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मंगलसनै नगिपातलका 
समाजिक पिीक्षणको प्रतिवेदन 

         तमतििः२०७८ कातियक १६ गि े

१. नगिपातलकाको संजक्षप्त परिचर् 

१.१. पषृ्ठभूम िः 
नौखुवा अछाममा नौषिस िे एक खुवाको प्रलिलनलधत्व गिय्यो । षि.स. १८४७ मा गोखायि  सरिार अमर लस ं
थापा, िगिक्षिि पाण्डे, ििन शाक्रहिे अछाम क्षिल्िा कब्िा गरेपलछ नौषिस मौिाका रुपमा षिकास भई 
मोलिपुरको षिस्थापन पलछ मंगिसेनिाई १८ औ ँशिाक्षब्ि लिर मना ग्रलमण मना गााँउ भनेर लचलनन्थ्यो । १८४९ 
मा िािुकिारी मुक्षखया प्रथा पश्चाि कैिाशखोिा िेख  िक्षिण ् भैसिेको पान  िनाि वण्डाि  को लसमाना िेख  
उत्तर छुचुन्थरे खोिा पूवय र िाषपरवा पक्षश्चमिाई नौषिस ९ वटा २० घरिैिोको संख्याका आधारमा नौषिस ग्रालमण 
पन्थचायि हुिैँ १९३५ िेक्षख १९४१ मा मंगिसेन िरिार लनमायण भइ अमािको व्यवस्था गररयो र त्यही िाट 
अछाम क्षिल्िाको प्रशासलनक कायय हुिै आएको लथयो । 
 

२००७ सािको पररवियन पलछ २०१३ सािमा रािा महेन्थरको डोक्रट सवारीका िेिा अछामका अगुवा नेिाहरुिे 
सवारीमा छाममा माि कायायिय चाक्रहयो भलन आन्थिोिन गरे िाफि प्रहरी हस्ििेपमा थुप्र ैनिा घाइिे भएपलछ 
आन्थिोिनको भावना महससु भई २०१४ सािमा अछाम पंगिुेेन मै माि कायायिय को स्थापना भएको िेक्षखन्थछ 
। २०१७ सािको रािाको लनरंकुस शासन िागु भए पलछ २०१८ सािमा नौषिस ग्राम पंचायि भई २०१९ सािमा 
मंगिुेेन गााँउ पंचायिको नामिाट नामाकरा भई २०२२ सािको भूलमसुधार पश्चाि ििारको िईु लिरको सैन 
समथर िग्गा हािको षवषवस रहेको वररपरर र मालिका षवकास िैंक अगाक्रड रहेको िग्गा र मंगिा िेषवको 
मक्षन्थिर िाई िोक्रड मंगिसेन नामाकरण भएको पाइन्थछ । २०७१ साि िैसाख २५ गिे मंगिसेन नगरपालिका 
घोिण गरे पश्चाि २०७१ साि िेष्ठ ४ गिे षवलधवि रुपमा स्थापना गररएको हो 
मंगिसेन नगरपालिकामा १४ वटा वडाहरु रहेका छन । वडा नं ५मा नगरपालिकाको केन्थर पछय िुन अछाम 
क्षिल्िाको सिरमुकाम समेि हो वडा नं ३, ४, ८, ६ िोक्रडएका छन र वडा नं १३ केन्थर िाट कररि २६ क्रक.लम. 
टाढा पछय र अन्थय वडाहरु भन्थिा िगुयम समेि हो । मंगिसेन नगरपालिका सुिरुपक्षश्चम प्रिेशको प्रािेलशक 
रािधान  धनगढी, कैिाि िाट ३०८ क्रक.म  र संलघय रािधान  काठमाण्डौँिाट ९४२ क्रक.म  टाढा िरुीमा पछय । 
समलशिोष्ण हावापालन पाइने यो िेत्रमा औिि वाषियक १२५ से.म  सम्म विाय हुन्थछ । यस िेत्रको सरिर िापिम 
गलमय याममा २४ िेख  ३२ सेक्षन्थटगे्रड सम्म हुन्थछ भने श िकालिनमा शुन्थय क्रडग्र  से. सम्म ओलियन्थछ । 
नगर पाश्र्वलचत्र २०७५ अनुसार नगरपलिकामा परुुि १८७७५ र मक्रहिा १८७२१ गरी ३७४९६ िनसंख्या रहेको छ 
। सोही ि्यांक अनुसार घरधुरी संख्या ६६९८ रहेको छ । िालिगि रुपमा िते्र  १९५२६, ब्राहमण ५३५७, िलिि 
१२६०९ र िनिालि ४ िना िसोवास गियछन र प्राय सिैिे नेपालि भािािाई माि ृभािाका रुपमा प्रयोग गियछन 
। नगर पालिकामा कररि ७० प्रलिशि िनसंख्या सािर छन । भेिभुिा चािचनका रुपमा पूरुि मालनसि ेकोट 
पाइन्थट टोषप िगाउछन भने मक्रहिािे गुन्थयू चोि  िगाउछन। धालमयक रुपमा पाश्र्वलचत्र २०७५ अनुसार क्रहन्थि ु



३७४५१, इस्िाम ३५ िना र क्रियश्चन ३ को िसोिास रहेको िेक्षखन्थछ । मुख्य चाड पवयहरु मा िशै, लिहार, षवसु, 

हारर, मालघलिहार, लिि, गौरापवय आक्रि हुन । नगरपालिकामा कालिका मक्षन्थिर, कैिाशमुठ, धुम्रिोचन , क्षिमराक्रड, 

भट्टे मालिका, ठुिासैन मालिका िस्िा धालमयक िेत्र, अछाम िरिार, सुरेइकोट, िेवि िस्िा पुराित्व सम्पिाका 
साथै अयााँर वण्ड िस्िा पयायपययटक्रकय िेत्र पियछन । 
 

पालिकामा १० वटा माध्यालमक षवद्यािय, माद्यालमक षवद्याियमा ९ िेक्षख १२ सम्म ४ वटा षवद्यािय रहेको छ । 
३९ वटा आधारभुि षवद्यािय गरी िम्मा ४९ वटा षवद्यािय पियछन, ५९ वटा िािषवकासकेन्थरहरु र सामुिाय क 
लसकाइकेन्थरहरु ८ वटा रहेका छन र २ वटा क्याम्पस संचािनमा छन । नगरपालिकामा ८ वटा स्वास््यचौक्रक र 
८ वटा शहरी स्वास््य संचािनमा रहेका छन । नगरपलिकाको िते्रलभत्र अछाम क्षिल्िा अस्पिाि समेि रहेको 
छ । 
 

नगरपलिकाका १४ वटै वडाहरुमा सडक संिाि मा िोक्रडएको छन भने सवै वडाहरुमा इन्थटरनेट िडान गररएको 
छ, । वडा नं १३ वाहेक सवै वडाहरुमा षवद्युि िाइन षवस्िार भइसकेको छ । नगरवास हरुको मुख्य पेशा कृषि हो 
भने त्यस िाहेक सरकारी सेवा, पशुपािन िगायिका पेशा व्यावसायमा मालनसहरु संग्िन रहेका छन । 
नगरपालिका लभत्र आलथयक क्रियाकिापहरु अपेिाकृि नभइसकेकोिे हाि नगरपालिको मुख्य आम्िान को रुपमा 
नगरलभत्र का ससाना व्यवसायहरु ििाय शुल्क, नगरका साधनहरु डोिर, एम्वुिेन्थस क्रटप्पर पररचािन गरेर 
आन्थिररक आम्िान  पररचािन गरररहेको छ । 
स्रोििः https://mangalsenmun.gov.np/ne/node/3 

 
 

१.२. सामाजिक परिक्षण 

“आफ्नो िग्गा आफ्नो बािी, बााँझो निाख  बनाऔ ंहिीर्ाल ” मुि नाराका साथ मंगिसैन नगरपालिकािे आफ्ना 
न लि िथा काययिमहरु लनमायण गरर कायायन्थवयनमा िलगएको छ साथै मंगिसैन नगरपालिका समदृ्ध, आधुलनक, 

शान्थि र न्थयायपूणय नेपािको लनमायण गने आफना षवलभन्थन खािका सकंल्प सक्रहि लसियना गरीएका अनेक न लि 
लनयम र लनिेलशका लनमायण गरर कायायन्थवयन गरररहेको छ भने नेपाि सरकारिे अझै स्थान य िहिाई क्रिने 
अनुिान िक्षिि समुिायहरुको समग्र षवकासको िालग केन्थरीि गने कुरामा षवशेि िोड क्रििै आएको छ । यसको 
िालग षवशेि ििेटको समेि व्यवस्था गरेको छ । स्थान य िहमा अनुिान रकम पलन षवगिका क्रिन भन्थिा 
िढोत्तरी भएको छ । यसिे स्थान य िहिाई अझ क्षिम्मेवार र उत्तरिाय  िनाएको छ । िनिासंगको सिै भन्थिा 
नक्षिकको भनौ घरको सरकार भनेकै स्थान य सरकार हो िसमा मुिि नगरपालिकाका नागरीकको िखु िेिना 
अन  ममयहरुिाई नक्षिकिाट लनयािेर सोही षवििस्िुसाँग साििकार भएर काम गने भएिाट पलन नागररकहरुका 
आशा र अपेिा लनकायसाँग िक्रढ नै हुन्थछन भने यसको िालयत्व समेि सोही रुपमा िढ्ने िेक्षखन्थछ । स्थान य िह 
िथा स्थान य सेवा प्रिायकको काम कारवाहीमा पारिलशयिा र सेवाग्राहीप्रलि िवाफिेक्रहिा अलभवषृद्ध गनय र 
शुसासन कायम गनयका िालग नेपाि सरकारिे षवलभन्थन न लिहरु अविम्िन गिै आएको छ ।  

 

स्थान य िहको योिना, न लि, काययिम, आयोिना कायायन्थवयन र सेवा प्रवाहिे आलथयक, सामाक्षिक षवकासमा 
गरेको समग्र योगिानको िखेािोखा, षवश्लेिण र मूल्याङ्कन िथा स्थान य स्िरमा भए गररएको कामकारवाहीको 
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िनिाप्रलि सामाक्षिक उत्तरिालयत्व िहन गनयका िालग अविम्िन गररएका षवलभन्थन षवलध मध्ये सामाक्षिक 
परीिण पलन एक हो । िस अनुसार “सामाक्षिक परीिण” िाई स्थान य िहको योिना, न लि, काययिम, 

आयोिना कायायन्थवयन र सेवा प्रवाहिे आलथयक, सामाक्षिक षवकासमा गरेको समग्र योगिानको िेखािोखा, षवश्लिेण 
र मूल्याङ्कन कायय महत्वपुणय औिारको रुपमा लिईएको छ । सो प्रयोिनका िालग मंगिसैन नगरपालिकािे 
सामाक्षिक पररिण काययषवलध २०७७ लनमायण गरर सो काययषवलधको अलधनमा रक्रह पालिकाको आव०७७।७८ को 
सामाक्षिक पररिण कायय अगाढी िढाईएको हो ।   

 

१.३. सामाजिक पिीक्षणको उदे्दश्र्िः 
मंगिसैन नगरपालिकाको काययसम्पािनस्िरिाई सुधार गनय सहयोग पुयायउनु नै यस सामाक्षिक परीिणको प्रमुख 
उदे्दश्य हो । सामाक्षिक पररिण अध्ययन प्रलिवेिनका लनम्नअनुसारका उदे्दश्यहरु रहेका छन ।  

✓ नगरपालिकािे लनवाहय गनुय पने सामाक्षिक क्षिम्मेवारीको मूल्याङ्कन गने ।  

✓ नगरपालिकािाई नागरीक मैत्र  िनाउाँ िै सेवा प्रवाहिाई थप प्रभावकारी र सुिभ, भरपिो पारिलशय िनाउन 
समग्र काययसम्पािनमा सुधार ल्याउन सझुाव प्राप्त गने ।  

✓ काययसम्पािन मापनमा अझ प्रभावकाररिा ल्याउन सझुाव पेश गने । 
 

१.४. सामाजिक पिीक्षणका आधाििः  

मंगिसैन नगरपालिकाको काययसम्पािनको अनुगमन, मूल्याङ्कन िथा मापन गनयको िालग सामाक्षिक काययको 
प्रभावको िेखा िोखा गनय गररएको यो सामाक्षिक परीिणको आधार िेहाय िमोक्षिम रहेका छन ्।  

• मंगिसैन नगरपालिका कायायियको संगठन संरचना  

• मंगिसैन नगरपालिकाको न लि, रणन लि र आगाम  कायय िेत्र र सोको प्रभावकारीिा  

• मंगिसैन नगरपालिकाको योिना, न लि िथा काययिम, विेट व्यवस्थापन  

• मंगिसैन नगरपालिकाको काययिेत्र र सोको अनुगमन, मुल्यांकन  

• मंगिसैन नगरपालिका मक्रहिा, षवपन्थन एवं पछाक्रड पाररएका वगय, समुिायको क्रहिका िालग नगरपालिकाि े
खेिेको भूम का  

• मंगिसैन लशिा, स्वास््य, किा, संस्कृलि संरिण र षवकासमा नगरपालिकािे क्रिएको योगिान  

• मंगिसैन सरकारी एवम ्गैह्र सरकारी, लनि  िते्र, नागररक समािप्रलिको िालयत्व लनवायह  

• मंगिसैन नगरपालिकाको सामाक्षिक योगिान ।  

 

१.५. सामाजिक पिीक्षणको प्रक्रिर्ािः  

सामाक्षिक पररिण काययिाई परीमाणात्मक िनाउन पालिकाकािे गरेको वाषियक काययसम्पािनवाट आएका 
सकारात्मक िथा नकारात्मक पररणामहरुिाई अविोकन, छिफि, अन्थिक्रिय या, प्रलिवेिन िथा अन्थय िस्िाविेको 
अध्ययनवाट आएका ि्याङ्को प्रयोग गरी सामाक्षिक पररिण प्रलिवेिन ियार गररएको हो । नगरपालिकािे 
सारभूि रुपमा गनुय पने धरैे कामहरुको प्रयास र नागररकहरुको नगरपालिका प्रलिको अपिेा समेि अत्यलधक 
िढ्िो रहेको पररस्थ को सयंोिनिाई समायोिन गनुय पने कुराको चुनौलिका व चमा पलन पालिकािे लनवायह गनुय 



पने सामाक्षिक िालयत्व समेििाई केन्थरीि गरर सामाक्षिक पररिण प्रकृया अगाक्रढ िढाईएको हो । िस अन्थिगयि 
िपलशिमा उल्िेक्षखिका प्रक्रियािाई अविम्िन गररएको छ ।  

• स्थिगि अविोकन भ्रमण र अन्थिरवािाय  

• कायायिय प्रलिवेिन िथा अलभिेखहरु 

• सवेिण िथा सचूना संकिन  

• षवियगि शाखा प्रमुखहरुसाँगको छिफि  िथा अन्थिरक्रिया  

• उपिव्ध , पररणाम र प्रभाव आक्रि सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गने र प्रलिवेिन गने । 
 

२. मंगलसैन नगिपातलकाको न ति, प्राथतमकिा िथा लक्ष्र्हरू  

मंगिसैन नगरपालिकाि े यस नगरिाई क्रिघयकालिन सोचमा आधाररि समषृद्धको मागयप्रसस्ि गनय िेहाय 
िमोक्षिमको िक्ष्य लनरधारण गरेको छ । 

• “मंगिसैन नगर षवकासको आधार, कृषि पययटन सक्रहिको पूवायधार”  

• “एक वडा एक उत्पािन/पक्रहचान”  

• “क्रकसानहरुको मुहारमा मुस्कान आधुलनकीकरण र प्रषवलधकीकरणको अलभयान"   

• “शुन्थय िाझो खेि योग्य िलमन मंगिसैन नपाको स्वालभमान" 

• “सवैका िालग ि वन उपयोग  लशिा" 

• “आफु िहााँ आफ्ना िहााँ" 

• “वडा वडामा लनशुल्क स्वास््य लशषवर (िनिासाँग डाक्टर काययिम)” 
• “एक घर एक करेसावारी पोिणयुक्त नगरवास " 

• “हाम  सवैको एउटै रहर, स्वच्छ सफा मंगिेन नगर" 

• “एक वडा, एक उद्धान"  

• “एक व्यषक्त एक फिफुिको षवरुवा"  

• “मैिे लिरेको कर मेरै नगरषवकासका िालग" 

३. आव ०७७।०७८ मा सम्पाक्रदि कार्यवाट प्राप्त भएका मुख्र् मुख्र् उपलब्ध हरू  

सामाक्षिक परीिण प्रकृयाि े सामाक्षिक िालयत्व लनवायह गने काम मंगिसैन नगरपालिकािे कलि गरररहेको छ 
भन्थने िेखािोखा गरेको छ । यो िममा िेक्षखएका सवि पिहरु िथा उपिक्षब्धहरु लनम्न अनुसार उल्िेख गनय 
सक्रकन्थछ । 
१) राम्रा अभ्यास/सवि पि 

• १४ वटा न्थयालयक सलमलिमा उिुरीहरु ििाय भएको मध्ये ११ वटा मुद्दाको मेिलमिाप षवलधवाट समाधान 
भएको वाकी ३ वटा मुििा अझै फछ्यौट हुन वाकी छन ।  

• नगरपालिकामा िनप्रलिलनलध, कमयचारी, क्रियालशि रािन लिक ििहरु, षवियगि कायायियहरु र नागररक 
संगठनहरुि च सहकायय र समन्थवय भएको िेक्षखएको । 



• नगरपालिकािे षवकास आयोिनाहरु सञ्चािन गिाय स्थान य ऐन, कानुन िथा लनयमावि  िथा आलथयक 
प्रशासन लनयमावि हरुिाई ध्यानमा राखेर अघ  िढेको पाईयो । 

• नगरपालिकािे रािश्व िषृद्ध गने प्रयासहरु भएको पाईयो । 
• लनिेलशका अनुसार पालिकाको काययिम ििेट लनमायण गरी कायययोिना अनुसार काययन्थवयन गररएको । 
• नगरपालिकाि े मक्रहिा िथा लसमान्थिकृि वगय समुिायको सहभालगिामा ििेट ििुयमामा गरर 

वडास्िरसम्म योिना छनौट र ििुयमामा प्रक्रियािाई प्रभावकारी िनाउिै आएको ।  

• सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी िवाफिेही िनाउन सचूना अलधकारी, गुनासो सुन्थने अलधकारी, उिूरी पेटीका 
स्माटय मोवाईि एप्पलिकेशन समेि लनमायण गररएको ।  

• िनप्रलिलनलध सक्रहि टोि षवकास संस्था, स्थालनय सघं संस्था, समुह, सलमलिि े योिना छनौट ििुयमा, 
कायायन्थवयन र प्रलिफि षविरण सम्ममा नगरपालिकासाँग साझेिारी र सहकायय गने गरेको पाईयो । 

• पालिकामा रहेका ७ वटा पययटकीय िते्रहरुको पक्रहचान भई संलघय सरकारसाँगको साझेिारीमा ५ वटा 
योिनामा िगान  भई काम भईरहेको ।  

• १२, १४ आिु, धान वडा नं ९, वडा ६ भैस  पकेट, िगु्ध षवकास काययिम मध्यपहाडी रािमागय िते्रमा 

२) आतथयक क्षेत्र  

क. कृषि िथा पशु  

• काययिेत्रका ७४२४ िना कृिकहरुिे आफ्नो पशुपंि मा िागेको रोगहरुको लनशलु्क उपचार सेवा िथा 
औिध  पाएका । 

• रोिगारीका िालग पालिकाको कृषि िथा पशु शाखा मेडपा िगायिका शाखाहरुवाट रोिगार सिृनाका 
कामहरु संचािन भईरहेको ।  

• क्रकसानिे उत्पािन गरेको कृषि उपिहरुको सहि षविी षविरणका िालग नगरपालिकाको वडा नं ५ मा 
हाटििार संचािन भईरहेको ।  

• साना िथा लसमान्थिकृि कृिकहरुिाई हाटविारवाट आफनो कृषि उत्पािन सक्षििै षविी षविरण गने 
सहयोग पुगेको । क्रकसानहरुिाई कृषि िन्थय उत्पािन गनय हौसिा प्रिान भएको ।  

• पालिकामा िम्मा ९८ समुह गठन भई सेवा लिई रहेका  ।  

• पालिका लभत्रका िम्मा ९८ िना कृिकिे शाखा वाट ५० प्रलिशि अनुिानमा क्रहउिे लसिनको आिुको 
व उ लिई ६६ रोपन मा ४५।५ मे टन आिु उत्पािन गरेका छन ।  

• ८२ िना कृिकिे ३० क्व न्थटि िे विे आिु खेि  गरेका छन ।  

• ३५९ घरपररवारिे िरकारी खेि  गरर करीव १४ मेट्टीक टन िरकारी उत्पािन गरेका छन ।  

• १३ वटा साना लसचाई योिनाहरु संचािन भइ लनमायण सम्पन्थन भएको । 
• पालिकािे कृषि िेत्रिाई षवशेि प्राथलमकिामा राक्षख उत्पािन सम्भवनाका आधारमा वडा नं १२,१४ आिु, 

वडा न ९ धान, वडा ६ भैस  पकेट, र िगु्ध षवकास काययिम मध्यपहाडी रािमागय िेत्रमा काम संचािन 
भईरहेको । 



• पालिकामा १२४ िना साना िथा लसमान्थिकृि कृिकहरु पालिकाको िगान वाट व्यवसाय क कृिकको 
रुपमा षवकास भई स्वरोिगार भईरहेका ।    

ख) पुवायधाि के्षत्र 

• कुि िम्मा ७ वटा लनमायण कायय िथा मािसामान खररिको टेन्थडर आह्वान गररसक्रकएको िसअन्थिगयि ४ 
वटा लनमायण काययहरु िथा ३ वटा सामान खररिको काययहरु भएको 

• स्थान य पूवायधार षवकास साझेिारी काययिम िफय  आ.व.मा १२ वटा योिना संचािन भई सम्पन्थन भएको 
।  

• नगरपालिको वडा नं ५ मा मंगिसैन खेि मिैान पालिका र संलघय सरकार साझेिारीमा खेि मैिानको 
लनमायण भईरहेको ।  

• सावयिलनक स्थानहरुमा सौयय िलि िडान (मंगिसैन ििार िेत्र, ठुिासैन, ठाटीखाि, कािागाउाँ ) कायय 
सम्पन्थन भएको ।  

• पालिकािे फोहर व्यवस्थापनका िालग वडा नं ६ मा डक्षम्पंग िेत्रको लनमायण गरेको ।  

 

ग) सामाजिक के्षत्र 

१) स्वास््र् शाखा  

• नगरिाई आव ७७।७८ को वैशाख ५ गिे मा पुणय खोप नगर घोिणा भई ३२३ िनािे पुणय खोप पाएको 
प्रमाक्षणकरण गररएको ।  

• मंगिसैन नपा लभत्रका १० वटा माध्यालमक षवधाियहरुमा षवधािय स्वास््य लशिा काययिम अन्थिगयि 
१० वटा षवधािय नसय लनयुषक्त गरर गरर चािन गरेको ।  

• पालिकाको वडा नं ३ ४ ५ ८ र १० मा आधारभुि स्वास््य सेवा स्थापना गरेको ।  

• ६२ वटा स्वास््यकमीिे िहृि पोिण प्याकेि िालिम प्राप्त गरर सवास््य संस्थामा कुपोषिि वािवालिको 
पक्रहचान गरर उपचार गनय सफि भएका ।  

• ७ वटा स्वास््य चौकीमा कुपोषिि वािवालिकाको मापन गनयका िालग आवश्यक सामाग्र हरुिे 
वािवालिकािाई भनाय गरर उपचार गनय सहयोग पुराएको छ । उक्त उपचारवाट ८ कुपोषिि वािवालिकाि े
उपचार लिए ।   

• २ िना नलसिंग स्टाफिे SBA िालिम लिई स्वास््य संस्थामा कुन्थि वण्डाि  र वान्थनािोि  सेवा क्रिई 
रहेको ।  

• कोलभड प लसआर िाच संख्या २४५२ िसमा ७७१ िना पोिेक्रटभ ररपोट आई उपचार गरेको ।  

• पालिकामा कोलभड प्रभाषविहरुको उपचार िथा िथा रोकथाम गनय १ आईसोिेसन र ३८ क्वारेन्थटाईन 
संचािन गरेको ।    

• पालिकामा षवलभन्थन िेत्रका ७२६२ िनािे पक्रहिो मात्रा र ४०७७ िोस्रो मात्रा खोप िगाएका छन ।  

• ७ वटा स्वास््य संस्थामा सुरक्षिि औिलध द्धारा सुरक्षिि गभयपिन सेवा सुचारु भएको ।  



२) मक्रहला वालवातलका िथा िेष्ठ नागरिक शाखा  

• मालिका षवकास संघ नेपाि पररवियन पररयोिना र पालिकाको सझेिारीमा उधम षवकासका िालग वडा 
५ मा साझा सषुवधा केन्थर भवन लनमायण समं्पन्थन भएको । 

• मंगिसैन नगरपालिकाका वडा नं १ िेक्षख १४ सम्मका १४ िनािाई अपांगिा पररचय पत्र प्रिान िारी 
गररएको ।  

• ४ िना िोक्षखममा रहेका वािवालिकािाई आलथयक सहयोग गररएको एक िनािाई उपचार सहयोग 
गररएको छ।  

• ३ िना िाििािालिकािाई सामाक्षिक षवकास मन्थत्राियिाट (६ हिार र नगरपालिकािाट १० हिार 
आलथयक सहयोग) गरर िािु आमा ििैु गुमाएका  ३ िनािाई नै एसो. एस. िािगहृ धनगढीमा 
पठनपाठन गरररहेका छन । 

• ३० िना एकि मक्रहिाहरुिाई लसप षवकास अन्थिगयि गुन्थरकु मस्यौरा िनाउने िालिम लिएको । 
• १५ िना अपांग व्यषक्तहरुिाई लचया नास्िा (नमक्रकन, समोसा, चाउम न, िेरी र मम) िनाउने िालिम 

लिई ६ िनािे व्यवसाय सचंािन गरर नाफा लिई रहेका ।  

३) तशक्षा  

• कोलभड महामारीि े लशिा िेत्रमा पारेको प्रभाव न्थयुलनकरणका िालग स्थान य एफएम रेक्रडयोहरुवाट 
िैकक्षल्पक लशिा किा संचािनका गररएको ।  

• मंगिसैन नगरपालिका अन्थिगयि संचालिि सामुिालयक षवद्याियहरुको भौलिक पूवायधारका िालग २ वटा ४ 
कोठे पक्की भवन ३ वटा सरसफाईयुक्त्त सौचािय लनमायण ८ वटा २ वटा कोठे भवन लनमायण ।  

• पालिकाका ५ वटा षवधाियहरुमा प्रषवलध युक्त सामाग्र  िडान िथा सहयोग २ वटा षवधाियमा 
पुस्िकािय लनमायण ।   

• नगरपालिका िईुवटै क्याम्पसहरुमा पुवायधार षवकास अन्थिरगि छात्रावास र भवन लनमायण भएको ।  

 

घ) संस्थागि षवकास,सेवा प्रवाह ि सुशासन 

• षवश्व कोरना महामारीको वियमान अवस्थामा गि आ.व.२०७६।०७७ को िुिनामा यस आलथयक विय 
२०७७।०७८ को पौि मसान्थि सम्म रु ८,९३,०७६.७२। िक्रढ रकम रािश्व असुलि भएको छ । यो रकम 
गि आ.व.को पौि मसान्थिको भन्थिा २७.८८ प्रलिशििे िढी रािश्व सकंिन भएको । 

• पालिकाको प्रशासलनक भवन सम्पन्थन भई सिै सेवाहरु नया भवन वाट क्रिन थालिएको । र वडाको 
सेवािाई प्रभावकारी िनाउन वडा ३ र ६ नम्िरको प्रशासलनक भवन लनमायण भई सम्पन्थन भएको ।  

• स्वास््य संस्थाको भवन वडा नं ३, ४ र ६ मा लनमायण भएको ।  

• स्वास््य िथा प्राषवलधक शाखा अन्थिरगिका कमयचारीहरुिे िमिा षवकास िालिमहरु प्रिान गरेको ।  

ङ)  वािाविण िथा षवपद व्र्वस्थापन 

• कैिास खोिामा आएको वाढीिे िलि पुराएका घरपररवारको िगि संकिन उक्त घरपररवारिाई ित्काि 
मानव य सहायि गनय खाधन्थन सहयोग भएको  



• कोरोना महामारीिाई न्थयुलनकरण गनय पालिका िथा वडा स्िरमा खाधन्थन सहयोग, स्वास््य सामाग्र , 
िनचेिनाका काययिमहरु सचंािन गरेको ।  

• पालिकािे कोरोना महामारी लनयन्थत्रणका िालग ३८ करेन्थटाईन िथा आईसोिेसन सेन्थटर लनमायण गरर 
काम गरर सेवा क्रिएको ।  

४. नगिपातलकाकोको सामाजिक जिम्मेवािी ि कार्य सम्पादनको लेखािोखा  

नगरपालिकाको सामाक्षिक क्षिम्मेवारी र कायय सम्पािनको िेखािोखा  
 

ि.सं
. 

सामाक्षिक क्षिम्मेवारीको िते्र गएको आलथयक विय 
२०७७/०७८ 

प्रयासहरु 
 

सूचनाको 
स्रोि 

क स्वास््य  वडागि रुपमा िगि लिनु पने ।  
 

१ स्वास््य चौकी, शहरी स्वास््य र 
स्वास््य केन्थर एक घण्टा लभत्र 
पैिि वा यािायाि पहुच भएको 
घरधुरी संस्या  

प्रलिशि वडागि रुपमा घरधुरी संख्या 
कम्पाईि नभएको िर पालिकाका 
सिै वडाहरुको िुिना गरेर हेिाय सिै 
भन्थिा टाढाका वडाहरुवाट स्वास््य 
चौकी आउन िाग्ने संख्या सरिर ३ 
घण्टा सम्म समय िाग्छ ।  

 

२ वियको २ पटक लभटालमन ए 
क्याप्सुि खुवाइएका ६ 
मक्रहनािेक्षख ५ वियमुलनका 
िाििालिका 

प्रलिशि २५५० वािवालिका रहेका छन ।  
 

३ पूणय खोप िगाउने एक ििय 
मुन का िाििालिका 

 

गि वियको ६४.७ 
प्रलिशि हािको 
७९.१ प्रलिशि 

• गि वियको ७९३ र िक्षिि 
७९१ िक्ष्य लिईएको लथयो 
।  

• पालिकािाई क्रिईएको िक्ष्य 
नै िढी र वास्िषवक 
िन्थमिर कम भएका कारण 
फरक परेको ।  

• लनयलमि मालसक खोप 
िगाउने स्वसयमसेषवका 
पररचािन वािवालिकाको 
हेड गणना गने ।   

 

 

४ प्रसूलि पूवय ४ पटक र प्रसूलि 
पश्चाि आमा र नविाि लशशुको 

गि विय ४८.३ 
प्रलिशि 

गि वियको वाषियक िक्ष्य ९६५ 
मध्य गभयवलि ४५२ िे पस्िुलि पुवय 

 



नगरपालिकाको सामाक्षिक क्षिम्मेवारी र कायय सम्पािनको िेखािोखा  
 

ि.सं
. 

सामाक्षिक क्षिम्मेवारीको िते्र गएको आलथयक विय 
२०७७/०७८ 

प्रयासहरु 
 

सूचनाको 
स्रोि 

कक्षम्िमा ३ पटक स्वास््य िााँच 
गराउने मक्रहिा  

हािको ७१.४ 
प्रलिशि 

४ पटकको सेवा लिएको । 
५८१ िना ३ पटक स्वास््य िाच 
गनेको संख्या रहेको छ ।  

नेपाि सरकार क्रिने िक्ष्य नै फरक 
रहने गरेको । सम्पुणय गभयवलि 
आमा र नविाि लशशकुो स्वास््य 
चेक िााँचका िालग मक्रहिा 
स्वयमसेषवका स्वास््य काययकिाय 
माफय ि िनचेिनाका क्रियाकिापहरु 
संचािन गररिै आएको । 
शिप्रलिशि ४ पटक प्रस्ििु  िााँच 
नभएको ।    

  

५ िि स्वास््यकमीिाट प्रसुि  
गराउने मक्रहिा  

गि विय ६३.४ 
प्रलिशि 

हािको ९४.६ 
प्रलिशि 

७७० िनािे िक्ष्य स्वास्स्य 
कमीवाट सुत्केरी भएको । क्षिल्िा 
अस्पिाि समेि 

क्षिल्िा अस्पिाि भएका कारण 
पालिका भन्थिा वाक्रहरको संख्या 
पलन िोक्रडएको ।  

 

६ आईरन चक्की (िम्मा २२५ 
वटा) खाएका गभयवि  िथा 
सुत्केरी मक्रहिा  

गि वियको ४८.३ 
प्रलिशि र हािको 
७१.४ प्रलिशि 

६८४ िनािे प्रलिशि िनाि े
आईरन चक्की खाएका ।  

 

७ झाडा पखािािाट मतृ्यु भएका 
िाििालिका  

० संख्या िनचेिनाको षवकास भएको 
िनिको पहुाँचमा स्वास््य सेवा 
रहेको । स्वास््य सेवाको षवस्िार । 
नागररकको आन वान मा पररवयिन 
।  

 

८ स्थान य स्वास््य संस्था 
(स्वास््य चौकी) िाट सेवा लिने 
घरपररवार  

संख्या िैलनक सरिर १४० घरपररवारिे 
स्वास््य संस्थावाट सेवा लिने 
गरेको ।  

 

९  एच.आई.लभ एड्स संिलमि  संख्या क्षिल्िा अस्पिािवाट लिनु पने ।  
 

ख लशिा    



नगरपालिकाको सामाक्षिक क्षिम्मेवारी र कायय सम्पािनको िेखािोखा  
 

ि.सं
. 

सामाक्षिक क्षिम्मेवारीको िते्र गएको आलथयक विय 
२०७७/०७८ 

प्रयासहरु 
 

सूचनाको 
स्रोि 

१ आधा घण्टा लभत्र प्राथलमक 
षवद्यािय पुग्ने िाििालिका  

संख्या ३ वटा षवधािय िाहेक सि ै
षवधाियहरुमा आधा घण्टा लभत्र 
पुग्न सक्छन । समुिायमा कलिपय 
स्थानहरुमा िोहोरो िस्ि  छ िसका 
कारण षवधािय टाढा छन । 

लशिा शाखा 

२ पूवय प्राथलमक लशिामा खुि 
भनायिर 

प्रलिशि ि्यांक कम्पाईि नभएको । १० 
विे नगरलशिा योिना लनमायण 
भईरहेको छ । सो पश्चािमात्र 
िानकारी हुने ।  

 

३ प्राथलमक षवद्याियमा पहूाँच 
नभएका सो उमेर समुहका 
िाििालिका  

प्रलिशि सवे ि्यांक नभएको ।  
 

४ किा १ मा खिु भनायिर 
छात्र÷छात्रा 

प्रलिशि सवे ि्यांक उपिब्ध छैन ।  

६ प्राथलमक िहमा प्रलिशि   

७ आधारभूि लशिा-किा ८) प्राप्त 
गरेका िाििालिका  

प्रलिशि ३५९६ वािवालिकािे प्राप्त  गरेका 
।  

सािर 
नगरपालिका 
घोिणा पत्र 
२०७६ 

८ प्राथलमक िहमा िालिम प्राप्त 
लशिक  

संख्या १५० िना स्थान य अस्थाय  र 
करार 

 

९ िरिन्थिी अनुसार पिपूलिय भएका 
षवद्यािय 

संख्या  ४९ वटा षवधािय 
 

१० प्रलि किा कोठा षवद्याथी  संख्या षवधािय अनुसार किा कोठाको 
ि्यांक उपिब्ध छैन ।  

 

११ िाह्य सहयोगमा लनलमयि षवद्यािय 
कोठा  

संख्या १ NSSP को सहयोगमा रेप्टो 
क्रफक्रटंग भएको ।  

 

१२ स्थान य िहिाट लनलमयि षवद्यािय 
कोठा  

संख्या २ िागि साझेिारी  
 

१३  किा १० उषत्तणय िलिि 
िाििालिका 

संख्या १६३ िना शकै्षिक सत्र २०७७ 
 



नगरपालिकाको सामाक्षिक क्षिम्मेवारी र कायय सम्पािनको िेखािोखा  
 

ि.सं
. 

सामाक्षिक क्षिम्मेवारीको िते्र गएको आलथयक विय 
२०७७/०७८ 

प्रयासहरु 
 

सूचनाको 
स्रोि 

१४  िािमैत्र  धारा भएका षवद्यािय संख्या  २ वटा षवधाियहरु NSSP को 
सहयोगमा लनमायण भएको ।  

 

१५  छात्र-छात्राका िालग अिग अिग 
शौचािय भएका षवद्यािय  

संख्या  ४९ वटै षवधाियहरुमा अिग अिग 
नै छन । 

 

ग खानेपान  िथा सरसफाई   

१ सुिभ खानेपान  सुषवधा पगुेको 
पररवार  

९५ प्रलिशि पालिकाको वडा नं ५ का ििार 
िेत्रका केही घरधुरीहरुि े महसुि 
लिने गरेको । वाकी सिै घरधुरी 
धारा र पाईिानकोपान  खाने गरेको 
।  

२०७४ नगर 
प्रोफाईि 

२ शौचािय प्रयोग गने घरपररवार  ९६ प्रलिशि 

िम्मा ५४८१ऽ 
नभएका १९७ 

िम्मा ५४८१ घरपररवारिे 
शौचाियिे प्रयोग गने गरेको र 
वाकी १९७ िे अझै शौचाियको 
प्रयोग गने गरेका छैन ।  

२०७४ नगर 
प्रोफाईि 

३ खानेपान  सुषवधा भएका षवद्यािय 
(सामुिालयक, ससं्थागि) 

५५ संख्या सिै षवधाियमा खानेपान को 
सुषवधा रहेको छ ।  

२०७४ नगर 
प्रोफाईि 

४ शुिभ शौचािय भएका षवद्यािय 
(सामुिालयक, ससं्थागि) 

५५ संख्या सिै षवध्ियमा शौचाियको प्रयोग 
भईरहेको छ ।  

२०७४ नगर 
प्रोफाईि 

५ टोि, वस्ि मा भएका सावयिलनक 
शौचािय 

१७ वटा संख्या पालिकाका षवलभन्थन स्थानहरुमा 
सावयिलनक शौचाियहरु प्रयोगमा 
रहेको छ ।  

२०७४ नगर 
प्रोफाईि 

घ िाििालिका िथा मक्रहिा र 
सामाक्षिक क्रहंसा 

   

१ कमिौि, पुड्को र ख्याउटेपन 
भएका पााँच विय मुलनका 
िाििालिका  

प्रलिशि पालिका अनुसार सवेको ररपोट 
उपिब्ध नभएको ।  

 

२ िन्थम ििाय भएका ५ विय मलुनका 
िाििालिका 

प्रलिशि वडागि रुपमा ि्यांक हुने ।    

३ िाि षिवाह गने िाििालिका  ५-१० प्रलिशि नगरपालिकाका सिै वडाहरुमा 
सरिर ५-१० प्रलिशि वािषववाहका 
घटना हुने गरेको िर घटना ििाय 

मक्रहिा िथा 
वािवालिका 
शाखा 



नगरपालिकाको सामाक्षिक क्षिम्मेवारी र कायय सम्पािनको िेखािोखा  
 

ि.सं
. 

सामाक्षिक क्षिम्मेवारीको िते्र गएको आलथयक विय 
२०७७/०७८ 

प्रयासहरु 
 

सूचनाको 
स्रोि 

भएको छैन । वािषववाह 
न्थयुलनकरणका िालग काययिमहरु 
संचािन गने एक्रकन ि्यांक 
संकिन गने ।  

४ प्रारक्षम्भक िािषवकास केन्थरमा 
भनाय भएका ३ िेक्षख ४ विय उमेर 
समुहका िाििालिका   

१०७७ संख्या ५७ वटा वािषवकास केन्थरमा 
१०७७ िना वािवालिका (४९७ 
वािकऽ ५८० वालिका) रहेका छन 
।  

२०७४ नगर 
प्रोफाईि 

५ िाि श्रलमक २७ िना  वडा नं ३ ४ ५ मा िम्मा २७ 
िनाको संख्या रहेको । एक्रकन 
ि्यांक नगरपालिकासाँग छैन । 
हाि सवे गने ियारी ।  

नयााँ ि्यांक 
सवे गनुय पने 
।  

६ िाि क्िव िथा संिाि १५ संख्या पालिका र वडास्िरमा वािसंिाि 
लनमायण भएका छन । वािक्िवको 
गठन पुनयगठनका िालग काम हरु 
भईरहेको । 

 

७ घरपररवार र समुिायमा मक्रहिा 
र िाििालिका  षवरुद्ध भएका 
क्रहंसा वा िवु्र्यवहारका घटना  

१६ संख्या ५ वटा घटनामा पालिकाि ेसहयोग 
गरेको । अन्थय केशहरु ििाय हुन 
नसकेका ।  

 

८ समुिाय र सावयिलनक स्थानमा 
िलिि षवरुद्ध भएका क्रहंसा वा 
िवु्र्यवहारका घटना  

संख्या हाि सम्म कुनै पलन प्रकारको 
घटना ििाय नभएको ।   

 

ङ रोिगारी र गररव  लनवारण    

१ स्थान य प्रयासवाट उपिव्ध 
रोिगारी  

० संख्या   

२ स्वरोिगारमा संिग्न घरपररवार  ० संख्या    

३ कृषि िथा पशुपािन िेत्रमा 
स्वरोिगार भएका वा यस 
िेत्रवाट क्रिईएको रोिगारी 

१४१ संख्या 
 

• साना िथा लसमान्थिकृि 
क्रकसानहरुिाई षवलभन्थन 
क्रकलसमका व उव िन 
षविरण गरर रोिगार 
उन्थमुख गररएको ।  

 



नगरपालिकाको सामाक्षिक क्षिम्मेवारी र कायय सम्पािनको िेखािोखा  
 

ि.सं
. 

सामाक्षिक क्षिम्मेवारीको िते्र गएको आलथयक विय 
२०७७/०७८ 

प्रयासहरु 
 

सूचनाको 
स्रोि 

• ७ वाख्रा खोर सुधार, ७ 
िनािाई कुखुरा, ३ मासु 
पसि 

• लनयलमि अनुगमन 

४ िघु िथा घरेिु उद्यम  ९७ संख्या MEDPA को सहयोगमा ९० िना 
िक्ष्य लिएको मा पालिकामा ८ 
क्रिन उधम षवकास िालिम क्रिएको 
।  

 

५ िघु, घरेिु उद्यममा संिग्न 
मक्रहिा, िलिि, षवपन्थन 

संख्या N/A  

६ न्थयूनिम ्१०० क्रिनको रोिगारीमा 
संिग्न श्रलमक 

२५९ संख्या िक्ष्य ३०४ िनािाई िक्षिि 
गररएकोमा २५९ िनािे १०० क्रिन 
काम गरर रोिगार पाएका ।  

 

च सेवामा पहूाँच    

१ ३० लमनेट लभत्र स्थान य ििार 
पुग्न सक्ने घरपररवार 

संख्या प्रत्येक स्थान य ििारहरु रहेका 
छन । प्रत्येक वडा अनुसार घरधुरी 
सवेिण ररपोट उपिब्ध नभएको ।  

 

२ ३० लमनेट लभत्र कृषि÷पशु सेवा 
केन्थर पुग्न सक्ने घरपररवार 

संख्या कृषि िथा पश ु शाखा 
नगरपालिकाको कायायियमा रेहको 
र प्रत्येक वडाहरुमा कृषि प्राषवलधक 
र पशु सेवा प्राषवलधक लनयुक्त गरर 
सेवा क्रिईरहको ।  

शाखा 

३ स्थान य िहिे भौगोलिक िते्र, 

मक्रहिा, षपछक्रडएका िथा 
स मान्थिकृि वगयिाई षवशेि 
सुषवधा क्रिएको  

षववरण िखे्न े आलथयक सहायि उपचार खचय िथा 
गभयवलििाई कोसेि  काययिम 
संचािन गररएको ।   

 

४ िाि उद्यान वा पाकय  संख्या छैन ।  
 

५ िाहै्र मक्रहना सावयिलनक 
यािायािको पहुाँचमा रहेका 
िनसंख्या (अलधकिम ्३० 
लमनेटको पैिि िरुीमा) 

प्रलिशि कैिाश खोिा िेक्षख ठुिासैनसम्म 
वाहै मक्रहना चल्ने पक्की सडक छ 
अन्थय स्थान य सडकहरु लसिन 
अनुसार संचािन हुने गरेका छन ।  

 



नगरपालिकाको सामाक्षिक क्षिम्मेवारी र कायय सम्पािनको िेखािोखा  
 

ि.सं
. 

सामाक्षिक क्षिम्मेवारीको िते्र गएको आलथयक विय 
२०७७/०७८ 

प्रयासहरु 
 

सूचनाको 
स्रोि 

६ मोवाईि फोन र इन्थटरनेटको 
सुषवधा भएका घरपररवार 

प्रलिशि िम्मा १७ घरपररवार २०७४ को 
घरधुरी सवेको ि्यांक अनुसार  

 

छ संस्थागि षवकास    

१ ऐन, काययषवलध, लनिेलशका, न लि, 

योिना वा काययिम 

संख्या ऐन संख्याीः ७ 

काययषवलध संख्याीः २१ 
लनिेलशका संख्याीः ११ 
न लि योिना िथा काययिमीः४ 

 

२ स्थान य शासन प्रकृयामा 
नागररक सहभालगिा (योिना 
ििुयमा, न लि लनयम ििुयमा, 
अनुगमन, सामाक्षिक 
िवाफिेहीिा) 

संख्या पालिकािे स्थान य िहको योिना 
ििुयमा िथा ििेट लनमायण प्रक्रिया 
अनुसार टोि िथा िस्ि स्िरमा 
मक्रहिा िथा लसमान्थिकृि वगय 
समुिायका नागररकहरुको उल्िेख्य 
सहभालगिा गने गररएको छ । िर 
योिनाको अनुगमन प्रणाि मा 
सवयसाधरण नागररकिाई िोक्रडएको 
पाईिैन र त्यस्िे खािको संयन्थत्र 
लनमायण छैन ।  

 

३ कायायियका कमयचारी संख्याऽ स्थान यऽ 
कर 

• पालिका िम्माीः८६ कुि ६९ 
िरिन्थिीमा २३ िना मात्र 
पिपुरलिय, ६३ िना करार 
लनयुत्त  ।   

• पशुशाखाीः  

• कृषि शाखाीः 
• लशिा शाखाीः 
• स्वास््य शाखा 

 

४ भौलिक पूवायधार (कायायिय भवन, 

सवारी साधन, कम्प्युटर, षप्रन्थटर, 

प्रोिेक्टर) 

संख्या   

५ अन्थय कायायिय, लनकाय, लनि  
िेत्र र स्थान य िह  सगंको 
समन्थवय र सहकाययमा भएका 

संख्या • प लसआर मेलसन 
संचािनका िालग कमि 
ििार नपासाँग सहकायय 

 



नगरपालिकाको सामाक्षिक क्षिम्मेवारी र कायय सम्पािनको िेखािोखा  
 

ि.सं
. 

सामाक्षिक क्षिम्मेवारीको िते्र गएको आलथयक विय 
२०७७/०७८ 

प्रयासहरु 
 

सूचनाको 
स्रोि 

काययहरु (षववरण समेि िेख्ने) भएको । 
• क्रडलभिन वन 

कायायियसाँगको साझेिारीमा 
मगिसेन िरवार प्रवेश गेट 
र लसडी लनमायणमा 
साझेिारी भएको । 

• मालिका षवकास संघ 
नेपाि पररवियन पररयोिना 
अन्थिगयि मक्रहिा 
उधम हरुका िालग 
ईन्थटरिक ईटा उधोगमा 
साझेिारी भएको ।  

 

    

 

६. गि वियमा भोगेका समस्र्ाहरू  

• पालिकाको आवालधक योिना, िेत्रगि योिना मध्य कालिन खचय संरचना िथा क्रिघयकालिन योिना 
लनमायण हुन नसक्नु ।  

• पालिकाको योिना वैक िनाउन नसक्नु ।  

• स्थान य नागररकहरुमा पलन पालिककाको काययिम हो हाक्षिर िगाए भई हाल्ि भन्थने मान्थयिा हुनु 
(रोिगार) ।  

• कोरोना महामारीि े पालिका िन्थिा िन्थिी भएपलछ लनयलमि क्रियाकिाप सचंािन िथा काययसम्पािनमा  
कक्रठनाई ।  

• कृषिउपि ि उ षविनको अत्यलधक माग  आउनु र माग अनुसार षविरण गनय सहयोग नहुनु । 
• वडािाट िियको अन्थत्यलिर योिना सम्झौिाका िाउाँिा एकचौटी सम्झौिा, भकु्तान को िालग क्रटप्पण  

िगायिको काययहरु गिाय लभडभाड हुने गरेको ।  

• आवश्यक कागिािहरु लिई सम्झौिा गनय नआउाँिा सेवाग्राहीहरुिे िखु पाउने गरेको र सम्झौिाका िालग 
अनावश्यक ििाव क्रिने गरेको ।  

• पशु सेवा शाखाका कमयचारीहरुको समयमै काययिेत्र र ि म्मेवारी निोकीएकािे कायय संचािनमा कक्रठनाई 
। 

• स्रोिको कम का कारण पालिकाका ठुिा योिनाहरु सचंािन गनय नसकेको ।  



• सावयक्षिक सेवा प्रवाह सेवामा गुणस्िरीयिा क्रिन िरिन्थिी अनुसार पि पुलिय हुन नसक्नु ।  

• सिै वडाहरुमा सेवा प्रभावकारीिाका िालग प्रशासलनक भवन नहुनु ।  

• आम्िान का सोिहरु न्थयुन हुनु । नागररक आवश्यकिा धेरै भएका कारण योिनािाई टुिा टुिा िनाउन ु
पने । 

७. सुधािको लातग चाल्नुपने कदमहरू िथा सुझाव  

 

• पालिकािे लनमायण गरेको न लि र काययिमका ि च कुनै िािमेि हुन नसकेका कारण आगाम  क्रिनमा 
न लि अनुसारको काययिम िथा ििेट लनमायणमा ध्यान क्रिनु पने ।  

• पालिकाको पुराना कामहरुको व्यवक्षस्थि अलभिेक्षखकरण हुनु पने ।  

• पालिकाको आवालधक योिना, िेत्रगि योिना मध्य कालिन खचय संरचना िथा क्रिघयकालिन योिना 
लनमायण गनुय पने ।  

• पालिकाको आफनै योिना वैक िनाउनु पने ।  

• कमयचारीहरुको प्रभावकारी काययसम्पािनका िालग प्राषवलधक िमिा समेि षवकास गनुय पने । 
• सिै वडाहरुको प्रशासलनक भवन लनमायण गररनु पने ।  

• काययिमको लनयलमि अनुगमनको कम  भएको छ, नगरपालिकािे वाषियक रुपमा सम्पािन गरेका 
क्रियाकिापहरुको प्रभावकारी रुपमा सलमिा हुन नसकेको ।   

• नागररकका वास्िषवक आवश्यकिाहरुका वारेमा छिफि नभई योिना लनमायण नहुनु पालिकािे 
टोििस्ि स्िरमा नागररकहरुसाँग प्रयायप्त छिफि गररनु पने ।  

• पालिका अन्थिरगि सम्पािन भएका क्रियाकिाप िथा प्रगलिहरुको वाषियक रुपमा सफििाका कथा 
सक्रहिका षववरण प्रकाशन गररनु पने ।  

• उपभोक्ता सलमलिहरुिाई योिना सम्झौिाका िालग नगरपालिका पठाउाँिा वडा कायायियिाट आवश्यक 
कागिािहरु पुयायएर मात्र पठाउनुपने । 
 

८. सामाजिक परिक्षणको िममा भेलावाट आएका सवाल िथा सुझावहरु 

• कृषि िते्रमा भएको िगान को अनुगमन िथा मुल्याकंन भएन पालिकावाट षविरण गररएका पिाषिक 
टनेिहरुको समेि सिपुयोग नभएको । कृिकहरुिे समेि व उव िनको सियुोग नगरेको ।  

• नगरपालिकाि े लशिा स्वास््यिाई प्राथलमकिामा राख्न ु पने । लशिा शाखामा कमयचारीको अभाव छ 
िसका कारण प्रभावकारी काययसम्पािन हुन सकेन ।  

• सामाक्षिक पररिण काययिाई टोििस्ि स्िरमा समेि संचािन गररनु पने वडास्िरमा भएको सेवा 
प्रवाहको क्षस्थलििाई समेि छिफि गररनु पने ।  

• नगरपालिकािे ििारिते्रमा रहेको अव्यवक्षस्थि फोहोर िथा खानेपान िाईनिाई व्यवस्थापन गररनु पने ।  



• िक्षिि वगयका सन्थिभयमा अपांगिा भएका व्यषक्तहरुका िालग पलन समावेश  कोटाहरुको व्यवस्थापन गररनु 
पने ।  

 

९ तनष्किय 
मंगिसेन नगरपालिकाको सामाक्षिक पररिण सामाक्षिक पररिण काययषवलध २०७७ अनुसार सम्पन्थन भएको छ । 
नगरपालिकािे नगरको न लि काययिम ििटे र सावयिलनक सेवा प्रवाहको क्षस्थलि िेस्रो पिवाट अध्ययन िथा 
सावयिलनक गयो उक्त प्रक्रिया असाध्यै प्रभावकारी रह्यो । खासमा पालिकािे सामाक्षिक पररिणका माध्यमवाट 
सावयिलनक िेखािोखा गने प्रयास असाध्यै प्रभावकारी छ । सामाक्षिक पररिणिे सेवाप्रिायक र सेवाग्राहीका 
ि चमा समधुर सम्िन्थध स्थापना गरर प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह र सेवाको गणुस्िर सधुारमा सहयोग परुाउन े
छ । सामाक्षिक पररिणको िममा कायायियमा नगरप्रमुख उपप्रमखु िथा िनप्रलिलनलधहरु, शाखा प्रमुख, प्रमुख 
प्रशासकीय अलधकृि, कमयचारीसाँग गररएका छिफि िथा अन्थिरक्रियामा षवलभन्थन खािका सुचनाहरु सकंिन 
भएका लथए । उक्त सचुनाहरुको षवश्लेिण गिाय नगरपालिकािे वास्िषवक िक्षिि वगयको ि वनस्िरमा सकारात्मक 
प्रभाव पानय िढी भन्थिा िढी प्रयास गनुय पने िेक्षखन्थछ । सामाक्षिक पररिण प्रलिवेिन ियारी िथा प्रलिवेिन 
मालथको छिफि गिाय सरोकारवािाहरुवाट पालिकािाई महत्वपुणय सुझाव िथा आगाम  क्रिन हरुमा सम्पािन 
िथा सुझारका सझुावहरु प्राप्त भएका छन । उक्त सुझावहरुहरु प्रभावकारी कायायन्थवयनका िालग पालिकाि े
लनलिगि रुपमा वा योिनागि रुपमा पहि गनुयपने महशुस करण भएको छ । नगरपालिकाि ेपारिलशय रुपमा ऐन 
लनयमको काययषवलधहरुको कायायन्थवयन गरेको पाईएको छ अझै यसको लनरन्थिरिा र सुझावहरुको कायायन्थवयनको 
क्रिनु पनेछ ।  

धन्थयवाि । 
 

 

 

 

 

सामाक्षिक पररिक 

नामीः रिन िहािरु रावि 

सामाक्षिक पररिक 
संस्थाको नामीः ईनिोगस/मालिका षवकास संघ नेपाि 

 


