
रामेछाप नगरपालिकाको लमलि 2079 श्रावण देखि पौष मसान्िसम्म 
सम्पादन भए गरेका कार्यहरुको प्रगलि वववरण 

१. 2079 साि श्रावण मवहना देखि हाि सम्म नगर कार्यपालिकाको ८ वटा बैठकहरु सम्पन्न 
भएका छन।् िी वैठकहरुबाट र्स नगरपालिकाको ववकास लनमायण र सेवा प्रवाहिार्य प्रभावकारी 
वनाउने ददशामा केन्रीि रही ववलभन्न ववषर्का ५८ वटा लनणयर्हरु पाररि भएका छन ्। 

2. रामेछाप नगरपालिकाबाट गि आलथयक वषय 078/79 मा स्वीकृि भएका समग्र ववकास 
आर्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको वावषयक प्रगलि समीक्षा लमलि 2079/05/30 गिेका ददन 
सम्पन्न गररएको छ ।  

3. चाि ुआ.व. 2079/80 मा रामेछाप नगरपालिकाबाट संचालिि ववलभन्न र्ोजनाहरु र उपभोक्ता 
सलमलि मार्य ि सञ्चािन हनुे नगर िथा वडा स्िरीर् र्ोजनाहरु को संख्र्ा 72 रहेकोमा 
हािसम्म ववलभन्न वडामा उपभोक्ता सलमलिहरुसँग छिर्ि िथा अनखुशक्षण कार्यक्रम सञ्चािन 
गरी 32 वटा र्ोजनाहरुको उपभोक्ता सलमलिहरुसँग सम्झौिा भर्य कार्य सञ्चािन भर्य रहेको छ 
उपभोक्ता सलमलि मार्य ि सञ्चािन भएका र्ोजनाहरुमध्रे् ३ वटा र्ोजनाहरुको भकु्तानी भर्य 
सकेको छ । 

४. चाि ुआलथयक वषयका िालग स्वीकृि भएका पूवायधारजन्र् र्ोजनाहरु मध्रे् ठेक्का प्रवक्रर्ाद्धारा लनमायण 
हनुे वडा नं.7 को औधोलगक ग्राम लनमायण,वडा नं.8 को सोिमारी डुम्रीिकय  सल्िे सडक, वडा 
नं.4 को साउने बोिङबोिङ बरवोट सडक,वडा नं.8 को गणेशचोक सारदा संस्कृि मा वव 
कोिडाँडा सडक र रु्सेमाटा चनौटे आरुवोट देववथान टुनीवोट सडकको ठेक्का सम्झौिा भर्य 
लनमायण कार्य प्रारम्भ भएको, वडा नं.  र 5को ्र्ास्कु कोि्ोरााट सडक, वडा नं. ८ को 
भेटेरीनरी वादी वविाय सडक,वडा नं.7,  र 2 को भाििुोप गणेशटार देउरािी सडक, वडा 
नं.5 को रामपरु धराप्दी सडक, वडा नं.8 को भ्र्ागरेु कािीआप धारापानी सडक, वडा नं   
को गार्यटार ओख्रनेी सडक र वडा नं.7 को  कािीकुवा लडप वोररङ र्ोजना लनमायणकार्यको 
िालग सम्झौिा सम्पन्न भएको छ । र्सैगरी ३ नं. वडा कार्ायिर् भवन लनमायण कार्य 
सम्झौिाको प्रवक्रर्ामा रहेको छ ।  



५. रामेछाप नगरपालिकािार्य 2081 साि चैत्र मवहना सम्म बािमैत्री स्थानीर् शासन र्कु्त नगर 
ाोषणा गने नगरपालिकाको प्रलिवद्धिा अनरुुप वािमैत्रीका लनधायररि सूचकहरुको प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न गनयका िालग वडा स्िरीर् सहजकिाय र नगर सहजकिाय सेवा परामशयमा लिर्य सो 
सम्वन्धी कार्यहरु लनधायररि सूचक वमोखजम अखा वविरहेको अवस्था छ ।र्सका अलिररक्त 
मवहिा िथा वािवालिकाको क्षमिा अलभववृद्धका िथा हाखजरी जवार्, सडक नाटक,लनवन्ध, नतृ्र् 
प्रलिर्ोलगिा, एस र्. र्. परीक्षा मा उत्कृष्ट ववद्याथीिार्य सम्मान िगार्िका ववलभन्न चेिनामिुक 
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररएका छन।्  

६. भलूमहीन दलिि, भलूमहीन सकुुम्वासी र अव्र्वखस्थि वसोवासीको व्र्वस्थापन गने सन्दभयमा राविर् 
भलूम आर्ोगबाट प्रकाखशि सूचना वमोखजम नगरका सवै वडाहरुबाट भलूमवहन दलिि, भलूमहीन 
सकुुम्वासी र अव्र्वखस्थि वसोवासीको वववरण संकिन गने कार्य भै रहेको अवस्था छ ।  

७. कृवष ववकास िर्य  चाि ुआ.व. का िालग संाीर् शशियबाट रु. ३२ िाि र नगरपालिकाको रु. 
८२ िाि बजेट ववलनर्ोजन भएकोमा उक्त वजेटबाट ५०% अनदुानमा कृवष र्ान्त्रीकरण (हािे 
ट्रर्ाक्टर, र्िामे हिो, ट्रर्ाक्टरको हिो, धान झाने थ्रसेर) वविरणको िालग माग संकिन सम्पन्न 
भई बोिपत्र आव्हानको क्रममा रहेको, कृवष एम्बिेुन्स िररदको िालग बोिपत्र प्रकृर्ा अगालड 
बिार्एको,  धान र मकैको उन्नि बीउ लबिरण गनयको िालग सवै वडावाट माग संकिन 
भईसकेको र ववद्यलुिर् बीउ लबजन प्रणािी (डेलसस) मा प्रलबष्ट भईसकेको अवस्था रहेको छ । 

८. चाि ुआलथयक वषयका िालग रामेछाप नगरपालिकाको आन्िररक स्रोि रु १ करोड ८ िाि ८० 
हजार प्रक्षेपण गररएकोमा हाि सम्ममा रु.२२ िाि ८ हजार ४ सर् ५३ राजश्व संकिन 
भएको अवस्था छ।  

९. चाि ु वषयमा र्स नगरलभत्रका ववलभन्न प्रकृलिका ८१ वटा ब्र्वसार् ईजाजि दिाय, ७७ वटा 
प्राईभेट र्मय दिाय र ३७६ वटा ब्र्वसार् ईजाजि पत्र नवीकरण भएका छन ् । गररवी 
लनवारणका िालग िा ुउद्यम ववकास कार्यक्रम अन्िगयि आ.ब.०७९÷०८० मा कार्यक्रम िागू 
भएको रामेछाप नगरपालिका वडा नं.१ र ९ मा बजार श्रोि सम्भाब्र्िा अध्र्र्न, ारधरुी 
सभेक्षण, स्थानीर् िहको अलभमखुिकरण, ग्रालमण िेिाजोिा, समहु लनमायण िथा क्षमिा अलभववृद्धका 
साथै दईु वटै वडाका ८० जना सम्भाव्र् उद्यमीहरुिाई उद्यमशीििा ववकास िालिम ददने कार्य 
सम्पन्न गररएको छ । 



 

१०. नगर लभत्रका २६ वटा सहकारी संस्थाका ब्र्वस्थापक िथा पदालधकारीहरुिाई COPOMIS   
को पासवडय उपिब्ध गराई COPOMIS अनखुशक्षण सम्पन्न भएको छ । 

११. ५ देखि १२ बषय सम्मका ९१ प्रलिशि बािबालिकाहरुिाई कोरोना भाईरस (कोलभड–१९) 
को पवहिो र दोस्रो चरणको र्ाईजर िोप िगाईएको छ ।  

१२. स्वास्थ संस्था प्रमिुहरुिाई समावेश गरी अखाल्िो आलथयक वषयको स्वास््र् कार्यक्रमहरुको 
प्रगलि िथा पोषण कार्यक्रमको समीक्षा गररएको छ।  

१३. राविर् लभटालमन ए कार्यक्रमको पवहिो चरण अन्िगयि कालियक २ र ३ गिे ६ मवहना देखि ५ 
वषय सम्मका बािबालिकाहरुिाई लभटालमन ए, अल्बेन्डाजोि िथा बािलभटा िवुाउने कार्य 
सम्पन्न भएको छ। 

१४. मवहिा सँग उपमेर्र कार्यक्रम अन्िगयि सबै वडाहरुमा बलथयङ सेन्टरमा प्रसलुि सेवा लिएका 
७५ जना सतु्केरी मवहिाहरुिाई सतु्केरी कोसेिी  पोवषिो झोिा वविरण गररएको छ । 

१५. पौष ३ गिे साँाटुारमा स्वास््र् चौकी ववशेषज्ञ खचवकत्सकहरु पररचािन गरर ामु्िी खशववर 
मार्य ि २२० जना सेवाग्राहीहरुिाई ववलभन्न प्रकृलिको स्वास््र् सेवा उपिब्ध गराईएको छ। 

१६. नगरपालिका िथा सवै वडाहरुमा िैंलगक वहंसा न्रू्नीकरणका िालग सरोकारवािाहरु लबच 
अन्ियवक्रर्ा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ  । 

१७. नगरपालिका लभत्रका २१ जना खशक्षकहरुिाई प्राथलमक आिँा उपचार िालिम सम्पन्न गररएको 
छ । 

1८. जेष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम अन्िगयि नगर भररका ८५ वषय उमेर माथीका जेष्ठ 
नागररकहरुिार्य न्र्ानो लसरक र पानी ििाउने केट्िी उपिब्ध गरार्य जेष्ठ नागररकहरुिार्य 
सम्मान गने कार्यक्रम भर्य रहेको छ ।  

1९. र्स नगरपालिका अन्िगयि सञ्चालिि माध्र्लमक र आधारभिू िहका ववलभन्न परीक्षाहरुको नलिजा 
ववश्लषेण गनय र आगामी शैखक्षक गणुस्िर सधुार गनयका िालग ववद्यािर्का प्रधानाध्र्ापक र 



ववद्यािर् व्र्बस्थापन सलमलिका अध्र्क्षहरु संग शैखक्षक समीक्षा िथा अन्ियवक्रर्ा कार्यक्रम 
सम्पन्न गररएको छ। 

 

२०. ववलभन्न ववद्यािर्हरुमा भएको खशक्षक र ववद्याथीहरुको अनपुाििाई पनुः हेररे्र गरी 
ववद्यािर्मा खशक्षक ववद्याथी अनपुाि िथा खशक्षक दरबन्दी लमिान िथा व्र्वस्थापनका िालग 
ववद्यािर्को स्थिगि अनगुमन िथा लनरीक्षण गरी ि्र्ाङ्क संकिन सवहि प्रलिवेदन िर्ार 
गररएको छ । 

 

 

२१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम िर्य  र्स नगरका सूखचकृि बेरोजगार व्र्खक्तहरुिाई न्रू्निम 
१०० ददनको रोजगारी प्रत्र्ाभलूि गने िक्ष्र्का साथ आलथयक वषय २०७९÷०८० मा वडा 
स्िरीर्रुपमा आर्ोजना छनौटको कार्य भर्यसकेको र सोही छनौटको आधारमा श्रम, रोजगार 
िथा सामाखजक सरुक्षा मन्त्रािर्बाट सशिय अनदुान प्राप्त हनुे साथै पूवय संकलिि बेरोजगार 
र्ारामिाई अद्यावलधक गनय प्रत्रे्क वडािाई पररपत्र गररएको छ ।र्सै गरी ४ वटा 
पूवायधारजन्र् र्ोजनाहरुको लनमायण कार्यको सम्झौिा भर्य कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा अगाडी विार्यएको 
छ ।  

२२. नगरका सबै वडा कार्ायिर्, ववद्यािर् र स्वास््र् संस्थाहरुमा र्न्टरनेट जडान गनय र्ार्यवर 
ववस्िारको कार्य भर्य रहेको अवस्था छ ।  

2३. सामाखजक सरुक्षा कार्यक्रम अन्िगयि चाि ुआलथयक वषयको पवहिो तै्रमालसकमा नगरभररका जेष्ठ 
नागररक 2392 जना, जेष्ठ नागररक दलिि 143 जना, जेष्ठ नागररक एकि मवहिा 
2 0जना , एकि मवहिा 358 जना, िोपोन्मिु जालि 103  जना, क वगयको अपाङ्गिा 
भएका व्र्खक्त 234 जना, ि वगयका अपाङ्गिा भएका व्र्खक्त 128 जना र दलिि 
वािवालिका 2 8 जना गरी कुि 4819 जना िाभग्राहीहरुिार्य रु ४ करोड ९६ िाि ४ 
हजार ७ सर् ४ रुपैर्ा बैंक मार्य ि भकु्तानी गररएको छ।  

2४. चाि ुआ.व.को र्स अवलधमा नगर कार्यपालिकाबाट ववलभन्न ववषर्का १४ वटा कार्यववलधहरु 
पाररि भएका छन।् न्र्ार्ीक सलमलिमा गि वषय दिाय भएका ८ थान र र्स आलथयक वषयमा 



दिाय हनु आएका ९ थान गरी ववलभन्न प्रकृलिका १७ थान मदु्धाहरु रहेकोमा हाि सम्म १४ 
थान मदु्धाहरुको र्छौट भर्यसकेको र ३ थान मदु्धाहरु र्छौट हनु वाकी रहेका छन ्। 

25. रामेछाप नगरपालिकाको आर्ोजनामा खजल्िा अदाििको सहजीकरणमा रामेछाप खजल्िाका सवै 
स्थानीर् िहका न्र्ार्ीक सलमलिको न्र्ार् सम्पादनमा एकरुपिा कार्म गनय न्र्ार् सम्पादनमा 
प्रर्ोग हनुे र्ारामहरु िथा प्रवक्रर्ाको िालग साझा प्रलिवद्धिा पत्र जारी गररएको छ । 

2 .नगरपालिकालभत्रका सम्पूणय वडाहरुमा वडा मेिलमिाप केन्र स्थापना गरी मेिलमिापकिायहरु 
अद्यावलधक गरर सूखचकरण भएका मेिलमिापकिायहरुिार्य वडा स्िरमा िथा नगर स्िरमा समेि 
अनखुशक्षण गररएको छ ।  

27. नगरस्िरका मेिलमिापकिायहरुको सवक्रर्िा विाउन एवं अपगु मेिलमिापकिाय भएको वडामा 
कम्िीमा ३ जना मेिलमिापकिाय परु्ायउने वहसाविे र्ोग्र्िा पगेुका व्र्खक्तहरुिार्य ४८ ाण्टे 
आठ ददवशीर् आधारभिू मेिलमिाप सम्वखन्ध िालिम प्रदान गररएको छ ।  

28. र्स नगरका अपाङ्गिा भएका व्र्खक्तहरुिार्य कार्यववलध वमोखजम पररचर्पत्र उपिब्ध गराउन े
क्रममा प्रत्रे्क मवहना स्थानीर् अपाङ्गिा समन्वर् सलमलिको वैठक  लनर्लमि रुपमा वस्ने गरेको 
र नगरपालिकामा स्वरं् उपखस्थि हनु नसक्ने अपाङ्गिा भएका व्र्खक्तहरुका िालग लनजहरुको 
अवस्था अध्र्र्न गनय खचवकत्सक सवहि सम्वखन्धि वडा िथा ारदैिोमै पगुी अपाङ्गिा 
पररचर्पत्रका िालग आवश्र्क प्रकृर्ा अखा विार्एको छ ।  

29. समग्रमा चाि ुआलथयक वषयका िालग र्स रामेछाप नगरपालिकाको चाि ुिर्य  रु ४६ करोड 
९८ िाि २३ हजार ४ सर् ४३ रुपैर्ा र पूजीगि िर्य  ३१ करोड ७ िाि ६० हजार ५ 
सर् ५६ रुपैर्ा गरी कुि रु ७८ करोड ५ िाि ८४ हजार वजेट स्वीकृि भएकोमा चाि ु
िर्य  हाि सम्म रु.१२ करोड २४ िाि ४९ हजार ३ सर् २० र पजुीगि िर्य  २ करोड 
४१ िाि ५५ हजार ३२ रुपैर्ा गरी जम्मा १४ करोड ६६ िाि ४ हजार ३ सर् ५२ 
रुपैर्ा िचय भएको अवस्था छ ।र्सरी हेदाय चाि ु िर्य  २०.0  प्रलिशि र पूजीगि िर्य  
7.77 प्रलिशि प्रगलि भर्य समग्रमा चाि ुिथा पूजीगि गरी हाि सम्म कुि १८.78 प्रलिशि 
प्रगलि हालसि भएको देखिन्छ ।  

 


