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परिचय 

 नेपाल सरकारद्धारा रामेछाप लिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित मन्थली नगरपाललका तत्काललन ७ वटा 

गाउँ लवकास सलमलतहरु ( मन्थली,कठिोर, सालु, सुनारपानी, भलुवािोर, भटौली र लिसापानी) लाई समार्ोिन 

गरेर १६वटा वडा रहने गरी २०७१ मलसर १६ गते घोषणागररर्ो । नेपालको सलवधान वमोलिम राज्यको पुन: 

सरिना हुने क्रममा नेपाल सरकारले २०७३ साल फालु्गण २७ गतेवाट लागु हुने गरी तत्काललन नगरपाललकाका 

वडा सलहत क्रमश: पुरानागाँउ, िनखु, गेलु र फुलासी गाँउ लवकास सलमलतलाई समेत समावेश गरी १४ वटा वडा 

भएको नगरपाललकाको रुपमा थिालपत भएको छ ।   

र्ो नगरपाललका वागमती प्रदेश अन्तगयत रहेको ११९ वटा थिानीर् तह मधे्यको एक हो । र्स नगरपाललकाको 

के्षत्रफल २११.७७ वगय लकलोलमटरअिायत (२११७७ हेक्टर) माफैललएको छ । िसमधे्य कृलषय भू उपर्ोगका दृलिले 

७३३६ हेक्टर िलमन रहेको छ िसमा संलित िलमन १३५६ हेक्टर र  असंलित िलमन ४५१३ हेक्टर रहेको छ । 

 र्स नगरपाललकाको औषत तापक्रम २० देस्ख २५ लडग्री सेस्िर्स रहेको छ । गमी र्ाममा अलधकतम ३२ 

लडग्री सेस्िर्स र नू्यनतम २ लडग्री सेस्िर्स रहने गदयछ । र्स नगरपाललकामा कम उिाइ भएका सुनकोशी नदी, 

तामाकोशी नदी, भटौली र रणिोर खोला आसपासका वस्तीहरुमा उष्ण मौसमी हावापानी र र्सका अलवा 

नगरपाललकाका अलधकांश भू भागमा न्यानो समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ । 

 र्स नगरपाललकाको भौगोललक स्वरुप लनकै लभरालो रहेकोले वषायर्ाममा भू-क्षर् र पलहरो लनकै िाने गदयछ । 

रणिोर खोलाको लसरमा रहेको घ्याप्िे पलहरो ठूलो र अनौठो रुपमा रहेको छ । र्ो पलहरोवषायर्ाममा रोलकने र 

सुख्खा र्ाममा लनरन्तर गइरहने गदयछ । र्स पलहरोले वडा न ३ र ४ का अलधकांश वस्ती लवथिालपत गनुयका सािै 

सदरमुकामलाई समेत िोस्खम रु्क्त वनाएको छ । 

 प्रलसद्ध धालमयक, ऐलतहालसक तिा पर्यटकीर् थिलको रुपमा पुरानाँगाँउ वामिुराको वैरामहादेव( िानपलत 

मस्िर), लिसापानीको लभमसेन िान र लिसापानी गढी,  कठिोरको ऐराम्वास मस्िर, सुनारपानीको िानपती 

मस्िर, भलुवािोरको लतले्कथिानगढी, भटौलीको लढकुरे मस्िर नगरपाललकाको अमूल्य लनलधका रुपमा रहेका 

छन् । 

 मन्थलीको नामाकरणको सिभयमा थिानीर् माझी िालतसँग िोलडएको किा गाँलसएको छ । लवशेषगरी 

आलदमकालदेस्ख मन्थलीको आसपास रहेका लिसापानी, मन्थली, भटौली, भलुवािोर, पकरवास िस्ता गाउँ 

लवकास सलमलतका भू भागहरुमा माझी िालतहरुको वसोवास रहेको पाइन्छ । सो िालतको छुटै्ट रािा हुने िलन 

अनुसार एक िना मन नामक रािा रहेको र रािा वसे्न िलोलाई मनिलो भलनएको, पलछ सो शव्द अप्रभ्रश भई 

मन्थली भएको मान्यता छ ।  

 त्यसैगरी प्रालिन लकम्वदन्ती अनुसारलवद्धत वगयमा अको प्रसंग पलन पाईन्छ । आलदकालदेस्ख नै र्स थिानमा 

माझी िालतको वस्ती रहँदै आएको, िाडँ उनीहरुको मुख्य पेर् भएको र माझी भाषामा मुन भनेको िाडँ र िलो 

भनेको खान बसे्न ठाउँ भने्न बुझाउने भएकाले र्सलाई िाडँ खाने र बसे्न थिानको रुपमा पलन मन्थलो भन्न 
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िाललएको र र्सै शब्दको अपभं्रशबाट मन्थली हुन गएको हो । मन्थली भने्न थिान खासगरी गाउँलाई िनाउने 

भएतापलन समर्क्रममा त्यसभिा तल रहेको बेसी पलन मन्थली बेसी भनेर लिलनन िाललर्ो । 

 

भौगोर्लक अवस्थिर्ि 

प्रदेश : वागमती 

लिल्ला : रामेछाप 

लसमाना : पूवयमा रामेछाप नगरपाललका, पलिममा खाँडादेवी र दोरम्वा गाँउपाललका, उत्तरमा ललखु तामाकोशी 

गाउँपाललका र दोलखा लिल्लाको मेलुङ्ग गाँउपाललका र दलक्षणमा लसनु्धली लिल्लाको गोलन्िोर 

गाउँपाललका । 

के्षत्रफल : २११.७७ वगय लकलो लमटर (२११७७ हेक्टर)  

िनसंख्या :२०६८ सालको िनगणना अनुसार ४५,४१६ िनसख्या ( २४,६६६ मलहला र २०,७५०पुरुष ) 

२०७७ सालमा (प्रके्षलपत) अनुसार  ५१,२४२ िनसख्या ( २७८३० मलहला र २३४१२ पुरुप ) 

प्रशासर्नक एंव िाजनैर्िक र्वभाजन 

प्रशासलनक केन्द्र : मन्थली  

नगर सभा : ७५ िना 

कार्यपाललका सदस्य : २४ िना 

वडा संख्या :  १४ 

स्वास्थ्य संथिा : २ प्रािलमक स्वास्थ्य केन्द्र, ९ स्वास्थ्य िौकी, ३ आधारभूत स्वास्थ्य िौकी, ८शहरी स्वास्थ्य केन्द्र,   

१ आरु्वेलदक स्वास्थ्य केन्द्र, १सहकारी अस्पताल, २ लनिी अस्पताल र ३ पोललस्िलनक । 

शैर्क्षक संथिाहरु: आधारभूत लवद्यालर् ५० ( ४७ सामुदालर्क र ३ संथिागत ), माध्यलमक लवद्यालर् २२ ( १९ 

सामुदालर्क र ३ संथिागत ) वाल लवकास केन्द्र  ८०,  सामुदालर्क लसकाई केन्द्र  ९ , 

प्रालवलधक लशक्षालर्  १,सामुदालर्क क्याम्पस  १,  लवशेष लशक्षा स्रोत कक्षा १ । 

सहकािी संथिाहरु: वहुउदे्दश्य ६, वित तिा ऋण सहकारी संथिा ५८, कृलषय सहकारी ४५  पर्यटन सहकारी १ 

गरी िम्मा ११० वटा 

जनशस्ि व्यवथिा;   
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     र्नजामिी सेवा :  नगरपाललकामा िम्मा दरविी  ६९ (अलधकृत १४ सहार्क स्तर ५५) कार्यरत ६९  (        

थिार्ी  ४५ र करार २४ ) । 

  स्वास्थ्य सेवा :  दरविी   ७० (थिार्ी ६१ र करार ९), नगर पाललकावाट  ११ र प्रदेश सरकारवाट ८ गरी ८९ 

िना ।     

   र्शक्षकहरु :    दरविी २७२ ( प्रािलमक तह २०९, लनम्न माध्यलमक ३२,  माध्यलमक तह २७ उच्च माध्यलमक तह 

४ ) र राहत अनुदान १३८ ( प्रािलमक तह ५९, लनम्न माध्यलमक ४५, माध्यलमक तह २० र उच्च 

माध्यलमक १४ ) गरी ४१० िना । 

यस नगिपार्लकाको वडा र्वभाजन 

वडा 

नं. 

सार्वकका न पा/ गा र्व स हरु र्वशेष संिर्क्षि वा 

स्वायि के्षत्र 

के्षत्रफल वडा कायाधलय 

िहेको थिान 

कैर्फयि 

सार्वकका न पा ि गा र्व स वडा न 

१ मन्थली न पा १,२ माझी संरलक्षत के्षत्र १०.९४ मन्थली विार  

२ मन्थली न पा ३,४  १२.१५ टेकनपुर, िापागाँउ  

३ मन्थली न पा ५,६  १४.४८ कठिोर,ठाँटी  

४ मन्थली न पा ७,८  १९.८६ सालु विार  

५ मन्थली न पा ९,१०  १२.९४ सुनारपानी  

६ मन्थली न पा ११,१२ माझी संरलक्षत के्षत्र ३१.५९ कुनाउरी  

७ मन्थली न पा १३,१४ माझी र वादी संरलक्षत 

के्षत्र 

२५.४८ भटौली  

८ मन्थली न पा १५,१६  १०.०२ लिसापानी सानािौर  

९ पुरानाँगाउँ गा लव स १-९  ११.७२ लसमे्ल  

१० िनखु गा लव स १-९  १३.१६ िनखु पाखे लसमे्ल  

११ गेलु गा लव स ५-९  १८.३३ वुडावुडी ढुङ्गा 

नालटला 

 

१२ गेलु गा लव स १-४  ७.८५ लसक्राल  

१३ फुलासी गा लव स १-५  ११.७३ लिणे्ड  

१४ फुलासी गा लव स ६-९  ११.५२ किायङ्ग  

 िम्मा   २११.७७   

कृर्षध भू उपयोगको अवथिा 

 

वडा नं. के्षत्रफल वगध र्क .र्म.  हेक्टि 
खेिी योग्य 

जर्मन )हे).  

र्संर्चि के्षत्र 

)हे).  

अर्संर्चि 

के्षत्र )हे).  

खेिी गरिएको 

जर्मन )हे).  

१ १०.९४ १०९४ ४९६ ९२ ३०५ ३९७ 

२ १२.१५ १२१५ ४३४ ८१ २६६ ३४७ 

३ १४.१८ १४४८ ३१२ ५७ १९३ २५० 

४ १९.८६ १९८६ ५९८ ११० ३६८ ४७८ 

५ १२.९४ १२९४ ६६५ १२३ ४०९ ५३२ 
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वडा नं. के्षत्रफल वगध र्क .र्म.  हेक्टि 
खेिी योग्य 

जर्मन )हे).  

र्संर्चि के्षत्र 

)हे).  

अर्संर्चि 

के्षत्र )हे).  

खेिी गरिएको 

जर्मन )हे).  

६ ३१.५९ ३१५९ ९०५ १६७ ५५७ ७२४ 

७ २५.४८ २५४८ ७६८ १४२ ४७२ ६१४ 

८ १०.०२ १००२ ४४४ ८२ २७३ ३५५ 

९ ११.७२ ११७२ ६०१ १११ ३७० ४८१ 

१० १३.१६ १३१६ ३७१ ६९ २२८ २९७ 

११ १८.३३ १८३३ ६०३ १११ ३७१ ४८२ 

१२ ७.८५ ७८५ २५९ ४८ १५९ २०७ 

१३ ११.७३ ११७३ ४४५ ८२ २७४ ३५६ 

१४ ११.५२ ११५२ ४३५ ८१ २६७ ३४८ 

जम्मा २११.७७ २११७७ ७३३६ १३५६ ४५१३ ५८६९ 

 

भौर्िक सुर्वर्ा 

र्वविण आफ्नै भाडा अन्य 

भवन / वडा कार्ायलर्  ६ ८ १ 

ईन्टरनेट ७ सात वटा वडामा 

सवािी सार्न 

िार पांगे्र ४ दुई पांगे्र १८ 

दमकल १ एमु्वलेन्स ३ 

सववाहन १ लटपर, एक्साभेटर २ 

योजना ििा अनुगमन ि सर्मर्िका वैठक 

सर्मर्ि अनुगमन 

पटक 

सर्मर्ि बैठक संख्या 

अनुगमन सलमलत ११ नगर सभा १ 

वडा स्तरीर् अनुगमन सलमलत  ५५ कार्यपाललका वैठक ५ 

  थिानीर् रािश्व परामशय सलमलत ७ 

  सुशासन सलमलत ० 

  लवषर्गत सलमलतहरु ४ 
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र्वत्तीय अवथिा )हजािमा)   

थिानीय संर्चि कोष व्यवथिापन प्रणाली (SuTRA) मा प्रर्वष्ट भएको स्रोिगि वजेटको अवथिा 

क्र स संघीर् सरकार प्रदेश सरकार आन्तररक श्रोत िम्मा 

१ ६९०९६०७४० ७७९५६००० २३५६७१११४ .२२  १००४५८७८५४ .२२  

आ व २०७७/०७८ को अर्धवार्षधक प्रगर्ि 

 
 

क्र स शीलषयकहरु विेट खिय प्रगलत (%) 

१ िालु ५४०४८२७४० .००  १८१५२९८६२ .२०  ३३.५९ 

२ पँुिी ४६४१०५११४ .२२  ८०४२३६११ .००  १७.३३ 

 िम्मा १००४५८७८५४ .२२  २६१९५३४७३ .२०  २६.०७ 

वार्षधक वजेट ि खचधको अवथिा 

क्र 

स 

र्वविण वार्षधक वजेट हालसम्मको 

र्नकासा 

२०७७ पौषसम्मको 

खचध 

खचध% 

१ संघीर् सरकार ५४०४८२७४० २९५४५०००० १९०७५०००० ३२.६० 

२ प्रदेश सरकार ७७९५६००० १९४८८००० २३७४००० ३ .० ५ 

३ रािश्व वाँडफाँड १०५८५८७४० ३५३८६००० २१४४२००० २०.२६ 

४ आन्तररक /मौज्दात  २३५६७१११४ १८५६७१००० ४७३८४००० २०.११ 

 िम्मा १००४५८७८५४ .२  ५३५९९५००० २६१९५०००० २६.०७ 

 

खचधको के्षत्रगि वजेट वााँडफााँड 

क्र स र्वषयगि के्षत्र वजेट खचध प्रगर्ि (%) 

१ आलियक लवकास १६४०२५००० १७१४८१७२ १०.४५ 

२ सामालिक लवकास ४२४४६०५०० १४९४०३९७८ .५२  ३५.२ 

३ पूवायधार लवकास  २५५४४२६१४ .२२  ५५६४५१६५ २१.७८ 

४ सुशासन तिा अन्तर् सम्वस्न्धत के्षत्र  १९८८८००० २०८३४९१ १०.४८ 

५ कार्ायलर् सञ्चालन तिा प्रशासलनक १४०७७१७४० ३७६७२६६६ .७०  २६.७६ 

 िम्मा १००४५८७८५४ .२२  २६१९५३४७३ .२०  २६.०७ 

आन्तरिक आयको अवथिा 

क्र स र्वविण लक्ष्य प्रास्ि प्रगर्ि(%) 

१ एकीकृत सम्पलत्त कर ४०००००० ४३५६९६०  
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क्र स र्वविण लक्ष्य प्रास्ि प्रगर्ि(%) 

२ घर वहाल कर १०००००० ९२१२३७ .५८   

३ नक्सापास दसु्तर १०००००० ३३५९४१ .६४   

४ लसफाररस दसु्तर ० ०  

५ व्यस्क्तगत घटना दसु्तर २००००० ६२०००  

६ नाता प्रमालणत दसु्तर १००००० ७५५००  

७ व्यवसार् रलििर ेशन दसु्तर १५००००० २७१२१५०  

८ अन्य कर १०००००० १८६९४३०  

९ वहाल लवटौरी कर १००००० ८६२१८३  

१० पालकय ङ्ग शुल्क ३००००० ५०९०६५  

११ मनोरञ्जन शुल्क ० ०  

१२ प्रदुषण लनर्न्त्रण शुल्क ४००००० १९६०००  

१३ िलस्रोत सम्वन्धी दहत्तर 

वहत्तर 

१७०००००० ५७०००००  

१४ प्रशासलनक दण्ड िररवाना 

दसु्तर 

 १०३२००  

 जम्मा २६६००००० १७७०३६६७ ६६% 

सावधजर्नक सेवा ििा क्षमिा र्वकास िफध  

• सावयिलनक प्रशासनलाई िनमुखी, िवाफदेही, पारदशी र िन सहभालगतामूलक बनाई प्रभावकारी ढङ्गले 

सावयिलनक सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूलत लदन समु्पणय सूिना तिा िानकारी र्स नगरपाललकाको web 

side- www.manthalimun.gov.npमा राखे्न, थिानीर् सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/ प्रशारण गने, नागररक वडापत्र, 

गुनासो पेलटका, कार्ायलर् लभत्र सूिना अलधकारी र गुनासो सुने्न अलधकारीको व्यवथिा । 

• नगरका वालषयक गलतलवलधहरुलाई पारदशी वनाई नगरपाललकालाई िनता प्रलत िवाफदेही वनाउन नगरपाललकाको 

वालषयक समीक्षा प्रगलत प्रलतवेदन सावयिलनक। 

• नेपाल सरकार अन्तगयतका लवलभन्न सशतय कार्यक्रम तिा पररर्ोिना कार्ायन्वर्न गनयका लालग तोलकए अनुसारका 

िनशस्क्त सेवा करारमा पदपूलतय गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररएको  । 

• कृलषय र पशु के्षत्रमा सेवा प्रवाह नागररकहरुको घर दैलोमा पुर्ायउन एक वडा एक प्रालवलधक कमयिारीहरुको 

व्यवथिापन गने कार्य भएको  । 

• नगरपाललका थिापना भए पिात पलहलो पटक २०७७ साल मंलसर १६ गते नगरको थिापना लदवस मनाई लवलभन्न 

के्षत्रमा र्ोगदान पुर्ायएका व्यस्क्तहरुलाई पुरस्कार तिा सम्मान गररएको । 

 

आर्िधक र्वकास िफध  

http://www.manthalimun.gov.np/
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क्र 

स 

 र्वविण वार्षधक वजेट दोस्रो चौमार्सक 

सम्मको वजेट 

 र्विीय प्रगर्ि कैर्फयि 

िम्मा खिय  प्रलतशत 

१ कृलषय सेवा १८९६४०००  ४४६०० ०.२४  

२ पशु सेवा २०७५००००  ३४८९१८६ १६.८१  

३ उद्धम लवकास ३४९९६५०  ८०९६३ २.३१  

४ सहकारी २०५००००  ० ०  

 

• तीन िना रु्वा उद्धमी छनौट गरी रु पाँि/पाँि लाखका दरले रकम उपलव्ध गराइएको  । 

• गररवी लनवारणका लालग लघु उद्दम लवकास कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लालग नगर उद्दम लवकास सलमलत गठन । वडा 

नं. २ र ५  कार्यक्रम सञ्चालनका लालग छनौट । 

• VCDP लागु भएका के्षत्रमा कोलभड-१९ राहत कार्यक्रम सलहत तरकारीको लवउ लवतरण । 

• VCDP र कृलषय सहकारीसँगको सहकार्यमा कृलषय उपि सङ्कलन तिा लवक्री केन्द्र लनमायण गरी सञ्चालन  । 

• सामुदालर्क छाडा कुकुर लनर्न्त्रणका गरी वन्ध्याकरण र रेलवि खोप लशलवर, एक वडा एक िोनेलटक (रेलवि रोग) र 

थिलगत परलिवी लनर्न्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन । 

• दुध उत्पादन गनयगाई भैसी पालन गने लकसानहरुलाई प्रोत्सालहत गनय पशु वीमा अनुदान, भैसीमा सुते्करी स्याहार 

प्रोत्साहन भत्ता र सम्भव भएसम्म प्रालवलधक सेवा गोठ खोरमा उपलव्धता । 

• मासु पसल, दाना पसल, एग्रोभेट र डेरी उद्योगहरुको अनुगमन । 

• आप्रवासी स्रोत केन्द्रवाट २६२ िनाले परामशय सेवा प्राप्त गरेका छन । त्यसै्त दुईवटा लवत्तीर् साक्षरता कक्षा 

सञ्चालनमा रही ४७ िना लाभास्न्वत भई रहेका छन् । 

• नगरपाललकाले संघीर् प्रणाली अनुरुप अन्य थिानीर् तहसँग समन्वर्, सहकार्य र सह अस्स्तत्वको लसद्धान्त वमोलिम 

दोरम्वा, सुनापलत र उमाकुण्ड गाँउपाललकालाई समेत सामी /रोिगार प्रवद्धयन कार्यक्रममा  प्रालवलधक सहर्ोग 

उपलव्धता । 

• वडावाट प्राप्त लनवेदनका आधारमा वेरोिगार व्यस्क्तहरुको नामावली MIS प्रलवप्ट गने कार्य सम्पन्न भई ७७७ िना 

वेरोिगार व्यस्क्तहरु सूिीकृत । 

सामार्जक र्वकास िफध  

क्र 

स 

र्वविण वार्षधक वजेट दोस्रो 

चौमार्सक 

सम्मको वजेट 

र्वत्तीय व्यवथिा कैर्फयि 

िम्मा खिय प्रलतशत 

१ लशक्षा रु्वा तिा खेलकुद ३१०१९९०००  ११७६८००७३ ३७.९  

२ स्वास्थ्य १११८९५५००  ३९८६५४५० ३५.६  



8 
 

३ मर्हला वालवार्लका ििा 

सामार्जक परिचालन 

६०४५०००  ६९१५१८ ११.४४  

४ सामार्जक सुिक्षा ििा पञ्जीकिण ११७३१७०००  ५१२३९००० ४३.६७  

 

सामार्जक सुिक्षा भत्ता प्राि गने लाभग्राहीहरुको संख्या ि  खचध 

क्र  

स  

कायधक्रम  वजेट संख्या  खचध  कैर्फयि 

 सामार्जक सुिक्षा भत्ता     ४९५०७५४४  

१ िेष्ठ नागररक अन्य   २८२६ ३३८०१०००  

२ िेष्ठ नागररक दललत   ३०२ २३७०००० 

३ एकल मलहला  ५९४ ४७१४००० 

४ लवधवा  ६०८ ४८२८००० 

५ पुणय अपाङ्ग   १२२ १४५८४०० 

६ आंलशक अपाङ्ग   २०७ १३२४८०० 

७ वालवललका संरक्षण  ७०३ १०५८०९४ 

 िम्मा  ५३६२ ४९५०७५४४ 

 

व्यस्िगि घटना दिाध 

र्वविण      संख्या उपलस्धर्हरु  

  मर्हला  पुरुष  जम्मा वडा नं. १ को 

अनलाईन माफध ि 

गरिएको । 
जन्म दिाध  २८८ ३१४ ६०२ 

मृतु्य दिाध  ४७ १११ १५८ 

र्ववाह दिाध   ११९ 

वसाईसिाई दिाध  आएको  गएको  १९ 

१२ ७ 

सम्वन्ध र्वचे्छद  १ 

जम्मा  ९०२ 
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• कोलभड १९ को प्रभाव र असरका वीिमा लवद्यालर् सञ्चालन प्रर्ोिनािय शैलक्षक सरोकारवालाहरुसँग छलफल  । 

• ११५२२ िना वालवाललकाहरुलाई मास्क उपलव्धता। 

• लवद्यािी सख्याका आधारमा लशक्षक दरविी लमलान, लवद्यालर्मा वालमैत्री कक्षाकोठा ब्यवथिापनका लालग शैलक्षक 

सामग्री लनमायण कार्यशाला, र्ोग्य एंव गुणस्तरीर् लशक्षक छनौटका लालग प्रश्न वैंक तर्ार र लवद्यालर् तहमा एकीकृत 

शैलक्षक सूिना प्रणालीको व्यवथिापनका लालग प्रधानाध्यापक र कम्प्यूटर लशक्षकहरुको क्षमता अलभवृस्द्ध ।  

• लवद्यालर्हरुको शैलक्षक गलतलवलधहरु प्रभावकारी र व्यवस्थित वनाउन अनुगमन एंव सुपरीवेक्षण  

• माध्यलमक लवद्यालर्का खेल लशक्षक र लशलक्षकाहरुलाई एक लदवसीर् अलभमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी 

आवश्यकीर् खेल सामग्रीहरु उपलव्धता। 

• अत्यावश्यक लन: शुल्क औषलधहरुको अभाव हुन नलदन व्यवथिापकीर् पक्षलाई िुस्त दुरुस्तवनाइएको । 

• स्वास्थ्य संथिाहरुमा २४ घणे्ट प्रसुती सेवाको प्रवन्ध र सुते्करीसँग उपमेर्र कार्यक्रम सञ्चालनवाट स्वास्थ्य संथिामा 

सुते्करी हुन िाने सख्यामा वृस्द्ध भई मातृ मृतु्य दर र लशशु मृतु्य दरमा उले्लखनीर् कमी आएको ।  

• कोलभड-१९ को सिभयमा RDT ५४० िनाको,  PCR परीक्षण ८८४ िनाको गरी ११३ िना पलहिान भएका संक्रलमत 

व्यस्क्तहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलव्धता ।  

• ५ वेडको कोलभड अस्पताल थिापना गरी िनशस्क्त र औिार उपकरणहरुको व्यवथिा । 

• तीन वटा लवद्यालर्हरुमा लवद्यालर् नसय कार्यक्रम सञ्चालन । 

• लैलङ्गक लहंसा लवरुदको १६ लदने अलभर्ान मलहला पुरुष समलवकास कानुनी सिेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी २४४ 

िना लाभास्न्वत । 

• लहंसा पीलडतको तत्काल राहत, उद्धार र व्यवथिापनका लालग अल्पकाललन सेवा केन्द्रको थिापना । 

• १४ िना पीलडतहरुलाई उद्धार गरी पाररवाररक पुनलमयलन,  पुनथिायपना केन्द्र, सीप लवकास ताललममा पठाइएको । 

• नगर लभत्रका ५५९७ िनालाई सामालिक सुरक्षा भत्ता उपलव्धता। 

• सामालिक सुरक्षा भत्ता वैलङ्कग प्रणालीमाफय त लवतरण गने नीलत अनुरुप प्रिम िौमालसकमा दुईवटा वडावाट शुरुवात 

गरी सवै वडाहरुमा वैलङ्कग प्रणालीमाफय त लवतरण गनय वैङ्कहरुसँग सम्प्झौता भई लशलवरमाफय त खाता खोल्ने कार्य 

गररएको । 

 

पूवाधर्ाि र्वकास िफध  

क्रस र्वविण  योजना सख्या  सम्पन्न कैर्फयि 

१ वडा लशललङ्गवाट ३५७ ८६ २०२ वटा सम्प्झौता 

२ सलित कोषवाट   ५ वटा क्रमागत 

३ प्रदेश सवारी करवाट   १ क्रमागत 

४ नगरका गौरवका र्ोिनाहरु ४  ४ क्रमागत 
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क्रस र्वविण  योजना सख्या  सम्पन्न कैर्फयि 

५ प्रदेश सशतय ७   

६ प्रदेश र थिानीर् पूवायधार लवकास १४   

७ प्रदेश समपूरक ६  ४ वटै क्रमागत 

८ सघीर् लवशेष अनुदान १  २ क्रमागत 

९ सघीर् समपूरक ३  २ क्रमागत 

 िम्मा    

 

 

 

वजेट सीमा ि के्षत्रगि आर्ािमा योजनाहरु 

क्र स र्वषयगि के्षत्र ५ लाख 

सम्म 

५ लाख देस्ख १० 

लाख 

१० लाख देस्ख ५० 

लाख सम्म 

५० लाख 

भन्दा मार्ि 

जम्मा 

१ सडक ७७ ८ ८ ५ ९८ 

२ खानेपानी ५६ २ ४ ० ६२ 

३ लसिाई ३९ १ ३ ० ४३ 

४ कार्ायलर् भवन ०  ३ १ ४ 

५ मठ मस्िर  अन्य 

पूवायधार 

१२४ ८ ५ २ १३९ 

६ ताललम गोष्ठी र खररद ४७ २ १ ० ५० 

 िम्मा ३४३ २१ ३३ ८ ३९६ 

 

पूवाधर्ाि योजनाहरुको प्रगर्ि अवथिा 

योजनाहरु  प्रगर्ि योजनाहरु  प्रगर्ि 

सडक )र्क.र्म)  र्सचाइ  

नर्ाँ ट्याक ६.५०३ पक्की १०८४.६० लमटर 

िौडा वढाइएको १६.२३६ कच्ची ३० लमटर 

ग्रावेल सोललङ्ग २ .७ २७ पोखरी २ वटा 

सडक ममयत १९.८६ पाइप ४३९५ लमटर 
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योजनाहरु  प्रगर्ि योजनाहरु  प्रगर्ि 

कालो पते्र ४.३२५ कायाधलय/ र्वद्यालय भवन ३ वटा 

खानेपानी  झोलुङे्ग पुल ममधि ० 

पाइपलाइन ७२०० मी अन्य पूवाधर्ाि  

ट्याङ्की ३ वटा मठ मस्न्दि ११ वटा 

धारा  अन्य १७ वटा 

 

• वडा न २ र १० मा भवन लनमायण कार्य सम्पन्न भइ हस्तान्तरण । 

• प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा लशत भण्डारण केन्द्रको लनमायण कार्य भइरहेको । 

• सघीर् र प्रदेश सरकारसँगको समन्वर् र सहकार्यमा नगर लभत्रका मुख्य सडकहरु मधे्य मन्थली सुनारपानी सालु 

,भुत्याखोला टेकनपुर कठिोर ऐराम्वास सडक, लिसापानी गेलु लसक्राल सडक, लिसापानी पुरानाँगाउँ सडक, 

लिसापानी िनखु सडक, देलवटार फुलासी सडक क्रमागत र्ोिनाको रुपमा रहेको, 

• र्स िालु आ व का लालग लवलनर्ोलित रकमवाट लनमायण कार्य शुरु गनय ठेक्का विोवस्तीका कार्य सम्पन्न । 

• हालसम्म नगर लभत्र संघ , प्रदेश र र्स नगरपाललका समेतको लगानीमा ४३ लकलो लमटर कालोपते्र ४५ लकलो लमटर 

सडक ग्राभेल तिा सोललङ्ग गररएको 

• लभमसेनिान र लिसापानी गढीलाई ललक्षत गरी फुटट्याक लनमायण भइरहेको  

• भलुवािोरको लतले्क थिानगढीलाई ललक्षत गरी प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा क्रमागत रुपमा र्ोिनाहरु 

सञ्चालन भइरहेको । 

• नगरको महत्वपूणय गौरवको आर्ोिनाको रुपमा वाल उद्यानसलहतको तीनलाल पाकय  को लनमायण कार्य कररव २५ 

प्रलतशत प्रगलत । 

• नगरवासीहरुलाई खानेपानीको व्यवथिापन गनय ललस्िङ्ग एंव लडपवोररङ्ग र खेती र्ोग्य िलमनमा लसिाँई प्रवद्धयनका 

लालग ललस्िङ्ग, लडप वोररङ्ग लगार्तका प्रलवलधमाफय त खानेपानी र लसिाईको र्ोिना सञ्चालन । 

• ३९६ वटा र्ोिनाहरु मधे्य १२२ वटाको उपभोक्ता सलमलत गठन भई कार्य सञ्चालनका लालग कार्य आदेश 

लदइसकेको र ६५ वटा र्ोिनाहरुको कार्य सम्पन भई भुक्तानी भएको । 

• ११ वडामा उपभोक्ता सलमलतहरुलाई अलभमुखीकरण सञ्चालन। 

• ठेक्का प्रणालीवाट सञ्चालन भएका क्रमागत सलहतका २० वटा र्ोिनाहरु मधे्य ७ वटा र्ोिनाहरु सम्पन्न र ४ वटा 

आर्ोिनाहरु सम्पन्न हुने िरणमा ।  

• ३ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन लनमायण भई रहेको । 

• ३९६ वटा लवकास आर्ोिनाहरु मधे्य पाँि लाख भिामुलन लागतका मातै्र ३४३ वटा अिायत ८६ .६  प्रलतशत 

र्ोिनाहरु रहेका । िसको व्यवथिापन गनय िलटल भएको छ । 
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• सामालिक सञ्जाल, टेललफोन र कार्ायलर् मै उपस्थित भई लवकास आर्ोिनाका सम्वन्धमा आएका गुनासाहरुका 

सम्वोधन तत्काल थिलगत रुपमा आवश्यक्ता अनुरुप लवषर् लवज्ञ सलहतको टोलीवाट अनुगमन एंव सुपरीवेक्षण 

गराई सुधार गररदै आएको । 

 

वािाविण ििा र्वपद  : 

 नगर लभत्र हुन सके्न प्राकृलतक लवपलत्तको क्षलतलाई नू्यनीकरण गदै उद्धार, राहत लवतरण र पुनरोत्थान तिा 

पुनथिापनाका कार्यमा िोड लदइ दमकल, एमु्वलेन्स, सववाहन र व्याकहोलोडरलाई २४ सै घण्टा सुिारु अवथिामा 

रास्खएको  

 वातावरणको के्षत्रमा काम गने लवलभन्न संघ सथिाहरुसगँको समन्वर् र सहकार्यमा वृक्षारोपण, संरक्षण र सम्वद्धयनका 

कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी वातावरण मैत्री नगर लनमायणमा िोड । 

 

र्वरे्यक सर्मर्ि  / कानून 

• न्यालर्क सलमलत समक्ष प्राप्त हुन आएका उिुरीहरुको समर्मै सुनुवाई भएको । 

• उिुरीको सुनुवाईको लालग ईिलासको व्यवथिा गररएको । 

• नगरपाललका लवरुद्ध लवलभन्न अदालतमा परेका ५ वटा उिुरीहरु मधे्य  हालसम्म भएका ४ वटा फैसला नगरपाललका 

कै पक्षमा । 

• ४ वटा ऐन संशोधन र ४ वटा नर्ाँ लवधेर्कहरु स्वीकृत । 

• ऐन, लनर्म, लनदेलशका, कार्यलवलध, आिारसंलहता 

क्र स र्वविण परिमाण कैर्फयि 

१ ऐन संशोधन ४  

२ लनर्मावली, लनदेलशका, कार्यलवलध ४  

३ अन्य ०  

 िम्मा ८  

 

वडागि प्रगर्िको अवथिा 

वडा िाजश्व 

संकलन 

योजना सामार्जक 

सुिक्षा लाभग्राही 

पञ्जीकिण र्सफारिस चालु खचध 

योजना सम्झौिा भुिानी 

१ २१३६०० ५० २७ १६ २२४ ८१ १२७३ १५०००० 
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वडा िाजश्व 

संकलन 

योजना सामार्जक 

सुिक्षा लाभग्राही 

पञ्जीकिण र्सफारिस चालु खचध 

योजना सम्झौिा भुिानी 

२ ७२३०० ३५ १७ ७ ३९४ ११५ ३७४ २९१११६ 

३ ६१८०० २४ ८ १ ३६४ ९९ ४६२ ३१५८२५ 

४ ६९२०० २१ ११ २ ५१७ १२० ७८८ ३१५८२५ 

५ ३९७०० १४ १ १ ३३५ ७७  १५०००० 

६ ५८६०० २४ ११ २ ४५२ १४७ ७३१ ४६००८० 

७ ६५९०० ४५ १३ ५ ५३९ १७४ ७०८ ५१९६७२ 

८ १२४९०० ३१ २४ ७ ५०३ १०७ ५०६ ४१५६८१ 

९ ५६४०० २५ ९ ४ ४०३ ६९  १९०२२२ 

१० २४००० २४ ११ ५ २६५ ६१ ३१६ ३००००० 

११ ८४६०० ३७ ३० १९ ४०९ १०२ ६०३ २४५७१९ 

१२ २६९०० २६ १८ ४ ३०९ ४१ ४७३ २५३८४४ 

१३ ७२९०० १७ ९ ७ ३३६ ६८ ४३० १९०२२२ 

१४ १०२००० २२ १३ ४ ३१२ १००  ६९०४५ 

जम्मा १०७२८०० ३९६ २०२ ८६ ५३६२    

 

पािदर्शधिा एंव  र्वत्तीय सुशासन      

क  .पेश्की र्वविण  

क्र स र्वविण ०७६ /को ०७७ पेश्की ०७६ /सम्मको पेश्की  ०७७

वााँकी 

१ पदार्र्कािीको नाममा िहेको पेश्की ५००००० ५००००० 

२ कमधचािीको नाममा िहेको पेश्की िकम ३२२६१२५ ३२२६१२५ 

३ मोर्वलाइजेशन पेश्की ७१८९६९२ ७१८९६९२ 

४ अन्य २३००००० २३००००० 

 जम्मा १३२१५८१७ १३२१५८१७ 

वेरुजु र्वविण . 

 

र्वविण र्नयर्मि गने पेश्की  असुल उपि गनुध पने जम्मा 
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वेरुजु वेरुजु वेरुजु वेरुजु 

संघीय सिकाि समपूिक ि र्वशेष 

अनुदान 

९०९९०९२० ५८६३८१७ ९६९६९१३७ ९६९६९१३७ 

प्रदेश सिकाि समपूिक  अनुदान ३९००००० १६००००० ५५००००० ५५००००० 

आन्तरिक श्रोि िफध  ४३९४३३८ ५७५२००० ७५७८५८६ १७७२४९२५ 

जम्मा ९९२८५२५९ १३२१५८१७ १३१९२९८७ १२०१९४०६२ 

 

पािदर्शधिा ििा सुशासन 

क्र स र्वविण २०७६ /०७७  २०७७ /०७८  कैर्फयि 

१ सावधजर्नक सुनुवाई कोर्भड १९को असि ियािी भइिहेको  

२ सावधजर्नक पिीक्षण भएको   

३ सामार्जक पिीक्षण भएको   

४ नागरिक वडापत्रको व्यवथिा छ छ  
५ वेभसाइट अध्यावर्र्क छ छ  
६ फेसवुक पेज छ छ  
७ सञ्चाि माध्यमवाट सावधजर्नक भएको भएको  

 

 

 

 

उजुिी वा गुनासो  

क स र्वविण २०७६ /उजुिी  ०७७

संख्या 

२०७७ /उजुिी  ०७८

संख्या 

उजुिी फछौट 

१  अ दु अ आ ३ २ - 

२ िार्ष्टिय सिकध िा केन्द्र १  - 

३ उजुिी पेर्टका - - - 

४ कायाधलयमा र्नवेदन दिाध २  २ 

 

सम्पार्दि उले्लखनीय कायधहरु 

• अनलाइन घटना दताय, रािश्व संकलन तिा सामालिक सुरक्षा भत्ताको अलभलेख अध्यावलधक  
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• थिानीर् संलित कोष व्यवथिापन प्रणाली (SuTRA), CGAS,Online Vouching, PAMS लगार्तका अनलाइन 

सिवेर्र कार्ायन्वर्न 

• COVID 19 को संक्रमणवाट नागररकहरुलाई सुरलक्षतरुपमा राख्न र उपिारमा प्रभावकारीरुपमा व्यवथिापन  

• शैलक्षक संथिाका प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन करार गरी शैलक्षक के्षत्रमा सुधार गने अलभर्ान  

• सामालिक सुरक्षा भत्ताका लालग वैकहरुसँग सम्प्झौता भइ कार्ायन्वर्न । 

• असल अभ्यासहरु 

• शैलक्षक सुधारको ४० वँुदे साझा प्रलतवद््द्धता अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन । 

• आधारभूत तहका लालग थिानीर् पाठ्यक्रम लनमायण र कार्ायन्वर्न  

• सम्पन्न कार्यहरुलाई सावयिलनक (वालषयक प्रगलत प्रलतवेदन, स्वत प्रकाशन) 

• दुध उत्पादक लकसानहरुलाई प्रलत ललटर रु २/ का दरले अनुदान र पशु लवमा कार्यक्रम सञ्चालन । 

प्रमुख समस्याहरु 

• कमयिारी र िनप्रलतलनलध वीि प्रभावकारी समन्वर्मा कलठनाई । 

• संघीर् र प्रदेश ऐन कानुनको अभावमा थिानीर् ऐन लनर्महरु लनमायण गनय कलठनाई । 

• विेट लवलनर्ोिन गदाय सम्वस्न्धत खिय शीषयक एलकन नहँुदा अन्य शीषयकवाट खिय लेख्नु पने वाध्यता । 

• वडागत र्ोिना तिुयमामा वडा अध्यक्षको भूलमका मातै्र हावी हुनु । 

• विेट खियको अस्िर्ारी, लनकासा प्रास्प्तमा लढलाई हुन । 

• समावेशी लवकास नभै भौलतक पूवायधारलाई मात्र लवकास ठानु्न । 

• दीघयकाललन नभई टुके्र आर्ोिनामा प्रािलमकता लदनु । 

• प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रमलाई अपनत्व महशुस नहुनु । 

वडाले महशुस गिेका समस्याहरु 

• इन्टरनेट सेवा सुलवधा सहि नहुनु । 

• सेवा प्रवाहका आधारमा कमयिारी व्यवथिापन नहुनु । 

• आफ्नो भवन नहँुदा कार्य सम्पादनमा सहिता नहुनु । 

• लवकास लनमायणमा िनसहभालगता िुटाउन कलठन । 

• छनौट भएको र्ोिनाहरुमा लागत अनुमान अनुसारहरुको विेट व्यवथिापन नहुनु । 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोिाना भाइिस(COVID 19) सक्रमण िोकिाम ििा र्नयन्त्रण 

क  आर्िधक व्यवथिापन 

क्र स र्वविण िकम 

१ लवपद व्यवथिापन कोष (अलघल्लो वषयको अ ल्या ) २७१०८६९ 

२ संघीर् सरकार १०००००० 

३ प्रदेश सरकार ० 

४ आन्तररक स्रोत न पा ५१००००० 
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५ अन्य कोष ० 

 िम्मा ८८१०८६९ 

सञ्चार्लि कायधक्रम 

क्र स सञ्चार्लि कायधक्रमहरु  ईकाइ  परिमाण 

१ आइसोलेसन िना १७ 

२ होस्िङ्ग सेन्टर व्यवथिापन िना ७३ 

३ आइसोलेसन / कोराइन्टाइन व्यवथिापन  पटक ५ 

४ Help Desk  सञ्चालन वटा ० 

५ श्वाव परीक्षणको व्यवथिापन िना ७९२ 

६ कोलभड Positive िना ११२ 

७ कोलभड अस्पताल थिापना वेड ५ 

८ औषलध व्यवथिापन पटक १ 

९ अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवथिापन पटक १ 

खचधको र्वविण 

क्र स  र्वविण िकम रु 

१ ओषलध व्यवथिापन ० 

२ क्वाररन्टन व्यवथिापन( खाना /खािा/गाडी ) ६६६७७० 

३ होस्िङ्ग सेन्टर (लवद्धुत शुल्क २२२०२ 

४ अलतररक्त /िोस्खम भत्ता  २५०७० 

५ आइसोलेसन व्यवथिापन / घेरावार मन्थली प्रा स्वा के  २७८७५९ 

६ स्वाव परीक्षणको VTM व्यवथिापन ८४२०० 

७ प्रशासलनक खिय ५००० 

८ अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवथिापन ७८११९० 

 िम्मा १८६३१९१ 

' 
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२०७७ फालु्गण १७ गिे भएको अर्धवार्षधक प्रगर्ि समीक्षा 

कायधक्रममा उपस्थिि पदार्र्कािीहरुको र्वविण ि 

र्नणधयहरु 










