
  

 

 

म्याङलुङ नगरपाललका 

दोश्रो चौमासिक िसमक्षा गोष्ठी 
 

 

 

  



खण्ड कः म्याङलुङ नगरपाललकाको पररचय आकँडामा 

जनसंखयाः 

१. नगरपासिकाको कुि जनिंख्ााः २०,०८०। 

२. परुुि जनिंख्ााः ३,८७४। 

३. मसििााः ९,१७८। 

४. जम्मा घरधरुीाः ३,८७४। 

५. भाडामा बस्नेको जनिंख्ााः १,१०७। 

 

धालमिक अनुसार जनसंखयाः 

 

क्र. िं. धमम जनिंख्ा 

१ सिन्द ु १,८६४। 

२ सकरााँत १,४८६। 

३ वौद ४४६। 

४ मसुस्िम ५। 

५ अन्् ७३। 

 जम्मा ३,८७४। 

 

जातजालत अनुसार जनसखंयाः 

क्र. िं. जातजासत जम्मा 

१ दसित १,५०३। 

२ जनजाती १०,०२४। 

३ क्षेसि ४,०२७। 

४ वािुन ३,३३६। 

५ मिुिमान ३३। 

६ अन्् ५०। 

 

 

श्रोताः घरधरुी िवके्षण २०७५ ।   



 

शैलिक लथिलतः 

लिध्यालय सखंयाः 

१. स्नातकाः १ 

२. मा. सवाः ११ 

३. आधरभतूाः२७ 

४. वाि सवकािाः३२ 

५. िामदुास्काः२९ 

६. िंस्थागताः८ 

 

लिद्यालय अनुसार लिद्यािी र लशिकको सखंया (ललंग अनुसार) 

सवद्याि् िंख्ा का्मरत सिक्षक सवद्याथी िंख्ा अपाङ्ग सवद्याथी 

िंख्ा सिक्षक सिसक्षका जम्मा छािा छाि जम्मा 

िरकारी सवद्याि् १ 

दसेि १२ कक्षा िम्म 

१३४ १५५ २८९ १५७२ १३८९ २९६१ १४ 

सनसज सवद्याि् १ 

दसेि १२ कक्षा िम्म 

५० ५३ १०३ ९८९ ११६१ २१५०  

क््ाम्पि २९ ५ ३४ ३१५ १५४ ४६९  

जम्मा २१३ २१३ ४२६ २८७६ २७०४ ५५८० १४ 

 

 

 

 

 

 

 

श्रोताः सवष्गत िािाको आधारमा । 



थिाथ्य संथिाको लथिलत तिा थिाथ्य जनशलतः 

Human Resources in District Hospital 

Posts Sanctioned Post Fulfilled Vacant In Contact 

Mesu 1 0 1 0 

Medical Officers 1 1 0 4(2 NIK Simon, 2 Contact) 

Ha/Sr AHW 1 1 0 0 

AHW 2 2 0 0 

Staff Nurse 3 3 0 1(Nik Simon) 

ANM 2 2 0 0 

Radiographer 1 0 1 0 

Lab Assistant 1 0 1 3 

Officer Helper 9 5 4 5 

Total 21 14 7 15 

 

Human Resources in Health Posts (5 Health Post) 

Posts Sanctioned Post Fulfilled Vacant In Contact 

Ha/Sr AHW 5 4 1 0 

AHW 10 10 0 0 

ANM 10 8 2 0 

Officer Helper 5 0 5 5 

Total 30 22 8 5 

 

Human Resources in Urban Health Clinics 

Posts Urban Health 

Clinic Jirikhimti 

Urban Heath Clinic 

Kobek, Aambung 

Remarks 

AHW 1 1 In Contact 

ANM 1 1 In Contact 

Total 2 2  

 

 

श्रोताः सवष्गत िािाको आधारमा । 



कृलि उत्पादन अिथिाः 

कृसष भसूमको के्षत्फिाः ४२६१ ि।े 

सिंसचत के्षिफिाः १५७ ि.े २७० रो। 

कृसषमा आसश्रत पररवार िंख्ााः ४५९५। 

श्रोताः सवष्गत िािाको आधारमा । 

 

 

  



पशुपालनको लथिलतः  

िाडि न जम्मा पररिार संखया 
व्यािसालयक पशुपालन गने 

कृिक पररिार 

गैर व्यािसालयक पशुपालन गने 

कृिक पररिार 

१ ५९१ १५५ ३४५ 

२ ३८८ १०७ २१८ 

३ १९६ ७८ ११८ 

४ ३३७ १०२ २३५ 

५ २०८ ९६ ११२ 

६ ४४५ २०३ २४२ 

७ ४१६ १९५ २२१ 

८ ३५९ १०४ २५५ 

९ ५२४ १३५ ३५१ 

१० ४१० १२४ २५५ 

 

श्रोताः सवष्गत िािाको आधारमा । 

 

 

  



सडकको लििरणः 

 पसििो चौमासिक दोश्रो चौमासिक िाि िम्म जम्मा 

ट्र्ाक ओपन (सक. सम) ०.९५ १३.०५ १४.०० 

ग्राभिे (सक. सम) - ०.२५(िोसिङ्ग) ०.२५ 

स्तर वसृि (सक. सम) २.२५ २८.३० ३०.५५ 

कािो पि (सक. सम) - - - 

 

श्रोताः सवष्गत िािाको आधारमा । 

 

पुलहरुको लििरणः 

पक्ककाः नभएको । 

झोिुंगाेः ९ । 

कल्भर्माः नभएको । 

व्यिसाय एिम ्सहकारी दताि र नलिकरण लथिलतः 

व््विा्/ििकारी दतामाः ८० । 

नसवकरणको सस्थसताः ४३० । 

व््विा्मा आसश्रत पररवाराः ४६१ । 

िडा शाखाको लथिलत तिा कायिरत जनशलतः 

वडा िसचबाः ८ । 

िािा िि्ोसगाः १० । 

लिधुत लसलिधा उपयोग गने घरधुरीः 

्ि नगरपासिकामा रिकेो जम्मा ३८७४ घरधरुीिे सवधुत िसुबधा उप्ोग गदमछन । 

खानेपानी सुलिधा उपयोग गने घरधुरीः 

्ि नगरपासिकामा रिकेो जम्मा ३८७४ घरधरुीिे िानेपानी िसुबधा उप्ोग गदमछन । 

  



शौचालय प्रयोग गने घरधुरीः 

जम्मा ३८७४ घरधरुी रिकेो ्ि नगरपासिका प्रणूम रुपमा सदिा सपिाव मकु्त नगरपासिका िो । 

साििजलनक शौचालयः 

िावमजसनक िौचाि्को िंख्ा: २ । 

साििजलनक पाकि  र खेल मैदानः 

सनमामण अवस्थाका ििे मदैान: २ । 

िामान्् त्ा स्कुिको मदैान तथा िाना स्थारका मदैानिरू प्र्ोग गद ैआएका छन । 

िावमजसनक पाकम  : Myanglung View tower (सनमामण अवस्थामा) । 

िनले ढाकेको िेत्रफल तिा िनका प्रकारहरुः 

वनिे ढेकेको जसमनाः ३६७५.३८ ि.े । 

वनका प्रकाराः 

१. पात्िे । 

२. उसति । 

३. िल्िो आसद ।  

एलतहालसक तिा धालमिक केन्द्रको संखयाः 

एसतिासिक केन्र: ५ । 

धासममक केन्र: १० । 

  



खण्ड खः चौमालसक अिलधको प्रगलत झलक 

लििरण दोश्रो चौमालसक लक्ष्य प्रगलत / उपललव्ध फरक 

आन्तररक आ्(राजश्व) िक्ष (१५,००,०००।००)  जम्मा िंकिन 

रु(१३,०७,१६४।५३) 

 

आ्ोजना िम्झौता िंख्ा पवूामधार सवकाि(१६२),िामासजक 

सवकाि (८५), वातावरण तथा सवपद 

व््वस्थापन (१०), आसथमक सवकाि 

(२५), िडक बोडम नेपाि(२१) 

  

आ्ोजना फरफारक 

िंख्ा र रकम 

पवूामधार सवकाि(६८),िामासजक सवकाि 

(७०), वातावरण तथा सवपद व््वस्थापन 

(७), आसथमक सवकाि (१६), िडक बोडम 

नेपाि(१६) 

  

का्मक्रम िञ्चािन ३८०।   

कोिेसनकाबार् िुने 

सनकािा रकम 

९,४३,००,०००।   

पासिकाबार् भएको िचम प्रथम चौमासिकाः ८१३,४९,४४२। दोश्रो 

चौमासिकाः९,७७,०५,७४९। 

  

 पलहलो चौमालसक दोश्रो चौमालसक  

िामासजक सिरक्षा भता 

सवतरणको सस्थसत 

सवतरण भएको सवतरण भएको  

न््ास्क िसमसतमा परेको 

सनवदेन उजरुी 

३ - १ चाि ु

अवस्थामा 

न््ास्क िसमसतबार् 

फछ्र््ोर् िंख्ा 

१ -  

मिेसमिापको सववरण १ -  

िावमसजक िनुवुाई - १,१ पर्क जम्मा १० 

वर्ा वाडममा 

 

नक्िा पािको सववरण १७ ५  

ििकारी / व््विा् दताम ६४ १६  

िडक ट्र्ाक ओपन 

(सक.सम) 

०.९५ १३.०५  

िडक स्तरबसृि (सक.सम) २.२५ २८.३  

िडक ग्राभिे (सक. सम) - ०.२५(िोसिङ्ग)  

िडक कािोपिे (सक. सम) - -  



  



नाम योजना संखया रकम प्रगलत 

प्रदिे िाम्िद ३ ७८,००,०००। काम िुद ै। 

प्रतीसनसध िभा ५ ९५,००,०००। िम्पन्न -१ 

काम िुद ैर बााँसक-४ 

िडक बोडम का्मक्रम ३ ३०,००,०००। िम्झौता िुन बााँसक 

प्रदिे िरकार १ १,३५,००,०००। DPR िकेर िचूना ्िी 

िप्ता िुने । 

 

खन्द्ड ग समथयाः 

का्मक्रम का्ामन्वनमा दिेा परेका िमस््ािरुाः 

• ि-िाना आ्ोजना (बजरे्को सििाबिे) । 

• उपभक्ता िसमसतमा अपनत्वको भावना कम । 

• चैि सभि काम िक्ने भनेता पसन आसथमक सनकािा जषे्ठ मा माि िुने । 

• कममचारी िमा्ोजन । 

िमस््ाका िम्भासवत िमाधानका उपा्िरुाः 

• ठुिा ठुिा आ्ोजनाको छनोर् गने जििे नगरको सदगो सवकाि गनम मदत गछम । 

• कृसष के्षिमा ्ोजना  बनाउने (आधसुन करण) । 

• सिंचाईको िासग कुिो को सनमामरण जोड सदने । 


