र्वद्यार्थििाई र्वशेर् कक्षा ,मा.र्व. सम्म सौंचािन गररनेछ । 

❖ सामुदार्यक र्वद्याियमा अध्ययनरत र्वद्याथीको र्नयर्मत स्वास्थ्यजााँच गने व्यवथथा गरी र्कशोर 

र्कशोरीिार्ि उर्चत परामेशिको व्यवथथा गररनेछ । मर्हिा स्वास्थ्य स्वयमसेर्वकािार्ि थप 

प्रभावकारी बनाउन र्वर्भन्न कायिक्रम ल्यार्नेछ । 

❖ दक्ष र्शक्षक, र्नयर्मत र्वद्याथीिः प्रभावकारी र्शक्षण गुणस्तरीय र्सकार्िको हार्सि गनि र्वद्याियको 

शैर्क्षक वातावरण, र्शक्षक र र्वद्याथीको उपस्थथर्त, अन्तरर्वद्यािय परीक्षा केन्द्र र परीक्षण 

पद्धर्तजस्ता र्वर्ध अविम्बन गररनेछ ।साथै र्शक्षकको क्षमता र्वकासमा सघाउ पुर् याउने िािका 

कायिक्रम सञ्चािनमा र्वशेर् जोड र्दर्नेछ । 

❖ यस नगर के्षत्रर्भका र्वद्याियमा र्शक्षक दरबन्दी र्मिान गरी र्वद्याथी सौंख्या नू्यन भएका 

र्वद्याियहरुिार्ि भ गोर्िक अवस्थथर्त र भ र्तक पूवािधारहरुको आौंकिन गरी एकआपसमा 

थथानान्तरण वा गाभ्ने र्नती र्िर्नेछ । 

❖ एक र्वद्यािय एक नसि कायिक्रम हाि ३ वटा र्वद्याियमा मात्र उपिब्ध भएको हुाँदा सबै मा.र्व. 

तहका र्वद्याियमा ल्याउनका िार्ग पहि गररनेछ । 

 

िलहिा वािवालिका 
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❖ जनसौंख्याको आधा र्हस्साओगटेको समुदायका िार्ग सौंर्वधानमा व्यवथथा गररएका सौंवैधार्नक 

अर्धकारिाई कायािन्वयन गनिका िार्ग र्वर्भन्न चेतनामुिक कायिक्रम सौंचािन गररनेछ । 

❖ मर्हिािाई उत्पादनमुिक, रोजगारमुिक र आयमुिक काममा िाग्न उत्तपे्ररणा र्मल्ने िािका 

कामहरुको सृजना गररने छ । 

❖ नगरस्तरीय मर्हिा समन्वय माफि त् र्वशेर् रोजगारमूिक र उत्पादनमूिक कायिक्रमिार्ि प्रोत्साहन 

गनि प्रयत्न गररनेछ । 

❖ जेष्ठ नागररक, र्हौंसार्पर्डत मर्हिाहरुिार्ि उद्धार र सौंरक्षण गनि िर्ङ्गक र्हाँसा राहत कोर् थथापना 

गररनेछ । 

❖ बािर्ववाहिार्ि नू्यनीकरण गनि २० वर्िपर्छ र्ववाह गने छोरीिार्ि प्रोत्साहन कायिक्रम रास्िने छ । 

❖ जेष्ठ नागररक बुबाआमािार्ि  उपचार गनि अस्पताि जााँदा उमेर अनुसार र्वशेर् छुट तथा र्निःशुल्क 

उपचारको व्यवथथा गररनेछ । 

 

उत्पीलित 

❖ सर्दय ौं वर्िदेस्ि पछार्ड पाररएको समुदायिाई समाजको अग्र पङ्कर्तमा ल्याउन सौंर्वधानिे 

व्यवथथा गरेको सौंवैधार्नक व्यवथथा अनुसार आवश्यक कायिक्रम सौंचािन गररनेछ । 

❖ अझैपर्न सामार्जक पररवतिन नभर् रहेको अवथथामा थथानीय सरकारिे सचेतनामुिक कायिक्रम 

माफि त  समाजमा िुकेर बसेका सबै िािे सामार्जक र्वकृर्त र र्वसौंगर्तिाई अन्त्य गनिको िार्ग 

योजनाबद्ध ढौंगिे कायिक्रम बनार्ने छ । 

❖ अर्त र्वपन्न उत्पीर्डत समुदायका पररवारिार्ि र्निःशुल्क र्बमा गररनेछ । 

ि . रु्वा तथा खेिकुद 

 र्वद्याियस्तरँीय र नगरस्तरँीय िेिकुद िगायतका कायिक्रमहरु र्नरन्तर सञ्चािन गररने    छ । 

 युवा िर्क्षत आर्थिक आत्मर्नभिरताका िार्ग र्सपमुिक कायिक्रमहरु सौंचािन गररने छ । 

 “समृ्बस्द्धका िार्ग स्वास्थ्य, स्वास्थ्यका िार्ग िेिकुद” भने्न ममििाई आत्मसात गराउन युवा 

क्लबहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

 िेिकुद के्षत्रको व्यवथथापनका िार्ग िेिमैदानको व्यवथथापन गदै जाने नीर्तिाई अबिम्बन 

गररने छ। 

 नगरपार्िका स्तररय एउटा िेिग्राम बनार्ने छ । 

 एक वडा एक िेि मैदान कायिक्रमिाई कायािन्वयन गररने छ । 

 रारि पर्त रर्नङ र्शल्ड प्रर्तयोर्गता तथा अन्य िेिकूद प्रर्तयोर्गता आयोजना गरी युवा तथा 

र्वद्याथीहरुमा स्वच्छ प्रर्तश्पधािको भावना र्वकास गरार् शारीररक, मानर्सक र सामार्जक 

भावनाको र्वकास गररनेछ ।  
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 युवाको िेिकूद, स्वास्थ्यको िार्ग िेिकूद नारािार्ि आत्मसात गदै िेिाडी तथा िेि पूवािधारमा 

िगानी बढाउन प्रोत्सार्हत गने नीर्त र्िर्नेछ साथै युवा िर्क्षत र्वर्भन्न क्षमता र्वकास तथा सीप 

हस्तान्तरण कायिक्रममा जोड र्दर्नेछ । 

 युवाहरुको र्च्छा, चाहना र माग अनुसार र्वर्भन्न सीपमूिक तार्िमको व्यवथथा गररनेछ ।  

 युवा उद्यमीहरुिार्ि उत्पादनतफि  उते्प्रररत गनिको िार्ग व्यवसायमूिक तार्िमको व्यवथथा गररनेछ 

। 

ज. स्वास्थ्य 

 कोर्भड १९ रोकथाम तथा र्नयन्त्रणका िार्ग नगरपार्िकाको अगुवार्मा सौंघ र प्रदेशस ाँँ गको 

समन्वयमा आवश्यक कायिहरु चरणबद्ध रुपमा सञ्चािन गररने छ । 

 पूणि िोपयुक्त नगर घोर्णा पिात गररनुपने कायिहरुको र्नरन्तरता र्दर्ने छ । 

 सरकारी गैरसरकारी तथा र्नजी के्षत्रको साझेदारीमा र्वर्भन्न स्वास्थ्य र्शर्वर सञ्चािन गररने    छ । 

 स्वास्थ्य सौंथथाको सक्षमता अर्भवृस्द्ध गररनेछ, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरु िररद, जनशस्क्त 

व्यवथथापन एवौं र्नशुल्क र्वतरण गररने और्र्धहरु तथा सेवाहरु प्रभावकाररता अर्भवृस्द्ध गरँी 

र्नरन्तरता र्दर्ने छ । 

 र्समान्तकृत वगि चेपाङ, दर्ित, सुकुम्बासी मर्हिािाई ५० प्रर्तशत एमबुिेन्स भाडामा सुर्वधा 

र्दर्ने छ । 

 र्समान्तकृत वगि चेपाङ, दर्ित र सुकुम्बार्सहरुिाई स्वास्थ्य र्वमा गररने छ । 

 आमा स्वास्थ्य, र्कशोरी स्वास्थ्य र नवजात र्शशु स्वास्थ्य कायिक्रमहरुिाई र्वशेर् महत्वका साथ 

सञ्चािन गररने छ । 

 भण्डारा अस्पतािमा मर्हिा र्वशेर्ज्ञ सर्हतको डाक्टरको व्यवथथा गरी २४ घण्टा जनतािार्ि 

स्वास्थ्य उपचारको सेवा र्दर्नेछ । 

 सबै सुर्वधा सम्पन्न भण्डारा अस्पताि टेण्डरको अस्न्तम अवथथामा भएको हुाँदा यसिार्ि र्छटोभन्दा 

र्छटो बनाउन पहि गररनेछ ।  

 स्वास्थ्य स्वौंसेर्वकाहरुिाई प्रोत्साहन कायिक्रमिाई र्नरन्तरता र्दर्नेछ । 

 एक वडा एक स्वास्थ्य च कँीको अवधारणा अनुसार सवै वडामा थथापना भएका स्वास्थ्य च कँी 

व्यवस्थथत ढौंगिे सञ्चािन गररने छ । 

 सरकारँी र गैरसरकारी सौंघ सौंथथाहरुको साझेदारी र सहकायिमा गुणस्तररय स्वास्थ्य सेवािाई 

प्रोत्सार्हत गररने छ । 

 स्वास्थ्य र्वमा कायिक्रमको प्रभावकाररता अर्भवृस्द्ध गदै र्नरन्तरता र्दर्ने छ । 

 स्वास्थ्य च कीमा सुते्करी हुने आमािाई प्रोत्साहन स्वरुप र्दर्ने भत्तािाई र्नरन्तरता   र्दर्नेछ । 

 हाम्रो स्वास्थ्य हामै्र हातमा भने्न नारािार्ि जनस्तरमा पुर् याउन योग र्शक्षा र्शर्वर सञ्चािन गररनेछ ।  

 क्यान्सर, मधुमेह, दम, किेजो, मृग िाका र्बरामी तथा उच्च रक्तचाप िगायत नसने रोगका 

र्बरामीको पर्हचान, परीक्षण र उपचार कायिक्रमहरु प्रदेश तथा सौंघीय सरकारसाँग समन्वय गरी 

थप प्रभावकारी बनार्नेछ । 
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 आयुवेर्दक और्धाियिार्ि थप ३ ठाउाँमा र्वस्तार गररनेछ । 

झ . खानेपानी तथा सरसफाई 

 िानेपानँीका मुिहरु र जिाधार के्षत्रहरुको सौंरक्षण  र सम््रबद्धिन गररने छ । 

 नगरका सबै थथानहरुमा स्वच्छ िानेपार्नको प्रबन्ध गररने छ । 

 नगरभरँीका नार्ि भएका बाटोको दुवैर्तर वृक्षरोपण गरर हररत सडक योजनािाई कायािन्वयनमा 

ल्यार्ने छ । 

 प्रदुर्क नु्यर्नकरण र पुनिः प्रयोगका िार्ग सचेतनात्मक कायिक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 

 िानेपानँी आयोजनाहरुको र्नमािण र ममितको कायििाई र्नरन्तरता र्दौं दै िानेपार्नको गुणस्तर 

जााँचको प्रबन्ध गररने छ । 

ञ .  िैलिक सिानता तथा सिावेलशकरण  

➢ मर्हिा, आर्दवासी,जनजार्त,दर्ित, अपाङग (फरक के्षमता भएका व्यस्क्त ) 

वािवार्िका,र्समान्तकृत र्वपन्न र अवसरबाट वर्ञ्चत िगायतका समू्पणि व्यस्क्तको शसस्क्तकरण, 

क्षमता र्वकासको िार्ग र्सममुिक, आयमुिक तथा रोजगारमुिक िगायतका प्रत्यक्ष फार्दा पुगे्न 

कायिक्रम वा आयोजना सञ्चािन गने नीर्त र्िर्ने छ । 

➢ मर्हिा वगिमार्थ हुने र्वभेद अन्त्यका िार्ग सचेतनामुिक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

कायिथथिमा हुने र्हौंसा, घरेिु र्हौंसा, िैङर्गक तथा य न र्हौंसा र्वरुद्ध अर्भयान सञ्चािन गररनेछ । 

➢ मर्हिा र्हौंसँा र्वरुद्ध शुन्य सहनर्शिताको नीर्त अविम्वन गररनेछ । र न्यार्यक र्क्रयाकिापिाई 

"दु्रत सुनुवाई" को व्यवथथा र्मिाईनेछ । 

➢ सौंर्वधानिे व्यवथथा गरेको सौंवैधार्नक अर्धकारिार्ि प्रभावकारी कायािन्वयनका िार्ग पहि 

गररनेछ । 

➢ सामार्जक कुप्रथा अन्याय र भेदभाव हटाउन,थथानीय सरकार गैरसरकारी सौंघसौंथथासाँग समन्वय 

गरी सचेतनामूिक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ रारि पर्त मर्हिा उत्थान कायिक्रमिाई र्नरन्तरता र्ददै मर्हिा तथा वािबार्िकाहरुको िार्ग नेतृत्व 

र्वकासका कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ बािमैत्रँी थथानीय नगरका िार्ग आवश्यक पूवािधार र्नमािण गररनेछ । वािश्रममुक्त नगर तथा 

बािमैत्रँी नगरपार्िका घोर्णा गनिका िार्ग धेरै मात्रामा आवश्यक मापदण्ड पूरा भर्सकेको हुाँदा 

क्रमशिः वडाहरुिार्ि बािमैत्री वडा घोर्णा गदै नगरपार्िकािार्ि  बािमैत्री नगरपार्िका घोर्णा 

गररनेछ । जोस्िममा परेका बािबार्िकाको उदँ्धार तथा पुनर्थथापनाका िार्ग बािबार्िका 

उद्धार कोर् थथापना गररनेछ ।  

➢ मर्हिाको आर्थिक सामार्जक सशक्तीकरणको िार्ग सीप र्वकास तथा व्यस्क्तत्व र्वकासका 

कायिकमहरु सञ्चािन गरी थथानीय व्यवसायी मर्हिाद्वारा उत्पार्दत व्यावसार्यक उत्पादनिार्ि 

रार्रि यस्तरको बजारमा पर्हचान गराउनेतफि  र्वशेर् जोड र्दर्नेछ । 
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➢ य न दुव्यिवहार र घरेिु र्हाँसामा परेका मर्हिािार्ि उर्चत सौंरक्षण, न्याय, मनोसामार्जक परामशि 

तथा आय आजिनमा सहयोग पुर् याउने िािका कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ हाम्रा बािबार्िका राम्रा बािबार्िकाको मान्यतािार्ि थथार्पत गदै यस नगरिार्ि बािमैत्री नगरको 

रुपमा घोर्णा गररनेछ । साथै बािर्ववाह, बािश्रम अन्त्य गरी बािबार्िकामार्थ हुनसके्न र्हाँसा, 

शोर्ण, दुव्यिवहार रोकी बािबार्िकाको मानर्सक, शारररीक तथा सामार्जक र्वकासमा सहयोग 

पुर् याउने कायिमा जोड र्दर्नेछ । 

➢ आर्दवासी जनजार्त, दर्ित, मुस्िम, अिसौंख्यक िगायतका समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यस्क्त 

तथा अर्त र्वपन्न वगििार्ि िर्क्षत गरी र्वर्भन्न आयमूिक कायिक्रम सञ्चािन    गररनेछ । साथै उक्त 

वगि तथा समुदायको सशस्क्तकरणको िार्ग र्वर्भन्न कायिक्रम सञ्चािन गरी समावेशीकरण 

सर्हतको सामार्जक न्याय कायम गररनेछ ।  

➢ भ्रराचार र िैर्ङ्गक र्हाँसार्वरुद्ध शून्य सहनशीिता नीर्तको प्रभावकारी कायािन्वयनको िार्ग 

आवश्यक व्यवथथा र्मिार्नेछ । 

➢ उद्यमशीि मर्हिाहरुिार्ि व्यवस्थथत व्यवसायी उद्यमी बनाउनको िार्ग रारि पर्त मर्हिा उत्थान 

कायिक्रम अन्तरगतको मर्हिा उद्यमशीि कायिक्रमिार्ि व्यवस्थथत गरराँ दै िर्गनेछ । 

 

ट . संसृ्कलत प्रवर्द्यन 

➢ हामीिे र्नमािण गरेका सााँसृ्कर्तक सम्पदािार्ि सौंरक्षण र सम्वद्धिन गनि आफ्नो सौंरक्षण आफैाँ  गछछाँ  

भने्न अर्भयान सञ्चािनमा ल्यार्नेछ । 

➢ नगरर्भत्रका र्वर्भन्न भार्ा, सौंसृ्कती सार्हत्य र किाहरुको सौंरक्षण, सम्बधिन र र्वकास गनि जोड 

र्दईनेछ । 

➢ र्वर्भन्न जातीय फरक सौंसृ्कती सौंग आवद्ध होम से्टहरुको आवश्यकता बमोर्जम थप थथापना र 

भईरहेको स्तरउन्नती गनि  साझेदारी कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

➢ र्वर्भन्न साौंसृ्कर्तक तथा धार्मिक महत्वका मठ मस्न्दर गुम्बा,मस्िद, चजिहरुको समुदाय सौंग 

साझेदारी गरी ममित सम्भार गररनेछ । 

➢ र्वर्भन्न जात, धमि, सौंसृ्कर्तर्बच भार्चारा कायम गनि गररएका महोत्सवहरुको िार्ग नगरपार्िकािे 

समन्वयकारी भुर्मका र्नवािह गररने छ । 

➢ सरकारी र्नजी तथा गैरसरकारी सौंघ सौंथथाकासौंगको सहकायिमा र्वर्भन्न साौंसृ्कर्तक सौंग्रहाियको 

व्यवथथा र्मिाउन पहि गररने छ । 

 

ठ . कृलष  

➢ कृर्कद्धारा उत्पार्दत िाधान्न तथा अन्य कृर्र् उपज र्वर्क्र भएपर्न नु्यन मुल्यमा र्वर्क्र हुदााँ 

वास्तर्वक र्कसानिाई उत्पादन िागत उठाउन समेत नसके्न व्यवथथािे कृर्र् र्वकासको के्षत्रमा 
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थप चुन ती सृजना भएको छ । तसथि नेपाि सरकारको सहयोगमा कृर्र् भण्डारण केन्द्रहरुको 

र्नमाणि गरी कृर्कहरुका िाधान्न उत्पादन र्नर्ित मुल्यमा िाध सौंथथान वा सहकारीद्धारा िरीद 

गररने व्यवथथा क्रमश र्मिार्ने छ । 

➢ प्रधानमन्त्री कृर्र् आधुर्नकरण पररयोजनािार् व्यवस्थथत गदै िैजाने नीर्त अविम्वन गररने    छ । 

➢ कृर्र् के्षत्रको र्वमाको िार्ग नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र सहकारी के्षत्रसौंगको सहकायि मा कृर्र् 

र्वमामा नगर सरकारद्धारा समन्वकारी तथा उर्चत योगदान पुर् यार्ने छ । 

➢ र्बर्ादी रर्हत तरकारी िेतीको र्वकास तथा बजार र्वस्तारको िार्ग आवश्यका र्क्रयाकिाप 

सञ्चािन गररने छ । 

➢ व्यवसार्यक कृर्र् प्रणार्ििाई आत्मसाथ गरर नयााँ दताि हुने कृर्र् व्यवसायहरुिाई र्वरे्श छुटको 

व्यवथथा गररनेछ । 

➢ र्वर्ादी प्रयोग नु्यर्नकरणका िार्ग र्वर्ार्द पररक्षण प्रयोगशािा र्नमािण गररनेछ र Organic िेती 

गने र्कसानिाई प्रोत्साहन स्वरुप र्वशेर् व्यवथथा र्मिार्नेछ । 

➢ र्वर्ादी नू्यनीकरण गने कायिक्रम हािसम्म व८ नौं. १ दस्ि ९ सम्म सम्पन्न भर्सकेको    छ । यस 

आर्थिक वर्िमा वडा नौं. १० र ११ तथा अको वर्ि १२ र १३ मा सञ्चािन गररनेछ ।  

➢ र्कसानहरुिार्ि ब्याज अनुदान र्दनको िार्ग र्वर्भन्न र्नकायसाँग समन्वय गरी र्वशेर् कायिक्रम 

ल्यार्नेछ । 

➢ कृर्र् र्वकासका िार्ग जर्मनको िस्ण्डकरण र बाझोपना र्नयन्त्रण गनि र्वरे्श अर्भयान सौंञ्चािन 

गररने छ । साथै कृर्र् उत्पादन अर्भवृदी का िार्ग र्सौंचाई प्रणािी र्वकास, कृर्र् यास्न्त्रकरण कृर्र् 

हाटबजारको सौंचािन उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन कायिक्रम तथा सञ्चािनको प्रवन्ध गररनेछ । 

➢ कृर्कको वर्गिकरण र पर्हचान गरी कृर्र् पेशाको सम्मान गदै व्यवसार्यक कृर्र् सेवा प्रदान गररने    

छ । 

➢ र्वर्ार्दका कारण र्वर्ग्रएको माटोिाई िेर्तयोग्य  बनाउनका िार्ग माटोमा राखे्न चुना अनुदानमा 

र्वतरण गने र माटो पररक्षण कायििाई अर्घ बढार्ने छ । 

➢ कृर्र् उत्पादनिे उर्चत मूल्य पाउने गरी बजार व्यवथथापन गररनेछ । साथै नगरपार्िका 

के्षत्रर्भत्रका बजारबाट टाढा भएका ठाउाँबाट कृर्र् उपजिार्ि बजारसम्म पुर् याउन ढुवानीको 

व्यवथथा क्रमशिः र्मिाउाँदै िर्गनेछ । 

➢ प्रते्यक वडामा कृर्र् उपज सौंकिन केन्द्र तथा कृर्र् हाटबजारको थथापना गने कायििार्ि र्वशेर् 

जोड र्दर्नेछ । 

➢ टोि टोिमा कृर्क समूह गाउाँ गाउाँमा सहकारी कायिक्रम सञ्चािन गरी कृर्किार्ि सौंगर्ठत र 

आत्मर्नभिर तुल्यार्नेछ ।  

➢ माटो परीक्षण तथा बािी सौंरक्षण सेवािार्ि र्वशेर् कायिक्रमको रुपमा प्रभावकारी तररकािे अगार्ड 

बढार्नेछ साथै र्वर्ादीबाट मानव स्वास्थ्यमा पने दुगािमी असरिार्ि मध्यनजर गदै रासायर्नक मि 

तथा र्वर्ादीको प्रयोग कम गदै प्राङ्गाररक उत्पादनिार्ि प्रोत्साहन गररनेछ । 

➢ नगरस्तरीय तरकारी सौंकिन केन्द्र र सार्वक गा.र्व.स. स्तरीय चारवटा तरकारी सौंकिन केन्द्रिार्ि 

सम्पन्न गरी व्यवस्थथत गदै िर्गनेछ । 
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ि . सहकारी 

❖ सहकारी के्षत्रिाई नगर अथिव्यवथथािाको महत्वपूणि पक्षको रुपमा र्वकास गररनेछ । सहकारी के्षत्र 

माफि त हुने स्रोत पररचािनिाई पारदशिँी र र्वश्वासयोग्य वनाईनेछ । 

❖ सहकारीका माध्यमबाट गररब तथा आर्थिक र्हसाबिे र्वपन्प कररव ५०० जना बेरोजगार युवा 

स्वरोजगारको व्यवथथा गने र युवा िर्क्षत उद्यमर्शिता कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

❖ कृर्र् जन्य उत्पादनमा आधाररत भई कायि गने सहकारी सथथा िाई र्वशेर् प्रोत्साहन गररने छ । 

❖ सहकारीिाई सौंरक्षण, प्रवद्धिन र र्वकास  र सहकारीपन अर्भवृस्द्धका िार्ग र्वर्भन्न प्रोत्साहन 

मुिक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

❖ मर्हिा सहकारीहरुिार्ि िर्क्षत गरी र्वशेर् कायिक्रम ल्यार् आत्मर्नभिर बनार्नेछ । 

❖ कारोवारको प्रकृर्त, उदे्दश्य र्मल्ने सहकारीहरुिाई एर्ककरण गने कायििाई प्रोत्साहन गदै मजि हुने 

सहकारीिार् नगरपार्िकामा बुझाउनुपने करमा र्वशेर् छुट र्दने व्यवथथा गररनेछ । 

❖ COPOMIS मा आवद्ध हुने सहकारीिाई र्नरन्तरता र्द ाँँ दै प्रार्वर्धक साक्षरता र र्वर्तय 

साक्षरताका िार्ग कायिक्रम सौंचािन गररनेछ । 

 

ढ . पशुपािन 

➢ प्रयोगशािा सर्हतको पशु अस्पताि भवन र्नमाणि कायििाई पुरा गरर पशुजन्य र्कसानहरुिाई 

आवश्यक सेवा प्रदान गररने छ । 

➢ यसअर्घ र्नशुल्क रुपमा प्रदान गदै आएका और्र्ध तथा सेवाहरुको र्वतरणिार् र्नरन्तरता र्दर्ने 

छ । 

➢ नगरिाई दुधमा आत्मर्नभिर वनाउन गाई भैसीमा गदै आएको कृर्तम गभािधानिाई स्वजार्तय 

कृर्तम गभािधान पद्धर्त अपनार्ने छ । 

➢ व्यवसार्यक र आधुर्नक पशुपािन व्यवसायका िार्ग पेशागत पशुपािन तार्िम सौंचािन गररने छ 

। 

➢ नगरिाई मासु तथा दुग्धजन्य िाद्य पदाथिमा आत्मर्नभिर वनाउन आवश्यक कायिक्रम सौंचािन 

गररने छ । 

➢ व्यवसार्यक कृर्र् उद्यम गने कृर्क समूह, सर्मर्त , सहकारीहरुिाई अनुदानका कायिक्रमिाई 

र्नरन्तरता र्दौं दै रोजगारमुिक , उत्पादनमुिक कायिक्रम सञ्चािन गररने छ । 

➢ पशुपन्छीको नश्ल सुधार, प र्रक दाना, आहाराको व्यवथथा, पशुपन्छी स्वास्थ्य सेवा एवम् उत्पार्दत 

पशुजन्य पदाथिको बजारीकरणका चारै पक्षिार्ि समानान्तर रुपमा अगार्ड बढार्ि एकीकृत रुपमा 

सेवा प्रदान गने गरी कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ गार्ि, भै ाँसी र बाख्राको कृर्त्रम गभािधान कायिक्रमिार्ि प्रभावकारी बनार्ि उन्नत नश्लका पशुहरुको 

सौंख्यामा वृस्द्ध गररनेछ । 
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➢ गुणस्तरीय पशु आहाराको उपिब्धता बढाउन डािे घााँस, भुर्ि ाँ घााँस उत्पादन र्वउ वृस्द्ध, दाना, 

और्धी र घााँस सस्म्मश्रण, र्मर्नरि आर्द उत्पादन र प्रयोगका साथै कृर्र्जन्य उप-पदाथिहरुको 

सदुपयोगिार्ि  प्रोत्साहन गनि एक वडा एक पशुपािन स्रोत केन्द्र थथापना गने नीर्त र्िर्नेछ । 

➢ पशुपािन गने र्कसानिार्ि प्रोत्सार्हत गनिको िार्ग प्रर्तर्िटर ५० पैसा अनुदान र्दने व्यवथथा 

गररएको छ । 

➢ दुग्ध पदाथि एवम् मासुको गुणस्तर र स्वच्छतािार्ि कायम राख्न बधशािादेस्ि भान्सासम्म स्वच्छ र 

स्वथथ मासु एवम् गोठदेस्ि ओठसम्म स्वच्छ र सफा दूध कायिक्रमिार्ि अर्भयानको रुपमा सञ्चािन 

गररनेछ ।  

ण . उद्योग तथा वालणज्य 

 उद्योग के्षत्रको र्वकास र्वना रोजगारी वृस्द्धको सपना अधुरो हुने भएकािे युवा उद्यर्महरुिे 

कायियोजना र र्नर्ित मापदण्ड तथा िगार्नको आधारमा उद्योग  थथापना  गनि चाहेमा  

नगरपार्िकािे  Payback periodर्कटान  गरर र्नर्ित  सतिमा िगार्न  गने वातावरण बनार्ने  छ । 

 राप्ती  नगरपार्िका र्भत्र थथार्पत  उद्योगिे  कस्िमा ७० प्रर्तशत भन्दा  बढी राप्ती  नगरबासीिाई 

रोजगार प्रदान गरेमा उद्योगिे नगरमा बुझाउनुपने राजश्वमा छुट प्रदान गररने छ । 

 थथार्नय कच्चा पदाथिको प्रयोग गने उद्योगिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

 बजार व्यवथथापन सम्बस्न्ध कानूनीस प्रबन्ध सर्हत उपभोक्ता र्हत सौंरक्षण मञ्चसौंगको सहकायिमा 

बजार व्यवथथापन र अनुगमन   गने कायििाई र्नरन्तरता र्दर्नेछ । 

 नगरपार्िका के्षत्र र्भत्र थथापना एवौं सञ्चािन हुन चाहने वातावरणमैत्री उद्योगहरुिाई र्वशेर् सुर्वधा 

उपिब्ध गररनेछ । 

 थथार्नय श्रोत र साधनिाई अर्धकतम प्रयोग गरर उद्योग सञ्चािनमा प्रोत्साहन गररने छ । 

 सम्भार्वत उद्योगको र्वकास दुग्ध जन्य पदाथिको उद्योगको िार्ग पहि गररने छ । 

 मापदण्ड र्वपरीत सञ्चार्ित उद्योगहरुिार्ि र्नरुत्सार्हत गदै िर्गनेछ । 

 राप्ती नगरपार्िकामा उद्योगग्राम सञ्चािन गनि आवश्यक पहि गररनेछ ।  

 सबै उद्योगी, व्यापारीहरुिार्ि करको दायरामा ल्याउन र्वशेर् छुटको व्यवथथा गररनेछ । 

 

त . पर्यटन 

 पूवी र्चतवनका पयिटकँीय सम्भावना भएका के्षत्रहरुिाई एकापसमा जोडँी Tourism Circuit 

बनाउन सौंघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य थथानीय तहहरुसौंग समन्वयकारी भूर्मका िेर्िने 

छ । 

 पयिटनको पूवािधार र्वकासमा थथानीय सौंघसौंथथा र र्नजी के्षत्रको नेतृत्व तथा सहभार्गतािाई 

प्रोत्साहन गररने छ । 
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 पयिटर्कय के्षत्रको पर्हचान र्वकास र र्वस्तारका िार्ग पयिटन पूवािधार र्नमािण कायििाई र्तब्रता 

र्दर्नेछ । 

 र्नमािणार्धन पयिटर्कय के्षत्रहरुिाई समयर्समा र्भत्र सम्पन्न गरँी आम्दानँीको श्रोत बनार् 

आत्मर्नभिर भई सञ्चािन हुने वातावरण र्सजिना गररने छ । 

 नगरपार्िका र्भत्र पयिटर्कय सम्भाव्यता रहेको परेवाकोट, पार्नसराढाप, कर्मनचुर्ि, र्कोपाकि , 

जे.पी. भेटवाि पाकि , नागदह ,बाघदेवी सौंग्रहािय, रातामाटे फनपाकि  िगायतका के्षत्रहरुको र्वकास 

गनि एवौं ऐर्तहार्सक धार्मिक तथा साौंसृ्कर्तक महत्वका सम्पदाहरुको वृहत्तर उन्नयनको िार्ग एक 

पयिटर्कय गुरूयोजना तयार गररनेछ । 

 पूवािधार के्षत्र र्वकास सौंग पयिटन र्वकास र प्रवद्धिनिाई आवद्ध गररने छ । 

 पयिटकीय सडकहरु िोथर-स राह र िुरिुरे-र्करनटार-कर्मनचुिी-कान्दा सडक र्नमािण गनि सौंघ 

र प्रदेशसाँग र्वशेर् पहि गररनेछ । 

 

थ . सूिना तथा सञ्चार 

 सौंघीय सरकारिे तजुिमा गरेको र्डर्जटि नेपाि िेमवकि  २०७६ अन्तगितका समु्पणि कायिक्रमहरु 

सञ्चािन गररने छ । 

 नगरपार्िकाको सूचना तथा गर्तर्वर्धिाई आर्धकाररक वेबसार्ट , एस्प्लकेसन ,सामार्जक सञ्जाि , 

स्वतिः प्रकाशन र थथानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रशारणको नीर्तिाई र्नरन्तरता र्दर्नेछ । 

 सञ्चारकमी र नगरपार्िका र्बच र्नयर्मत अन्तर्क्रि या र सुचना आदानप्रदान माफि त पारदर्शिता 

अर्भवृस्द्धको प्रबन्ध र्मिार्ने छ । 

 कायािियका सूचनाहरु सेवाग्रार्हिे सहज   रुपमा पाउने व्यवथथाका िार्ग सञ्चार के्षत्रसौंग सहकायि 

तथा क्षमता र्वकास गररने छ । 

 र्डर्जटि बोडि माफि त् नगरपार्िकाको सूचना प्रवाहमा सरिता ल्याउनका साथै र्डर्जटि नागररक 

बडापत्रको सुरुवात गरी मोबार्ि एस्प्लकेसनबाटै गुनासो र उजुरी र्िने व्यवथथा क्रमशिः गदै 

िर्गनेछ । 

द. जनशक्ति व्यवस्थापन,प्रशासन सुधार र सुशासन 

 नगरपार्िकाको शासकीय तथा प्रशासनीक र्क्रयाकिाप सम्पादन  गदाि सुशासनिाई आत्मसात 

गररने छ । साथै र्वकास र्नमािण ,योजना छन ट तथा कायािन्वयनमा नागररक सहभार्गता , 

जनअपँेक्षा सम्बोधन तथा जनसरोकारका सवािहरुिाई सौंम्वोधन गने व्यवथथा र्मिार्ने छ । 

 नगरपार्िका र वडाहरुको काम ककयुटरार्ज्ड प्रणार्िबाट सौंचािन र व्यवथथापन गदै िर्गने छ । 

 राप्ती नगरपार्िका अन्तगितका समु्पणि कायािियमा उजुरी / गुनासो पेर्टकािाई व्यवस्थथत गरर  

चुस्त रुपमा र्नरुपण गने व्यवथथा र्मिार्ने छ । 

 कमिचारी एवौं जनप्रर्तर्नर्धको क्षमता र्वकास गररने छ । 

 नगरवार्सिाई र्छटो छररतो सेवा प्रवाहका िार्ग उर्चत प्रबन्ध गररने छ । 
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 नागररक बडापत्रिाई समयानुकुि सुधार गदै सोर्ह अनुरुप कायि प्रर्क्रयाको व्यवथथा गररने छ । 

 नगरपार्िकाको भ र्तक सम्पर्तको सुरक्षा र अन्य कायििाई व्यवस्थथत गनि नगर प्रहरी र्नयुक्त 

गररने छ । 

 र्वकास आयोजनामा भ्रराचारजन्य र्क्रयाकिापका िार्ग शुन्य सहनर्शिता Zero Tolerance 

र्सजिना गराउनका िार्ग नगरस्तररय अनुगमन सर्मर्तको र्सफाररस पिात मात्र भुक्तार्न र्दने 

प्रर्क्रयािाई र्नरन्तरता र्दर्ने छ । 

 नगरपार्िकाद्वारा प्रदान गररएका सेवा , सुर्वधाका सम्बन्धमा पारदर्शिता अर्भवृस्द्धका िार्ग 

साविजर्नक सुनुवाई , सामार्जक पररक्षण , प्रगर्त सर्मक्षा एवौं र्नयर्मत पे्रस भेटघाट र 

अन्तर्क्रि यात्मक कायिक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 कमिचारीिार्ि उच्च मनोबिसर्हत कायि गने वातावरण तय गरी उर्चत प्रोत्साहन गदै उनीहरुको 

क्षमता र्वकास, अनुशासन तथा वृस्द्धर्वकासमा जोड र्दाँ दै कमिचारी प्रशासनिार्ि जवाफदेही, 

प्रर्तश्पधी र उते्प्रररत बनार्नेछ । 

 कायाििय समय अर्घपर्छ कमिचारीिार्ि  काम गराउनुपदाि थप समयार्वधको प्रोत्साहन भत्ता 

कायिर्वर्ध अनुसार भुक्तानी गने व्यवथथा र्मिार्नेछ ।  

ध . राजश्व पररिािन 

 करदाता र्शक्षा कायिक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 एर्ककृत सम्पर्त करको अवधारणा कायािन्वयनिाई र्नरन्तरता र्दर्ने छ । 

 राजश्वको दायरा बढाउाँदै नगरबाट प्रदान गररने सेवा सुर्वधािाई राजश्वसौंग आवद्ध गररने     छ । 

 राजश्व चुहावट र्नयन्त्रणका िार्ग र्नयर्मत अनुगमनको व्यवथथा र्मिार्ने छ । 

 कर सुचना प्रणािी माफि त राजश्व सम्बस्न्ध तथ्याङ्क अद्यावर्धक गररने छ र कर सचेतना कायिक्रम 

सञ्चािन गररने छ । 

 राप्ती नगरपार्िकाभरर पसि, व्यापार,व्यवसाय, उद्योग आर्द सञ्चािन गने व्यवसायीबाट वार्र्िक 

व्यवसाय कर असुि उपर गररनेछ । व्यवसायीको सुर्वधािार्ि ध्यानमा रािी वडा कायािियबाट नै 

व्यवसाय दताि/नवीकरण गने व्यवथथा र्मिार्नेछ । 

 राप्ती नगरपार्िका के्षत्रमा घरभाडा र्दएका भवन, घर, पसि, टहरा आर्दमा १० प्रर्तशत घरभाडा 

कर िागे्नछ । यस्तो बाहािकर व्यवसाय नवीकरण गदािकै बितमा घरधनीहरुको र 

भाडाधनीहरुको समेत र्ववरण र्िर्ि घरभाडा कर असुि उपर गररनेछ । यसको अनुगमन 

नगरपार्िकािे गने व्यवथथा र्मिार्नेछ । 

 राजश्व परामशि सर्मर्तिार्ि थप र्क्रयाशीि बनार्ि सम्भाव्य राजश्वको दायरा र्वस्तारमा जोड     

र्दर्नेछ । 

 र्व.सौं. २०७४ सािदेस्ि एकीकृत सम्पर्त्त कर िागू गररएकोमा आगामी आर्थिक वर्िको िार्ग 

एकीकृत सम्पर्त्त करको दरिार्ि र्नरन्तरता र्दर्नेछ । व्यवसाय करतफि को करको दरिार्ि सामान्य 

हेरफेर गररनेछ । 
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 आर्थिक वर्ि सुरु भएको पर्हिो च मार्सकर्भत्र कर र्दने करदातािार्ि केही प्रर्तशत छुटको 

व्यवथथा र्मिार्नेछ ।  

 "कर र्तर ाँ नगर र्वकासमा योगदान गर ाँ" भने्न भावना नगरवासीमा जागृत गरार्नेछ र सबैभन्दा 

बढी कर र्तने करदातािार्ि सम्मान गने व्यवथथा र्मिार्नेछ ।  

न . न्यालर्क कार्यहरु 

➢ मेिर्मिाप सर्मर्त सौंग समन्वय गरी न्यार्यक के्षत्रका कायि सम्पादन स्तर अर्भवृर्द गररने    

छ । 

➢ नेपािको सौंर्वधान र थथानीय सरकार  सौंचािन एन िे प्रवन्ध गरे अनुरुपका न्यार्यक 

सर्मर्तका कामकारँ्बाहँीहरु थप व्यवस्थथत र प्रभावकारी रुपिे सौंचािन गररने छ । 

➢ वडा तहमा गररने मेिर्मिाप केन्द्रिाई थप सुदृढ बनाई मेिर्मिापका माध्यमबाट 

सविसुिभ रुपमा न्यायर्नरुपण गररनेछ । 

 

प. पिािी पाररएका िलित सिुदार् 

➢ र्समान्तकृत वगि, चेपाङ, उस्त्पर्डत र अर्त र्वपन्न समुदायका िार्ग नगरपार्िकािे र्वशेर् 

कायिक्रम ल्याउनेछ । 

➢ नगरपार्िकाको समन्वयमा पछार्ड पाररएका समुदायहरुको मुि प्रवाहँीकरण गने व्यवथथा 

र्मिार्ने छ । यसका िार्ग र्वर्त्तय आर्थिक सहयोग तथा िघु उद्यम कायिक्रम सौंचािन गररने छ । 

➢ जार्तय, धार्मिक र अन्य र्वभेदहरुिाई अन्तँ्य गनि जनप्रर्तनर्ँर्ध र नगरपार्िकाको समन्वयमा 

र्वशेर् कायिक्रम सौंचािन गररनेछ । 

िानलनर् सदस्यहरु, 

हामी र्नवािर्चत भएर आएको पर्न ४ बर्ि भएको छ । र्नवािर्चत भएर आएपर्छ र्नरन्तर सौंरचना र्नमािण, ऐन, 

र्नयम, र्नयमाविी बनाउने, पूवािधारका धेरै कामहरु सम्पन्न गने र सबै िािको र्वकास र्नमािणका 

कामिार्ि अगार्ड बढाएर आय ाँ। र्वगतदेस्िनै बजेटको धेरै र्हस्सा पूवािधार र्नमािणतफि  नै केस्न्द्रत भयो । तर 

अब हामीिे अबका बजेटिाई हाम्रो नारा "राप्ती नगरपार्िकाको आधार, कृर्र् पयिटन र पूवािधार" िाई 

साकार पाने तफि  िागु्नपने देस्िन्छ, अधुरा कामहरु पूरा गनुिपनेछ । र्वश्वव्यापी रुपमा फैर्िएको कोरोना 

माहामारीिार्ि मध्यनजर रािी स्वास्थ्यमा ध्यान र्दनुपनेछ । त्यसै्त बेरोजगारी समस्या समाधान गनि 

रोजगारमूिक, उत्पादनमूिक कायिक्रमहरुमा जोड र्दने र बािबार्िकाको शैर्क्षक समस्यािार्ि समाधान 

गनि वैज्ञार्नक र्कर्समिे पठनपाठन गने र्वर्धमा प्राथर्मकता र्दनुपने देस्िएको छ । अर्हिे दोस्रो चरणको 

भेररयन्टका कारण नगरपार्िकामा पर्न धेरै प्रभाव पारेको छ । जसका कारण ४१७ जनामा कोरोना 

पोजेर्टभ, १३ जनाको मृतु्य भर्सकेको छ । हामीिे समयमा नै कोरोना भार्रस र्वपद् व्यवथथापन 

सर्मर्तको बैठक बसेर समयमा नै दोस्रो चरणको भेररयन्टसाँग सावधानी अपनाय ाँ । नगरपार्िकाको 

एमु्बिेन्सिे सुरर्क्षत र्कर्समिे र्बरामीिार्ि र्निःशुल्क अस्पतािसम्म पुर् याउने, २० बेडको आर्सोिेसन 

तयार गने, आर्सोिेसनमा डाक्टरसर्हतको स्वास्थ्यसर्हतको र्टमको व्यवथथा गने । एमु्बिेन्स र अस्िजन 
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र्सर्िण्डर व्यवस्थथत गनि फोकि पसिन तोके्न काम गररयो । एस्न्टजेन टेर गनि फोकि पसिन तोके्न, 

र्बरामीहरुसाँग समन्वय गनि फोकि पसिन तोके्न काम गररएको छ । र्जल्ला र्वपद् व्यवथथापन सर्मर्त, 

र्जल्ला जनस्वास्थ्य कायाििय, भरतपुर अस्पताि िगायतसाँग समन्वय र सहकायि गदै दोस्रो चरणको 

कोरोना भार्रससाँग जुर्धरहेको अवथथा छ । र्नरे्धाज्ञा (िकडाउन) भएको पर्न कररब दुर्ि मर्हना 

भर्सकेको छ । हामीिे अत्यन्त सुरर्क्षतसाथ जनताका अर्त आवश्यक काम र अर्त आवश्यक सम्पन्न 

गररसकु्नपने र्वकास र्नमािणका कामिार्ि पर्न सुरर्क्षत ढौंगिे सुचारु गरररहेका छ ाँ ।  

िानलनर् सदस्यहरु, 

हामी अर्हिे र्वश्वव्यापी रुपबाट फैर्िएको कोर्भडका कारण र्वश्वका सबै समुदाय जसै्त हामीिार्ि पर्न 

आक्रान्त, भयभीत र र्चस्न्तत तुल्याएको छ । यसको जोस्िमबाट कर्हिेसम्म रर्हरहने हो थाहा छैन । हामी 

कोरोनाका साथै बाढी पर्हरोको त्रासमा पर्न त्यर्त्तकै सजक हुन जरुरी छ । 

समग्रमा राप्ती नगरपार्िका र्भत्रका हरेक र्वकास र्नमािणका कायिमा केस्न्द्रय सरकार , प्रदेश सरकार, 

र्जल्ला समन्वय सर्मती, मानर्नयजु्यहरु, र्वर्भन्न दातृ सौंथथाहरुको िागत सहभार्गतामा समन्वय गरी सम्पन्न 

गने गररएको छ ।यस आ.व.२०७८/०७९ मा पर्न हाम्रा सबै कामहरु सकेसम्म साझेदारीमा समन्वय गरेर 

सवैको सामुर्हक सहभार्गतामा नै सम्पन्न गने छ ाँ । हामीिे सुरुवात गरेका धेरै सौंरचनाहरु, पूवािधारका 

कामहरु, सडकहरु िगायत भवनहरुको थोरै प्रर्तशत काम बााँकी छन् ।ती सबै थोरै सम्पन्न गनि बााँकी 

कामहरु पूरा गनुिपने हाम्रो दार्यत्व छ । हामीिे थुपै्र कामहरु गररसकेका छ ाँ । ती गररसकेका कामहरुिार्ि 

कागजी रुपबाट व्यवस्थथत गने र समुदायिार्ि     सू-सुर्चत गराउनुपने र्जमे्मवारी पर्न छ । साथै हामीिे 

हािसम्म बनाएका ऐन, र्नयम, र्नयमाविी, कायिर्वर्धिार्ि आवश्यकता अनुसार सौंर्वधान र्भत्र रही 

अर्धकार के्षत्रिार्ि अर्धकतम सदुपयोग गरी पररमाजिन गनुिपनेछ । 

माननीय सदस्यजू्यहरु, 

अर्हिे हामी अन्यन्त ितरा र जोस्िमका बाबजूद पर्न नगरपार्िका र्भत्रका सबै कामहरु र जनताका 

सरोकारका र्वर्यहरुिार् अगार्ड बढाउने दार्यत्व रहेको छ । यसरी अप्ठ्यारोका बाबजूद पर्न आ-आफ्नो 

ठाउाँमा कोरोनाको महामारीको र्वपतिार् व्यवथथापन गनि िागु्नहुने उप प्रमुि जु्य, प्र.प्र.अ.जु्य, वडा 

अध्यक्षजु्यहरु, सल्लाहकारजू्यहरु, राजनीर्तक पाटीहरु, र्वर्भन्न सामार्जक सौंघसौंथथाहरु, वडा 

सदस्यजू्यहरु, समु्पणि नगरसभाका सदस्यहरु, सबै शािाका प्रमुिहरु, समु्पणि कमिचारीहरु र र्वशेर् गरी 

स्वास्थ्यकमीहरु र सुरक्षाकमीहरुिार् हार्दिक धन्यवाद र्दन चाहन्छु । आगार्म र्दनमा अफ्याराका 

वावजुद पर्न हाम्रो सौंर्वधान थथार्नय सरकार सौंचािन सम्बस्न्ध ऐन  र हार्मिे पाररत गरेका र्वर्भन्न ऐन, 

र्नयम, र्नयमाविी र कायिर्वर्ध र्भत्र रहेर जनताका सवै िािे सेवा र्दने समग्र प्रर्तबद्धता व्यक्त गदै आ.व. 

२०७८।०७९ मा नगरमा सबै योजना, कायिक्रम र हाम्रा नीर्त तथा कायिक्रम र्भत्र रहेर काम सम्पन्न गनि 

िागु्नहुने जनप्रर्तर्नर्ध, कमिचारी, प्रार्वर्धकहरु, सामार्जक सौंघसौंथथाहरु र समु्पणि जन समुदायिार् हार्दिक 

हार्दिक धन्यवाद र्दन चाहन्छु । 
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प्रभा बराि  

नगर प्रमुि 
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राप्ती नगरपालिकाको िालषयक सिारोह कार्यक्रि आ.व. २०७८।०७९  
क्र.स. पवय/सिारोह/लदवस/कार्यक्रि िलहना/लिलत आर्ोजक कार्यक्रिको स्वरुप 

१ आ.व. २०७७/०७८ को वार्र्िक 

समीक्षा 

साउन नगरपार्िका वडा तथा शािागत 

प्रसु्तर्तकरण 

२ साविजर्नक सुनुवाई कायिक्रम साउन नगरपार्िका कायिक्रम 

३ र्वश्व स्तनपान सप्ताह साउन १७ देस्ि नगरपार्िका स्वास्थ्य शािा चेतनामुिक कायिक्रम 

४ आर्दवासी जनजार्त र्दवस साउन २८ गते नगरपार्िका कायिक्रम 

५ र्नजामती सेवा र्दवस भद  २२ गते नगरपार्िका कायिक्रम 

६ हररतार्िका र्तज भद  २४ गते नगरपार्िका मर्हिा तथा 

बािबार्िका शािा 

कायिक्रम 

७ अन्तरािर्रि य साक्षरता र्दवस भद  २३ गते नगरपार्िका र्शक्षा शािा कायिक्रम समारोह 

सम्मान पुरस्कार 

८ रार्रि य बाि र्दवस भद  २९ गते नगरपार्िका मर्हिा तथा 

बािबार्िका शािा 

कायिक्रम 

९ सौंर्वधान र्दवस असोज ३ गते नगरपार्िका समारोह 

१० र्वश्व िाद्य र्दवस असोज ३० गते नगरपार्िका कृर्र् शािा कायिक्रम 

११ दशै िगायत पविहरुको 

शुभकामना कायिक्रम 

असोज २४ गते नगरपार्िका शुभकामना कायिक्रम 

१२ धन्वन्तरी जयन्ती कार्तिक १६ गते नगरपार्िका आयुवेद शािा कायिक्रम 

१३ िैंर्गक र्हाँसा र्वरुद्धको १६ र्दने 

अर्भयान 

मौंर्सर ९ देस्ि 

२५ गते सम्म 

नगरपार्िका मर्हिा तथा 

बािबार्िका शािा 

अर्भयानमुिक कायिक्रम 

१४ र्वश्व एड्स र्दवस मौंर्सर १६ गते नगरपार्िका स्वास्थ्य शािा सचेतनामूिक कायिक्रम 

१५ र्वश्व अपाङ्गता र्दवस मौंर्सर १८ गते नगरपार्िका मर्हिा तथा 

बािबार्िका शािा 

अवाङ्गता सौंग सम्बन्धीत 

कायिक्रम 

१६ स्वयमे्सर्वका र्दवस मौंर्सर २० गते नगरपार्िका स्वास्थ्य शािा सम्मान कायिक्रम 

१७ भ्ररचार र्वरुद्धको र्दवस मौंर्सर २३ गते नगरपार्िका कायिक्रम 

१८ र्वश्व मानव अर्धकार र्दवस मौंर्सर २४ गते नगरपार्िका कायिक्रम 

१९ योजना तथा कायिक्रम समीक्षा पुर्/माघ नगरपार्िका वडा तथा शािागत 

प्रसु्तर्तकरण 

20 साविजर्नक सुनुवाई माघ नगरपार्िका सुनुवार् कायिक्रम 

21 नगर सभा माघ नगरपार्िका सभा 

22 रार्रि य भुकम्प सुरक्षा र्दवस माघ २ नगरपार्िका कायिक्रम 

23 नेपाि नर्सिङ र्दवस माघ १५ गते नगरपार्िका स्वास्थ्य शािा कायिक्रम 

24 सर्हद र्दवस माघ १६ गते नगरपार्िका कायिक्रम 

25 वसन्त पञ्चमी माघ २३ गते नगरपार्िका र्शक्षा शािा कायिक्रम 

26 प्रजातन्त्र र्दवस फागुन ७ गते नगरपार्िका समारोह 

27 अन्तरार्रि य नारी र्दवस फगुन २४ गते नगरपार्िका मर्हिा तथा 

बािबार्िका शािा 

कायिक्रम 

28 र्वश्व क्षयरोग र्दवस चैत्र १० गते नगरपार्िका स्वास्थ्य शािा सचेतनामूिक कायिक्रम 
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29 सहकारी र्दवस चैत्र २० गते नगरपार्िका कृर्र् शािा कायिक्रम सम्मान 

30 र्वश्व स्वास्थ्य र्दवस चैत्र २५ गते नगरपार्िका स्वास्थ्य शािा कायिक्रम 

31 िोकतन्त्र र्दवस वैशाि ११ गते नगरपार्िका समारोह कायिक्रम 

32 र्वश्व श्रर्मक र्दवस वैशाि १८ गते नगरपार्िका समारोह कायिक्रम 

33 गणतन्त्र र्दवस जेष्ठ १५ गते नगरपार्िका समारोह कायिक्रम 

34 र्वश्व धुम्रपानरर्हत र्दवस जेठ १७ गते नगरपार्िका स्वास्थ्य शािा  सचेतनामूिक कायिक्रम 

35 रेर्वज र दुध र्दवस जेठ १८ गते नगरपार्िका पशु सेवा कायिक्रम 

36 र्वश्व वातावरण र्दवस जेष्ठ २२ नगरपार्िका कायिक्रम 

37 अन्तरार्रि य योग र्दवस असार ६ आयूवेद योग र्शर्वर 

38 नगर सभा असार नगरपार्िका सभा 

39 रार्रि य धान र्दवस असार १५ गते नगरपार्िका कृर्र् कायिक्रम 

40 र्वश्व जनसौंख्या र्दवस असार २६ गते नगरपार्िका स्वास्थ्य शािा सचेतनामूिक कायिक्रम 

४१ कायिपार्िका बैठक प्रत्यक मर्हना नगरपार्िका बैठक 

 


