पुर्-ब पश्चिम राजमार्ब सरसफाई अभियान (९-१६ पौष, २०७२)
दे शिरी चेतना अभि-र्ृद्दी र्ने उद्दे श्यले नेपाल सरकार मश्चरि
पररषदको भमती २०७२/०८/२२ को भनर्बय अनुसार पुर्-ब पश्चिम
राजमार्ब सरसफाई अभियानको पहिलो चरर् अरतर्बत १९
श्चजल्ला र ६३ नर्रपाभलकािरुमा भमभत २०७२/०९/०९ दे श्चि
२०७२/०९/१६ र्ते सम्मको सप्तािब्यापी सरसफाई अभियान
सफलताका साथ सम्परन ियो / नवलपरासीश्चजल्लाको
मध्यबर्रद ु नर्रपाभलकामा संघीय माभमला तथा स्थानीय
बवकास मरिालयका सभचर् श्री माधर् प्रसाद रे ग्मीर्ाट
उद्घाटन

िएको

सो

कायबक्रमको

समापन

सम्माननीय

प्रधानमरिी श्री िड्र् प्रसाद ओली र माननीय राज्यमरिी श्री
कुरती कुमारी शािी र्ाट क्रमश: झापा श्चजल्लाको मेचीनर्र
नर्रपाभलका र करचनपुर श्चजल्लाको भिमदत्त नर्रपाभलकामा
िएको भथयो / संघीय माभमला तथा स्थानीय बवकास मरिालयर्ाट समरवय एर्ं सिजीकरर् िएको सो
कायबक्रममा सो मरिालयका ६ जना सिसभचर्, २२ जना उपसभचर्, १९ श्चजल्लाका स्थानीय बवकास
अभधकारीिरु, ६३ नर्रपाभलकाका कायबकारी अभधकृ तिरु, संर्श्चरधत श्चजल्लाका प्रमुि श्चजल्ला
अभधकारीिरु, स्थानीय सुरक्षा भनकाय, अरय बर्भिरन भनकायका कमबचारी तथा पदाभधकारीिरु
पररचालन िएका भथए / राश्चस्िय कलाकारिरु धुमस
ुब , सुरतली र जोर्ेरर पानवालाको समेत उपश्चस्थभत
रिे को सो कायबक्रममा कररर् ८०,००० माभनसको प्रत्यक्ष सििाभर्ता रिे को भथयो जसमध्य लर्िर् ३८%
महिला भथए /
टोल सुधार सभमभत, वडा नार्ररक मंच, नार्ररक सचेतना केरर, महिला / आमा समूि, सामाश्चजक
पररचालक, सुरक्षा भनकाय, र्ैह्र सरकारी संस्था, वाल / क्लर्िरु, वातावरर्मैिी स्थानीय शासन समरवय
सभमती, िानेपानी तथा सरसफाई सभमभत, वातावरर्मैिी स्थानीय शासन - अनुर्मन तथा मूल्यांकन
अभधकृ तिरु, स्थानीय शासन तथा सामुदाभयक बवकास कायबक्रम, श्चजल्ला प्रशासन कायाबलय, उद्योर्
र्ाश्चर्ज्य संघ, र्जार ब्यवस्थापन सभमभत, स्वास््य चौकी, सामुदाभयक वन उपिोक्ता समूि, स्थानीय
बवकास अभधकारी, कायबकारी अभधकृ त तथा केररर्ाट िहटएका प्रभतभनभधिरु सो कायबक्रममा पररचालन
िएका भथए /

यस कायबक्रम पिात सरोकारवालािरुमा फोिरमैला ब्यर्स्थापन भनयभमत रुपमा र्नुप
ब र्ब िरने िावनाको
बवकास िएको र्, राजमार्ब र्ाहिरका नर्रपाभलकाले स्वतस्फुतब रुपमा सरसफाई अभियानको थालनी
र्रे का र्न ् साथै नर्रपाभलकाको भििी टोलिरुमा समेत टोल बर्कास सभमती तथा वडा नार्ररक मंचको
सहक्रयतामा सरसफाई अभियान िै रिे का र्न ् /

