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पररचे्छद 1. पररचय 

1.1. पृष्ठभूमी 

नेपालमा नेपाल िौगोधलक धवधविता, प्राकृधतक सम्पदा तथा मानव संसािनको अवस्था हेदाु समृन्त्रिको प्रशस्त 

सम्भावना रहेको छ । कज नै के्षत्रको सामाधजक-आधथुक धवकासनै सो के्षत्रको रूपािरणको आिार हो । नेपालमा 

अझैपधन जनसङ््खख्याको ठूलो धहस्सा गररबीको रेखामजधन रहेको छ ।  धवकास धनरिर  प्रयासहरूको बावजजद देशका 

सबै के्षत्रमा आिारिूत सेवा तथा पूवाुिारको समान पहाँच पजग्न सकेको छैन । योजनाबि धवकासको कमी यसको 

मजख्य कारकको रुपमा रहेको देन्त्रखन्छ ।  

नेपालमा ६ दशक लामो योजनाबि धवकासको अवधिमा नौ वटा पंचवषीय र पााँच वटा धत्रवषीय योजना कायाुन्वयन 

िईसकेका छन् । नेपालले सन् २०१३-२०१८ मा पधहलो पंचवषीय योजनाबाट योजनाबि धवकासको थालनी िएको 

हो । हाल नेपालमा पन्ध्ौ ंआवधिक योजना (२०७६/०७७- २०८०/८१) कायुन्वयनमा चरणमा रहेको छ । 

नेपालको संधबिानको कायुन्वयन पछी नेपालको राज्य प्रणाली संधघय लोकतान्त्रन्त्रक गणतान्त्रन्त्रक प्रणालीमा रुपािरण  

िैसकेको छ ।  तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय ) संबैिाधनक रुपमा अधिकार सम्पन्न िएका छन् । 

संबैिाधनक रुपमा स्थानीय शान्त्रि, समृन्त्रि, सजशासन; सामाधजक तथा आधथुक धवकासका लाधग स्वयम स्थानीय 

तहलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गररएको छ । नेपालको संधबिान बमोधजम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी 

व्यवस्था कायाुन्वयन गनु तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह धबचको सहकाररता, सहअन्त्रस्तत्व र समन्वयलाई प्रविुन गनु 

नेपाल सरकाले स्थाधनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ जारी ियो । ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार, िूधमका तथा 

धजमे्मवारी तोकेको छ । ऐनले स्थानीय तहको धदगो धवकासका लाधग नगरपाधलका प्रोफाइल, स्रोत नक्सा, आवधिक 

योजना, वाधषुक योजना र दीघुकालीन धवकास योजना तयार गनजुपने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दिुमा प्रदेश सजशासन 

केन्द्र, बागमती प्रदेशले सामाधजक तथा आधथुक धवकासको लक्ष्य हाधसल गनु तथा स्थानीय तहमा योजनावि धवकास 

माफुत सजशासन कायम गनु प्रदेश धित्र रहेका धवधिन्न स्थानीय तहको आवधिक योजना तजजुमा गरेको छ । 

स्थानीय समस्यालाई सम्बोिन गनु योजना तजजुमा प्रधिया जनसहिाधगतामा आिाररत, नेपालको संधबिान, तथा 

सन्त्रम्बन्त्रन्धत ऐन, कानजन, नीधत तथा धनदेधशकामा आिाररत िएर तजजुमा प्रधिया अगाडी बढेको छ । यो स्थानीय तथाको 

धवकासको गधतलाई धनदेधशत गने एक गधतशील दस्ताबेज हनेछ ।  

1.2.  आवतिक योजना िजजुमाको उदे्दश्य 

यस योजनाको मजख्य उदे्दश्य स्थानीय िहको आवधिक योजना तजजुमा गनजु हो । अन्य उदे्दश्यहरुमा : 

 नगरपाधलकाको धवद्यमान वस्तजन्त्रस्थधत (प्रथम तथा धितीय तहको तथ्याङ्कमा आिाररत ) तयार गनजु । 

 नगरपाधलकाको समधष्टगत दीघुकालीन सोचं, लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीधत र प्रमजख कायुिमहरू तजजुमा गनजु । 

 नगरपाधलकाको धवषय के्षत्रगत सोचं, लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीधत तथा प्रमजख कायुिमहरू पधहचान गनजु। 

 आधथुक धवकास, सामाधजक धवकास, पूवाुिार धवकास, वातावरण तथा धवपद् व्यवस्थापन, सजशासन तथा 

संस्थागत धवकासका लाधग धवषय के्षत्रगत योजना तयार गनजु । 

 बह के्षत्रगत ( MSIP) लगानी योजना तयार गनजु । 

1.3. अध्ययन कायु के्षत्र  

धनधदुष्ट उदे्दश्य प्रान्त्रिका लाधग देहाय बमोधजमका कायु के्षत्र रहेका छन् । 
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 नेपालको संधविान, संघीय तथा प्रदेश सरकारको दीघुकालीन सोचं, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 

२०७४,  स्थानीय तहको योजना तजजुमा धदग्दशुन २०७८ लगायत धवकास योजना तजजुमासाँग सम्बन्त्रन्धत 

धवगतका योजना र धवद्यमान ऐन, नीधत तथा धनदेधशकाहरू अध्ययन तथा धवशे्लषण  गने । 

 स्थलगत अध्ययन तथा सवेक्षणबाट संकधलत तथ्याङ्खक, धवधिन्न प्रकाधशत तथा अप्रकाधशत प्रधतवेदन, 

छलफल तथा अवलोकन, राजनीधतक व्यन्त्रक्तत्व तथा बजन्त्रिजीवीहरूबाट प्राि जानकारी तथा अन्य धितीय 

तहका तथ्याङ्क / सूचनाका आिारमा नगरपाधलकाको धवद्यमान वस्तजन्त्रस्थधत धववरण तयार गने। 

 जनसाङ्खन्त्रख्यक, िौधतक, सामाधजक, आधथुक, वातावरणीय, धवत्तीय, संस्थागत पक्षसंग सान्दधिुक 

तथ्याङ्कहरूको लगत (inventory) तयार गने । 

 स्थानीय तहको धवधिन्न धबषय के्षत्रगत सवल पक्ष, दजवुल पक्ष, अवसर र चजनौतीको पधहचान तथा धवशे्लषण 

गने । 

 स्थानीय तहको समग्र धवकासका लाधग दीघुकालीन सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य तथा कायाुन्वयन रणनीधत तयार गने 

। 

 योजना तजजुमाका लाधग नगरपाधलकाको आिार नक्शा तयार गने । 

 वतुमान िूउपयोग, सामाधजक तथा आधथुक पूवाुिार, प्रमजख बजार केन्द्र तथा प्रमजख प्राकृधतक स्रोतहरूको 

स्थलगत अध्ययनका आिारमा नक्शा अध्यावधिक गने । 

 धवद्यमान पूवाुिारको अवस्था तथा पहाँचको धवशे्लषण गरी सडक तथा यातायात, धसाँचाई, खानेपानी, धनकास 

लगायतका पूवाुिार धवकास योजना तयार गने । 

 नगरपाधलका धित्रका सामाधजक पूवाुिार तथा सेवाहरुको अध्ययन तथा धवशे्लषण गरी धशक्षा, स्वस्थ्य, यजवा 

तथा खेलकज द लगायतका सामाधजक धवकास योजना तजजुमा गने । 

 नगरपाधलका धित्र रहेका आधथुक धवकासको अवस्था, आधथुक पूवाुिारहरुको अध्ययन तथा धवशे्लषण गरी 

स्थानीय अथुतन्त्रको धवकासको लाधग योजना तयार गने ।  

 नगरपाधलकाको धवद्यमान जनशन्त्रक्त र सो को पयाुिता तथा क्षमताको अध्ययन तथा धवशे्लषण गरी 

संस्थागत धवकास तथा सजशासनको लाधग योजना तयार गने । 

 िूउपयोगको वतुमान अवस्था तथा िधवष्यको मागको धवशे्लषणका आिारमा समू्पणु नगरपाधलकाको 

िौधतक धवकास योजना तयार गने । 

 प्राकृधतक स्रोतको पधहचान गरी स्रोतको उच्चतम सदजपयोग गनु वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार गने । 

 नगरपाधलकाको पधछल्लो तीन वषुको आय व्ययको अध्ययन तथा धवशे्लषण गरी राजस्व प्रके्षपणमा 

आिाररत धवत्तीय व्यवस्थापन योजना तयार गने । 

 सहिाधगतामूलक योजना तजजुमा प्रधियाका लाधग स्थानीय तहका अधिकारीहरू,  प्रमजख जानकार  तथा 

स्थानीय व्यन्त्रक्तहरुसाँग धवधिन्न कायुशाला बैठक तथा  छलफलहरू गने । 

 योजना कायाुन्वयन रणनीधतहरू धसफाररस गने तथा  पूाँजी लगानी योजना तयार गने । 

 वाधषुक लक्ष्य, सूचक र प्रमाधणकरण आिारको साथ पााँच वषे बह के्षत्रगत लगानी योजना (MSIP)  तयार 

गने । 

1.4. अध्ययन तविी 

क. कायुकक्षगत अध्ययन  

तितिय िथ्ाांक सांकिन  
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धवषय वस्तजको धवसृ्तत जानकारी प्राि गनु योजना तजजुमा अधघ सम्बन्त्रन्धत धवधिन्न दस्तावेजहरुको धवसृ्तत अध्ययन 

गररयो । काधलका  नगरपाधलकासंग सम्बन्त्रन्धत सान्दधिुक दस्ताबेजहरुको अध्ययन गररयो । योजना तजजुमाका 

िममा, धवकास योजना साँग सम्बन्त्रन्धत नीधत तथा धनदेधशकाहरु, नगरपाधलकासाँग सम्बन्धीत धवधिन्न अध्ययन 

प्रधतवेदनहरु, धवद्यमान िू-उपयोग नीधत,तथा ऐन, वातावरण संरक्षण नीधत, नगरपाधलकाको पारु्श्धचत्र, राधष्टि य 

जनगणना २०६८ लगाएतका दस्तावेजको अध्ययन तथा धवशे्लषण गररयो । आवधिक योजनाका सम्बन्धमा िएका 

पजवु अध्ययनका प्रधतवेदनहरु, िौधतक धवकास योजना तजजुमा, कृधष धवकास योजना, स्थानीय धवकास योजना तजजुमा, 

तथा सान्दधिुक प्रकाधशत तथा अप्रकाधशत तथ्याङ्कहरु तथा सामाग्रीहरुको संकलन, अध्ययन तथा धवशे्लषण गरी 

योजना तजजुमा कायु अगाधड बढाईएको छ । 

धवधिन्न मौजजदा कानजनहरु जसै्त स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, स्थानीय तहको योजना तजजुमा धदग्दशुन २०७५, 

राधष्टि य िू उपयोग नीधत २०७२,  Planning Norms and Standard 2015 , वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वन्त्रस्त 

तथा बजार धवकास, कृधष तथा पशजपालन के्षत्रको धवकास लगायतका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका नीधत तथा 

कायुिमहरुमा िएका व्यवस्थाहरुको अध्ययन तथा धवशे्लषण गररयो । त्यसैगरी सम्बन्त्रन्धत नगरपाधलकाले तयार 

गरेको आधिक योजना, अधघल्ला वाधषुक योजना तथा नीधत, नगरपाधलकापरु्श्धचत्र लगायत नगरपाधलका संग सम्बन्त्रन्धत 

दस्तावेजको पधन अध्ययन तथा धवशे्लषण गररयो । 

आिार नक्शा ियारी  

आिार नक्शामा सम्बन्त्रन्धत स्थानको स्थलाकृधतक सजधविाहरू, वस्तीहरु, सडक, धसंचाई लगायतका पूवाुिार, 

िूउपयोग, नदी तथा पानीका स्रोतहरु, धवशेष के्षत्रहरू खजला के्षत्र लगायतको जानकारी समावेश हन्छ । योजना तजजुमा 

प्रधियाका लाधग सम्बन्त्रन्धत नगरपाधलका/ नगरपाधलकाको आिार नक्शा तयार गररयो । आध्ययनका  िममा प्राि 

सूचना तथा तथ्यांकका आिारमा आिार नक्शालाई धनरिर अद्यावधिक गदै लधगनेछ ।  

पजवु-योजना िजजुंमा बैठक  

आवधिक योजना सम्बन्धी जानकारी गराउन, अध्ययन धवधि तथा अध्ययन के्षत्रबारे छलफल गनु नगरपाधलका साँग 

एक धदने पजवु योजना तजजुमा बैठकको आयोजना गररयो । यस बैठकमा आवधिक योजनाका धवषयमा अधिमजन्त्रखरण 

साथै योजना तजजुमा र कायु प्रधियाबारे छलफल गररयो । बैठकमा योजना तजजुमा प्रधियामा सहयोग, समन्वय तथा 

सहजीकरण गनुका लाधग स्थानीय तह प्रमजखको संयोजकत्वमा एक धनदेधशक सधमधत गठन गररयो । साथै योजना 

तजजुमा प्रधियामा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरणका लाधग नगरपाधलका एक वा दजइ जना कमुचारीलाई Focal 

Person को रुपमा धजमे्मवारी तोधकयो । यस बैठकमा, नगरपाधलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कायुनगरपाधलका सदस्यहरु, 

प्रमजख प्रशासधकय अधिकृत, धवधिन्न शाखा प्रमजखहरु लगायत अन्य कमुचारीहरुको सहिाधगता रहेको धथयो । 

बैठकमा आवधिक योजनाको महत्व तथा आवश्यकता बारेमा प्रस्ट पररयो । यसका साथै अध्ययन अवधिमा स्थलगत 

अध्ययनको कायु धबधि, योजना प्रधियामा धवधिन्न सधमधत तथा शाखाको िूधमका आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक 

लगायतका धवषयमा छलफल िएको धथयो । 
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रेकी सवेक्षण 

अध्ययन स्थलको िौधतक, सामाधजक तथा आधथुक पजवाुिारको धवद्यमान अवस्थाको जानकारी प्राि गनु साथै 

िौगोधलक अवन्त्रस्थधत तथा वातावरणीय अवस्थाको बारेमा प्रारन्त्रम्भक अध्ययन गनु अध्ययन टोधल िारा 

नगरपाधलकाको  रेकी सवेक्षणको गररयो । सवेक्षणको मजख्य उदे्दश्य अध्ययन के्षत्रको बारेमा प्रारन्त्रम्भक आाँकलन तथा 

नक्शांकन गने  र अध्ययनका अन्य चरणका लाधग योजना बनाउनज हो । सवेक्षणका िममा नगरपाधलकाको महत्वपजणु 

संरचना तथा स्थानहरुको फोटोहरु समेत धलइयो । 

प्रश्नाविी िथा नक्शा ियारी  

आवधिक योजना तजजुमाका लाधग आवश्यक धबषयगत के्षत्रसंग सम्बन्त्रन्धत तथ्याङ्क तथा सूचना संकलन गनु प्रश्नावली 

तयार गररयो । यसका साथै तथ्याङ्क कायुलाई अझ प्रिावकारी बनाउन तथा महत्वपजणु संरचना तथा स्थानको 

नक्शांकन गनु साथै स्थलगत अध्ययनको योजना तयार गने उदे्दश्यले वडागत नक्शा समेत तयार गररयो । 

वडा स्तरीय भेिा/छिफि  

काधलका नगरपाधलकाको आवधिक योजना तजजुमाको लाधग नगरपाधलकाको प्रते्यक वडामा छलफलको आयोजन 

गररयो । छलफलका िममा नगरपाधलकाका सामाधजक, आधथुक, पूवाुिार, वातावरणीय, संस्थागत लगायत धवषयका 

धवसृ्तत तथ्यांक संकलन गररयो । यस िममा स्थानीय स्तरका समस्या, सम्भावना, अवसरहरु तथा आवश्यकता 

सम्बन्त्रन्ध घधनिूत छलफल गररयो ।  

बैठकमा तथ्याङ्क संकलनका साथै धवधिन्न स्रोतबाट संकलन गररएका तथ्यांकको प्रमाणीकरण, वडाका महत्वपजणु 

प्राकृधतक स्रोत, िौधतक संरचना, िाधमुक, संसृ्कधतक तथा पयुटकीय स्थल, प्रकोप जोन्त्रखम के्षत्र, कृधष के्षत्र, बजार 

के्षत्र,सावुजधनक सेवा धवतरण केन्द्र लगाएतको GIS प्रधवधिमा नक्शांकन समेत गररयो ।  

वडा स्तरीय बैठकमा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,कमुचारी, स्थानीय अगजवा व्यन्त्रक्त, स्थानीय व्यवसायी, मधहला 

समजहका प्रधतधनधि, सहकारी प्रधतधनधि, यजवा क्लबका प्रधतधनि, धशक्षक लगाएत सरोकारवाला हरुको उपन्त्रस्थधत 

रहेको धथयो । बैठकमा सहिागी हरुलाई आवधिक योजनाको महत्व र उदे्दश्यका बारेमा अधिमजखीकरण समेत 

गररयो । 

फोटो 1: पजवु योजना तजजुमा बैठकमा नगरपाधलकामा छलफल  
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ताधलका 1वडा स्तरीय िेला/छलफल समय ताधलका  

तमति समय स्थान 

२०७९– ०२ – २५ १ बजे  वडा १, वडा कायाुलय 

२०७९– ०२ – २६ १ बजे  वडा २, वडा कायाुलय 

२०७९– ०२ – २८ धबहान ७ बजे  वडा ३, वडा कायाुलय 

२०७९– ०२ – २७ धबहान ७ बजे  वडा ४, वडा कायाुलय 

२०७९– ०२ – २८ धबहान ७ बजे  वडा ५, वडा कायाुलय 

२०७९– ०२ – २९ धबहान ७ बजे  वडा ६, दजग्ध संकलन केन्द्र 

२०७९– ०२ – २७ धबहान ७ बजे  वडा ७, वडा कायाुलय 

२०७९– ०२ – २९ धबहान ७ बजे  वडा ८, काधलका मन्त्रन्दरको सिाहल 

२०७९– ०२ – २७ १ बजे  वडा ९, वडा कायाुलय 

२०७९– ०२ – २८ १ बजे  वडा ११, वडा कायाुलय 

२०७९– ०२ – २९ १ बजे  वडा १०, वडा कायाुलय 

 

िगि ियारी  

स्थलगत अध्ययन तथा धवधिन्न स्रोतबाट संकलन गररएका तथ्याङ्कको धवसृ्तत लगत तयार गररनेछ । जसमा 

नगरपाधलकाको जनासंन्त्रखक, िौधतक, सामाधजक, आधथुक, वातावरणीय, संस्थागत, िाधमुक तथा संसृ्कधतक, पयुटन 

लगायत धवधिन्न धवषयको धववरणको लगत राखी नक्शा समेत तयार पररयो । 

नगरपातिकास्तरीय कायुशािा गोष्ठी  

आवधिक योजना तजजुमाका नगरपाधलकाको धदघुकाधलन सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य तथा रणनीधत तय गनु तथा धबषयगत 

योजनाको तजजुमा गनु कायुशाला गोष्ठीको आयोजना गररयो ।  यस िममा सबै धवषयगत क्षत्रको  सबल पक्ष, दजबुल 

पक्ष, अवसर तथा चजनौधतका बारेमा छलफल साथै वडा स्तरीय बैठक तथा स्थलगत अध्ययनबाट प्राि तथ्याङ्क एवं 

सजचनाको प्रमाणीकरण समेत गररयो । कायुशालामा नगरकायुनगरपाधलका, धवषयगत सधमधत, वडा प्रधतधनधि, प्रमजख 

प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमजखहरु, कमुचारीहरु, धवकास साझेदार संस्थाका प्रधतधनधि स्थानीय अगजवा, उद्यमी, 

धवधिन्न समूह, नमजना कृषक तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहिाधगता रहेको धथयो ।  कायशाुला गोष्ठी 

नगरपाधलकाको सिा हलमा सम्पन्न गररयो । 
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पररचे्छद 2. कातिका  नगरपातिकाको वस्तजगि तववरण 

2.1.  नगरपातिकाको पररचय 

2.1.1. के्षत्रीय अवस्स्थति  

संघीय लोकतान्त्रन्त्रक गणतन्त्र नेपालको बागमती प्रदेश न्त्रस्थत धचतवनको पूधवु उत्तर िागमा अवन्त्रस्थत यस 

नगरपाधलका साधवकका चार गा.धब.स.हरु शन्त्रक्तखोर, धसन्त्रि, पदमपजर र जजटपानी धमलाइ २०७४ जेष्ठ ७ गते के्षत्र 

धवस्तार गरी काधलका नगरपाधलका बनाइएको हो । यस नगरपाधलकालाई ११ वटा वडाहरुमा धविाजन गररएकोछ 

। २०६८ सालको जनगणना अनजसार साधवक चारवटा गा.धव.स.को जनसंख्यालाई जोड्दा कूल ४२,२९३ रहेकोमा 

मधे्य मधहला २२,२७५ र पजरुष २०,२१८ रहेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनजसार कज ल घरिजरी संख्या ९,११८ 

रहेको यस नगरपाधलकाको हालको के्षत्रफल १४९.०८ वगु धक.धम.रहेको छ , जसको कायाुलय रेडिसग्राममा रहने 

िए तापधन हाल अस्थायी रुपमा का.न.पा.६ कमलचोकमा अवन्त्रस्थत छ। हाल २०७६ असार मधहना सम्म गररएको 

घरिजरी सिेक्षणले यस नगरपाधलकाको कज ल जनसंख्या ५४,०९२ (मधहला २६५८० र पजरुष २७५१२) रहेको देखाउदछ 

िने घरिजरी संख्या ११,१२० रहेको देन्त्रखन आउदछ । राधष्टि य जनगणना २०७८ को प्रारन्त्रम्भक नधतजा अनजसार 

प्रारन्त्रम्भक कज ल जनसंख्या ५२,७९९ (मधहला २७,०३९ र पजरुष २५,७४०) रहेको देखाउदछ िने घरिजरी संख्या ११,६२३ 

रहेको देन्त्रखन आउदछ । िौगोधलक धहसाबले समथररलो तथा केही िजिाग पहाडी के्षत्र रहेको यस नगरपाधलका 

सडक यातायातको पहाँचबाट नधजक रहेको छ िने तल्लो िूिाग (समथर) को हरेक टोल टोलमा बाहै्र मधहना चल्न 

सके्न सडक पजगेको छ िने कालोपते्र िएका सडक पधन झणै्ड ४० प्रधतशतको हाराहारीमा रहेको अनजमान गनु 

सधकन्छ । खाद्यान्न वालीको उत्पादनमा खास गरी िान, मकै, र गहाँ तथा तेलहनमा तोरी र दलहनमा मसजरो 

उत्पादनको लाधग उवुर माधनने यो नगरपाधलका हालका धदनहरुमा यहााँका धकसानहरु केरा खेती, तरकारी खेती 

तथा पशजपालन तफु पधन आकधषुत िएको देन्त्रखन्छ । पशजपालन ब्यबसायका दृधष्टले गाइपालन व्यवसायीक रुपमा नै 

अधघ बढेको छ िने अन्य पशजपालनको पधन त्यधत्तकै सम्भावना रहेको देन्त्रखन्छ । त्यसै्त गरी नगदेवाली तफु मौसम 

अनजसार तराइ के्षत्रमा हने सबै प्रकारका तरकारी खेधत हने हाँदा त्यसको व्यवसायीक उत्पादन हने गरेको छ । 

राजनैधतक धहसाबले धजल्लाका धनवाुचन के्षत्र मधे्य यस नगरपाधलकाका सबै वडाहरु धनवाुचन के्षत्र नं. २ अिरगत 

पदुछन ।  
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नक्शा 1: काधलका नगरपाधलकाको अवन्त्रस्थधत नक्शा  
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2.1.2. राजनीतिक िथा प्रशासतनक सांरचना  

ताधलका 2: नगरपाधलकाको पजनसंरचना  

हािको वडा सातवक गा.तव.स./न.पा. सातवक वडा 

१ sflnsf g=kf= 8 
२ sflnsf g=kf= 9 
३ sflnsf g=kf= 11 
४ sflnsf g=kf= 10 
५ sflnsf g=kf= 12 
6 sflnsf g=kf= 6, 7 
7 sflnsf g=kf= 5 
8 sflnsf g=kf= 3,4 
9 sflnsf g=kf= 1, 2 
10 l;4L uflj; 2, 7-9 
11 l;4L uflj; 1, 3-6 

;|f]t M;+Vof tyf l;dfgf lgwf{/0f cfof]u, @)&# 

2.1.3. भौगोतिक अवस्स्थति 

काधलका नगरपाधलका (आक्षाशं - २७.१ धडग्री देखी २७.१५ धडग्री उत्तर) र ( देशािर - ८३.१ धडग्री ८३.४१ 

धडग्री पूवु) िाैैगाैेधलक न्त्रस्थधतमा अवन्त्रस्थ छ । धचतवन धजल्लाको पूवी उत्तरी िागमा पने काधलका 

नगरपाधलका िौगोधलक धहसावले पहाड र तराइ दजवै िूिागलाई समेटेको नगरपाधलकाको रुपमा रहेको 

छ । स्थानीय तह पजनुसंरचना गने िममा २०७३ सालमा गठन िएपश्चात यस नगरपाधलकाले धवकासमा 

नया र प्रिावकारी फडको मारेको आवास हाँदै आएको छ । साधवकका शन्त्रक्तखोर, धसन्त्रि, पदमपजर र 

जजटपानी गा.धव.स.को समू्पणु िूिागलाई समेटेको यस नगरपाधलकालाई ११ वटा वडामा धविाजन गररएको 

छ । पहाडी िूिाग वडा नं. १० र ११ मा आदीबासी चेपाङ्ख समजदायको बसोवास रहेको यस नगरपाधलकाको 

अन्य समथररलो िजिागमा हालका धदनहरुमा शहरीकरण तफु उन्मजख हन थालेको आिास देन्त्रखन्छ । 

िौगोधलक सीमाना पूवु- खैरहेनी नपा, पधश्चम -िरतपजर महानगरपाधलकाको वडा न ११ मा रहेको जनजागृधत 

सामजदाधयक वन के्षत्र, उत्तर- इच्छाकामना गाऊनगरपाधलका एवंम िाधदंगको बेधनघाट रोराङ्ख 

गाउाँनगरपाधलका, दधक्षण - रत्ननगर नगरपाधलका रहेको छ। 

 

2.1.4. जिवायज 

समजद्र सतहबाट नू्यनतम २०० धम. देन्त्रख अधिकतम १९४० धमटर सम्मको उचाईमा रहेको यो नगरपाधलका हावापानी, 

जनसंख्या, िूगोल तथा जलवायजको धहसाबले धवधविता रहेको छ । यहााँको माधथल्लो िेगमा जाडोमा  अधल बढी जाडो 

हन्छ िने तल्लो िेगमा गमीमा धनकै गधमु  हन्छ । नगरपाधलकाको तल्लो िेगमा उष्ण हावापानी पाईन्छ िने माधथल्लो 

िेगमा समधशतोष्ण हावापानी पाईन्छ । वषाु याममा तल्लो िेगमा बढी पानी पने र माधथल्लो िेगमा कम पानी पदुछ 

।  
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2.1.5.  प्राकृतिक सम्पदा  

2.1.5.1 वनजांगि 

यस नगरपाधलकाको िू–उपयोगको अवस्था धवशे्लषण गदाु आवादी वा खेधत गररएको जधमन २३.२ प्रधतशत, 

जंगलले ओगटेको िजिाग ७१.१ प्रधतशत, घााँसे मैदान ०.२ प्रधतशत, झाडी तथा बजट्यान २.४ प्रधतशत, वलौटे 

िूिाग १.९ प्रधतशत बााँझो जधमन रहेको ०.९ प्रधतशतर र पानीको िूिाग ०.३ प्रधतशत देन्त्रखन्छ । 

यहााँ पाइने मजख्य वनस्पधतहरुमा धससौ, पड्के, साल, खयर, धसमल, करम, धचलाउने, च्यजरी, आाँप, चााँप, बााँस 

आदी मजख्य हन िने जधबजटी र अन्य वनस्पधतमा धसस्नज, उन्यज, धपसलो, मेलर, मेल्दर, सरना, चौप, हरोबरो, 

गाईखजरे, सेतोबरा, गजजो, लाधलगजाँसरााँस हन । यसै गरी यस नगरपाधलकाका जंगलहरुमा बाघ, गैंडा, धचतजवा 

लगायतका ठूला जनवार तथा बााँदर, खरायो, दजम्सी, स्याल, गोहोरो, घोरल, सालक, मृत, धचत्तल जातका 

जनवारहरु पाइन्छन् । यसै गरी कोइली, काधलज, ढजकज र, न्याउली, लजईचे, बट्टाई, काग, िंगेरा, म्याकज र, 

गौथंली जस्ता चराचजरुङ्गीहरु पधन यस नगरके्षत्रका जंगलहरुमा  पाइन्छन् ।   
ताधलका 3: काधलका नगरपाधलकामा रहेका सामजदाधयक वनको धववरण  

वाडु 

नां. 
बनको नाम के्षत्रफि 

उपभोक्ता सतमतिको 

नाम 
उपभोग गने वस्स्त 

िाभास्िि 

घरिजरी 

१ चतजमजुखी सामजदाधयक 

बन उपिोक्ता 

सधमधत  

१९६.६५ चतजमजुखी सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता सधमधत  

गडजवा बन्त्रस्त  ४०० 

२ थाङ्ख खोला 

सामजदाधयक बन  

१९९ हेक्टर   काधलका १,२,३,६,४ १९६५ 

२ थाङ्ख खोला 

सामजदाधयक बन  

१९९ हेक्टर   काधलका १,२,३,६,४ वाडु ३ को 

वाडुहरु 

मात्रको  

४ पदमपजर सामजदाधयक 

बन उपिोक्ता 

सधमधत  

 पदमपजर सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता सधमधत  

काधलका -४,१ र 

रत्ननगर  

 

५ धिमवाली 

सामजदाधयक बन  

१९९ हेक्टर धिमवाली सामजदाधयक 

बन उपिोक्ता सधमधत  

साधवक पदमपजर ५ र 

६  

७६५ 

६ उदयपजर सामजदाधयक 

बन  

१९९ हेक्टर उदयपजर सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता सधमधत  

  

७ उदयपजर सामजदाधयक 

बन उपभ्कता सधमधत 

१९९ हेक्टर  २३ जना  रत्ननगर नगरपाधलका 

१४, १५, काधलका ७, 

८, ६ 

५५०० 

८ श्री अमलाचजली 

सामजदाधयक बन 

उपभ्कता सधमधत 

२१५ श्री अमलाचजली 

सामजदाधयक बन 

उपभ्कता सधमधत 

गैरी वारी  २८४ 

९ जन प्रगधत  १५०.२५ जन प्रगधत सा ब ,सो 

न्त्रस्कखोर -१ र ५ 

सेबंगेटोल , िण्डारी 

टोल 

३२५ 

१० देउजा सामजदाधहक 

बन  

  देउजर ६० 

११ इने्द्रणी सामजदाधयक  ४५०.२२ इने्द्रणी सामजदाधयक  मज्वाङ्ख, खोला 

गाउाँ ,क्ङ्खजेकर   

३६१ 

११ धचत्रम कमान्चजली ३३०. धचत्रम कमान्चजली  चेकरा,नौलापजर ९० 

;|f]t M नगर कायुनगरपातिकाको कायाुिय 
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2.1.5.2 जिस्रोि  

काधलका नगरपाधलकामा प्रसस्त पानीका स्रोतहरु रहेका छन् । धवधिन्न खोला, खोल्सी, खहरे, मूल, 

धडपबोररङ्ख पानीका मजख्य स्रोत हन । थाङ्ग खोला, कधल खोला, कयर खोला, चजहार खोला, शान्त्रि खोला,  

शन्त्रक्त खोला यहााँका मजख्य खोलाहरु हन । यस देन्त्रख बाहेक वषाुयाममा आउने खहरे खोलाहरुबाट पधन 

धसंचाई सजधविा उपलब्ध हन्छ । यस देन्त्रख बाहेक यहााँ खानेपानीका मजहान तथा कज वाहरु पधन पयाुि मात्रामा 

छन् । धसंचाई, खानेपानी तथा वस्तजिाऊलाई पानी खजवाउनका लाधग धयनै स्रोतहरुमा धनिुर रहेका छन् ।   

 

ताधलका 4 नगरपाधलका के्षत्रमा िएका पानीका श्रोतहरु 

वाडु 

नं. 

पानीको स्रोत 

िएको स्थान 

स्रोतको 

प्रकार 

हालको 

प्रयोग 

ब्यवस्थापन समस्याहरु समिानहरु 

१ छैन     पानीको श्रोत 

नियको  

पानीको श्रोत 

नियकोले धडप 

बोररंगको व्यवस्था 

गरर आबस्यक 

मात्रामा उपलब्ध 

गराउन पने  

२ िूधमगत  िूधमगत    सधमधत   

३ कधल खोला, थाङ्ख 

खोला , िाके गधहरो 

ढाप 

मूल,खोला,कज

वा,खोल्सो 

धसंचाई 

उपिोक्ता 

सधमधत बाट  

 मजहान सम्रक्षणमा 

कज लो लाइधनंग, 

थाङ्खखोलामा 

साइफन संरक्षण र 

पाधन मजहान सम्म 

जानी सडक नियको  

पोखरी धनमाुण 

गरेर धसचाई 

कज लोको मजहानमा 

पोखरी धनमाुण 

गरर कज लो 

,साइफन 

संरक्षणको लाधग 

टतबन्धनको साथै 

ढजंगा जाली 

लगाउनज पने र 

सडक धनमाुण  

४ िूधमगत मात्र इनार धडप 

बोररंग  

िूधमगत  सधमधत 

माफुत 

खानेपानी, 

व्यन्त्रक्तगत 

िारा तथा 

इनारबाट  

धपउनेपाधन िूधमगत 

पडेपवर आउदा, 

पानीमा ल्याऊ 

आउने, दधमलो 

आउने, पाधन पोत 

महाँगो ियको जन 

गजनासो धसंचाईको 

बोररंङ्ख धबधग्रने 

समस्या  

पाधन शजन्त्रिकरण 

गरेर पठाउन पने, 

शजल्क घटाउन पने 

५ िामीले खोला मजहान  खोल्सा नसजके्न  प्रयोग 

नियको 

 िधमलो खोला 

मजहानको पाधन 

अब्यबन्त्रस्थत रहेको र 

थांग थांग खोला 

टतबन्धनमा ध्यान 

धदन पने  

िधमलो खोलाको 

पाधन जनावरको 

लाधग पाधन पोखरी 

धनमाुण गररनज पने  
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वाडु 

नं. 

पानीको स्रोत 

िएको स्थान 

स्रोतको 

प्रकार 

हालको 

प्रयोग 

ब्यवस्थापन समस्याहरु समिानहरु 

६ धसमलघरी,सजयुपजर,प्रग

धतटोल 

बोररंग खानेपानी  उपिोक्ता 

सधमधत 

बोररंग संचालनमा 

जसै्त , ममुत सम्भार 

धबिजत महसजल ,खोला 

कज लोहरुमा ममुत 

सम्भार बषेनी गनु 

पने , खोलामा पाधन 

सजकै्द जाने , खोला 

गधहररदै जानज आधद  

धसंचाई र 

खानेपानीको लाधग 

धबिजत महसजल छज ट 

हन पने ,कज लो 

धनमाुण तथा 

ममुतको लाधग 

बजेटको 

ब्यबस्थापन हन 

पने , बोररन््को 

ब्यबस्थापन 

आबस्यकता 

अनजसार हन पने  

७ पदम पोखरी र 

कमजधकरण ढाप 

पोखरी मूल  छैन  छैन  आयश्रोत निएको 

कारण  

प्रािमात्रामा रकम 

उपलब्ध िए 

पोखरी, ताल, 

सरक्षाण गनु सके्न  

८ चजवर खोला, बजङ्ख 

खोला  

खोला  खानेपानी 

तथा धसंचाई 

कज लो, 

पोकारी 

खानेपानी 

ममुत 

बाढी पधहरो, आधथुक 

समस्या  

 

९ जौ गैहा , बन सजपारी मूल खोला  बन सजपारी 

गैहा र बास 

घारी  

Intake 

बानाइ 
बाडी पैरो ,जता िाबी 

खोला नाला 

उत्खलनको कारण 

बजक््ष रोप कास 

बास तारजाली 

आधद 

१० देउजर  खोला ,खोल्सा 

,कज वा आधद  

धसचाईको 

लाधग  

 सजि धपउने पाधन 

निएको , धसचाईको 

अबस्ता राम्रो 

निएको  

समस्यासका 

आिारमा समािान 

हनजपने 

११ धचत्राम सा. व.  मूल  न. पा. ले 

पयुटधकय 

वन बनाउने  

वन. उ. स.  धचत्रम सा. व. मा 

िएको स्रोतको 

राम्ररी अनजसन्धान 

निएको  

नगरस्थाररय 

रुपमा धवकास गनु 

सधकने  

(वडा िेला/छलफल र स्थलगत सवेक्षण) 

2.1.5.3 खानी िथा खतनज  

यस नगरपाधलकामा कज नै पधन खानी तथा खधनज पदाथु सम्बन्धी अध्ययन िएको पाईंैंदैन । यस नगरपाधलकाका 

प्रायसः  सबै खोला  खोल्सा पहाडबाट बगेर पाउने हाँदा यसले बगाएर ल्याउने ढजाँगा माटो तथा ती खोला खोल्सामा 

उत्पादन हने बालजवा धगट्टी यहााँका प्रमजख खाधनजन्य स्रोतहरु   हन िन्न सधकन्छ । यस देन्त्रख बाहेक यस के्षत्रमा केही 

ढजङ्गा खानीहरु पधन रहेका छन् । यस नगरापधलकाके्षत्रमा िसर उद्योगहरु माफुत यी सामग्रीहरु प्रशोिन गरी धविी 

गने गररएको छ । जसबाट नगरपधलकाले आिररक आय प्राि गदै आएको छ ।  

2.1.6. जनसांख्याको स्स्थति 

2.1.6.1 जनसांख्याको तविरण 

राधष्टि य जनगणना २०७८ को प्रारन्त्रम्भक तथ्यााँक अनजसार यस नगरपाधलकाको कूल जनसंख्या ५२,७७९ रहेको छ, 

जसमा मधहलाको संख्या २७०३९ (५१%) रहेको छ िने पजरुषको संख्या २५७४० रहेको छ िने जम्मा घरिजरी संख्या 

११६२३ र पररवार संख्या १२४६६ रहेको छ ।  
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यसैगरी  घरिूरी सवेक्षण २०७६ अनजसार काधलका नगरपाधलकामा जम्मा घरिजरी ११,१२० तथा जनसंख्या ५४,०९२ 

रहेको छ । सबैिन्दा बढी घरिजरी तथा जनसंख्या वडा नं. ६ मा रहेको छ िने सबिन्दा कम घरिजरी र जनसंख्या 

वडा नं. ११ मा रहेको छ । यस नगरपाधलकाको औसत प्रधत घरपररवार जनसंख्या ४.९ रहेको छ । घरिजरी तथा 

जनसंख्या सम्बन्त्रन्ध धवसृ्तत धववरण ताधलकामा प्रस्तजत गररएको छ ।  

ताधलका 5 घरिजरी तथा जनसंख्या धववरण 

घरिूरी 

धववरण 

वडा नं. 
जम्मा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

जम्मा  घरिूरी 

संख्या 
826 1093 1446 815 1032 1577 1208 1423 872 501 327 11120 

जम्मा  

जनसंख्या 
3942 5476 6664 3670 4963 7568 5727 6871 4591 2535 2085 54092 

औसत 

पररवार संख्या 
4.8 5.0 4.6 4.5 4.8 4.8 4.7 4.8 5.3 5.1 6.4 4.9 

श्रोतः  घरिजरी सवेक्षण २०७७, काधलका नगरपाधलका 

2.1.6.2 जनघनत्व 

घरिजरी सिेक्षण २०७६ अनजसार यस नगरपाधलकाको कज ल जनसंख्या ५४,०९२ (मधहला २६५८० र पजरुष २७५१२) र 

घरिजरी संख्या ११,१२० रहेको छ । यस नगरपाधलकामा मधहलाको जनसंख्या िन्दा पजरुषको जनसंख्या ९३२ जनाले 

बधढ रहेका छ । लैधङ्गक अनजपात १०३.५ रहेको छ िने औसत पररवार संख्या ४.९ रहेको छ जनघनत्व ३६२.८४ 

प्रधतवगु धक.मी. रहेको छ । जनसंख्याको उमेर समूह अनजसार तथ्याङ्क धबशे्लषण गदाु ५ वषु िन्दा कम उमेर समूहमा 

७.३ प्रधतशत, ७० वषु िन्दा माधथ उमेर समूहमा ४.१ प्रधतशत र सबै िन्दा िेरै जनसंख्या रहेको १५–२९ वषु धित्रमा 

रहेका उमेर समूहहरु झणै्ड ८६.५ प्रधतशतछन्। सबै िन्दा कम जनसंख्या रहेको उमेर समूह ६५– ६९ मा २.३ 

प्रधतशत रहेकोछ । 

2.1.6.3  जािजातिको सांरचना 

घरिूरी सवेक्षण २०७६ अनजसार, जाधतगत आिारमा जनसंख्याको वधगुकरणलाई हेदाु यस नगरपाधलकामा सबिन्दा 

बढी ५७५८ घरिजरी अथाुत ५१.७ % पहाडी जनजाधत रहेको देन्त्रखन्छ । त्यसै्त दोश्रोमा ३२६७ अथाुत २९.४ % रहेको 

देन्त्रखन्छ । त्यसैगरर तेस्रोमा थारु÷मिेसी जनजाधत रहेका छन जसमा १४४२ घरिजरी अथाुत १३.० % रहेको देन्त्रखन्छ 

। यस नगरपाधलकामा पहाडी दधलत समजदायका घरिजरी ६४० अथाुत ५.८ %, तराईका अन्य जाधतहरु (यादब, साह, 

तेधल, ठाकज र) ८ घरिजरी ०.१ %, र मजन्त्रिम ५ घरिजरी रहेको छ । ताधलकामा वडा अनजसार जाधतगत आिारमा घरिजरी 

धविाजन प्रस्तजत गररएको छ । 

ताधलका 6 काधलका नगरपाधलकाका वडागत जातजाधतको धवधवरण 

जातीयता 

वडा नं. 

जम्मा 

प्र
धत

श
त
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

पहाडी ब्राह्मण 

तथा 

129 414 249 195 334 1054 392 344 155 1 0 3267 29.4 
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के्षत्री/सन्यासी, 

ठकज री  

पहाडी 

जनजाधत 
655 332 930 160 139 455 635 992 648 485 327 5758 

51.70 

थारु/मिेशी 

आधदवासी 
0 315 165 433 486 2 41 0 0 0 0 1442 

13.0 

पहाडी दधलत 41 28 102 25 71 66 139 84 69 15 0 640 5.80 

तराईका अन्य 

जनजाधतहरु 

(यादव,  साह, 

तेधल, ठाकज र 

1 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 8 

0.10 

मजन्त्रिम 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 5 0 

जम्मा घरिूरी 826 1093 1446 815 1032 1577 1208 1423 872 501 327 11120 100 

श्रोतः  घरिजरी सवेक्षण २०७६, काधलका नगरपाधलका  

 

 

धचत्र 1: काधलका  नगरपाधलकाको जातजाधतको धववरण 

2.1.6.4 जनसांख्याको वृस्िदर 

काधलका नगरपाधलकाको जनसंख्या धव.सं. २०६८ (के.त.धव.) मा ४२,२९३ बाट २०७६ (घरिजरी सवेक्षण) सालमा 

५४,०९२ पजगेको देन्त्रखन्छ । धव.सं. २०६८ देन्त्रख २०७८ सालको धबचमा नगरपाधलकाको जनसंख्या वृन्त्रिदर ०.०३५ 

रहेको छ । यद्यपी, राधष्टि य जनगणना २०७८ को प्रारन्त्रम्भक प्रधतवेदन अनजसार नगरपाधलकाको कज ल जनसंख्या 

५२,७९९ रहेको, जजन २०६८ सालको जनसंख्यालाई आिार मान्दा ०.०२५  मात्र बृन्त्रिदर देन्त्रखन्छ । नगरपाधलकामा 

29%

52%

13%

6%

0% 0%

kxf8L a|fXd0f tyf If]qL÷;Gof;L, 7s'/L

kxf8L hghflt

yf?÷dw]zL cflbjf;L

kxf8L blnt

t/fO{sf cGo hghfltx? -ofbj,  ;fx, t]ln,

7fs'/

d'l:nd
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िईरहेका िौधतक तथा सामाधजक धवकास साँगसाँगै नगरपाधलकाबाट बाधहर जानेको संख्यामा कधम आई आगामी 

धदनमा जनसंख्या बढ्दै जाने अनजमान समेत गनु सधकन्छ ।  

2.1.6.5 उमेर अनजसार जनसांख्याको बनावट 

घरिूरी सवेक्षण २०७६ अनजसार, यस नगरपाधलकाको समग्र जनसंख्याको उमेर समूह अनजसार तथ्याङ्क धबशे्लषण 

गदाु ५ वषु िन्दा कम उमेर समूहमा ७.३%, ७० वषु िन्दा माधथ उमेर समूहमा ४.१% र सबै िन्दा िेरै जनसंख्या 

रहेको १५–२९ वषु धित्रमा रहेका उमेर समूहहरु झणै्ड हाराहारीमा देन्त्रखन्छन्। सबै िन्दा कम जनसंख्या रहेको उमेर 

समूह ६५– ६९ मा २.३% रहेको देन्त्रखन्छ । जस अनजसार ५ िन्दा कम उमेरका ३९३२, देन्त्रख ९ वषुसम्मका ४५१८, १० 

देन्त्रख १४ वषुसम्मका ४८६४,  १५ देन्त्रख १९ वषु सम्मका ५४९९,  १९ देन्त्रख २४ वषुसम्मका ५७९९, २५ देन्त्रख २९ 

वषुसम्मका ५७३९, ३०  देन्त्रख ३४ वषुसम्मका ४४९३, ३५ देन्त्रख ३९ वषुसम्मका ४२६०, ४० देन्त्रख ४४ वषुसम्मका ३२३८, 

४५ देन्त्रख ४९ वषुसम्मका २८५२, ५० देन्त्रख ५४ वषुसम्मका २२७५, ५५  देन्त्रख ५९ वषुसम्मका १७१६ जना, ६० देन्त्रख 

६४ वषुसम्मका १४५९, ६५ देन्त्रख ६९ वषुसम्मका १२२९ र ७० वषुिन्दा माधथका २२१९ जना रहेका छन् । 

2.1.6.6  भाषा  

यस नगरपाधलकामा नेपाली िाषा बोल्ने जनसंख्या ७३६२ अथाुत ६६.४ % रहेको छ । तेसैगरर तामाङ्ख िाषा बोल्ने 

१२११ अथाुत १०.९% रहेको छ । त्यसै्त थारु िाषा बोल्ने १२१४ (१०.९%), चोपाङ्ख िाषा बोल्ने ८६५ (७.८%), नेवारी 

िाषा बोल्ने १५० (१.४%), गजरुङ्ख िाषा बोल्ने १२५ (१.१%), मगर िाषा बोल्ने १३१ (१.२%), कज माल, राई र िोजपजरी 

िाषा बोल्ने न्यजन देन्त्रखन्छ । जनसख्या सम्बन्धी धवसृ्तत धववरण तलको ताधलकामा प्रस्तजत गररएको छ।  

ताधलका 7 मातृिाषाको रुपमा  बोधलने िाषा अनजसारको जनसंख्या धववरण 

घरमा 

बोधलने 

मजख्य िाषा 

वडा नं. 

जम्मा 

प्र
धत

श
त
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

नेपाली 226 700 568 535 691 1565 1027 1266 857 120 27 7362 66.40 

तामाङ 
422 89 482 46 7 10 93 46 0 15 1 1211 10.90 

थारु 
0 294 155 425 325 0 15 0 0 0 0 1214 10.90 

चपेाङ 
1 0 124 0 0 0 3 76 15 347 299 865 7.0 

नेवारी 105 0 17 6 3 0 17 1 0 1 0 150 1.40 

गुरुङ 
31 8 40 12 6 0 17 3 0 8 0 125 1.10 

मगर 18 0 46 11 0 2 13 31 0 10 0 131 1.20 

कुमाल 
6 0 1 0 0 0 23 0 0 0 0 30 0.30 

सई 
16 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0.30 

भोजपुरी 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

जम्मा 826 1093 1446 815 1032 1577 1208 1423 872 502 327 11120 100 

श्रोतः  घरिजरी सवेक्षण २०७६, काधलका नगरपाधलका  
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2.1.6.7 अपाङ्गिा 

काधलका नगरपाधलकाको घरिजरी सिेक्षणबाट प्राि तथ्याङ्कलाई आिार मानेर अपाङ्गताको अवस्थालाई धबशे्लषण गदाु ३७० जना 

शाररररक अपाङ्गता िएको जनसंख्या देन्त्रखन्छ जजन जनसंख्याको ०.७% हन आउछ । त्यसैगरी दृधष्टधबधहनहरु ८१ (०.२%), बधहरा १३१, 

मनोसामाधजक अपाङ्ग ८९, स्वर बोलाई सम्बन्त्रन्ध ७५ जना देन्त्रखन्छ । 

यसैगरी शाररररक अपाङ्ग ३७० जना मधे्य मधहला १३८ (३७.३%) र पजरुष अपाङ्ग २३२ (६२.७%) देन्त्रखन्छ । तेसैगरी दृधष्टधबधहन (आाँखा 

नदेखे्न) मधहला ३७ (४५.७%) र पजरुष ४४ (५४.३%), बोल्न र सजन्न नसके्न (बधहरा) मधहला ७३ (५५.७%) र पजरुष ५८ (४४.३%), स्वर 

बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता (िक्िकें ) मधहला ३७ (४९.३%) र पजरुष ३८ (५०.७%), मनोसामाधजक अपाङ्गता मधहला ३७ (४१.६%) र 

पजरुष ५२ (५८.४%) देन्त्रखन्छ । 

2.1.6.8 साक्षरिा 

यस नगरपाधलकाको कूल साक्षरता दर ६८.८९ प्रधतशत  रहेको छ । जसमा मधहला साक्षरता ६२.१९ प्रतशत र पजरुष साक्षरता ७६.३४ 

रहेको छ । यसैगरी एस ई ई िन्दा कम धशक्षा हाधसल गरेका जनसंख्याको प्रधतधशत ७६.६३ रहेको छ िने एस ई ई (एस. एल. सी.) 

उत्तीणु गने ८.६० प्रधतशत रहेका छन । बाह्र कक्षा उत्तीणु गनेको संख्या ७.६६ रहेको छ िने सो िन्दा माधथल्लो धशक्षा हाधसल गने कूल 

जनसंख्याको ३.५९ प्रधतशत रहेका छन् । 

स्रोत ैः  बागमती प्रदेश सरकार, पाश्र्वधचत्र  
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2.1.7. बसाईसराई 

काधलका नगरपालकाकमा हने बसाईं सराईको तथ्याङ्क हेने हो िने नगरपाधलकाबाट अन्य स्थानमा  बसाईं सरी जाने िन्दा अन्य 

स्थानबाट बसाईं सरी आउने संख्या अधिक छ । राधष्टि य  राजमागुबाट नधजक, धतब्र शहरीकरणतफु उन्मजख तथा कृधषयोग्य िूधमको 

उपलब्धता एवं उत्पादन अधिक हने िएकाले, धजल्ला सरदमजकाम िरतपजरबाट नधजक िएकाले पधन यो स्थान माधनसहरुको रोजाइमा 

परेको छ । यहााँ लमजजङ्ख, गोरखा, तनहाँ, िाधदङ्ख धजल्लााट बढी मात्रामा बसाईं सरी आउने गरेका छन् िने अन्य पहाडी तथा तराई 

धजल्लाबाट समेत माधनसहरु बसाई सरी आउने  गरेका छन् । 

घरिूरी सवेक्षण २०७६ अनजसार यस नगरपाधलकामा १० वषु धित्रमा अन्यत्रबाट बसाई सरेर आएका ८.९ % जनसंख्या देन्त्रखन्छन् िने 

९१.९% बषौ देन्त्रख बसोबास गरर आएका छन् । वसाई सरेर आएका मध्य सबै िन्दा बधढ वडा नम्बर ३ मा देन्त्रखन्छ जहााँ २९७ घरिजरी 

आएका छन् । यसैगरी बसाईं सरी जाने जनसंख्या नू्यन रहेको जानकारी स्थलगत अध्ययन र  छलफलबाट जानकारी ियो । 

ताधलका 8 धवगत १० वषुधित्र बसाईं सरी आएका जनसंख्याको वडागत धववरण 

बसाईं सराई 

धववरण 

वडा नां. 

जम्मा 

प्र
ति

श
ि
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

अन्यत्रबाट 

बसाईं सरी 

आएका 

49 80 297 99 79 151 81 112 13 17 12 990 

8.90 

श्रोतः  घरिजरी सवेक्षण २०७६, काधलका नगरपाधलका  

2.2. आतथुक तवकासको अवस्था  

यस नगरपाधलकाका बाधसन्दाहरुको मजख्य पेश कृधष तथा पशजपालन रहेको पाइन्छ । उवुर जधमन र धसंचाईको पधन 

सजधविा िएकाले अधिकांश व्यन्त्रक्तहरु कृधष पेशामा  आवि छन् । जसमा िाम, गहाँ, मकै तथा तोरी धवशेष रुपमा 

उत्पादन हाँदै आएको छ िने केरा खेती अको मजख्य नगदे बालीको रुपमा रहेको छ । यस देन्त्रख बाहेक कज खजरा पालन 

व्यवसाय यस के्षत्रको अको प्रमजख पेशा  हो । राजिानी नधजकै रहेको तथा धचतवन धजल्लामै पधन खपत हने र कज खजरा 

पालनका लाधग सजहाउाँदो हावापानी एवं दानाको सहज उपलब्धता िएकाले कज खजरा पालन व्यवसाय यहााँ फष्टाएको 

देन्त्रखन्छ  । यस देन्त्रख बाहेक यहााँका केही यजवाहरु बैदेधशक रोजगारमा पधन गएका  छन् । केही व्यन्त्रक्तहरु दैधनक 

ज्याला मजदजरीमा धनिुर छन िने केही व्यन्त्रक्तहरु राजमागु आसपास व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो धजधवका चलाउाँदै 

आएका छने िने केही व्यन्त्रक्तहरु सरकारी तथा अन्य धनकायमा नोकरी गरी जीवन यापन गरररहेका छन् ।  

2.2.1. कृतष िथा खाद्य सजरक्षा  

नेपालको संधबिान २०७२ को िारा ३६ मा खाद्य सजरक्षालाई मौधलक हकको रुपमा व्यवस्था गररएको छ, िने  खाद्य 

सम्बन्धी मौधलक हक अिगुत खाद्य सजरक्षाका तीनैवटा पक्ष खाद्य सजरक्षा, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रिजतालाई 

समेधटएको छ । यस अधिकारको कायुन्वयनको लाधग “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रिजता सम्बन्धी ऐन २०७५ समेत 

जारी िईसकेको अवस्था छ । नेपालको िोकमरी र गररबीको अवस्था अन्य दधक्षण एधसयाली देशहरुको तजलनामा 

कमजोर छ । नेपालमा कररब १८.७% जनसंख्या धनरपेक्ष गररबीको रेखा मजधन रहेका छन्, िने बहआयाधमक गररबी 

२८.६% रहेको छ ।  बागमती प्रदेशमा धनरपेक्ष गररबीको रेखा मजधन रहेको जनसंख्या १२.२४% मात्र छ । नेपालका 

अन्य छ प्रदेशहरुको तजलनामा कज ल जनसंख्यामा गररबीको अनजपातको धहसाबले बागमती प्रदेशको अवस्था राम्रो 

देन्त्रखन्छ । 
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सन् २०१५ सेपे्टम्बर २५ मा  संयजक्त राष्टि  संघ महासिाले २०३० सम्मको धदगो धवकास लक्ष्य अनजमोदन गरेको छ । 

जस अनजसार  सन् २०३० सम्ममा धवर्श्व्यापी रुपमा िोकमरी र गररबी लाई अन्त्य गने घोषणा गरेको छ । (स्रोत : 

खाद्य तथा पोषण सजरक्षा योजना २०७७/०७८- २०८१/०८२) 

नेपालको कज ल गाहुस्थ्य उत्पादनमा कृधष के्षत्रको योगदान २७ % रहेको छ, िने कज ल जनसंख्याको ६०.४ % यस 

के्षत्रमा आवि  छ । संघीय सरकारले धव.सं. २०७७ धित्रमा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मधनिुर बनाउने  एवम् पााँच वषु 

धित्र कृधष के्षत्रको उत्पादकत्व दोब्बर गने प्रधतविता जनाएको छ । 

बागमती प्रदेशको कज ल के्षत्रफलको ७३ % के्षत्रफलमा खेधत गररएको छ । यहााँको प्रमजख खाद्यन्न बालीमा मकै, िान, 

गहाँ, कोदो, फापर, जौ आधद पदु्छन् । नगदे बाली तफु तोरी, सस्यजु, आलज, अलैंची, अदजवा, बेसार, खजसाुनी र धवधिन्न 

जातका दलहन र कफी रहेको छ, िने पशज पन्छी जन्य उत्पादनमा माछा, मासज, अण्डा, दजि, दजग्ध उत्पादन र मह 

रहेका छन् । समग्र कृधष उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान १६ % रहेको छ ।  

बागमती प्रदेशमा िान, मकै, ,गहाँको उत्पादकत्व राधष्टि य उत्पादकत्व िन्दा बढी रहेको छ । आ. ब. २०७५/०७६ मा 

यस प्रदेशको कज ल खाद्यान्न उत्पादन १३ लाख ४८ हजार मे.ट. छ । जजन प्रदेशको आवश्यकताको तजलनामा नू्यन हो । 

नेपालमा रहेका पजष्प खेती मधे्य ६५ % खेधत यस प्रदेशमा हने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हने कज खजरा र हााँसको 

कज ल अण्डा उत्पादनमा बागमती प्रदेशको धहस्सा िमश: ५४ % र १४ % रहेको छ ।   

यस काधलका नगरपाधलको केन्द्र सदरमजकाम िरतपजरबाट २५ धक. मी. पूवु उत्तरमा  अवन्त्रस्थत  रहेको छ । कूल 

१११२० घरिूरी रहेको यस नगरपाधलको िूिाग पहाड र धित्र मिेशमा पदुछ । धयनै स्थानहरुमा वस्तीहरु छररएर 

रहेका छन् । यस नगरपाधलकाका दजई धतहाई िन्दा बढी जनसख्या कृधष  पेशामा रहेको पाइन्छ ।  

घरिूरी सवेक्षण २०७६ अनजसार यस नगरपाधलकाधित्र आप्mनो जधमन खेधतको लाधग प्रयोग िएको ६८.४ % ले 

बताएका छन्िने कृधष कायुका लाधग अरुको जग्गा प्रयोग गने ११.६% रहेको तथ्याड्ढबाट देख्न सधकन्छ । यसैगरी यस 

नगरपाधलकामा आप्mनो उत्पादनबाट वषु िररनै खान पजगे्न जनसंख्या २६% रहेको तथ्याड्ढले देखाउाँछ । तेसैगरर 

िमश ३ मधहना खानपजगे्न २७.६%, ४—६ मधहना सम्म खानपजगे्न १६.७%, ७—९ मधहना सम्म खानपजगे्न९.४%, १०—११ 

मधहना सम्म ६.३% रहेको घरिजरी सिेक्षणको तथ्याड्ढबाट देन्त्रखन्छ । त्यसै्त जधमन नै निएको २.१%, खेतीपाधत नगने 

४.३% देन्त्रखन्छ । यस नगरपाधलकामा ५ कट्ठा जधमनको स्वाधमत्व िएका पररवार संख्या ६५.६% रहेको तथ्याड्ढले 

देखाउाँछ, जजन सम्रमा उले्लख्य रहेको मान्न सधकन्छ । तेसैगरी ६—९ कट्ठा जधमन रहेका घरिजरीहरु १४.८% छ । 

१०—१४ कट्ठा िएका ९.१%, १५—१९ कट्ठा िएका ४.६ %, १ धबघा र सो िन्दा माथी रहेका ५.८ % रहेको देन्त्रखन्छ । 

िूबनोटमा िएको धवधविताले  यस नगरपाधलकामा खाद्यन्न, तरकारी, फलफूलको साथै नगदेबाली  सबैको उत्पादन 

हने देन्त्रखन्छ । यसका अधतररक्त दजि तथा अण्डा उत्पादनमा पधन  यहााँका धकसानहरु संलग्न िएको देन्त्रखन्छ । 

नगरपाधलकामा उत्पादन हने खाद्यन्न लगायत तरकारी, फलफूलको  साथै नगदेबालीको धववरण तल ताधलकामा 

दशाुइएको छ ।  

नगरपाधलकामा हने मजख्य अन्नबालीमा िान, गहाँ, मकै नै हन । मजख्य नगदे बालीमा तोरर, अदजवा, लसजन, प्याज, 

आधद हन िने, मजख्य दलहन बालीमा मास, मस्यांग, धसधम, बोडी तथा मजख्य तरकारी बालीमा बन्दाकोिी, काउली, 

मजला, साग, टमाटर र फलफज लमा कागती, आाँप, केरा मजख्य हन । नगरपाधलकामा डि यागन फ्रज टको पधन व्यवसाधयक 

रुपमा खेधत बढ्दै गईरहेको देन्त्रखन्छ ।  
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नगरपाधलकामा हने कृधष उत्पादनको िेरै जसो धहस्सा स्थानीय उपिोग हने गरेको छ, िने थोरै धहस्सा धवधिधवतरण 

हने गरेको देन्त्रखन्छ । त्यसैगरी तरकारीमा बन्दा, काउली र टमाटर, फलफूलमा कागती र केराको व्यवसाधयक खेधत 

बधढरहेको देन्त्रखन्छ । नगरपाधलकामा उत्पादन तथा धबिी हने कृधष उत्पादनको यधकन तथ्यांक राखे्न व्यवस्था छैन, 

यद्यपी स्थानीयबासी संग छलफल तथा वडा िेलामा िएको छलफलका आिारमा नगरपाधलकामा हने मजख्य कृधष 

उत्पादन तथा सो को धबिी पररमाणलाई ताधलकामा प्रस्तजत गररएको छ । 

नगरपाधलकाको वडा नं १ देन्त्रख ९ सम्म धवधिन्न ठाउाँमा खाद्यन्न, फलफूल, नगदे बालीको व्यवसाधयक धहसाबले 

खेतीपाती हाँदै आएको देन्त्रखन्छ । नगरपाधलकाको १० र ११ नं. वडा पहाडी के्षत्रमा पने र यहााँ पयाुि खेतीयोग्य जमीन 

निएकाले यहााँ खाद्यान्न तथा अन्य बाली अन्य वडाको तजलनामा कम मात्रामा उत्पादन   हन्छ । उदाहरणको लाधग 

तरकारर प्राय: सबै स्थानमा उब्जाउने गररन्छ । खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पाद सम्बन्धी धववरण तलको ताधलकामा 

प्रस्तजत गररएको छ ैः   

ताधलका 9 काधलका नगरपाधलकाको खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पानको पकेट के्षत्र 

वार्ड 
नं. 

उत्पादनको नमा पकेट क्षेत्र सम्भाववत अन्य स्थान समस्याहरु 

१ तरकारी  गडुवा लंकलाइन , सुर्यपुर  मल,बिउ,औसधिको 
असहज,बिमा सुबििाको 
आसहज  

२ केरा खेतत  काललका 
नगरपाललका २ 

 पानामा भाइरस ,गोिरो, धचट्टी, 
सुड़ ेककरा, आदि  

२ मेरी पालन  काललका 
नगरपाललका २ 

 सुलसुले  

२ च्र्ाउ खेतत  काललका 
नगरपाललका २ 

 ढुसी,मुसुना  

३ तरकारी  काललका ३   ताललम,र्न्त्रीकरण,िजारीकरण,

मल,बिउको समस्र्ा  

३ केरा  काललका ३   ताललम,र्न्त्रीकरण,िजारीकरण,

मल,बिउको समस्र्ा  

३ अन्त्निाली  काललका ३   ताललम,र्न्त्रीकरण,िजारीकरण,

मल,बिउको समस्र्ा  
४ केरा  काललका ४ पुरै  काललका ४ पुरै  लसचंाई, िजार ब्र्िस्थापन 

४ मकै  काललका ४ पुरै  काललका ४ पुरै  लसचंाई, औजार कलम 

४ तोरी  काललका ४ पुरै  काललका ४ पुरै  लसचंाई, उधचत िजार अभाव  

४ टमाटर काललका ४ पुरै  काललका ४ पुरै  लसचंाई, उधचत िजार अभाव  
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५ केरा  सिै क्षेर  पानामा भाइरस ,सुड़ ेककरा, 
गोिरा,मौसम 
प्रततकुलता,फङ्गस,ब्र्ाक्टेररर्ा,
प्राबिधिक समस्र्ा,िजार 

ब्र्िस्थापन  

६ तरकारी   स्थाववत स्थान  मल,बिउ ,बिसादि 

लसचंाई,िजारीकरण  

६ केरा   स्थाववत स्थान  उन्त्नत बिउ,रोग, िज़ररजरण , 

मल ,बिउ , लसचंाई 

६ मौरी  स्थाववत स्थान  िजार, आपततमा िदृ्वी,उन्त्नत 
जातको अभाव 

६ खाद्र्न 
उत्पािन  

 स्थाववत स्थान  मल,बिउ,लसचंाई  

८ घ्रु् लसलम  छैन  काललका ८ पुरै  टुके्र जग्गा ववखण्डडत खेतत 
प्रणाली 

९ मौरी   हो   शककखोर िनजंगलको कमी 
९ पशुपालन हो   शककखोर घसको अभाि 

१०   फाफट का . न.पा १० लसचाईको व्र्वस्था नहुनु  

११ मकै  वडाको  समू्पणु िू-

िाग को ८०%  

सबै  जनचेतना को आिाव 

११ कोदो  वडाको  समू्पणु िू-

िाग को ४०%  

सबै  हजारी को कम व्यबस्था 

 

कृषकहरुले िेरै जसो अन्न बाधल जसै्त िान, मकै, गहाँमा  स्थाधनय रैथाने जात तथा उन्नत जातको धबउ तथा स्थानीय 

प्रांगाररक रासायधनक दजवै प्रकारको मलको प्रयोग गदुछन । त्यसै गरी तरकारी खेतीमा पधन उन्नत जातको धबउ तथा 

रासायधनक मलको प्रयोग धदनानजधदन बढ्दै गैरहेको छ ।    

अन्य स्थानमा जसै्त यस नगरपाधलकामा पधन कृधष बालीमा धवधिन्न रोगहरु देन्त्रखन्छन । कृधष उत्पादनमा देन्त्रखएका 

मजख्य रोगहरुमा गबरा धकरा, डढजवा (पात पहेलो हने ),पदेरो, फौजी धकरा, फलफूलका बोट मने तथा ओइलाउने, 

राता कधमला लागे्न आधद हन् । नगरपाधलकाबाट केधह धछटपजट सहयोग बाहेक कृधष रोग धनयन्त्रणका लाधग कज नै ठोस 

प्राधबधिक सहयोग छैन ।  

नगरपाधलकामा धसचाई सजधबिाको कज रा गदाु सामान्य देन्त्रखन्छ । नगरपाधलकाका सबै वडामा धसचाईको सजधबिा 

िएतापधन व्यवन्त्रस्थत तथा पयाुि छैन । नगरपाधलकामा िएका धसचाईका पजवाुिारहरु पधन अव्यवन्त्रस्थत तथा धजणु 

अवस्थामा छन् । नगरपाधलकाको मजख्य पेशा नै कृधष िएको र कृधषका लाधग धसचाई सजधबिा अपररहायु िएकोले 

धसचाईका आवश्यक पूवाुिार धनमाुण तथा यसको व्यवस्थापनमा धवशेष ध्यान धदन जरुरी देन्त्रखन्छ ।  
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नगरपाधलकाका धवधिन्न वडामा कृषक समूह गठन िई संचालनमा छन् । यस्ता समूहहरु कृधष सम्बन्धी ज्ञान आदान 

प्रदान गने, समजहमा बचत तथा ऋण लगानी गने, व्यवसाधयक खेधत गने, मल तथा धवउमा अनजदान प्राि गने जस्ता 

कायुहरु गदै आइरहेका छन् ।  

 कृधष संकलन केन्द्र  

कृधष उत्पादनलाई बजारसम्म लान सहधजकरणका लाधग नगरपाधलकाको धवधिन्न स्थानमा कृधष संकलन केन्द्रहरूको 

स्थापना गररएको छ । नगरपाधलकामा जम्मा ५ वटा कृधष संकलन केन्द्रहरु छन् । 

ताधलका 10: कृधष संकलन केन्द्रको धववरण  

वडा 

नां. 

नाम स्थान कज ि क्षमिा हािको प्रयोग सामान आउने 

स्थानहर 

८ उद्यान दजग्ध 

उत्पादक सहकरी 

धल  

वाडु नम्बर ८ 

काधलका 

४००० धल  सबै  वाडु िरर सबै ३०० 

कृषक 

८ न्यजरेनी ताजा 

तरकारी  

वाडु नम्बर ८ 

काधलका 

५००० 

न्त्रिन्टल 

प्रयोगमा छैन  वाडु िरर र धछमेधक वाडु  

८ लगनशील सहकारी 

संस्था, खसी बोका 

संकलन केन्द्र  

वाडु नम्बर ८ 

काधलका 

गरीवरी चोक  

१०००० ओटा  ५००० ओटा  काधलका वाडु ८, ९, १० 

९ दजि डेरी काधलका ९ ५०० धल काधलका ९  

१० धबनाधदिन 

सहकारी  

काधलका १० १५ चालज  गाउ , समजहबाट  

(स्थलगत अध्ययन, २०७९) 

नगरपाधलकामा कृधषको सहायक पेसाको रुपमा अधिकांशले पशजपालन गने गरेका छन् । नगरपाधलकामा हने मजख्य 

पशजपालनमा गाई, िैसी, बाख्रा, खजखजरा, हााँस, सजाँगजर हन् । स्थानीयले मल, दजि तथा मासजका लाधग परम्परागत रुपमा 

पशज पालन गदै आइरहेका छन् । हाल केधह यजवा कृषकले कज खजरा, बाख्रा, िैसी तथा गाई व्यवसाधयक रुपमा पाल्न 

सजरु गरेको पाईन्छ । राजिानी काठमाडौ ाँ र धजल्ला सदरमजकाम भरतपजर यहाका स्थानीय पशजजन्य उत्पादनको मजख्य 

बजार हन् (स्थलगत अध्ययन, २०७९) । 

2.2.2. पयुटन िथा सांसृ्कति  

नेपालको अनजपम प्राकृधतक र संसृ्कधत, पयुटनको धवकासका लाधग महत्वपूणु सम्पदाहरु हन् । नेपालमा रहेका जम्मा 

२० वटा संरधक्षत के्षत्रहरूले यहााँको कररब २३.२३% िूधम ओगटेको छ । नेपालमा प्रते्यक वषु लाखौ ंआगिजकहरूलाई 

आकधषुत गने सांसृ्कधतक र िाधमुक स्थलहरु छन् । पयुटन के्षत्रको धवकासले रोजगारीका अवसरहरू अधिवृन्त्रि, 

गररबी नू्यनीकरण र जनताको जीवनस्तरमा सजिार गरी आधथुक समृन्त्रिको लक्ष्य हाधसल गनु महत्वपूणु योगदान 

पजयाुइरहेको छ । आधथुक वषु २०१८/२०१९ मा, पयुटक आगमन १.१९७ धमधलयन धथयो िने  कज ल गाहुस्थ्य उत्पादनमा 

पयुटन के्षत्रको योगदान २.७ प्रधतशत धथयो ।  त्यसैगरी सोधह वषुमा २००,००० माधनसहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पायका 

धथए ।  बागमती प्रदेश अन्य प्रदेश िन्दा पयुटनमा अग्रपंन्त्रक्तमा रहेको छ। देशको राजिानी काठमाडौ यसै प्रदेशमा 
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रहेको र देशको सबै िन्दा पजरानो अिराुधष्टि य धवमानस्थल काठमाडौमा नै रहेकोले यहााँ अिररक साथै बाह्य 

पयुटकको संख्या अन्य प्रदेश िन्दा बढी छ । 

काधलका नगरपाधलकामा िाधमुक, सांसृ्कधतक र प्राकृधतक एवं सांसृ्कधतक पयुटकीय स्थलहरु प्रसस्त मात्रामा रहेका 

छन् । यहााँका प्रमजख िाधमुकस्थलहरुमा धसिबाबा मन्त्रन्दर, काधलका मन्त्रन्दर, धिमवाली मन्त्रन्दर हन िने मानव धनधमुत 

पयुटकीय संरचनाहरुमा थाङ्खखोला भू्यटावर, नवधकरण भू्यटावर प्रमजख हन । यहााँका िाधमुक तथा अन्य पयुटकीय 

स्थलहरुमा लगिग वाधषुक एक लाख चाधलस हजार जना पयुटक आउने अनजमान गररएको छ । यहााँ धवशेष गरी 

धचवतन धजल्लाधित्रकै पयुटकहरु बढी मात्रामा आउने गरेका छन् । यस देन्त्रख बाहेक मकवानपजर धजल्लाबाट र अन्य 

स्थानबाट आउने गरेको पाइन्छ ।  

ताधलका 11 काधलका नगरपाधलकाको पयुटकीय स्थलहरु 

नाम प्रकार मजख्य समय पयुटक सांख्या 

(वातषुक) 

पयटक आउने 

स्थान 

ममुि, सम्भार, 

ब्यवस्थापन 

थाङखोिा भ्यज 

टावोर  

प्राकृधतक तथा 

मनोरञ्जन  

असोज देन्त्रख चैत्र 

सम्म  

४००-५०० सम्म  स्थानीय तथा बाह्य सामजदाधयक बन  

नवतकरण टोि  भ्यज टावर  २०००० रत्ननगर,काधलका 

नगरपाधलका र 

खैरहनी बाट  

 

तभमवािी 

बाबा  

िाधमुक   १५००० स्थानीय तथा बाह्य  

तभमवािी 

मस्िर  

िाधमुक सदाबहार  मधदर पररसर ब्यबस्थापन सधमधत 

कातिका 

मस्िर 

िाधमुक सदावहार १ लाख धजल्ला धित्र तथा 

बाधहर  

आधथुक अिावको 

कारण व्यवस्थापनमा 

समस्या  

तसि बाबा 

मस्िर  

िधमुक  अशोज  १०० शन्त्रक्तखोर  धजणु अवस्था  

 

2.2.3. उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र आपूतिु 

2.2.3.1 उद्योग  

उद्योग के्षत्रलाई राष्टि  धवकासको प्रमजख आिार स्तम्भको रुपमा धलन सधकन्छ । तीब्र औद्योधगकरणले मजलजकको आधथुक 

उन्नधत गनु मद्दत गदुछ । नेपालको संधबिानले पधन राधष्टि य धहत अनजकज ल आयात व्यवस्थापन र धनयाुत प्रबिुन के्षत्रमा 

धवदेशी लगानी आकधषुत गने तफु जोड धदएको छ । औद्योधगक नीधतले सावुजधनक, धनजी र सहकारी के्षत्रको 

सहकायुमा धदगो एवं बृहत आिार सधहतको  औद्योधगक धवकासको माध्यमबाट अथुतन्त्रमा उले्लखनीय योगदान 

पजयाुउने लक्ष्य धलएको छ । आ.ब. २०७५/०७६ मा कज ल गाहुस्थ्य उत्पादनमा धितीय के्षत्रको योगदान १४.६ %  र 

उत्पादन मजलक उद्योग के्षत्रको योगदान  ५.६ % रहेको छ । 

उद्योग के्षत्रको धवकास धबना यथेस्ट मात्रमा रोजगारीका अवसहरु सृजना र आधथुक धवकास गनु असम्भव प्राय हन्छ 

। नेपालको कज ल गाहुस्थ्य उत्पादनमा उद्योग के्षत्रको योगदान ५.५ % छ, िने राधष्टि य रोजगारीमा ६.६ प्रधतशत रहेको 

छ । आ.ब. २०७४।७५ सम्ममा देशमा धवधिन्न धकधसमका जम्मा ७५२९ उद्योग रहेका छन् िने यसमा लगानी कज ल 

रु.१६ खबु ८१ अबु िएको देन्त्रखन्छ ।  कज ल उद्योग मधे्य दजई धतहाइ ६७.७१% (५०९८ वटा) उद्योग यस प्रदेशमा रहेका 
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छन् ।  नेपालमा रहेका ११ औद्योधगक के्षत्रहरु मधे्य चार वटा यस प्रदेशमा रहेका छन् । यस प्रदेशमा स्थाधपत 

उद्योगहरु मधे्य काठमाण्डौ उपत्यकामा सबै िन्दा िेरै छन् । लगानी मैत्री वातावरण नहनज, औद्योधगक पूवाुिारको 

कधम हनज, दक्ष जनशक्ती नहनज आधद यस के्षत्रका प्रमजख समस्याहरु हन् । 

औद्योधगकरणको के्षत्रमा यस नगरपाधलका हाल धवस्तार धवस्तारै अगाधड बढ्दै गरेको देन्त्रखन्छ । यहााँ ठूला ठूला 

उद्योगहरुमा ब्रदुश अटोइन्डधष्टि ज र सौिाग्य खाद्य उद्योग गरी जम्मा दजई  वटा मात्र उद्योगहरु मात्र खजलेका  छन् । 

यस देन्त्रख बाहेक अन्य मध्यम, साना र घरेलज उद्योगहरु संचालन िएका छन् । जसमा िसर उद्योग, कंधिट उद्योग, 

चट्टान, ब्लक, सः धमल, फधनुचर, टायर ररसोधलङ्ख लगायत उद्योगहरु संचाधलत छन् । यस देन्त्रख बाहेक लघज 

उद्योगहरुमा डेरी, पाउरोटी, स्थानीय  चाउचाउ, ग्रील कारखाना, सवारी सािन ममुत लगायतका स साना उद्योगहरु 

संचाधलत छन् । यी सबै उद्योगहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा एक हजार जनालाई रोजगारी प्रदान िएको जानकारी स्थलगत 

अध्ययनबाट पाइएको छ । 

ताधलका 12: नगरपाधलकामा िएका उद्योगको धववरण  

वाडु 

नां. 

उद्योगको नाम स्थान मजख्य कच्चा 

पदाथु  

कच्चा पदाथु 

(स्थानीय वा 

आयािीि) 

उत्पादन हुने 

बस्तज  

मजख्य बजार 

२ िसर उद्योग  काधलका २  धगट्टी,बलजवा स्थानीय ब्लक,पोल ररंग स्थानीय के्षत्र  

३ सौिाग्य खाद्य 

उद्योग 

काधलका 

नवधकरण 

टोल 

    

४ कंधिट उद्योग  प्रिात टोल धगट्टी, बालजवा, 

धसमेन्ट, रड 

आयात ब्लक, टाईल, ररंग, 

पोल आधद 

पदमपजर 

५ ह्याप्पी होम से्ट काधलका-५ पयुटन पयुटन अिररक तथा 

बाह्य पयुटन 

धित्रयाउधन 

अिररक तथा बाह्य 

पयुटन  

६ चट्टान ब्लक 

उद्योग 

िटेनी चोक  धगटी,बालजवा मनहरी लगायत 

अन्य स्थानीय 

धनकाय  

ररंग पोल ब्लक  काधलका ६ लगायत 

अन्य स्थान  

८ टायर उद्योग  काधलका ८ रबर आयाधतत टायर नारायणगढ, 

काठमाण्डौ 

९ िान लमल  काललका ९    काललका ९ 

(स्रोत: वडा िेला र स्थानीय स्रोत व्यन्त्रक्त्तसंगको छलफलको आिारमा)  

प्रते्यक डेरी उद्योगले दैधनक नू्यनतम रु. २ हजार देन्त्रख अधिकतम रु.५ हजार को दरले नू्यनतम वाधषुक रु. ३६ लाख 

देन्त्रख  अधिकतम रु. ९० लाख सम्म आम्दानी  गने अनजमान गनु सधकन्छ । यसै गरी कज टानी धपसानीले दैधनक नू्यनतम 

रु. २ हजार देन्त्रख अधिकतम रु.५ हजारको  दरले नू्यनतम वाधषुक रु.  ३६ लाख देन्त्रख  अधिकतम रु. ५४ लाख सम्म 

आम्दानी  गने अनजमान गनु सधकन्छ । फधनुचरले दैधनक नू्यनतम रु. १० हजार देन्त्रख अधिकतम रु.१५ हजारको दरले 

नू्यनतम वाधषुक रु. ३६ लाख देन्त्रख अधिकतम रु. ५४ लाख सम्म आम्दानी गने अनजमान गनु सधकन्छ । समग्रमा कज ल 

३० वटा धवधिन्न उद्योगले नू्यनतम वाधषुक रु.  ५ करोड ४३ लाख देन्त्रख अधिकतम रु. ९ करोड ४६ लाख सम्म आम्दानी 

गने अनजमान गनु सधकन्छ । उद्योगको मोटामोटी कारोबार हेनुको लाधग दैधनक धबिीको रकम यस अनजमानमा कमै 

मात्र रान्त्रखएको छ । सम्भवत वाधषुक कारोबारको रकम यो िन्दा बढी नै हने आशा गनु सधकन्छ । 
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2.2.3.2 ब्यापार, ब्यवसाय र आपूतिु 

यातायात र संचार के्षत्रमा िएको अिजतपजवु धवकासको साथै धवर्श्व्यापीकरण गदाु ब्यापार र बाधणज्य के्षत्र मा धवर्श्मा 

उले्लख्य प्रगधत िएको देन्त्रखन्छ । धबधिन्न अिर राधष्टि य संघ संस्थासंग नेपालको आब््दता र प्रमजख व्यापाररक साझेदार 

मजलजकहरुसंग  ब्यापार सम्झौता िै व्यापारमा पहाँच िएता पधन मजलजक धित्र कै आफनै अथुतन्त्रका संरचनागत अवरोि 

र यी सम्झौताबाट धसधजुत अिीर र सजधबिाको उपयोग गनु नसधकएको कारण धनयाुत के्षत्रले आशातीत प्रगधत हाधसल 

गर सधकएको छैन । आ.ब. २०७५।७६ मा थोक तथा खजद्रा ब्यापार को धहस्सा कज ल गाहुस्थ्य उत्पादन मा जम्मा १४.४ 

प्रधतशत मात्र छ । दजिाुग्यवश धनयाुतको अश  नू्यन छ िने आयातको वषेनी धतब्र गधतले बढ्दो छ जसको फलर्श्रूप 

ब्यापार घाटा देशले थेग्न नसधकने अवस्थामा  पजगेको छ ।  ब्यापार घाटा कज ल गाहुस्थ्य उत्पादनको अनजपातमा ३८.१ 

प्रधतशत छ ।  

यस के्षत्रको धवकासले मजलजकधित्र आवश्यक पने वस्तज तथासेवा हरुको आपूधतु हनजको साथै मजलजक धित्र उत्पादन हने  

सामान तथा सेवालाई बाधहर धनयाुत गनु समेत मद्दत पजग्दछ । यस के्षत्रको धवकास तथा धवस्तारु्को लाधग वाधणज्य 

नीधत २०७२  र नेपाल ब्यापार एधककृत रणधनधत २०७३ करयन्नोयनमा छन् । बागमती प्रदेश आयाधतत व्वास्तजहरुको 

सबै िन्दा बढी खपत गने प्रदेश मात्र निई गामेन्ट, पन्त्रिना, जजत्ता, हस्तकला आधद जस्ता सामग्रीहरुको मजख्य के्षत्र 

पधन हो । तरकारी तथा फलफूलको थोक बजार काधलमाटीमा दैधनक ७०० मेधटि क टन तरकारी तथा फलफूलको 

धबधि िै रु. ३ करोड सम्मको करोबारो हने गदुछ । यस के्षत्रको प्रमजख समस्याहरु  िनेको सम्भाब्य र तजलनात्मक 

लाि िएका कृधष वस्तज समेत आपूधतु नहनज, आपूधतु व्यवस्था लाई सहज र धवर्श्सधनय बनाउन नसक्नज आधद  रहेका 

छन् । 

यस नगरपाधलकाधित्रका मजख्य बजार के्षत्र र धतनीहरुले ओगटेको सेवा के्षत्रको धववरण धनम्न अनजसारको ताधलकामा 

प्रस्तजत गररएको छ ।  

ताधलका 13 काधलका नगरपाधलकाके्षत्रधित्रका मजख्य बजारहरु 

वाडु 

नां. 

मजख्य बजारको 

नाम 
सेवाके्षत्र बजारको ब्यवस्थापन समस्याहरु 

२  काधलका नगरपाधलका  संस्थाले  िनेको बेला धबिी नहने  

४ पदमपजर बजार 

(दीपधशखा र 

धपपररया टोल) 

काधलका  पदमपजर बजार ब्यबस्थापन 

सधमधत 

फोहोर मैला ब्यबस्थापन अिाव, 

ढल धनकास अिाव, सडक 

ब्यबस्थापन अिाव 

६ खोलेधसमल  सबै  छ बाटो साघजरो, ढल धनकाश  

६ क्लब चोक सबै  छ  खानेपानी सौचालय पाधकंग अिाव 

६ कमल चोक  धकसान र खाद्यान्न छैन  खानेपानी सौचालय पाधकंग अिाव 

७ क्लब चोक, लाहरे 

चोक  

काधलका 

नगरपाधलका/ 

इच्छाकामना  

ढल ब्यबस्थापन, फोहोर 

ब्यबस्थापन, धबद्यजत 

ब्यबस्थापन, पाकीङ्ख 

टि ाधफक ब्यबस्थापन, सजरक्षा 

ब्यबस्थापन  

९ शण्क्तखोर िजार  काललका ९   िजारको ब्र्वस्थापन अभाि, 

शियजतनक शैचालर् को अभाि, 

पाककिं ग अभाि 

१० ततनिोभान िजार  काललका १०  दटके फोहोरमैला भएको  
११ लसथ्र्ी आवस्र्कता अनुसार 

पररपूतत य  
सलमतत माफय त  सुरक्षा कमी तथा स्थातनर् 

सरकारको तनगरानी 
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११ रन्त्तेस तनण्चचत आवस्र्कता पररपूतत य  िजार कलमदट गठन 

स्थानीय बाधसन्दाको दैधनक खाद्यन्न लगायत अन्य धवधिन्न उपिोग्य सामानको आवश्यकता पररपूधतु गने दजईवटा 

तररका मधे्य पधहलो तररका िनेको आफूलाई जे जधत सामान चाधहन्छ त्यो सबै स्थानीय स्तरमा उत्पादन गने र 

उत्पाधदत वस्तज बढी िएमा धनयाुत गने र उत्पादन गनु नसकेका अन्य सामान बाधहरबाट आयात गने । परापूवु कालमा 

बाटुर धसस्टम अथाुत् िौधतक सामान साटासाट गरेर पधन आफ्नो आवश्यकता पूधतु गने गररन्थ्यो जजन अधहले प्राय:लजि 

िइसकेको छ ।  नगरपाधलकाले पधन सकेको जधत सामान नगरस्तरवाट उत्पादन गने गरेको देन्त्रखन्छ र अन्य उत्पादन 

गनु नसके्न र हाल लाई उत्पादन गनु सम्भव नहने सामान अन्य धवधिन्न ठाउाँहरुवाट आयात गदै आपूधतु व्यवस्थापन 

गदै जीवन धनवाुह गदै आएको देन्त्रखन्छ । अन्य सबै सामनाको आपूधतु प्राय: हाँदै आएको िएता पधन खेतीपातीको 

समयमा मलको आपूधतु नहाँदा मलको  हाहाकारको अवस्था अझैसम्म पधन व्यवन्त्रस्थत हन् सकेको देन्त्रखंदैन ।     

2.2.3.3 श्रम िथा रोजगारी  

प्रदेशको प्रधत व्यन्त्रक्त आय अमेररकी डलर १९४६ रहेको छ । दजई धतहाई िन्दा बढी नागररक कृधष पेशामा संलग्न 

रहेको यस नगरपाधलकामा स्विावत रोजगारी र आम्दानीको प्रमजख श्रोत पधन कृधषनै मान्न सधकन्छ । तर कधतपय 

अवस्थामा मजख्य पेशा कृधष िएता पधन आम्दानीको प्रमजख श्रोत अरु पधन हन सक्दछ । हालको पररन्त्रस्थधतमा 

तथ्यांकको अिावमा कधत जनसंख्या कज न कज न पेशामा छन् िने्न कज रा यधकनका साथ उले्लख गनु सधकने अवस्था 

छैन । केवल यधत मात्र िन्न सधकन्छ छ धक यहााँका बाधसन्दा कृधषको साथै ब्यापार ब्यवसाय, उद्योग ,सेवा (धनजामती, 

प्रहरी, जंगी, धशक्षण ), वैदेधशक रोजगारी आधदमा कायुरत छन् । प्रदेशको बेरोजगारी दर ११.४ % छ िने यस 

नगरपाधलकाको बेरोजगार दर उच्च छ (आ.ब.२०७९/०८० को नीधत तथा कायुिम ) । यस काधलका नगरपाधलकामा 

धवत्तीय सेवा प्रदान गने जम्मा  वटा धवधिन्न धकधसमका सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । यस बाहेक  नगरपाधलका 

कायाुलय  िवनमा एन.आइ. सी. एधशया बैंकको एउटा शाखा पधन  रहेको छ ।      

2.2.3.4 तवत्तीय सेवा 

सावुजधनक र धनजी के्षत्रको साथै सहकारी के्षत्रको सहिाधगता एवं धवकास माफुत देश धवकास गने नीधत राज्यले 

धलएको छ । अथुतन्त्रको तल्लो तह सम्म कायु गने िएकोले सहकारी के्षत्रले स-सानो रुपमा छररएर रहेका पजाँजी, 

सीप, प्रधवधि आधदलाई एकधत्रत गरी देशको धवकासमा प्रिावकारी ढंगले लगानी गनु सकेको खण्डमा अथुतन्त्रको 

धवकास हने मात्र निई देश मा धवद्यमान बेरोजगारको समस्या पधन िेरै हद सम्म अन्त्य हने देन्त्रखन्छ ।  आ.ब. 

२०७५/०७६ सम्ममा देश मा ३४,७६३ धबधिन्न प्रकृधतका सहकारी संस्थाहरु रहेको देन्त्रखन्छ । सहकारी सम्बन्धी धशक्षा 

र चेतनाको धवस्तार नहनज र उत्पादन तथा रोजगारी वृन्त्रिमा यस के्षत्रवाट खासै योगदान पजयाुउन नसक्नज र वचत र 

ऋणको कारोबारमा मात्र केन्त्रन्द्रत हनज सहकारीको प्रमजख समस्याको रुपमा देन्त्रखन्छन । धव.स. २०१३ साल चैत्र २० 

गते सवु प्रथम यसै प्रदेशको धचतवनमा वचत तथा ऋण सहकारी स्थापना िएपधछ नेपालमा  सहकारी अधियानको 

सजरुवात िएको हो । ६३ वषुको अवधिमा ३५ हजार िन्दा बढी सहकारी संस्थाको स्थापना िई संचालनमा रहेका 

छन् । बागमती प्रदेशमा नेपालको कज ल सहकारी संस्थामा ३३.५५ प्रधतशत, कज ल सदस्य संख्या मा ३२.६५ प्रधतशत, 

शेयर पजाँजीमा ६७.३५ प्रधतशत र ऋण लगानी मा ५६.५ प्रधतशत धहस्सा रहेको छ ।   

काधलका नगरपाधलकामा धवत्तीय सेवा प्रदान गने पााँच वटा वाधणज्य बैंक, दजई वटा धवकास बैंकका अधतररक्त लघज 

धवत्त संस्था, दजग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, कृधष तथा पशजपंक्षी  सहकारीहरु रहेका छन् (सहकारीहरुको धववरण  

अनजसूची .... मा रान्त्रखएको छ) । बैंकबाट औद्योधगक, व्यवधसक लगायत अन्य के्षत्रमा लगानी हने गरेको छ िने अन्य 

धवत्तीय संस्थाहरुबाट धवशेष गरी कृधष ऋण उपलब्ध हने गरेको छ िने लघज धवत्त संस्थाहरुबाट व्यापार व्यबसायमा 

पधन केही लगानी हने गरेको छ । लघजधवत्तले टोल वस्तीमा समूह बनाई सो माफुत ऋण लगानी गने गदुछन । आधथुक 
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गधतधवधि जसै्त ब्यापार व्यवसायको वृन्त्रि, औद्योधगकरण, पयुटनको धवकास आधदको कारणले धनकट िधवष्यमा अन्य 

वाधणज्य बैंकहरुको शाखा पधन िमशः  यहााँ आउने अपेक्षा गनु  सधकन्छ ।  काधलका नगरपाधलकामा रहेका धवत्तीय 

संस्थाको धववरण यसप्रकार छ । 
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ताधलका 14: नगरपाधलकामा रहेका धवत्तीय संस्थाको धववरण  

वाडु 

नां. 

तवतत्तय सांस्थाको 

नाम 

प्रकार सेवाके्षत्र सेवाको 

तकतसम 

िगानीको मजख्य 

के्षत्र 

समस्याहरु  

२ पदमपजर दजग्ध 

उत्पादक सहकारी  

सहकारी  काधलका 

२,३,४,५,वाडु 

नम्बर  

सेवा  कृषक,गाई,िैसी,

दाना  

उधचत उत्पाधदत बस्तजको 

मूल्य नपाउनज,लागत खचु 

बढ्नज,अनजदान सधह 

रुपमा कायुन्वयन 

नहनज,राज्यको ध्यान नहनज  

३ श्री मातृिूधम कृधष 

तथा पसजपंधक्ष 

स.स.धल 

सहकारी  काधलका ३  कृधष तथा 

पसजपंधक्ष  

कृधष तथा 

पशजपालन  

उन्नत 

धबउ,धबजन,रासायधनक 

मल,ताधलम,उत्पाधदत 

बस्तजको बजारीकरण  

४ धिमकाली धवत्तीय 

संस्था  

लघजधवत्त काधलका  बाल बचत  काधलका  ब्याजदर वृन्त्रि, समयमा 

ऋण उपलब्ध नहने, 

राजनीधतकरण 

५ धसिाथु बैंक 

धलधमटेड  

बैंक  काधलका 

लगायत 

रत्ननगर केधह 

िाग  

बचत तथा 

ऋण  

केन्दीय बैंक, 

कृधष, पशजपालन, 

धशक्ष 

ऋण असजलीमा समस्या, 

चेतनाको अिाव 

६ प्राइम  कमुधशयल 

बैंक, माछापजछि े् र 

बैंक, ग्लोबल आई 

एम  ई बैंक, 

सेञ्चजरी बैंक, देव 

धवकास बैंक, 

मजन्त्रक्तनाथ धवकास 

बैंक, सहकारीहरु 

१०   

सबै  सबै  बचत तथा 

ऋण र अन्य  

सबै  सरल कजाु प्रबाहमा 

कधठनाई,कृधष लोनलाई 

प्राथधमकतामा 

नगररयाको, बढी नाफा 

मजलकलाई ध्यान 

धदईएको, उत्पादन के्षत्र  

पधहचान हन नसकेको  

८ जनशन्त्रक्त टोलमा 

लघजधवत्त  

लघजधवत्त  काधलका ८ बचत तथा 

ऋण  

काधलका ८, ९ आधथुक कारोबार गनुको 

लाधग झन्झट, पैसा 

धनकाल्नको लाधग टाढा 

जानपने  

११ जन उत्थान 

लागुबित्त 

लागुबित्त का. न. पा. ११  ऋण, िचत   तनण्चचत व्र्िस्था र 

व्र्िसाइ हेरी लगानी  
स्थलगत अध्ययन २०७९ 
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2.3. सामातजक के्षत्रको स्स्थति 

2.3.1. स्वास्थ्य िथा पोषण  

काधलका नगरपाधलकामा एउटा नगर अस्पताल, ४ वटा स्वास्थ्य चौकी, ५ वटा आिारिूत स्वास्थ्य केन्द्र र १ वटा  नागररक 

आरोग्य केन्द्र रहेको छ । धय स्वास्थ संस्थाहरुबाट धनयधमत रुपमा गाउाँघर न्त्रक्लधनक तथा खोप सेवा संचालन िै रहेका छन् । 

यस  देन्त्रख बाहेक बजार के्षत्रमा  धनजी औषिी पसल संचाधलत  छन जसबाट पधन स्थानीयले आिारिूत स्वास्थ्य सेवा धलईरहेका 

छन् ।  

ताधलका 15 नगरपाधलकामा िएका स्वास्थ्य संस्थाको धववरण  

वाडु नां. स्वास्थ्य सांस्थाको नाम स्थान/ठेगाना प्रकार  उपिब्ध सेवाहरु 

१ स्वास्थ्य चौकी वाडु कायाुलय स्वास्थ्य चौकी  First AID, Vaccine, Normal 

Checkup 

२ आिारिूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र 

काधलका २  

काधलका २ पदमपजर आिारिूत स्वास्थ्य 

सेवा केन्द्र  

पररवार धनयोजन, सजरन्त्रक्क्षत 

मातृत्व गिुवती पररक्षण, धनयधमत 

खोप उपलब्धता, सामान्य 

ओ.पी.डी. सेवा, दे्रधसंग सेवा, 

नेबजलाजेसन  

३ आिारिूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र  

काधलका ३ पदमपजर  

काधलका ३  आिारिूत स्वास्थ्य 

सेवा केन्द्र  

सामान्य डि े धसङ्ख, धबरामी जाच, 

गिुवती जाच,पररवार धनयोजन र 

सामान्य चेक जाच तथा सल्लाह  

४ पदमपजर स्वास्थ्य चौकी  काधलका ४ 

धपपररया टोल  

स्वास्थ्य चौकी  सामान्य उपचार  

५ आिारिूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र  काधलका ५ आिारिूत सामान्य उपचार जसै्त (ज्वरो , 

रुघाखोकी) सािारण 

चोटपटकको सरसफाई, 

गिाुवोती चेकजाच, धनयधमत 

खोप, पररवार धनयोजनका 

सािनहरु  

६ काधलका नगर अस्पताल  खोले धसमल  नगर अस्पताल  सामान्य सेवा सबै छ  

७ श्री आिारिूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र  सगजन टोल  स्वास्थ्य चौकी  धनयधमत खोप, प्राथधमक 

उपचार,खोप, TD Checkup, 

अस्थाई सािन उपलब्ध, सरकारी 

धनशजल्क औषधि उपलब्ध  

७ नागररक आरोग्य केन्द्र  सगजन टोल  आयजवेद नसने रोगहरुको व्यवस्था  

८ आिारिूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र  न्यजरेनी स्कज ल धडल प्राथधमक उपचार सामान्य टाउको दजखेको, ज्वरो, 

अस्थाई सािन प्रयोग ( धपल्स, 

कन्डम, धडपो) सामान्य घाउ 

लगेको उपचार आधद 

९ शण्क्तखोर सस्िस्था चौकी  काललका ९ सिस्थ चौकी  पररिर तनर्ोजन खोप सुत्केरी 
प्रर्ोगशाला  

११ मजवाङ्ग स्वास्थ्र् चौकी  मजवाङ्ग  स्वास्थ्र् चौकी   

(स्थलगत अध्ययन, २०७९) 

काधलका नगर अस्पतालमा धवशेषज्ञीय धचधकत्सक सधहतको उपचार सजरु िएको छ । जसले गदाु अस्पताल िनाु 

गरेर उपचार गनजु पने धवरामीहरु यसबाट लािान्त्रन्वत िएका छन् । स्वास्थ्य र उपस्वास्थ्य चौकीहरुबाट धवरामी जांच, 

पोषण सेवा, प्रसजती सेवा, गिुवती जााँच, औषिी धवतरण, ल्याब सेवा, खोप सेवा, पररवार धनयोजन सेवा, धिटाधमन ए 

खजवाउने तथा अन्य उपचारात्मक सेवाहरू उपलब्ध रहेका छन् । नगरपाधलकामा समय समयमा धनशजल्क स्वास्थ्य 

धशधवर संचालन पधन संचालन गने गररएको छ । 
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प्रसजधत सेवा तथा अन्य सामान्य उपचार काधलका अस्पतालमा हने िएता पधन शल्यधिया  गनजु पने तथा अन्य गन्त्रम्भर 

रोगको उपचारका लाधग िरतपजर वा काठमाडौ जानज पने अवस्था छ ।  

2.3.2. तशक्षा 

कज नै पधन के्षत्रको सामाधजक तथा आधथुक धवकासमा धशक्षाले महत्वपूणु िूधमका खेलेको हन्छ । धशक्षा मानव 

धवकासको एक महत्वपूणु सूचक पधन हो ।  

यस नगरपाधलकामा पूवु प्राथधमक वा वालधबकास अध्ययन गरररहेका मधहला ४५.३%, पजरुष ५४.७%, आिारिजत 

तह पजरा गरेका मधहला ४४.७% र पजरुष ५५.३%, माध्यधमक तह पजरा गरेका मधहला ४६.५ % र पजरुष ५३.५%, स्नातक 

तह पजरा गने मधहला ४६.५% र पजरुष ५३.५%, स्नातकोत्तर तह पजरा गरेका मधहला ३३.१% र पजरुष ६६.९% रहेको 

देन्त्रखन्छ । त्यसै्त गरर साक्षरतामा मधहला ५३% र पजरुष ४७%, धनरक्षरमा मधहला ६५.८% र पजरुष ३४.२% देन्त्रखन्छ । 

तहगत रुपमा अध्ययन गने वा शैधक्षक अवस्था िएका मधहला र पजरुषको धववरण तलको ताधलकामा प्रस्तजत गररएको 

छ । (घरिूरी सवेक्षण २०७६) । 

यस नगरपाधलकाधित्र जम्मा ३९ वटा धवद्यालयहरु रहेका  छन् । जसमा २८ वटा सामजदाधयक धवद्यालय रहेका छन् 

बााँकी धनजी (संस्थागत) धवद्यालय छन् । सामजदाधयक धवद्यालयमधे्य २३ वटा आिारिूत धवद्यालय हन िने ५ वटा 

माध्यधमकस्तरका धवद्यालय  रहेका छन् ।  उच्च धशक्षाका लाधग यहााँ कज नै पधन कलेज निएकाले उच्चधशक्षा हाधसल 

गनु िरतपजर, रत्ननगर लगायत अन्य स्थानमा गएर पढनज पने अवस्था छ ।   

 ताधलका 16 शैधक्षक संस्थाको तहगत धववरण  

वाडु 

नां. 

शैतक्षक सांस्थाको 

नाम 

स्थान 

ठेगाना 
िह 

पजग्न िागे्न 

समय 

उच्च तशक्षाको िातग 

जाने स्थान 

१ सधमपजर आिारिूत 

धवद्यालय 

धसद््दवेस्वर 

टोल 

आिारिूत धवद्यालय १५ धम  िीमोदय मा.धव शधहद 

िृती वहमजखी 

१ गडजवा आिारिूत 

धवद्यालय 

लाधलगजरााँस 

टोल  

आिारिूत धवद्यालय १० धम   

१ जजटपानी एकाडेमी सयजक्त टोल  आिारिूत धवद्यालय १० धम   

२ श्री आिारिूत धवद्यालय 

धपपररय 

प्रगधत टोल  आिारिूत  ३० िरतपजर 

महानगरपाधलका,रत्ननगर 

नगरपाधलका  

२ श्री आिारिूत धवद्यालय 

कमलपजर 

कमलपजर् आिारिूत  ३१  

२ श्री आिारिूत धवद्यालय 

सह्पजर  

बलरामपजर  आिारिूत  ३२  

३ श्री आिारिूत धवद्यालय 

बनकट्टा 

काधलका ३  आिारिूत  ३०  

३ श्री जनधहत रास्टि ीय 

आिारिूत धवद्यालय  

काधलका ३  आिारिूत  ३०  

४ आिारिूत धवद्यालय 

गड्यौधल  

काधलका ४ 

प्रिात टोल  

आिारिूत  ३० िीमोदय माद्याधमक 

धवद्यालय (१-१२) 



 

स्थानीय तहको आवधिक योजना तजजुमा   आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४ 

 

 

४ पदमपजर धशक्षा धनकेतन  काधलका ४ 

प्रिात टोल  

माद्याधमक धवद्यालय    

५ आिारिूत  ढेडौधल काधलका ५ आिारिूत  १५-३०  रत्ननगर , िरतपजर  

५ िीमोदय आिारिूत  

धवद्यालय 

काधलका ६ आिारिूत  १५-३०   

६ धसधद्दधबनायक  खोले धसमल 

बजार  

१० बडीमा ४०    

६ झन लाइट िोटे दानी १० गाडी 

ियको 

स्कज ल  

 

६ जमजनापजर मा.धव जमजनापजर  १०   

६ रेडिसग्राम धशवालय  महादा चौर  १०   

६ राधष्टि य प्राथधमक 

धवद्यालय  

गजराह चौर  ५   

७ श्री पृथ्वी उच्चा 

माद्याधमक धवद्यालय  

पृथ्वी टोल  १२ २० िरतपजर, काठमाण्डौ, 

रत्ननगर, पोखरा, धवदेश  

७ श्री जजटपानी माद्याधमक 

धवद्यालय  

जजटपानी 

टोल 

१० २५  

७ न्यज सगरमाथा बोधडंङ्ख 

स्कज ल 

जजटपानी 

टोल 

१० २५  

७ श्री पृथ्वी उच्च 

माद्याधमक धवद्यालय 

साखा सालघारी ब्लक  

सगजन टोल  ५ १०  

८ चेत्रदेवी आिारिूत 

धवद्यालय 

गैरीबारी आिारिूत धवद्यालय १ रत्ननगर, िरतपजर 

८ आिारिूत धवद्यालय, 

छेपाढाप 

िोलाुघरी आिारिूत धवद्यालय ४५  

८ आिारिूत धवद्यालय, 

न्यजरेनी 

न्यजरेनी आिारिूत धवद्यालय ४५  

८ आिारिूत धवद्यालय, 

देवीटार 

देवीटार आिारिूत धवद्यालय ४५  

८ शन्त्रक्तधशक्षा सादन  न्यजरेनी आिारिूत धवद्यालय ४५  

९ चतजरमजखी मा .धब काधलका ९ १-१२ ५ धम -६० 

धम 

टाडी , िरतपजर  

९ धसि आ .धब  काधलका १० १-३ ५धम - ३घ   

९ देउराली आ.धब काधलका ११  ५धम -१ घ   

९ माहाकाली आ .धब  काधलका १२ १-५ ५धम -१ घ   

९ सजपार आ . धब  काधलका १२ १-५ ५धम -१ घ   
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९ धसराइ सनराइज 

+एिर धिजान  

काधलका १३ १-१० ४ धम - ३० 

धम 

 

११ रा. मा . धव  मजवाङ्ख, 

धतन्दोिान  

१-१० १०धम - २ 

घण्टा  

 

११ धचत्राम आ . धव  चेउराङ्ग  १-३ १ घण्टा   

११ दधक्षणकधल आ. धव  गामेडज   १-५ २ घण्टा   

११ दौतेस आ. धव  दौतेस  १-३ १-२ घण्टा   

११ सैपाम आ. धव  बासघारी  १-५ ३० धम  

११ रिेस, कल्याणचौर   

आ . धव. 

रिेस  १-५ १- २ घण्टा   

(स्थलगत अध्ययन, २०७९) 

नगरपाधलकामा रहेका धवद्यालयहरुमा सबै धवद्यालयका आफ्नै िौधतक संरचना छन् । यद्यधप िौधतक संरचनाहरु 

पयाुि िने छैनन् । िेरैजसो धवद्यालयका िवनहरु सरकारी िवन मापदण्ड अनजसारका छैनन् । नगरपाधलकाधित्र 

रहेका धवद्यालय मधे्य कज नै पधन धवद्यालयमा व्यवन्त्रस्थत पजस्तकालय छैन । सबै माध्यधमक धवद्यालयमा ईन्टरनेटको 

व्यवस्था छ िने केधह आिारिूत धवद्यालयमा पधन ईन्टरनेटको व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सबै धवद्यालयहरुमा 

सौचालय िएता पधन छात्र, छात्रा तथा कमुचारीका लाधग छज ट्टाछज टै्ट सौचालय छैन िने िएका सौचालय पधन सफा तथा 

व्यवन्त्रस्थत छैनन् ।  त्यसैगरी सजरधक्षत खानेपानीको व्यवस्था पधन सबै धवद्यालयमा पजगेको छैन । शैधक्षक संस्थामा 

फोहोर व्यवस्थापनका लाधग कज नै ठोस व्यवस्था छैन । शैधक्षक संस्थामा िौधतक संरचना अपाङ्गमैत्री तथा बाल मैत्री 

छैनन् ।  

शैतक्षक जनशस्क्त   

यस नगरपाधलकामा रहेका धवधिन्न शैधक्षक संस्थाहरुमा अध्यापन गने धशक्षकहरु स्थायी, अस्थायी, राहत, धवधिन्न 

पररयोजना तथा धनधज स्रोत बाट पररपूधतु िईरहेको छ  । यद्यपी अझै पधन जनशन्त्रक्त पयाुि िने  छैनन ।  

काधलका नगरपाधलकामा धवद्याथी-धशधक्षक अनजपात प्राथधमक तहमा १२.९६  र धनम्न माध्यधमक तहमा ३४.४५ रहेको 

छ । (वस्तजन्त्रस्थधत धववरण, बागमती प्रदेश, २०७६) । 

िहगि  शैतक्षक उपिस्ब्धको अवस्था  

काधलका नगरपाधलकामा ५ वषु िन्दा माधथको जनसंख्या मधे्य एसएलसी िन्दा मजधनको धशक्षा पजरा गनेको संख्या सबै 

िन्दा बढी ७६.६३ % रहेको छ । त्यसैगरी एसएलसी र १०+२ उत्तीणु गनेको संख्या िमश: ८.६० % र ७.६६ % 

रहेको छ । नगरपाधलकामा स्नातकोत्तर तह पास गनेको संख्या सबै िन्दा कम वा ३.५९ % मात्र रहेको छ । यसै गरी 

स्नातक तह उत्तीणु गनेको संख्या १.९६%, स्नातकोत्तर तह उत्तीणु गनेको संख्या०.४६% रहेको छ िने शैधक्षक तह 

उले्लख िएकाको संख्या १.०८% रहेको छ । (स्थानीय तहको वस्तजन्त्रस्थधत धववरण, बागमती प्रदेश, २०७६ ) 
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2.3.3. मतहिा िथा बािबातिकाको तवकास स्स्थति 

काधलका  नगरपाधलकामा मधहलाको न्त्रस्थती राम्रो देन्त्रखन्छ । यस नगरपाधलकामा कज ल घरपररवार मधे्य २२. ०७ % 

घरमजली मधहला रहेका छन् । त्यसैगरी नगरपाधलकामा जधमन र घरमा मधहलाको स्वाधमत्व िएको घरपररवार िमश: 

२१.८८% र  १३.९१ % रहेका छन् । त्यसैगरी नगरपाधलकामा मधहला साक्षरता दर ६२.१९ %  रहेको छ । स्नातक तथा 

स्नातकोत्तर सम्मको पढाई पजरा गने मधहलाको संख्या कररब १ प्रधतशत छ (बागमती प्रदेश स्थानीय तहको वस्तजन्त्रस्थधत 

धववरण, २०७६ ) । पजरुषको तजलनामा यो संख्या कम िएता पधन मधहलाको अवस्थामा िने धनकै सजिार िईरहेको छ 

। 

नगरपाधलकामा मधहला धहंसा एवं छज वाछज त सम्बन्त्रन्ध घटनाहरु न्याधयक सधमधतले हेदुछ । न्याधयक सधमधतमा घटना 

दताु िएपछी न्याधयक धनरुपण बाट तथा मेलधमलापको प्रधियाबाट घटना धकनारा लगाउने गररन्छ । यी दजवै 

प्रधियाबाट समािान हन नसकेका घटनाहरुमात्र प्रशासन तथा न्यानगरपाधलकामा जान्छन । न्याधयक सधमधत 

नगरपाधलका प्रमजखको संयोजकत्वमा गठन िएको छ ।    

नगरपाधलकाको कज ल जनसंख्या मधे्य ५२.४२ प्रधतशत मधहला रहेको यस नगरपाधलकामा मधहलाहरु राजनीधतक 

रुपमा पधन सधिय छन् । उपप्रमजख सधहत छ जना मधहला कायुनगरपाधलका सदस्य छन् । यसै गरी प्रते्यक वडामा 

२/२ जना मधहला सदस्य धनवाुधचत िई पदाधसन छन । काधलका  नगरपाधलकाका मधहलाहरु आमा समूह, मधहला 

समूह जस्ता समूहमा आवि रहेर धवधिन्न सामाधजक धियाकलापमा संग्लग्न रहदै आएका छन् ।  त्यसैगरी 

नगरपाधलकामा संचालन हने धवधिन्न योजना, कायुिम तथा पररयोजनाको धनमाुण, संचालन, व्यवस्थापन र ममुत 

सम्भार सम्बन्त्रन्ध कामका लाधग गठन हने उपिोक्ता सधमधतमापधन रहेर मधहलाको उपन्त्रस्थधत राम्रो छ । 

नगरपाधलकाको धवकास धनमाुणका कायुमा पधन मधहलाको सधिय सहिाधगता हरेको देन्त्रखन्छ । 

त्यसैगरी नगरपाधलकामा बालबाधलकाको न्त्रस्थती पधन राम्रो देन्त्रखन्छ । यहााँ सबै बालबाधलकाले उमेर अनजसार प्राि 

गनजुपने खोप सेवा प्राि गरेका छन् । नगरपाधलका पूणु खोपयजक्त नगरपाधलका घोषणा िईसकेको छ । त्यसैगरी 

धवद्यालय जाने उमेरसमूहका सबै बालबाधलका धवद्यालय गएका गएका छन् । नगरपाधलकामा आिारिूत तहमा  कज ल 

िनाुदर १२५.१५ छ जसमा बाधलकाको कज ल िनाुदर १२९.९६ छ । त्यसैगरी माध्यधमक तहमा कज ल िनाुदर ७६.५८ 

छ जसमा बाधलकाको कज ल िनाुदर ८२.९२ रहेको छ (वस्तजन्त्रस्थधत धववरण, बागमती प्रदेश, २०७६) । आफ्नो धवचार 

राखे्न तथा वृधत धवकासका लाधग बाल क्लबको स्थापना तथा संचालन िईरहेको छ । त्यसैगरी नगरपाधलका बाल मैत्री 

स्थानीय शासन संचालनका लाधग पधन प्रयासरत छ । 

2.3.4. यजवा िथा खेिकज द  

यजवा कज नै पधन स्थानका धवकासका सम्वाहक हन् । यजवा शन्त्रक्तको पररचालन बाटनै धवकास सम्भब हन्छ । काधलका  

नगरपाधलकाको जनसंख्याको बनौट हेदाु कज ल जनसंख्याको झनै्ड ४१.७४ % धहस्स्सा यजवाको रहेको छ (जनगणना, 

२०६८) । यो संख्या बागमती प्रदेशमा सरदर ३५.७९ % रहेको छ । नेपालमा पधछल्लो समयमा यजवाहरु  धवदेधशने 

िम बढ्दै गईरहेको िने यसबाट काधलका  नगरपाधलका पधन अछज तो रहन सकेको छैन । नगरपाधलकाबाट धवशेष 

गरी बैदेधशक रोजगारीका लाधग तथा धशक्षा तथा रोजगारीका लाधग यजवाहरु  बाधहररने िम बढ्दो छ । यद्यधप 

नगरपाधलकाले यजवावगुलाई स्थानीय स्तरमानै धटकाई राख्न धवधिन्न प्रोत्साहनका कायुिम गदै आइरहेको छ ।  

यजवाहरुको िेला, सामाधजक कायु, संसृ्कधतको जगेनाु, धवधिन्न खल्कज द प्रधतयोधगताको आयोजना लगायत समग्र यजवा 

वगुको धवकासका लाधग नगरपाधलकाका धवधिन्न वडामा यजवा क्लब सधिय रहेका छन् ।  



 

स्थानीय तहको आवधिक योजना तजजुमा   आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४ 

 

 

यजवा वगुको शारीररक तथा मानधसक धवकास साथै अनजशाधशत यजवा पजस्ताको धवकासका लाधग काधलका 

नगरपाधलकाले खेलकज दको धवकासलाई पधन प्राथधमकताका साथ कायु गरररहेको छ । नगरपाधलकाले खेलकज दको 

धवकासका लाधग धवधिन्न प्रयासहरु िईरहेका छन् । नगरपाधलकाका धवधिन्न स्थानमा खेल मैदानहरू धनमाुण गने, 

खेलकज द प्रधतयोधगता आयोजना गने जस्ता कायु गरररहेको छ ।  नगरपाधलकाले एक वडा एक खेलकज द मैदान धनमाुण 

को नीधत धलएको छ । त्यसैगरी नगरपाधलकाले यजवा खेलाडीहरुको मनोबल बढाउन धवधिन्न प्रोत्साहनका कायुिम 

समेत संचालन गरररहेको छ ।  

 

ताधलका 17: नगरपाधलकामा रहेका मजख्य खेलमैदानको धववरण   

वडा 

नां. 

नाम स्थान प्रकार  हािको प्रयोग समस्याहरु  

३ वनकट्टा खेल मैदान  धमधलजजली टोल सामजदाधयक  चालज  बषाुतमा पधन जमे्न, स्पोट 

लाइट, जाली तथा पखाुल 

निएको, खेल कायुिम अिाव  

३ कवडु हल  हररयाली टोल  सामजदाधयक  चालज   

४ व्यायम स्थल  काधलका ४ 

धपपररया टोल  

 प्रयोगमा  छाना सधहत कम्पाउन्डको 

अिाव 

५ ब्याटधमन्टन कोटु  देढौधल स्कज ल  

वडाका प्रांगण 

स्कज लको वडाको 

स्वधमत्वो 

यजवा  खेल सामग्रीको अिाव,पजबुिार 

खेल मैदानको अिाव,धमनी 

कवडु हल 

५ फज टबल पदमपजर सा.धव. 

धिमवाली सा.धव 

बनको  यजवा   

५ धिमावती पाकु  धिमवाली सा.धव धिमवाली सा.धव   

६ छैन      

७ धमनी रंगशाला  गैडा खोला  क्लब  प्रयोगमा   

७ उदयपजर पाकु  जनशन्त्रक्त  सामजदाधयक बन  प्रयोगमा   

८ धचसापानी खेल 

मैदान  

गैररवारी सरकारी जग्गा प्रयोगमा   

८ काधलका खेल मैदान  काधलका 

मन्त्रन्दर धनर 

सरकारी जग्गा प्रयोगमा   

८ न्यजरेनी टोलको क्लब न्यजरेनी टोल व्यन्त्रक्तगत 

जग्गामा  

प्रयोगमा   

८ ७ स्टार यजवा क्लब धचसापानी टोल  सरकारी जग्गा प्रयोगमा   

९ ब्र्ाडलमडतन कोटय  अमलाचुलल , 

लशवालर्  

सामुिातर्क प्रर्ोगमा रहेको   

(स्थलगत अध्ययन, २०७९) 

यस बाहेक नगरपाधलकाका धवधिन्न धवद्यालयहरुमा रहेका खेल मैदानले पधन खेल के्षत्रको धवकासका लाधग टेवा 

पजयाुईरहेका छन् । त्यसैगरी खेल के्षत्रको धवकासका लाधग धवधिन्न खेल प्रधतयोधगताहरु आयोजना गदै आइरहेको छ 

। मेयर कप िधलबल प्रधतयोधगता, राष्टि पधत रधनङ्ख धशल्ड प्रधतयोधगता लगायतका खेल प्रधतयोगताहरु आयोजना हदै 

आइरहेको छ । 
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2.3.5. िातमुक, साांसृ्कतिक िथा ऐतिहातसक स्थिहरु  

काधलका  नगरपाधलकामा धवधिन्न िाधमुक, संसृ्कधतक तथा ऐधतहाधसक स्थलहरु रहेका छन । काधलका स्थान मन्त्रन्दर 

यस नगरपाधलकाको मजख्य िाधमुक स्थल हो । नगरपाधलकाको नामकरण समेत यसै मन्त्रन्दरका आिारमा गररएको 

छ । त्यसैगरी धसिेर्श्रमा रहेको देधवस्थान र धशवाल, कमलपजरमा रहेको किेर्श्र महादेव मन्त्रन्दर, आदशु टोलमा 

रहेको धसन्त्रिगणेश मन्त्रन्दर, इच्छाकामना मन्त्रन्दर, जलदेधव मन्त्रन्दर लगायत धबधिन्न गजम्बाहरु र चचु यस के्षत्रका मजख्य 

िाधमुक स्थलहरु हन । 

ताधलका 18 काधलका नगरपाधलकामा रहेका िाधमुक स्थलहरु 

वडा 

नं. 
नाम स्थान 

मजख्य मेला 

/जात्रा 
समय 

िक्तजन आउने 

स्थान 

अनजमातनि 

भक्तजन सांख्या 

(वातषुक) 

१ देधवथान, धशवालय धसदे्दश्व्व्वर धशवरात्री  मन्त्रन्दर ३५० 

१ चचु ३ वटा लंका लाइन धििस्ट २५ डी चचु १५० 

१ लंका लाइन, 

गडजवा गजम्बा 

लंका लाइन बजि पजधणुमा बैशाख गजम्बा १००० 

१ गणेश मन्त्रन्दर नेवार टोल गणेश चतजथी गणेश चतजथी मन्त्रन्दर ३०० 

२ धशव पंचाङ्ख 

मन्त्रन्दर 

बलपूर टोल दैधनक धशवरात्री 

पजजा 

दैधनक पजजा 

पाठ 

यस वाडु लगायत 

अन्य 

४०० जना 

२ किेस्वोर महादेव 

मन्त्रन्दर 

कमलपजर दैधनक पजजा दैधनक पजजा 

पाठ 

यस वाडु लगायत 

अन्य 

४०० जना 

२ कृष्ण मन्त्रन्दर प्रगधत टोल कृष्ण अस्टधम दैधनक पजजा 

पाठ 

यस वाडु लगायत 

अन्य 

४०० जना 

२ स्याने्व कौपजंग 

गजम्बा 

शान्त्रि टोल बजिजयन्त्रि 

,ल्होसार 

दैधनक यस वाडु लगायत 

अन्य 

४०० जना 

३ धसद्दी गणेश 

मन्त्रन्दर 

आदसु टोल मंगल चौथी धबहान काधलका 

नगरपाधलका 

२०० 

३ धशव मन्त्रन्दर ब्रम्ह टोल धशव रात्री बेलजका काधलका ३ १००० 

३ चतजमजुखी मन्त्रन्दर प्रधसद्द टोल एकादसी धबहान/बेलजका काधलका 

नगरपाधलका 

५०० 

३ प्राथुना घर ब्रम्ह टोल प्राथुना धबहान/बेलजका काधलका 

नगरपाधलका 

१०० 

३ आत्मज्ञान दीपज्योधत पयुटन धबहान/देउसो काधलका 

नगरपाधलका 

१०० 

४ धिमवाली बाबा धिमवाली 

टोल 

मेला, जात्रा बैसाख काधलका 

नगरपाधलका र 

बाधहर 

१५००० 

४ लटे्टस्वोर, गजम्बा सजनौलो टोल मेला, जात्रा साउन   

४ ब्रम्हथान धवहानी टोल  बषुको ३ पटक काधलका ४ १००० 

४ चचु, आत्मज्ञान      

५ धिमवाली बाबा काधलका ५  बैसाख मन्त्रन्दर अवस्था अनजसार 

५ धशवालय काधलका ५  धशवराधत्र मन्त्रन्दर अवस्था अनजसार 

५ ब्रम्हाबबा काधलका ५  आसर,काधतुक मन्त्रन्दर अवस्था अनजसार 
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५ गधिमाइ मन्त्रन्दर काधलका ५  बैसाख मन्त्रन्दर अवस्था अनजसार 

५ रािास्वामी काधलका ५  बैसाख मन्त्रन्दर अवस्था अनजसार 

६ गजम्बा कमल चोक छैन  कमल चोक १००० 

७ थारवली बौि 

गजम्बा 

सगजनटोल ध्यान, िेषिजषा  गजम्बा वाडु बाधस  

७ सजन्दरदेवी मन्त्रन्दर सगजनटोल िजन कृतन  गजम्बा वाडु बाधस  

७ धवर्श्ोकमाु मन्त्रन्दर सगजनटोल पजजा पाठ  गजम्बा वाडु बाधस  

७ काटजजट मगर 

गजधठ 

सगजनटोल िेषिजषा  गजम्बा वाडु बाधस  

८ काधलका स्थान 

मन्त्रन्दर 

काधलका ८  माघ १६ धजल्ला धित्र तथा 

धजल्ला बाधहर 

बाधषुक २ लाख 

८ इछ्याकामना 

मन्त्रन्दर 

काधलका ८  मंगधसर धजल्ला धित्र तथा 

धजल्ला बाधहर 

१० हजार 

८ जलदेवी मन्त्रन्दर काधलका ८  मंगधसर धजल्ला धित्र तथा 

धजल्ला बाधहर 

१० हजार 

८ टासीछ्योधलंग 

गजम्बा 

काधलका ८ बजिजयन्त्रि 

,ल्होसार 

 काधलका 

नगरपाधलका धित्र 

५ हजार 

९ धशवलय मन्त्रन्दर सजधलटार धशवराधत्र   २००० 

९ चतजरमजखी मन्त्रन्दर धमलन बजार सरस्वती पजजा   १२०० 

९ िूयारी थान समफयोङ्ख ठज लो एकदाशी   १५०० 

९ पधवत्र चचॅ कामना टोल धिसमस   १००० 

९ बाङ्खसजराङ्ख चचॅ धशवालय टोल धिसमस    

११ मजवाङ्ग  धिस्टमस डे धडसेमे्बर २५ स्थाधनय ६०० 

११ थिेस, धसन्थधल चयूराङ्ग    ४०० 

११ गामेडजङ्ग गामेडजङ्ग    २८० 

११ छवाङ्ख रौपाम    ३०० 

(स्थलगत अध्ययन, २०७९) 

2.3.6. सजरक्षा  

नगरपाधलकामा सजरक्षाको लाधग वडा नंैं. ७ बेलाचौरमा ईलाका प्रहरी चौकी रहेको छ िने वडा नं. ६ रेडिस मागुमा 

प्रहरी चौकी रहेको छ । यसैगरी वडा नं. ६ को धपपररयामा प्रहरी धवट रहेको छ । धयनै तीन वटा स्थानका सजरक्षा 

धनकायको समन्वयमा समग्र नगरपाधलकाको शान्त्रि सजरक्षाको व्यवस्था धमलाइएको छ । यस वडाका सबै वडाहरुमा 

प्रहरी यजधनट राख्न पहल िै रहेको छ । यहााँ  धवशेष गरी सामान्य चोरी, झैझगडा, घरायसी धववाद, लागू औषि सेवन, 

बलत्कार, मधदरा सेवनका घटना घटने गरेका छन् । शान्त्रि सजरक्षाका लाधग सजरक्षाकमी २४ सै घण्टा तैनाथ रहेकाले 

यहााँको शान्त्रिसजरक्षाको न्त्रस्थधत तजलनात्मक रुपमा राम्रो   माधनन्छ । 
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2.4. भौतिक पूवाुिार िथा शहरी तवकासको अवस्था 

2.4.1. वस्ती, आवास, भवन िथा सावुजतनक तनमाुण 

यस नगरपाधलकाका मजख्य बन्त्रस्तहरुमा साधवक जजटपानी ७, धसिेर्श्र,  सूयुपजर, सजकज म्बासी टोल, नेवार टोल, संयजक्त 

टोल, प्रगधत टाल, संयजक्त टोल,  बलरामपजर टोल, शान्त्रि टोल लगायतका वस्तीहरु हन (वन्त्रस्तहरुको सम्बन्धी धवसृ्तत 

धववरण अनजसूची ... रान्त्रखएको छ) । काधलका नगरपाधलकाको वस्तजन्त्रस्थधत धववरण २०७६ अनजसार यस 

नगरपाधलकामा आफ्नो घर निएका ४७, एउटा घर हने १०६०८, दजईवटा घर हने ४३१, धतन वटा घर हने ३०, चार 

वटा घर हने २ जना रहेको तथ्याङ्कबाट देन्त्रखन्छ । त्यसै गरर घर र कोठा िाडामा धदनेहरु २३२ घर रहेको  देन्त्रखन्छ । 

यसैगरी आफ्नो घर िएका १०४४४ र सगोलमा बसे्न ६३५ घर पररवार देन्त्रखन्छन् । यसैगरी यस नगरपाधलकामा 

आरधसधस ढलान िएको घर संख्या २४३६, जस्ता वा च्यादरको छाना िएको ७९२२, टायल वा ढजङ्गाको छाना िएको 

३१० र फज स वा खरको छाना िएको ४५२ घर देन्त्रखन्छ । तेसैगरी काठको खम्बाको प्रयोग िएको घर साँख्या १६१८, 

त्यसै्त फे्रम स्टि कचर १०७०, माटो र ढजङ्गाको २४४९, लोड वेयररङ्ख ४८९, र धसमेण्ट/इट्टा/ढजङ्गाको प्रयोग िएको घर 

५४९३ देन्त्रखन्छ । यस नगरपाधलकामा िवन संधहता अनजरुप िएका घरहरु १६८८ रहेको िवन संधहता पजरा निएका 

९२८० र िवन संधहता थाहा निएका १५२ घर रहेको देन्त्रखन्छ । त्यसै गरर आफज  बसोबास गरेको घर िजकम्प प्रधतरोिी 

रहेको िने्न १७३६, िजकम्प प्रधतरोिी नरहेको िने्न ९०६१ र िजकम्प प्रधतरोिी थाहा निएका ३२३ घर रहेका देन्त्रखन्छ । 

सामजदतयक भवन  

यस नगरपाधलकामा जम्मा १२  वटा सामजदाधयक िवन रहेका छन् । सामजदधयक िवनमा यजवा क्लब, आमा समूह 

िवन, रेडिस िवन तथा बाल क्लब समूह िवनहरु समेत पदुछन ।  यस्ता समजदाधयक िवनहरू समाधजक कायुिम 

गने, बैठक तथा गोष्ठी जस्ता कायुिमको लाधग प्रयोग िईरहेका छन । नगरपाधलकाको वडा नं २ मा १ वटा, वडा नं 

३ मा ३ वटा, वडा नं ६ मा १ वटा, वडा नं ७ मा ४ वटा, वडा नं ९ मा ३ वटा  सामजदाधयक िवन रहेका छन् । त्यसैगरी 

सामजदाधयक िवन निएका वडाहरुमा िवन बने्न प्रधियामा छन् ।   धवधिन्न संग संस्था तथा नगरपाधलका तथा वडाको 

बजेटबाट धनमाुण िएका हन् ।  यस्ता िवनहरू िेरैजसो पक्की नै रहेका छन् यद्यपी समजदाधयक खानेपानी, शौचालय 

फधनुचरको कधम जस्ता समस्या रहेका छन् ।   

ताधलका 19 काधलका  नगरपाधलकामा रहेका सामजदधयक िवनको धववरण  

वडा 

नां. 

सामजदातयक 

भवनको 

नाम 

स्थान भवनको 

प्रकार कच्ची, 

पक्की 

सहयोगी 

तनकाय 

हािको 

प्रयोग 

समस्याहरु 

२ थारु 

संग्राहलय 

    थारु संग्रहालयको अपजरो धनमाुण र 

क्लबको िवन धनमाुण गनु सहयोग 

हनजपने  

३ आयाम यजवा 

क्लब  

दीपज्योधत 

टोल  

कच्ची  स्थानीय  चालज  फधनुचर, धबद्यजत, कम्पाउण्ड, सौचालय 

िवन छैन  

३ धमधलजजली 

यजवा क्लब  

 छैन   फधनुचर, धबद्यजत, कम्पाउण्ड, सौचालय 

िवन छैन  

३ शान्त्रि बाल 

क्लब  

 छैन    फधनुचर, धबद्यजत, कम्पाउण्ड, सौचालय 

िवन छैन  

६ रेडिस 

िवन  

खोले 

धसमल  

पन्त्रक्क चन्दाबाट 

धनमाुण  

प्रयोगमा छ पजरा गनु बाकी छ  
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७ स्याउली 

बजार आमा 

समूह िवन  

स्याउली 

बजार  

कच्ची  वाडु  प्रयोगमा  िौधतक, आधथुक 

७ बेलचौर टोल 

िवन  

बेल चौर  कच्ची  वाडु  प्रयोगमा  िौधतक, आधथुक 

७ जजटपानी 

िवन  

जजटपाधन  कच्ची  वाडु  प्रयोगमा  िौधतक, आधथुक 

७ जनशन्त्रक्त 

सामजदाधयक 

िवन  

धत्रनाथ 

टोल  

पन्त्रक्क  वाडु  प्रयोगमा  िौधतक, आधथुक 

९ जनप्रगतत , 

प्रगती , 

जमुना 

    राम्रो अवस्था न्त्भरे्को ममयत गनुय 
पने 

(स्थलगत अध्ययन, २०७९) 

2.4.2. सडक, पजि िथा यािायाि  

पूवाुिार धवकासको मेरुदण्डको रुपमा सडकलाई धलइन्छ । सडक पहाँच निई कज नै पधन पूवाुिार धवकासको  कायु 

गनु कधठन हन्छ । काधलका नगरपाधलकाका सबै  वडाहरुमा सडक पहाँच पजगको छ नै । कज नै पधन राधष्टि य र रणनीधतक 

सडकले नछोए पधन यस नगरपाधलकाबाट  धछमेकी   नगरपाधलकाहरुसाँग तथा राधष्टि य राजमागुसाँग सडक पहाँच 

स्थाधपत िएको छ । िरतपजर – शन्त्रक्तखोर, पदमपजर – िरतपजर सडक, चैनपजर – धसन्त्रि सडक,  नू्यरेनी जजटपानी 

सडक लगायतका मजख्य सडकहरु  हन । 

बसपाकु िथा बस तबसौनी 

काधलका नगरपाधलकाको वडा नं. ३ मा मात्र एउटा बसपाकु छ ।  अन्यत्र सडक छेऊमा नै बस तथा अन्य सवारी 

सािन पाकु गने गररएको छ । नगरपाधलकाले व्यवन्त्रस्थत बसपाकुका लाधग जग्गाको खोजी तथा जग्गा उपलब्ध 

िएका स्थानमा  पूवाुिारको कामको थालनी यथासक्य गनेछ ।  

2.4.3. तवद्यजि िथा वैकस्िक उजाुको स्स्थति 

काधलका  नगरपाधलकाका सबै वडामा राधष्टि य प्रसारण माफतु धवद्यजत सेवा पजगेको छ। वडाका धवधिन्न स्थानहरूमा 

२५०, १५०, १००,  र ५० केधिए क्षमताका टि ान्सफमुरबाट धवद्यजत धवतरण िईरहेको छ । नगरपाधलकामा रत्ननगर र  

टााँडी धवतरण केन्द्रहरु माफुत धवद्यजत धवतरण िईरहेको छ । धवद्यजत धवतरणका लाधग अधिकांश स्थानमा स्टीलका 

पोलको प्रयोग िएको िने ग्रामीण ईलाकाका केही पोलहरु काठक छन् धयनीहरुलाई पधन स्टीलको पोलले धवस्थाधपत 

गने काम नगरपाधलका र धवद्यजत प्राधिकरणबाट संयजक्त रुपमा िै रहेको छ । यसका वावजजद पधन वडा नं. ६ को 

चजहार खोला, बजङ्खखोला, गैडावारी, वडा  नं. ९ को सेबस, कोलर, देउराली,  सजपार, बासजरङ्ग, ओमं्बग जस्ता स्थानमा 

हालसम्म पधन राधष्टि य प्रशारण लाईन पजग्न सकेको छैन । यसैगरी वडा नं. ११ मा पयाुि क्षमताको टि ान्सफमुर 

निएकाले धवद्यजत सेवा धनयधमत हन सकेको   छैन । जसका कारण धवद्यजत  िोले्टजकम िई साना  तथा घरेलज  

उद्यम संचालन गनु समेत  समस्या देन्त्रखएको   छ । 

काधलका नगरपाधलकामा ८१.६९ % ले दैधनक वधत्त बाल्नका लाधग धवद्यजतको प्रयोग गदुछन । वधत्त बाल्नकाका लाधग 

सौयु उजाुको प्रयोग गनेको संख्या २.३९१ % मात्र रहेको छ । (वस्तजन्त्रस्थधत धववरण, बागमती प्रदेश, २०७६) 
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ताधलका 20 काधलका नगरपाधलकाको धवद्यजत धवतरणको अवस्था 

वाडु 

नां. 

तविरण केन्द्र टर ान्सफमुर रहेको 

स्थान 

के्षमिा 

(के.भी.ए) 

तवद्यजि 

पोि सांख्या 

तवद्यजि 

तविरण हुने 

समय 

समस्याहरु  

२ रत्न नगर धवतरण 

केन्द्र  

खोले धसमल,क्लब 

चोक , रेडिस ग्राम  

  २५ घण्टा िोले्टज आपजग 

२ टााँडी धवतरण 

केन्द्र  

डेरी चोक,धसजुना 

चोक,गजरुङ्ख 

चोक,खेखाररया,शान्त्रि,

प्रगधत चोक 

५०-२५० ५०० २४ घण्टा  िोले्टज आपजग,लाइन 

धवतरण कधम, तारको 

ब्यबस्थापन,पोल 

ब्यबस्थापन  

३      बनकट्टा चोकमा १०० 

के.िीको टि ान्सफमुर 

सधहत थ्री फेज लाइन 

धबस्तार 

४ टााँडी धवतरण 

केन्द्र  

बाटो नम्बर १, ४, १०  १००, १००, 

५० 

थप गनु पने   आउने जानी बढी मात्रमा  

५ (खोले धसमल) 

रत्ननगर 

मातहतमा  

धबरात चोक , गाडी मै 

चोक , बेल्थोक, 

बहुस्थान चोक , 

पजसं्पजधल 

टोल,रािास्वामी  

१५०/५०/५

०/५०/१०० 

१९७२ २४ घण्टा िोले्टज आपजग 

७ टााँडी धवतरण 

केन्द्र  

जजटपानी     टि ान्सफमुरको समस्या, 

बेलाबेलामा बधत्त जानी, 

पोल तथा खजल्ला तार  

८ टााँडी धवतरण 

केन्द्र  

६    काठे पोल धबस्थाधपत गनु 

पने 

९ पसो  हेल्थथ्पोस्त चोक , 

िजार के्षर 

१०० , १०० ३०० , ३५०    

१० टाडी खोलेलसम्ल  ततन्त्िोभन ,िलन्त्तर      

१ खोले लसमल  ववलभन्त्न स्थानमा    लाइन 
नगएको 
िेलामा सिै  

 

   

2.4.4. खानेपानी िथा सरसफाई 

नगरपाधलका पाश्र्पधचत्र २०७६ अनजसार यस नगरपाधलकाका ६०६९ घरिजरीले खानेपानीका लाधग आफ्नै घरमा 

पाइपिारा जोडेका छन् जजन नगरपाधलकाधित्रका घरपररवारको ५४.६% घरिूरी समेधटएको देन्त्रखन्छ । यसैैैगरी 

साबुजधनक पाईपिारा पयोगकताुहरुको संख्या पधन उले्लख्य रहेको छ ३११५ घरिजरी अथाुत २८.०%, 

टयूबेल/ह्याण्डपम्प ७७६ घरिजरी अथाुत ७.०%, धडप बोररङ्ख ४२२ (२.७%), ढाधकएको इनार/कज वा २९९ (२.७%), 

नढाधकएको इनार/कज वा १८४ (१.७%), मजल/झरना/सतहको पानी २५५ (२.३%) रहेको देन्त्रखन्छ । उपरोक्त  

तथ्याङ्कलाई आिार माने्न हो िने लगिग एक धतहाई माधनसहरु खानेपानीका लाधग सावुजधनक िारा, मजल, ईनारमा  

िर पनजु पने अवस्था देन्त्रखन्छ ।  

खानेपानीको स्रोत अनजसार घरिजरीको धववरण तलको धचत्रबाट प्रष्ट पाररएको छ । 
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काधलका नगरपाधलकामा धवधिन्न खनेपधनआयोजन संचालनमा रहेका छन्, जसले स्थानीय स्तरमा खानेपानी 

धवतरणमा सहयोग गरररहेका छन् । यस नगरपाधलकामा  पदमपजर, सजहाङ्ख,  जागृत,  िारापानी, काधलका, नू्यरेनी, 

गैरीबारी, देधवटार लगायतका खानेपानी  आयोजनाहरु माफुत खानेपानी धवतरण  िै रहेको छ । धय आयोजनाको 

सालबसाली ममुत सम्भार गनजु पने िएता  पधन  कधतपय खानेपानी  आयोजनाहरुको समयमा ममुत हन नपाएकाले 

पूणु क्षमतामा  खानेपानी धवतरण हन सकेको छैन, जसले गदाु  कधतपय वस्तीहरुमा पालो गरेर खानेपानी धवतरण 

गनजु पने अवस्था छ । यस नगरपाधलकाका मझजवा काधलका, खेतबारी, धचसोपाधन गंगटे, िोलाुघारी, लायोडााँडा, ररमाल 

डााँडा, दलाुमी डााँडा,  आदशु टोल,  िारापानी, देधवटार, नू्यरेनी सू्कल के्षत्रमा  अझै पधन पयाुि  खानेपानी धवतरण 

हन  सकेको छैन । 

नगरपाधलकाका सबै वडामा खानेपानीका साना तथा ठज ला योजना संचालन गरी पानी धवतरण गरेको िएतापधन सबै 

बस्तीमा समान धवतरण छैन । पानीका मजहान पयाुि िएता पधन खानेपानीलाई अझै पधन व्यवन्त्रस्थत तथा धनयधमत 

धवतरण गनु सधकएको छैन । सबैलाई खानेपानीको सजधबिा पजयाुउनका लाधग नगरपाधलकाले खानेपानीको पाईप 

धवतरण गने गरेको र घरिजरी स्वयंले मजहानबाट धसिै खानेपानीको व्यवस्था गरेको    पाइन्छ । नगरपाधलकामा  

खानेपानीका मूल सजकै्द जाने, खानेपानीको मजलमा सजन्त्रिकरणको व्यवस्था निएको, पानीको महसजल धलने व्यवस्था 

निएको, ममुत सम्भारको लाधग बजेटको कधम जस्ता समस्याहरु छन् ।  

सरसफाई तफु – यो नगरपाधलका के्षत्र सफा सजग्घर रहेको छ ।  यहााँका प्रायशः  सबै माधनसहरु व्यन्त्रक्तगत 

सरसफाईमा सचेत देन्त्रखन्छन् ।  शौचालयको प्रयोग, खाना खानज अधघ हात िजने जस्ता धनयधमत कायुले फोहरबाट हने 

रोगबाट बच्न सधकने िएकाले यस तफु सबै सचेत रहेका छन् । बजार  के्षत्र तथा  आफ्नो टोल वस्ती आफै सफा गरी 

स्वच्छ सफा नगरपाधलका बनाउन आम नागररकले सहयोग गरेका छन् । सबै घरमा शौचालय हनज, स्थानीयस्तरमै 

पानीको धनकास र दैधनक सरफाइले यो नगरपाधलका सरसफाइमा सचेत रहको बजझ्न सधकनछ । तर, सरसफाईमा 

बािा पज¥याउने अको रुप सावुजधनक स्थलमा धदसा धपसाब गनजु हो । यस नगरपाधलकाधित्र खोलेधसमल, जजटपानी 

ट्याम्पो पाकु र गैरीबारी चोक गरी जम्मा तीन स्थानमा मात्र  सावुजधनक शौचालय छ । तर धयनीहरु पधन पानीको 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

घरमा पाइपिारा

साियजतनक पाईपिारा

टरू्िेल/ह्र्ाडडपम्प

डडप िोररङ

ढाककएको इनार/कुवा 

नढाककएको इनार/कुवा

मुल/झरना/सतह

खानेपानी स्रोत अनसुार घरधरूी संख्या
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अिाव, धनयधमत  ममुत सम्भारको अिावले गदाु व्यवन्त्रस्थत हन पाएका छैनन । नगरपाधलकाले धिडिाड हने स्थानमा 

थप सजधविायजक्त शौचालयको  व्यवस्था  गरी प्रदजषणमजक्त नगरपाधलका धनमााुण तफु उन्मजख हनज पने देन्त्रखन्छ । 

2.4.5. सूचना, सञ्चार िथा प्रतवति 

नगरपाधलकाका सबै के्षत्रमा मोवाइल सेवाको पहाँच राम्रो छ । नगरपाधलकाको वस्तजन्त्रस्थधत  धववरण  २०७६ अनजसार 

यस नगरपाधलकामा उपिोग गररएका सामग्रीहरुको तथ्याड्ढ हेदाु मोबाइल फोन प्रयोग गने ८८.९ % रहेको देन्त्रखन्छ 

िने इन्टरनेट प्रयोग गने ११.२ %, कमू्यटर प्रयोग गने ८.९ %, रहेको तथ्याड्ढले देखाउाँछ । यस नगरपाधलका ग्रामीण 

ईलाकामा ल्याण्डलाइन टेधलफोन सेवा धवस्तार िएको छैन । फोन तथा इन्टरनेट सेवामा घरिजरीको पहाँच बढाउन 

मोबाइल सेवाको महत्वपूणु योगदान रहेको छ । नगरपाधलकामा नेपाल टेधलकम र एनसेलले मोवाईल सेवा सबैिन्दा 

बढी प्रयोगमा रहेको छ ।  नगरपाधलकाका सबै वडामा धवधिन्न एफ.एम. तथा रेधडयो नेपाल लगायत धवधिन्न से्टशनहरु 

सजन्न सधकन्छ िने धवधिन्न केवल नेटवकु माफुत टेधलधिजनको पहाँच पधन राम्रो छ । नगरपाधलकाका सबै वडामा तथा 

ईन्टरनेटको सजधबिा छ । नगरपाधलकाका सरकारी कायाुलय जसै्त नगर कायुपाधलकाको कायाुलय, वडा कायाुलय, 

धवद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा ईन्टरनेटको सजधबिा धवस्तार िएको छ । नगरपाधलकाले आफ्नो वेबसाइट माफुत आफ्ना 

सजचान्हारू जसै्त वाधषुक कायुिम, ऐन तथा कानजनहरु सावुजधनक गने गरेको छ । त्यसैगरी राजस्व संकलन तथा 

घटना दताु जस्ता कायुलाई कम्प्यजटरकृत माध्यम माफुत संकलन तथा प्रधवष्ट गने गरेको छ ।  

यसै गरी यस नगरपाधलका के्षत्रबाट काधलका दैधनक  पधत्रका प्रकाशन हने गरेको छ िने अन्य राधष्टि य तथा स्थानीय 

दैधनक पधत्रका सहजै पढन पाइन्छ । 

2.4.6. ढि िथा ढि तनकास प्रणािी   

बागमती प्रदेश स्थानीय तहको वस्तजन्त्रस्थधत धववरण, २०७६ अनजसार काधलका नगरपाधलकाको कज ल घरपररवार मध्य 

५५.०५ % सेप्टी ट्यांकमा जोधडएको फ्लस िएको र  ०.८६% ले ढल जोधडएको फ्लस िएको सौचालय प्रयोग गदुछन 

। त्यसैगरी ३३.४९ % ले सािारण सौचालय प्रयोग गदुछन िने १०.३१ % घरिजरीमा सौचालयनै छैन ।  

2.4.7. फोहोरमैिा व्यवस्थापन  

नगरपाधलकाको वातावरण स्वच्छ र सफा रहेको छ । स्थानीयले ठोस फोहोर गाड्ने, जलाउने तथा थजपारेर आफैले 

व्यवस्थापन गने गरेका छन् । काधलका नगरपाधलकाले फोहरमैला व्यवस्थापनका लाधग हालसम्म धवसुजन केन्द्रको 

व्यवस्था गरेको छैन । कज धहने फोहर स्थानीयस्तरमा नै व्यवस्थापन गने गरेको िएता पधन नकज धहने फोहरको 

व्यवस्थापन  चजनौती बनै्द जान थालेको छ । नकज धहने फोहरलाई नधजकको वन जंगल तथा सावुजधनक  जग्गामा 

धवसजुन गने गररएको छ । जसले गदाु वातावरणीय प्रदजशषण बढदै जान  थालेको छ । धवशेष गरी बजार के्षत्रमा यस्ता 

समस्या बढी देन्त्रखन थालेको छ । नगरपाधलकाले बजार के्षत्रमा कज धहने र नकज धहने फोहर छज ट्टयाउने अधियानको 

थालनी गरेको छ । नकज धहने फोहर टोल धवकास संस्थाहरुसंगको सहकायुमा व्यवस्थापन गने नीधत नगरपाधलकाले 

धलएको छ । नगरपाधलाकले आगामी धदनमा यथासक्य िरपदो फोहरमैला धवसजुन स्थलको व्यवस्था गनजु  पने देन्त्रखन्छ 

।  

2.4.8. तसांचाई पूवाुिार  

काधलका नगरपाधलकाका लगिग दजई धतहाई जनसंख्या कृधष पेशामा संलग्न रहेको कज रा तथ्यााँकले देखाउाँदछ । कृधष 

के्षत्रको उत्पादकत्व बढाउन धसंचाई निई नहने स्रोत हो । यस नगरपाधलकामा िएका खोल्सा खोल्सी,  मजहान, कज वा 

तथा िूधमगत प्रणालीबाट  धसंचाई सजधविा उपलब्ध गराइएको छ । सबै वडामा कज नै न कज नै प्रकारका पानीका स्रोतबाट 

धसंचाई हाँदै आईरहेको छ । 
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नगरपाधलकाको कूल के्षत्रफलको लगिग २३% जधमन खेधतयोग्य जधमन रहेको छ  । स्थलगत अध्ययन, नगरपाधलका 

तथा वडा कायाुलयहरुमा गररएको छलफलका आिारमा यहााँ कररब ११५०० रोपनी जधमनमा धसंचाई सजधविा पजगेको 

छ । यहााँ थाङ्गखोला, काली खोला, कयर खोला, चजहा खोला, शान्त्रि खोला लागयत अन्य खहरेहरु धसंचाईका प्रमजख 

स्रोत हन । यस देन्त्रख बाहेक महानपजर िूधमगत धसंचाई, धिमवारी टोल तथा  धपपररया टोल धडपबोररङ्ग, पदमपजर धडप 

बोररङ्ग लयागत अन्य धडप बोररङ्गको माध्यमबाट पधन धसंचाई सजधविा  उपलब्ध गराइएको छ । जसमधे्य कयर  

खोलाबाट सबिन्दा बढी धसंचाई आयोजना संचालन िएका छन् ।  

धजणु कज लो तथा पूवाुिार, पानीको चजहावट, अधिकांश मौसमी धसंचाई श्रोत, ममुत सम्भार अिाव, धसंचाई 

व्यवस्थापनका लाधग छज टै्ट धनकाय सधिय निएको जस्ता समस्याका कारणले प्रसस्त पानीका स्रोत र धसंचाई 

आयोजनाहरु िउता पधन यसको उधचत प्रयोग तथा व्यवस्थापन हन  सकेको देन्त्रखाँदैन । धसचाईको उधचत व्यवस्थापन 

गरी अधिकतम कृधषयोग्य जमीनमा धसंचाई सजधविा पजयाुउन सके कृधष उत्पादन  बृन्त्रि िई  नगरपाधलका स्वयं खाद्यान्न 

तथा तरकारीमा आत्मधनिुर िई बढी िएको उपज धविी गरी आधथुक स्रोत समेत आजुन गनु सफल हने देन्त्रखन्छ । 

नगरपाधलकामा िएका मजख्य धसंचाई योजनाहरु ताधलकामा उले्लख गररएको छ । 

ताधलका 21 काधलका नगरपाधलका के्षत्रमा रहेका धसंचाई आयोजनाहरु 

वाडु 

नं. 

धसंचाइ योजनाको 

नाम 

पानीको 

स्रोत 

धसंधचत 

के्षत्रफल 

लािान्त्रन्वत 

घरिरी 

धसंचाइको 

उपलब्धता 

ममुत संिार तथा 

ब्यवस्थापन 

१ नेपाल सरकारबाट 

डन्त्रम्पङ्खको व्यवस्था  

जधमन 

मजधनबाट 

पजरै वाडुमा 

धसंचाई 

पजरै 

वाडुबासी 

बषै िरर  आफैले गनुपने  

२ सानो कधल थािे गैरी थाङ्गखोला 

कधल 

खोला  

१४० धबघा  ३०० मौसमी  ठज लो लाइधनंग गरर 

पानीको श्रोतको उधचत 

व्यवस्था गनजुपने  

२ महान्पजर िूधमगत 

धसंचाई  

धडप बोररंग ४० धबघा  १०० बसुिरर बोररंग सम्पन्न िाएको 

पाइपलाइन धवस्तार  गनु 

बाकी  

२ खेखाररया  धडप बोररंग ५० धबघा  २०० बसुिरर सञ्चालन िएको थप 

चेम्बर तथा पाइपलाइन 

धवस्तार गनुपने  

३ श्री धसन्त्रि गणेश 

मन्त्रन्दर धडप बोररंङ्ख 

धसंचाई  

सतह ६० धबघा १००० 

घरिजरी  

बषैिरर उपिोक्ता सधमधत  

३ धमधलजजली िूधमगत 

जलधसंचाई सधमधत  

सतह  ६० धबघा  ५०० 

घरिजरी 

बषैिरर  उपिोक्ता सधमधत  

४ बाटो नम्बर ४ मा 

धडप बोररंङ्ख 

बोररंङ्ख बाटो नम्बर १ 

देन्त्रख ८ सम्म  

कररब २०० 

घरिजरी 

मौसमी  उपिोक्ता सधमधत  

४ धिमवाली टोलमा 

बोररंङ्ख  

बोररंङ्ख १०० धबघा   मौसमी  उपिोक्ता सधमधत  

४ धपपररया टोलमा 

बोररंङ्ख 

बोररंङ्ख  १०० 

घरिजरी 

मौसमी  उपिोक्ता सधमधत  
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४ बाटो नम्बर ११ मा 

धडप बोररंङ्ख 

बोररंङ्ख  ५० घरिजरी मौसमी  उपिोक्ता सधमधत  

५ नारायणी िूधमगत 

धडप बोररंग 

िूधमगत  ६० धबघा १५० बसुिरी उपिोक्ता सधमधत  

५ धिम्वाली धडप बोररंग  िूधमगत  ६१ धबघा २८७ बसुिरी उपिोक्ता सधमधत  

५ पदमपजर धडप बोररंग  िूधमगत  ६२ धबघा ३०० बसुिरी उपिोक्ता सधमधत  

५ अन्नपजणु िरातलीय 

जलािार के्षत्र 

िूधमगत  ६३ धबघा २५० बसुिरी उपिोक्ता सधमधत  

५  धमधलजजली धडप 

बोररंग  

िूधमगत  ६४ धबघा २०० बसुिरी उपिोक्ता सधमधत  

६ थाङ्गबजङ्ग-काली 

खोला १,२,३ साखा 

थाङ्गखोला, 

बजङ्ग खहरे  

  मौसमी  ममुत आबस्यकता 

६ कयर खोला - िजतीय कयर 

खोला  

  मौसमी  ममुत आबस्यकता 

६ कयर खोला - िजतीय कयर 

खोला  

  मौसमी  ममुत आबस्यकता 

७ कायर खोला 

काधलका जाल 

उपिोक्ता सधमधत  

कयर 

खोला  

३५० हेक्टर ७०० बषैिरर आबश्यकता अनजसार 

७ गंगटे धचसापानी 

धसंचाई  

कयर 

खोला  

१५० हेक्टर ३५० बषैिरर आबश्यकता अनजसार 

८ नमजना जल उपिोक्ता 

संस्था  

कयर 

खोला  

    

८ चजहार खोला धसंचाई चजहार 

खोला  

६० धबघा  १६० बषै िरर  ब्यबन्त्रस्थत निएको  

८ मूलबारे धसंचाई कयर 

खोला  

३० धबघा  ५० बषै िरर  ब्यबन्त्रस्थत निएको  

८ घोरवाङ्ख करेतघारी  कयर 

खोला  

८२ धबघा  १२० बषै िरर  ब्यबन्त्रस्थत निएको  

८ घोखाङ्ख देवीटार 

कज लो  

कयर 

खोला  

७० धबघा  १३० बषै िरर  ब्यबन्त्रस्थत निएको  

८ मझजवा धसंचाई कयर 

खोला  

५० धबघा  ११० बषै िरर  ब्यबन्त्रस्थत निएको  

८ गंगटे काधलका 

धसंचाई  

कयर 

खोला  

२० धबघा  ५० बषै िरर  ब्यबन्त्रस्थत निएको  

९ सजधलयर धसचाई  शान्त्रि 

खोला  

९३ २५० बषाुिरर  उपोिोक्ता समाती  

९ गौदघारी  कयर 

खोला  

१० २५ बषाुिरर  उपोिोक्ता समाती  

९ चाइनारङ्ग धसचाई  शन्त्रक्त 

खोला 

१५ ३५ बषाुिरर  उपोिोक्ता समाती  
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९ दोगर धसचाई  शान्त्रि 

खोला  

४० १०० बषाुिरर  उपोिोक्ता समाती  

९ संफतं्यग धसचाई शन्त्रक्त 

खोला 

३० ७० बषाुिरर  उपोिोक्ता समाती  

१० धबबजबतार धसचाई  खोल्सो   १५ धबघा  १०० सिै  छ  

१० ग्यांगरंग धसचाई  खोल्सो   १५ धबघा  ३० सिै  छ  

(वडा िेला/छलफल र स्थलगत सवेक्षण) 

2.4.9. भूतम प्रयोग िथा शहरीकरण 

काधलका नगरपाधलकाको के्षत्रफल १४९.०८ ब.धक.मी. रहेको छ । घरिूरी सवेक्षण २०७६ अनजसार यस 

नगरपाधलकाको िू–उपयोगको अवस्था धवशे्लषण गदाु आवादी र खेधत गररएको जधमन २३.२ प्रधतशत, जंगलले 

ओगटेको िजिाग ७१.१ प्रधतशत, घााँसे मैदान ०.२ प्रधतशत, झाडी तथा बजट्यान २.४ प्रधतशत, वलौटे िूिाग १.९ प्रधतशत 

बााँझो जधमन रहेको ०.९ प्रधतशतर र पानीको िूिाग ०.३ प्रधतशत देन्त्रखन्छ ।  

2.4.10. भूतमहीन िथा सजकज म्बासी   

काधलका नगरपाधलकामा ४६५ घरिूरी पररवार सजकज म्बासी रहेको पाइएको छ । जसमधे्य लालपूजाु धबहीन, िूधमहीन, 

दैधव प्रकोप धपडीत, नामसारी हन नसकेका लगायतका सजकज म्बासीहरु रहेका छन् । हालसम्म नगरपाधलकामा 

सजकज म्बासी व्यवस्थापनमा खासै समस्या देन्त्रखएको छैन । संघीय सरकारिारा गधठत िूधम आयोग माफुत धवद्यमान 

सजकज म्बासी समस्या समािान गने कायु शजरु िै सकेको छ । हाल नगरपाधलकाको १, २, ३, ४, ५ र ८ वडाहरुमा 

सजकज म्बासीहरुलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था धमलाइएको छ । 

ताधलका 22: नगरपाधलकामा रहेका िूधमहीनको धववरण  

वाडु 

नां. 

बस्स्तको नाम घरिजरी 

सांख्या 

समस्याहरु समािानका उपाय 

१ सजकज म्बासी बन्त्रस्त सजन्दर बन्त्रस्त  ४० सजकज म्बासी  सजकज म्बसीलाइ जग्गा उपलब्ध 

गररधदनज पने  

२ बलरामपजर टोल  ८ सजकज म्बासी  सजकज म्बसीलाइ जग्गा उपलब्ध 

गररधदनज पने  

३ शान्त्रि टोल  १२० लालपजजाु धबधहन  सम्बन्त्रन्धत धनकायबाट पहल 

हनजपने  

४ धवहानी टोल, दीपधशखा टोल, 

धछमेधक टोल, धिमवाली टोल  

८०  लाल पजजाु निएको  

५ बादरझजला बन्त्रस्त  १७ िूधमहीन, आब्यबन्त्रस्थत 

बसोबास  

िूधमहीन,अब्यबन्त्रस्थत बसोबास  

८ समग्र काधलका वाडु नम्बर ८ 

िरर 

 दैधवक प्रकोप वाडी, 

पैरो, वसोबास गरेको, 

बधत्तको समयमा जााँच 

हनपने  

दैधवक प्रकोप वाडी, पैरो, 

जनसंख्या वृन्त्रि 

११ मजवाङ्ख २००  जग्गाको नापजााँच गरी जग्गा 

िनीलाई पजरा धवतरण गरी वडा 

संग समन्वय गने 

( वडा िेला/ छलफल, २०७९)  
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2.5. वन, वािावरण िथा तवपद् जोस्खम नू्यनीकरण र व्यवस्थापनको अवस्था 

2.5.1. वन िथा जैतवक तवतवििा  

नेपालको कज ल के्षत्रफलको ४४.७४ प्रधतशत जधमन वन के्षत्रले ढाकेको छ। पयाुवरणीय सिजलनका दृधष्टकोणले कज ल 

जधमनको ४० प्रधतशत जधमन वन के्षत्रले ढाधकएको हनजपदुछ । काधलका नगरपाधलकाको के्षत्रफल १४९.०८ ब.धक.मी. 

रहेको छ । यस नगरपाधलकाको िू–उपयोगको अवस्था धवशे्लषण गदाु जंगलले ओगटेको िजिाग ७१.१ प्रधतशत, घााँसे 

मैदान ०.२ प्रधतशत, झाडी तथा बजट्यान २.४ प्रधतशत, वलौटे िूिाग १.९ प्रधतशत बााँझो जधमन रहेको ०.९ प्रधतशतर 

र पानीको िूिाग ०.३ प्रधतशत  देन्त्रखन्छ ।  

नगरपाधलकामा रहेका सामजदाधयक वनहरु स्थानीय वन उपिोक्ता समजहिारा संरक्षण तथा व्यवस्थापन हदै 

आइरहेका छन् । यी समजहले वनको संरक्षणका लाधग वृक्षारोपण गने,  आगलाधगबाट बचाउन अधग्नरेखा बनाउने, 

समजहका सदस्यहरुबीच बचत तथा ऋण लगानी गने तथा घास, दाउरा, काठ, स्याउला, पत्कर, जधडबजटी, चररचरन 

आधदको प्रयोग गरररहेका छन । यस नगरपाधलकाधित्र रहेका वन उपिोक्ता  सधमधतहरुको धववरण धनम्न अनजसार 

प्रस्तजत गररएको छ ैः  

ताधलका 23 काधलका नगरपाधलकाधित्र रहेका सामजदाधयक वन उपिोक्ता समूहहरु 

वाडु 

नां. 

बनको नाम के्षत्रफि 

(हेक्टर) 

उपभोक्ता 

सतमतिको नाम 

उपभोग गने 

वस्स्त 

िाभास्िि 

घरिजरी 

मजख्य वनस्पिी मजख्य पशजपांतक्ष 

१ चतजमजुखी 

सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता सधमधत  

१९६.६५ चतजमजुखी 

सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता 

सधमधत  

गडजवा बन्त्रस्त  ४०० धससौ , पड्के , 

साल, खयर  

गैडा , बाघ , धचधत्र , 

मयजर , बदेल , 

खरायो , हात्ती, 

बादर, काधलज  

२ थाङ्ख खोला 

सामजदाधयक बन  

१९९   काधलका 

१,२,३,६,४ 

१९६५ पड्के,, धसस्नज, 

उनू्यउ, बास, 

धपसलो, धसमल 

गैडा 

,बाघ,धचतजवा,बदेल,

बादर,बन कज खजरा 

२ थाङ्ख खोला 

सामजदाधयक बन  

१९९ 

हेक्टर  

 काधलका 

१,२,३,६,४ 

वाडु ३ को 

वाडुहरु 

मात्रको  

पड्के,, धसस्नज, 

उनू्यउ, बास, 

धपसलो, धसमल 

गैडा 

,बाघ,धचतजवा,बदेल,

बादर,बन 

कज खजरा,मृग 

४ पदमपजर 

सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता सधमधत  

 पदमपजर 

सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता 

सधमधत  

काधलका -

४,१ र 

रत्ननगर  

   

५ धिमवाली 

सामजदाधयक बन  

१९९ 

हेक्टर 

धिमवाली 

सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता 

सधमधत  

साधवक 

पदमपजर ५ र 

६  

७६५ मेलर, पड्के, 

धसमल, साल, 

धससौ, खयर, 

गैडा,बाघ,धचता 

बादर,हररण,बदेल, 

६ उदयपजर 

सामजदाधयक बन  

१९९ 

हेक्टर 

उदयपजर 

सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता 

सधमधत  

  धसमल, 

साल,मेल्दर, 

पड्के आधद 

बाघ,गैडा,जरायो,ख

रायो,मृग आधद 

७ उदयपजर 

सामजदाधयक बन 

उपभ्कता सधमधत 

१९९ 

हेक्टर  

२३ जना  रत्ननगर 

नगरपाधलका 

१४, १५, 

काधलका ७, 

८, ६ 

५५०० साल, करम, 

पड्के आधद  

बाघ,गैडा,जरायो,ख

रायो,मृग आधद 
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वाडु 

नां. 

बनको नाम के्षत्रफि 

(हेक्टर) 

उपभोक्ता 

सतमतिको नाम 

उपभोग गने 

वस्स्त 

िाभास्िि 

घरिजरी 

मजख्य वनस्पिी मजख्य पशजपांतक्ष 

८ श्री अमलाचजली 

सामजदाधयक बन 

उपभ्कता सधमधत 

२१५ श्री अमलाचजली 

सामजदाधयक बन 

उपभ्कता सधमधत 

गैरी वारी  २८४ साल  काधलज, मृग, 

बदेल, बादर, 

धवधिन्न जाधतका 

चारहरु  

९ जन प्रगधत  १५०.२५ जन प्रगधत सा ब 

,सो न्त्रस्कखोर -१ 

र ५ 

सेबंगेटोल , 

िण्डारी टोल 

३२५ साल धचलाउने  मजगा , बदेल , बादर 

, स्याल ,  

१० देउजा 

सामजदाधहक बन  

  देउजर ६० साल , च्यजरी , आप 

, धचलाउने , चाप , 

धसमल आधद  

बादर , चराचजररंगी , 

स्याल , लोखके , 

सपु, घोरल आधद  

११ इने्द्रणी 

सामजदाधयक  

४५०.२२ इने्द्रणी 

सामजदाधयक  

मज्वाङ्ख, 

खोला 

गाउाँ ,क्ङ्खजेक

र   

३६१ साल, कसना, 

चोप, हरोबरो 

धमगु, काधलज, 

धचतजवा, बदेंल, 

बााँदर, बाघ, 

११ धचत्रम कमान्चजली ३३०. धचत्रम कमान्चजली  चेकरा,नौला

पजर 

९० साल, गाइखजरे, 

सेतोबरा, गजजो, 

अमला, 

लालीगजरााँस 

धमगु, काधलज, 

धचतजवा, बदेंल, 

बााँदर, बाघ, 

( वडा िेला/ छलफल, २०७९) 

यहााँका वन के्षत्रमा पाइने मजख्य वनस्पधतमा साल, धससौ, चााँप, धचलाउने, धसमल, मेलर, पडके, खयर, कदम आदी 

हन िने वनस्पधतमा अमला, गजजो, लाधलगजरााँस,  हरोबरो, उनू्य, बााँस, धपसलो आदी हन । यहााँका जङ्गलहरुमा बाघ, 

धचतजवा, बाँदेल, मृग, बााँदर, स्याल, गैंडा, जरायो, हररण, हात्ती,  खरायो लगायतका जनवारहरु पाइन्छन् िने पंक्षी तफु 

काधलज,  मयजर, बट्टाई, सजगा, काग, हााँसका प्रजाधत लगायतका चराचजरुङ्ग पाइन्छन । यसैगरी धवधिन्न प्रजाधतका सपु, 

घोरल,  लाथके लगायतका जनवारहरु पाइन्छन् । यस प्रकारको वन जंगल तथा यहााँ पाइने जनावार एवं पक्षीहरुको 

उपन्त्रस्थधतले यो नगरपाधलका जैधवक धवधविताको दृधष्टकोणले िनी रहेको मान्न सधकन्छ ।  

तर, यसका वावजजद पधन एकाधतर  वन तथा जनवार एवं पशजपंक्षी संरक्षमा केही समस्याहरु रहेका  छन् । वन जंगलको 

अवैि कटान, चोरी, आगलागी तथा बाढी पधहरोका कारण वन के्षत्र धवनास हनज, जंगली  नाकाहरु िेरै हनाले अनधिकृत 

धियाकलाप हनज,  वन पैदावार  ढजवानी समस्या, पयाुि मात्रामा वृक्षारोपण हन नसक्नज आदी लगायतका समस्याहरु 

छन् िने अकोधतर केही  उपिोक्ताहरुले घर  बनाउन काठ नपाउने, पयाुि घांसे मैदानको अिावले घााँस काट्न 

नपाउने, जंगली जनवारबाट बाली नोक्सानी हने गरेको, उधचत सामजदाधयक वन नीधतको अिाव जस्ता  समस्याहरु 

रहेको कज रा बताएका छन् । 
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2.5.2. प्राकृतिक प्रकोप जोस्खम के्षत्र  

यस नगरपाधलकामा प्राकृधतक प्रकोपका दृष्टीले जोन्त्रखमयजक्त स्थानहरू िेरै रहेका छन् । बाढी, पधहरो, आगलागी, 

हावाहरी यहााँका प्रमजख प्राकृधतक प्रकोपहरू हन । यस्ता प्रकोपको धनयन्त्रणको लाधग कज नै ठोस कदम चाधलएको 

छैन । यद्यपी सडकछेउको  पधहरो जोन्त्रखम के्षत्रमा ग्याधवन वाल बनाउने, सामजदाधयक वनहरूमा अग्नी घेरा धनमाुण 

गने, सजकेका काठ तथा पत्कर सफा गने, वृक्षारोपण गने, नधद धनयन्त्रण गने जस्ता जोन्त्रखम नू्यनीकरणका प्रयास हदै 

आइरहेका छन् । स्थलगत अध्ययन २०७९ का अनजसार नगरपाधलकामा रहेका प्राकृधतक प्रकोप के्षत्रहरु यसप्रकार 

छन् । 

ताधलका 24: नगरपाधलकामा रहेका प्रकोप जोन्त्रखम के्षत्रको धववरण  

वाडु 

नां. 
जोस्खम के्षत्रको नाम जोस्खम हुनजको कारण 

तवपदवाट पनु सके्न 

असर 

जोस्खम नू्यनीकरणका 

िातग भएका प्रयासहरु 

१ सजन्दर बन्त्रस्त सधमपजर 

स्कज ल साइड गडजवा 

चतजमजुखी बन धसमाना  

जलवायज पररबतुनको कारण 

अि बृष्टी अधत बृष्टी , जंगली 

जनावरको बन्त्रस्त प्रवेश  

जनिनको के्षधत , 

वालीनालीको के्षधत  

जैधवक तारबार , जैधवक 

तटबन्धनको प्रयास, 

कज लकज लेसो ,नधद कटान गने 

ठाउाँमा बन्त्रस्त बस्न रोक  

२ स्वधणुम टोल  बंङ्ख खहरे  डजबान  वषाुमा आउने बढीलाई 

बस्तीमा पस्न रोके्न र 

ब्यबन्त्रस्थत धसंचाई  

२ खेखाररया टोल अधिक वषाु  बालीनाली नोक्सानहरु   

२ प्रगधत टोल धनकाश नहनज , अब्यबन्त्रस्थत 

धसंचाई  

बाटो क्षधत   

३ काधलका ३ धमधलजजली 

टोल ,दीपज्योधत 

टोल,ब्रम्ह 

टोल,हररयाली,टोल र 

जनधवकास टोल 

थाङ्खखोला र बजङ्ख खहरेमा 

बाढी आएर  

घर,गोठ डजबान,बालीनाली 

पजररधदने आधद 

 

४ खोला कटान  धगट्टी, बालजवा धनकाल्नाले बन्त्रस्त कटान हने  टतबन्धन, तार जाधल  

४ धिमवाली मन्त्रन्दरमा 

डजबान  

पाधन धनकास निएको  सजकज म्बासी बन्त्रस्तको 

समजदाय डजबानमा  

टतबन्धन, तार जाधल  

४ ढल धनकास निएको  बाटोमा पधन जमे्न  फोहोर बढ्ने ढल धनकासको लाधग 

हेमपाइप राख्न पने 

४ चोकहरुमा दजघुटन   प्रत्यक चोकमा टि धफक लाइट 

राख्न पने  

५ पदमपजर सामजदाधयक  वषु याममा बाडी पधहरो र 

कटान, बनमा आगो लागेको 

समस्या  

बन के्षत्रको धसमानामा हार 

तथा जधमन कटान हने 

बन्त्रस्तमा आसर हने  

खोलाको तटबन्धन ,जनचेतना 

कायुिम हन पने  

६ वेलचौर खोला उधचत रुपमा व्यवस्था 

निएको 

कटान तथा डजबान  उले्लन्त्रखत खोलाहरुलाई तार 

बन्धन,मजहान ब्यबस्थापन गनु 

पहल मात्र िएको 

६ गजरौचौर , खोलेधसमल खोला उधचत रुपमा व्यवस्था 

निएको 

कटान तथा डजबान  उले्लन्त्रखत खोलाहरुलाई तार 

बन्धन,मजहान ब्यबस्थापन गनु 

पहल मात्र िएको 
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वाडु 

नां. 
जोस्खम के्षत्रको नाम जोस्खम हुनजको कारण 

तवपदवाट पनु सके्न 

असर 

जोस्खम नू्यनीकरणका 

िातग भएका प्रयासहरु 

६ क्लबचोक, लाहरे चोक, खोला उधचत रुपमा व्यवस्था 

निएको 

कटान तथा डजबान  उले्लन्त्रखत खोलाहरुलाई तार 

बन्धन,मजहान ब्यबस्थापन गनु 

पहल मात्र िएको 

६ िटेनी,नयाटोल खोला उधचत रुपमा व्यवस्था 

निएको 

कटान तथा डजबान  उले्लन्त्रखत खोलाहरुलाई तार 

बन्धन,मजहान ब्यबस्थापन गनु 

पहल मात्र िएको 

६ सजयुपजर ,जमजनापजर खोला उधचत रुपमा व्यवस्था 

निएको 

कटान तथा डजबान  उले्लन्त्रखत खोलाहरुलाई तार 

बन्धन,मजहान ब्यबस्थापन गनु 

पहल मात्र िएको 

७ सगजन टोल, रुम्बर टोल बषाुयाममा बषु बढी ियको 

कारणले बाढीको कारण सबै 

घरहरु डजबान हने  

बाढी आइ घरहरु डजबान 

तथा कटान र खेतीपाती 

नष्ट हने  

ठाउाँ  ठाउाँमा तार, जाली 

लगाउन पने  

७ स्याउली बजार  बषाुयाममा बषु बढी ियको 

कारणले बाढीको कारण सबै 

घरहरु डजबान हने  

बाढी आइ घरहरु डजबान 

तथा कटान र खेतीपाती 

नष्ट हने  

ठाउाँ  ठाउाँमा तार, जाली 

लगाउन पने  

७ लाहरे चोक  बषाुयाममा बषु बढी ियको 

कारणले बाढीको कारण सबै 

घरहरु डजबान हने  

बाढी आइ घरहरु डजबान 

तथा कटान र खेतीपाती 

नष्ट हने  

ठाउाँ  ठाउाँमा तार, जाली 

लगाउन पने  

७ जजटपानी काधलका  बषाुयाममा बषु बढी ियको 

कारणले बाढीको कारण सबै 

घरहरु डजबान हने  

बाढी आइ घरहरु डजबान 

तथा कटान र खेतीपाती 

नष्ट हने  

ठाउाँ  ठाउाँमा तार, जाली 

लगाउन पने  

८ गैररवारी अमलाचजली 

सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता सधमधत  

बढी पधहरो  बन्त्रस्त पजनाुसकने  धब्रक्षरोपन, तटबन्धन र ठाउाँ  

ठाउाँमा जाली  

८ मंगलदेवी सामजदाधयक ब 

उपिोक्ता सधमधत  

बढी पधहरो  बन्त्रस्त पजनाुसकने  धब्रक्षरोपन, तटबन्धन र ठाउाँ  

ठाउाँमा जाली  

८ काधलका सामजदाधयक 

बन उपिोक्ता सधमधत  

बढी पधहरो  बन्त्रस्त पजनाुसकने  धब्रक्षरोपन, तटबन्धन र ठाउाँ  

ठाउाँमा जाली  

८ िारापानी सामजदाधयक 

बन उपिोक्ता सधमधत  

बढी पधहरो  बन्त्रस्त पजनाुसकने  धब्रक्षरोपन, तटबन्धन र ठाउाँ  

ठाउाँमा जाली  

८ देवीढजंगा र चेलीपेटी 

सामजदाधयक बन 

उपिोक्ता सधमधत  

बढी पधहरो  बन्त्रस्त पजनाुसकने  धब्रक्षरोपन, तटबन्धन र ठाउाँ  

ठाउाँमा जाली  

९ बडहरे कोलर खोला चजन उत्खलन अबेबन्त्रस्थत खेत यौग्य जधमन  बन फडान नगने 

९ सम्फत्यङ्ग खोला बाटो धनमाुण खोररया कटान बास आबासको के्षत्र तारजाली , बजरुवा रोप  

९ टजमारी खोला जला फडानी आगोलाधग   

९ धसन्त्रि किर खोला    

९ कज वापानी खहरे खोला    

१० देउजर     

१० पाइमारांग     

१० छेरेबंग     
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वाडु 

नां. 
जोस्खम के्षत्रको नाम जोस्खम हुनजको कारण 

तवपदवाट पनु सके्न 

असर 

जोस्खम नू्यनीकरणका 

िातग भएका प्रयासहरु 

११ नपालीङ्ख बाढी १२  

११ रने्टज बजार  बाढी ३०  

११ खोलीङ्ख पधहरो  ९  

११ न्त्रखड्की पधहरो  ३  

११ चेउराङ्ख पधहरो  ३५  

११ मझ्वाङ्ख पधहरो  ७०  

११ ररके्टस+ काधम गाउाँ   बाढी ७  

११ वडा िरर  चट्याङ्ख  सामान्य आथीङ्ख तर असफल 

११ सेवाङ्ख, डागीटार आगोलागी  ७०  

११ सैपाङ्ख जंगली जनावर ६५ बाटोको सीमाना 

नाछज धटयकोले कारण तरबार 

लगाउन समस्या  

(स्थलगत अध्ययन , २०७९) 

स्थानीयका अनजसार अन्य स्थानमा जसै्त यहा बेमौसमी पानी पने, बालीनाली पाके्न समयमा पररवतुन, फज ल फज ल्ने 

समयमा पररवतुन, पानीका मजल सजकै्द जानज, नयााँ- नयााँ प्रजाधतका फल फल्ने तथा स्थानीय रैथाने जाधतका धवउ 

धवजन हराउदै गएका, कृधष तथा पशजमा नयााँ रोग देन्त्रखनज जस्ता जलवायज पररवतुनका प्रिाब देन्त्रखदै गईरहेका छन् ।   

2.5.3. महामारी िथा तवपद व्यवस्थापन  

महामारी तथा धवपद्का घटनाले यस नगरपाधलकालाई पधन प्रिाव पारेको छ । समय समयमा  देन्त्रखने महामारीमा 

झाडापखाला, लामो समयसम्म आउने ज्वरो, रुघालाई मजख्य महामारीका रुपमा धलन सधकन्छ  । धवगत  देन्त्रख नै 

धवर्श्व्यापी रुपमा फैधलएको कोरोना यस नगरपाधलकामा  पधन फैधलएको धथयो ।   

यसैगरी धवधिन्न धवपद्का घटनाले पधन यस नगरपाधलकालाई अछज तो राखेको छैन  ।  आगलागी, बाढी÷ढजवान, पधहरो, 

धशतलहर, रोग महामारी, सपुदंश, जंगली जनवारबाबट क्षधत, िजकम्प, चट्याङ्ख आदी धवपद्बाट मानवीय क्षधत  समेत  

िएका छन् । स्थलगत अध्ययनका आिारमा यस नगरपाधलकामा धवगत पााँच वषुमा बाढी डजवानबाट तीन जना, 

पधहरोबाट १ जना, चट्याङ्खबाट ६ जनाको मृत्यज र २१ जना घाइते िएको देन्त्रखन्छ । यस अवधिमा उले्लन्त्रखत धवपद्का 

घटनाहरुबाट िएका घाईतेहरुको संख्या अधिक रहेको जानकारी पाइयो । आधथुक क्षधत तफु धवगत पााँच वषुमा पजल 

पजलेसा क्षधत हाँदा करीब चार लाख, आगलागीबाट सात  लाख बराबरको घर गोठ,  दश लाख बराबरको  अन्नबाली,  

बाढीबाट रु. एक करोड बराबरको पशजपंक्षी, एक कराड तीन  लााख बराबरको  घरगोठ र  एक करोड पचास लाख 

बराबर बाली तथा जग्गाजमीनको क्षधत िएको अनजमान गररएको छ । यस अवधिमा जंगली जनवारबाट कररव ३७५  

पररवारको  बालीनाली  नष्ट िएको जसको मूल्य कररब पचास लाख रुपंयााँ  बराबर  िएको अनजमान  छलफलका 

िममा प्राि ियो ।  

महामारी तथा  धवपद्  व्यवस्थापनका लाधग केन्द्र, प्रदेश, धजल्ला र स्थानीय स्तरमा गधठत  सधमधतहरुले महामारी 

तथा धवपद् रोकथामका लाधग कज नै ठोस नीधत तथा कायुिम नल्याएको गजनासो आम जनताको रहेको पाइन्छ । 

धवपद्का घटना घटे पश्चात उद्दार तथा सामान्य राहत धवतरण बाहेक अन्य उले्लख्य काम निएको जानकारी 

छलफलको िममा पाइयो । हनत् केही पधहरो रोकथाम तथा तटबन्ध धनमाुणका काम निएका होइनन, तर यधतमा  

मात्र आगामी धदनमा ठूलो धवपद्का  घटना आईलागे ठूलो क्षधत व्यहोनजुपने त्रास स्थानीय बासीमा रहेको देन्त्रखन्छ ।    
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2.6. सजशासन िथा सांस्थागि व्यवस्था  

2.6.1. स्थानीय ऐन िथा कानजनहरु  

स्थानीय तहलाई नेपालको संधबिान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, तथा अन्य धवधिन्न कानजनले धदएको 

अधिकार प्रयोग गनु,  नगरपाधलकाको दैधनक प्रशासन संचालन गनु तथा नगरपाधलकाबाट हने कामकाज पारदशी, 

जवाफदेही, उत्तरदायी बनाई सजशासन कायम गनु तथा स्थानीय जनातालाई पजयाुउनज पने सेवा सजधबिा धनबाुि रुपमा 

धछटो छररतो रुपमा पजयाुउन नगरसिाले धवधिन्न कानजन तयार गरी लागज गरेको छ । काधलका  नगरपाधलकाले तजजुमा 

गरी लागज गरेका कानजनहरु देहाय बमोधजम छन् । 

१. काधलका  नगरपाधलकाको आधथुक ऐन, २०७९ 

२. काधलका  नगरपाधलकाको धवधनयोजन ऐन, २०७९  

३. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशतु धवत्तीय हस्तािरण िएका कृधष धवकास कायुिम सञ्चालन सम्बन्धी 

कायुधवधि, २०७८  

४. स्थानीय वन ऐन, २०७७ 

५. काधलका नगरपाधलका प्राधवधिक धशक्षा छात्रवृत्ती धवतरण कायुधवधि, २०७७  

६. काधलका नगरपाधलका प्रिानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कायुधवधि, २०७७  

७. काधलका नगरपाधलका पशज सेवा कायुिम कायाुन्वयन कायुधवधि, २०७७  

८. काधलका नगरपाधलकाको खनीजन्य तथा खधनज पदाथु (ढजंगा, धगट्टी, बवालजवा, ग्रािेल, रोडा, माटो) पदाथु 

उत्खनन र संकलन तथा धविी धवतरण सम्बन्धी कायुधवधि, २०७७  

९. काधलका नगरपाधलकाको जलस्रोत तथा मजहान दताु कायुधवधि, २०७७ 

१०. काधलका नगरपाधलकाको अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण धनदेधशका, २०७५ 

११. काधलका नगरपाधलका लैधङ्गक मैत्री समजदायमा आिारीत घटना व्यवस्थापन तथा पे्रषण प्रणाली मागुदशुन, 

२०७७ 

१२. काधलका नगरपाधलका लैधङ्गक धहंसा धनवारण कोष संचालन कायुधवधि, २०७७ 

१३. काधलका नगरपाधलका  वातावरण तथा प्राकृधतक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनु वनेको ऐन, २०७७ 

१४. काधलका नगरपाधलकामा कायुरत कमुचारीहरुको समायोजन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनु 

वनेको ऐन, २०७७  

१५. काधलका नगरपाधलकाको अनजदान, आधथुक सहायता तथा ऋण तथा सापटी धदने सम्बन्धी धनदेधशका, 

२०७७ 

१६. काधलका नगरपाधलका अथु सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायुन्वयन गनु वनेको धविेयक, २०७८  

१७. आधथुक कायुधबधि धनयधमत तथा व्यवन्त्रस्थत गनु वनेको कानजन, २०७६  

१८. अनजदानको मल धवतरण व्यावस्थापन धनदेधशका, २०७७   

१९. काधलका नगरपाधलकाको एक धवद्यालय एक फज लवारी व्यव्थापन कायुधवधि, २०७६  

२०. काधलका नगरपाधलकाको म्याधचङ्ख फन्ड पररचालन तथा व्यवस्थापन कायुधवधि, २०७६ 

२१. काधलका नगरपाधलकाको आवासीय छात्रावास व्यवस्थापन र सञ्चालन कायुधवधि, २०७६  

२२. काधलका नगरपाधलकाको कायुसम्पादनमा आिारीत प्रोत्साहान कायुधवधि, २०७६  

२३. काधलका नगरपाधलकाको घरेलज तथा साना उद्यम प्रविुन कायुधवधि, २०७६  

२४. काधलका नगरपाधलकाको स्वास्थ्य संस्था, दताु, अनजमधत तथा नवीकरण सम्बन्धी धनदेधशका, २०७६  

२५. काधलका नगरपाधलकाको धवपन्न पररवारका लागी मेयर आवास कायुिम कायाुन्वयन कायाुधवधि, २०७६ 
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२६. काधलका नगरपाधलका घरेलज तथा साना उद्योग प्रविुन ऐन, २०७६  

२७. काधलका  नगरपाधलकाको प्रशासकीय कायुधवधि (धनयधमत गने ), २०७४ 

२८. काधलका  नगरपाधलकाको सहकारी ऐन, २०७४ 

२९. काधलका  नगरपाधलकाको कायुनगरपाधलका (कायु सम्पादन) धनमयावाली, २०७४ 

३०. काधलका  नगरपाधलकाको घ वगुको व्यवसायी ईजाजतपत्र कायुधवधि, २०७४ 

३१. काधलका  नगरपाधलकाको एफ।एम। रेधडयो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कायुधवधि, २०७४ 

३२. काधलका  नगरपाधलकाको व्यवस्या दताु तथा नवीकरण सम्बन्धी कायुधवधि, २०७५ 

३३. काधलका  नगरपाधलकाको धनणुय वा आदेश अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कायुधवधि)  धनयमावली, 

२०७४ 

2.6.2. सतमति गठन  

नगरकायुनगरपाधलकाबाट गररने कायुलाई धनयधमत तथा व्यवन्त्रस्थत गनु स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र  

नेपालको संधबिानको िारा २१८ ले धदएको अधिकार प्रयोग गरी काधलका नगरपाधलकाले धवधिन्न धवषयगत 

सधमधतहरु बनाई नगरपाधलकाको कायु सम्पादन गरररहेको छ । यस्ता सधमधतमा कायुनगरपाधलका सदस्यहरु 

संयोजक तथा सदस्य रहन्छन । नगरपाधलकामा देहायका ६ वटा सधमधत तथा उपसधमधतहरु गठन िएका छन् । 

क. सावुजधनक सेवा तथा क्षमता धवकास सधमधत  

ख. आधथुक धवकास सधमधत 

ग. सामाधजक धवकास सधमधत  

घ. पूवाुिार धवकास सधमधत  

ङ्ख. वातावरण तथा धवपद व्यवस्थापन सधमधत  

च. धविेयक सधमधत  

2.6.3. सांस्थागि व्यवस्था िथा सजशासन  

कज शल मानव संसािन, संस्थागत क्षमता र सािनहरू संगठन धवकासका आिारिूत तत्व हन्। संगठनले अपनाएका 

नीधत, रणनीधत, योजना, कायुिम तथा अन्य कारकहरू हन्, जसले संगठनको कज शल व्यवस्थापनमा तथा संचालनमा 

महत्त्वपूणु िूधमका खेल्दछन । त्यसैगरी नीधत, रणनीधत, योजना तथा कायुिमले पूवु धनिाुररत उदे्दश्यहरू प्राि गनु 

संगठनलाई मागुधनदेशन समेत गदुछ । यी आिारिूत तत्व धबना संगठनको समजधचत धवकास सम्भव छैन । त्यसैले 

पररमाणमजखी धवकास प्राि गनु योजना, कायुिम र रणनीधतहरूको संयोजन आवश्यक छ । जनसहिाधगता, 

जवाफदेधहता र पारदधशुता सजधनधश्चत गरी स्थानीय सरकारको कायु र सेवा धवतरण संयन्त्र सधजलो, धछटो छररतो, 

प्रिावकारी र सेवाग्राही मैत्री हनजपदुछ । त्यसैगरी नगरपाधलका योजना तथा कायुिम तयार गदाु स्रोत सािनको 

अधिकतम उपयोग गने, सामाधजक समावेशीकरण एवं समानतालाई आत्मसाथ गने जस्ता धवषयलाई ध्यानमा राखेर 

तयार गनजुपदुछ । 

सेवाग्राधहलाई धछटो छररतो रूपमा सेवा प्रवाह गनु तथा तोधकएको समयमा कायु सम्पादन गनु क्षमता धवकासका 

धवधिन्न ताधलमहरू संचालन साथै सजचना तथा प्रधवधिको अधिकतम उपयोग गरी नगरपाधलकाको सेवा प्रवाहलाई 

प्रधवधिमैत्री बनाउनज जरूरी छ ।  स्थाधनय सरकार संचालनका लाधग संधघय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 

जनसंख्याका आिारमा स्थानीय सरकारलाइ धनदेशन गनु दरबन्दी तेररज धनिाुरण गरेको छ । यद्यपी स्थानीय तहको 

आवश्यकता र क्षमताका आिारमा दरबन्दी सृजना गनु तथा कमुचारी िनाु गनु सके्न व्यवस्था समेत रहेको छ ।   
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2.6.4. सांगठनात्मक तवकास  

मानव सांसािनको अवस्था   

हाल नगरपाधलकाका धवधिन्न शाखा तथा वडामा गरी जम्मा ..... जना स्थायी कमुचारी रहेका छन् । जसमधे्य प्रमजख 

प्रशासधकय अधिकृत सधहत ..... जना अधिकृत स्तरका र बााँधक ..... जना सहायक स्तरका कमुचारी छन् । त्यसैगरी 

नगरपाधलकामा अस्थायी तथा करार दरबन्दीमा ...... जना कमुचारी कायुरत छन् । प्रमजख प्रशासकीय अधिकृतलाई 

नगरपाधलकामा कमुचारी व्यवस्थापनको संरचनाको शीषु स्थानमा रान्त्रखन्छ । नगरपाधलकामा अधिकतम 

कमुचारीहरू सहायक तहका रहेका छन् । यी कमुचारीहरु धवधिन्न शाखा तथा उप-शाखामा रहेर कायु सम्पादन 

गरररहेका छन् ।  

नगरपाधलकाको सेवा प्रवाहको चाप र काुके्षत्रका आिारमा संगठन संरचना अध्ययन गरी सोही बमोधजम कमुचारी  

दरवन्दी स्वीकृत र कायु धववरण तयार गनजु पनेमा हालसम्म  यस नगरपाधलकामा सो अध्ययन िएको छैन । जसले 

गदाु धवगतमा संघीय माधमला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको संगठन संरचना अनजसार नै 

नागरपाधलकाले सेवा प्रवाह गरररहेको छ । नगरपाधलकाले धवद्यमान ऐन कानूनले धदएको अधिकार अनजसारको सेवा 

प्रवाह गनु  आवश्यक जनशन्त्रक्त र धतनीहरुको कायुधववरण समेधटएको संगठन संरचना अध्ययन यथासक्य गनजु पने 

देन्त्रखन्छ । 

 

नगरपाधलकामा  सबै तहका कमुचारीहरुको कायु धववरण तयार गररएको छ । जसले कमुचारीको दाधयत्व तथा कायु 

दयारा प्रष्ट िई सेवा प्रवाह उतरदाई तथा पारदशी हन्छ । संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोके 

बमोधजम कमुचारीको कायुक्षमता मजल्यांकन गने गररएको छ जसमा धबषयबस्तजको ज्ञान र धसप,गोपधनयता राखे्न 

क्षमता, धनदेशानजसार काम गनु सके्न क्षमता, उपन्त्रस्थधत र समय पालना, ईमान्दार र नैधतकता र अनजशासनका 

आिारमा कमुचारीको मूल्यांकनका गने गररएको छ । नगरपाधलकाका कमुचारीहरुको कायु सम्पादन सम्झौता िने 

लागज गररएको छैन । 
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कमुचारीको कायु क्षमता तथा वृधत्त धवकासका लाधग धवधिन्न संघ, संस्था, प्रदेश तथा संघ बाट समय समयमा धवधिन्न 

धवषयमा आयोजना हने ताधलम, प्रधशक्षण तथा सेधमनारमा कमुचारीहरु सहिागी हने गरेका छन् ।  

शाखा 

हाल नगरपाधलकाको कायाुलयमा लशक्षा शाखा, कृधष शाखा, आधथुक प्रशासन शाखा,  स्वास्थ्य शाखा, आधथुक 

धवकाश शाखा, व्यवसाय दताु तथा िजधम व्यवस्थापन शाखा, पजवाुिार धवकाश शाखा, प्रशासन शाखा, िवन शाखा, 

वन वतावरण धवपद् शाखा, योजना शाखा, पजशज सेवा शाखा, सूचना प्रधवधि शाखा, प्रिानमन्त्री रोजगार कायुिम 

शाखा, मधहला वालवाधलका तथा जेष्ठ नागरीक शाखा, सामाधजक सजरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा, धजन्सी शाखा गरर 

१७ वटा  शाखाहरु रहेका छन् ।  

2.6.5. योजना व्यवस्थापन  

सूचना प्रतवतिको प्रयोग  

नगरपाधलकामा सूचना प्रधबधिको प्रयोगमा सामान्य रुपमा हदै आएको देन्त्रखन्छ। नगरपाधलकाको वेवसाईट तयार 

िई प्रयोगमा आएको छ । नगरपाधलकामा िएका सूचना तथा धनणुयहरु, कानजन, धवधिन्न अध्यय प्रधतवेदन तथा 

नगरपाधलकाबाट िएका काम कारबाहीहरु वेवसाईट माफुत प्रकाशन गने गररएको छ । त्यसैगरी नगरपाधलका 

धवधिन्न शाखाहरु बीच र वडा र नगरपाधलकाधबच नेटवधकुङ्ख गररएको छ । यसबाट धवधिन्न शाखामा िएका तथा 

वडामा िएका दैधनक काम कारबाही नगरपाधलकामा स्वत: अध्यावधिक हन्छ । नगरपाधलकाको सावुजधनक खररद, 

खररद ऐन २०६३ र धनयमावली २०६४  को अधिनमा रही िैरहेको छ । खररद प्रधिया पधन सूचना प्रधवधिमा आिाररत 

(e- Procurement) छ ।  

काधलका नगरपाधलकामा नागररक बडापत्रको व्यवस्था गररएको छ । जसले नागररकलाई नगरपाधलकाबाट सम्पादन 

हने कायु, सो कायुका लाधग आवश्यक कागजात, सम्बन्त्रन्धत कमुचारी तथा सेवा प्राि गनु पजयाुउनज पने समू्पणु 

प्रधियाका बारेमा सहजै जानकारी प्राि हन्छ ।  

नगरपाधलकामा हने काम पारदशी बनाउन तथा कमुचारीलाई उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाउन सावुजधनक 

सजनजवाई, सावुजधनक लेखा पररक्षण धनयधमत रुपमा हन्छ । सेवा ग्राधहको गजनासो सजन्न तथा सेवालाई सेवाग्राही मैत्री 

बनाउन नगरपाधलकामा गजनासो सजने्न अधिकारीको व्यवस्था गररएको छ । नगरपाधलका तथा वडाबाट संचालन हने 

सबै योजना तथा कायुिमको नगरपाधलका उपप्रमजखको नेतृत्वमा प्राधबधिक समेतको टोलीले अनजगमन तथा 

मजल्यांकन अधनवायु रुपमा गने गररएको छ ।   

2.6.6. स्रोि व्यवस्थापन  

धव.सं. २०७३ फागजनमा नगरपाधलकाको स्थापना िएपछी स्वायत्त सरकारको रुपमा कायु संचालन गदै आइरहेको 

छ । नेपालको  संधबिान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन तथा अिरसरकारी धवत्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय 

सरकारको राजस्व अधिकार सम्बन्धीका धवधिन्न प्राविानहरु रहेका छन् । नेपालको संधबिानको अनजसूची ८ मा 

िएको व्यवस्था अनजसार स्थानीय तहले धवधिन्न धवषयमा राजस्व संकलन गरररहेको छ । 

मजख्यतया नगरपाधलकाको आय स्रोतलाई अिररक स्रोत र बाहय स्रोत गरी दजई िागमा धबिाजन गनु  सधकन्छ ।  

अन्तररक स्रोि:  अिररक स्रोतमा पधन कर राजस्व र गैर कर राजस्व गरी दजई प्रकारका कर संकलन गने गरेको छ 

। घरजग्गा कर (मालपोत), एधककृत सम्पधत कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, घरजग्गा रधजष्टि ेशन शजल्क, दताु नैकरण 
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दस्तजर, नक्शापास दस्तजर, नाता प्रमाधणत दस्तजर, नक्शा फारम दस्तजर, सिाहल िाडा वापतको शजल्क जस्ता धशषुकमा 

कर संकलन गरररहेको छ ।   नगरपाधलकाको स्वीकृत आधथुक  धववरण अनजसार आ.व. ०७८।०७९ मा आिररक 

आय रु. १२,६४,१३,१४२  िएको देन्त्रखनछ ।  

यसैगरी, धवगत तीन वषुको आिररक आयको धवशे्लषण गदाु, आ.व. २०७५/०७६ मा कूल आय रु. ६२,०१,०६,००९ 

मा  आिररक आय रु.२,५१,१०,७५४ अथाुत ४%, आ.व. ०७६/०७७ मा कूल आय ८६,८९,९२,१२७ मा आिररक 

आय रु. १,८५,४९,३२९ अथाुत २% र आ.व. ०७७।७८ मा कूल आय रु.७६,११,४८,१६८ मा आिररक आय रु. 

२,२७,९०,८६५ अथाुत ३% रहेको देन्त्रखन्छ । उपरोक्त धववरणलाई हेदाु सजरुको वषु िन्दा  दोस्रो वषु आिा कम र 

तेस्रो वषुमा दोस्रो वषुिन्दा १% मात्र बृन्त्रि िएको देन्त्रखन्छ, जसलाई सिोषजनक रुपमा धलन सधकन्न, यसथु आगामी 

धदनमा आिररक राजस्वको सम्भाधवत नयााँ स्रोत पधहचान, करका दायरा बृन्त्रि, कर असूली सम्बन्धी जनचेतना  

कायुिम आदी ल्याएर आिररक आयको धहस्सा बृन्त्रि गनजु पने देन्त्रखन्छ ।  

बाहय स्रोि काधलका नगरपाधलकाको आ.व. ०७८।०७९ को स्वीकृत आधथुक धववरण अनजसार संघीय सरकारबाट 

प्राि (समाधनकरण अनजदान, शशतु अनजदान तथा समपूरक अनजदान) रु. ३९,८१,३६,२९६।७५, प्रदेश सरकारकबाट 

प्राि (समाधनकरण, शशतु र समपूरक) रु. ४,९७,९०,६०१।४८, राजस्व बााँडफााँड (संघ र प्रदेश) बाट रु. 

२१,३७,३६,१२१।८४ प्राि िएको देन्त्रखन्छ । आिररक आय र जनसहिाधगता समेत जोडदा आ.व. ०७८।०७९ को 

कूल आय रु. ७९,०१,६७,३८१।३३ िएकोमा बाह्य श्रोतको धहस्सा ८४% देन्त्रखन्छ । अथाुत आिररक आयले १६% 

आम्दानी व्यहोरेको देन्त्रखन्छ । काधलका नगरपाधलकाको आ.व. ०७६।७७ देन्त्रख आ.व. ०७८।०७९ सम्मको प्रके्षधपत 

र यथाथु आय धववरण धनम्न बमोधजम उले्लख गररएको छ । 

 

ताधलका 25 नगरपाधलकाको आ.व.२०७५/७६  देन्त्रख २०७८/०७९ सम्मको प्रके्षधपत र यथाथु आय धववरण 

आधथुक वषु प्रके्षधपत आय यथाथु आय खचु  

२०७५/०७६ ७१०८४३८६२ ६२०१०६०१०  

२०७६/०७७ ९२८५७४००० ८६८९९२१२७  

२०७७/०७८ ११२०२८२३७० ७६११४८१६८  

श्रोत ैः  राजस्व सजिार कायुयोजना, २०७८ 

जनसहभातगिा पररचािन  

काधलका नगरपाधलकाले कज नै पधन पूवाुिार धवकास गदाु लागत सहिाधगताको नीधत अवलम्बन गदै आईरहेको छ । 

पूवाुिार धवकासमा स्थानीय जनसहिाधगता जजटाउन तथा सावुजधनक सम्पधत प्रधत अपनत्वको िावना धवकास गनु 

जनसहिाधगता एक उतृ्कष्ट औजार हो । नगरपाधलकामा धवकास धनमाुणका कायुहरुमा स्थाधनयाहरुको सहिाधगता 

लागत सहिाधगता माफुत गरररहेको देन्त्रखन्छ । काधलका नगरपाधलकामा आ.व. ०७८।७९  मा जनसहिाधगता वापत 

रु. २०९१२२० बराबरको लागत साझेदारी िएको छ । 
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तवकास सझेदार सांस्था 

काधलका नगरपाधलकामा धवकास सझदार संस्थाले धवधिन्न के्षत्रमा सहयोग गदै आइरहेका छन् । यस्ता संस्थाले 

मजख्यतया धसप धवकास, लैंधगक समानता, मधहला सशन्त्रक्तकरण, बल संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खेलकज द 

प्रविुन, धवत्तीय साक्षरता, गजणस्तरीय धशक्षा, स्वास्थ्य सेवा, नेतृत्व क्षमता धवकास, व्यवसाधयक तथा धसपमजलक ताधलम, 

वातावरण संरक्षण, प्रकोप व्यस्थापन, संसृ्कधत जगेनाु,   खानेपानी व्यवस्थापन जस्ता के्षत्रमा सहयोग गदै आइरहेका 

छन् । नगरपाधलकामा कायु गने सहयोगी संस्थाको धववरण ताधलकामा प्रस्तजत गररएको छ ।  

ताधलका 26 काधलका नगरपाधलका के्षत्रमा कायुरत धवकास साझेदारी सस्थाहरु 

वडा 

नां 

सांस्थाको नाम स्थान कायुक्रम 

तशषुक 

समस्याहरु बावषडक बजेट 

१ सक्षम यजवा क्लब काधलका १  खेलकज द यजवाहरु धनयधमत रुपमा 

अभ्यास नगनजु  

वाडु तथा 

नगरपाधलका

िारा अनजदान  

२ अटीजम केएर सोसाईटी 

धचतवन 

काधलका 

नगरपाधलका  

अपङ्गाता  क्लब िवन अिाव ,बजेट 

अिाव 

 

२ जागृधत यजवा क्लब  काधलका-२  यजवा तथा 

खेलकज द  

  

३ छैन      

४ छैन      

५ प्रज्वल साना धकसन काधलका ५    

६ धमधलजजली आमा समूह  वाडु ६   आधथुक समस्या   

६ एक्कल मधहला मानव 

अधिकारको लाधग  

वाडु ६     

८ C.D.P सेन्टर शन्त्रक्तखोर काधलका 

८,९,१०,११ 

   

९ कज ला संस्कज धतक तथा 

सम्पदा संरक्षण प्रधतष्ठान 

नेपाल  

नेपाल िरी  कला ससृ्कधत र 

सम्पादन  

 १०००००० 

९ स्वचन्द्र िैरब यजवा क्लब  काधलका ९ कला ससृ्कधत र 

सम्पादन  

 २००००० 

९ रामचन्द्र यजवा क्लब  काधलका ९ कला ससृ्कधत र 

सम्पादन  

 २००००० 

९ तलेजज यजवा क्लब  काधलका ९ कला ससृ्कधत र 

सम्पादन  

 २००००० 

११ R.R.N.  सबै के्षत्रमा सबै के्षत्रमा कायु नहनज  

(स्थलगत अध्ययन , २०७९) 
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पररचे्छद 3. नगरपातिकाको सबि पक्ष, दजबुि पक्ष, अवसर िथा चजनौिी  

सबल पक्ष  एकल अधिकारके्षत्र धित्रका आवश्यक ऐन, कानून, धनदेधशकाहरुको तयार 

िई  कायु सम्पादनमा सहजता हनज ।  

 सधमधतहरुको गठन िई आ–आफ्नो कायु धजमे्मवारमा धियाधशल रहनज ।  

 बाधषुक योजना तजजुमा, नीधत तथा कायुिम समयमा तयार र पाररत हनज ।  

 प्रधतवेदन तथा अधिलेख व्यवस्थापन राम्रो रहेको ।  

 आय–व्ययको धववरण पारदधशु हनज र कानूनी व्यवस्था बमोधजम सावुजधनक 

गररनज ।  

 कायाुलय पररसरमा स्वास्थ वातावरण र सरसफाई राम्रो व्यवस्था  रहेको ।  

 प्राकृैृधतक श्रोत सािन को उपलव्िता हनज । (नदीजन्य) 

 व्यन्त्रक्तगत घटना दताु अनलाईन माफुत हने गरेको । 

 गैर–सरकारी संस्थासाँगको साझेदारीका प्रिावकारी िई धवपन्न वगुको 

आयआजुनमा सघाऊ पजग्नज । 

 कृधष, पशज, मत्स्यपालन र फलफज लको के्षत्रमा काम िईरहेको । 

 न्याधयक सधमधत माफुत न्याय धनरुपण हने गरेकाले जनताको अपेक्षा बढेको 

।  

 मधहला धबरुद्घ हने धहंसा सम्बन्धी उजजरी कमी आएको ।   

दजबुल पक्ष  आवधिक योजना र मध्यमकालीन खचु संरचना तयार िै नसकेको । 

 संधविान प्रदत्त अधिकारको कायाुन्वयनमा अपेधक्षत ज्ञान, सीप, क्षमता र 

अनजिवको कमी । 

 योजना तजजुमा तथा प्राथधमधककरणमा धवषयगत सधमधतहरुको िजधमका 

अझै प्रिावकारी हन नसकेको । 

 पदाधिकारी र कमुचारीहरुमा कानून बनाउने ज्ञान र सीपको कमी ।  

 दरबन्दी अनजसारको प्राधवधिक जनशन्त्रक्तको व्यवस्था नहनज ।  

 अधिकांश कमुचारीहरुमा सूचना प्रधबधि सम्बन्धी ज्ञान, सीप र अभ्यासमा 

कमी हनज । 

 जोन्त्रखममा आिाररत आिररक धनयन्त्रण प्रणाली तजजुमा नहनज । 

 सहकारीको व्यवस्थापन, पररचालन र अनजगमन प्रिावकारी निएको ।   

 ताधलमको आबश्यकता पधहचान तथा सबै कमुचारीलाई आवश्यक 

ताधलमको व्यवस्था नहनज  । (सेवा प्रवेश समेत) 

 कृधषमा उत्पादन र  व्यवसायीकरण अपेधक्षत रुपमा गनु नसक्नज ।    

अवसर   संघ र प्रदेश सरकारका नमजना ऐन, कानूनको आिारमा नगरपाधलकाले 

अन्य आबश्यक अन्य थप ऐन कानून बनाउन सधकने ।  

 नदी जन्य उत्पादन, धगट्टी, बालजवा, ढजङ्गा, बनपैदाबारे, काठ दाउरा 

जधडवजटीबाट आिररक आय अन्त्रिबृन्त्रि गनु सधकने ।  

 वडागत रुपमा एक वडा एक उत्पादनको िारणा अनजसार आिजधनक तथा 

व्यावसाधयक कृधष उत्पादनको सम्भावना रहेको ।  
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 प्राकृधतक रुपमा प्रशस्त रुपमा खोला नाला िएको हदाु धसचाईको 

सजधविामा सहजता रहेको ।  

 सडक यातायातको सहज पहाँचले गदाु मझौला उिोग िन्दा र व्यवसायमा 

राम्रो पहाँच । 

चजनौती   संधविान प्रदत्त अधिकारको कायाुन्वयनमा जनप्रधतधनधिहरुको अपेधक्षत 

ज्ञान, सीप, क्षमता र अनजिव नहनज । 

 सम्पधत्त कर, घर बहाल कर, व्यवसाय करमा सेवाग्राहीको सहिाधगता 

ज्यादै नू्यन 

 एधककृत बस्ती धवकासको अविारणालाई प्रबिुन गनु नसक्नज ।  

 शैधक्षक बेरोजगारीको संख्या बढदै जानज ।  

 बाढीको प्रिाव के्षत्र िएकाले अधिकांश िूिाग संकटासन्न अवस्थामा  रहनज 

।  

 यजवालाई कृधष के्षत्रमा आकषुण गनु नसक्नज ।  

 बीचौधलयाको कारण कृधषजन्य उत्पादनले अपेधक्षत वजार र मजल्य पाउन  

नसक्नज ।   

 एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा कमुचारी सरुवा िई जान पाउने 

व्यवस्थाले कमुचारीको सदैव अिाव हने देन्त्रखएको । 
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अनजसूची  

ताधलका कातिका नगरपातिकाका मजख्य बस्तीहरु  

वाडु नं. मजख्य वस्तीको नाम मजख्य जातजाती घरिजरी 

संख्या 

मजख्य मातृ िाषा मजख्य िमु 

१ साधबक जजटपानी ७ 

धसिेर्श्र सजयुपजर र 

सृजनधशल  

तामाङ्ख, ब्रामण, के्षत्री, 

दधलत, गजरुङ्ख, मगर 

१६० नेपाली, तामाङ्ख, 

गजरुङ्ख, मगर 

धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

१ सजकज म्बासी टोल सजयुपजर तामाङ्ख, दधलत, मगर, बाहन  ३५ नेपाली, तामाङ्ख,  मगर धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

१ नेवार टोल, संयजक्त टोल  नेवार , ब्रामण, तामाङ्ख, 

गरुङ्ख, कज माल 

५३ नेवारी, तामाङ्ख, गजरुङ्ख, 

नेपाली 

धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

१ सन्द टोल, साझा 

हररयाली टोल  

तामाङ्ख, ब्रामण, के्षत्री, 

दधलत, गजरुङ्ख, मगर 

२०४ नेपाली, तामाङ्ख, 

गजरुङ्ख, मगर, नेवारी, 

शेपाु 

धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

१ धसन्धजपाल्चोक, कामना, 

गडजव टोल  

तामाङ्ख, के्षत्री, दधलत, राई, 

नेवार 

२०२ तामाङ्ख, गजरुङ्ख, राई, 

नेपाली  

धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन, 

धकराती  

१ संगम, लाधलगजरास, 

सगरमाथा टोल  

तामाङ्ख, के्षत्री, दधलत, राई, 

मगर, ब्रामण 

२२६ तामाङ्ख, राई, नेपाली  धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

२ स्वोधनुम टोल  थारु जाधत  १०५ थारु  धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

२ खेखाधदया टोल थारु ,तामाङ्ख १४६ खसआयु,थारु धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

२ प्रगधत टोल  ब्राम्हण,थारु  १०५ खसआयु,थारु धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

२ सहपजर टोल ब्राम्हण,के्षधत्र,तामाङ्ख १६३ खसआयु,तामाङ्ख धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

२ कमलपजर टोल ब्राम्हण,तामाङ्ख,के्षधत्र १५० खसआयु,तामाङ्ख धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

२ अमृत टोल ब्राम्हण,तामाङ्ख,के्षधत्र ८२ खसआयु,तामाङ्ख धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

२ धजतपजर टोल ब्राम्हण,तामाङ्ख,के्षधत्र ११९ खसआयु,तामाङ्ख धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

२ शान्त्रि टोल ब्राम्हण,तामाङ्ख,के्षधत्र १२५ खसआयु,तामाङ्ख धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

२ बलरामपजर टोल  ब्राम्हण,तामाङ्ख,के्षधत्र,थारु  १४८ खसआयु,थारु  धहन्दज ,बौि,धिन्त्रस्चयन 

३ हररयाली  धमधश्रत चौिरी १३५ धमधश्रत  धमधश्रत  

३ ब्रम्ह  धमधश्रत चौिरी १०० धमधश्रत  धमधश्रत  

३ दीपज्योधत धमधश्रत चौिरी १२४ धमधश्रत  धमधश्रत  
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३ आदशु धमधश्रत चौिरी १३५ धमधश्रत  धमधश्रत  

३ नवधकरण  धमधश्रत चौिरी ११० धमधश्रत  धमधश्रत  

३ प्रधसद्द धमधश्रत चौिरी १२५ धमधश्रत  धमधश्रत  

३ धवजय धमधश्रत चौिरी २०० धमधश्रत  धमधश्रत  

३ शान्त्रि टोल धमधश्रत चौिरी १८४ धमधश्रत  धमधश्रत  

३ धमधलजजली  धमधश्रत चौिरी ५०० धमधश्रत  धमधश्रत  

३ जनधप्रय  धमधश्रत चौिरी २१० धमधश्रत  धमधश्रत  

३ जनधवकास  धमधश्रत चौिरी ३०५ धमधश्रत  धमधश्रत  

४ धछमेधक टोल  तामाङ्ख १०५ तामाङ्ख बौि 

४ धिमवाली टोल  धमधश्रत १५० थारु, नेपाली धहन्दज  

४ धपपररया टोल धमधश्रत १६० थारु, नेपाली धहन्दज  

४ दीपधशखा टोल  धमधश्रत २२५ थारु, नेपाली धहन्दज  

४ प्रिात टोल  धमधश्रत १०४ थारु, नेपाली धहन्दज  

४ धवहानी टोल  धमधश्रत १०० थारु, नेपाली धहन्दज  

४ सजनौलो टोल  थारु  १०० थारु, नेपाली धहन्दज  

५ धशवालय टोल ब्राह्मण ,  के्षधत्र, िोटे  नेपाली धहन्दज 

५ नवज्योधत  ब्राह्मण, के्षधत्र  नेपाली धहन्दज 

५ गढीमई ब्राह्मण, के्षधत्र ,दधलत   नेपाली धहन्दज 

५ सजिकामना  थारु  थारु धहन्दज 

५ देवस्थल िोटे ५५ िोटे धहन्दज 

५ हरािरा ब्राह्मण,के्षधत्र  नेपाली धहन्दज 

५ ब्रम्हाबबा थारु ८४ थारु धहन्दज 

५ मचौली थारु ८० थारु धहन्दज 

५ प्रगधत िोटे,प्रजा  िोटे,नेपाली धहन्दज 

५ अजम्बरी थारु,शे्रष्ठ  थारु,नेवारी धहन्दज 

५ नमजना  ब्राह्मण,के्षधत्र,थारु २६ नेपाली,थारु धहन्दज 

५ सम्पन्न  ब्राह्मण,के्षधत्र,थारु ७० नेपाली,थारु धहन्दज 
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५ धिमवाली पाकु थारु ५८ थारु धहन्दज 

५ नवप्रधतिा थारु  थारु धहन्दज 

५ पजष्पान्जली थारु ७८ थारु धहन्दज 

५ धवकासधशल थारु,दधलत ४० थारु, नेपाली धहन्दज 

६ गजराउचौर टोल धवकास 

संस्था  

ब्राम्हण,के्षधत्र   नेपाली  धहन्दज  

६ कमल चोक टोल धवकास 

संस्था 

नेवार , मगर     

६ धसमलघरी टोल धवकास 

संस्था 

तामाङ्ख, कज माल    

६ न्यजरोड टोल धवकास 

संस्था 

बोटे,दरै    

६ गजराउ टोल धवकास संस्था पररयार,धब.के    

६ क्लब चोक टोल धवकास 

संस्था 

चेपांग,नेपाली    

६ सयपत्री टोल धवकास 

संस्था 

    

६ पाधख्रन टोल धवकास 

संस्था 

    

६ हररहर टोल धवकास 

संस्था 

    

६ नया टोल टोल धवकास 

संस्था 

    

६ दीपज्योधत टोल धवकास 

संस्था 

    

६ धसिाथु टोल धवकास 

संस्था 

    

६ लालचोक टोल धवकास 

संस्था 

    

६ धमधमुरे टोल धवकास 

संस्था  

    

६ बजिज्योधत टोल धवकास 

संस्था 
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६ धशवा पळ्चायन टोल 

धवकास संस्था 

    

६ रेडिस टोल धवकास 

संस्था 

    

६ समावेशी टोल धवकास 

संस्था 

    

६ बेलपत्र टोल धवकास 

संस्था 

    

६ हाईस्कज ल शान्त्रिचोक 

टोल धवकास संस्था 

    

६ प्रगधत टोल धवकास संस्था     

६ गोखाुली टोल धवकास 

संस्था 

    

६ धशव पञ्चाङ्ग टोल धवकास 

संस्था 

    

६ बाग्लजंगे टोल धवकास 

संस्था 

    

६ हन्त्रस्पटल टोल धवकास 

संस्था 

    

६ खोलेधसमल टोल धवकास 

संस्था 

    

६ गंगोत्री टोल धवकास 

संस्था 

    

७ अमृत टोल  ब्राम्हण ५० नेपाली  धहन्दज  

७ पृथ्वी टोल  के्षत्री, कज माल ५२ नेपाली  धहन्दज  

७ आदशु टोल  कधम, दमाई, तामाङ्ख १७५ नेपाली  धहन्दज  

७ बजंङ्खखरे टोल राई, धलम्बज १०० नेपाली  बजन्त्रिष्ट 

७ जानकी टोल तामाङ्ख ७० नेपाली  धहन्दज  

७ शान्त्रि सजगन टोल  ब्राम्हण, तामाङ्ख ८० नेपाली  धहन्दज  

७ विघरे टोल कधम, दमाई, तामाङ्ख १०० नेपाली  धहन्दज  

७ वर धपपल टोल  तामाङ्ख, कज माल, थारु १०० नेपाली  धहन्दज  

७ धत्रधननाथ टोल  ब्राम्हण, के्षत्री, नेवार १७५ नेपाली  धहन्दज  
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८ स्कज ल टाडी झरना बस्ती  गजरुङ्ख, चेपांग, के्षत्री  २२० नपाली, गजरुङ्ख धहन्दज , बौि 

८ धसरुटाडी बजङ्खखोला 

बस्ती 

गजरुङ्ख, चेपांग, के्षत्री  १०० नपाली, गजरुङ्ख धहन्दज , बौि 

८ धचसोपानी टोल बस्ती गजरुङ्ख, चेपांग, के्षत्री, नेवार, 

तामाङ्ख 

१७० नेपाली, गजरुङ्ख, चेपांग, 

नेवार, तामाङ्ख 

धहन्दज , बौि 

८ िोलाुघरी टोल बस्ती  गजरुङ्ख, चेपांग, के्षत्री, नेवार १५० गजरुङ्ख, चेपांग,नेपाली , 

नेवार 

धहन्दज , बौि 

८ काधलका होल बस्ती  तामाङ्ख, चेपांग, के्षत्री  १०० तामाङ्ख, चेपांग, नेपाली धहन्दज , बौि 

८ धमधलजजली, चेपांग टोल 

बस्ती  

तामाङ्ख, चेपांग, के्षत्री  २०० तामाङ्ख, चेपांग, नेपाली धहन्दज , बौि 

८ आाँपडााँडा न्यजरेनी टोल 

बस्ती  

के्षत्री, बाहन, मगर, चेपांग ५०० नेपाली, मगर, चेपांग धहन्दज , बौि 

८ देधवटार टोल बस्ती  मगर,नेवार , चेपांग, के्षत्री  १८० मगर,नेवार , चेपांग, 

नेपाली  

धहन्दज , बौि 

८ अधजंगारे टोल बस्ती  चेपांग, नेवार, मगर १०० चेपांग, नेवार, मगर धहन्दज , बौि 

९ कृधष टोल  दधलत , जनजाती  ८५ नेपाली  धहन्दज , धिन्त्रस्चयन 

९ कामना टोल ब्रामण , जनजाती , के्षधत्र  ६२ नेपाली  धहन्दज , धिन्त्रस्चयन 

९ नमजना टोल जनजाती , के्षधत्र  ७० नेपाली  धहन्दज , धिन्त्रस्चयन 

९ अमला चजली टोल दधलत ,के्षधत्र , चेपांग  १५० नेपाली  धहन्दज , धिन्त्रस्चयन 

९ सजधलटार टोल दधलत ,के्षधत्र , चेपांग, ब्रामण ९२ नेपाली  धहन्दज , धिन्त्रस्चयन 

९ धमलन बजार , धशवालय 

टोल 

के्षधत्र ,  ब्रामण ,जनजाती १२० नेपाली  धहन्दज , धिन्त्रस्चयन 

९ शन्त्रक्त ,दोगरा , सफलता  जनजाती ,दधलत ,के्षधत्र , 

चेपांग, ब्रामण  

२३० नेपाली  धहन्दज , धिन्त्रस्चयन 

९ िएरी , राज बन , 

देउराली  

चेपांग २२० चेपांग धहन्दज , धिन्त्रस्चयन 

९ सजपार , दबुटार चेपांग २०० चेपांग धहन्दज , धिन्त्रस्चयन 

११ मजवाङ्ग  चेपाङ ८८ चेपाङ ईसाई  

११ चेउराङ्ग  चेपाङ ५६ चेपाङ ईसाई  

११ गामेडुङ चेपाङ ८० चेपाङ ईसाई  
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११ खखकी  चेपाङ ३४ चेपाङ ईसाई  

११ संपामा  चेपाङ ६८ चेपाङ ईसाई  

११ खोला गाउँ चेपाङ २८ चेपाङ िौद्ि, दहन्त्ि ु 

११ कल्थर्ाण चौर  चेपाङ २४ नेपाली  ईसाई  

११ केमाइलीङ , रन्त्तेस  चेपाङ ५३ चेपाङ दहन्त्ि ु 

 (स्थलगत सवेक्षण, २०७९) 
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१. कातिका नगरपातिकामा हुने कृतष उत्पादन िथा तवक्रीको स्स्थति  

वाडु 

नं. 

उत्पादनको 

नाम 

उत्पादन 

पररमाण 

(वाधषुक) 

इकाई धवधि 

पररमाण 

इकाई मजल्य इकाई 

(प्रधत 

न्त्रिन्टल) 

वाधषुक 

आम्दानी रु. 

धवउधवजन 

प्ैरकार 

धवउधवजनमा 

वाधषुक खचु 

इकाई मलको 

प्रकार 

वाधषुक खचु 

१ िान  १५.००%       लोकल  आफ्नै उत्पादन 

बाट  

 दजवै  १ धबघा १०००० 

१ मकै  ३०.००%  १५ टन रु २६ धकलोको 

रु 

रु १८००००० उन्नत  रु १५००००  दजवै  ६०००० 

१ गोलिेडा  ४५.००%      प्रधत कठ्ठा 

३००००० 

उन्नत  रु १००००० प्रधत 

कठ्ठा 

दजवै  ४ करोड  

१ केरा  ५.००%      प्रधत कठ्ठा 

५५०० 

उन्नत , मल्मो  रु १५०० प्रधत 

कठ्ठा 

दजवै   

१ कािो  २.००%            

१ बोडी  ३.००%            

२ मकै  ५०.००%    रु 

२५०० 

  उन्नत    दजवै   

२ तोरी २०.००%    रु 

१४००० 

  लोकल    दजवै   
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२ मसजरो  ५.००%    रु 

१२००० 

  लोकल    प्रांगारर

क 

 

२ केरा खेधत  १०.००%    रु ६० दजुनको   मालजिोक    दजवै   

२ कागती  १.००%    रु२०० प्रधत 

के.जी 

 लोकल    दजवै   

२ तरकारी 

(करेला,िें

डी,बोडी,धघ

रौला,) 

४.००%    रु १० प्रधत 

के.जी 

 उन्नत    दजवै   

२ च्याउ खेधत  ५.००%    रु २०० प्रधत 

के.जी 

 लोकल    चाधहदैन   

३ िान  ५०.००%            

३ मकै  ५०.००%            

३ तोरी ३०.००%            

३ केरा  २५.००%            

३ कागती  १.००%            

३ मसजरो,मास ३५.००%            

३ तरकारी १५.००%            

४ केरा( प्रधत 

१ कठ्ठा) 

७० घारी ५० घारी २५०००  २५००० लोकल  १०५०० प्रधत १ 

बोरा  

दजवै  १०५०० 
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४ िान ( प्रधत 

१ कठ्ठा) 

१ न्त्रिन्टल      उन्नत  ३०००  दजवै  ३००० 

४ मकै ( प्रधत 

१ कठ्ठा) 

१.५ न्त्रिन्टल ०.५ न्त्रिन्टल १७००  १७००० उन्नत  ३०००  दजवै  ३००० 

४ टमाटर ( 

प्रधत १ 

कठ्ठा) 

२ न्त्रिन्टल १.५ न्त्रिन्टल ३०००  ३००० उन्नत  १५०००  दजवै  १५००० 

४ तोरी ( प्रधत 

१ कठ्ठा) 

५० के.जी  २५ के.जी ४०००  ४००० उन्नत  २०००  दजवै  २००० 

४ कािो ( 

प्रधत १ 

कठ्ठा) 

२ न्त्रिन्टल १.५ न्त्रिन्टल १५०००  १५००० उन्नत  १००००  दजवै  १०००० 

४ बोडी ( प्रधत 

१ कठ्ठा) 

५० के.जी  ३० के.जी ९००  ९०० उन्नत  ५००  दजवै  ५०० 

४ धिंडी ( प्रधत 

१ कठ्ठा)  

५० के.जी  ३० के.जी १०००  १००० उन्नत  ५००  दजवै  ५०० 

५ िान (१ 

धबघा) 

२५ न्त्रिन्टल ८ न्त्रिन्टल रु 

२०००  

 रु ८०००० 

(परल सधहत) 

उन्नत/लोकल रु ५००० / १०  के.जी प्राङ्गारर

क्/रासा

यधनक  

रु ९८६०० 

५ तरकारी (१  

धबघा) 

७५ न्त्रिन्टल ७५ न्त्रिन्टल रु 

२००१ 

 रु २२५००० उन्नत/लोकल रु २००००  प्राङ्गारर

क्/रासा

यधनक  

रु २१४५०० 
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५ केरा (१ 

धबघा) 

१६०० न्त्रिन्टल १३६००० न्त्रिन्टल रु 

३/५०  

पैसा रु ४७३००० उन्नत  रु २४०००  प्राङ्गारर

क्/रासा

यधनक  

रु २६३३०० 

५ तोरी (१ 

धबघा) 

५ न्त्रिन्टल ३ न्त्रिन्टल रु 

१२०००  

 रु ६००००० उन्नत  रु ३०००  प्राङ्गारर

क्/रासा

यधनक  

रु ४०००० 

५ मकै (१ 

धबघा) 

४० न्त्रिन्टल ३५ न्त्रिन्टल रु 

२५०० 

 रु १००००० उन्नत रु ७५००  प्राङ्गारर

क्/रासा

यधनक  

रु ६५००० 

६ केरा 

(१५%) 

७०००  ७००० कोसा रु ३   उन्नत रु १२५    

६ मौरी(३५०० 

घार) 

३५  के.जी 

प्रधत 

घर 

३३ के.जी रु ४०० प्रधत 

के.जी 

 एधपस 

मेधलफेरा 

उन्नत  

रु १००००  प्रधत घार   

६ मकै 

(७५%) 

१५००  के.जी 

प्रधत 

कठ्ठा 

१५०० के.जी 

प्रधत 

कठ्ठा 

रु २५ प्रधत 

के.जी 

 उन्नत  २२ प्रधत 

के.जी 

उत्पादन  

रासायधन

क  

 

६ िान 

(६०%) 

१५०० के.जी 

प्रधत 

कठ्ठा 

 आफ्नै 

उपयोग  

रु २७   उन्नत  २५ प्रधत 

के.जी  

रासायधन

क  

 

६ तोरी(५०%) ३०  के.जी 

प्रधत 

कठ्ठा 

 आफ्नै 

उपयोग  

रु १२०   लोकल  रु ८०  रासायधन

क  
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६ कागती(३०

%) 

३०००० के.जी 

प्रधत 

कठ्ठा 

३० प्रधत 

कठ्ठा 

रु १०० प्रधत 

के.जी  

 उन्नत  रु ८०  प्रांगारर

क 

 

६ गहू(५%) ८० के.जी 

प्रधत 

कठ्ठा 

८० के.जी 

प्रधत 

कठ्ठा 

रु ३० प्रधत 

के.जी  

 उन्नत  १६०० प्रधत 

क.जी  

रासायधन

क  

 

६ मसजरो(१५) ४०  के.जी 

प्रधत 

कठ्ठा 

४० के.जी रु १२०   उन्नत  रु ३०००  रासायधन

क  

 

७ िान  २५.००%  १०.००%     उन्नत    दजवै   

७ मकै  २५.००%  १०.००%     उन्नत    दजवै   

७ तोरी  २०.००%  १२.००%     उन्नत    दजवै   

७ मसजरो  १९.००%  १५.००%     उन्नत    दजवै   

७ कागती  १.००%  ९९.००%     उन्नत    दजवै   

७ केरा  १०.००%  ९९.००%     उन्नत    दजवै   

८ िान  १.५ प्रधत 

कठ्ठा 

न्त्रिन्टल 

१/४  २५  ४००० दजवै  ३००  दजवै  ५००० 

८ मकै  १ प्रधत 

कठ्ठा 

न्त्रिन्टल 

१/३  २५  २५०० दजवै  ४००  दजवै  ३००० 
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८ तरकारी- 

घ्यज धसधम 

३ प्रधत 

कठ्ठा 

न्त्रिन्टल 

३ न्त्रिन्टल ५०  १५००० दजवै  २०००  दजवै  ७००० 

८ आलज  ४ प्रधत 

कठ्ठा 

न्त्रिन्टल 

३/१  ३०  १२००० दजवै  ८०००  दजवै  ८००० 

९ िान  ७५.००%  २०.००%  ३०/के
जी 

 १०००/कठा उन्त्न्त्न्त्त १०.००%  िवु ै १५.००% 

९ मकै   ८०.००%  ३०.००%  ४०  १५०० िवु ै १०  िवु ै २० 

९ तरकारी   ४०.००%  ३०.००%  २५  २००० िवु ै ५  िवु ै २५ 

९ मास / 
फापर 

३०.००%  २५.००%  १००  २००० िवु ै ५  िवु ै १० 

९ तोरी ३५.००%  १०.००%  १००  २५०० िवु ै ५  िवु ै १५ 

१० मकै   १ मुरी प्रतत 
कठा 

   ३०  १८०० िवु ै ५०   १००० 

१० कोिो  मुरी प्रतत कठा    ५०  ३००० लोकल २००   १५०० 

१० िान  ३ मुरी प्रतत 
कठा 

   ३०  ५४०० िवु ै ३००   २००० 

१० फापर  मुरी प्रतत कठा    १००  ४००० लोकल १००   २००० 
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१० गहु  १ मुरी प्रतत 
कठा 

   ३००  ५६०० िवु ै २००   २५०० 

११ मकै ५०    १८  ९०० उन्नत १ के. जी. १००  प्राङ्गारर

क  

४०० 

११ कोदो ८०  ७९  ६०  ४८०० लोकल आिा के.जी. ५०  प्राङ्गारर

क  

८०० 

११ फापर २०  १९  १००  २००० लोकल १ के. जी १००    

११ तोरी २५    १५०  ३७५० उन्नत १ के. जी. १५०  प्राङ्गारर

क 

१२०० 

११ िान  १६०    २५  ४००० उन्नत १ के. जी. ५५०  प्राङ्गारर

क/ 

रासायधन

क  

८००/३०० 

११ आलज  २००    २५  ८००० उन्नत ३० क. जी. 

२४००  

 प्राङ्गारर

क  

१००० 

११ अदजवा ५००  ४५०  ४०  १५००० उन्नत ५० के. जी. 

३०००  

 प्राङ्गारर

क  

 

११ धपडालज ५००  ४५०  ३०  १५००० उन्नत ५१ के. जी. ६२५   प्राङ्गारर

क  

८०० 

११ चौमसे 

बोडी 

५००  ३००  २५  ५०००० उन्नत आिा के.जी.  

५५०   

 प्राङ्गारर

क/ 

रासायधन

क  

१२००/३०० 

 (वडा िेला / छलफल, २०७९
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२. नगरपातिकामा रहेका सडकको तववरण  

वडा 

नं. 

सडक 

गोरेटोको नाम 

सजरु हने 

स्थान 

अन्त्य हने 

स्थान 

लम्वाई चौडाई सडक 

अधिकार 

के्षत्र 

सडकको 

सतहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले 

समेट्ने 

वस्तीहरु 

सवुजधनक वस चल्ने वा 

नचल्ने 

बपासकु रहेको 

स्थान 

२ १ नम्बर बाटो  लामा चोक  िेटघाट 

चोक  

१३०० धम  ६ धम  १० धम     चल्ने  निएको  

२ २ नम्बर बाटो  A3 ब्लक  G3 ब्लक १३०० धम  ६ धम  १० धम       

२ ३ नम्बर बाटो  A4 ब्लक G4 ब्लक १३०० धम  ६ धम  १० धम     चल्ने   

२ ४ नम्बर बाटो  A5 ब्लक G5 ब्लक १३०० धम  ६ धम  १० धम       

२ ५ नम्बर बाटो  A9 ब्लक G9 ब्लक १००० धम  ६ धम  १० धम       

३    १००० धम  ६ धम  १० धम  कालोपते्र राजमागु हररयाली    

४ २ नम्बर बाटो    ३०० धम  ६ धम  धिमवली र 

धछमेधक टोल  

कच्ची सहायक सडक धिमवली र 

धछमेधक टोल  

 छैन  

४ २ नम्बर बाटो    ५०० धम  १० धम  धिमवली र 

धछमेधक टोल  

कच्ची सहायक सडक धिमवली र 

धछमेधक टोल  

  

४ १ नम्बर बाटो    १००० धम  १० धम  धपपररया 

टोल  

कच्ची सहायक सडक धपपररया टोल    

४ धसमाना रोड   २०० धम  १५ धम  धछमेधक टोल  कच्ची सहायक सडक धछमेधक टोल    

४ धसमाना रोड 

वाडु १ र ४ 

को  

  ५०० धम  ६ धम  धछमेधक, 

धपपररया 

कच्ची सहायक सडक धछमेधक, 

धपपररया 
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वडा 

नं. 

सडक 

गोरेटोको नाम 

सजरु हने 

स्थान 

अन्त्य हने 

स्थान 

लम्वाई चौडाई सडक 

अधिकार 

के्षत्र 

सडकको 

सतहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले 

समेट्ने 

वस्तीहरु 

सवुजधनक वस चल्ने वा 

नचल्ने 

बपासकु रहेको 

स्थान 

४ २ नम्बर बाटो   १००० धम  १० धम  दीपधशखा 

टोल  

ग्राबेल  सहायक सडक दीपधशखा टोल    

५ पदमपजर 

िरतपजर 

सडक  

गडूवा चोक  िोजाड ३ धक.धम १० धम काधलका + 

िरतपजर  

कालो पते्र सहायक सडक िरतपजर, 

पदमपजर 

,जजटपानी, 

सन्त्रक्तखोर 

सन्त्रक्तखोर देन्त्रख 

नारायणगढ 

निएको 

५ काधलका ५ 

बाटो नम्बर ६ 

धसतल 

चोक  

बैदरझाला 

बस्तीको पूवु 

चोक 

१३०० धम ६ धम काधलका ५ कालो पते्र सहायक सडक काधलका ५ 

िादौली र 

बैदार खोला  

  

५ काधलका ५ 

बाटो नम्बर १ 

रुद्र रेग्मी 

को घर बाट 

४ नम्बर 

धसमाना 

जाने 

 ६००० धम  १० धम काधलका ५ कालो पते्र सहायक सडक काधलका ५    

५ काधलका ५ 

बाटो नम्बर २ 

अजम्बरी 

चोक 

गणेश चोक २ धक.धम ६ धम  काधलका ५ कालो पते्र सहायक सडक काधलका ५    

५ काधलका ५ 

बाटो नम्बर २ 

सजयोदय 

चोक 

मोधतराश 

चौिरीको 

घर सम्म  

२३०० धम  ६ धम  काधलका ५ कालो पते्र सहायक सडक काधलका ५    
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वडा 

नं. 

सडक 

गोरेटोको नाम 

सजरु हने 

स्थान 

अन्त्य हने 

स्थान 

लम्वाई चौडाई सडक 

अधिकार 

के्षत्र 

सडकको 

सतहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले 

समेट्ने 

वस्तीहरु 

सवुजधनक वस चल्ने वा 

नचल्ने 

बपासकु रहेको 

स्थान 

५ काधलका ५ 

को चौकी 

रहेको  

२ नम्बर 

बाटो 

वाडु नम्बर ४ 

को धसमाना  

३ धक.धम १० धम  काधलका ५ कालो पते्र सहायक सडक काधलका ५    

६ बधख्रन चोक-

खोलेधसमल-

कमल चोक-

क्लब चोक 

बधख्रन 

चोक 

क्लब चोक   १० धम   कालो पते्र    खोलेधसमल 

बजार 

(बजडीकज लो 

छेउ) 

६ खोले धसमल-

सान्त्रि चोक-

िटेनी-

बेलचोक 

खोले 

धसमल  

वेल चोक   १० धम   कालो पते्र     

६ कमल चोक-

सधमपजर-

धसमाना बाटो 

कमल 

चोक 

  १३ धम  कालो पते्र     

६ खोले धसमल-

वाडु 

कायाुलय-

िरतपजर जाने 

बाटो 

   १३ धम   कालो पते्र     

६ प्रगधत टोल-

हदै समाबेसी 

जोड्ने  

   १० धम   कच्ची     
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वडा 

नं. 

सडक 

गोरेटोको नाम 

सजरु हने 

स्थान 

अन्त्य हने 

स्थान 

लम्वाई चौडाई सडक 

अधिकार 

के्षत्र 

सडकको 

सतहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले 

समेट्ने 

वस्तीहरु 

सवुजधनक वस चल्ने वा 

नचल्ने 

बपासकु रहेको 

स्थान 

६ मेन दजलालको 

घर देन्त्रख 

बस्टकोटीको 

घर सम्म  

   ६ धम   कच्ची     

६ िण्डारी 

चोक-गजरैचौर-

जादीटोल 

बाटो  

   १०धम   कालो पते्र     

६ िण्डारी 

चोक-गजरैचौर-

धसमल घारी -

वेलचौर 

   १०धम   कालो पते्र     

६ िण्डारी 

चोक-गजरैचौर-

िटेनी  

   १०धम   कालो पते्र     

६ कमलचोक - 

वाडलजंगे टोल 

   ८ धम   कालो पते्र     

६ खोलेधसमल 

बजार - 

गजरैचौर 

   ८ धम   कच्ची     

६ गजरैचौर-

िद्रस्वोर-

धशवालय 

   १० धम   कच्ची     
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वडा 

नं. 

सडक 

गोरेटोको नाम 

सजरु हने 

स्थान 

अन्त्य हने 

स्थान 

लम्वाई चौडाई सडक 

अधिकार 

के्षत्र 

सडकको 

सतहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले 

समेट्ने 

वस्तीहरु 

सवुजधनक वस चल्ने वा 

नचल्ने 

बपासकु रहेको 

स्थान 

मन्त्रन्दर -

कज माल टोल 

७ लाहरे चोक 

देन्त्रख  

लाहरे चोक  जजटपानी 

चोक  

३.५ 

धक.धम  

५ धम  ११ धम  कालो पते्र ग्राधमण  शान्त्रि चोक, 

पृथ्वी चोक, 

वेलचौर र 

जजटपाधन  

 जजटपानी चोक  

७ क्लब चोक 

हदै जजटपानी 

सडक  

क्लब चोक  जजटपानी 

चोक  

        

७ पृथ्वी चोक-

सालघारी 

सडक  

पृथ्वी चोक  सालघारी 

चोक  

२ धक.धम ४ धम  ११ धम  कालो पते्र ग्राधमण  धतवारी चोक, 

धमनी रंगशाला 

र सालघारी  

  

७ लाहरे चोक - 

आदशु टोल 

सडक  

लाहरे चोक  काठे पूल  १ धक.धम  ४ धम  ११ धम  कालो पते्र ग्राधमण  लाहरे चोक, 

आदशु टोल, 

काठे पूल  

  

७ देउरखरे- बजंङ्ख 

खहरे सडक 

देउखेर 

चोक  

बजंङ्ख खहरे         

७ क्लब चोक -

धतवारी चोक - 

जजटपानी 

सडक  

क्लब चोक  जजटपानी 

चोक  

३ धक.धम  ५ धम  ११ धम  कालो पते्र ग्राधमण  क्लब चोक, 

सगजन चोक, 

धतवारी चोक, 

जजटपाधन  
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वडा 

नं. 

सडक 

गोरेटोको नाम 

सजरु हने 

स्थान 

अन्त्य हने 

स्थान 

लम्वाई चौडाई सडक 

अधिकार 

के्षत्र 

सडकको 

सतहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले 

समेट्ने 

वस्तीहरु 

सवुजधनक वस चल्ने वा 

नचल्ने 

बपासकु रहेको 

स्थान 

८ शन्त्रक्तखोर 

सडक  

जजटपानी  िोलुबारी  ४ धक.धम  ११ धम २० धम  कालो पते्र सहायक सडक काधलका, 

धचसोपानी, 

िोलाुघारी 

जजटपानी देन्त्रख 

िोलाुघारी  

जजटपानी चोक, 

गैराबारी चोक  

८ चैनपजर् धसिी 

सडक  

कोल खोला  फज जुले टोल  ५ धक.धम  ८ धम ११ धम  १ धक.धम 

कालो पते्र 

बाकी ग्रावेल  

कृधष सडक  आाँप डााँडा, 

न्यजरेनी, देवीटार 

  

८ देधवटार 

अधजंगारे 

सडक  

अधजंगारे  अधजंगारे 

िन्ज्याङ्ख 

३ धक.धम ६ धम  ९ धम  ग्रावेल  ग्राधमण सडक  देवीटार, 

डाईवर डााँडा, 

अधजंगारे 

  

८ न्यजरेनी- 

जजटपानी 

सडक  

मूल खोला  जजटपानी 

चोक  

२ धक.धम ६ धम  ९ धम  ग्रावेल  ग्राधमण सडक  जजटपानी, 

खेतबारी, 

आाँपडााँडा, 

न्यजरेनी 

  

८ न्यजरेनी- 

धससे्नघारी 

सडक  

काधलका 

पूल  

मूल खोला 

चोक  

२ धक.धम ६ धम  ९ धम  ग्रावेल  कृधष सडक  न्यजरेनी, 

आाँपडााँडा, 

न्यजरेनी  

  

८ गैरीबारी 

सडक  

गैरीबारी  बजंङ्ख खोला  ३ धक.धम  ६ धम  ९ धम  ग्रावेल  ग्राधमण सडक  गैररबरी चोक, 

ठज लगाउाँ , बजंङ्ख 

खोला  

  

९ मूल सडक   िोगर  ५ ११ ११ कालो पर े सहार्क सडक  साबिक १ , ५ 
, ६ 

िोगर िेखख टाडी सम्म  झोलुङ्गे पूल 
को मुख   
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वडा 

नं. 

सडक 

गोरेटोको नाम 

सजरु हने 

स्थान 

अन्त्य हने 

स्थान 

लम्वाई चौडाई सडक 

अधिकार 

के्षत्र 

सडकको 

सतहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले 

समेट्ने 

वस्तीहरु 

सवुजधनक वस चल्ने वा 

नचल्ने 

बपासकु रहेको 

स्थान 

९ दहस्टाडी 
सडक  

  १ ६ ६ ग्रािेल  सहार्क सडक  साबिक ६    िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ आनन्त्िचोक 
सडक 

आनन्त्ि  RING ROAD  १ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक ६    िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ नमुना टोल  नमुना 
चोक  

RING ROAD  १ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक ६    िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ ततनघरे टोल 
- नकसोिार 

हत्चेरी  जान े
िाटो  

चोक  ८ न हत्चेरी १ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक ६    िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ भडडारी टोल    १ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक ५ िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ सन्त्र्ासी टोल    १ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक ५ िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ थापा टोल    १ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक ५ िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ राजिन - 
मैतेस  

राजिन मैतेस ३ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक २ िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ कोलार - 
िेउराली  

कोलार िेउराली २ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक ३ िोगर िेखख टाडी सम्म   
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वडा 

नं. 

सडक 

गोरेटोको नाम 

सजरु हने 

स्थान 

अन्त्य हने 

स्थान 

लम्वाई चौडाई सडक 

अधिकार 

के्षत्र 

सडकको 

सतहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले 

समेट्ने 

वस्तीहरु 

सवुजधनक वस चल्ने वा 

नचल्ने 

बपासकु रहेको 

स्थान 

९ िाशुरङ्ग - 
नारेिन्त्िी  

िाशुरङ्ग नारेिन्त्िी ४ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक ३ िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ िोगर - 
नैनीताल 

िोगर नैनीताल ३ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक १   िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ जुिबिर पातन 

पिेरो  

  १ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक ५ िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ म्र्ुरान - 
मैतेसी  

  ३ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक २ िोगर िेखख टाडी सम्म   

९ सहकारी - 
गौडाघारी  

  २ ६ ६ ग्रािेल  शाखा सडक  साबिक ५ िोगर िेखख टाडी सम्म   

११ लसद्धि 
रन्त्तेस  

लसद्धि  चौघेरा १७ कक 
लम  

७ ७ कच्ची  सहार्क कोललङ, रन्त्तेस, 

खखक्री, खोला 
गाउँ 

लसद्धि िेखख , चौघारा 
, लसद्धि व्रोसारा  

 

११ लसद्धि 
मजवाङ्ग, 

व्रोसख, 

चेउराङ.  

लसद्धि  व्रोसाख ३० कक 
लम  

७ ७ कच्ची  सहार्क  मजवाङ्ग, 

चेउराङ्ग  
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वडा 

नं. 

सडक 

गोरेटोको नाम 

सजरु हने 

स्थान 

अन्त्य हने 

स्थान 

लम्वाई चौडाई सडक 

अधिकार 

के्षत्र 

सडकको 

सतहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले 

समेट्ने 

वस्तीहरु 

सवुजधनक वस चल्ने वा 

नचल्ने 

बपासकु रहेको 

स्थान 

११ लसद्धि  लसद्धि  थप्तेस ११ कक 
लम  

४ ४ कच्ची  सहार्क थुङललङ, 

डाफललङ  

लसद्धि , डाफाललङ   

११ होइललङ होललङ कल्थर्ान 
चौर  

३ कक लम  ४ ४ कच्ची  सहार्क थुङललङ, 

डाफललङ  

  

१ लाधलगजरााँस 

टोलमा 

धसमानाको 

बाटो  

गडजवा चोक  नमसे्त चोक २ धक धम  ८ धम   कालो पते्र कृधष सडक  खजकज री चोक 

रत्ननगर 

धसमाना 

  

१ सजयुपजर टोल - 

बाग्लजङ्ख टोल 

सजयुपजर  बाग्लजङ्ख टोल  ३ धक धम  ८ धम   कालो पते्र कृधष सडक  खोले धसमल 

बजार  

  

१ धशवालय 

मन्त्रन्दरको 

बाटो  

धसिेर्श्र  सधमपजर 

स्कज ल 

४०० धम  ११ धम   कालो पते्र मजख्य सडक 

काधलका 

नगरपाधलका  

काधलका 

नगरपाधलका  

  

 खगेरी टोल - 

िोजाड सडक 

गडजवा चोक  िोजाड १५०० धम  ११ धम   कालो पते्र राजमागु जोड्ने 

बाटो  

   

 ( वडा िेला/ छलफल तथा स्थलगत सवेक्षण, २०७९) 
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३. नगरपातिकामा भएका पजि पजिेसाको तववरण  

वाडु 

न. 

नाम नदी, खोिा, 

खोल्सीको नाम 

जोतडने वस्ती 

देस्ख 

जोतडने वस्स्त 

सम्म 

पजिको प्रकार िम्वाई बनेको साि समस्याहरु 

१ खगेरी पूल  खगेरी खोला  काधलका 

नगरपाधलका  

िरतपजर 

महानगरपाधल

का  

धटपरको लोड 

सधहत आवत 

जावत गनु 

सधकने 

१५० धम  १५ वषु अधघ सानो, कमजोर, धजणु अवस्थामा 

रहेको 

१ डााँडाटोल बाट खोलेधसमल जाने बाटो पूल  खोले धसमल   धटपरको लोड 

सधहत आवत 

जावत गनु 

सधकने 

१५ धम  २५ बषु अधघ  

२ बजङ्ख खहरे देन्त्रख काधलका २ हदै  बजङ्ख खहरे  प्रगधत टोल  खेखाररया टोल     उक्त खोला , खोल्सामा अन्य 

ठाउमा पधन कल्भटु धनमाुण 

गनुपने  

 ६ नम्बर धतर जाने बादी  काधलका २  काधलका ६      

३ मेयर आवस देन्त्रख पूवु जाने बाटो 

आवश्यक 

पदमपजर जजटपानी 

कज लो  

  पन्त्रक्क कल्भटु  १० धम 

लम्बाई,६ धम 

चौडाई 

 आवत जावतको समस्या  

३ सोरे गजरुङ्खको घर देन्त्रख जनधहत 

धवद्यालय जाने बाटो आवश्यक 

पदमपजर जजटपानी 

कज लो  

  पन्त्रक्क कल्भटु     

३ धशव ररमालको घर देन्त्रख पूवु जाने बाटो 

आवश्यक  

पदमपजर जजटपानी 

कज लो  

  पन्त्रक्क कल्भटु     

४ धिमवाली मन्त्रन्दर नधजक  खोल्सा वाडु ४  वाडु १  पन्त्रक्क १० धम  २०७४-२०७५ थाई रुपमा पन्त्रक्क बन्न नसकेको  

५ खगेडी पजल  खगेडी खोला  काधलका  िरतपजर  पन्त्रक्क पजल १ 

लेनको 

६३ धम  २०६६/२०६७ माधथ उले्लख गररयक पजलहरू 

सवारी चाप थेग्न नसके्न 

अवस्थामा रहेको  

५ िालज खोला पजल  धसमाना बाटोमा 

रहेको िालजखोला 

काधलका  िरतपजर  पन्त्रक्क पजल १ 

लेनको 

१० धम    
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वाडु 

न. 

नाम नदी, खोिा, 

खोल्सीको नाम 

जोतडने वस्ती 

देस्ख 

जोतडने वस्स्त 

सम्म 

पजिको प्रकार िम्वाई बनेको साि समस्याहरु 

७ बेलचौर, जजटपानी  बजढी कज लो  बेलचौर  जजटपाधन  धजणु ढलान  ३ धम  २०५४ आवत जावत गनु समस्या, साघजरो 

िएको  

७ आदसु टोलको पूल  बजंङ्खखरे आदसु  काठेपूल  धजणु ढलान  २.५ धम  २०७५  

७ बजंङ्खखरे टोल  बजंङ्खखरे बजंङ्खखरे इछ्यकामना  धजणु ढलान  २.५ धम  २०७५  

८ काधलका- न्यजरेनी पूल  कयर खोला  काधलका  न्यजरेनी पन्त्रक्क पूल  ८४.४ धम  २०७०-०७१ सबै पूल्हारुलाई खोलाले कटान 

गरर समस्या ग्रस्त बनायको  

८ खयरसाल िजधतया कयर खोला  खयर साल  िजधतया झजलजंगे पूल  ८० धम  २०६८-०६९  

८ धचसोपानी देवीटार  कयर खोला  धचसोपानी  देवीटार झजलजंगे पूल  ६० धम  २०७७-०७८  

८ गौररबरी पजरानो गाउाँ   कयर खोला  ढाड बारी  पजरानो गाउाँ   झजलजंगे पूल  ३० धम  २०६५-०६६  

९ िजार पूल  शण्क्त खोला  िजार  िोगरा  पक्की ६० लम  २०७२-२०७३ िजार को पलू िनाउनु पन े 

९ सम्फात्र्ोंग टोल  समप्रन्त्र्ंङ खोला  सम्फात्र्ोंग चाइनाराङ  पक्की १५ लम २०७५-२०७६  

९ शाण्न्त्त झरना कुलो  िोगरा खोला  िोगरा  शाण्न्त्त भैरि  पक्की १५ लम २०७८-२०७९  

९ लभण्न्त्त झोलोंगे पूल  िोगरा खोला  िोगरा  शाण्न्त्त भैरि  झोलोंगे पूल १०० लम २०७८-२०७९  

९ शुललटार झोलोंगे पूल शण्क्त खोला  सललटर  सम्फात्र्ोंग झोलोंगे पूल १२० लम २०६७-२०६८  

९ सम्फात्र्ोंग झोलोंगे पूल शाललक खोला सम्फात्र्ोंग चाइनाराङ झोलोंगे पूल १०० लम २०७०-२०७१  

११ ररक्तेस पुल  मजवाङ्ग  मजवाङ्ग  मजवाङ्ग  कच्ची  २० लम  २०७९ िनी नसकेको 
११ लललवाङ  लललवाङ्ग  होइमललङ्ग  लसद्धि  पण्क्क      

( वडा िेला/ छलफल तथा स्थलगत सवेक्षण, २०७९) 
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४. खानेपानी सेवाको व्यवस्थाको धववरण  

वाडु 

नं. 

खानेपानी आयोजना 

वा स्रोतको नाम 

शजन्त्रिकरण 

छ वा छैन 

खानेपानी 

ट्यांकी स्थान 

खानेपानी 

ट्यांकी क्षमता 

(धल.) 

िारा 

संख्या 

लािान्त्रन्वत 

घरिजरी 

संख्या 

समेटेको वस्ती पानी आउने 

समय 

धनयधमत शजल्क कमुचारी 

संख्या 

ममुत संिारको 

ब्यवस्था 

१ गोखाु वयलफेयर छ  काधलका १  ३०००० धल ५७३ ५७३ लका लाइन 

गडजवा 

२४ घण्टा १०० माधषक  

१ जजटपानी खानेपानी  छ    १६८ १६८ सजयुपजर २४ घण्टा ८० माधषक 

२ पदमपजर खानेपानी छैन  खोखाररया 

टोल 

धनमंिीन   ४५० खोखाररया,स्वधणु

म प्रगधत टोल 

   ट्यांकी धनमंिीन 

पूणु ममुत 

गनजुपने (ममुत 

िैरहेको,ममुत 

गरररहनज पने ) 

 सजहाङ्ख खानेपानी  छैन  कमलपजर  ३० हजार धल. ४० ओटा  ३०० सहपजर , कमलपजर 

, अमृत टोल  

    

 जागृत खानेपानी  छैन   ५० हजार धल  ७० ओटा  ४५० धजतपजर,शान्त्रि,ब

लरामपजर टोल  

धबहान ६-

९,बेलजका ५-

८ 

३०० प्रधत िारा  १ जना   

४  छैन  काधलका ३  ४५००० धल  एक घर 

एक िारा  

२५०० साधबक पदमपजर  धबहान र 

बेलजका  

१००   
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५ पदमपजर खानेपानी 

उपिोक्ता सधमधत  

छ काधलका ५   १४०० काधलका ५ 

पदमपजर  

धबहान 

बेलजका  

न्यजनतम रु १००   उपिोक्ता 

सधमधत  

६ जजटपानी खानेपानी  छ  ४.५ लाख धल. १५००  काधलका -६-७-

८ 

धदनिरर न्यजनतम रु ८०  १०  

६ क्यामाडाप खानेपानी छ  ३५ हजार धल. २९   धदनिरर न्यजनतम रु ३० २  

६ क्यजरेनीडाप छ  १ लाख धल. १२०   धदनिरर न्यजनतम रु ३० २  

६ मझजवा हल्बजले  छ  ३० हजार धल. २१   धदनिरर न्यजनतम रु ३० २  

७ जजटपानी खानेपाधन  छ  जजटपानी  ५ लाख धल  ३२४० ३२४० काधलका ३, ६, ७ 

र ८ वाडु  

८ घण्टा  ८० १०  

८ िारापानी खानेपानी छ  ट्यांकी डााँडा  ३० घन धम  ३२ ६८ अधजंगारे, न्यजरेनी धनरिर १०० माधसक  १ राम्रो निएको, 

ब्यबन्त्रस्थत 

निएको  

८ काधलका खानेपानी  छ  चापगैरी गंगतु २० घन धम  ८० ८० काधल, मझजवा  धनरिर १०० माधसक  १  

८ न्यजरेनी खानेपानी  छ  कपजधलथ डााँडा  १० घन धम  ५ १३ न्यजरेनी, मगर टोल धनरिर १०० माधसक  १ ब्यबन्त्रस्थत 

निएको  

८ ठज लो चाप मूलखोला 

वदर गैरी खानेपानी 

तथा स.स.उ.सं 

छ  काकी डााँडा २४ घन धम  ५२ ६२ आाँप डााँडा  धनरिर ५० माधसक  १ ब्यबन्त्रस्थत 

निएको  

८ लायो डााँडा खानेपानी 

संस्था  

छ  लायो डााँडा  ७ घन धम  १५ ३६ लायोडााँडा 

िजधतया  

धनरिर   ब्यबन्त्रस्थत 

निएको  

८ गैररबरी खानेपानी- 

धसरुहाडी खानेपानी  

छ  धचहान डााँडा  १० घन धम  ९ १५० झरना, स्कज ल 

टाडी 

धनरिर   ब्यबन्त्रस्थत 

निएको  
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८ देवीटार खानेपानी 

संस्था  

छ  डाईवर डााँडा  ५० घन धम  २५ ६० देवीटार, डाईवर 

डााँडा, देउराली  

धनरिर   ब्यबन्त्रस्थत 

निएको  

९ नया टाडी खाने पाधन छ  इरागे  १२००० १८८ १८८ साधबक ६ धबिजत 

आयको 

समय  

प्रधत यजधनट 

१०,१५ 

२ सामान्य 

९ ज्लेस्बरी समूह  छ  रातकोल फेदी  १८००० १८ १८ िण्डारी टोल  धदनको ६ 

घण्टा 

प्रधत यजधनट १०,१६ सामान्य 

९ खजमलटार चाइनारंग  छैन चाइनारंग  १०००० ३५ ३५ चाइनारङ्ग  धबहानदेन्त्रख 

बेलजका  

प्रधत यजधनट १०,१७ 

९ सजधलयर खानेपानी  छैन सजधलयर  २०००० ६० ६० सजधलटार , थापा 

टोल , बगखोर  

२४ घण्टा प्रधत यजधनट १०,१८ 

९ दोगर खानेपानी  छ  दोगर  २०००० ७५ ७५ दोगरा टोल  २५ घण्टा प्रधत यजधनट १०,१९ 

१० लालीबंग          

१० धबङ्गधट          

१० ज्यारी बजङ्ग          

११ मजवाङ्ग खानेपानी 
( िेवाक )  

छ  मजवाङ  २० हजार  ३५ ५९ थाप्तेसा , 

मजवाङ्ग  

२४ तनशुल्थक  

११ चेवाङ्ग  छ  चेउराङ  १० हजार  १३ ४५ चेउराङ्ग  २४ तनशुल्थक  
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११ गामेडुङ्ग  छ   १५ हजार  ७ १७ गामेडूङ्ग  २४ तनशुल्थक  

११ खोला गाउँ , रन्त्तेस  छ    १५ ४५ खोला गाउँ, 

रन्त्तेस 

२४ तनशुल्थक  

११ होइललङ्ग  छ   २ हजार  ११ ४० केइललङ्ग , 

होइललङ्ग 

२४ तनशुल्थक  

११ ङपाललङ्ग  छ   ५ हजार  ९ २० थुङललङ, ङपाललङ २४ तनशुल्थक  

 (वडा िेला/छफल र स्थलगत सवेक्षण, २०७९) 
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प्रश्नाविी 













































 

परामश�दाता 
 

The Joint Venture of 
ने� प्रा .िल  

िपकासो क��े� प्रा .िल  
पारागन इ�न्जिनय�र� क��े�ी ए� �रसच� से�र प्रा .िल  

 
(email: info@picasso.com.np; Sanepa, Lalitpur; 01-5422185) 
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