
 

याभऩुय नगयऩालरका कामाारम   
हार्दाक स्वागत गदाछ 

घनश्माभ लतलभल्ससना  
कामाकायी अलधकृत   

लभलत:- २०७२/०५/१०    



 

याभऩुय नगयऩलरका, याभऩुयको 
  

आ. फ. २०७१/७२  
को    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

फार्षाक सलभऺा गोष्ठी  



याभऩुय नगयऩालरकाको सॊल्ऺप्त ऩरयचम 

 साविक गाडाकोट, दछाा, याभऩुय, खालरिन य गेझा 
गा.वि.स.लभराएय  

लभलत २०७१।०१।२५ गते गठन बएको  
य  

लभलत २०७१।०२।१७ गते विलधफत रुऩभा कामाारम 
सन्चारन गरयएको हो| 

 



याभऩुय नगयऩालरकाको वडागत बौगोलरक स्वरुऩ  



विकास ऺेत्र:       ऩश्चिभान्चर 
अन्चर:          रशु्चबफनी 
श्चजल्रा:      ऩाल्ऩा 
लनफााचन ऺेत्र नॊ.   १ 
ऺेत्रपर :      १२३.३ िगा कक.लभ.  
िडा सॊख्मा:      १५ 
अफश्चथथती:  २७ कडग्री ३३ लभनेट देखी २७ कडग्री ५३ लभनेट 

उत्तयी अऺाॊश य  
८३ कडग्री ४६ लभनेट  देखी ८३ कडग्री ५४ लभनेट 
ऩूविा देशान्तय 

उचाई:         सभनु्री सतहफाट ३५० लभटय देखी १,१०० लभटय 



लसभाना:        ऩूिा - िाकाभराङ्ग,  
ऩश्चिभ - हेक्राङ्ग, लसरिुा, वियकोट  
उत्तयभा - कारी गण्डकी नदी य   
दश्चऺण - सहरकोट, श्चझरुिास य गल्धा गा.वि.स. 

 
नदी तथा खोरा नारा:   

कारी गण्डकी, लनश्चथद खोरा, फह खोरा, तुरुश्चन्द 
खोरा, झबभा खोरा 
 

जनसॊख्मा :  
कुर जनसॊख्मा  ३५,३९६  
भकहरा १९,९५८, ऩुरुष १५,४३८  
(२०६८ को जनगणना अनुसाय) 

जनघनत्ि   २८७ प्रलत िगा कक.लभ 
कुर घयधूयी सॊख्मा    ८,१३२ 
 



भखु्म जालतम सभदुाम : 
 फाहुन, ऺेत्री, भगय, गरुुङ्ग, नेिाय, भसुरभान, 

दभाई, काभी, साकी, ठकुयी, घती, दयाई, भाझी, 
फोटे, फादी, खफास, चुनाया, विश्कभाा आदी । 

 
धभा : कहन्द,ु फौद्ध, इथराभ, किश्चिमन आदी  
 
शहयी ऩूिााधाय : 
           सडक - 
             १ कारोऩते्र सडक     १३.५० कक. भी. 
             २ ग्राबेर सडक      १७.०० कक. भी. 
             ३ कच्ची सडक      ७३.०० कक. भी. 
             ४ अन्म सडक (नमाॉ ट्रमाक हरु) २२.०० कक. भी. 

  



खानेऩानी :      ऩाइऩराइन फाट ८० प्रलतशत 
 चाऩाकर/ईनाय फाट २० प्रलतशत 
वफद्यतु : 
 फुटिर ऩािय कबऩनी  ८० प्रलतशत 
 भाइिो हाइड्रो/सोराय  २० प्रलतशत 
 
सॊचाय :         टेरीपोन, भोफाइर 
               साभदुालमक येकडमो याभऩुय —१ 
               ऩाल्ऩा एप.एभ. —१ 
               ईराका हुराक कामाारम —१ 
               केफुर प्रशायण —४  
 



शैश्चऺक सॊथथा : क्माबऩस—२,  
              उच्च भा.वि—८, 
              भा.वि—१२  
              लन.भा.वि—६ 
              प्रा.वि—३२ 
थिाथथ सॊथथा : 
       याभऩुय अथऩतार—१    
               आमुफदे औषधारम—२ 
               थिाथ्म चौकी—२ 
 उऩ–थिाथ्म चौकी—२ 
 कालरगण्डकी आॉखा उऩचाय केन्र—१ 
जॊगर ऺेत्र : 
 ५२.९७ फगा की.भी. (४२.८९ प्रलतशत) 
  



सयुऺा :         ईराका प्रहयी कामाारम —१ 
 अथथाई प्रहयी चौकी, जब्गादी —१ 
               अथथाई प्रहयी चौकी, केरादी—१ 
 नेऩारी सेना सयुऺा फेस क्माबऩ —१ 



नगयऩालरकाको फजेट सम्फल्धध र्ववयण :-  

१.कय, दथतुय    रु ३८,२३,८६०.०० 
२.अन्म आम    रु  ३,१२,१४०.००  
३.जग्गा यश्चजथटे्रशन  रु  १६,६०,६०१.०० 
  जबभा   रु  ५८,०६,६०१.००   

 गत आ. फ. ०७०/७१ को अधतरयक आम  
रु ५,२७,४२८.००  (जेष्ठ य असाय)  

 आ. फ. ०७१/७२ को अधतरयक आम  
को र्ववयण :-  



आम्दानी खचाको तुरनात्भक र्फफयण  
(आ. फ. ०७१/७२) :-  

र्फफयण  अनुभालनत 
फजेट  

खुद आम्दानी  पयक यकभ  

यश्चजथटे्रशन 
दथतुय  

४०,००,०००.०० १६,७०,६०१.००   
 

२३,२९,३९९.०० 

कय दथतुय य 
अन्म आम  

५२,९३,०००.०० ४१,३६,०००.०० ११,५७,०००.०० 

जबभा  ९२,९३,०००.०० ५८,०६,६०१.०० ३४,८६,३९९.०० 

नोट :- यल्जस्रेशन दस्तुय फाऩत रु १६,३८,००७.०० भारऩोत कामाारम याभऩुय फाट 
२०७२ श्रावणभा प्राप्त बएको |  

  



आम्दानी खचाको तुरनात्भक र्फफयण  
(आ. फ. ०७१/७२) :-  

फार्षाक 
फजेट  

र्वलनमोल्जत फजेट 
(हजायभा) 

लनकासा 
(हजायभा) 

खचा  
(हजायभा) 

फाकी  
(हजायभा) 

चार ु
खचा  

७३,९०.००  ५४,९९६.१५४  ६६,२८.६७६  ७९.९७८  

न. ऩा 
अनुदान 

४,२२,५३.००  ६,७०८.६५४  ३२,३२३.३६४  ९९,२९३.३६  

अन्म  ६०,३४.५  ६०,३४.५ ४,५८०.९४२ १,४५३.५५८  

जबभा  ५४,९९६.१५४  ५४९९६.१५४  ४३५३२.९८२  ११,४६३.१७२  



 

फेरुजुको अवस्था  
१) फेरुजकुो रगत नबएको | 



 

साभाल्जक सुयऺा बत्ता  
र्ववयण सॊख्मा रगत कल्टट र्वतरयत 

यकभ (रु 
हजायभा) 

गएको ऩेल्श्क र्िज यकभ 
(रु हजायभा) 

जेष्ठ नागयीक १,४७५  ९५  ८६४०.५० -  
 
 
 
 

१२७.९ 

जेष्ठ नागयीक 
उऩचाय खचा 

१,२१५  - २३८२.०० - 

एकर भकहरा ९२९ ७६  ५५७१.२५  - 
रोऩोन्भुख - - - - 
अशक्त अऩाॊङ ३०  ३  ३००.६० - 
फार सॊयऺण ३५४  ७३  ७४९.६० - 
जबभा  ४००३  - १७६४३.९५  - 



 

ऩल्जजकयण अलबरेख 
र्ववयण दताा सॊख्मा 

जन्भ दताा १,३१४  

वििाह दताा ४५०  

फसाई सयाई दताा ११६  

सबफन्ध विच्छेद  ७  

भुत्मू दताा २८१  



 

उजुयी गुनासो 
र्ववयण जम्भा सॊख्मा पछोमोट सॊख्मा फाॊकी 
अ.द.ुअ.आ.का 
उजयुीहरु 

१ १ - 
 

हेरो सयकायको 
उजयुीहरु 

- 
 

- 
 

- 
 

सतका ता केन्रको 
उजयुीहरु 

- - - 

अन्म गुनासो\ 
उजयुीहरु 

९ ७ २ 

कुर जबभा १०  ८ २ 

 
उजयुी पर्छ्मौट प्रलतशत् ८०  



 

बौलतक प्रगलत 
स.नॊ. ऺेत्र सुचक ईकाई गत आफ 

२०७०-७१ 
सम्भ सम्ऩधन 
(ऩरयभाण) 

आ.फ २०७१-
७२ भा थऩ 
गरयएको 
(ऩरयभाण) 

लनभााणालधन 
(ऩरयभाण) 

हार सम्भ 
राबाल्म्वत 
जनसॊख्मा 

१ सडक भाटे 
सडक 

ककलभ - 

ग्राबेर ककलभ ४.२२ १८७६ 

कारो ऩत्र े ककलभ - 
भभात 
सबबाय 
(आकश्चथभ
क\ 
लनमलभत) 

ककलभ ९१.४ १६,८४३ 

२ खानेऩानी खानेऩानी 
मोजना  

सॊख्मा १३६८ 

३ सौचारम  ऩश्चक्क  सॊख्मा  ८७ ५३५ 



 

लस.नॊ. ऺेत्र सुचक ईकाई गत आफ २०७०-
७१ सम्भ सम्ऩधन 

(ऩरयभाण) 

आ.फ २०७१-७२ 
भा थऩ गरयएको 

(ऩरयभाण) 

लनभााणालधन 
(ऩरयभाण) 

हार सम्भ राबाल्म्वत 
जनसॊख्मा 

४ आिास गाविस बिन सॊख्मा - - 
थिाथ्म 
चौकी 

सॊख्मा १ ५७९ 

विध्मारम 
बिन 

सॊख्मा ४२ १८,७३२ 

फलथाङ्ग 
सेन्टय 

सॊख्मा - - 

५ झोरुगेंऩुर िटा - - 

६ सडकऩुर िटा - - 

७ विद्युतीकयण  विथताय कक.भी. ८.० ९०४ 



 

उसरेखलनम / अनुकयल्णम  कामाहरु 
१. Land Field Site को रालग जग्गा खरयद । 

जग्गा खरयद र्फवयण  
ऺेत्रफ़र :- २५- ७ ३-२  
फजेट रु. :- ११,९८,१३२.०० 
स्थान:- या. न. ऩा. -६, गाहफायी 



 

Land Field Site को रालग खरयद गरयएको जग्गा  



 

२. Land Field Site को रालग ऩहुचभागाको लनभााण 

लनभााण अगाडी                      लनभााण ऩछाडी 



 

३. सचूना प्रावफलधको अलधकतभ प्रमोगगरय सेिा प्रदान गरयएको 



 

४. Website सॊचारन सचुारु गरयएको (www.rampurmun.gov.np) 
(www.rampurmun.gov.np) 

 

http://www.rampurmun.gov.np/


 

५. सौमा उजााको प्रमोगभा ल्माएको 



 

६. नगय फसऩाका  सॊचारन गरयएको  

 



 

प्रभुख सभस्माहरु य सभाधानका 
रालग गयेका प्रमासहरु 

 आन्तरयक श्रोत ऩमााप्त नहुनु | 
 साना य टुिे मोजना धेयै हुनु | 
 फ़होय भरैाराई ब्मफश्चथथत गना नसककएको | 
 सिायीसाधनको रालग उलचत ब्मफथाऩन गना नसककएको | 
 नगय लबत्र यहेका सडकहरुराई लनमलभत रुऩभा सॊचारन गना 

नसककएको | 
 िडा कामाारम फाट सेिा सरुु गना नसककएको | 
 साफाजलनक जग्गा अलतिभणराई लनमन्त्रण गना ककठनाई ऩयेको| 
 थिच्छ ऩशु फधशाराको अबाि यहेको| 
 

 
 



 

भधत्रारमसॊग याखेका 
अऩेऺाहरु 

नगयऩालरकाको बिन लनभााणको रालग जग्गा प्रालप्त गन े
सबफन्धी कमावफलधको सयरीकयण | 



 

Performance Contract को 
Self Assessment 

सम्ऩधन गयेका कामाहरु चारु अवस्थाभा यहेका 
कामाहरु 

गना नसर्कएको कामाहरु 

िडा नागरयक भन्चको 
विथताय  

याविम बफन सॊकहता  बू-उऩमोग मोजना  

ऩेश्की फेरुज ु खुल्रा ऺेत्र घोषणा  Land Polling कामािभ  

नगय मातामात गुरुमोजना सडक भाऩदण्ड लनधाायण फाताफयण भैत्री थथानीम 
शासन     

इन्टयनेट प्रमोग  
 

टोर सुधाय सलभलत 
नागरयक सचेतना केन्रको 
गठन तथा विथताय  

Retrofitting मोजना  

साभाश्चजक सुयऺा बत्ता 
वितयण  

याजथि ऩरयचारन  दभकरको ब्मफथथा 

भ्रथटाचायभा शनु्म 
सहनशीर नगयऩालरकाको 
घोसणा  

प्रोदबािी रेखा प्रणारी ऩश ुफधशारा  

E Bidding Sumbission सडक फत्तीको व्मिथथाऩन 



 

Performance Contract को 
Self Assessment 

सम्ऩधन गयेका कामाहरु चारु अवस्थाभा यहेका 
कामाहरु 

गना नसर्कएको कामाहरु 

नगयको सभग्र नगय 
विकास मोजना लनभााण  

खुल्रा कदशा भुक्त ऺेत्र 
घोसणा  

नगयऩालरकाको न्मुनतभ 
शताको कामाान्िमन  

सडक विथताय  इ सफलभशन कामाान्िन  

नगयऩालरकाको 
कामासबऩादन भाऩनको 
कामाान्िमन 
 

शहयी थिाथथम ककश्चल्नक 
िा मोगा /ध्मान केन्र 
सॊचारन  

छाडा ऩश ुचौऩामा 
लनमन्त्रण  

फोटालनकर गाडेन िा 
साफाजलनक ऩाका  थथाऩना  



 

Performance Contract को 
Self Assessment 

सम्ऩधन गयेका कामाहरु चारु अवस्थाभा यहेका 
कामाहरु 

गना नसर्कएको कामाहरु 

सािाजलनक जग्गाको 
सॊयऺण 

सभुदमक वफधारमभा 
रैंलगक भैत्री शौचारम  

फाताफयण भैत्री 
कामाारमको सुचकको 
कामाान्िन  

बिन अचाय सकहताको  
तालरभ  

Cost  Effective 
Housing को तालरभ य 
Certification 

फारश्रभभा लनषेध 
 



 

Performance Contract को 
Self Assessment 

सम्ऩधन गयेका कामाहरु चारु अवस्थाभा यहेका 
कामाहरु 

गना नसर्कएको कामाहरु 

सयसपाई सप्ताह सॊचारन  

पोहोयभैरा एन य लनमभ 
कामाान्िनभा आएको  

Town Hall लनभााण  

View Tower/यॊगशारा 
लनभााण  

बलगनी सबफन्ध कामभ  

एलतहालसक थथरको 
सॊयऺण य उमोग  

City Civil Code  
सन्चारन 



 

Performance Contract को 
Self Assessment 

सम्ऩधन गयेका कामाहरु चारु अवस्थाभा यहेका 
कामाहरु 

गना नसर्कएको कामाहरु 

फारभैत्री थथानीम शासन  

एक फथतु एक नगयको 
अिधायणा कामाान्िन  

Center of Excellence  

कभाचायी कामा सबऩादन 
सबझौता  

वफकास लनभााण साभग्रीको 
गुणथतयको भाऩदण्ड  

भेकट्रक लसथटभ कामाान्िन  

Self Assessment (%): २०.९६  



 

र्वकासका केही झरकहरु 
गईटाय फयामाटाय सडक ग्रावेर मोजना |  



 

याभटाय फदारे याभऩुय सडक ग्रावेर मोजना |  



 

सडक ग्रावेर मोजनाहरु |  



 

नमा सडक लनभााण मोजनाहरु |  



 

वडा न. ९,१०,११,१५ भा कसबट लनभााण मोजनाहरु  |  



 

वडा न. ४,९,१० भा प्रलतऺरम लनभााण मोजनाहरु  |  



 

वडा न. १३ भा ढुॊगाना गाउॉ  खानेऩानी भभात मोजना |  

भभात अगाडी                            भभात ऩछाडी 



 

वडा न. १४ भा घाट कुरो भभात मोजना |  



 

वडा न. १४ भा नव जागलृत प्रा. र्व.को 
कम्ऩाउधड लनभााण मोजना |  

वडा न. १३ भा देवी स्थान प्रा. र्व.को 
कम्ऩाउधड लनभााण मोजना |  

वडा न. १४ भा बानुबक्त उच्च भा. र्व. को कम्ऩाउधड लनभााण मोजना |  



 

वडा न. १ भा फेरघायी नागरयक सचेतना केधर को बवन लनभााण मोजना |  

वडा न. ५ भा ओईये घाट साभुदालमक बवन भभात मोजना |  



 

वडा न. ६ भा कब्रस्थान तायफायरे घेन ेमोजना |  



 

याभऩुय अमाबॊज्मॊग सडक खण्डभा खसेको ऩर्हयो हटाउदै |  



 

नगय स्तरयम अनुगभन सलभलतरे मोजनाहरुको अफरोकन गदााका झरक हरु |  



 

अधम केही झरकहरु 
 श्चजल्रा िा नगयभा गयेका अनुकयश्चणम कामाहरु तथा सोसॊग सबफन्धी 

उत्कृष्ठ पोटोहरु (पोटोको तर ठाॉउ, कामािभ य लभलत खुल्ने गरय 
विियण सभेत याखे्न) 

 

नगयऩालरका फाट खरयद गरयएका सवायी साधन जीऩ , रीऩय य भोटय साईकर  



 

नगयऩालरका फाट बूकम्ऩफाट ऺलत बएका घय हरुको अफरोकनका केर्ह झरकहरु 



 

सुशासन य ऩायदलशाता सॊफधधी सूचकहरु  
सूचकहरु सूचसूचक ऩुया 

बएका गार्वस 
सॊख्मा 

सूचक ऩुया गने 
नगयऩालरका सॊख्मा 

सूचक ऩुया गने 
ल्जर्वस 

१. गुनासा सुन्ने अलधकायी 
तोककएको (नगयऩालरका य 
श्चजविसको सूचना 
अलधकायीको नाभ सभेत) 

फासुदेि ढकार  
Email:- 

rampurnews@ 

yahoo.com 
२. साजलनक सुनुिाई 
गयेको सॊख्मा  

१  

३. साभाश्चजक ऩयीऺण 
गये/नगयेको 

-  

४. सािाजलनक ऩयीऺण 
गयेको मोजना सॊख्मा्  

२५   



 

कृऩमा थऩ केर्ह 
ल्जऻासा / सुझाफ  बए  

याभऩुय नगयऩालरका 
 आ. फ. २०७१/७२  

को फार्षाक सलभऺा गोष्ठी  



 

धधमवाद 

याभऩुय नगयऩालरका 
 आ. फ. २०७१/७२  

को फार्षाक सलभऺा गोष्ठी  


