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चन्दननाथ नगरिपालिका, जुमिाको पाश्र्वलचत्र

िेखन / समपा्दन (सयंोजक)
श्री मनु बहादरु रावल - लेखापाल, जिलला बन कारायालर, िमुला 

तथयाकं सकंिनः - श्री बजबता महत 
  - श्री िरज्त भट्टरारया

- श्री भावना खत्री
- श्री सपना कँुवर
- श्री जनमयाला कुमाररी डागँरी

सलिहाकािः - श्री काज्तका सेिवुाल
  - श्री अपसरादवेरी ्रयौपाने महत
  - श्री लक्मरीप्रसाद उपाधरार
  - श्री जतलकराि डागँरी
प्रकाशकः सकारया पे्रस प्रा.जल. (०१-४७८४२८३), जबिजुलबिार, काठमाडौं

ससकिणः  आ.व. २०७४/०७५

कभि िेआउट तथा लिजाइनः - श्री मनु बहादरु रावल 
  - श्री जनमयाला कुमाररी डागँरी

सर्वावालिकािः श्री च्दननाथ नगरपाजलकाको कारायालर, िमुला 



मनतवय

सघंरीरता काराया्वरनको पजहलो चरण सवरुप हालै मात् सथानरीर 

तहको जनवायाचन समप्न भरया सथानरीर तहको गठन भएको  छ । मलुकमा  

सथानरीर तहको सरंचना जनमायाण भई सथानरीर तहले सथानरीर सरकारको 

प्रजतजनजितव गनया तथा भावरी कारयाजदशा तर गनयाका लाजग नगरपाजलकाका 

भयौजतक पूवायािारको अवसथा, सामाजिक जवकासको अवसथा, वन तथा 

जवपद ् वरवसथापनको वरवसथा, सशुासन र सेवा प्रवाहको अवसथाका 

तथराङ्कहरु अद्ावजिक गनया िरुररी रहेको छ । नगरपाजलका जभत्का बहुआराजमक के्त्हरुको 

जवशे्षण गररी नगरपाजलकाको अलपकालरीन, मधरकालरीन तथा  दरीघयाकालरीन आवजिक नरीजत तथा 

रोिनाहरु तर गनुयापनने आवशरकता रहेको अवसथामा नगरपाजलकाको वसतगुत जववरण तरार गनने 

िमकको नगर कारयापाजलकाको कारायालरले गरकेो छ ।  रसररी नगरपाजलकाको वसतगुत जववरण 

तराररीका क्रममा जवजभ्न स्दभया सामाग्रीहरु उपलबि गरार जदन ुहुने समबज्ित जनकारहरु, नेपाल 

सरकारका जवजभ्न जवषरगत म्त्ालरहरुबाट प्राप्त भएका वाजषयाक प्रजतवेदनहरु, वडा कारायालरका 

वाजषयाक प्रजतवेदनहरु आभारका पात्हरु रहनभुएको छ । 

रस प्रोफाईल तराररीका क्रममा अहोरात् खजटन ु हुने नगरपाजलकाका प्रजतजनजिहरु,  

समबज्ित सरकाररी तथा गैरसरकाररी ससंथाका प्रजतजनजिहरु, सामाजिक पररचालकहरु, कमयाचाररी 

जमत्हरु, सललाह सझुाव जदन ु हुने महानभुावहरुलाई हाजदयाक ि्रवाद जदन चाह्छु । रस 

नगरपाजलकाको प्रोफारल पजहलो पटक प्रकाशन भएकोमा जवजवि जसजमतताहरु रहन सकने हुदँा 

आवसरक सझुावहरुके अपेक्ा सजहत आगामरी प्रकाशनमा थप पररषककृ त र पररमाियान गददै लैिाने 

सकंलपका साथ  आगामरी वषयाको रोिना काराया्वरनमा समबज्ित सबैको सहरोग हुने आशा एव ं

जवश्ास समेत जलएको छु ।

िनयर्वा्द ।

२०७४ मागवा
................................

(काज्तका सेिवुाल)

नगर प्रमखु
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नत
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प्रकाशकीय

सथानरीर तहको सरंचना तरार भएसगैँ रस नगरपाजलकामा पजन जवकासका बहुआराजमक 

के्त्हरुको आवशरकता पजहचान गररी आवजिक तथा रोिनावद्ध जवकासका लहरहरुलाई 

ससथागत गनुया  पनने दाजरतव जसियाना भएको छ । च्दननाथ नगरपाजलकाको समनु् नजत र समकृजद्धका 

लाजग रस नगरपाजलका के्त् जभत्का सामाजिक जवकास, आजथयाक जवकास, वातावरण तथा जवपद ्

वरवसथापन, पूवायािार जवकास, सशुासन तथा सेवा प्रवाह लगारतका के्त्हरुको वासतजवक 

तथराङ्क एव ंवसतजुसथजत पजहचान गररी वसतगुत जववरण तर गनुयापनने अवसथा कारम छ । रस 

प्रकार च्दननाथ नगरपाजलकाले आफनो सथानरीर तह गठन पश्ात पजहलो पटक वसतगुत जववरण 

प्रकाशन गरकेो छ । समु् नत नगरपाजलका जनमायाणका लाजग रोिनाको बासतजवक खाका तर गनया 

रसको महतवपूणया आवशरकता महसशु गरर रो पाश्जचत् तरार पाररएको छ ।

 च्दननाथ नगरपाजलकाले नवगजठत सथानरीर सरंचनाको वसतगुत जववरण तरार गररी 

नगरपाजलकाका सथानरीर आवशरकताहरु लाई समेटरी नगरपाजलकाको पजहलो दसतावेि प्रकाशन 

गनने अवसर प्राप्त गदाया गयौरवाज्तत महससु भएको छ । सवैंिाजनक अजिकारहरुको अजिकतम 

उपरोग गनने अवसर तथा चनुयौतरीहरुको वकृहत रुपमा उपरोग गनुया  सथाजनर तहको महतवपूणया उपलजबि 
हो । पाश्जचत् तरार गनयामा प्ररोग भएका स्दभया सामाग्रीहरुको प्रकाशक एव ं सियाकहरुप्रजत 

च्दननाथ नगरपाजलका हाजदयाक आभार प्रकट गदयाछ । रस पाश्जचत्लाई तरार गनयामा प्राजवजिक 

रुपमा उललेखनरीर भूजमका जनवायाह गनुया  हुने समपूणया च्दननाथ नगरपाजलकाको पररवारप्रजत 

च्दननाथ नगर कारयापाजलकाको कारायालर ि्रवाद ज्ापन गदयाछ । रसैगररी रस पाश्जचत्लाई 

पसुतकको रुपमा प्रकाजशत गनयामा अहम् भूजमका जनवायाह गनुया हुने सकारया पे्रस प्रा.जल., काठमाडौं प्रजत 

च्दननाथ नगरपाजलकाको कारायालर ककृ तज् रहेको छ ।
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क
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र्वसतुगत लर्वर्विण प्रकाशन गनुवाको उदे्शय
सथानरीर तहको सरंचना जनमाणया  भएको वतयामान अवसथामा लामो समर समम िनप्रजतजनजिको ररक्तता रहेको अवसथाको 

समेत अ्तर भएको छ । िनप्रजतजनजिहरुको आगमनसगैँ सथानरीर तहले नरा ँरगुको सरुुवात गररसकेको अवसथामा 

नगरपाजलकाको प्रारजमभक वसतगुत जववरणको जवशे्षण गनुया  िरुररी भएकाले प्रसततु नगरपाजलकाको वसतगुत जववरणले 

वकृहत्तर जवकासका प्राथजमकताका के्त्हरु जनिायारण गनया सघाउ परु ्राउने उदे्शरका साथ वसतगुत जववरण प्रकाशन 

गररएको छ ।

तथयाङ्क सकंिन गनवा प्रयोग गरिएका लर्वलिहरु
च्दननाथ नगरपाजलकाको वसतगुत जववरण तरार गनने क्रममा समरसरीमालाई मधरनिर गररी जवितरीर तथराङ्कका 

स्ोतहरुलाई प्ररोग गररएको छ । के्द्रीर तथराङ्क जवभागको राजषरिर िनगणना २०६८ को प्रजतवेदन, ककृ जष जवभागको 

वाजषयाक प्रजतवेदन, वन जवभागको वाजषयाक प्रजतवेदनलाई महतवपूणया स्दभया सामाग्रीहरुको रुपमा जलरएको छ । साजवक 

जिलला जवकास सजमजतको कारायालर िमुलाबाट प्रकाजशत भएका जिलला पाश्या  व जचत्, आवजिक जिलला जवकास रोिना¸ 
DTMP,  जिलला स्ोत नकशा¸ सथानरीर तहको पनुःसरंचना समब्िरी प्रजतवेदनलाई समेत जवितरीर स्ोतको रुपमा प्ररोग 

गररएको छ । साजवक  महत, काजतयाकसवामरी¸ तजलउम र च्दननाथ गा.जव.स. बाट प्रकाजशत भएका पाश्या  व जचत्हरुलाई 

समेत तथराङ्क सकंलनको स्ोतको रुपमा प्ररोग गररएको छ ।

र्वसतुगत लर्वर्विणको सीमा
नगरपाजलकाको वसतगुत जववरण समेजटएको पाश्याजचत्मा जवितरीर स्ोतहरुको प्ररोग गररएको छ । च्दननाथ 

नगरपाजलका अ्तगयातका दश वटा वडाहरु बाट समबज्ित जवजभ्न तथराङ्कहरुलाई एजकककृ त गररी वसतवुगत जववरण 
तरार गररएको छ ।

सोच
समनु् नत, समकृद्ध र उतककृ ष्ट परयाटकीर ग्तवर भएको रस च्दननाथ नगरपाजलका सथाजपत गनने दरीघयाकालरीन 
सोच रहेको छ ।

िक्य
च्दननाथ नगरपाजलकामा  जवकासका प्रजतफलहरु आम नागररकहरुले महससु गनया सकने लक्र जलरएको छ ।

उदे्शय
च्दननाथ नगरपाजलकाबासरीले एक वषयाजभत्मा आफनो िरीवनसतरमा पररवतयान भई दजैनक िरीवनरापनमा सहिता भएको 

महससु गननेछन् ।



अपेलषित उपिबिी
दहेारका उपलबिरीहरु हाजसल गनया सजकने अपेक्ा राजखएको छः

·	 सडक सञ् िालको जवसतार, सतरो्नजत ,सरुजक्त तथा गणुसतररीर र भरपदको रातारातको पहुचँमा वकृजद्ध 
भएको हुनेछ ।

·	 गाउ ँकारयापाजलकाको कारायालर तथा वडा कारायालरका भयौजतक सरंचनाहरुको जनमायाण कारया सरुु भई सेवा प्रवाह 

सरल, प्रभावकाररी¸  गणुसतररीर र िनमखुरी भएको हुनेछ ।

·	 उजरालो च्दननाथ अजभरान सरुु भई च्दननाथ नगरपाजलकाका सबै के्त्मा जवद्तु सेवाको सजुनजश्तता प्रदान 

गनने कारयाले जतब्रता प्राप्त गररी िलजवद्तु उतपादनमा उललेखर प्रगजत हाजसल भएको हुनेछ ।

·	 च्दननाथ नगरपाजलका के्त्मा सवासथर तथा जशक्ा के्त्मा दजेखएका कमरी कमिोररीहरुलाई जनवारण गददै गणुसतररीर 

सवासथर सेवा तथा जशक्ाको वरवसथा उपलबि हुनेछ । 

·	 च्दननाथ नगरपाजलकामा गररदैं आएको परमपरागत ककृ जष प्रणालरीमा सिुार लराई ककृ षक, रवुा, लजक्त वगया 

लाभाज्वत हुनेछन् ।

·	 जवपद ्वरवसथापन पूवयातराररी तथा प्रजतकारयालाई प्रभावकाररी रुपमा काराया्वरन गररएको हुनेछ

·	 सावयािजनक प्रशासनलाई चसुत, दरुुसत, पारदशशी, िवाफदहेरी, भ्रषरिाचारमूक्त बनाउन गनुासो सनुवुाई सरं्त्लाई 

प्रभावकाररी बनारनेछ ।

·	 बहुके्जत्र पोषण कारयाक्रमलार प्रभावकाररी कारया्वरन  माफया त कुपोषण ्रूनरीकरण भएको हुनेछ ।

·	 SDG का लक्र उदश्रहरु काराया्वरनमा लरारया समु् नत नगरपाजलका जनमाणया गररनेछ ।



zAb ;+If]kLs/0f (Acronyms)

न पा नगारपाजलका

गा जव स गाउ ँजवकास सजमजतको कारायालर 

वडा न वडा नमवर

च ना च्दननाथ 

जक जम जकलोजमटर

हे हेकटर

NGO Non Government Organization

INGO International Non Government Organization

FM Frequency Modulation

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

GSM Global System for Mobile

आ व आजथयाक बषया

MCPM Minimum Condition & Performance Measurement

मा जव माधराजमक जवद्ालर 

उ मा जव उचच माधराजमक जवद्ालर

जन मा जव जनमन माधराजमक जवद्ालर

प्रा जव प्राथाजमक जवद्ालर 

टरी टरी Tuber Culosis

KM Killo Meter

PSTN The Public Switched Telephone Network

CDMA Code Division Multiple Access

म मजहला

पु परुुष
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१. पररचर 1

२. जवद्मान अवसथाको सजमक्ा 4

३. सथानरीर  चाडपवया  तथा  िात्ा  र मेलाहरुको जववरणः 5

४. परयाटकीर सथलहरुको जववरण (िाजमयाक/ऐजतहाजसक/ परुाताजतवक): 6

५. वतयामान भू-उपरोग समब्िरी जववरणः 7

६. जसजंचत के्त्फलको जववरण 7

७. वन के्त् तथा नसयाररी समव्िरी जववरण 7

८. सरकाररी  र सावयािजनक िगगाहरुको जववरण 8

९. िनसङ्खरा जवतरणको अवसथा 8

१०. वडा अनसुार घरिरुरी तथा िनसङ्खराको जववरण 8

११. उमेर तथा जलङ्गको आिारमा िनसङ्खराको जववरण 9

१२.  आजथयाक रुपले सजक्रर िनसङ्खराको अवसथा 9
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नगिपालिकाको लचनािी

१. परिचय
  नेपालको सबैंिाजनक र रािनैजतक जवभािन अनसुार ७७ जिलला मधरे िमुला जिलला पजन एक हो । नेपाल 

सरकारको जमतरी २०७३ साल फागनु मजहनाको २७ गते नेपाल रािपत्मा सूचना प्रकाजसत गरर नेपालमा ७४४  

सथाजनर तह रहने बराबसथा गरकेो जथरो । िस अनसुार िमुलामा एक नगरपाजलका र सात गाउपँालरीका गठन 

भएकोमा सो मधरे एक च्दननाथ नगरपाजलका पजन हो । रस च्दननाथ नगरपाजलका १० वटा वडामा जवभाजित 

छ । रस नगरपाजलकामा ४२७१ घरिरुरी र २०८८४ िनसखंरा रहेको पार्छ । रसको नामाकरण च्दननाथ 

मज्दरको नामबाट  राजखएको हो । दशे सजंघरतामा गर रहेको बेलामा भएका साजबकका चार ओटा गा जब स हरु 

जबगठन भर हाल च्दननाथ नगरपाजलका गठन भएको हो । रस नगरपाजलकामा के्जत्, ब्रहामण, दजलत, िनिातरी 

तथा  र अ्र िाजतको बसोबास हरकेो छ । सासककृ जतक परमपरामा रस च्दननाथ नगरपाजलकामा श्ावण पजुणयामा 

दजेख िात्ा पैठ लागने गदयाछन र पैठ हेनया काजलकोट मगु ुदलेैख लगारत जबजभ्न ठाउबँाट आउदँछन् । मागरी जबवाह 

भाजग जबवाह गनने चलन छ । िात्ाहरु िाजम नाच दउेडा जगत प्रजतरोजगताको पजन चलन छ । िमुला जिललामा रहेका 

एक नगरपाजलका २६ गा जब स हरु मधरे साजवकको रलाका न १ मा पनने च्दननाथ नगरपाजलका पजन एक हो । 

रस नगरपाजलकाको नामाकरण समब्िमा जबजभ्न िारणा रहेको भएता पजन रस नगरपाजलकाको नाम च्दननाथ 

म्दरीरको नामबाट रहन गएको हो भ्ने भनार छ । रो नगरपाजलका िमुला जिललाको सदरमकुाम हरकेो छ । रस 

नगरपाजलकाको पूवयामा गठुरीचैर¸ पजश्ममा तातोपानरी, उत्तरमा पातारासरी र कनकासु् दररी गाउँपाजलका र दजक्णमा 

िािरकोट जिललाको जसमाना समम फैजलएको छ । 

  रो नगरपाजलका जबश्मान जचत्मा २९०१३' उतर दजेख २९ ०१६' उतररी अक्ांस ८१० ५३' दजेख    ८१० ५५' 

पवुशी दशेा्तरमा फैजलएको छ । कुल िनसखंरा २०८८४ रहेको छ । रस नगरपाजलकामा के्जत्, ठकुररी, बाहुन, 
दजलत , नेवार तथा अ्र िातिाजतका बासोबास रहेको छ । रहा ँ ६७ प्रजतशत माजनसहरु ककृ जष पेशामा 
सलंगन छन् । रो नगरपाजलका समु् द् सतह दजेख सबै भ्दा २३५० जमटर उचारमा अबजसथत छ । 

  रस नगरपाजलकामा जबजभ्न सरकाररी तथा गैरसरकाररी ससंथाहरुले काम गरकेा भएपजन सथाजनर तहमा जिलला 

सम्वर सजमजत र नगरपाजलकाको सहकारयामा जबजभ्न संघ ससथाहरुले ककृ जष सवाथर जशक्ा र  भयौजतक पवुयािारको 

के्त्मा काम गरररहेका छन । छुवाछुत,  छाउपजड,  िाजमझाजक्र प्रथा, र अ्ि जबश्ास िसता सामाजिक कुररीजतहरु 

जबधमान छन । रस नगरपाजलकाका ५८.१९ प्रजतशत पररबार गररीजबको रखेा मूजन रहेका छन । ऐजतहाजसक 

च्दननाथ भैरवनाथ मज्दर, ठाकुरजर ुिसता िाजमयाक,  प्राककृ जतक  र  सासँककृ तरीक के्त्हरु रहेको पार्छ ।

१.१ चन्दननाथ नगिपालिकाको िाजनैलतक लर्वभाजन

प्रदशे      : ६ नं.
जिलला     : िमुला
नगर कारयापाजलकाको कारायालर  :  च्दननाथ नगरपाजलका
वडा सङ्खरा    : १०
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१.२ भौगोलिक अर्वसथा तथा लसमाना

के्त्फल   :  २०४.६६ वगया जकलोजमटर

पूवया     :   गठुरीचयौर गाउपाजलका

पजश्म     :   तातोपानरी गाउपाजलका

उत्तर     :   पातारासरी र कनकासु् दररी गाउपाजलका

दजक्ण     :   िािरकोट जिललाको जसमाना

१.३ प्रमखु न्दीनािा ि लर्वशेष षिते्र

 रस नगरपाजलका के्त्मा पनने सबैभ्दा ठूलो जतला नदरी पातारासरी गाउपाजलकाको गठुरीचैरबाट च्दाननाथ 

नगरपाजलकाको जसमाना दानसागमुा  पगुरी जतला नजद हुन पगुदछ । जतला नदरी च्दननाथ नगरपाजलकाको 

दजक्ण पवुया के्त् भएर बगेको छ  । 

१.४ िमवा, ससककृ लत ि जातजाती

 रस नगरपाजलका के्त्मा जह्द ु, बयौद्ध ,  ईसाई र अ्र िमायालमवरीहरुको बसोवास रहेको छ । रस के्त्मा दशैं, 

जतहार, साउने सकं्राज्त, माघे सकं्राज्त, लोसार ,  जक्रसमस डे लगारतका पवयाहरु मनाउने गदयाछन् । रसका 

अलावा रस के्त्मा मष्टो दवेताको पजन पूिा गनने गरर्छ । रस के्त्मा के्त्री, बाहुन, दजलत लगारतका अ्र 

िातिाजतहरुको जमजश्त बसोबास रहेको छ ।

१.५ जनसङ्ल्यक लर्वतिण

िनसखंरा   : २०८८४ (हालको    सतररीर सवनेक्ण अनसुार)

घरिरुरी    : ४२७१

िनघनतव   : २०४.६६ प्रजत वगया जकलो जमटर

१.६ आलनतरिक आम्दानी(नगिपालिकाको कुि आनतिीक आय)

 आ.व. ०६९\७० को  : १ लाख २० हिार

 आ.व ०७०\७१ को  : १ लाख ५० हिार

 आ.व. ०७१\७२ को  : १ लाख ७५ हिार

 आ.व. ०७२\७३ को  : १० लाख ८० हिार      

१.७  सथानीय गोष्ीको लनणवायः

लस.न.ं
समालर्वष्ट सालर्वकका 

गा.लर्व.स हरु

सथानीय भेिाको 

लनणवायको लमलत

लर्वशेष, सिंलषित र्वा 

सर्वायत्त षिते्र
कैलियत

१ काजतयाकसवामरी

२ महत
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३ तजलउम

४ च्दननाथ

१.८ नगिपालिकामा गालभन ेगालर्वसको जनसं् या (हािको) ि षिते्रिि

लस.न.ं सालर्वकका गालर्वसहरु जनसं् या
षिते्रिि

(र्वगवा लक.मी)
कैलियत

१ काजतयाकसवामरी २७२९ १५।६१

२ महत ३६४० २४।८१

३ तजलउम ५२३६ ३०।३७

४ च्दननाथ ९२७९ ३१।२५

जममा २०८८४ १०२।४

१.९ नगिपालिका नलजक िहकेा आफनो लजलिा लभत्रका अनय लिमकेी गापाहरु

(नजिकको दरुरीको आिारमा)

१. गठुरीचैर गाउपँाजलका 

२. पातारासरी गाउपँाजलका  

३. तातोपाजन गाउपँाजलका     

४. जतला गाउपँाजलका

१.१० नगिपालिकाको र्विा लर्वभाजनः

क्र.सं र्विापालिका र्विा नं र्विाको जनसं् या कैलियत 

१ एररपोटया १ २०९९

२ खोजलकोट २ १७५८

३ अनामनगर ३ १९०३

४ मालाजभड ४ २०३१

५ बिार ५ १४८८

६ जछना ६ १८४६

७ महतगाउँ र जमचा ७ १८४६
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८ रोकाराबाडा ८ १७९४

९ श्रीढुसका ९ २५७२

१० काजतयाकसवामरी १० २७२९

जममा २०८८४

२. लर्वद्यमान अर्वसथाको सलमषिा

२.१ सबि पषि

 च्दननाथ नगरपाजलका िमुला जिलला भररकै एक आजथयाक समकृजद्धको समभावना बोकेको के्त् हो । रस 

के्त्मा रहेका वन पैदावरलाई सदपुरोग गररी िजडबटुरी प्रशोिन के्द् सञ् चालन गनने सकने समभावनाहरु 

प्रशसत मात्ामा रहेका छन् । ककृ जष के्त् मधरेको एक सथानको रुपमा जचनाउन सजकने समभावना प्रवल रहेको 

छ । वन के्त्मा पाईने जबजभ्न प्रकारका प्राककृ जतक िजडबटुरीहरु जचजकतसाको दृजष्टकोणले लाभदाररी रहेका 

छन । च्दननाथ मज्दर, पाणडव दवेल, सत् खमवा, ठाकुरजरू, जगडरी दह, बासँरी माजलका िसता सथानहरु 

िाजमयाक तथा परयाटकीर जवकासको समभावना बोकेका छन  ।

 रस के्त्मा मयौसमरी खेतरीको रुपमा जसमरी, आल,ु मकै, कोदो, फापर, ियौ, जचनो, कागनुो, गहु,ँ भटमास, 

िान, मसरुो, तोररी लगारतका तेलहन, दलहन, खाद्ान् न तथा नगद ेबालरीको परायाप्त मात्ामा उतपादन गररी 

जनवायाहमखुरी बाट वरवसाजरक ककृ जषतफया  उ्मखु हुन सजकने अवसथा रहेको छ । रस के्त्मा के्त्री, ब्रहामण, 

िनिातरी र दजलत िाजतको जमजश्त बसोबास रहेकाले रस के्त् बहुभाजषक, बहुसासँककृ जतक, बहुिातरीर 

जबशेषताले भररएको छ । िाजमयाक सजहषणतुा र सामाजिक सद ्भाव रस के्त्को अजभ्न जचनाररी रहेको छ ।

२.२ कमजोि पषि

 भयौगोजलक जवकटताका कारण रस के्त्मा रातारातको सञ् िाल जवसतार गनया सजकएको छैन । जवकासका 

पूवायािारहरुको रथेष्ट मात्ामा जवकास र जवसतार गनया सजकएको छैन । शैजक्क अवसथामा राजषरिर सतरभ्दा 

्रून रहेको छ । जवद्ालर छाड्ने, अनपुजसथत हुने र कक्ा दोहोर ्राउने जवद्ाथशीको सङ्खरा बढ्दो क्रममा 

रहेको छ । सवासथरकमशी, सवासथर ससंथाहरुको गणुसतर वकृजद्ध गनया नसजकएका कारण प्रभावकाररी सवासथर 

सेवाको प्रतराभूत गनया सजकएको छैन ।

२.३ अर्वसि

 च्दननाथ भैरव नाथ मज्दर, प्च दवेल, सत् खमवा, ठाकुरजरू, जगडरीदह, शखं दह िसता िाजमयाक सथानको 

बरापक प्रचार प्रसार गररी परयाटन जवकासको सभंावना रहेको छ । तरसतै िमुला बाट मगु,ु डोलपा र िािरकोट 

जिलला िोडने सडकको सतर उ्नतरी गररी रस नगरपाजलकालार थप बरापाररीक ग्तबर जब्दकुो रुपमा 
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जबकास गनया सजकने सभंावना रहेको छ ।रस के्त्मा सराउ तथा अ्र फलफुल र तरकाररी उतपादनमा 

बरावसाररीक िोड तथा बिाररीकरण गनया सकेमा नगरके्त्को गररीबरी ्रूजनकरणमा सहरोग परुाउने सभंावना 

रहेको छ । रसैगररी रस के्त्मा पाईने वनपैदावर तथा ककृ जष उतपादनलाई वरवसाजरकता तफया  उ्मखु गराउन 

सजकने समभावना कारम रहेको छ ।

२.४ चूनौती

 दईु दशकपजछ िनप्रजतजनजिको ररक्तता अ्तर भएको हुदँा रससगैँ अनजग्तरी पररवतयानका सवंाहकहरुको 

उदर हुन ुसवाभाजवक रहेको छ । तथाजप जवगतमा िनप्रजतजनजिजवहरीन राजर सरं्त्ले जसियाना गरकेा नागररक 

र रािजनतरी जबचको दरुरी कम गनयामा अबको उिायाशरील समरवजि खचया गनुयापनने अवसथा रहेको छ । रसै वरीच 

राजरको शासन वरवसथामा सघंरीरताको नरा ँअभरास सथानरीर सरकारको कािँमा आईसकेकाले सथानरीर 

तहको सफल काराया्वरन गनने रगुा्तकाररी जिममेवाररीलाई सफलतापूवयाक अवतरण गनने दाजरतव थजपएको 

छ । जवजवि कारणबाट राजरको मलुप्रवाहरीकरणबाट वञ् जचत भएका समूहलाई गजतशरील शासन पद्जतमा 

समाजहत गददै लैिानपुनने जिममेवाररीहरु रगुले प्रदान गरकेो छ । गणुसतररीर जशक्ा, सवयासलुभ सवासथर, 

रातारातको पहुचँ, दरीगो जवकास, खाद् सरुक्ा, गणुसतररीर िरीवनको प्रतराभूत गनया कजटबद्ध भई लागनपुनने 

भएको छ । नेपाल सरकारले अ्तराजषरियार िगतमा िनाएका प्रजतवद्धताहरु परुा गनया जदगो जवकास (SDG) 

का  लक्रहरुको प्राजप्त, मानव जवकास सूचकांकमा उललेखर सिुार गनुयापनने अवसथा रहेको छ । सशुासनको 

प्रतराभूत गराई िनसतरमा राजरको उपजसथजतको वोि गराउदँ ैराजर र राषरि जनमायाणलाई सदुृढ बनाउदँ ै

लैिानपुनने अवसथा जवद्मान रहेको छ । 

३. सथानीय  चािपर्ववा  तथा  जात्रा  ि मेिाहरुको लर्वर्विण

क्र.स. चािपर्ववा, मिेा र्वा जात्राको नाम मनाइन ेमलहना लतलथ
मनाउन े

जातजालत

१ माघे  सकं्रातरी माघ माघ १ गते सवै जह्दु

२ साउने सकं्रातरी साउन साउन १ गते सवै जह्दु

३ चैते दशै चैत् चैत् शकुल अष्टमरी सवै जह्दु

४ घटसथापना असोि वा काजतयाक आजश्न शकुल प्रजतपदा जह्दु

५ बडा दशै असोि काजतयाक आजश्न शकुल दशकी जह्द ु

६ जतहार भारजटका असोि काजतयाक काजतयाक शकुल जद्धजतर जह्द ु

७ च्दनाथ मज्दरको लगरी जलगा ता्ने असोि एकादशरी एकादशरी जह्द ु

८ च्दनाथ मज्दरमा जलगा ठडाउने असोि  घटसथापनाको जदन जह्द ु
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९ हररताजलका जति साउद भाद् भाद् शकुल तकृजतरा जह्द ु

१० बैशाख पनुरी बैशाख बैशाख शकुल पजुणयामा जह्द ु

११ साउने पनुरी साउन साउन पजुणमा जह्द ु

१२ गारिात्ा साउन वा भाद् भाद् ककृ षण प्रजतपदा  जह्दु

१३ ककृ षणाअष्टमरी साउन वा भदयौ भाद् ककृ षण अष्ठमरी जह्दु

१४ लोसार पयौष र माघ
पयौष १५ तामांङ माघ 

शकुल प्रजतपदा शेपाया

तामाङ,लामा 

र शेपाया

१५
हररताजलका जति दानसाग ुसनान र 

ब्रत
साउन वा भाद् भाद् शकुल तकृजतरा जह्दु

१६ जक्रसमस डे पयौष  जक्रजश्रन

४. पयवाटकीय सथिहरुको लर्वर्विण (िालमवाक/ऐलतहालसक/ पुिाताल्र्वक)

क्र.स. पयवाटकीय सथि र्विा 
न.ं सथिको मह्र्व

्ैदलनक औसतमा 
आउन ेपयवाटकहरुको 

सङ््या
कैलियत

१ बागवानरी फारम १० फलफुल फारम जसिनल

२
ठाकुरजर ुमज्दर

जसद्धगफुा, जगररदह
१० िाजमयाक तथा परयाजटर सथल जसिनल

३ सकदह, जवष्टदह १० िामशीक सथाल जसिनल

४ स्तोसरी माता मज्दर ७ िाजमयाक सथल जसिनल

५ प्च दवेल ७ पाणडव द्धारा बनारएका दवेल जसिनल

६
च्दननाथ भैरवनाथ 

मज्दर
५ िाजमयाक सथल जसिनल

७
KTS (Karnali 
Technical School)
Area

३ परयाटजकर सथल जसिनल

८ दानसागँु १ िाजमयाक सथल जसिनल

९ बासँरी माजलका
६, ७ 

र ८
िाजमयाक सथल जसिनल

१० गेडेजसम मज्दर ९ िाजमयाक सथल जसिनल
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५. र्वतवामान भू-उपयोग समबनिी लर्वर्विण
क्र.स. लर्वर्विण षिते्रिि (र्वगवा लक.मी.) प्रलतशत

१ ककृ जष के्त् ५०० हे

२ वन तथा चरण के्त् ११३०० हे

३ आवास के्त् १९० हे

४ नदरीनालाले ओगटेको के्त् ९१८ हे

५ ताल तलैरा

६ औद्ोजगक के्त्

७ सडकले ओगटेको के्त्

८ अ्र

जममा १८८५० हे

स्रोतः केन्द्रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया, २०६८

६. लसलंचत षिते्रििको लर्वर्विण
क्र.स. लर्वर्विण षिते्रिि (हकेटि मा) कैलियत

१ सालैभर जसजंचत २१२९ हे

२ मयौसमरी जसजंचत १६१० हे

३ कुल जसजंचत के्त्फल ११७१ हे

४ अजसजंचत के्त्फल ८१३८२० हे

५ खेतरीरोगर िजमन १३९५५७५९ हे

६ खेतरी गररएको िजमन १३९१२१०९ हे

स्रोतः वजल्या कृवि विकयास कयाययाया्य, जुम्या

७. र्वन षिते्र तथा नसवािी समर्वनिी लर्वर्विण
क्र.स. लर्वर्विण सं् या षिते्रिि (हकेटिमा) प्रलतशत

१ सामदुाजरक वन १८ १७१६

२ सरकाररी सरंजक्त वन १९ ८०९७

जममा ३७ ९८१४

स्रोतः वजल्या िन कयाययाया्य, जुम्या
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८. सिकािी  ि सार्ववाजलनक जगगाहरुको लर्वर्विण
क्र.स. जगगा िहकेो सथान षिते्रिि (र्वगवा लक.मी.) सर्वालम्र्व

१ च ना १ दजेख १० समम कररव १३ हिार वगया जम नेपाल सरकार

जममा १३ हजाि

स्रोत सयाविककरो गयाविस

९. जनसङ््या लर्वतिणको अर्वसथा
लर्वर्विण जनसङ््या

साल २०५८ २०६८

िनसङ्खरा १६१७५ १८०७४

पररवार सङ्खरा ३१३७ ३७३६

िनसङ्खराको अनपुाजतक जवतरण ९६।३४

िनघनतव प्रजत बगया जकजम १५८।५२ १७७।१३

पररवारको औसत आकार ६।०१ ५।४०

मजहला परुुष अनपुात ०।९४ ०।९६

स्रोतः रयावट्रिय जनगणनया २०६८

१०. र्विा अनसुाि घििुिी तथा जनसङ््याको लर्वर्विण
र्विा 
न.ं

घि परिर्वाि 
सङ््या पुरुष मलहिा जममा षिते्रिि र्वगवा 

लक.मी. जनघन्र्व मु् य र्वसतीहरु

१ ४३९ १०३८ १०६१ २०९९ १।५६ १३४५।५ तजलचयौर, अाचारयाबाडा

२ ३५४ ९०४ ८५४ १७५८ 5.63 ३१२।३ भणडाररीबाडा, खोजलकोट

३ ३८८ ९४५ ९५८ १९०३ 20.47 ९३ जसमखाडा, बढुथबाडा

४ ४१७ १०२१ १०१० २०३१ 2.94 ६९०।८ मालाजभड

५ २४८ ७०५ ७८३ १४८८ ०।६५ २२८९।२ बिार

६ ४४५ ९०२ ९४४ १८४६ ३।७४ ४९३।६ जछना जविरनगर

७ ३८४ ८८५ ९०९ १७९४ २१।०७ ८५।१ महतगाउँ र जमचा
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८ ४८७ १२७७ १३८७ २६६४ २३।७५ ११२।२ उमखोला

९ ५७३ १२०७ १३६६ २५७२ ६।६२ ३८८।५ श्रीढुसका

१० ५३६ १३६३ १३६६ २७२९ १५।६१ १७४।८ काजतयाकसवामरी

जममा ४२७१ १०२४७ १०६३८ २०८८४ १०२।४ २०४।७  

स्रोतः केन्द्रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

११. उमिे तथा लिङ्गको आिािमा जनसङ््याको लर्वर्विण
उमिे समहू मलहिा पुरुष तेश्ो लिङ्गी जममा

५ वषया भ्दा मजुन ३५६ ३५५ ० ७११

५-९ वषयासमम १११५ १४७६ ० २५९१

१०-१४ वषयासमम १०८३ १४६८ ० २५५१

१५-१८ वषया समम १८८३ १८६६ ० ३७४९

१९-२४ वषयासमम १९७० १७०७ ० ३६७७

२५-४५ वषयासमम १८६९ १६४१ १ ३५११

४६-५९ वषयासमम १२६६ १४७९ ० २७४५

६०-६९ वषयासमम ४३२ ३२३ ० ७५५

७० वषयाभ्दा माजथ २७३ ३२१ ० ५९४

जममा १०२४७ १०६३७ ० २०८८४

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

१२. आलथवाक रुपिे सलक्रय जनसङ््याको अर्वसथा
उमिे समहू पुरुष मलहिा जममा प्रलतशत

० दजेख १४ ३२९९ २५५४ ५८५३ २८।०३

१५ दजेख ५९ ६६९४ ६९८८ १३६८२ ६५।५१

६० भ्दा माजथ ६४४ ७०५ १३४९ ६।४६

जममा १०६३७ ६२४७ २०८८४ १००

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८
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१३. मातकृभाषाको आिािमा जनसं् याको लर्वर्विण
क्र.स. मातकृभाषा प्रलतशत

१ नेपालरी ९४ प्रजतशत

२ तामांङ ३ प्रजतशत

३ अ्र ३ प्रजतशत

जममा १०० प्रलतशत

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

१४. िमवाको आिािमा जनसङ््याको लर्वर्विण
क्र.स. िमवा प्रलतशत

१ जह्दु ९१

२ बयौद्ध ३

३ रसार २

४ अ्र ४

जममा १००

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

१५. जातीयताको आिािमा जनसङ््याको लर्वर्विण
क्र.स. जालतयता प्रलतशत

१ के्त्री ५१

२ बाहुन २८

३ दजलत १७

४ अ्र ४

जममा १००

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८
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१६. लिङ्ग ि उमिेका आिािमा घिमिुीको लर्वर्विण

लिङ्ग जममा
घिमिुीको सङ््या

१४ र्वषवा 
समम

१५-२५ 
बषवा 

२६-३६ 
बषवा

३७-४७ 
बषवा

४८-५८ 
बषवा

५९-६९ 
बषवा

७० बषवा ्ेदलख 
मालथ

िममा ४२७१ ० २०३ ७५५ १९७ २३७७ ५६८ १७१

परुुष २९५३ ० १०९ ३७८ ११५ १३०५ २६४ ७८२

मजहला १३१८ ० ९४ ३७७ ८२ १०७२ ३०४ ८९

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

१७. १० र्वषवा ि सो भन्दा मालथका मलहिा पुरुषहरुको पलहिो पटक लर्वर्वाह  
  गिकेो उमिेको आिािमा जनसं् या

लिङ्ग जममा

पलहिो पटक लर्वर्वाह गिकेो उमिे

१०
 ब

ष वा 
भन

्दा
 म

लुन

१०
-१

४ 
र्वष

वा

१५
-१

९ 
र्वष

वा

२०
-२

४ 
र्वष

वा

२५
-२

९ 
र्वष

वा

३०
-३

४ 
र्वष

वा

३५
-३

९ 
र्वष

वा

४०
-४

४ 
र्वष

वा

४५
-४

९ 
र्वष

वा

५०
 ि

 स
ो 

भन
्दा

 म
ालथ

िममा ५५०३ ० ० ८८४ १४५५ १२३० १६३२ ११७३ १०७ १८ ४

परुुष ३१४८ ० ० ५२५ ९०८ ७८६ ४९५ ३२९ ९३ १० २

मजहला २३५५ ० ० ३५९ ५४७ ४४४ ११३७ १४४ १४ ८ २

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

१८. अपाङ्गताको आिािमा जनसङ््या

लिङ्ग
जममा 

अपाङ्गता 
सङ््या

अपाङ्गताका आिािमा जनसङ्या

पूणवा अशक्त अपाङ्गता 
(िातो िङको)

अलत अशक्त अपाङ्गता 
(नीिो िगंको)

मधयम अपाङ्गता 
(पहेंिो िङ्गको)

सामानय अपाङ्गता 
(सतेो िङ्गको)

िममा १९७ ५८ ८४ २२ ३३

परुुष १०९ ३६ ४९ ८ १६

मजहला ८८ २२ ३५ १४ १७

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८
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१९. अपाङ्गता परिचयपत्र लिएका बािबालिकाको लर्वर्विण

अपाङ्ंगता परिचय पत्रको लकलसम
परिचय पत्र लिएका बािबालिकाको सङ््या

बालिका बािक जममा

अजत अशक्त अपाङ्गता(नरीलो रगंको) २० २५ ४५

मधरम अपाङ्गता (पहेंलो रङ्गको) ९ ११ २०

सामा्र अपाङ्गता (सेतो रङ्गको) ७ ५ १२

जममा ३६ ४१ ७७

स्रोतः सयाविक वज.वि.स./ केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

२०. िानाको प्रकािको आिािमा घििुिी सङ््या
लस.न.ं घिको प्रकाि सं् या प्रलतशत

१ फुस तथा खरले छाएको ० ०

२ िसता/चरादरले छाएका २१२५ ४९।७५

३ टारल तथा ढुङ्गाले छाएको २ ०।०५

४ आर.जस.जस. ७५ १।७६

५ काठले छाएको ० ०

६ माटोले छाएको २०६९ ४८।४४

७ अ्र ० ०

८ उललेख नभएको ० ०

जममा ४२७१ १००

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

२१. सर्वालम्र्वको आिािमा घिपरिर्वािको बसोर्वासको अर्वसथा
लस.न.ं सर्वालम्र्वको लर्वर्विण परिर्वाि सङ््या प्रलतशत

१ जनिरी ४१३२

२ भाडामा ७८

३ ससंथागत ५३

४ अ्र ८

जममा ४२७१

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८
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२२. खानपेानीको स्ोतको आिािमा घिपरिर्वाि समबनिी लर्वर्विण

लस.न.ं खानपेानीका स्ोतहरु घिपरिर्वाि सङ््या प्रलतशत

१ पारपिारा सावयािजनक िारा १७७२ ४१।४९

२ ट्रवेुल/हे्डपमप ० ०

३ ढाजकएको रनार/कुवा ० ०

४ नढाजकएको रनार/कुवा ० ०

५ मलुको पानरी २९ ०।६८

६ खोला /नदरीको पानरी ६७ १।५७

७ अ्र ६८७ १६।०९

८ उललेख नभएको एक घर एक िारा १७१६ ४०।१८

जममा ४२७१ १००

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

२३. इनिन प्रयोगको आिािमा घिपरिर्वाि लर्वर्विण

लस.न.ं इनिनको प्रकाि घिपरिर्वाि सं् या प्रलतशत

१ दाउरा २३८१ ५५।७५

२ मरट्टतेल ० ०

३ एल जप गरासँ १५१७ ३३।५२

४ गईुठा ७५ १।७६

५ गोबर गरासँ ३ ०।०७

६ जबिलुरी ० ०

७ अ्र २९५ ६।९१

जममा ४२७१ १००

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८
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२४. बत्ती प्रयोगको आिािमा घिपरिर्वाि लर्वर्विण
लस.न.ं र्वत्तीको प्रकाि घिपरिर्वाि सङ््या प्रलतशत

१ जबिलुरी २९७६ ६९।६८

२ मरट्टतेल १५ ०।३५

३ बारोगरासँ ३ ०।०७

४ सोलार १२७७ २९।९०

५ अ्र ० ०

६ उललेख नभएको ० ०

जममा ४२७१ १००

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

२५. उपिबि सरे्वा सलुर्विाको आिािमा घिपरिर्वाि लर्वर्विण
लस.न.ं सरे्वा सलुर्विाको लर्वर्विण घिपरिर्वाि प्रलतशत

१ कुनै सेवा सजुविा नभएका ८५

२ कजमतमा एउटा सजुविा भएका १०८

३ रजेडरो भएका ५२१

४ जट.भरी. भएका ७४५

५ केवल लारन िोडेका ३४५

६ कमपरटुर भएका १२२

७ र्टरनेट सजुविा भएका १०३

८ टेजलफोन भएका २३४

९ मोबारल १५५५

१० गाडरी भएका १८

११ मोटरसारकल २२७

१२ सारकल १११

१३ अ्र सािन ३८

१४ जरिि ५९

१५ उललेख नभएका ०

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८
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२६. शौचािय प्रयोगको आिािमा घिपरिर्वाि लर्वर्विण

लस.न.ं चपपीको प्रयोग घिपरिर्वाि सङ््या प्रलतशत

१ चपशी नभएको ६९० १६।१६

२ फलस भएको (सावयािजनक ढल) ३ ०।०७

३ फलस भएको (सेजपटक ट्राङ्क) ६९३ १६।२३

४ सािारण २८८५ ६७।५५

५ उललेख नभएको ० ०

जममा ४२७१ १००

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

२७. बसाई सिाई समबनिी लर्वर्विण

बसाई सिाई लर्वर्विण मलहिा पुरुष जममा मु् य लजलिाहरु

न पा. जभत् आएका ० १ १ बजदयारा

न.पा. बाट बाजहर गएका १३ १४ २७ बाकेँ, दलेैख, काजलकोट

िममा १३ १५ २८

स्रोतः सयाविक गयाविसहरु

२८. खाद्यानन आ्मलनभवािताको अर्वसथाः

क्र.स. खाद्यानन उपिबिताको आिािमा परिर्वाि सङ््याको लर्वर्विण प्रलतशत कैलियत

१ ३ मजहना भ्दा कम खान पगुने पररवार ५०

२ ४-६ मजहना खान पगुने पररवार २५

३ ७-९ मजहना खान पगुने पररवार १६

४ १०-१२ मजहना खान पगुने पररवार ६

५ आफनो खेतवाररीको उतपादनबाट खान पगेुर बेच जबखन गनने पररवार ३

स्रोतः  वजल्या कृवि विकयास कयाययाया्य, जुम्या
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२९. सर्वालम्र्वको प्रकािको आिािमा मलहिा घिमिुी समबनिी लर्वर्विण

लस.न.ं सर्वालम्र्वको लर्वर्विण घिपरिर्वाि प्रलतशत

१ घरिगगा दबैुमा सवाजमतव भएका २१०० ४९।१७

२ िगगामा मातै् सवाजमतव भएका २०६४ ४८।३३

३ घरिगगा दबैुमा सवाजमतव नभएका ८ ०।२०

४ उललेख नभएको ० ०

जममा ४२७१ १००

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

३०. भू-सर्वालम्र्व समबनिी लर्वर्विण

लस.न.ं सर्वालम्र्वको लर्वर्विण घििुिी प्रलतशत

१ सवाजमतव भएका ३३९९ ७९।५८

२ सवाजमतव नभएका ८ ०।१९

३ आफनो िगगा अरुलाई कमाउन जदएको ४७७ ११।१७

४ अरुको िगगा कमाउन ३८७ ९।०६

५ उललेख नभएको ० ०

जममा ४२७१ १००

                                            स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

३१ .परिर्वािको सर्वालम्र्वमा िहकेो जगगा जलमन समबनिी लर्वर्विण

लस.न.ं सर्वालम्र्वको लर्वर्विण
जममा घििुिी प्रलतशत

पहाि (िोपनी)

१ २ रोपनरी भ्दा कम ७५८ १७।७५

२ २ दजेख ५ रोपनरी समम १५३७ ३५।९९

३ ६ दजेख १० रोपनरी समम ९६१ २०।५०

४ ११ दजेख २० रोपनरीसमम ६२० १४।५२
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५ २० रोपनरी भ्दा माजथ ३८७ ९।०६

६ िगगा नै नभएको ८ ०।१८

७ थाहा नभएको ० ०

जममा           ४२७१ १००

स्रोतः सयाविककया गयाविसहरु

३२. आलथवाक र्वषवा २०७३।७४ को पल्जकिण लर्वर्विण
क्र.स. लर्वर्विण २०७३/०७४ को पल्जकिणको लर्वर्विण

१ ि्मदताया १६२९

१.१ ५ वषया सममको ९१२

१.२ ५ वषया दजेख १८ वषया सममका बालबाजलका ५७४

१.३ १८ वषया माजथका माजनस ३८३

२ मकृतर ुदताया ५९

३ समब्ि जबचछेद २

४ बसाई सराई १८

५ जववाह दताया २५३

५.१ १८ वषया भ्दा कम उमेर ०

५.२ १८ वषया भ्दा माजथ ३५३

जममा ३५३०

स्रोतः सयाविक गयाविसहरु

३३. आलथवाक र्वषवा २०७३।७४ भएको नागरिकता तथा अनय लसिारिसहरुको लर्वर्विणः
क्र.स. लर्वर्विण लसिारिस सङ््या

१ नागररकता जसफाररस ५३२

२ नाता प्रमाजणत १६१

३ अ्र जसफाररस १३२८

४ नकशा पास सङ्खरा ६७

स्रोतः सयाविककया गयाविसहरु
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३४. जयेष् नागरिक तथा एकि मलहिाहरुको लर्वर्विण २०७३।७४

क्र.स. लर्वर्विण सङ््या कैलियत

१ जरेष्ठनागररक (७०वषयामाजथ) २५२

१.१ मजहला ११३

१.२ परुुष १३९

जममा जेष् नागरिक २५२

 ्दलित

१ मजहला १४४

२ परुुष १४०

जममा ्दलित २८५

जममा एकि मलहिा ३२१

 जममा पूणवा अपाङगता  ५८

१ मजहला २२

२ परुुष ३६

जममा अपाङगता आलसक ८४

१ मजहला ५७

२ परुुष २७

स्रोतः िडया कयाययाया्य

३५. र्विा अनसुाि सामालजक सिुषिा भत्ता पाउने वयलक्तहरुको लर्वर्विण

र्विा न.ं
जेष् नागरिक 

भत्ता - कणावािी
लबिर्वा 
भत्ता

पूणवा 
अपाङ्गता 

भत्ता

अलत अशक्त 
अपाङ्गता 

भत्ता

बाि पोषण 
भत्ता 

(कणावािी)

जे .ना. 
औषिी 

उपचाि भत्ता
जममा

सं् या सं् या सं् या सं् या सं् या सं् या सं् या

  १ ११५ २० १८ १९९ १९ ३७१

  २ ८७ २२ ३ ७ १५९ १८ २९६

  ३ १९७ ६७ ६ ८ २२४ २६ ५२८

  ४ १५७ ४६ १० ११ १२८ २४ ३७६

  ५ ३९ ३५ ० ० १२० ०     १९४
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  ६ १३० १२ १ ४ १४२ ६० ३४९

७ १७० ३२ १ ७ २०८ ७० ४८८

८ १०२ ३७ ७ १२ २७५ ७५ ५०८

९ ११७ ४० ११ १० ३५२ ४५ ५७५

  १० २०२ ५५ १२ ३० २९९ ५२ ६५०

जममा १३१६ ३६६      ५१ १०७ २१०६ ३८९ ४३३५

३६. र्वालषवाक कायवाक्रमबाट िलषित कायवाक्रमतिवा  भएको लबलनयोजन तथा खचवाको अर्वसथा
आलथवाक र्वषवा िलषित कायवाक्रम लबलनयोलजत िकम खचवा िकम

०७२।०७३ मजहला ३० लाख २९ लाखा ५० हिार

०७२।०७३ बालबाजलका ३० लाख ३० लाख

०७२।०७३ दजलत, िनिातरी वा सरीमा्तककृ त ४० लाख ३५ लाख ७६ हिार

०७२।०७३ अ्र ० ०

जममा १ किोि ९५ िाख २६ हजाि

स्रोतः

३७. शैलषिक ससंथाहरुको लर्वर्विण
लर्वर्विण सिकािी साम्ूदालयक लनजी लर्वद्यािय कुि

आिारभूत ९ वटा ८ १७

मा.जव. ६ वटा १ ७

उ.मा.जव. ४ वटा १ ५

स्रोतः वजल्या विक्या कयाययाया्य, जुम्या

३८. लर्वश्वलर्वद्यािय तथा किेजहरु
क्र.स.  किेजको नाम ठेगाना स्चालित कायवाक्रम तथा तह लर्वद्याथपी सङ््या

१ िमुला बहुमखुरी करामपस चना २ सनातकोत्तर ३८५

२ कणायालरी सवासथर जवज्ान प्रजतसठान चना २ प्रजवणता प्रमाणपत् तह १९२

३ कणायालरी प्राजवक जशक्ालर चना ३ प्राजवजिक एस एल सरी ४६४

जममा लर्वथाथपी १०४१
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३९. ५ र्वषवा र्वा सो भन्दा मालथकाको साषििताको आिािमा जनसङ््याको लर्वर्विण

लिङ्ग ५ र्वषवा ि ५ र्वषवा भन्दा 
मालथको जनसङ््या

जनसङ््याको अर्वसथा

िे्न ि पढ्न 
सकने पढ्न मातै्र सकने पढ्न िे्न 

नसकने
थाहा 

नभएको

िममा ११६०७ ३३४१ २८६३ ३०७३

परुुष ६८०९ १८७१ ५३२ १२०१

मजहला १४७९८ ११४७० ११९३१ १८७२

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

४०. लर्वद्याियमा अधययन गरििहकेा िात्रिात्राहरुको लर्वर्विणः

तह
सिकािी लर्वद्यािय लनजी लर्वद्यािय

कुि जममा
कषिा िात्र िात्रा जममा कषिा िात्र िात्रा जममा

प्रा.जव.

१ २५२ २१९ ४७१ १ २३९ २४१ २८० १७०३

२ २७२ २७३ ५४५ २ १८५ २४६ ४३१ १९५४

३ २७३ १७८ ५५१ ३ २०३ २५४ ४५७ १९१९

४ २६६ २३५ ५०१ ४ २४५ २५० ४९५ १९९६

५ २६४ २६५ ५२९ ५ १७२ २४३ ४१५ १८९३

जन.मा.जव.

६ २१० १८५ ३९५ ६ १२० १३८ २५२ १३०६

७ १७१ १८१ ३५२ ७ ८५ ५६ १४१ ९९३

८ २३७ १५३ ३९० ८ ५९ ४८ १०७ १००२

मा.जव.
९ ३३२ २९१ ६२३ ९ २९ १८ ४८ १३५०

१० २९० २८० ५७० १० ३१ ३३ ६४ १२७८

उ मा जव
११ १८२ २२० ४०२ ११ ९७ १२९ २२६ १२६७

१२ २५४ १८२ ४३६ १२ १२३ १४४ २६८ १४१९

करामपस १९७ १८८ ३८५ ० ० ० ० ३८५

स्रोतः
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४१. ५ र्वषवा ि सो भन्दा मालथकाको शैलषिक अर्वसथा

लिङ्ग जममा

जनसङ््याको अर्वसथा

स
ाषि

ि

प्रा
.लर्व

. त
ह 

(१
-५

)

लन
.म

ा.ल
र्व.

 त
ह 

(६
-८

)

मा
.लर्व

. त
ह 

(९
-१

०)

एस
.ए

ि
.स

ी

प्रल
र्वण

ता
 

प्रम
ाण

पत्र
 त

ह

सन
ात

क
 त

ह

सन
ात्त

क
ोत्त

ि 
तह अ
नय

अ
नौ

पच
ारि

क
 

लश
षि

ा

तह
 न

खु
िे

क
ो

िममा २०१७३ ३५० ३८७५ १६३७ १३०५ ३५७५ १३५० ४५०१ १४१ २७०० ७३९  

परुुष ९८७६ १५६ १९९४ ६४५ ७२० १६३२ ५७० २५१३ ८५ १४७६ १३५  

मजहला १०२९७ १९४ १९३१ ९९२ ५८५ १९४३ ७८० १९८८ ५६ १२२४ ६०४  

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

४२. लर्वद्याियमा भनावा नभएका तथा लर्वद्यािय िािेका बािबालिकाहरुको लर्वर्विण
लिङ्ग भनावा नभएको सङ््या लर्वद्यािय िािेको सङ््या

छात् ४ िना

छात्ा ३ िना

िममा ७ िना

स्रोतः केन््रीय तथययाङ्क विभयाग, रयावट्रिय जनगणनया २०६८

४३. कुि साषििता ्दिमा मलहिाहरुको लहससा
लर्वर्विण २०५८ को प्रलतशत २०६८ को प्रलतशत

कुल साक्रता दर ४७।५ ५९।३३

परुुष साक्रता दर ६२।०३ ७५।०३

मजहला साक्रता दर ४९।९७ ६६।७६

४४. र्विा अनसुाि साषििता प्रलतशत
र्विा नं  औषतमा साषिि प्रलतशत

१
मजहला २८

परुुष ४६।५३

२
मजहला ४७।६९

परुुष ५२।३०
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३
मजहला ४६।५९

परुुष ५३।४०

४
मजहला ४८।०१

परुुष ५१।९८

५
मजहला ७७।९०

परुुष ८८

६
मजहला ८५।४८

परुुष ९१।३५

७
मजहला ७५।९०

परुुष ७९।७७

८
मजहला ४९।२०

परुुष ५५।१०

९
मजहला ५२।४

परुष ५७।१४

मजहला ४९।४६

१० परुुष ५०।५४

जममा

४५. बािलर्वकास केनद्रको लर्वर्विण

लस. न.ं र्वाि लर्वकास केनद्रको जममा सङ््या
भनावा भएका र्वािर्वालिका सङ््या

जममा
बािक बालिका

१ १५ ५३७ ४८६ १०२३

स्रोतः बया्विकयास केन्द्
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४६. बाि स्जािको अर्वसथा

लस.न.ं
बाि स्जािको 

लबर्विण

स्दसय सङ््या

जममा
िैङ् लगक आिाि सामालजक आिाि

बािक बालिका ्दलित जनजालत अनय

१ वडा नं १, २, ३, ३२ ३० १४ २ ६२

२ वडा नं  ४, ५ २९ २१ ११ ४ ० ६५

३ वडा नं  ६, ७ ६ १२ ३ ३ २६

४ वडा न  ८, ९, १० १२ ७ ५ १ १९

स्रोतः

४७. लर्वशेष लशषिातिवा  स्ोत कषिामा अधययनित िात्र/िात्िाको लर्वर्विण

लस.न.ं
लर्वशेष लशषिा 

लर्वद्यािय

अपाङ्ग बािबालिकाको कषिागत लर्वर्विण

जममाकषिा १ कषिा २ कषिा ३ कषिा ४ कषिा ५

िात्र िात्रा िात्र िात्रा िात्र िात्रा िात्र िात्रा िात्र िात्रा

१ िनता उ मा 
जव महतगाउँ ५ ४ ०३ ५ २ २ १ २ २ ५ ३१

२ कणायालरी मावरी 
अनामनगर २ १ ० २ २ २ १ २ २ ५ १९

स्रोतः वजल्या विक्या कयाययाया्य, जुम्या

४८. लर्वद्याियहरुमा शौचाियको लर्वर्विण

जममा 
लर्वद्यािय 
सङ््या

शौचाियको लकलसम (सङ््या उलिेख गनने)

जममासामानय, 
सबैिे प्रयोग 

गनने लकलसमको

लशषिक लशलषिकाका 
िालग लभन्दा लभन्ैद 

भएको

िात्रािात्रका 
िालग लभन्दा 
लभन्ैद भएको

अपाङ्गका 
िालग लभन्दा 
लभन्ैद भएको

शौचािय 
नभएको

२१ ३५ १५ १७ २ १ ७०
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४९. तहगत लशषिक लबर्विण

तह
सर्वीककृ त ्दिबन्दीमा कायवाित

परियोजना िाहत लनजी PCF कैलियत
 जममा सथायी असथायी

प्राजब ९७ १५ ४० ५ १७ २०

जनमाजब ७ २ ३ ० ० २

माजब १२ ६ २ ३ १

उ मा जव २० १५ २ ३ ०

५०. लशषिक तथा कषिा कोठाको पयावाप्तताः
क स लबिाियको नाम लबिालथवा सं् या लशषिक सं् या लबिालथवा कषिा कोठा हरु

१ श्री रतन चडेुश्र उ मा जव वोहोरागाउँ ४४० २० १४

२ काजतयाक सवामरी जन मा जव गैरागाउँ १०३ ७ १२

३ िनजरोतरी माजव  बारकोटेवाडा १३५ १२ १४

४ नवप्रभात प्राजव दानसाघँु १८५ ५ ८

५ सरसवजत प्राजव जमचा ६९ ६ ७

६ िनता उ मा जव महतगाउँ १९०९ ३२ २२

७ च्दननाथ उ मा जव खलंगा बिार १०३१ २६ ३८

८ कणायालरी माजव अनामनगर ४८४ २८ ३५

९ जि एम जड  बोजडयाङ सकुल भारजतबाडा २९० १७ १०

१० कजनकाजनसा उ मा जव िमुला बिार ९७९ ४३ ४०

११ से्पल रंजलस जमजडरम बोजडयाङ सकूल ३१२ २२ २१

१२ असोक प्राजव भारजतबाडा ६१ ५ ९

१३ जसजद्धजवनारक प्रा जव मालाजभड ३४ १ ३

१४ भगवजत प्राजव भणडाररीबाडा ७२ ६ ११

१५ कोटेशाघ ुप्राजव डाडाकोट ८५ ६ ७

१६ कैलास प्राजव ६३० ३३ २४
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क स लबिाियको नाम लबिालथवा सं् या लशषिक सं् या लबिालथवा कषिा कोठा हरु

१७ माजलका जनमाजव आचारयाबाडा ४६१ ७ १२

१८ िे आर कणायालरी िमुला बिार ८०० १७ २२

१९ एजसरा र्टरनेशनल सकुल ३६३ २३ २२

२० भैरव मा जव िपुरीढुसका ४६८ १६ ११

२१ ज्ानकु्ि मा जव श्रीढुसका ३१९ १३ १५

२२ भगवतरी मा जव िाजतजभड ३२१ १२ १०

२३ दउेतरी प्रा जव सरालगाउँ ३७ १ ३

िममा ९५८८ ३५८ ३७०

५१. लर्वद्यमान सर्वासथय सरे्वाहरु
क्र.स. सर्वासथय सरे्वा सङ््या र्वेि सङ््या

१ जिलला िनसवासथर कारायालर १

२ कणायालरी सवासथर जवज्ान प्रजतष्ठान १ ५०

३ प्रसजुत गकृह १ २०

४ बाल असपताल

५ आरवुनेद असपताल १ कोठा १० वे ५

६ प्राथजमक सवासथर के्द् 

७ सवासथर चयौकी ३ १२ कोठा

८ उप-सवासथर चयौकी - -

९ प्राथजमक सवासथर सराहार के्द् - -

१० नरीिरी असपताल १ २०

११ फामनेसरी - -

१२ जचजकतसक सङ्खरा १४ -

१३ जचजकतसक अनपुात - -

१४ जकलजनक ११ -
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क्र.स. सर्वासथय सरे्वा सङ््या र्वेि सङ््या

१५ वजथयाङ से्टर - -

१६ पोजल जकलजनक ० -

१७ सवासथर ससंथामा सतुकेररी गराउने प्रजतशत ८९ -

१८ दक् सवासथरकमशी बाट सतुकेररी गराउने प्रजतशत ८५ -

१९ सडेुनरीबाट सतुकेररी गराउन प्रजतशत २ -

२० जभजसटरी के्द् सङ्खरा - -

२१ मजहला सवरसेंजवका सङ्खरा ८१ -

२२ जट.बरी. उपचार के्द् ४

२३ पररवार जनरोिन का ५ जबजि र ३ जवजिको सेवा उपलबि 
सवासथर ससंथा सखंरा ४ -

२४ जब.ओ.सरी. (आिारभूत) - -

२५ जस.ई.ओ.सरी. (अपरसेन सेवा) उपलबि सवासथर ससंथा - -

२६ गभयावतरी िाचँ पजहलो पटकको प्रजतशत ९५८

२७ गभयावतरी िाचँ चयौथयौ पटक सममको प्रजतशत ५२ -

२८ सतुकेररी पश्ात िाचँ गराउन आउने प्रजतशत १५

स्रोतः वजल्या सियासथय कयाययाया्य, जुम्या

५२. खोप सरे्वाको लर्वर्विण

क्र.स.
लर्वर्विण आ.र्व. २०७०/०७१ आ.र्व. २०७१/०७२ आ.र्व. २०७२/०७३

सङ््या सङ््या सङ््या सङ््या

१ जब.जस.जि. १२५ ११९ ११८

२ जड.जप.जट. १२६ २८६ २६४

३ हेपाटारजटस जब १२६ ८६ १६४

४ दादरुा १३२ २६१ १२०

५ पोजलरो ३ १२६ ८६ ६४

६ जट.जट. (गभयावतरी मजहला) १३९ १३७ १२६
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५३. खोप सरे्वा िोि्न ेबािबालिकाको लर्वर्विण

क्र.स.
लर्वर्विण आ.र्व. २०७०/०७१ आ.र्व. २०७१/०७२ आ.र्व. २०७२/०७३

सङ््या सङ््या सङ््या सङ््या

१ जब.जस.जि. र दादरुा १५७ १४५ १३८

२ जड.जप.जट. हेपाटारजटसजब 
पोजलरो ३ जट.जट. १६५ १२३ १९०

३ खोप नलगाएका 
बालबाजलका ११२ ११० १८

 स्रोतः वजल्या सियासथय कयाययाया्य, जुम्या

५४. लबगत ३ र्वषवाहरुको पोषणको अर्वसथा

क्र.स. लर्वर्विण आ.र्व. 
०७०/०७१

आ.र्व. 
०७१/०७२

आ.र्व. 
०७२/०७३

१ ५ वषया मजुनको बजुद्ध अनगुमन पटक

२ गभयावजत मजहलालारया आरयारन चककी जबरतण िना ५६८ १३७ १२६

३ गभयावजतमजहलालारया िकुाको औषजि जबरतण िना १५३ १३७ १२६

४ सतुकेररी मजहलालारया जभटाजमन जबरतण िना १२४ १२४ १२४

५ ६मजहना दजेख ५ वषया सममका बचचालारया जभटाजमन जबरतण िना ३०३ ९१४ २४६

६ १ दजेख ५ वषया सममका बचचालारया िकुाको औषजि जबरतण िना ३०३ ९१४ २४६

श्रोत वजल्या सियासथय कयायया्य, जुम्या

५५. र्वन षिते्रको लर्वर्विण

क्र.स.
र्वनषिते्र (लनजी र्वन र्वाहके)

षिते्रिि (हकेटि) कै.
लबर्विण गा पा सं् या

१ सामदुाजरक वन च्दननाथ १८७।८

२ कबलेुरजत वन च्दननाथ ११४।५

३ राजष्टर वन च्दननाथ २३२६७।७
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५६. खानपेानी प्रयोगको अर्वसथाः

क्र.स. सालर्वक गालर्वसको नाम ि र्विा खानपेानी पहुचको अर्वसथा 
(coverage)

खानपेानीको प्रककृ लत
(पाईप, कुर्वा, खोिा)

१ आजशक आजशकं पगेुको पारयाप

२ आजशक आजशकं पगेुको पारयाप

३ आजशक आजशकं पगेुको पारयाप

५७. खानपेानीको स्ोतको अर्वसथा

क्र.स. सालबक गालबसको नाम
२ खानपेानीको स्ोत

कैलियत
सं् या लक.मी.

१ काजतयाकसवामरी, चना ७ वटा ३ जकमरी ७ वटा महुान 

२ महत ४ वटा २ जकमरी ४ वटा महुान 

३ तजलउम ७ वटा ४ जकमरी ७ वटा महुान 

५८. उद्योगहरुको लर्वर्विण

घििुे साना मझौिा ठूिा अनय

५ ७ वटा १ ७ वटा जचराजन जमल 

५९. पयवाटकीय सथिहरुको लर्वर्विण

क्र.स. सालर्वक गालर्वसको नाम सं् या कैलियत

१ महत ३

२ तजलउम ३

३ काजतयाकसवामरी ८

४ च्दननाथ ४
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६०= िमवा अनसुाि घििुिीको जानकािी

wd{ 3/w'/L k|ltzt

lxGb" ३९६० ९२।७२

बुद्ध १९६ ४।५९

lqmlZrog ११५ २।६९

मलुसिम ० ०

hDdf ४२७१ १००

६१= घिपरिर्वाििे लपउन ेपानीको वयर्वसथापनन गनने तरिका

;do ;xefuL ;+Vof k|ltzt

pNn]v gePsf] ८७७ 20.53

cfkmg} 3/df ४९९ 11.68

!% ldg]6 १३४७ 31.54

!% b]lv #) ldg]6 ११२८ 26.41

#) ldg]6 eGbf dfly ४२० 9.83

hDdf ४२७१ १००

६२= लबिामी हु्ँदा उपचाि गनने सथान

hfg] 7fpF ;xefuL ;+Vof k|ltzt

pknAw gePsf] २५० १।१५

nfdf jf emfFqmL ५० ०।४३

wfdL २५०० २१।५४

x]Nykf]i6 १३५० ११।६३

c:kQfn ५३५० ४६।०७

cGo २१०६ १८।१४

hDdf ११६०६ १००
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६३. र्विागत बािकिर्वहरूको लर्वर्विण

र्विा न
बालिका स्दसय सं् या

जममा
बािक स्दसय सं् या

जममा कुि जममा
्दलित जनजालत अनय ्दलित जनजालत अनय

१ १ ३ ८ १२ १ ३ ८ १२ २४

२ ४ २ २ ८ ६ ४ ५ १५ २३

३ ६ १ २ ९ ४ २ ५ ११ २०

४ ४ २ ५ ११ ६ ४ ५ १५ २६

५ २ २ ८ १२ २ २ ८ १२ २४

६ ९ ३ ११ २३ ५ २ ४ ११ ३४

७ ११ १२ २३ ५ ६ ११ २३

८ ३ २ ५ ५ ५ १५ २०

९ २ १ ३ ६ ४ १ १० १५ २१

१० ८ १ १३ २२ ९ १ २५ ३५ ५७

जममा ५० १५ ६६ १३१ ४७ १९ ८१ १५२ २७२

६४. बािकिर्व तथा बाि समहुिे प्रलतलनलि्र्व गिकेा सघ ससथाहरुको लर्वर्विण

लस न सलमलतको नाम
लिङग

जममा
र्वािक बालिका

1 वडा नागररक म्च ६ ६ १२

६५. DCWB मा ्दतावा भइवा गा पा अनतिगवात िहकेा बािकिर्वहरुको सं् याः 

   छैन

६६. जनम ्दतावा भएका बािबालिकाको स्याः

आ र्व
कुि जनम ्दतावा सङ्या

कैलियत
बालिका बािक जममा

अजघललो आ व ५१४ ५१५ १०२९  

चाल ुआ व २०१ ९५ २९६  



31rGbggfy gu/kflnsf, h'Dnfsf] kfZj{lrq–@)&$

६७.  घि परिर्वाि लबलहन बािबालिका को अबसथाः
लबबिण बालिका बािक जममा कैलियत

पररवाररक सरक्णजबजहन बालबाजलका को कुल सखंरा - -

पररवाररक सरक्णजबजहन बालबाजलका को कुल सखंरा - -

अबसथामा रहेका बालबाजलका - -

आफ्तको सरक्णमा रहेका बालबाजलका - -

ससथागत सरंक्णमा रहेका बालबाजलका - -

सडक बालबाजलका - -

िेलमा रहेका बालबाजलका - -

जहसा रातना जपजडत - -   

अलपत् वा बेवाररसे अबसथामा फेला परकेा - -   

बेचजबखनमा परकेा बालबाजलका - -   

६८. मलहिा लहसँा समबलनि लबबिण 
लस न लर्वर्विण सं् या कैलियत

१ घरले ुजहसँा बाट जपजडत १९  

२ सयौता रहेको १०  

३ बेच जबखनमा परकेो -  

४ श्रीमान बाट जपजडत जपजटरका १४  

५ द्द बाट जपजडत १४  

६ सामाजिक कुररजत लगाररका -  

जममा ५७

श्रोतः सयाविक गयाविसहरु

६९. बाताबिण तथा सिसिाइ
लस न लर्वर्विण सं् या कैलियत

1 सावयािजनक सयौचालर ४  

2 फोहर पाजन प्रसोिन शाला  
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3 जपउने पाजन प्रसोिन शाला  

4 लरा्डजफड सारड १  

5 सरसफार बरबसथापन सवाररी सािानको अबसथा  

6 बारो गरास पला्ट ३  

7 फहोर मैला उतपादन प्तजत जदन 40 केजि अ्दाजि   

8 िैजबक फोहोर 10 प्रजतशत   

9 पलाजसटक 5 प्रजतशत   

10 कागि  1 प्रजतशत   

11 जशक्ा  1 प्रजतशत   

12 िात ु0 प्रजतशत   

13 छाला र रवर 0 प्रजतशत   

14 अ्र 0 प्रजतशत   

७०. िोहोिमैिा प्रशोिन/लयाणिलिि साईट

क्र.स. सालर्वक गालर्वसको नाम सथान (नपा/गापाको र्विा न)ं षिते्रिि(र्वगवा लकमी) कैलियत

१ च्दननाथ ५ वडा न ५ ३५ जक जम

२ महत २ नभएको

३ तजलउम २ नभएको

४ काजतयाकसवामरी १ नभएको

७१. सरे्वा प्रर्वाह समबनिी लर्वर्विण

क्र.स. लर्वर्विण सथान (गापा/र्विा न)ं षिते्रिि (र्वगवा लकमी) कैलियत

१ दमकल १ ७

२ एमबलेु्स ५ ७

३ प्रहररी भरान ५ ७
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७२. ककृ लष सरे्वा केनद्रहरुको लर्वर्विण

क्र.स नगिपालिकाको नाम
भर्वनको प्रककृ लतः र्वटा

न पाको  र्विा नं कैलियत
गोटा कचची पककी

१ च्दननाथ नगरपाजलका ६ ५ १ १।६।१०

७३. पशु सरे्वा केनद्रहरुको लर्वर्विण

क्र.स. नगिपालिकाको नाम
भर्वनको प्रककृ लतः र्वटा

न पा को र्विा नं कैलियत
गोटा कचची पककी

१ च्दननाथ नगरपाजलका ३ २ १ ३

७४. हुिाक कायावाियहरुको लर्वर्विण

क्र.स. नगिपालिकाको नाम
भर्वनको प्रककृ लतः र्वटा

  नपाको र्विा नं कैलियत
गोटा कलचच पलकक

१ च्दननाथ नगरपाजलका १ ६

७५. सालर्वक गा.लर्व.स.का हािका भर्वनहरु

क्र.स. सालर्वक गालर्वसको नाम
भर्वनको प्रककृ लतः र्वटा

गा.पा.को र्विा नं कैलियत
पलकक कलचच पककी

१ च्दननाथ १ ० ४

२ महत ० १ ७

३ तजलउम ० १ ८

४ काजतयाकसवामरी ० १ १०

७६. बसपाकवा  तथा बस सटेशन समबनिी लर्वर्विण
क्र.स. सालर्वक गालर्वसको नाम सथान (गापा/र्विा न)ं षिते्रिि (र्वगवा लकमी) कैलियत

१ च्दननाथ

२ महत ६ ३.५

३ तजलउम

काजतयाकसवामरी
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७७. लसचंाईको अर्वसथा

क्र.स.
लसचाईंको 

स्ोतको नाम

 लसचाईंको स्ोत
कै.

सालर्वक गालर्वसको नाम ि र्विा नं अर्व कायम िहन ेसथान (नपाको र्वाि न)ं

१ दानसाघ ुजस कु का सवा १-६ समम चना नपा १०

२ जसलाम कुलो का सवा ३-९ समम चना नपा १०

३ पछुाया कुलो का सवा ७-९ समम चना नपा १०

४ उपपरखेत कुलो का सवा १-२

४ गरो कुलो च ना नपा ६-७

५ मािकुलो च ना नपा ८-९

६ जठ्के कुलो च ना गा जग स च न १ २ र ५

७ माझकुलो महत गा जव स च ना ६ र ७

८ शेरकुेलो  च ना गा जव स च ना न पा १ दखेरी ५

७८. ताितिैयाको लर्वर्विण

क्र.स. ताि तिैयाको नाम सालर्वक गालर्वसको नाम 
ि र्विा नं

अर्व कायम िहन ेसथान
(गालर्वसको र्वाि न)ं

कै

१ जगजडदह, शङ्ख, दह, जवष्ट दह काजतयाकसवामरी च ना न पा १० प्रा

२ केजटएस चनानपा च ना -३ ककृ

७९. नगिपालिका केनद्रबाट ्ुदिी
अर्व कायम हुन ेगालर्वसको टाढाको र्वसतीर्वाट समर्वलनित गालर्वसको केनद्र पुगन िागन ेअनमुालनत समय (घणटा)

र्वािा नं Roadhead र्वाट न पा को केनद्र पुगन िागन ेसमय सरे्वा प्राप्त गिी घि िकवा न िागन ेसमय

१ ३० दजेख ५० जमनेट पगुन लागने समरको दोबबर

२ १५ दजेख २० जमनेट पगुन लागने समरको दोबबर

३ १५ दजेख २० जमनेट पगुन लागने समरको दोबबर

४ ५ दजेख १५  जमनेट पगुन लागने समरको दोबबर

७ ३० दखेरी ४५ जमनेट पगुन लागने समरको दोबबर
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८ १ घणटा दखेरी साढे एक घणटा पगुन लागने समरको दोबबर

९ ५० जमनेट दखेरी १ घणटा १५ जमनेट  पगुन लागने समरको दोबबर

१० ४५ जमनेट दखेरी  साढे १ घणटा समम पगुन लागने समरको दोबबर

८०. र्वैंक तथा लर्वलत्तय ससंथा

क्र.स. नगिपालिका को नाम सहकािी 
ससंथा िाईनानस लर्वकास र्वैंक र्वैंक

कैलियत
(लनजी र्वा सिकािी के हो 

उलिेख गनने)

१ च्दननाथ नगरपाजलका ५६ २ ३ ५ २ सरकाररी र ३ जनजि 

८१. खुिा षिते्रको लर्वर्विण

क्र.स. लर्वर्विण सथान षिते्रिि (र्वगवा लमटि) कै

१ च ना न पा १ दजेख १० वडा समम सबै वडाहरुको ५००० जक जम

८२. नगिपालिकाको चि अचि समपलत्त लर्वर्विण

क्र.स. अचि समपलत्त इकाइ
(र्वटा, लर्वगाहा, िोपनी, कठ्ा आ्दी)

सर्वालम्र्व िहकेा सालर्वक गालर्वस कैलियत

१ भवन १ च्दननाथ गा जव स

२ िजमन ३ च्दननाथ, महत र काजतयाकसवामरी  

३ अ्र मेशरीनररी ५ (दमकल १,  एकसाभेटर १, जपकप 
भरान १, ट्राकटर १ जटपपर १)

च्दननाथ न पा

४ अ्र मोटरसारकल-२

८३. िालमवाक सथिहरुको लर्वर्विण

क्रस= मन्दीि थान गमुर्वा चचवा अनय

१ १४ ११० ४ ९
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८४. सिक पूर्वावािािको अर्वसथा

क्र.स.
सिक (लकलम)

कै.
सालर्वक गालर्वसको नाम लपच सिक ग्ाभेि कलचच

१ (४ वटै गा जव स) रािमागया ९ जक जम ७

२ (४ वटै गा जव स) कचचरी मयौसमरी सडक २२ जक जम

३ (४ वटै गा जव स) मलुबाटो ४३ जक जम छ

४ (४ वटै गा जव स) ढुगा छापेको ०

८५. लनमावाणालिन सिकहरु 
सिकको लकलसम िमर्वाइ लकमी चौिाइवा लक लम सरे्वा पुगन ेर्विाहरु िाभालनर्वत जनसं् या

कालो पते् ३ जक जम ६।७।८।९ 

ग्ाभेल ५

कचचरी १३

जममा २१

८६. रुट पिलमट लिएि सचंािन भएका सर्वािी सािनहरुको लर्वर्विण
बस चलन ेसथान बस पुगन ेसथान ्ैदलनक सचंािन बस सटप सं् या कैलियत

िमुला बसपाकया काठमाणडयौ हरके जवहान ५ बिे

िमुला बसपाकया नेपालग्ि हरके जवहान ११ बिे

िमुला बसपाकया सखुनेत हरके जवहान ६ बिे

िमुला बसपाकया जसिंा गठुरीजिउला हरके जवहान ७ बिे

िमुला बसपाकया नागमघाट हरके जवहान ८ बिे दखेरी प्रतरेक 
घणटा बेलकुा ५ बिे समम

८७. नगिपालिकामा चलन ेसर्वािी सािनहरुको लर्वर्विण
लस न सर्वािी सािनको प्रकाि सं् या अर्वसथा कैलियत

१ जनिरी १४३  

२ सरकाररी ४८  

३ सावयािजनक भाडामा १८  

४ कुटनैजतक ०  
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५ गैसस १४३  

६ अ्तरराजष्टर ०  

७ अ्र १६  

८८ ढि लनकास वयर्वसथा
क्र.स. लर्वर्विण सथान (न पाको र्विा न)ं ढिको िमर्वाई(लकमी) कैलियत

१ ह्यम पारप १ दजेख ५ ४५ जम

२ पककी सलरब १ दजेख ५ ६५ जम 

३ पककी सलरब ढाजकएको १ दजेख ५ ६८ जम 

४ पककी सलरब नढाजकएको २ दजेख ५ २०० जम 

८९. सार्ववाजलनक शौचािय समर्वनिी अर्वसथा
सिसिाईको अर्वसथा

क्रस सालर्वक गालर्वसको नाम ि 
र्विा

सौचािय भएका घििुिी 
प्रलतशतमा

अर्व कायम हुन ेईकाईमा िहन े
सार्ववाजलनक शौचािय (र्वटा)

१ च्दननाथ ९० २

२ महत ७५ ०

३ तजलउम ६५ ०

४ काजतयाकसवामरी ६६ ०

९०. प्रकोपबाट भएको षिलतको लर्वर्विण
प्रकोपको लकलसम षिलतको लबर्विण अनमुालनत िकम मानलबय षिलत कै

बाढरी खेतरीरोगर िजमन ५ लाख  

पजहरो खेतरीरोगर िजमन ५ लाख  

आगिनरी घरिगगा २ लाख  

महामाररी  

हावाहुररी  
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प्रकोपको लकलसम षिलतको लबर्विण अनमुालनत िकम मानलबय षिलत कै

चट्राग  

नजद कटान जतला नजद िगुाडखोला ७१०००००  

खडेरशी ३ लाख  

जशत लहर  

भूकमप  

अ्र  

९१. लबप्द बयर्वसथापन पूर्ववा तयािी समर्वनिी लर्वर्विण
जवपद  बरवसथापन सजमजत छ ।

सरुजक्त सथान तोजकएको तोजकएको छ । 

जबपद बरवसथापन पूवया तराररी रोिना बनेको छ । 

जबपद बरवसथापन कोष बनेको छ ।

९२. शहिी लबिुलतकिण समर्वनिी लर्वर्विण
लस न लर्वर्विण परिमाण सं् या

१ ग्ाहक लारयान २८९१

२ औिोजगक लारयान १५

३ बरापाररक सखंरा १२

४ मज्दरमा जवतरण २

५ खानेपाजन १५०६ घरिरुरी

६ सडक बजत्त १०

७ असथाररी बजत्त ०

८ जसचारया १५

९ जसवजचड्ड सटेशन २

१० टा्शफमयार सखंरा २६
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९३. ्ुदि सचंाि समर्वनिी लर्वर्विण
लस न सरे्वाको लकलसम परिमाणासं् या

१ PSTN टेजलफोन

२ ADSL सेवा २५६

३ रया्टरनेट सेवा २५६

४ मोवारयालटावर जिरसरम ८

५ मोवारयालटावर SKY ४

६ GSM मोवारयाल ४००१५ जिलला भररी

७ CDMA मोवारयाल

८ SKY पोसटपेड २२६१४ जिलला भररी

९ SKY जपपेड २८७

१० अ्र

श्रोतः नेपया् टेव्कम

९४. झोिुि्िग ेपुि समर्वनिी लर्वर्विण

खोिाको नाम ्दाया ँलकनािा िहकेो सथान बाया ँलकनािा िहकेो सथान लनलमवात साि सहयोगी लनकाय

जतलानदरी जछनासागु बोहोरा गाउँ साजवकको जिजवस

िवाखोला दानसाघु दानसाघु साजवकको जिजवस

९५. वयापारिक षिते्रको लर्वर्विण

बयापािीक षिते्र ( र्वजाि)

क्रस. सालर्वक गा.लर्व.स.को  नाम मु् य र्वजाि केनद्रर्वाटको ्ुदिी (लकलम) कैलियत

१ च्दननाथ खलंगा बिार ० जक जम

२ महत िमुला बिार १ जक जम

३ तजलउम िमुला विार ५ जक जम

४ काजतयाकसवामरी िमुला बिार ३ जक जम 
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९६. पूर्वावािािहरुको लर्वर्विण

क्रस. सगं्हािय साम्ुदालयक भर्वन 
र्वा सभाहि

हाटर्वजाि र्वा िििुि तथा 
तिकािी लर्वक्री केनद्र

प्रालर्वलिक 
लशषिािय

सलपङ 
मि र्वस पाकवा

१ १ ० १

९७. सार्ववाजलनक पाटी पौर्वा ि चौतािाहरुको लर्वर्विण
लस न सार्ववाजलनक बसतुको लर्वर्विण सथान उपयोग कैलियत

१ िेष्ठनागररीक पाजटया वडा नं १ दजेख १० भएको छ ।  

२  

९८. खेिकू्द मै्दानको लर्वर्विण

क्र.स. खेिमै्दानको नाम सथान (न पा/र्विा न)ं षिते्रिि (र्वगवा लमटि) कैलियत

१ रािजसम ५ ११६५

२ टुजडखेल ४ १०७५

३ खेलकुद ४ ७५०

९९. पाकवा  तथा उद्यान समबनिी लर्वर्विण
क्र.स. सालर्वक गालर्वसको नाम सथान (नपा/गापाको र्विा न)ं षिते्रिि(र्वगवा लकमी) कैलियत

१ च्दननाथ च्दननाथ ५ २.३४

१००. नगिपालिका कायावािय ्देलख प्र्येक र्विा केनद्रसममको ्दुिी समबनिी लर्वर्विण
र्विा नं केनद्र िहकेो सथान केनद्र सममको ्ुदिी लकमी

१ तजलचयौर २ जक जम  

२ भारजतबाडा १० जमटर

३ भारजतबाडा १० जमटर

४ भारजतबाडा १० जमटर
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५ राजनपोखररी रािजसम १।५ जक जम 

६ जछना गाउँ १।५ जक जम

७ महत गाउँ २ जक जम 

८ कराकोट उमखला ६।५ जकजम

९ उमगाड ५ जकजम 

१० गैरागाउ ३।५ जकजम 

१०१. सिकािी तथा गैि सिकािी सघं ससंथा समबनिी लर्वर्विण

लस न INGO को नाम कायवा षिते्र

१ पेश नेपाल

२ RCDC 

३ CDP

४ कासडा

५ वलडभरीिन

६ रडेक्रस

७ जडडबलु

८ जबगरुप

९ INF

१० जकडायाक

१०२. नगि षिते्र लभत्र गठन भएका टोि लबकास ससंथाहरुको लबर्विण

क स टोि लबकास 
ससथाको नाम ठेगाना ससंथाको लकलसम 

मलहिा पुरुस लमलश्त
समपकवा  
नमबि

स्दसय 
सं् या बचत िकम

1 जवष्ठजरू सामदुाजरक चना १० मजहला मात्   ४७ १२०००० 
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१०३. र्विा नागरिक मनच तथा नागरिक सचेतना केनद्र समबलनि लबर्विण

र्विा नं जममा स्दसय
िैलगक आिाि सामालजक आिाि

जममा
मलहिा पुरुष ्दलित अनय

1 २७ १४ १५ १० १८ २०

२ २७ १५ १२ ९ २५ २०

३ २७ १४ १३ २ २५ २७

४ २७ १५ १२ १० १० २०

५ ३५ ३० ३ २ ३० ३५

६ ३५ ३५ ३५ ३५

७ ३५ ३० ३० ५ ३५

८ ५४ ३१ १५ ८ ५४

९ ३५ ३५ ३५ ३५

१० ३५ ३५ ३३ २ ३५

१०४. जनचेतना मिुक तालिम प्राप्त गिकेो जनसङ्या लर्वबिणः

क स तालिम लबर्विण
लिङग

जममा कैलियत
मलहिा पुरुस

१ बचत तथा ऋण १३०१ २९३ १५९४  

२ ससँथागत नेततुव ३०५ ९४ ३९९  

३ लैजगक सम जबकास ५०७ १९३ ७००  

४ सवाथर २९३ २११ ५०४  

५ पररवार जनरोिन ३५ ७५ ९३  

६ खाने पाजन सरसफार ५७ ९३ १५०  

७ बन बराबसथापन ५८ ५१ १०९  

८ फोहोर मैला बरबसथापन ६६ ३४ १००  

९ जसप जबकास ३६ ३४ ७०  

१० अ्र ६४ ५८ १०४  

 जममा  
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१०५. मु् य पेशा समबलनि लबर्विणः
   क.स. लबर्विण परिर्वािसं् या प्रलतशत

1 ककृ जष 1999  ४६।८०

2 पशपुालन ११०  २।५८

3 कुखरुापनलन १  ०।०२

4 माछा पालन १  ०।०२

5 अ्र 12  ०।२८

6 गैरककृ जष 203  ४।७५

७ बरापार 705  १६।५१

८ उिोग 17  ०।४०

९ नोकररी ८१३  १९।०४

१० दजैनकजरालादाररी 3५०  ८।१९

११ बैदजशकरोिगार ६०  १।४०

१२ अ्रखलुाउने 0  ०

कुि जममा ४2७१ १०० 

१०६. औसत मालसक परिर्वारिक आम्दालन लबबिणः
क स औसत मालसक पारिर्वारिक आम्दालन लबर्विणि रुपैयामा परिर्वाि सङ्या प्रलतशत 

१ 1000 भ्दा कम ६२६ १४।६६ 

२ 1000 दजेख 2000 समम ९९८  २३।३७

३ 2001 दजेख 3000 ९१५  २१।४२

४ 3001 दजेख 5000 ६९८  १६।३४

५ 5001 दजेख 10000 २७०  ६।३२

६ 10000 दजेख 15000  ५६८  १३।३०

७ 15000 दजेख 25000  ११६  २।७२

८ 25000 भ्दा माथरी ८०  १।८७

जममा  ४२७१ १०० 
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१०७. औसत मालसक पारिर्वारिक बचत लबर्विणः

क स औसत मालसक पारिर्वारिक बचत लबर्विण रुपैयामा परिर्वाि सङ्या प्रलतशत

१ शु् र १३३ ३।११ 

२ 500 दजेख 1000 1942  ४५।४७

३ 1000 दजेख 2000 ४५०  १०।५४

४ 2001 दजेख 3000 १०५०  २४।५८

५ 3001 दजेख 5000 २५०  ५।८५

६ 5001 दजेख 10000 २६०  ६।०९

७ 10000 भ्दा माथरी १८६  ४।३५

 जममा ४२७१  १००

१०८. लबप्रषेण िलेमटानस को  लबर्विण

१०९. र्विा अनसुाि लबपननता सतिीकिणः

अलत गरिब गरिब मधयम समपनन जममा कैलियत

१०९३ १२२० १८१९ १३९ ४२७१  

श्रोतः सयाविककरो गयाविसहरु

११०. लर्वदु्यत सरे्वाको अर्वसथा

लर्वदु्यत सरे्वा(प्रलतशत)

क्रस. आयोजनाको नाम िघु 
जिलर्वदु्यतर्वाट सोिािर्वाट केलनद्रय 

प्रसािणर्वाट
लर्वदु्यत सरे्वा प्राप्त 
गनने कुि प्रलतशत घििुिी

१ साना िलजवितु २०० जकलो वाट ० ६९।६८

२ कोजटला लघ ुिल जबद्तु ११ जकलो वाट ० ५५
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१११. बालषवाक ककृ लष उ्पािन समबलनि लबर्विण

लस न बालि/उ्पा्दन समहु
आलथवाक बषवा 2073÷074

षिते्रिि (िोपलनमा) उ्पा्दन (लकर्वनटिमा)

क अनन बािी  

१ िान  ५०० ४०००

२ मकै  ५० ९५

३ कोदो  १३० २६५

४ गहु  १५० १५०

ख ्दिहन बािी  

१ मास बोडरी जसजम मसराङ मसरुो  ३०० ३०००

ग तेिहन बािी  

१ तोररी सरुया मखुरी  

घ तिकािी बािी २० १५०

१ आल ुपराि काउजल भ्टा ब्दा गोलभेडा  २० १५

२ तोरररा साग अदवुा बेसार लसनु खसुायाजन   

११२. पशु िन तथा सो बाट हुन ेउ्पा्दन को अबसथा समबलनि लबर्विणः

क स लकलसम सं् या उ्पा्दन

१ पशुिन सथालनय उननत जममा ्दुि लि मास ुकेलज उन केलज

क गार गोरु ३३५ २ ३३७ ३८०  0 0 

ख भैजस रांगा ५४  0 ५४ १६२  2000 0 

ग बोका खजस बाख्ा १५० 30 १8० 0 १५०० १५

घ भेडा चराग्ा १३० 0 १३० 0 १३०० १०

ङ सगंरु बगंरु 77 0 77 0 300 0 

च अ्र      
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क स लकलसम सं् या उ्पा्दन

२ पलंषि सथालनय उननत जममा अनिा सं् या मास ुकेलज

 कुखरुा २१२ २१२ ४०० वटा ३०००

 हास ५ ५ 0

 अ्र 0 0 0 0 0

 माछा 0 0 0 0 0

 मयौररी घार ५०वटा ५० ५०० के जि

 अ्र 0 0 0 0

११३.  गाउ नगि बाट बालहि लनकालस हुन ेबसतु हरुको लबर्विण (ककृ लष जनय पशु 
   जनय औिोलगक बन पै्दार्वि तथा बयापािीक बसतुहरु)

क स आयात लनयावात बसतुहरुको नाम
लनकालस हुन ेबालषवाक 
परिमाण लकर्वनटिमा

जममा लनकालस मलुय

१
ककृ जष तथा बन ि्र उतपादनको जनरायात 

खािा्र तथा नगद ेलगारत िजडबटुरी
3५ हिार ३५ करोड 

िममा   

२ औिोजगक जनरायात जनमाणया सामाजग् ३   

िममा    

३
ककृ जष तथा बन ि्र उतपादनको आरात 

खािा्र तथा नगद ेलगारत िजडबटुरी
 ६२ हिार  

िममा    

४ औिोजगक जनरायात जनमाणया सामाजग्  २३ हिार  

११४. जगगाको लकलसम अनसुािको लर्वबिण लबघा/िोपलन
क स जगगाको लकलसम जगगाको षिते्रिि

1 अबवल 12500

2 दोरम ७८००
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3 जसम  १५२३

4 चाहर  ९०००

5 अ्र  ०

 जममा  

११५. औिोलगक तथा बयापाि बयार्वसाय लनमावाण बयार्वसालय समते समबलनि लबबिण
लस न बयापाि बयार्वसाय लबर्विण जममा सं् या

1 दगुि बरावशाजर ५

2 टेलयास १९

3 सनुचाजद बरावशाजर १५

4 भेडा बरावशाहरी २०

5 होटल बरावशाजर २९

6 फेज्स बरावशाजर ४२

7 जकलजनक तथा औसजि बरावशाजर १३

8 तरकाररी तथा फलफुल बराबशाजर १८  

9 रलेकटोजनक बराबशाजरक ५  

10 माछा मास ुपसल बरावशाजर  ७  

11 हेरर सैलङु तथा सयौदयारकला बरावसाजर ६

12 उिोग १२ 

13 आटया ४

14 बरेकरर तथा जमसठान बरावसाजर ९

15 बाल मनोर्िन बरावसाजर ०

16 बगंरु पालन १

17 काडया बोडया उतपादन ०

18 बोजडङ सकुल स्चालन ७

19 ठेकका पट्टा स्चालन ३५

20 ितुा पसल ९

21 फोटो सटुजडरो ८

22 फजनयाचर १०
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लस न बयापाि बयार्वसाय लबर्विण जममा सं् या

23 जकनारा पसल तथा बरावसाजर ११५

24 जस जड पसल  ७

25 पलु हाउस  ४

26 अटो वकया  सप  २

27 कपास उिोग  ०

28 रारस जमल ७

29 घजड रजेडरो जटबरी ममयात ७

30 पेरिोल पमप  २

31 समला उिोग ० 

32 चसमा पसल  १

33 पजसमना पसल  ०

34 माटाका भाडा मकुु्डो तथा सेरा जमकस ० 

35 खोि अनसुा्िान से्टर  १

36 खािाघर तथा जचरा पसल से्टर १३६

37 ढुवाजन सेवा १

38 पागो माटो बरावसार ०

39 टरसुन से्टर १०

40 हाउजिगं ०

41 कापनेट पसल १०

42 सरसफार तथा फोहोर मैला बराबसथापन ०

43 नसयाररी फुल बराबशाजर ८

44 कुरररर ३

45 मजदरा बरावसार ८

46 गरास जडलर ५

47 नकृतर प्रजशक्ण तथा सजंगत प्रजशक्ण के्द् १

48 पाउ भ्डार ०

49 कराटररग ०

50 काननु बरावसाजर र परामसया सेवा १

51 जिम खाना १
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लस न बयापाि बयार्वसाय लबर्विण जममा सं् या

52 जनमायाण बरावसाजर तथा १

53 सपलारसया  १४

54 कवाजड सकंलन के्द्  १

55 मल जबउ उतपादन  २

56 कमपरटुर टेजनग से्टर सारबर बरावसाजर  ३

57 जफलम हल  ०

58 जससा पसल  २ 

59 पसुतक बरावसार तथा फोटोकजफ  २५

60 मजन टा्सफर  ४

61 सहकाररी  ५६

62 बैङक ९ वटा 

63 जबज्ापन जमजडरा र केवल साका १ वटा 

64 कागि उिोग तथा छापाखाना २७ वटा 

65 पाजन जफलटर ०

66 पाजटया  परालेस ०

67 भेटनररी १

११६. लबगत ५ आलथवाक बषवाको आय बयाय लबर्विण
आलथवाक बषवा आय लशषवाक पुलजगत िकम बयय लशषवाक चािु बषवा िकम

069÷070 २६३२० २2 लाख ५२ हिार २६३२१ ८५ लाख ५८ हिार

070÷071 २६३२० ४१ लाख ७५ हिार २६३२१ ९५ लाख

071÷072 २६३२० १५ लाख ९५ हिार २६३२१ १ करोड ४७ लाख

072÷073 २६३२० १ करोड ७० लाख २६३२१ ७१ लाख

073÷074 २६३२० २ करोड ५४लाख २६३२१ ८२ लाख

जममा

श्रोत सयाविककया गयाविसहरु
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११७. नगिपािीकािे स्चािन गिके प्रमखु कायवाक्रम योजनाहरु को लबर्विण

लसन कायवाक्रमको लबर्विण कायावानर्वयनको अबसथा मु् य प्रयास हरु

1 प्रशासजनक सांगजठजन सदुजुढकरण क्ामता र सेवा सचंालनमा आररहेको  

११८. सथालनय िालजलनलतक ्दिहरु

लस न ्दिको नाम प्द िोन न

1 नेपालरी कागे्स  

2 ने क पा एमाले  

३ ने क पा माओवादरी के्द् 

४ नेपाल मिदरु जकसान पाजटया

५ राजषरिर प्रिात्त् पाटशी  

११९. नगिपालिका सग साझे्दािी गिकेा सघं ससथाहरु अनतिगत तथा िालट्रिय 
  गैिसिकािी तथा साम्ुदालयक सघं ससथाहरु समते

लस न सघंसथाको नाम कायवाक्रम लसर्वककृ त बजेट कैलियत

1 जकडायाक नेपाल    

2 पेस नेपाल   

3 सेडा नेपाल    

4 C D P  

५ गररजब  जनवारण PAP २८६००००

८ I N F  १९६१२६९४  
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१२०. नगिपालिकाको भलगलन समबनि भएको ससंथा

लस न भलगलन समबनि कायम 
भएको ससंथाको नाम ससंथाको उ्देशय समबनि कायम भएको लमती कैलियत

1    

2     

3     

१२१. नगिपालिकाको सथापना काि्ेदखी हाि सममका प्रमखुहरुको लबर्विण
लस न नाम कायवा बषवा लनर्वावालचत मनोलनत कैलियत

1 श्री काज्तका सेिवुाल 5 बषया जनवायाजचत  

१२२. लबगत ३  बषवाको MCPM को सति

आ र्व 2068÷069 आ र्व 2069÷070 आ र्व 2070÷071

राम्ो राम्ो राम्ो 

१२३. लर्वमानसथि लर्वर्विण
    हेलरीपराडः   भएको

    आ्तररीक जवमानसथलः   भएको

 १२४= शर्व्दाहको अर्वसथा ि समभावयता
क्र.स. न पा को नाम सथान (गापाको र्विा न)ं कैलियत

१ च्दननाथ नपा १, २ र ३ दानसाघु

२ च्दननाथ ३ र ४ रानरी पाटशी

३ च्दननाथ ६ जछना सागु

४ च्दननाथ ७ पालला जसम , सजतपोलन चांगा तजलघट्ट जचहानघाट 

५ च्दननाथ ८ मणान

६ च्दननाथ ९ खलला सागू

७ च्दननाथ १० मटु्टरी , माछाखाता, जछनासाघ,ु खललासाघ ुर दानसाघु
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१२५. लर्वशेष वयर्वसालयक खेती
   १. पकेट खेतरी आलु̧  मकै¸ जसजमको पकेट के्त् रहेको

   २. बरवसाररीक खेतरी िसतो अगायानरीक खेतरी वाख्ापालन कुखरुा पालन आदरी

१२६. होटि सङ््या
तािे सािािण

० ११४

1२७. बेिोजगाि तथयाक
क स लिङग सं् या कैलियत

1 परुुस १३१०  

2 मजहला १११५  

3 अ्र ०  

जममा  २४२५  

१२८. सिुषिा इकाइहरु
क्र स लबर्विण सथान कैलियत

1 जि प्र का खलगाबिार

२ भगवतरी दल खलगाबिार

३ अचल प्रहररी खलगाबिार  

४ २४ नं. बाजहनरी खलगाबिार

 १२९. सहकािी ससंथा हरुको लबर्विण

क्र स लबर्विण सं् या मलहिा स्दसय  
सं् या 

पुरुष स्दसय  
सं् या जममा

१ बचत तथा ऋण सहकाररी ससंथा १७ ५१० ५१८ १०२८

२ बहुउद्धशेर सहकाररी ससंथा १४ ८१११ ८२११ १६३२२

3 उपभोग सहकाररी ससंथा ३ ६३० ७७० १४००
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४ िजडबजुट समब्िरी सककाररी ससंथा २ ५ ७० ७५

५ जबद्जुतर समब्िरी सहकाररी ससंथा १ ४१ ८१ १२२

६ भेडा बाख्ा  समब्िरी सहकाररी संसथा १ ९ ४४ ५३

७ दगुि  समब्िरी  शहकाररी संसथा १ १६ २१ ३७

८ मयौररी समब्िरी  सहकाररी ससंथा १ ६ २३ २९

९ ककृ जष समब्िरी सहकाररी संसथा १७ ९१६ १३१५ २२३१

जममा  ५७ १०२४४ ११०५३ २१२९७

१३०. िलेियो सटेसनको लबर्विण
क्र स एि यम िलेियो सटेसनको नाम सथान प्रकाि कैलियत

१ रजेडरो कणायालरी FM जविरनगर सामदुाजरक  

२ रजेडरो नाररी आवाि FM ककृ षण मज्दर नजिक  सामदुाजरक  

३ रजेडरो नेपाल ररले प्रसारण FM सरकाररी  

४ रजेडरो माउणटेन FM सामदुाजरक

५ रजेडरो खलुला आकास सामदुाजरक  

१3१. बयापािीक िमवा हरुको लबर्विण
क्र स बयापारिक िमवा को प्रयोग सं् या कैलियत

१  

१३२.साम्ुदालयक मिे लमिाप समबलनि सलमलत गठन ि लक्रयाकिाप
क्र स नतेकृ्र्व सलमलतको सं् या काम कैलियत

१  उप प्रमखुको नेतकृतवमा गठन ३  मेलजमलाम समब्िरी काम  

१३३. प्रककृ लतक स्ोत खालन खलनज आ्दी
क्र स लबर्विण सथान

१  ढुगा खानरी  जसलाम थापाथान बारकोटेबाडा उठरीलरा
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१३४. पशुपषंिी बनय जनतुको लबर्विण

१३५. सकुुमर्वासीको तथयाङ्क

क्र स लिङग सं् या कैलियत

1 परुुस ४  

2 मजहला ४  

3 अ्र ८  

श्रोत  सयाविक  गयाविसहरु

१3६. अलप सं् यक लसमानत ककृ त बगवाको तथयाि्क

क्र स लबर्विण सं् या कैलियत

 १  

 २  

 ३  

१३७. घि भािामा बसन ेहरुको लबबिण

लबर्विण   सं् या 

घर भाडामा बसने       

१३८= मातकृ भाषाको आिािमा जानकािी

dft[efiff ;xefuL ;+Vof k|ltzt 

pNn]v gePsf] 

cGo

g]kfnL 

hDdf 



55rGbggfy gu/kflnsf, h'Dnfsf] kfZj{lrq–@)&$

१३९= हात िुन ेसलुर्विाका आिािमा सहभागीको जानकािी  १ हजाि जनामा
  गिीएको सबनेषिण अनसुाि 

xft w'g] ;'ljwf ;xefuL ;+Vof k|ltzt 

pNn]v gePsf] 0 0

;fj'g kfgL ३३७ 33.7

v/fgL kfgL १८ 1.8

3fF; tyf kft २५० 25

9'+uf df6f] ३८८ 38.8

s]lx ub}{gf}+ 7 0.7

hDdf 100

१४०= बािबालिकाहरुका िालग ल्दइने सईु समबनिी जानकािी

lbOg] ;'O{ ;xefuL ;+Vof k|ltzt

pNn]v gePsf]

yfxf 5 ८८

yfxf 5}g  ५

hDdf ९३

१४१= एच.आई.भी सङ्क्रलमत समबनिी जानकािी

Pr cfO le cfdf af6 hGd]sf aRrf 5g 
eGg] af/] hfgsf/L 

;xefuL 
;+Vof k|ltzt s}lkmot 

yfxfF gePsf] ७६

yfxfF 5 ०  

hDdf ७६  
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१४२= पाचँ र्वषवा मलुनको उमिेमा मक्ृ यू हुन ेबािबालिकाको लर्वर्विण

uPsf] Ps jif{df sf]lx % jif{ 
d'lgsf] aRrf d/]sf] 5

;xefuL 
;+Vof

k|ltzt ln+u ;+Vof
sf/0fx? 

 म k'  

pNn]v gePsf] 

कुपोषण 5 २८ १५ १३ २८

5}g 

hDdf 

१४३= घिमा भएको उ्पा्दनको लर्वर्विण

cfkmgf] pTkfbgn] slt ;do vfgf k'U5 ;xefuL ;+Vof k|ltzt s}lkmot

pNn]v gePsf] 0 0  
# dlxgf eGbf sd १५४३ 36.1  
# b]lv ^ dlxgf १३८९ 32.5  
( dlxgf ९७४ 22.8  
( b]lv !@ dlxgf ३६५ 8.55  
jrt 0 0  

hDdf ४२७१ 100  

१४४= आयोलिन ननुको प्रयोग गनने बािबालिकाको जानकािी

b'O{ aflnaflnsf] tl:j/ ;lxtsf] g'g k|of]u u/]sf] ;xefuL ;+Vof k|ltzt 

pNn]v gePsf] 35 0.82

5 3930 96.70

5}g 106 2.48

hDdf 
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१४५= पोषणयुक्त खानाको लर्वर्विण

kfFr jif{d'lgsf] afnaflnsfsf] nflu kf]if0f k|fKt ;xefuL ;+Vof k|ltzt

pNn]v gePsf]

5

5}g

hDdf

१४६= बाि श्मको अर्वसथा

3/aflx/ sfd ug]{ !* jif{ d'lgsf afnaflnsf 5g\ ;xefuL ;+Vof k|ltzt 

pNn]v gePsf]

5

5}g 

hDdf 

१४७= बािबालिकाको गललतमा अलर्वभार्वकको प्रलतलक्रया 

afnaflnsfn] uNtL ubf{ cleefjsn] 
s:tf] k|ltlqmof b]vfp5g\ 

pQ/sf] ;+Vof k|ltzt s}lkmot

ufnL unf}h 432 10.11  

s'6lk6 377 8.83  

vfgfdf e]befj 7 0.16  

3/df y'Gg] 3 0.07  

k/fdz{ lbg] 3104 72.68  

dfgl;s bjfj lbg] 348 8.15  

cGo 0 0  

hDdf 100  
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१४८= िोिािोिीर्वीच अलर्वभार्वकको वयर्वहाि

5f]/f5f]/L ljr e]befjk"0f{ Jojxf/ 5 ;xefuL ;+Vof k|ltzt s}lkmot 

pNn]v gePsf] 116 2.72

5 23 0.54

5}g 4132 96.75

hDdf 4271 100

१४९= अलर्वभार्वकिे िोिािोिीिाई भे्दभार्व गनने षिते्रहरु

olb 5 eg] s] s] df 5 ;xefuL ;+Vof k|ltzt s}lkmot

lzIff 2315 54.20

vfgf 7 7

3/]n' sfd 1204 28.19

sk8f 745 17.44

cGo 0 0

hDdf 4271 100

१५०= बाि अलिकाि समबनिी बािबालिकाको ज्ान

afn clwsf/ s] xf] ;xfuL ;+Vof k|ltzt s}lkmot

pNn]v gePsf] 350 8.19  
yfxf 5 3570 83.59  
yfxf 5}g 233 5.46  
;'g]sf] xf] 118 2.76  

hDdf 4271 100
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१५१= ट्र्वाइिेटको अर्वसथा

ljBfnodf afnd}qL 6\jfOn]6 s:tf] 5 ;xefuLsf] ;+Vof k|ltzt

pNn]v gePsf] 

5

5}g

hDdf 

१५२= अपाङ्गता भएका बािबालिकाका िालग लशषिाको वयर्वसथा

ljBfnodf ckf+u d}qL jftfj/0f 5  ;xefuL ;+Vof k|ltzt s}lkmot 

pNn]v gePsf]  

5  

5}g  

yfxf ePg  

hDdf  

१५३= लनणवाय तहमा बािबालिकाको पहुचँ

lg0f{o txdf afnaflnsfsf] k|ltlglwTj 5 ;xefuL ;+Vof k|ltzt 

pNn]v gePsf] 

5

5}g 

hDdf 

१५४= अलर्वभार्वकको मु् य पेशा समबनिी जानकािी

d'Vo k]zf ;xefuL ;+Vof k|ltzt s}lkmot 

pNn]v gePsf] 0 0
s[lif १३१० 30.67
Jofkf/ ४०५ 9.48
hflu/ ८९५ 20.96
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dhb'/L १५७१ 36.78
ljk|]zg 0 0.00
cGo ९० 2.11

hDdf ४२७१ 100

१५५= घिमा खाना पकाउन ेइनिनको लर्वषयमा जानकािी

d'Vo OGwg ;xefuL ;+Vof k|ltzt s}lkmot

pNn]v gePsf] 0 0  
bfp/f 2381 55.75  
uf]j/ 0 0  
jfof] Uof; 1516 35.50  
ljB't 0 0  
cGo 374 8.76  

hDdf  

१५६. प्दालिकािीको लर्वर्विण (नगि कायवापालिका) २०७४
क्र सं नाम पद मोबारल न

१ श्री काज्तका सेिवुाल नगर प्रमखु ९८५८३२२२३०

२ श्री अपसरा दजेव ्रयौपाने महत नगर उप प्रमखु ९८५८३२२२३१

३ श्री िर वहादरु रावल वडा नं १ अधरक् ९८६८३०८८१०

४ श्री िनरासरी भणडाररी वडा नं २ अधरक् ९८४८३३४८१३

५ श्री न्द वहादरु बढुथापा वडा नं ३ अधरक् ९८४८३१३८८०

६ श्री िगजदस चैलागार वडा नं ४ अधरक् ९८४८३०२३७०

७ श्री अिुयान जसह कठारत वडा नं ५ अधरक् ९८४८३००५११

८ श्री अि बहादरु रावल वडा नं ६ अधरक् ९८५८३२०४२६

९ श्री नरजवर रावल वडा नं ७ अधरक् ९८६८०६२३२५
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१० श्री नरजित दमार वडा नं ८ अधरक् ९८४८१०५३२७

११ श्री जमन वहादरु डागँरी वडा नं ९ अधरक् ९८४८३८२०४०

१२ श्री रश्ररी दत्त ्रयौपाने वडा नं १० अधरक् ९८४८३१२७५८

१३ श्री रािेश कामरी सदसर ९८४८३२७४५५

१४ श्री च्द्वतरी उपाधरार सदसर ९८४८३३३३३४

१५ श्री पे्रम सनुार सदसर ९८४८२२११२०

१६ श्री कालरी बहादरु साकशी सदसर ९८४८३४४१९९

१७ श्री जबन ुशाहरी सदसर ९८४८३१३४८६

१८ श्री जवषणमुारा शाहरी सदसर ९८४८३४५६३५

१९ श्री मारा गरीररी सदसर ९८४८३४५२४०

२० श्री उमादवेरी उपाधरार सदसर ९८६८३४९९३४

२१ श्री लक्मरी प्रसाद उपाधरार कारयाकाररी अजिककृ त ९८५८३९११११

नगर प्रमखुको Email ID:  Kantikasewjuwal2@gmail.comफो नं ०८७५२०६७८

नगर उप प्रमखुको Email ID: apsharadevimahat@gmail.com फो नं ०८७५२०६७९

१५७. लनर्वावालचत जन प्रलतलनिीहरुको लर्वर्विणः
क्र सं नाम प्द समपकवा  नमर्वि

१ श्री काज्तका सेिवुाल नगर प्रमखु

२ श्री अपसरादवेरी ्रयौपाने महत नगर उपप्रमखु

३ श्ी जय बहा्ुदि िार्वि र्विा अधयषि १

४ श्री जवषणमुारा शाहरी वडा सदसर 

५ श्री चलरीसरा कुलाल वडा सदसर 

६ श्री पदमकला ्रयौपाने उपाधरार वडा सदसर 

७ श्री गोजब्द आचारया वडा सदसर 

८ श्ी िनिासी भणिािी र्विा अधयषि २

९ श्री जवन ुशाहरी वडा सदसर 

१० श्री जवषणमुारा कामरी वडा सदसर 
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११ श्री ककृ षण बहादरु बढुथापा वडा सदसर

१२ श्री गोखया बहादरु बढुथापा वडा सदसर

१३ श्ी नन्द बहा्ुदि बुढथापा र्विा अधयषि ३

१४ श्री उमादवेरी उपाधरार वडा सदसर

१५ श्री पलुतरी सनुार वडा सदसर

१६ श्री कमल बहादरु खत्री वडा सदसर

१७ श्री पदम बहादरु भक्री वडा सदसर

१८ श्ी जगल्दश चौिागाइ र्विा अधयषि ४

१९ श्री दवे ुजहतान वडा सदसर

२० श्री मारा साकशी वडा सदसर

२१ श्री िरराि भारतरी वडा सदसर

२२ श्री अममर जसहं सनुार वडा सदसर

२३ श्ी अजुवान लसहं कठायत र्विा अधयषि ५

२४ श्री ससुमरीता कठारत वडा सदसर

२५ श्री तारादवेरी सनुार वडा सदसर

२६ श्री जदनेस सनुार वडा सदसर

२७ श्री हररप्रसाद शे्ष्ठ वडा सदसर

२८ श्ी अज बहा्ुदि िार्वि र्विा अधयषि ६

२९ श्री गगंादवेरी थापा वडा सदसर

३० श्री लालकुरा सवुणयाकार वडा सदसर

३१ श्री श्रीराम सनुार वडा सदसर

३२ श्री रतन बहादरु रोकारा वडा सदसर

३३ श्ी निलर्वि िार्वि र्विा अधयषि ७

३४ श्री जनमयाला रावल महत वडा सदसर

३५ श्री कालरी कामरी वडा सदसर

३६ श्री मनु बहादरु महत वडा सदसर

३७ श्री जभम बहादरु महत वडा सदसर

३८ श्ी निलजत ्दमाइ र्विा अधयषि ८

३९ श्री सरा सोकारा वडा सदसर



63rGbggfy gu/kflnsf, h'Dnfsf] kfZj{lrq–@)&$

४० श्री नाकचे सनुार वडा सदसर

४१ श्री जहमलाल थापा वडा सदसर

४२ श्री सत्त रोकारा वडा सदसर

४३ श्ी लमन बहा्ुदि िागँी र्विा अधयषि ९

४४ श्री च्द्ावतरी उपाधरार वडा सदसर

४५ श्री नानरी साकशी वडा सदसर

४६ श्री जभम बहादरु रावत वडा सदसर

४७ श्री रतनकलरी गरीररी वडा सदसर

४८ श्ी इश्विी ्दत्त नयौपाने र्विा अधयषि  १०

४९ श्री मारा गरीररी वडा सदसर

५० श्री घतुमुा साकशी वडा सदसर

५२ श्री बल बहादरु शाहरी वडा सदसर

५२ श्री च्दे् कामरी वडा सदसर

१५८. चन्दननाथ नगिपालिकामा कायवाित कमवाचािी लर्वर्विणः
लस. 
न.ं प्द/श्णेी/तह कमवाचािीहरुको नाम सथायी ठेगाना मोबाइि नं

सथायी / 
असथायी/

किाि 
कैलियत 

१ रा.प.तकृजतर कारयाकाररी अजिककृ त श्री लक्मरीप्रसाद उपाधरार च.ना.न.पा ३ िमुला 9858391111 सथाररी जनिामजत / काि 

२ लेखा अजिककृ त रा.प.तकृजतर श्री जतलक राि डागरी तातोपानरी गाउपाजलका 9858320139 सथाररी जनिामजत / काि 

३ रज्िजनरर रा.प.तकृजतर श्री लोके्द् महत च.ना.न.पा. ७ िमुला ९८४८१११४१५ करार सथानरीर जनकार

४ नारब सबुबा रा.प.अन.प्रथम श्री िर प्रसाद कुमार च.ना.न.पा. २ िमुला ९८४८३००१२७ सथाररी जनिामजत / काि 

५ नारब सबुबा रा.प.अन.प्रथम श्री महे्द् राि आचारया च.ना.न.पा. २ िमुला ९८४८३०६८३३ सथाररी जनिामजत / काि 

६ खररदार रा.प.अन.जवितरीर श्री जनमयाला डागँरी च.ना.न.पा.६ िमुला ९८४८३००३३३ सथाररी जनिामजत / काि 

७ स.ई./सहारक सतर पाचयौ श्री नजवन महत च.ना.न.पा. ७ िमुला ९८४८३००६६४ सथाररी सथानरीर जनकार/काि

८ स.ई. /सहारक सतर पाचयौ श्री जिर ब.महत च.ना.न.पा.७ िमुला ९८४८३००८३६ सथाररी सथानरीर जनकार/काि

९ स.ई. /सहारक सतर पाचयौ श्री िमयाराि शाहरी च.ना.न.पा.१० िमुला ९८४८३००२९१ सथाररी सथानरीर जनकार/काि

१० सहारक सतर पाचयौ श्री लक्मरी च्द् ्रयौपाने च.ना.न.पा.१० िमुला ९८४८३००१२७ सथाररी सथानरीर जनकार/काि

११ अ.स.ई. /सहारक सतर चयौथो श्री हररश््द् रावल च.ना.न.पा.८ िमुला ९८४८३०५६४० सथाररी सथानरीर जनकार
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१२ सहारक सतर चयौथो खररदार िरशमाया आचारया च.ना.न.पा.२िमुला ९८४८३००८६० सथाररी सथानरीर जनकार

१३ अ.स.ई. /सहारक सतर चयौथो श्री पणुया ब०खत्री च.ना.न.पा.१० िमुला ९८४८३१९१०३ करार सथानरीर जनकार

१४ अ.स.ई. /सहारक सतर चयौथो श्री नवराि बड्ुथापा च.ना.न.पा.२ िमुला ९७४८९१४२२८ करार सथानरीर जनकार

१५ नास ुसहारक सतर पाचयौ श्री कमल भणडाररी च.ना.न.पा.२िमुला ९८४८३३४८४७ करार सथानरीर जनकार

१६ सहारक सतर चयौथो खररदार श्री रािे्द् भणडाररी च.ना.न.पा.८ िमुला ९८८४३००१४३ करार सथानरीर जनकार

१७ सहारक सतर तकृजतर मजुखरा श्री पे्रमान्द ्रयौपाने च.ना.न.पा.१० िमुला ९८४८३१८६६५ सथाररी सथानरीर जनकार

१८ हलकुा सवाररीचालक श्री लेखराि ्रयौपाने च.ना.न.पा.१० िमुला ९७४८९३५७७२ करार सथानरीर जनकार

१९ सवाररी चालक श्री सज्दप बढुा तातोपानरी गाउपाजलका ९८४८३०५११६ करार सथानरीर जनकार

२० सवाररी चालक श्री जतलक साकशी च.ना.न.पा.७ िमुला ९८६८०४२५८५ करार सथानरीर जनकार

२१ स.चा. श्री ककृ षण नेपालरी च.ना.न.पा.४ िमुला ९८६४९१४६३१ करार सथानरीर जनकार

२२ का.स. शे्णरी जवजहन श्री जटकादत्त भणडाररी च.ना.न.पा.२ िमुला ९७४८९१४२३५ सथाररी सथानरीर जनकार

२३ का.स. शे्णरी जवजहन श्री हेमराि जगररी च.ना.न.पा.५ िमुला ९७४८९२३१३७ सथाररी
सथानरीर जनकार/
काि 

२४ का.स. शे्णरी जवजहन श्री अि बहादरु शाहरी च.ना.न.पा.१० िमुला ९८४८३६२८२७ करार सथानरीर जनकार

२५ का.स. शे्णरी जवजहन श्री जवषण ुप्रसाद ्रयौपाने च.ना.न.पा.१० िमुला ९८४८३१३९१३ करार सथानरीर जनकार

२६ का.स. शे्णरी जवजहन श्री लजलत महत च.ना.न.पा.७ िमुला ९७४८१६०८२६ करार सथानरीर जनकार

२७ का.स. शे्णरी जवजहन श्री चक्र िराला च.ना.न.पा.८ िमुला ९८६६९७३७०० करार सथानरीर जनकार

२८ का.स. पहरदेार शे्णरी जवजहन श्री दवेरी बहादरु शाहरी च.ना.न.पा.१० िमुला  करार सथानरीर जनकार

२९ सरुपर शे्णरी जवजहन श्री राम ब०महत च.ना.न.पा.७ िमुला  करार सथानरीर जनकार

३० सरुपर शे्णरी जवजहन श्री लोक ब.सनुार च.ना.न.पा.५ िमुला  करार सथानरीर जनकार

३१ सरुपर शे्णरी जवजहन श्री ररता सनुार च.ना.न.पा.५ िमुला  करार सथानरीर जनकार

३२ सरुपर शे्णरी जवजहन जकरण साकशी च.ना.न.पा.४ िमुला  करार सथानरीर जनकार

लर्वषयगत कायावािय तिवा . १ आलथवाक लर्वकास शाखा (पशु पषिी) 

१ प.जव.अ./रा.प.तकृजतर श्री ज्ाने्द् जसह बड्ुथापा च.ना.न.पा.२ िमुला ९८४८३१२४४४ सथाररी जनिामतरी / काि

२ प.से.प्रा./ रा.प.अनं. प्रथम श्री िनक ब.सेिवुाल च.ना.न.पा.२ िमुला ९८४८३००५९५ सथाररी जनिामतरी / काि

३ प.से.प्रा./ रा.प.अनं. प्रथम श्री िवु्रराि जगररी च.ना.न.पा.१० िमुला ९८४८३०३७६० सथाररी जनिामतरी / काि

४ प.से.प्रा./ रा.प.अनं. प्रथम श्री हरर प्रसाद दवेकोटा च.ना.न.पा.१० िमुला ९८४८३००८३५ सथाररी जनिामतरी / काि
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५ प.से.प्रा./ रा.प.अनं. प्रथम श्री खडान्द ्रयौपाने च.ना.न.पा.१० िमुला ९८६८३५३३६६ सथाररी जनिामतरी / काि

६ ना.प.से.प्रा./ रा.प.अनं. जविजतर श्री रमा बड्ुथापा च.ना.न.पा.२ िमुला ९८४८३०२८३३ सथाररी जनिामतरी / काि

७ का.स.शे्णरी जवहरीन श्री तलुराि डागँरी 
तातोपानरी गाउपँाजलका 
५ िमुला 

९७४८९४४४२१ सथाररी जनिामतरी / काि

लर्वषयगत कायावािय तिवा . २ सामालजक  लर्वकास शाखा  (आिािभुत सर्वासथय तथा सिसिाई )

१ जस.अ.हे.व.छैठयौ श्री तारादवेरी सेिवुाल च.ना.न.पा.२ िमुला ९८४८३००११६ सथाररी सवासथ सेवा/काि 

लर्वषयगत कायावािय तिवा . ३ आलथवाक लर्वकास शाखा (ककृ लष ) 

१
ककृ जष प्रसार अजिककृ त/
रा.प. तकृजतर

श्री च्द् ब.शाहरी तातोपानरी गाउपाजलका 9868086413/
9748902313

सथाररी जनिामतरी / काि

लर्वषयगत कायावािय तिवा . ४ र्वन र्वातार्विण िोहोि मैिा तथा लर्वप्द बयर्वसथापन शाखा (र्वन )

१ फरषे्टर/रा.प.अनं.जविजतर श्री रमराि काकशी च.ना.न.पा. ५ िमुला । ९८४८३८३३११ सथाररी जनिामतरी / काि 

२ फरषे्टर/रा.प.अनं.जविजतर श्री प्रजतमा खत्री च.ना.न.पा.२  िमुला । ९८४९९८९४४७ सथाररी जनिामतरी / काि 

३ फरषे्टर/रा.प.अनं.जविजतर श्री कमला घजतया मगर
कपरुकोट गा.पा. १ 
सलरान

९८४७८६५८४३ सथाररी जनिामतरी / काि 

४ फरषे्टर/रा.प.अनं. तकृजतर श्री मानदतत्त  आचारया
गठुरीचयौर गा.पा. ५ 
िमुला 

९७४८००५३३९ सथाररी जनिामतरी / काि 

५ फरषे्टर/रा.प.अनं. तकृजतर श्री गोखया ब.रोकारा च.ना.न.पा.६ िमुला ९८४८३१४६४८ सथाररी जनिामतरी / काि 

६ वन रक्क/शे्णरी जवहरीन श्री गोगन ब.बड्ुथापा च.ना.न.पा. ३ िमुला ९७४८९२४९५६ सथाररी जनिामतरी / काि 

७ वन रक्क/शे्णरी जवहरीन श्री लोक ब.रावल च.ना.न.पा.७ िमुला  सथाररी जनिामतरी / काि 

८ वन रक्क/शे्णरी जवहरीन श्री लालजसह भक्री च.ना.न.पा. ३ िमुला ९७४८१४७३९६ सथाररी जनिामतरी / काि 

९ वन रक्क/शे्णरी जवहरीन श्री पूणया ब.बड्ुथापा च.ना.न.पा. ३ िमुला  सथाररी जनिामतरी / काि 

लर्वषयगत कायावािय तिवा . सामालजक  लर्वकास शाखा  (आिािभुत सर्वासथय तथा सिसिाई आयुर्वने्द)

१ आरवुनेद सहारक पाचयौ तह श्री पषुपा आचारया कनकास्दररी ६ िमुला ९८५८३२०६९१ सथाररी सवासथर सेवा/काि 

लर्वषयगत कायावािय तिवा . ६ सामालजक लर्वकास (लशषिा)  शाखा 

१ प्रा.स./ रा.प.अनं.प्रथम श्री िनमुारा थापा कालभैरव ९ दलेैख ९८४८०८८४५६ सथाररी जनिामतरी / काि 

लर्वषयगत कायावािय तिवा . ७ सामालजक लर्वकास (मलहिा तथा बािबालिका) शाखा 

१ म.जव.जनररक्क/
रा.प.अनं.प्रथम श्री जव्द ुकँुवर   सथाररी जनिामतरी / काि 

२ स.म.जव.जनररक्क/ रा.प.अनं.
जविजतर श्री मारा थापा शाहरी च.ना.न.पा.१. िमुला  सथाररी जनिामतरी / काि 
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र्विा कायावािय तिवा

१ िा.प.अन.प्रथम नायब सबुबा श्ी मोहन ब.लर्वष्ट
च.ना.न.पा.१० 
जुमिा

सथायी जनिामतरी / काि 

२ रा.प.अन.विरीजतर खररदार श्री रामलाल पाणडे गठुरीचयौर गाउपँाजलका ९८६८३४२२६९ सथाररी जनिामतरी / काि 

३ का.स.शे्णरी जवहरीन श्री जवषया बहादरु महत च.ना.न.पा. ९८४८३९२३२४ सथाररी जनिामतरी / काि 

४ िा.प.अन.प्रथम नायब सबुबा      

५ रा.प.अन.विरीजतर खररदार श्री मरीना बड्ुथापा च.ना.न.पा.२ िमुला ९८४८३०७६४५ सथाररी जनिामतरी / काि 

६ का.स.शे्णरी जवहरीन      

७ िा.प.अन.प्रथम नायब सबुबा      

८ रा.प.अन.विरीजतर खररदार श्री लोके्द् मलल च.ना.न.पा. १ िमुला ९८४८३२७०३५ सथाररी जनिामतरी / काि 

९ का.स.शे्णरी जवहरीन      

१० िा.प.अन.प्रथम नायब सबुबा      

११ रा.प.अन.विरीजतर खररदार श्री लक्मरी परररार च.ना.न.पा.४ िमुला ९८४८३००४८२ सथाररी जनिामतरी / काि 

१२ का.स.शे्णरी जवहरीन श्री दवेरीदत्त चयौलागाई च.ना.न.पा.४ िमुला ९८४८३१९३१६ सथाररी 
सथानरीर जनकार/ 
काि

१३ िा.प.अन.प्रथम नायब सबुबा      

१४ रा.प.अन.विरीजतर खररदार श्री मककर ब.बड्ुथापा च.ना.न.पा.२ िमुला ९८४८३०५२८७ सथाररी जनिामतरी / काि 

१५ का.स.शे्णरी जवहरीन      

१६ िा.प.अन.प्रथम नायब सबुबा      

१७ रा.प.अन.विरीजतर खररदार श्री पदम ब.महत च.ना.न.पा. िमुला ९८४८३०२४९२ सथाररी जनिामतरी / काि 

१८ सामाजिक पररचालक श्री भावना खत्री च.ना.न.पा.६ िमुला ९८४८३३५०१४ करार एल.िरी.सरी.डरी.परी.

१९ का.स.शे्णरी जवहरीन श्री िन ब०रावल च.ना.न.पा. िमुला  सथाररी जनिामतरी / काि 

२० िा.प.अन.प्रथम नायब सबुबा      

२१ रा.प.अन.विरीजतर खररदार श्री गोरख ब.महत च.ना.न.पा. िमुला ९८६८३२३३९६ सथाररी जनिामतरी / काि 

२२ सामाजिक पररचालक श्री वजवता ्रयौपाने महत च.ना.न.पा. िमुला ९८४८०५९९७६ करार एल.िरी.सरी.डरी.परी.

२३ का.स.शे्णरी जवहरीन श्री पदम महत च.ना.न.पा. िमुला  सथाररी 
सथानरीर जनकार/ 
काि

२४ िा.प.अन.प्रथम नायब सबुबा श्ी गणशे्द्त्त िार्वि च.ना.न.पा. ७जुमिा ९८४१९०४४१६ सथायी लनजामती / काज 

२५ रा.प.अन.विरीजतर खररदार      

२६ का.स.शे्णरी जवहरीन      

२७ िा.प.अन.प्रथम नायब सबुबा      

२८ रा.प.अन.विरीजतर खररदार
श्री पदम प्रसाद 
उपाधरार

तातोपानरी गाउपँाजलका ९८५८३२०६६४ सथाररी जनिामतरी / काि 

२९ सामाजिक पररचालक श्री सपना कँुवर च.ना.न.पा.९ िमुला ९८४८३१४५४३ करार एल.िरी.सरी.डरी.परी.

३० का.स.शे्णरी जवहरीन      

३१ िा.प.अन.प्रथम नायब सबुबा
श्ी लर्वट्णु प्रसा्द 
नयौपाने

च.ना.न.पा.१० 
जुमिा 

९८४८३९५१३८ सथायी लनजामती / काज 

३२ रा.प.अन.विरीजतर खररदार श्री न्दमारा रोकारा च.ना.न.पा.१० िमुला ९८४८३१३०६४ सथाररी जनिामतरी / काि 

३३ सामाजिक पररचालक
श्री िर्तरी भट्टराई 
्रयौपाने

च.ना.न.पा.१० िमुला ९८४८३४४१८० करार एल.िरी.सरी.डरी.परी.

३४ का.स.शे्णरी जवहरीन श्री खेमराि दवेकोटा च.ना.न.पा.१० िमुला  सथाररी जनिामतरी / काि 
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