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मन्थली नगरपाललका विशेष 

पररचय 

रामेछाप नेपालको ३ नं प्रदेशमा अिस्थथत विमाली स्िल्ला िो । रािधानीबाट नस्िक भएपलन सेिा सवुिधाको 
विसाबले एक विकट के्षत्र िो । रािधानीले छोएको काभ्रपेलाञ्चोक स्िल्ला, स्चनसगँ लसमाना िोलिएको दोलखा र 
ओखलढुङ्गा स्िल्ला र तराईले छोएको लसन्धलुी स्िल्लाको विचको १५४६ िगग वक.लम.को यो स्िल्ला पयागप्त स्रोत र 
साधन भएर पलन उपेस्क्षत अिथथामै छ । रामेछापलाई तीनलालको स्िल्ला भनेर पलन स्चलनने गररन्छ । नपेाली 
सावित्यका प्रथम सवित सबु्बा कृष्णलाल अलधकारी, सविद गंगालाल शे्रष्ठ र नेपाल कम्प्यलुनष्ट पाटीका संथथापक 
मिासस्चि पषु्पलाल शे्रष्ठको िन्म रामेछापमै भएको िो । रामेछापले नेपाली रािनीलतक कला सावित्य उद्योगी 
व्यापारी विद्वान साँथकृलतक कमी संचार कमी सबै प्रलतभा िन्माएको छ । वि.सं. २०५६ को विकेन्रीकरण 
लनयमािली अनसुार अविले यो स्िल्ला दगुगमको कोटीमा नै पदगछ । यस स्िल्लाको भौगोललक विथतार २७ लिग्री 
२८ उत्तरी अक्षांश देखी २७ लिग्री ५० उत्तरी सम्पम र ८५ लिग्री ५० पूिी देशान्तर देस्ख ८६ लिग्री ३५ पूिग 
सम्पम फैललएको छ । मध्य मिाभारत पिगत शंृ्रखलादेखी उ च विमाली शंृ्रखलासम्पम विथताररत रामेछाप स्िल्लाको 
भ–ुबनोट समदु्रर सति देखी ४२६ लमटरको उचाईदेस्ख ६९५८ लमटरको नमु्पबरु विमाल चलुीसम्पम फैललएको छ । 
नेपाल सरकारको लमलत २०७३ फागनु २७ गतेबाट लाग ु िनुे गरी यस रामेछाप स्िल्लालाई ८ िटा थथानीय 
तिमा र २ लनिागचन के्षत्रमा विभािन गररएको छ । वि.सं. १८३६ देखी वि.सं. २०४६ सम्पम कविले गौिा 
गोश्वारा कविले बिा िावकमको अड्डा कविले अञ्चल थतरीय प्रशासलनक लनकाय कविले स्िल्ला थतरीय प्रशासलनक 
थथलको रुपमा २१० िषगको ईलतिास बोकेर बसेको रामेछाप सदरमकुाम सरी २०४५ साल देखी विविध रुपमा 
रिदै आएको छ । थथानीय तिको पनुगसंरचना भएपश्चात साविक ११ गा.वि.स. लाई समेटेर नगरपाललकाकै रुपमा 
कायम गरी िम्पमा १४ िटा ििा कायम गररएको छ। रामेछाप स्िल्लामा रिेका २ नगरपाललका मध्ये मन्थली 
नगरपाललका एक िो । यस नगरपाललकाका नेपाल सरकारद्वारा वि.सं. २०७१ सालमा नगरपाललकाको रुपमा 
घोषणा गररएको र २०७३ को थथानीय ति लनमागणमा पविलेको नगरपाललका र केिी साविक गाविसिरुलाई थप 
गरी मन्थली नगरपाललका घोषणा गररएको लथयो । भौगोललक अिस्थथलत प्रदेशः ३ नं, स्िल्ला: रामेछाप, सीमाना: 
पूिगमा रामेछाप नगरपाललका, पस्श्चममा खाँिादेिी गाउँपाललका, उत्तरमा दोलखा स्िल्ला र ललख ु तामाकोसी 
गाउँपाललका र दस्क्षण रामेछाप नगरपाललका र लसन्धलुी स्िल्ला रिेको छ । मन्थली नगरपाललकाको क्षते्रफल 
२११.७८ िगग वक.मी.,२०६८ को िनगणना अनसुार ४५४१६ िनसंख्या, िनघनत्ि २१८.९७ रिेको छ। 
सदरमकुाम मन्थलीको नामाकरणको सन्दभगमा थथानीय माझी िाती सँग िोलिएको कथा रिेको पाइन्छ। 
आद्रदकालदेस्ख स्चसापानी, मन्थली, भटौली, भलिुािोर, पकरिास िथता गा.वि.स.िरुमा माझी िालतिरुको बसोबास 
रिेको पाईन्छ। सो िातीको छुटै्ट रािा िनु े चलन अनसुार एक िना मन नामक रािा रिेको र रािा बथने 
थलोलाई मनथलो भलनएको र पलछ सो शब्द अपभ्रशं भई मन्थली भएको मान्यता छ। 
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१. िनसंख्या 
मन्थली नगरपाललका 

(िनगणना २०६८ अनसुार) 
तथ्याङ्कीय िानकारी 

ििा नं घरधरुी िनसंख्या परुुष मविला क्षते्रफल(िगग वक.लम.) 

१ १७२० ६२६५ ३२७५ २९९० ७.९ 

२ ६७८ ३३२५ १५१७ १८०८ ६.६४ 

३ ५५४ २६९५ ११७६ १५१९ २३.०४ 

४ ७६४ ३६१२ १६११ २००१ १९.८६ 

५ ५०० २१४१ ९७० ११७१ १२.९४ 

६ ७१५ ३४९६ १६०३ १८९३ ३१.५९ 

७ ८२० ३९३६ १८३२ २१०४ २५.४८ 

८ ६८६ ३१८७ १४१२ १७७५ १०.०२ 

९ ६३५ ३००८ १२९६ १७१२ ११.७२ 

१० ४७६ २३६६ १०३६ १३३० १३.१६ 

११ ७०५ ३००९ १२६७ १७४२ १८.३३ 

१२ ५६२ २६४३ ११६१ १४८२ ७.८५ 

१३ ६४४ २९७४ १३७५ १५९९ ११.७३ 

१४ ६४० २७५९ १२१९ १५४० ११.५२ 

िम्पमा १००९९ ४५४१६ २०७५० २४६६६ २११.७८ 

 

िनसासं्ख्यवकय अिथथा 
 

मन्थली 
नगरपाललका ०-१९ 

िषगसम्पमका 
मविला 

०-१९ 

िषगसम्पमका 
परुुष 

१९-६० 

िषगसम्पमका 
मविला 

१९-६० 

िषगसम्पमका 
मविला 

६० िषग 
भन्दा 
मालथका 
मविला 

६० िषग 
भन्दा 
मालथका 
परुुष 

विदेश 
गएका 
मविला 

विदेश 
गएका 
परुुष 

१४ िटै ििा १०९७६ 10192 10927 8235 2769 2323 १९८ 1519 

िम्पमा २११६८ १९१६२ ५०९२ १७१७ 
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२. िलमनः २११.७८ िगग वक.मी.  
३. नदीः सनुकोशी, तामाकोशी 

४. खोलाः रणिोर खोला, सकुािोर खोला, लमल्ती खोला, स्चसापानी खोला 
 

५. स्शक्षाको थतर:-   

सामदुावयक विद्यालय संख्याः ८० 

श्रोत केन्र संख्याः २ (मन्थली र स्चसापानी) 

आधारभरु तिः ६१ 

माध्यालमक तिः १९ 

सामदुावयक विद्यालयमा स्शश-ु१२ सम्पम अध्ययन गने विद्याथी संख्याः १०४२६(छात्र-५६१४ र छात्रा- 
४८१२) 

स्शक्षक संख्या (सामदुावयक विद्यालय)- ४०० 

मविला स्शक्षकः ११४ र परुुष स्शक्षकः २८६ 

थथायी स्शक्षकः २०३ र अथथायी स्शक्षकः ६६  

लनिी श्रोत राित अन्यः २०१ 

संथथागत विद्यालय संख्याः ५(आधारभतु तिः २ र माद्यालमक तिः ३) 

सामदुावयक क्याम्पपसः १ 

प्राविलधक स्शक्षालय संख्याः CTEVT १ 

६. थिाथथ्य अिथथाः 
प्राथलमक थिाथथ्य केन्रः २ 

थिाथथ्य चौवकः ९ 

सिरी थिाथथ्य केन्रः ८ िटा 
खोप केन्रः ३८ िटा 
गाउँघर स्क्ललनकः ३६ िटा 
२४ घण्टे सतु्केरी केन्रः ६ िटा 
शल्यवियाद्वारा सतु्केरी गराउने केन्रको संख्याको संख्याः १ िटा 
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कायगरत थिाथथ्यकमीः 
 मेलिकल अवफसरः ६ िना 
 अन्य थिाथथ्यकमीः १८८ िना 
 मविला थिाथथ्यथिंसेविकाः १६५ िना 

             मात ृमतृ्यदुरः ० 

             स्शश ुमतृ्यदुरः २ प्रलतििार 

            प्रिननदरः २ प्रलतििार 

           औषत आयःु ६८.५ िषग 

           पविलो पटक गभगिाँच गने गभगितीको प्रलतशतः ६०% 

        ४ पटक गभगिाँच गने गभगितीको प्रलतशतः ५५% 

       पूणग खोप लगाउने बालबाललका %- १००% 

     घण्टे थिाथथ्य संथथामा सतु्केरी िनु आउने मविला % -५५% 

७. आय श्रोतः कृवष, व्यापार, रोिगारी 
८. पयगटकीय थथल: मन्थली नगरपाललकाको पयगटकीय थथलमा तामाकोशी नदी कररिोर, भलिुािोरको 

लतल्केथथान गढी, सनुारपानीको मिादेिथथान, स्चसापानी गढी, स्चसापानीको लभमसेनथथान मस्न्दर, 
परुानागाउँको थानापलत मस्न्दर, गेलकुो खाँिादेिी मस्न्दर,कठिोरको लनलकण्ठेश्वर,गोल्माथाना िाँिा, िेररढुङ्गा 
लभमार िाँिा,भटौलीको वढकुरी सेतीदेिी, कठिोरको ऐरनिास, फुलासीको पोखरीिाँिा भोटनागी, 
सनुारपानीको गफुािाँिा, सालकुो सेतीदेिी मस्न्दर, चनखकुो ३३ कोटी, कठिोरको खलिाँिा, मन्थलीको 
मिादेिथथान िाँिा,मन्थलीको नागकन्या मस्न्दर,साविस्त्यक सविद सबु्बा कृष्णलाल अलधकारीको िन्मथथल 
कठिोर विशेषगरी पदगछन। 
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१. तामाकोसी नदी कररिोर 

 

२. भलिुािोरको लतल्केथथान गढी 
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३. स्चसापानी गढी 

 

४. स्चसापानीको लभमेश्वर मस्न्दर 

 



7 
 

 

५. परुानागाउँको थानापती मस्न्दर 

 

६. कठिोरको लनलकण्ठेश्वर मस्न्दर 
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७. भटौलीको वढकुरी सेतीदेिी मस्न्दर 

 

८. कठिोरको ऐरमबास 
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९. फुलासीको पोखरीिािँा 

 

१०.कठिोरको खलिािँा 
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११. मन्थलीको नागकन्या मस्न्दर 

 

१२. सबु्बा कृष्णलालको िन्मथथान 
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९. कृवषयोग्य िलमनः मन्थली, करमबोट, बान्रे, कठिोर, लनबिुाबोटे, सनुारपानी, िास्त्तटार भलिुािोर, भटौली    
फाँट,िखनीटार फाँट, ओिारे फाँट फुलासी, मिादेिटार फाँट चनख,ु देिीटार फुलासी 

१०. िातीय संरचना: मन्थली नगरपाललकाको १४ िटा ििाको समवष्टगत िातीय संरचना यस प्रकार 
रिेका छनः 
ि.सं जातजाती जम्मा 

१ क्षेत्री १५३७० 

२ ब्राह्मण २६४२ 

३ नेवार ५८६४ 

४ तामाङ ४६१४ 

५ माझी ३४३१ 

६ मगर ४११५ 

७ सार्की २९६२ 

८ र्कामी ११७९ 

९ दमाई ११९७ 

१० थारु ३१ 

११ घती/भुजेल १३६५ 

१२ सन्यासी/दशनामी १२१९ 

१३ सुनुवार ४८ 

१४ वादी ८८ 

१५ शेर्ाा ३१ 

१६ सोनार १२ 

१७ हायु ३१ 

१८ तेली २७ 

१९ यादव १८ 

२० गुरुङ १४ 

२१ हलुवाई १५ 

२२ र्काठबानीया १५ 

२३ ठारु्कर २३ 

२४ र्हरी २६९ 

२५ राजरु्त ११ 

२६ ह्योल्मो ३७१ 

२७ अन्य ४५४ 

 जम्मा ४५४१६ 

 

११. ििाको संख्याः १४ िटा 
१२. नागररकको मूल पेशा: कृवष,व्यापार 
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१३. गररबीको अिथथा 
ििा नं अलत गररब मध्यम 

गररब 

सामान्य 
गररब 

िम्पमा गररब गैर गररब िम्पमा घर 
पररिार 

गररबी दर 

१ ५६ १७ २० ९३ १०८९ ११८२ १०.४ 
२ २२ २२ १९ ६३ ५८९ ६५२ १३.३ 
३ ७६ ३४ ३० १४० ३७० ५१० ३४.२ 

४ ७८ ४३ ३५ १५६ ५६५ ७२१ २७.२ 

५ ८३ ४३ २५ १५१ ३१७ ४६८ ३९.४ 

६ ७६ ४४ ४१ १६१ ५३० ६९१ ३२.१ 

७ १३९ ८२ ४८ २६९ ५१५ ७८४ ४७.० 

८ ८४ ४४ २१ १४९ ४०३ ५५२ २९.५ 

९ ९४ ६२ ६३ २१९ ४१४ ६३३ ४८.२ 

१० १२० ५७ ४२ २१९ २३४ ४५३ ५६.९ 
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श्रोतः गररब घर पररिार पविचान,सिेक्षण, २०७० मा आधाररत पीएमटी विलधद्वारा पविचान भएका गररब  
घरपररिारको थथानीय तिगत वििरण। 

 

१४. सिक सञ्जालः मन्थली नगरपाललकाका ििािरु लब.पी रािमागग िुँदै लामोसाँघ-ुरामेछाप रािमागगको 
सिक  सञ्जाल अन्तगगत रिेका छन। 

 

१५. तीनलालः रामेछापलाई तीनलालको स्िल्ला भनेर पलन स्चलनने गररन्छ । त्यसमा पलन नेपाली 
सावित्यका प्रथम सविद सबु्बा कृष्णलाल अलधकारीको िन्म मन्थली नगरपाललकाकै ििा नं ३ कठिोरमा 
भएको र बाँकी २ िनामा सविद गंगालाल शे्रष्ठ र नेपाल कम्प्यलुनष्ट पाटीका संथथापक मिासस्चि 
पषु्पलाल शे्रष्ठको िन्म रामेछाप नगरपाललकामा भएको िो । 

 


