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कुदाक काउिे, साङ्पाङ, दउेरािी र बोर्ा) िाई लमिाएर र्ो 
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बेसी फााँटहरू । 

अक्षाांश २७°१५'१४.७६" दलेख २७°२५'११.६४" 

दशेान्तर ८७°०' ५३.२८"  दलेख ८७° १२' ४१.०४" 

उच्िाई/एलिभसेन २५० लमटर दखेी ३,२३९ लमटर सम्म (समनु्द्री सतहबाट) 

क्षेत्रफि २४१.१५  वगव लक.लम. 

लसमाना पवूव  : अरुण नदी (सांखवुासभा लजल्िा)  

पलिम  : साल्पालसलििो गााँउपालिका  र ट्र्ाम्केमरै्ुाँ गााँउपालिका 

उत्तर : साल्पालसलििो गााँउपालिका  

दलक्षण : भोजपरु नगरपालिका र अरुण गााँउपालिका 

जिवार्ु औसतमा पहाडी भभूागमा पाइने समलशतोष्ण लकलसमको हावापानी 

पाइन्ि । हो ाँिो र मध्र्म उच्िाई सामान्र् लिसो र अग्िो भभूागमा साँिैजसो 

लिसो हावापानी पाइन्ि । गमी मौसममा सबभन्दा होंिो भागमा ३४ लडग्री 

से. सम्म तापक्रम हुन्ि भने लहाँउदमा सबभन्दा अग्िो भागमा न्र्नुतम 

तापक्रम ५ लडग्री से. सम्म तापक्रम हुन्ि । वषाव र्ाममा र्हााँ सरदर १४० 

सेलन्टलमटर सम्म वषाव हुन्ि । 

वडा सांख्र्ा १४ 

नगर का. पा. स. सांख्र्ा  २४ 

नगरसभा सदस्र् सांख्र्ा ७५ 

घरिरुी सांख्र्ा ७०२५ 

पररवार सांख्र्ा  ७०२५ 

जनसांख्र्ा ३४,३४० (मलहिा ४८.३७%, परुुष ५१.६३%) 

औषत पररवार आकार ४.९ जना 

जनघनत्व १४२ प्रलत वगव लक.लम. 

मखु्र् पेशा कृलष तिा पशपुािन 
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 पररच्छेद – १  

नगर िस्तुवस्िवत वििरण (पार्श्ववित्र) वनमावणका ािार र विविहरू 

१.१ पृष्ठभूवम 

नेपािको सांलविान (२०७२) जारी गरी सांघीर् िोकतालन्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्र्मा रुपान्तरण 

भइसकेको अवस्िामा सबै स्िानीर् तहहरूिे प्राप्त अलिकारहरूको उच्ितम अभ्र्ासका िालग सबै भन्दा 

पलहिो आवश्र्कता स्िानीर् तहको लबस्ततृ र सही बस्तगुत लववरण नै हो जसका आिारमा स्िानीर् काननू, 

नीलत लनमावण, कार्वक्रम, स्िानीर् स्रोतको पररिािनका िालग ती लनकार्हरूिे समसामलर्क सिूनामा 

आिाररत रहरे आवलिक र्ोजना तर्ार गनुव पने र आवलिक र्ोजनाको िालग सिूना, तथर्ाङ्क सलहतको 

वस्तगुत लववरण तर्ार गनुव पने स्पष्ट काननुी व्र्वस्िा गरेको ि । नर्ााँ सांघीर् सांरिना पलि नेपािको 

सांलविानिे स्िानीर्, प्रदशे र सांघीर् सरकार गरी तीन वटा सांरिनाहरू लनमावण पलि स्िानीर् तहका 

तथर्ाङ्कहरूको अलभिेखीकरण गने अलिकार स्िानीर् तह अिावत ्पालिकास्तरबाट न ैकार्ावन्वर्न गन े

लनर्म अनसुार लवलिवत रुपमा नेपाि कररर्र टे्रलनङ फाउण्डेशन प्रा लि काठ्माण्डौ र प्रर्ास प्रारम्भ प्रा लि¸ 

लबतावमोड¸ झापाको सांर्कु्त उपक्रमिाई िर्न गरी उक्त सेवाप्रदार्क सांस्िाको प्रालबलिक सहर्ोग र 

सहकार्वमा नगरपालिकाको जनसाांलख्र्क लववरण र लवशे्लषण, आलिवक लवकासका अवस्िा र क्षेत्र, 

सामालजक लवकासको अवस्िा र क्षेत्र, भौलतक लवकासको अवस्िा र क्षेत्र, वन तिा वातावरणको अवस्िा 

र के्षत्र तिा सांस्िागत लवकास र सशुासनको अवस्िा सम्बन्िी तथर्ाङ्किाई सांकिन, लवशे्लषण गरी 

नगरपालिकाको वहृत तथर्ाङ्क सलहतको पार्श्वलित्र तर्ार गररएको ि ।  

समसामलर्क तिा लदगो लवकासका िालग प्रभावकारी र्ोजना र र्ोजनाका िालग गणुस्तरीर् 

तथर्ाङ्क अपररहार्व ि । कुन ै पलन लवकास र्ोजनाको सफिता, जानकारी कुन स्तरमा भएको ि भन्न े

कुराको वास्तलवक मलू्र्ाङ्कन सही तथर्ाङ्कबाट मात्र मापन गनव सलकन्ि । गणुस्तरीर् तथर्ाङ्किे 

आलिवक, भौलतक तिा सामालजक लवकासका िालग सही र बैज्ञालनक लनणवर् लिन एवां जनमतै्री नीलत लनर्महरू 

लनमाणव गनव सािै लवद्यमान नीलत लनर्महरूको समर्ानकुुि पररमाजवन गनव, र समदुार्का सबै नागररकहरूबीि 

लवगत, वतवमान र भलवष्र्को अवस्िा बारे प्रमाण प्रदान गनव सक्ि । गणुस्तरीर् तथर्ाङ्कको अभावमा हुने 

लवकास र्ोजना लफतिो बन्न सक्ने कुरामा कसैको पलन दईुमत नहोिा । आजको प्रलतस्पिावत्मक र्गुमा 



 

2 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

लवकासिाई बँ्दो लवर्श्व्र्ापीकरणसाँग तुिना गरेर समते हनेुव पने अवस्िा लसजवना भइसकेको ि । र्सका 

िालग भरपदो तथर्ाङ्कको आवश्र्कता पदवि । नगरपालिकाको आवलिक र्ोजना लनमाणव गनव र र्ोजना 

अनसुारका कार्वक्रम, पररर्ोजना तिा लवकासका लक्रर्ाकिाप सञ्िािन गनवका िालग सबै पक्षको 

तथर्ाङ्कको जरुरत पदवि । प्रािलमक स्रोतबाट सांकलित तथर्ाङ्कहरू लद्धतीर् स्रोतबाट सांकलित गररएका 

तथर्ाङ्कभन्दा बँी अद्यावलिक, लवस्वासनीर्, र्िािवपरक, महत्वपूणव र गणुस्तरीर् हुने मान्र्ता रालखन्ि । 

र्स षडानन्द नगरपालिकाको पार्श्वलित्रको िालग स्ििगत घरिरूी सवके्षण, सांस्िागत, वडा तिा नगरबाट 

लववरणहरू सांकिन गरर तर्ार पाररएको  ि । र्सका अलतररक्त हुाँदा आिलुनक प्रलवलि (मोबाइि 

एललिकेशन) को समते प्रर्ोग गरी र्स नगरपालिकाको सम्पणूव घरिरूीको लववरणिाई मोबाइि प्रलवलिको 

प्रर्ोग गरी सांकिन गररएको ि । जसबाट समर् र आलिवक स्रोतमा लमतव्र्ालर्ताका सािै तथर्ाङ्कहरू बँी 

गणुस्तरीर्, ब्र्वहाररक र त्रटुीरलहत बनाउने  प्रर्ास गररएको ि । त्र्सकारण पलन र्स पार्श्वलित्रको महत्व, 

औलित्र् र उपादरे्ता बँी नै हुने कुरामा लवस्वस्त हुन सलकन्ि । 

१.२ िस्तुगत वििरण प्रकाशन गनुवको उदे्दश्य 

षडानन्द नगरपालिकाको सामालजक, आलिवक, भौगोलिक िगार्तको समग्र वस्तलुस्िलत झल्काई 

नगरपालिकाको आवलिक र लदगो लवकास र्ोजना तजुवमा गनव आिार रेखा (Baseline) तथर्ाङ्क उपिब्ि 

गराउन ु र्स वस्तगुत लववरणको मिू उद्दशे्र् हो । आवश्र्क सिूना तिा तथर्ाङ्कहरू उपिब्ि गराई 

नगरपालिकाको लवस्ततृ पार्श्वलित्र तर्ार गनव वस्तगुत लस्िलत लवशे्लषण गनव सहर्ोग गनुव र्स दस्तावजेको 

अको प्रमखु उद्दशे्र् हो । र्स वस्तगुत लववरणका िप लवलशष्ट उद्दशे्र्हरू दहेार् अनसुार रहकेो लिर्ो –  

 षडानन्द नगरपालिकाको लवस्ततृ वस्तलुस्िलतको बारेमा जानकारी गराउन ु।  

 नगरपालिकाको आलिवक, सामालजक, भौलतक पवूाविार, भौगोलिक, राजनीलतक वातावरणको 

बारेमा अलभिेखीकरण गनुव ।  

 नगरपालिकामा रहकेा लवलभन्न स्रोत सािनको उपिव्िता र लस्िलत लवशे्लषण गनुव ।  

 नगरपालिकामा रहकेा सरकारी कार्ाविर्, व्र्ावसार् तिा सांघसांस्िाहरूको लववरण सांकिन गरर 

एककृत गरर लवशे्लषण गनुव ।  

 नगरपालिकाको लवषर्गत/के्षत्रगत लवकासका सम्भावनाहरूको बारेमा लवशे्लषण गनुव ।  

 नगरपालिकाको आवलिक/वालषवक र्ोजना तजुवमाको िालग समग्र के्षत्रको सिूना/तथर्ाङ्क 

उपिब्ि गराउन ु। 
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१.३ नगरपावलका िस्तुगत वििरण (पार्श्ववित्र) वनमावणका ािारहरू  

नेपालको सांवििान 

नेपािको सांलविानको अनसुिूी ५ को क्रमसांख्र्ा १३ मा केन्द्रीर् तथर्ाङ्क (रालष्ट्रर्, अन्तररालष्ट्रर् 

मानक र गणुस्तर) िाई सांघको अलिकारको सिूीमा राखी नपेाि सरकारिे र्सको मापदण्ड लनिावरण गने 

लजम्मवेारी प्रदान गरेको ि भने अनसुिूी ६ को क्रमसांख्र्ा ६ मा प्रदशे तथर्ाङ्किाई प्रदशेको अलिकारको 

सिूीमा सिूीकृत गररएको ि । सांलविानको िारा ५७ को उपिारा (४), िारा २१४ को उपिारा (२), िारा 

२२१ को उपिारा (२), िारा २२६ को उपिारा (१) अनसुार स्िानीर् तहको अलिकारको सिूी अनसुिूी 

८ बमोलजम हुनेि । नेपािको सांलविानको अनसुिूी ८ मा स्िानीर् तहको अलिकारको सूिीको क्रमसांख्र्ा 

६ मा स्िानीर् तथर्ाङ्क तिा अलभिेख सांकिन सम्बन्िी अलिकार तिा क्रमसांख्र्ा १७ मा वरेोजगारको 

तथर्ाङ्क सांकिन सम्बन्िी अलिकारिाई सिूीकृत गरेको ि । 

सांघ, प्रदेश र स्िानीय तहको अविकार सांिन्िी नीवतगत व्यिस्िा  

नेपाि सरकारबाट स्वीकृत सांघ, प्रदशे र स्िानीर् तहको अलिकारको कार्व लवस्ततृीकरणिे केन्द्रीर् 

तथर्ाङ्क अन्तगवत तथर्ाङ्क सम्बन्िी रालष्ट्रर् नीलत, काननू, मापदण्ड, रालष्ट्रर् तथर्ाङ्क प्रणािीको 

व्र्वस्िापन र गणुस्तर लनिावरण, रालष्ट्रर्स्तरको गणना र सवेक्षण व्र्वस्िापन, नेपाि स्ट्र्ाण्डडव वगीकरण 

र मापदण्ड लवकास र प्रर्ोग तिा तथर्ाङ्कसम्बन्िी सल्िाहकारी भलूमका बारे उल्िेख गरेको ि । र्सैगरी 

प्रदशे तथर्ाङ्क अन्तगवत तथर्ाङ्क सम्बन्िी प्रदशे नीलत, काननू तिा मापदण्ड, नेपाि स्ट्र्ाण्डडव वगीकरण 

र मापदण्ड अनसुार प्रादलेशक तहको तथर्ाङ्क व्र्वस्िापन, प्रदशे तहको तथर्ाङ्कको सिूना प्रणािी 

व्र्वस्िापन तिा प्रादलेशक तथर्ाङ्कीर् अलभिेख सांरक्षण र व्र्वस्िापन आलद उल्िेख गरेको    ि । 

सांलविानको अनसुिूी ८ को स्िानीर् तहको एकि अलिकारको लवस्ततृीकरणिे स्िानीर् 

तथर्ाङ्क सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड तजुवमा, वरेोजगारको तथर्ाङ्कसलहत स्िानीर् तहको आिारभतू 

तथर्ाङ्क व्र्वस्िापन, तथर्ाङ्कीर् अलभिेख व्र्वस्िापन, सिूना तिा प्रलवलिर्कु्त तथर्ाङ्क 

व्र्वस्िापनको लजम्मवेारी स्िानीर् सरकारमा रहकेो ि । 

तथ्याङ्क ऐन, २०१५ तिा वनयमािली, २०४१  

जनतािाई अलिक मात्रामा ठोस लहत हुने नीलत लनिावरण गनव, सरकारी लनकार्हरूको प्रशासकीर् 

लनपणुवता बँाउन र मिुकुको आलिवक गलतलवलि बारे र्िािव ज्ञान प्राप्त गनव नेपाि सरकारिाई र्िािव आिार 
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िालहने र त्र्स्तो आिार जटुाउन तथर्ाङ्क सांकिन सम्बन्िी सलुविाको व्र्वस्िा गनव तथर्ाङ्क सांकिन, 

लवशे्लषण, अलभिेख र प्रकाशन गने कामको लनलमत्त एक केन्द्रीर् लवभागको स्िापना गरी शालन्त, सवु्र्वस्िा, 

जनताको सलुविा र आलिवक लहत कार्म राख्न तथर्ाङ्क ऐन, २०१५ जारी गररएको ि ।  

स्िानीय तहको योजना तिा िजेट तजुवमा वदग्दशवन, २०७४  

लदग्दशवनको दफा ८.२ मा नगरपालिका वा नगरपालिकािे वालषवक र्ोजना तिा बजटे तजुवमा गनुव 

पवूव स्िानीर् तहको भौगोलिक, सामालजक, आलिवक तिा पवूाविार िगार्तका के्षत्रको र्िािव लस्िलत दलेखने 

गरी वस्तलुस्िती लववरण (पार्श्वलित्र/Profile) तर्ार गनुव पने र समर्समर्मा र्सिाई अद्यावलिक गनुव     

पनेि । अद्यावलिक वस्तलुस्िती लववरण आफ्नो वेभसाइट माफव त साववजलनक गनुव पने व्र्वस्िा गरेको ि । 

स्िानीय सरकार सांिालन ऐन, २०७४  

स्िानीर् सरकार सांिािन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ३ दफा ११ को उपदफा २ को ि २ र ३ ड को 

२¸ ४¸ ५¸ र ६ मा स्िानीर् अलभिेख ब्र्वस्िापन दफा ११ को उपदफा २ ि १¸ २¸ ३¸ ४¸ र ५ मा 

बेरोजगारको तथर्ाांक सांकिन तिा दफा १२ को वडा सलमलतको काम कतवब्र् र अलिकार अन्तरगत उपदफा 

२ को ख मा तथर्ाांक अध्र्ावलिक तिा सांरक्षण अन्तगवत खलण्डकृत तथर्ाांक र सिूना सलहतको वडाको 

पार्श्वलित्र तर्ार तिा अध्र्ावलिक गनुवपने ब्र्वस्िा रहकेो ि । 

१.४ पार्श्ववित्र वनमावणका िरण र विविहरू 

नगरपालिकाको पार्श्वलित्र तर्ार गदाव नगरपालिकाि ेउपिब्ि गराएको कार्व लववरण र  नेपाि 

सरकारवाट जारी भएको पार्श्वलित्र सम्बलन्ि लनदलेशका तिा आिारहरूिाई मखु्र् मागवदशवकको रुपमा 

लिइएको   लिर्ो । नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण तर्ारीको िालग नेपाि सरकार¸ सांघीर् मालमिा 

तिा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्ि ेजारी गरेको गाउाँ/नगर वस्तलस्िलत तर्ारी सम्बलन्ि कार्वलवलि २०७५ 

जारी गरेको ि । सोही कार्वलवलि अनसुार नै र्स नगरपालिकाको नगर बस्तलुस्िलत लववरण (profile) तर्ार 

गररएको   लिर्ो । उक्त कार्वलवलि अनसुार गाउाँ/नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लववरण तर्ारीका सातवटा 

िरणहरू सलहत नौ वटा िरणहरू कार्ावन्वर्न गररएको लिर्ो ।  

िरण कायव 

पलहिो वस्तलुस्िलत लववरणको ँााँिा, सवके्षण औजार तिा लबलिहरूको तर्ारी तिा स्वीकृलत 
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दोस्रो वस्तलुस्िलत लववरण तर्ारी गोष्ठी तिा कार्वर्ोजना स्वीकृलत 

तेस्रो तथर्ाांक सांकिकहरूको लनर्ुलक्त र अलभमलूखकरण 

िौिो सवके्षण र तथर्ाांक सांकिन 

पााँिौ तथर्ाांक लवशे्लषण¸ प्रस्तलुत तिा श्रोत नक्सा तर्ारी 

िैठौं वस्तलुस्िलत लववरण मस्र्ौदा तर्ारी 

सातौ वस्तलुस्िलत लववरण प्रमाणीकरण कार्वशािा 

आठौं वस्तलुस्िलत लववरण तर्ारी र प्रकाशन 

नवौं सफ्टवरे्र स्िापना र अलभलवन्र्ास 

१.४.१ िस्तुगत वििरणको ढााँिा, सिेक्षण औजार तिा विविहरूको तयारी तिा स्िीकृवत 

वस्तलुस्िलत लववरणको ँााँिा तर्ारीको क्रममा नगरपालिकािे उपिब्ि गराएको ँााँिािाई 

अनसुरण गररएको ि । खासमा र्स सांर्कू्त उपक्रम (Joint Venture) िे कार्वलववरणिे तोकेको अनसुार 

र्ोगदान गनेि । पार्श्वलित्र तर्ारीको क्रममा सांघीर् मालमिा तिा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्वाट जारी भएको 

गाउाँ/नगर बस्तलुस्िलत लववरण तर्ारी कार्वलवलि २०७५ को सतवहरूिाई कार्ावन्वर्न गररएको ि । उक्त 

क्रममा तथर्ाांक सांकिन तिा लवशे्लषण गन े सफ्टवरे्र प्रर्ोग गरी पार्श्वलित्र तर्ार गररएको ि । उक्त 

सफ्टवरे्रमा तथर्ाङ्क सांकिनको िालग प्रश्नाविी तर्ार गदाव गाउाँपालिकािे उपिब्ि गराएको 

कार्वलववरण (Terms of Reference) मा उल्िेख भएका लवषर्वस्तहुरू समट्ेने गरी तर्ार गररएको    

लिर्ो । मोवाइि प्रलवलिमा आिाररत तथर्ाांक सांकिन गररएको लिर्ो । प्रश्नाविीहरूिाई तकव सांगत ँांगबाट 

लनर्लन्त्रत गरी मानवीर् त्रटुीहरूिाई न्र्लूनकरण गररएको लिर्ो । र्सरी तर्ार गररएका पार्श्वलित्रको ँााँिा¸ 

सवके्षण औजार तिा लवलिहरूको तर्ारी पिात सोको जानकारी लदई नगरपालिकावाट स्वीकृलत लिइएको 

लिर्ो ।  

१.४.२ िस्तुगत वििरण तयारी गोष्ठी तिा कायवयोजना स्िीकृवत 

वस्तलुस्िलत लववरण तर्ारीको िालग नगरपालिकािे कार्वपालिकाका पदालिकारी, कमविारी र 

सरोकारवािाहरू बीि बस्तलुस्िलत लववरणको स्तरीर् ँााँिा, तथर्ाङ्कको स्रोत तिा सांकिन एवां लवशे्लषण 

तर्ारी लवलिबारे साझा िारणा, बझुाई र अपनत्व कार्म गनव ििफिबाट एक कार्वर्ोजना तर्ार गररएको 
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लिर्ो । वस्तलुस्िती लववरण तर्ारीको उद्दशे्र्, अविारणा, काननूी तिा नीलतगत आिार, तर्ारी लवलि तिा 

प्रलक्रर्ा, तथर्ाांक सांकिन फाराम र सिूना प्रलवलि, सरोकारवािाहरूका पलहिान तिा भलूमका र कार्वर्ोजना 

सम्बन्िमा प्रस्तलुत गरी सहभालगतामिूक ििफिको िालग गररएको लिर्ो । कार्वशािामा लसिलसिेवार 

रुपमा उपरोक्त लवषर्हरूको प्रस्तलुत र ििफिमा सहजीकरण गरी साझा िारणा, बझुाई र प्रलतवद्धता 

स्िापना र कार्वर्ोजना सववसम्मलतवाट स्वीकृलत लिइएको लिर्ो । 
१.४.३ वफल्ड सुपरभाइजर र तथ्याङ्क सांकलकहरूको वनयुक्ती र अवभमुखीकरण 

तथर्ाांक सांकिकहरूको िालग न्र्नूतम ्शलैक्षक र्ोग्र्ता १२ कक्षा उलतणव र तथर्ाांक सांकिन कार्वमा 

अनभुवी र स्िानीर् भौगोलिक तिा सााँस्कृलतक अनुभव भएको उम्मदेवारिाई िनौट तिा लनर्कु्ती गररएको 

लिर्ो । त्र्स्तै लफल्ड सपुरभाइजरको िालग न्र्तूनम ् र्ोग्र्ता स्नातक तह तोकी स्िानीर् नागररकवाट 

लिइएको लिर्ो । गणकहरूको पररिािन गदाव लनजहरूिाई तथर्ाांक सांकिनको औजार लवलि र प्रलक्रर्ा 

वारेमा अलभमलूखकरण गरी मोवाइि फोनमा आिाररत तथर्ाांक सांकिन लवलि वारेमा अनलुशक्षण तिा 

अभ्र्ास गराई पणूव लशपर्कु्त बनाई पररिािन गररएको लिर्ो । लनर्कू्त भएका गणकहरूिाई Mobile 

Application वाट तथर्ाांक सांकिन गने तररका वारेमा १ लदनको तालिम प्रदान गररएको लिर्ो । 

१.४.४ सिेक्षण िा तथ्याङ्क सांकलन  

वस्तलुस्िलत लववरण तर्ारीका िालग र्स कार्वलवलि बमोलजम लनिावररत फाराम प्रर्ोग गरी 

आवश्र्क तथर्ाङ्क, सिूना वा लववरण सांकिन गररएको लिर्ो । वस्तलुस्िती लववरणको स्तरीर् सिूकगत 

ँााँिा अनसुार मखु्र् गरेर सांस्िागत र पाररवाररक लववरण सवके्षण गरी प्रािलमक र लितीर् गरी दईु प्रकारका 

श्रोतबाट तथर्ाङ्क सांकिन गररएको लिर्ो । वस्तलुस्िलत लववरण तर्ारी तिा अद्यावलिक गनव सांस्िागत 

अलभिेख तिा सहभालगतामिूक सवके्षणबाट तथर्ाङ्क/सिूना सांकिन गररएको र सांस्िागत स्रोतबाट 

उपिब्ि नहुने तथर्ाांकहरू प्रािलमक श्रोतबाट सांकिन गररएको लिर्ो ।  
सांकलित तथर्ाङ्कहरूको लववरण सलहत नगरपालिका वडामा रुजकुो िालग  पठाइएको लिर्ो । 

जसमा वडास्तरवाट आउने घरिरुीगत¸ सांस्िागत¸ भौगोलिक तिा सामालजक श्रोतहरू सम्बलन्ि तथर्ाांकहरू 

रुजकुो िालग पठाइएको लिर्ो । र तत्काि रुज ुहुन नसकेका तथर्ाांकहरूको हकमा सम्वलन्ित वडा सलिवको 

लजम्मा केही लदनको म्र्ाद राखी रुज ुगरी समर् उपिब्ि गराईएको लिर्ो । 
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१.४.५ तथ्याङ्क विशे्लषण, प्रस्तुवत तिा श्रोत नक्सा तयारी 

पाररवाररक लववरण तिा सांस्िागत सवके्षणवाट सांकलित तथर्ाांकहरूिाई प्रसोिन र प्रस्तलुत गदाव 

सिूना प्रलवलिको उच्ितम प्रर्ोग गरी सतप्रलतसत बास्तलवकताको नलजक परु्ावउने कोलशस गररएको ि । 

तथर्ाांक लबशे्लषण पिात नगरपालिकाको स्िानगत तिा बस्तलुस्िलत लवशेषता दशावउने लववरणहरूिाई स्रोत 

नक्सावाट प्रस्ततु गररएको ि । सांकलित सिूनाका लववरणहरूिाई स्रोत नक्साको रुपमा प्रस्ततु गदाव 

अलनवार्वरुपमा लवद्यतुीर् स्वरुप/भौगोलिक सिूना प्रणािी (GIS) वाट तर्ार गररएको ि । Global 

Positioning System (GPS) Survey, Google Earth Survey,  नापी लबभागिे तर्ार गरेको GIS 

Database िाई आिार मानी GIS Software प्रर्ोग गरी स्रोत नक्सा तर्ार गररएको ि । 

१.४.६ िस्तुवस्िवत वििरण मस्यौदा तयारी 

वस्तलुस्िलत लववरणको ँााँिा, सवके्षण औजार तिा कार्वलवलि, वस्तलुस्िती लववरण तर्ारी 

कार्वशािा, तथर्ाङ्क सांकिन तिा लवशे्लषण प्रलक्रर्ाको अलन्तम पररणाम वस्तलुस्िती लववरण प्रलतवदेन 

गाउाँ/नगर बस्तलुस्िलत लववरण तर्ारी कार्वलवलि २०७५ को अनसुिूी २ मा लदइएको ँााँिा अनसुार 

तथर्ाङ्क लवशे्लषणबाट प्राप्त सूिना तिा लववरण र स्रोत नक्शाको आिारमा तर्ार गररएको ि । तथर्ाङ्क 

लवशे्लषण गरी प्राप्त भएको सिूनािाई के्षत्रगत, िैंलगक तिा सामालजक आिारमा खण्डीकृत गरी लनिावररत 

ँााँिा बमोलजमका तालिका, सिूकाांक, ग्राफ र लित्र, नक्शा आलद बीि तालकव क सम्बन्िको आिारमा 

क्रमबद्ध तररकािे प्रस्ततु गररएको ि ।  

१.४.७ नगर िस्तुवस्िवत वििरण प्रमाणीकरण कायवशाला (Validation Workshop) 

लनिावररत ँााँिामा नगर बस्तलुस्िलत लववरण तर्ारी पिात गाउाँ/नगर बस्तलुस्िलत लववरण तर्ारी 

कार्वलवलि २०७५ को लवलि नां ८.६ मा उल्िेख भए अनुसार अनसुिूी ६ मा तोलकएको प्रलक्रर्ािाई 

अविम्बन गरी नगर बस्तलुस्िलत लववरण प्रमाणीकरण कार्वशािा (Validation Workshop) को 

आर्ोजना गररएको लिर्ो ।  
१.४.८ घरिुरी अस्िायी पररियपत्र वितरण 

र्स सांर्कू्त उपक्रम (Joint Venture) िे  नगरपालिकाको बस्तगुत लववरण लनमावण प्रर्ोजनको 

िालग तथर्ाांक सांकिन गदाव सव ेभएका घरिरुी र पररवारहरूिाई घरिरुी पररिर्पत्र प्रदान गररएको   ि । 
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१.५ िस्तुगत वििरणको सीमा 

 र्स लबवरणिे बस्ततुः षडानन्द नगरपालिका के्षत्रको तथर्ाङ्किाई समटेेको ि । गाउाँ/नगर 

वस्िलुस्िलत लववरण तर्ारी कार्वलवलि २०७५ अनरुुप नगरपालिकाका लवलभन्न प्रकारका सिूनाहरू र्समा 

सांग्रह गररएका िन ् । लशक्षा, स्वास्थर्, सांिार, शालन्तसरुक्षा, र्ातार्ात, कृलष, पशपुािन र उद्योगिन्िा 

िगार्तका पेशा व्र्वसार्का सािमा बािबालिका, मलहिा र अपाांगता भएका ब्र्लक्तहरूहरूको अवस्िा 

तिा लतनिाई लदइएका सेवा र सलुविाका बारेमा पलन वस्तगुत लववरणमा समावशे गरएको ि । वस्तगुत 

लववरण तर्ारीको के्षत्र भौगोलिक रूपमा षडानन्द नगरपालिका रहकेो ि भने लवषर्वस्तकुा दृलष्टिे स्िानीर् 

लवकास मन्त्रािर्िे तोकेको घरिरूी लववरणको फारमिे समट्ेने लवषर्वस्त ुसमलेटएका िन ्। अको तफव  बषाव 

र खतेीपातीको मौसम शरुु भएको कारण घरिरूी सवेक्षणमा पररवारका सदस्र्हरूिाई नभलेटने, अलिवक 

बषवको अन्त्र् भएकोिे वडा तिा नगरका प्रलतवलनलि एवां कमविारीहरूसाँग घलनभतू ििफि, अन्तरलकर्ाव र 

परामशव  गगव सलकएन लकनकी िाि ुअलिवक बषवको र्ोजनाहरू सम्पन्न गरी लहसाब लकताब फर्छ्र्ौट गनुव 

पने, अको बषवको िालग नीलत, र्ोजना, कार्वकमव र बजटे ल्र्ाउने कार्वव्र्स्ततािे समर् अभाव हुन ु

स्वाभालवक लिर्ो तिालप सकेसम्म नगरका मखु्र् कमविारीहरूसांग परामशव गनुवका सािै वडा अध्र्क्षहरूसांग 

समन्वर् गद ैतथर्ाांक सांकिनको कार्व सम्पन्न गररएको ि ।  
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

पररच्छेद - २  

नगरपावलकाको पररिय 

२.१ नामकरण  

षडानन्द नगरपालिका नेपाि नर्ााँ सांघीर् सांरिना अनसुार प्रदशे नां १ (सालवक कोशी अञ्िि) 

भोजपरु लजल्िा को पवूी भगेमा अवलस्ित रहकेो ि । नेपाि सरकारको पलिल्िो राज्र् पनुसंरिना २०७३ 

िे सालवकको १० वटा गाउाँ लवकास सलमलतहरू (नेपािेडााँडा, केउरेनीपानी, मिूपानी, तुङ्गिेा, लकमािङु, 

खातावम्िा, कुदाककाउिे, साङ्पाङ, दउेरािी र बोर्ा) िाई समावशे गरी षडानन्द नगरपालिका बनाइएको 

हो भने र्स अलघ २०७२ मा सालवक ५ गाउाँ लवकास सलमलतहरू (खातावम्िा, केउरेनीपानी, मिूपानी, 

तङ्ुगिेा र लकमािुङ) लमिाएर षडानन्द नगरपालिका बनाइसलकएको लिर्ो । राणा शासनकािको पवूाविवलतर 

लव.सां. १९३२ सािमा र्सै नगरपालिकाको लदङ्िामा साँस्कृत पाठशािा स्िापना गरी सववसािरणको िालग 

लशक्षा प्रदान गने कार्वको अलभर्ान्ता तिा समाजसेवी अबाि बािागरुु षडानन्दको स्मलृत  तिा उनको 

नाममा षडानन्द नगरपालिका नामाकारण गररएको हो । र्स नगरपालिकाको सालवक र अलहिेको सांरिनागत 

व्र्वस्िा लनम्नानसुार ि । र्ो नगरपालिका १४ वटा वडामा लवभाजन भएको ि ।  

तावलका १:  षडानन्द नगरपावलकाको अवहलेको िडागत सांरिना र साविक सांरिना 

िडा नां साविक गा.वि.स. समािेश भएको िडाहरू 

१ नेपािेडााँडा सबै वडाहरू 

२ कुदाककाउिे सबै वडाहरू 

३ खातवम्िा सबै वडाहरू 

४ मिूपानी वडा नां. १, २, ३, ४, ६, ७, ८  र ५ 

५ मिूपानी वडा नां.  २ र ५ 

६ केउरेनीपानी वडा नां. ३, ४, ५, ८ र ९ 

७ केउरेनीपानी वडा नां. १, २, ६ र ७ 

८ तङ्ुगिेा सबै वडाहरू 

९ लकमािुङ सबै वडाहरू 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

१० साङ्पाङ सबै वडाहरू 

११ दउेरािी वडा नां. १, ३, ४, ६ र ८ 

१२ दउेरािी वडा नां. २, ५,  ७ र ९ 

१३ बोर्ा वडा नां. ५, ६, ७ र ९ 

१४ बोर्ा वडा नां.  १, २, ३, ४ र ८  

स्रोतः षडानन्द नगरपालिका, २०७५  

२.२ भौगोवलक अिवस्िवत  

पवूवमा अरुण नदी (सांखवुासभा लजल्िा), पलिममा भोजपरु लजल्िाको साल्पालसलििो 

गााँउपालिका र ट्र्ाम्केमरै्ुाँ गााँउपालिका, उत्तरमा साल्पालसलििो गााँउपालिका  र दलक्षणमा भोजपरु 

नगरपालिका र अरुण गााँउपालिकािे घरेरएर षडानन्द नगरपालिका  अवलस्ित रहकेो ि । 

२.३ िरातलीय अिस्िा 

र्स नगरपालिका २७°१५'१४.७६" दलेख २७°२५'११.६४" उत्तरी अक्षाांश र ८७° ०'५३.२८"  

दलेख ८७°१२' ४१.०४" पवूी दशेान्तरमा फैलिएको ि । समनु्द्र सतहबाट ३३६ लमटर दलेख ३,११०  लमटर 

सम्मको उिाईमा अवलस्ित  र्स नगरपालिका को कुि के्षत्रफि २४१.१५ वगव लक.लम. रहकेो ि भने कुि 

जनस ख्र्ा ३३,०९८ रहकेो ि  । अलिकतम ्लभरािो जमीनिे ँालकएको र्स नगरपालिकामा खतेीर्ोग्र् 

जलमनहरू प्रसस्त रहकेो ि । र्हााँको माटो दोमट र उब्जाउर्ोग्र् भएकोिे कृलष तिा पशपुािन ब्र्वसार्को 

िालग उपर्कू्त रहकेो ि । र्हााँका अलिकाांश जनसांख्र्ा कृलष पेशामा लनभवर रहनको कारण पलन हावापानी र 

मोटोको उववरताको कारण हो । 

२.४ हािापानी र तापक्रम 

र्ो नगरपालिकाको हावापानी समलशतोष्ण ि । अरुण नदीको लकनारामा रहकेो होिो भलूम 

िम्सवुाघाट तिा वररपरीका स्िानहरूमा अलिकतम ्३८.०० लडग्री सेलन्टग्रड सम्म तापक्रम पगु्ने गदवि । 

त्र्स्तै सबैभन्दा बँी उिाईमा रहकेो साउनेडााँडामा लहउाँदको समर्मा ०.०० लडग्री सेलन्टग्रड सम्म तापक्रम 

पगु्ने गदवि । र्स के्षत्रको हावापानी मानबीर् बसोबासको िालग अलत नै स्वास्थर्कर रहकेो ि । र्स 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

नगरपालिकामा मनसनुी बार्कुो कारण गषृ्म ऋतुमा तिुानात्मक बँी बषाव हुने हाँदा र्हााँको जलमनको 

उत्पादकत्व राम्रो ि । लहउाँदको समर्मा तुिनात्मक कम बषाव हुने गदवि । 

२.५ नदीनाला तिा तालतलैया 

र्स नगरपालिकािाई अरुण नदीिे सांखवुा सभा लजल्िावाट िुट्र्ाएको ि । र्हााँ साना तिा 

मझौिा लकलसमका खोिाहरू रहकेा िन । र्समा मखु्र् गरेर इखुववा¸ लिखुववा¸ खकुवा¸ नखवुा¸ र र्ाग्वा  

हुन । र्ी नदीहरूवाट लसांिाई तिा साना जिलबद्यतु आर्ोजनाहरू लबकास गनव सलकन्ि । र्स्तै र्स 

नगरपालिकामा लवलभन्न साना ताितिैर्ाहरू (अनसुिूी ४) रहकेा िन ् । जसमा आहािडााँडा ताि¸ 

साल्पापोखरी¸ कािीपोखरी¸ अहािेपाखरी¸ झर्ाउाँपोखरी¸ तािपोखरी¸ ििििे लसमसार¸ हााँडीदह¸ 

कााँके्रपोखरी आलद रहकेा िन । र्ी पोखरीहरूिाई प्राकृलतक रुपम ैसांरक्षण र सरसफाईको आवश्र्कता 

दलेखएको ि । नगर क्षेत्रमा रहकेा ताितिैर्ा र प्राकृलतक पोखरीहरुको सिूी लनम्नानसुार िः 

तावलका २: नगर के्षत्रमा रहेका तालतलैया र प्राकृवतक पोखरीहरु  

क्र.सां. नाम वडा नां. स्िान क्षेत्रफि (रोपनी) 

१ आहाि डााँडा ताि ३ मानेडााँडा १ 

२ साल्पा पोखरी ४ साल्पा पोखरी १ 

३ कािी पोखरी १० साङ्पाङ् २ 

४ आहािे पोखरी १० साङ्पाङ् - 

५ झर्ाउाँ पोखरी ११ झर्ाउाँ पोखरी - 

६ तािपोखरी ११ तािपोखरी - 

७ ििििे लसमसार क्षेत्र ११ झर्ाउाँ पोखरी - 

८ हााँडी दह ११ झर्ाउाँ पोखरी - 

९ कााँके्र पोखरी १३ - - 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

श्रोत नक्सा १: नगरपावलका के्षत्रमा रहेका मुख्य नदीहरू 

 
स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

२.६ िनजांगल र जीिजन्तु 

र्ो नगरपालिका बनजांगििे ँालकएको नगरपालिका हो । र्हााँ ९९ वटा सामदुालर्क वनहरू 

(अनसुिूी २३) रहकेा िन ् । र्ो नगरपालिका रुद्राक्षको िालग प्रलशद्ध स्िान हो । रुद्राक्षको लबरुवा 

ब्र्वसालर्क रुपमा खतेवारीमा िगाउने र सोको लबक्री लबतरण प्रसस्त गररन्ि । असोक¸ िााँप¸ गरुााँस 

ँ्र्ाङ्ग्रे¸ सल्िो¸ लििाउने¸ पात्िे¸ साि¸ अलम्िसो¸ काउिो जस्ता उपर्ोगी बनस्पलतहरू पाईन्ि । त्र्स्तै 

लिराईतो¸ जटामसी¸ पााँिअम्िे¸ नागवेिी जस्ता जलडबटुीहरू पाईन्ि सािै र्सिाई ब्र्वसालर्क खतेी गनव 

सलकने सम्भावनाहरू रहकेो ि । र्स नगरपालिकामा अिैिी खतेीको भरैहकेो र सोको िालग प्रसस्त 

सम्भावना रहकेो ि । 

र्हााँ बाघ¸ भािु̧  मगृ¸ बनेि¸ स्र्ाि¸ वााँदर¸ ँेडु¸ रेड पाण्डा आलद जांगिी जनावरहरू तिा डााँफे¸ 

मनुाि¸ सगुा¸ कालिज¸ ँुकुर¸ कााँडे भ्र्ाकुरा¸ कोकिे̧  काग¸ रुपी¸ जरेुिी¸ लफस्टा जस्ता पांिीहरू रहकेा 

िन ्। 

२.७ िावमवक तिा पयवटकीय के्षत्रहरू 

र्स नगरपालिकामा िालमवक तिा पर्वटकीर् स्ििहरू प्रसस्त रहकेा िन ् । जसमा मखु्र् गरेर 

लसताराम मलन्दर¸ रामिन्द्र मलन्दर¸ षडानन्द शालिक¸ कैिासडााँडा¸ गणशे मलन्दर¸ जल्पा मलन्दर¸ गमु्वा¸ 

पखवुा दवेीिान¸ िण्डीिान¸ साउनेडााँडा¸ लित्रगपु्ता¸ िााँगिेाम¸ लसके्तिटार¸ सलतघाट¸ गरुुङडााँडा¸ 

गँीगाउ¸ र्ोगमार्ा समालिस्िि आलद हुन ्। र्सको वारेमा लवस्ततृ लबवरण र्सै पसु्तकको तालिका नां ५२ 

मा प्रस्ततु गररएको ि । 

२.८ िडा तिा टोलिस्तीहरू  

र्स नगरकालिकामा जम्मा १४ वडाहरू र १७० भन्दा  बँी टोिबस्तीहरू रहकेा िन ्। र्सको 

लबस्ततृ लववरण अनसुिूीमा उल्िेख ि  ।  

२.९ सामावजक-सााँस्कृवतक अिस्िा 

र्स नगरपालिका लभत्र लवलभन्न जालत जनजालत र  लवलभन्न िमव सम्प्रदार्का मालनसहरूको 

बसोबास रहकेो ि । समग्रमा जनसााँलख्र्क अवस्िा हदेाव र्स नगरपालिकामा लवलभन्न जातजालतहरू रहकेा   

ि । त्र्समा राई, क्षेत्री¸ तामाङ, नेवार¸ ब्राह्माण¸ मगर, शपेाव, गरुुङ मखु्र् जालतहरू रहकेा िन ्। सबैभन्दा 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

बँी राईको घरिरूी सांख्र्ा र जनसांख्र्ा ि भने त्र्सपलि क्रमशः के्षत्री र बाहुनको घरिरूी सांख्र्ा र जनसांख्र्ा 

िेरै रहकेो ि । र्ो नगरपालिकाका अलिकाांश जनसांख्र्ा कृलष पेशामा आबद्ध र जीलवकोपाजवनको िालग 

लनभवर रहकेा िन ्भने केही जनसांख्र्ा व्र्ापारव्र्सार् र अन्र् रोजगारीमा पलन आबद्ध िन ्। कृलष पेशा िाडेर 

व्र्ापारव्र्सार्, स्िानीर् तिा बैदलेशक रोजगारीमा सांिग्न हुने जनसांख्र्ा लबस्तारै बँ्द ैगएको दलेखन्ि । 

र्ातार्ात र अन्र् पवूविारहरूको लवकास, लवकास लनमावणको गलत र सिूना प्रलवलिमा सववसािरणको पहुाँि 

बलृद्धसाँग ैर्हााँका बालसन्दाहरूको जीवनशैिीमा उल्िेख्र् पररवतवन अएको ि । र्ातार्ात सलुविाको पहुाँि 

बँ्द ैगएकोिे  नगरके्षत्रमा साना साना बजारकेन्द्रहरू िलपांद ैर लवकास हुाँद ैगएको ि ।  

सािै सांघीर्ताको  नर्ााँ सांरिना र व्र्वस्िािे गदाव नगरपालिकाको भलूमका बँ्को र त्र्सै अनरुुप 

स्िानीर् स्तरको लवकासका र्ोजना तिा कार्वक्रमहरू तजुवमा र कार्ावन्वर्न हुने वातावरण लसजवना भएकोिे 

र्स नगरपालिका लभत्र लवकासका गलतलवलिहरू स्र्ानीर् समदुार्को माग एवां आवश्र्क्ता अनरुुप भइरहकेो 

ि । र्सका िालग नगरको र्ोजनाबद्ध लवकास, सांभाव्र् पर्वटन िेत्रको लवकास एवां प्रवदवन, कृलष र 

व्र्ापारव्र्ावसार् क्षेत्रको समेत सन्तलुित ँांगिे लवकास गनुव पने दलेखन्ि । र्सिे नगरपालिका क्षेत्रमा 

लवकास र नगरबासीमा आलिवक समलृद्ध ल्र्ाउन राम्रो टेवा पगु्ने लवस्वास लिइएको ि । 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

 

तावलका ३: स्िानीय विशेष िाडवपिव तिा जात्रा र मेलाहरूको वििरण 

क्र.सां. मनाइने मवहना िाडवपिव / जात्रा / मेलाहरूका नाम वतवि/ िाड मनाउने विशेष वदन िाड मनाउने जातजावत 

तिा िमावलम्िीहरू 

१ वशैाख मातालतिव औांसी बैशाख औ ांसी लहन्द ूिमाविम्बी 

२ वशैाख अक्षर् लत्रतीर्ा ( सववत तिा सात ुबाड्ने पवव)  बैशाख कृष्ण त्रर्ोदशी लहन्द ूिमाविम्बी 

३ वशैाख/ जषे्ठ िण्डी (उभौिी, उिौिी) बदु्ध जर्न्ती बैशाख शकु्ि पलूणवमा राई/ बौद्ध िमाविम्बी 

४ वशैाख/ जषे्ठ पोखवूा भञ्र्ाांग मिेा बैशाख शकु्ि पलूणवमा सबै स्िानीर्बासी  

५ आषाँ असार पन्द्र असार १५ सबै लकसान  

६ श्रावण  ितुो फाल्ने पवव  श्रावण १  सबै लकसान  

७ श्रावण भाद्र िाखे जात्रा   पणूीमा दलेख कृष्ण जन्मअष्टमी सम्म  नेवार  

८ भाद्र कृष्ण जन्मअष्टमी  भाद्र कृष्ण अष्टमी  लहन्द ूिमाविम्बी 

९ भाद्र हररतालिका तीज भाद्र कृष्ण लिलतर्ा र ततृीर्ा लहन्द ूिमाविम्बी 

१० भाद्र पोखवूा भञ्र्ाांग मिेा पणूीमा सबै स्िानीर्बासी  

११ आलर्श्न बडा दशैं/ लबजर्ा दशमी  आलर्श्न शकु्ि पक्ष  लहन्द ूिमाविम्बी 

१२ कालतवक लतहार/िक्ष्मी पजुा/ भाइ टीका कालतवक कृष्ण त्रर्ोदशीबाट कालतवक शकु्ि लितीर्ा सम्म लहन्द ूिमाविम्बी 

१३ कालतवक महागरुु फाल्गनुन्द जर्न्ती कालतवक शकु्ि ितदुवशी लकरात िमाविम्बी 

१४ मांलसर ठुिी एकाशी (तुिसी लबवाह )  मांलसर शकु्ि एकादशी लहन्द ूिमाविम्बी 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

१५ मांलसर साकेिा ( उिौिी),र्ोमरीपलुन्ह,िान्र् पलूणवमा मांलसर शकु्ि पलूणवमा राई, नेवार तिा लहन्द ू

१६ मांलसर बािाितदूवशी मिेा मांलसर कृष्ण ितदुवशी लहन्द ूिमाविम्बी 

१७ पौष लक्रसमस डे  लडसेमबर-२५  ईसाइ िमाविम्बी  

१८ पौष तम ुल्होसार पसु १५  गरुुङ 

१९ माघ माघ ेसांक्रालन्त माघ १ गते सबै स्िानीर्बासी/ लहन्द ू

िमाविम्बी 

२० माघ  सोनाम ल्होसार माघ ११ गते तामाङ 

२१ माघ वसन्त पञ्िमी ( सरस्वती पजुा )  माघ शकु्ि पञ्िमी  सबै लवद्यािी 

२२ फाल्गनु महा लशवरात्री पवव फाल्गनु कृष्ण त्रर्ोदशी लहन्द ूिमाविम्बी 

२३ फाल्गनु फाग ुपलूणवमा फाल्गनु पलूणवमा  लहन्द ूिमाविम्बी 

२४ फाल्गनु ग्र्ाल्पो ल्होसार फाल्गनु १५ शपेाव  

२५ िैत्र घोडे जात्रा  िैत्र औांसी  नेवार  

२६ िैत्र िैते दशैं / राम नवमी िैत्र शकु्ि नवमी  लहन्द ूिमाविम्बी 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

 

पररच्छेद - ३ 

पाररिाररक वििरण तिा जनसांख्याको अिस्िा 

३.१ िडा अनुसार घरिूरी तिा जनसांख्या वििरण  

षडानन्द नगरपालिकामा आलिवक बषव २०७५÷७६ (२०७६ असार मसान्त) सम्ममा कूि ७ हजार 

२५ पररवार सांख्र्ा रहकेो ि । जस मध्र्े सबैभन्दा िेरै पररवार वडा नां. १ मा ८५६ अिावत् ११ प्रलतशत 

रहकेो ि भने सबैभन्दा कम पररवार वडा नां. ३ मा ३३८ अिावत ्५ प्रलतशत मात्र रहकेो ि । र्स नगरमा प्रलत 

पररवार औषत सदस्र् सांख्र्ा ५ जना रहकेो ि । औषत पररवार सदस्र् सांख्र्ा सबैभन्दा िेरै वडा नां. ११ मा 

६ र सबैभन्दा कम वडा नां. १ मा ५ जना रहकेो ि । र्स नगरपालिकाको कूि एवां सबै १४ वडाको वडागत 

पररवार सख्र्ा, हरेक वडाको जनसांख्र्ािे ओगटेको लहस्सा र हरेक वडाको औषत पररवार सदस्र् सांख्र्ा 

सम्बन्िी लववरण तिको तालिकामा उल्िेख िः Þ 

तावलका ४: िडा अनुसार पररिार सांख्या, जनसांख्या, प्रवतशत र औषत पररिार ाकार 

िडा नां पररिार सांख्या जनसांख्या 
जनसांख्या 

प्रवतशत 

औषत पररिार 

सख्या 

१ ८५६ ३,९६२ ११.५ ४.६ 

२ ४७६ २,२२० ६.४ ४.७ 

३ ३३८ १,७९० ५.२ ५.३ 

४ ४३२ २,१५७ ६.३ ५.० 

५ ४८५ २,२३३ ६.५ ४.६ 

६ ४९८ २,२९७ ६.७ ४.६ 

७ ४२८ २,२४५ ६.५ ५.२ 

८ ५५३ २,७३५ ८. ४.९ 

९ ३४५ १,६५९ ४.८ ४.८ 

१० ६९६ ३,२७३ ९.५ ४.७ 

११ ५७७ ३,१२४ ९.१ ५.४ 

१२ ५७८ २,७२२ ७.९ ४.७ 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

१३ ३८१ १,९४१ ५.७ ५.१ 

१४ ३८२ १,९८२ ५.८ ५.२ 

जम्मा  ७,०२५ ३४,३४० १०० ४.९ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६ 

र्स नगरपालिकामा आलिवक बषव २०७५÷७६ (२०७६ असार मसान्त) सम्ममा कूि जनसांख्र्ा 

३४ हजार ३ सर् ४० रहकेो ि । त्र्समध्र्े मलहिाको जनसांख्र्ा १६ हजार ६ सर् १३ र परुुषको जनसांख्र्ा 

१७ हजार ७ सर् २७ रहकेो ि । समग्रमा मलहिाको जनसांख्र्ा (४८.३७ प्रलतशत) भन्दा परुुषको जनसांख्र्ा 

कम अिावत ्५१.६३ प्रलतशत रहकेो ि भने सबै १४ वटै वडामा मलहिाको तिुनामा परुुषको जनसांख्र्ा 

केही बँी रहकेो दलेखन्ि । 

वडागत पररवार सांख्र्ात्मक अवस्िा प्रलतशतमा तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको ि  

 

नेपािको जनसााँख्र्ीक अवस्िा हदेाव मलहिा र परुुषको जनसााँख्र्ीक अनपुात ठीक उल्टो अिावत ्

परुुषको जनसांख्र्ा बँी र मलहिाको जनसांख्र्ा कम ि । र्स नगरपालिकाको कूि एवां सबै १४ वडाको 

वडागत जम्मा र िैंलगक जनसाांख्र्ीक लववरण तिको तालिकामा उल्िेख िः 
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ग्राफ १; िडागत पररिार सांख्या

वडा नां. १ वडा नां. २ वडा नां. ३ वडा नां. ४ वडा नां. ५ वडा नां. ६ वडा नां. ७

वडा नां. ८ वडा नां. ९ वडा नां. १० वडा नां. ११ वडा नां. १२ वडा नां. १३ वडा नां. १४
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

तावलका ५: िडा अनुसार लैङ्वगकताको ािारमा जनसांख्याको वििरण 

िडा नां पररिार सांख्या  मवहला पुरुष जम्मा जनसांख्या  मवहला प्रवतशत 

१ ८५६ १,९४५ २,०१७ ३,९६२ ४९.०९ 

२ ४७६ १,०५९ १,१६१ २,२२० ४७.७० 

३ ३३८ ८६५ ९२५ १,७९० ४८.३२ 

४ ४३२ १,०४६ १,१११ २,१५७ ४८.४९ 

५ ४८५ १,११४ १,११९ २,२३३ ४९.८९ 

६ ४९८ १,१३८ १,१५९ २,२९७ ४९.५४ 

७ ४२८ १,०७९ १,१६६ २,२४५ ४८.०६ 

८ ५५३ १,३०८ १,४२७ २,७३५ ४७.८२ 

९ ३४५ ८०६ ८५३ १,६५९ ४८.५८ 

१० ६९६ १,५९१ १,६८२ ३,२७३ ४८.६१ 

११ ५७७ १,५०६ १,६१८ ३,१२४ ४८.२१ 

१२ ५७८ १,२७३ १,४४९ २,७२२ ४६.७७ 

१३ ३८१ ९३३ १,००८ १,९४१ ४८.०७ 

१४ ३८२ ९५० १,०३२ १,९८२ ४७.९३ 

जम्मा  ७०२५ १६,६१३ १७,७२७ ३४,३४० ४८.३८ 

प्रलतशत   ४८.३७ ५१.६३   १००.०० 

 स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६ 

िैङ्लगक आिारमा वडागत जनसांख्र्ा लवतरण तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

 

रालष्ट्रर् जनगणना २०६८ को तिुनामा हािै सम्पन्न घरिरूी सवके्षण २०७६ को जनसांख्र्ा २ 

हजार ७ सर् ३० िे बँेको ि । र्ो ८ बषवको अन्तरािमा ८.६४ प्रलतशत अिावत ्बालषवक सरदर २ प्रलतशतिे 

बलृद्ध भएका दलेखन्ि । र्स नगपालिकाको १४ वटा वडा मध्र्े ११ वटा वडामा जनसांख्र्ा बँेको ि । जसमा 

सबैभन्दा बँी बडा नां. ८ मा ४९५ जना र सबैभन्दा कम वडा नां. १३ मा ६२ जना बँेको ि । अको तफव  ३ 

वटा वडाहरू (वडान नां. २, ९ र १०) मा जनसांख्र्ा घटेको ि । सबैभन्दा बँी वडा नां. २ मा २४१ जना र 

सबैभन्दा कम वडा नां. ९ मा ६ जना घटेको दलेखन्ि । र्सरी जनसांख्र्ा बलृद्ध वा कम हुनुको मखु्र् कारण 

बसाइसराई प्रमखु रहकेो दलेखन्ि । हरेक वडाको जनसाांख्र्ीक घटबँ अवस्िा तिको तालिकामा उल्िेख 

िः  

 

१९४५

१०५९

८६५

१०४६

१११४

११३८
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८०६
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ग्राफ २; लैङ्वगक ािारमा िडागत जनसांख्या परुुष

मलहिा
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

 

तावलका ६: रावरिय जनगणना २०६८ र घरिूरी सिेक्षण (२०७६) को घरिूरी र जनसांख्याको तुलना 
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िमव मान्ने वा आस्िा राख्ने घरपररवार बसोबास गरेको देखाउाँि । िालमवक आस्िाको आिारमा सबै भन्दा 

िेरै पररवार सांख्र्ा लहन्द ूिमव मान्ने रहको ि, जनु  ५९.५१ प्रलतशत ि र त्र्स पलि दोस्रो र तेस्रो स्िानमा 

क्रमशः बौद्ध (२२ दशमिब ४४ प्रलतशत) र लकरााँत (१७.५१ प्रलतशत) रहकेो ि ।  वडागत आिारमा हदेाव 

वडा नां. ९, १० र १३ मा बौद्ध िमव मान्ने घरपररवारको बाहुल्र्ता ि भने बााँकी सबै वडाहरूमा लहन्द ूिमव 

मान्ने घर पररवारको बाहुल्र्ता रहकेो ि । िालमवक आिारमा वडा अनसुार पररवार सांख्र्ाको लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका १२: िडागत रुपमा िावमवक ािारमा पररिार सांख्या वििरण  

िडा नां. वहन्दू िौध्द वकरााँत वक्रवस्ियन अन्य जम्मा 

१ 
५८६ १ २६९   ० ८५६ 

२ 
२३७ ७४ १६१ १ ३ ४७६ 

३ 
७६ ८३ १७४ ४ १ ३३८ 

नेपािी 

४०%

राई 

२५%

नेपािभाषा

८%

मगर

४%

शपेाव

३%

गरुुङ

२%

लिम्बु

०.१% तामाङ

१८%

ग्राफ ६; मातृभाषाको ािारमा जनसांख्या वितरण
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४ 
२०० ११० ८८ ३४ ० ४३२ 
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४६१ ११ ४ ९ ० ४८५ 

६ ४५० ७ ३८ ३ ० ४९८ 

७ 
३३५ ७४ १३ ६ ० ४२८ 

८ 
२६९ २२६ ५३ ५ ० ५५३ 

९ 
५३ २५२ २८ १२ ० ३४५ 

१० 
१२७ ३३२ २३१ ६ ० ६९६ 

११ 
४३८ ५३ ७७ ९ ० ५७७ 

१२ 
५०६ ७० १ १ ० ५७८ 

१३ 
१०७ २३९ २७ ५ ३ ३८१ 

१४ 
२६५ ४४ ६७ ५ १ ३८२ 

जम्मा ४,११० १,५७६ १,२३१ १०० ८ ७,०२५ 

प्रवतशत ५८.५१ २२.४४ १७.५१ १.४२ ०.११ १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

िालमवक आस्िाको आिारमा नगरपालिकाको जनसांख्र्ा लवतरण ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

 

लहन्दू

५९%

बौध्द

२२%

लकरााँत

१८%

लक्रलस्िर्न

१%

अन्र्

०।३०%

ग्राफ ७; िमवको ािारमा जनसांख्या
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३.६  जावत तिा जनजावतगत ािारमा जनसांख्या वििरण 

घरिरूी सवके्षण (२०७६) का अनसुार षडानन्द नगरपालिकामा बीस भन्दा बँी लवलभन्न 

जातजालत, जनजालत समदुार्का बसोबास रहकेो दलेखन्ि । एक सर् भन्दा बँी सांख्र्ामा पररवार भएका 

१२ जातजालत एवां जनजालत समदुार्हरू रहकेा िन ्भने एक हजार भन्दा बँी पररवार सांख्र्ा भएका जालत, 

जनजालत जम्मा तीन वटा (राई, के्षत्री र तामाङ) िन ्।  

समग्रमा लकरााँत राई समदुार्को बाहुल्र्ाता रहकेो र्स नगरपालिकामा वडा नां. १, २, ३, ४ र 

१४ मा बाहुल्र्ता रहकेो ि । राईको पररवार सांख्र्ा नगरपालिकाको कूि पररवार सांख्र्ाको एक िौिाई 

भन्दा बँी (अिावत ्२५.२७ प्रलतशत) ि भने दोस्रो र तेस्रो स्िानमा क्रमशः क्षेत्री (१९ प्रलतशत) र तामाङको 

(१८.५२ प्रलतशत) रहको ि । क्षेत्री जालतको बाहुल्र्ता वडा नां. ५, ६, ११ र १२ मा रहकेो दलेखन्ि । 

त्र्सैगरी वडा नां. ७, ८, ९, १० र १३ मा भने तामाङको बाहुल्र्ता रहकेो दलेखन्ि । जातजालत एवां 

जनजालतगत आिारमा वडा अनसुार पररवार सांख्र्ाको लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 
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तावलका १३: जावत तिा जनजावतगत ािारमा घरिूरी सांख्या वििरण 

जावत, 

जनजावत 

िडा न  जम्मा  प्रवतशत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 

वकरााँत राई ३१४ १९१ १७८ ११६ १३३ १०३ १५ ७३ ७० २७० १२४ ३७ ३४ ११७ १,७७५ २५.२७ 

के्षत्री २७९ ८० ४२ ५० १७५ ११० ६० ६० ५ १८ १६० २१६ २५ ५५ १,३३५ १९.०० 

तामाांङ २ ५४ ५८ ९० १० ८ ७१ २१२ १५८ २९३ ८० ९२ १४९ २४ १,३०१ १८.५२ 

नेिार २७   २ २५ ७ ६८ ८० ७१ ६ २ ४२ २० ९९ ६१ ५१० ७.२६ 

ब्राह्मण ७० ९० २४ १९ ८ ४२ ४२ ८   १६ २८ ३८ ६ ८ ३९९ ५.६८ 

कामी ३३ १० ७ १६ ५३ ३८ ३७ ६२ २ २७ ३४ ४१ ३ ८ ३७१ ५.२८ 

मगर ४     १८ ६३ ७ ६५ १     २५ ७७ २७ २६ ३१३ ४.४६ 

साकी ३९ ६   २१ ४ ६९ २४ १५   २ २७ ३   १६ २२६ ३.२२ 

शेपाव   ९ १० ३       ७ ९१ ४०     ३३   १९३ २.७५ 

गुरुङ  २२ ८ १ १० ७ ८ ९ ५ ६ ८ ५ १६ ४ ८ ११७ १.६७ 

दमाई २३ १   २९ १ १४ १२ ३   ४ ८ ८     १०३ १.४७ 

भुजेल २१           १ ६           ४९ ७७ १.१० 

जोगी ४ १७ १६ २३ ५ ० १ १५ ३ ० ३१ १ १ 0 ११७ १.६७ 

कुमाल           २८           २३     ५१ ०.७३ 

सुनुिार   १०   ८ २   ५   ४ १६       १ ४६ ०.६५ 

माझी  १७       १७ १           ६     ४१ ०.५८ 

ठकुरी       ४     ५ १०     ११       ३० ०.४३ 

योगी                           ८ ८ ०.११ 
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वलम्ि ु           २   ४     १       ७ ०.१० 

अन्य १ ० ० ० ० ० १ १ ० ० १ ० ० १ ५ ०.०७ 

जम्मा ८५६ ४७६ ३३८ ४३२ ४८५ ४९८ ४२८ ५५३ ३४५ ६९६ ५७७ ५७८ ३८१ ३८२ ७,०२५ १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

िालमवक आस्िाको आिारमा नगरपालिकाको जनसांख्र्ा लवतरण ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 
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३.७  वलङ्गको ािारमा घरमूलीको वििरण  

घरिरूी सवके्षण (२०७६) िे षडानन्द नगरपालिकामा परुुष घरमिूीको सांख्र्ा बँी (कूि पररवार 

सांख्र्ाको तीन िौिाई भन्दा बँी) रहकेो दखेाउाँि । नगरको कूि ७,०२५ पररवार मध्र्े ५,४०३ पररवार 

(अिावत ्िगभग ७७ प्रलतशत) को घरमिूी परुुष र बााँकी १,६२२ पररवार (अिावत ्२३ प्रलतशत) को घरमिूी 

भने मलहिाहरू रहकेो दलेखन्ि । सबै १४ वडामा नै मलहिा भन्दा परुुष घरमिूी भएको पररवारको सांख्र्ा 

बलँ रहकेो ि । िैंलगक आिारमा घरमिूी र वडा अनुसार पररवार सांख्र्ाको लववरण तिको तालिकामा 

प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका १४: वलांगको ािारमा घरमूलीको वििरण 

िडा नां. घरमूलीको वििरण 

मवहला पुरुष जम्मा मवहला % 

१ १०४ ७५० ८५४ १२.१८ 

२ १२६ ३५० ४७६ २६.४७ 

३ ७२ २६६ ३३८ २१.३० 

४ १२२ ३१३ ४३५ २८.०५ 

५ ८१ ४०४ ४८५ १६.७० 

६ १५३ ३४४ ४९७ ३०.७८ 

७ ६१ ३६७ ४२८ १४.२५ 

८ १०१ ४५२ ५५३ १८.२६ 

९ १३१ २१४ ३४५ ३७.९७ 

१० १६३ ५३३ ६९६ २३.४२ 

११ १६६ ४११ ५७७ २८.७७ 

१२ १७८ ४०० ५७८ ३०.८० 

१३ ११२ २६९ ३८१ २९.४० 

१४ ५२ ३३० ३८२ १३.६१ 

जम्मा १,६२२ ५,४०३ ७,०२५ २३.०९ 

प्रवतशत २३.०९ ७६.९१   

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

मलहिा र परुुष घरमिूीको आिारमा वडागत घरिरूी लवतरण तिको ग्राफमा प्रस्ततु िः 
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३.८ पररिारको प्रकारका ािारमा घरिूरी सांख्या 

घरिरूी सवके्षण (२०७६) िे षडानन्द नगरपालिकामा एकि पररवारको सांख्र्ा बँी (झण्डै ७१ 

प्रलतशत) र सांर्कु्त पररवारको सांख्र्ा कम (अिावत ्२९ प्रलतशत) रहकेो दखेाउाँि । र्स नगरपालिकाको १४ 

वडा मध्र्े वडा नां. ६ मा मात्र सांर्कु्त पररवारको सांख्र्ा बँी ि । र्स वडामा बसोबास गन ेजम्मा ४९८ 

पररवार मध्र्े ३९२ पररवार (िगभग ७९ प्रलतशत) सांर्कु्त पररवार र बााँकी १०६ मात्र एकि पररवार रहकेो 

दलेखन्ि । पररवारको लकलसमको आिारमा वडा अनसुार पररवार सांख्र्ाको लववरण तिको तालिकामा 

प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका १५: पररिारको प्रकारका ािारमा पररिार  सांख्या 

िडा नां. सांयुक्त एकल जम्मा 

१ १२७ ७२९ ८५६ 

२ ४ ४७२ ४७६ 
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१७८

११२

५२

७५०

३५०

२६६

३१३

४०४

३४४

३६७

४५२

२१४

५३३

४११

४००

२६९

३३०

ग्राफ ९; मवहला र पुरुष घरमूली भएका घरिूरी सांख्या

परुुष मलहिा
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५ १०५ ३८० ४८५ 
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७ १६४ २६४ ४२८ 

८ २५६ २९७ ५५३ 

९ ५४ २९१ ३४५ 

१० १८३ ५१३ ६९६ 

११ १५३ ४२४ ५७७ 

१२ १५३ ४२५ ५७८ 

१३ ७१ ३१० ३८१ 

१४ १५५ २२७ ३८२ 

जम्मा २,०६४ ४,९६१ ७,०२५ 

प्रवतशत २९.३६ ७०.६४ १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  
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३.९ घरको स्िावमत्िका ािारमा घरपररिार वििरण 

घरिरूी सवके्षण (२०७६) अनसुार र्स षडानन्द नगरपालिकाको कूि ७,०२५ पररवार मध्र्े 

६,६८९ (अिावत ्९५.२२ प्रलतशत) पररवारको आफ्नै स्वालमत्वको घर भएको (आफ्नै घरमा बसेको पाइर्ो) 

भने ३१७ पररवार भने भाडामा बसेको र १९ पररवार आफन्त एवां जग्गािनी जस्ता अरुको घरमा भाडा 

नलतरी बसेका िन ्।  िेर िोर सबै वडामा पररवारहरू घरभाडामा बसेका िन ्। घरको स्वालमत्वको आिारमा 

वडा अनसुार पररवार सांख्र्ाको लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका १६: घरको स्िावमत्िका ािारमा घरपररिार सांख्या वििरण (िडागत) 

िडा न. ाफ्नो भाडामा अन्य जम्मा 

१ 
७९३ ५८ ५ ८५६ 

२ 
४४७ २९ ०  ४७६ 

३ 
३२९ ९  ० ३३८ 

४ 
३७० ६० २ ४३२ 

५ 
४७८ ७  ० ४८५ 

६ 
४७९ १३ ६ ४९८ 

७ 
४१६ १२  ० ४२८ 

८ 
५३१ २१ १ ५५३ 

९ 
३१८ २७  ० ३४५ 

१० 
६७७ १९  ० ६९६ 

११ 
५४८ २९  ० ५७७ 

१२ 
५७१ ३ ४ ५७८ 

१३ 
३६७ १३ १ ३८१ 

१४ 
३६५ १७  ० ३८२ 

जम्मा ६,६८९ ३१७ १९ ७,०२५ 

प्रवतशत ९५.२२ ४.५१ ०.२७ १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  



 

41 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

घरको स्वालमत्वको आिारमा नगरपालिकाको घरिरूी लवतरण ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

 

३.१० घरले ििेको जग्गाको वकवसमको ािारमा घरपररिार वििरण 

घरिरूी सवके्षण (२०७६) अनुसार र्स षडानन्द नगरपालिकाको कूि ७,०२५ पररवार बसेको 

घरिे ििेको जग्गा नम्बरी, गठुी, भाडाको र ऐिानी गरर िार लकलसम रहकेो ि । कूि पररवार मध्र्े ६,७४१ 

(अिावत ्९६ प्रलतशत) पररवार बसेको घर नम्बरी जग्गामा बनेका, १५८ पररवार बसेको घर ऐिानीमा 

बनेको, ७९ पररवार बसेको घर भाडामा लिएको जगगामा बनेका र बााँकी ४७ पररवार बसेको घर गठुीको 

जग्गामा बनेको पाइर्ो । तीन वटा वडाहरू (वडा नां. ४, ५ र ६) मा गठुीको जग्गामा घर बनेको पाइर्ो 

सबैभन्दा बँी वडा नां. ५ मा ४० पररवार बसेको घर गठुीको जग्गामा बनेको पाइर्ो । घरिे ििेको जग्गाको 

लकलसमको आिारमा वडागत पररवार लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका १७: घरले िरेको जग्गाको वकवसमको ािारमा िडागत घरपररिार वििरण 

िडा नां. घर रहेको जग्गाको प्रकार र घरसांख्या जम्मा 

नम्बरी गठुी भाडा ऐिानी अन्र् 
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प्रवतशत ९६ ०.७ १.१ २.२ - १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

३.११ िैिावहक अिस्िाको ािारमा जनसांख्या 

घरिरूी सवके्षण (२०७६) अनुसार र्स षडानन्द नगरपालिकामा लववाह गने उमरे पलुगसकेका कूि ३४,३४० 

जनसांख्र्ा मध्र्े १५ बषव मालिका २५,०१६ जनासांख्र्ा रहकेा िन ्। र्स उमरे समहूका जनसांख्र्ा मध्र् े

झण्डै ७५ प्रलतशत जनसांख्र्ा लववालहत एवां २५ प्रलतशत बैवालहक जीवनमा रहकेा िन ्। बााँकी ३५ प्रलतशत 

जनसांख्र्ा भने लववाह नभएका र लववाह गरे पलन  प्रलतशत जनसांख्र्ा भने अलववालहत िन ्। लववालहतमध्र्े 

पलन एकि लववाह (एक पटक मात्र लववाह गरेका) ६८.८६ प्रलतशत जनसांख्र्ा, बहुलववाह गने जनसांख्र्ा 

१.८५ अिावत ्४६४ जना, पनुःलववाह गने ११४ जना र लवदरु एवां लविवब ९०१ जना रहकेा िन ्। जम्मा 

४६४ जना बहुलववाह गने जसमध्र्े ३५९ जना परुुष र १०५ जना मलहिा रहकेा िन ् । पनुःलववाह गने 

जनसांख्र्ा ११४ जना रहकेा र ती मध्र्े ८२ जना परुुष  बााँकी ३२ जना मलहिा रहकेा िन ्। बहुलववाह 

गनेको सांख्र्ा सबैभन्दा बँी वडा नां. १ मा (१६८ जना) र सबैभन्दा बँी पनुःलववाह गनेको सांख्र्ा वडा नां. 

९ मा ४३ जना रहकेा िन ्। ववैालहक अवस्िाको आिारमा वडागत जनसाांलखक लववरण तिको तालिकामा 

प्रस्ततु िः 
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३.१२ विििा र विदुर जनसांख्या 

घरिरूी सवके्षण (२०७६) अनसुार र्स षडानन्द नगरपालिकामा जम्मा ९११ जना लवदरु तिा 

लविवा जनसांख्र्ा रहकेा िन ्। जसमध्र्े ६९२ जना (अिावत ्७५.९६ प्रलतशत) लविवा र बााँकी २१९ जना 

(अिावत ्२४.०४ प्रलतशत) लवदरु रहकेा िन ्। सबै वडामा लवदरु तिा लविवा िन ्। िैंलगक लहसाबिे वडा 

नां. २ बाहके अरु सबै वडामा लवदरुको भन्दा लविवाहरूको सांख्र्ा बँी रहको ि । वडागत आिारमा 

लविवा तिा लवदरुको जनसाांलखक लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका १९: विििा तिा विदुर जनसांख्या वििरण  

िडा नां. विििा विदुर जम्मा 
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स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  
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३.१८  व्यवक्तगत घटना सम्िन्िी वििरण 

३.१८.१ जन्म, मृत्यु, वििाह र सम्िन्ि विच्छेद  दताव सम्िन्िी वििरण 

र्स षडानन्द नगरपालिकाको वडा कार्ाविर्हरूमा २०७५ साि साउन १ गते दलेख २०७६ साि 

बैशाख मसान्तसम्म दताव भएका व्र्लक्तगत घटनाहरूको लववरण अनसुार जम्मा १,३३७ जनाको जन्म दताव, 

२९३ जनाको मतृ्र् ुदताव, ३४५ जोडीको लववाह दताव र ७ जोडीको सम्बन्ि लवच्िेदको घटना दताव भएको 

ि । वडागत घटना दताव लववरण तालिकामा प्रस्ततु िः  

तावलका २६: िडागत रुपमा व्यवक्तगत घटना सम्िन्िी वििरण 

िडा जन्म दताव सांख्या मृत्यु दताव सांख्या वििाह दताव 

(जोडी)  

सम्िन्ि विच्छेद 

(जोडी)  

मवहला पुरुष जम्मा मवहला पुरुष जम्मा   

१ ७२ ५३ १२५ ८ १६ २४ ३८ - 

२ ८१ ७४ १५५ १४ २० ३४ ४३ १ 

३ २८ २८ ५६ ४ ५ ९ २० - 

४ ३६ ५२ ८८ ६ १३ १९ २८ २ 

५ ३१ ४३ ७४ ५ ४ ९ १६ - 

६  ४० ४३ ८३ ७ ९ १६ १८ - 

७ ४२ ४१ ८३ १६ १२ २८  ० - 

८ ४८  ५१ ९९ ७ १० १७ ३२  ३ 

९ २७ ३३ ६० १ ५ ६ १८ - 

१० १०२ ८४ १८६ १८ २१ ३९ २७ - 

११ ५० ४५ ९५ १२ १३ २५ २० १ 

१२ ६० ४३ १०३ १५ १४ २९ ३५ - 

१३ १७ ३८ ५५ ५ १५ २० २४ - 

१४ ३४  ४१  ७५ ८ १० १८ २६ - 

जम्मा ६६८ ६६९ १३३७ १२६ १६७ २९३ ३४५ ७ 

स्रोत :षडानन्द नगरपालिकाको वडा  कार्ाविर्हरू, २०७६  
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३.१८.२ िसाई सराई सम्िन्िी वििरण  

र्स नगरपालिकाको वडा कार्ाविर्हरूमा २०७५ साि साउन १ गते दलेख २०७६ साि बैशाख 

मसान्तसम्म दताव भएका व्र्लक्तगत घटनाहरूको लववरण अनसुार जम्मा २७२ पररवारहरू बसाई सराई 

भएको लववरण वडा कार्ाविर्हरूमा दताव भएको ि । वडा नां. ७ मा भने बसाई सराईको घटना दताव भएको 

िैन अिावत ् र्स वडामा बसाई सराई नभएको दलेखन्ि । र्स १० मलहनाको अवलिमा ३९ पररवार 

नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र बसाई सरी आएको र २०८ पररवार र्हााँबाट बालहर बसाई सरी गएको 

घटना दताव भएको दलेखन्ि ।  वडा नां. २, ३, ४, ५, ६, ८, ११, १२ र १३ मा बसाई सराई आएको गएको 

दबैु दलेखन्ि भने वडा नां. १, ९, १० र १४ बाट बसाई सराई गएको मात्र दलेखन्ि । वडागत रुपमा भएको 

बसाई सराई सम्बन्िी घटना दताव लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका २७:  िडागतरुपमा िसााँइसराई सम्िन्िी वििरण 

िडा नां. िसाई सराई  दताव सांख्या 

(पररिार) 

न.पा. वभत्र ाएको 

(पररिार) 

न.पा. िावहर गएको 

(पररिार) 

१ १४ - १४ 

२ १९ ५ १४ 

३ ७ ३ ६ 

४ ३४ १३ २१ 

५ ६ १ ५ 
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८ १९ २ १७ 

९ ७० - ४३ 
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१२ १३ ४ ९ 

१३ १७ २ १५ 

१४ ९ - ९ 

जम्मा २७२ ३९ २०८ 

स्रोत  : षडानन्द नगरपालिकाको वडा  कार्ाविर्हरू, २०७६  

मालिको तालिकामा उल्िेख गररएको लववरण आ.व. २०७५/७६ को पञ्जीकरण अनसुार २०७५ साउन 

१ गते दखेी २०७६ वैशाख अलन्तम सम्मको  हो ।  
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तावलका २८:  िडागतरुपमा िसााँइसराई दताव सम्िन्िी वििरण  

वडा नां. बसाई सराई  दताव सांख्र्ा न.पा. लभत्र आएको न.पा. बालहर गएको 

पररिार मवहला पुरुष जम्मा पररिार मवहला पुरुष जम्मा पररिार मवहला पुरुष जम्मा 
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११ १९ ३१ ६४ ९५ ५ - - - १४ - - - 

१२ १३ - - - ४ - - - ९ - - - 

१३ १७ - - - २ - - - १५ - - - 
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जम्मा २५८ १३० १४० २७० ३९ १५ २२ ३७ १८१ ३४ ४७ ८१ 

स्रोत :षडानन्द नगरपालिकाको वडा  कार्ाविर्हरू, २०७६  

मालिको तालिकामा उल्िेख गररएको लववरण आ.व. २०७५/७६ को पञ्जीकरण अनसुार २०७५ साउन १ गते दलेख २०७६ वशैाख अलन्तम सम्मको  हो । 
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३.१९  सामावजक सुरक्षा कायवक्रमिाट लाभावन्ित वििरण  

र्स नगरपालिकाको वडा कार्ाविर्बाट प्राप्त लववरण अनसुार २०७५ साि साउन १ गतेदलेख 

२०७६ वैशाख अलन्तम सम्ममा सबै १४ वडाबाट जम्मा ३,५५७ जना सामालजक सरुक्षा कार्वक्रमबाट 

िाभालन्वत भएको (भत्ता पाएका) िन ्। र्स कार्वक्रमबाट िाभालन्वत हुनेमा जषे्ठ नागररक, दलित, एकि 

मलहिा, एकि परुुष (जषे्ठ), पणूव र आांलशक अपाांगता भएका व्र्लक्त र लवपन्न पररवाका लवद्यािर् पँ्ने 

वािवालिका रहकेा िन ्। सामालजक सरुक्षा भत्ता पाउनेमा जषे्ठ नागररकहरूको सांख्र्ा सामालजक सरुक्षा 

भत्ता अन्र् लकलसम व्र्लक्तहरूको तिुनामा सबै भन्दा बँी रहकेो ि । र्ो सांख्र्ा १,६४४ रहकेो ि र जसमा 

परुुषभन्दा मलहिाको सांख्र्ा बँी रहकेो ि । सामालजक सरुक्षा भत्ता पाउने दलित, एकि मलहिा र एकि 

जषे्ठ परुुषको सांख्र्ा क्रमशः २७९, ३०२ र १३७ रहकेो ि । सामालजक सरुक्षा भत्ता पाउने जषे्ठ नागररक, 

दलित, एकि मलहिा, एकि परुुष (जषे्ठ) को वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः  

तावलका २९:  िडागतरुपमा सामावजक सरुक्षा कायवक्रमिाट लाभावन्ित जनसांख्या वििरण 

वडा नां. 

  

जेष्ठ नागररक  दवलत िगव एकल 

मवहला 

एकल 

पुरुष मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा 
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१४ ४६ ५१ ९७ ६ ७ १३ २९ - 

जम्मा ८६८ ७७६ १६४४ १३७ १४२ २७९ ३०२ १३७ 

स्रोतः षडानन्द नगरपालिकाका वडा  कार्ाविर्हरू, २०७६ 
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षडानन्द नगरपालिकामा पणूव अपाांगता र आांलशक अपाांगता भई सामालजक सरुक्षा भत्ता सुलविा 

लिने व्र्लक्तहरूको सांख्र्ा क्रमशः ३५ र ६४ रहकेा िन ्। सामालजक सरुक्षा भत्ता सलुविा लिने लवपन्न र 

दलित पररवाका वािवालिका सांख्र्ा ३७३ जना रहकेा िन ्। २०७५ साउन १ गते दलेख २०७६ वशैाख 

मसान्त सम्म सामालजक सरुक्षा भत्ता पाएका पणूव तिा आांलशक अपाांगता भएका मलहिा र परुुष एवां बाि 

सरुक्षा अनदुान पाएका व्र्लक्तहरूको सांख्र्ात्मक लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः  

तावलका ३०: सामावजक सरुक्षा कायवक्रमिाट लाभावन्ित वििरण (अपाांगता र िालिावलका) 

िडा 

नां. 

  

पूणव अपाङ्ग ाांवशक अपाांग िल सुरक्षा अनुदान 

 मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा 
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८ - १ १ २ १ ३ १६ १५ ३१ 

९ २ १ ३ - २ २ ५ ३ ८ 

१० १ १ २ - - - ६ १३ १९ 

११ २ २ ४ ३ २ ५ १३ १३ २६ 
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१३ १ २ ३ - १ १ १ २ ३ 
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जम्मा १७ १८ ३५ २९ ३५ ६४ १८५ १८८ ३७३ 

स्रोतः षडानन्द नगरपालिकाका वडा  कार्ाविर्हरू, २०७६ 
 

षडानन्द नगरपालिकामा रहकेा ७,०२५ घरपररवार मध्र्े जम्मा ३३५ पररवारिे मात्र स्वास्थर् बीमा 

गरेको पाइर्ो । र्ो सांख्र्ा कूि पररवार सांख्र्ाको ५ प्रलतश भन्दा कम हो भने झण्डै ९० प्रलतशत अिावत ्

६,२८१ पररवारिे भने स्वास्थर् बीमा नगरेको र झण्डै ६ प्रलतशत अिावत ्४०७ पररवारिाई स्वास्थर् बीमाको 

बारेमा कुनै जानकारी नभएको पाइर्ो । र्स सम्बन्िी लवस्ततृ वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु 

िः  
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तावलका ३१:  िडागत रुपमा स्िास्िय िीमा गने पररिार सांख्या वििरण 

िडा नां. स्िास्थ्य िीमािाट लाभावन्ित पररिार सांख्या जम्मा 

गरेको नगरेको िाहा िैन 
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नगरपालिकाको कूि घरिरूी मध्र्े स्वास्थर् बीमा गरेका, नगरेका र र्स बारे िाहा नभएका 

पररवार सांख्र्ा वडागत रुपमा तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 
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पररच्छेद - ४   

ाविवक अिस्िा 

४.१ प्रमुख ाविवक वििरण 

षडानन्द नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको समग्र आलिवक पाटोिाई सवके्षणमा समावेश गरर र्स खण्डमा 

कृलष, ब्र्ापार, उद्योग, व्र्ापार, कृलष उत्पादन, रोजगारी, बैंक तिा लवत्तीर् सांस्िामा पहुाँि िगार्तको 

अवस्िािाई समावशे गररएको ि । 

४.१.१ खाद्यन्न उत्पादनमा  ात्मवनभवरताको अिस्िा 

घरिरूी सवके्षण २०७६ अनसुार र्स नगरपालिकामा आफ्नै जग्गाजमीनबाट उत्पालदत खाद्यन्निे 

बषवभरर खान पगु्ने पररवार ४० प्रलतशत मात्र रहकेा पाइर्ो भने बााँकी ६० प्रलतशत पररवारको आफ्नै खाद्य 

उत्पादनिे बषवभरर खान नपगु्ने पाइर्ो । बषवभरर खान लठक्क पगु्ने पररवार २,२६८ मात्र िन ्भने ४८४ 

पररवारको भने आफ्नो पररवारिाई पगुरे बित हुने गरेको ि । आफ्नै जग्गाको खाद्य उत्पादनिे ३ 

मलहनासम्म खान पगु्ने पररवार सांख्र्ा १,१९६ रहकेो ि जनु नगरको कूि पररवार सांख्र्ाको १७ प्रलतशत  

हो । सो भन बँी तर ६ मलहनासम्म मात्र खान पगु्ने पररवारको सांख्र्ा १,५९७ (२२.७३ प्रलतशत) र ६ मलहना 

भन्दा बँी र ९ मलहनासम्म मात्र खान पगु्ने पररवारको सांख्र्ा १,४८० (२१ प्रलतशत) रहकेो ि । र्स 

तथर्ाांकिे ६० प्रलतशत पररवारहरू आफ्नै खाद्य उत्पादनबाट आत्मलनभवर नरहकेो दलेखन्ि । आफ्नै खाद्य 

उत्पादनबाट आत्मलनभवर हुने पररवारको प्रलतशत वडा नां. ४, ५, ७, ८ र १४ मा बँी र अन्र् वडाहरू कम 

एवां वडा नां. ६, ९ र १३ मा तुिनात्मक रुपमा िेरै कम पररवार रहको ि । वडागत रुपमा खाद्य उत्पादनमा 

आत्मलनभवर रहकेो र नरहकेो पररवारको लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः  

तावलका ३२: ाफ्नै खाद्यन्न उत्पादनले िषवभरी खानपुग्ने र नपुग्ने  घरसांख्या  वििरण  

िडा नां. ाफ्नै खाद्यन्न उत्पादनले िषवमा खान पुग्ने समय जम्मा 
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१२ १९७ १६१ ५८ ७७ ८५ ५७८ 

१३ २६ १४४ ११६ ९० ५ ३८१ 

१४ २० ५५ १०४ १४४ ५९ ३८२ 

जम्मा १¸१९६ १¸५९७ १¸४८० २¸२६८ ४८४ ७¸०२५ 

प्रवतशत १७.०२ २२.७३ २१.०७ ३२.२८ ६.८९ १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

नगरपालिकाको कूि जनसांख्र्ा मध्र्े आफ्नो खाद्यउत्पादनमा पणूव वा आांलशक आत्मलनभवर रहकेा 

पररवार सांख्र्ा तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

 

४ .१.२  घर ािास सांरिना वििरण 

षडानन्द नगरपालिकामा बसोास गने कूि ७,०२५ पररवार मध्र्े ५,७५७ अिावत ्िगभग ८२ 

प्रलतशत पररवारिे कच्िी घरमा बस्िन ्भने त्र्सपलि िेरै ८०६ पररवार टाटीबेराको घरमा बसेको पाइर्ो । 

जम्मा ४३९ पररवार अिवपक्की घरमा र सबैभन्दा िोरै २३ पररवार पक्की घरमा बसेको पाइर्ो । जम्मा १४ 
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बित हुने

७%
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वटा वडा मध्र्े ८ वटा वडामा पक्की घर र बााँकी वडामा भने पक्की घर नभएको पाइर्ो । वडागत रुपमा 

लवलभन्न प्रकारका आवास (घर)मा बसोबास गने पररवार लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः  

तावलका ३३: ािास सांरिना सम्िन्िी िडागत घरिूरी  वििरण  

िडा नां. घरको प्रकार र घरसांख्या जम्मा 

कच्िी अिवपक्की पक्की टाटीबेरा 
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जम्मा ५¸७५७ ४३९ २३ ८०६ ७¸०२५ 

प्रवतशत ८१.९५ ६.२५ ०.३३ ११.४७ १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

नगरपालिकाको कूि घरिरूीिाई घरको प्रकारको आिारमा तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 
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षडानन्द नगरपालिकामा बसोास गने पररवारहरू लवलभन्न लकलसमको गारो भएको घरमा बसोबास 

गने गरेको पाइर्ो । सबैभन्दा बँी ँुांगा–माटोको गारो भएको घरमा बसेको  पाइर्ो । र्ो सांख्र्ा ५ हजार 

भन्दा बँी अिावत ्झण्डै ८५ प्रलतशत रहकेो ि । त्र्सपलि िेरै सांख्र्ामा सेन्टीबेरा र बााँसभाटािे बारेको 

रहकेो ि । लसमने्ट र ँुांगाको गारो भएको घरपररवार सांख्र्ा १५६ र सबैभन्दा िोरै सांस्िा जम्मा ४७ वटा घर 

काठिे बनेको रहकेो ि । वडागत रुपमा गारोको प्रकार अनसुार घरसांख्र्ा लववरण तिको तालिकामा 

प्रस्ततु िः 

तावलका ३४: घरको गारोको वकवसम ािास सांरिना सम्िन्िी िडागत घरसांख्या  वििरण  

िडा नां. घरको गारोको वकवसम अनुसार िडागत घरसांख्या  जम्मा 

बासबेरा लसमने्ट र ँुांगा सेन्टीबेरा ँुांगा, माटो काठ अन्र् 
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प्रवतशत ५.३८ २.२३ ६.३१ ८५.४१ ०.६७ - १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

षडानन्द नगरपालिकामा बसोास गने पररवारहरूमध्र्े सबैभन्दा बँी जस्तापाताको िाना भएको 

घरमा बसेको पाइर्ो । र्सको सांख्र्ा ४३९८ अिावत ्६२.६० प्रलतशत रहकेो । त्र्सपलि िेरै खरपरािको 

िाना भएको घरसांख्र्ा (२¸५२१ वटा) रहकेो ि । काठ, पक्की, लझांगटी र अन्र् लकलसमको िाना भएको 
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घरको सांख्र्ारुपमा िेरै कम रहकेो ि । घरको िानाको प्रकार अनसुार वडागत घरसांख्र्ा लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ३५: घरको छानाको वकवसम ािास सांरिना सम्िन्िी िडागत घरसांख्या  वििरण  

िडा नां. छानाको प्रकार अनुसारको िडागत घरसांख्या जम्मा 

जस्तापाता पक्की ँुांगा, लझांगटी खर पराि काठ अन्र् 
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११ २३७ - २ ३३५ ३ - ५७७ 

१२ २८९ - - २८८ १ - ५७८ 

१३ २०६ १ - १६५ ८ १ ३८१ 

१४ १२४ ० - २४८ १० - ३८२ 

जम्मा ४¸३९८ ९ २० २¸५२१ ४२ ३५ ७¸०२५ 

प्रवतशत ६२.६० ०.१३ ०.२८ ३५.८९ ०.६० ०.५० १०० 

 स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

र्स नगरपालिका रहकेा घरको तिा–सांख्र्ा अनसुार १ तिा दलेख ५ तिासम्म भएका घरहरू 

रहकेा िन ् । सबैभन्दा बँी ३¸६८१ घर अिावत ्५२.४० प्रलतशत घरहरू २ तिे िन ्भने त्र्सपलि िेरै 

सांख्र्ामा रहकेो ३ तिे घरको सांख्र्ा १¸८९५ अिावत ्२७ प्रलतशत रहकेा ि । एक तिे घरको सांख्र्ा पलन 

उल्िेख्र् ि । र्स्ता घरको सांख्र्ा १¸४३८ अिावत ्२०.४७ प्रलतशत रहकेो ि । िार तिे र पााँि तिे घरको 

सांख्र्ा भने क्रमशः ८ वटा र १ वटा रहकेो ि । घरको तिा अनसुार वडागत घरसांख्र्ा लववरण लनम्न 

तालिकामा प्रस्ततु िः 

 



 

71 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

तावलका ३६: घरको तलाको ािारमा िडागत घरसांख्या  वििरण 

वडा नां. घरको तिा अनसुारको वडागत घरसांख्र्ा जम्मा 

१ तिे २ तिे ३ तिे ४ तिे ५ तिे 
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जम्मा १¸४३८ ३¸६८१ १¸८९५ ८ १ ७¸०२५ 

प्रलतशत २०.४७ ५२.४० २६.९८ ०.११ ०.०१ १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

र्स नगरपालिका रहकेा घरको प्रर्ोग (प्रर्ोजन) को आिारमा हदेाव सबैभन्दा अिावत ्९३.५९ 

प्रलतशत घरहरू आफै बसको पाइर्ो । नगरपालिका भररमा जम्मा २१ घर मात्र व्र्ापार/व्र्वसार्को िालग 

बनाइएको र प्रर्ोग गरेको पाइर्ो । र्ो सांख्र्ा िेरै नगन्र् हो । जम्मा ४२९ वटा घर अिावत ्६ प्रलतशत घर 

भने दवु ैप्रर्ोजनको िालग प्रर्ोग भएको पाइर्ो । र्स्तो प्रर्ोजनिे घरको प्रर्ोग नगर के्षत्रका मखु्र् मखु्र् 

बजार केन्द्रमा भएको  पाइन्ि । घरको प्रर्ोग अनसुार वडागत घरसांख्र्ा लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु 

िः 

तावलका ३७: घरको उपयोग गने उदे्दश्यको ािारमा िडागत घरसांख्या  वििरण 

िडा नां. घरको उपयोग गने उदे्दश्यको अनुसारको घरसांख्या जम्मा 

आफै बस्न व्र्ापार, व्र्वसार् दवु ै

१ ८१२ ३९ ५ ८५६ 

२ ४६२ १४ ० ४७६ 

३ ३३४ ४ ० ३३८ 

४ ३८३ ४८ १ ४३२ 
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जम्मा  ६¸५७५ ४२९ २१ ७¸०२५ 

प्रलतशत ९३.५९ ६.११ ०.३० १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६ । 

नगरपालिकाको कूि घरपररवार मध्र्े आफ्नो घरको लवलभन्न प्रर्ोगको आिारमा पररवार सांख्र्ाको लवतरण 

तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

 

४.१.३ पेशा, व्यािसायमा सांलग्न जनसांख्या वििरण 

र्स नगरपालिकाको कूि जनसांख्र्ा मध्र्े १५ बषव दलेख ६४ बषव उमरे समहूका जनसांख्र्ा 

२२,३५१ रहकेो र जसमध्र्े ५,०३१ जना अिावत ्२२.५० प्रलतशत जनसांख्र्ा लवद्यािी र बरोजगार िन ्भने 

बााँकी ७७.५० प्रलतशत जनसांख्र्ा लवलभन्न पेशा, रोजगारी र व्र्ापारव्र्वसार्मा सांिग्न आवद्ध रहकेा      

िन ्। जम्मा १०,२७३ जना अिावत ्४६ प्रलतशत जनसांख्र्ा कृलष तिा पशपुािनमा सांिग्न रहकेो र त्र्सपलि 

९५६ जना अिावत ्४.२८ प्रलतशत जनसांख्र्ा सरकारी तिा अन्र् के्षत्रमा जालगरमा, १¸६३७ जना अिावत् 

७.३२ प्रलतशत बैदलेशक रोजगारीमा सांिग्न रहका िन ् । लवलभन्न पेशाव्र्वसार्मा सांिग्न जनसांख्र्ाको 

वडागत जनसांख्र्ा लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

आफै बस्न

९४%

व्र्ापार, 

व्र्वसार्

६%

दवैु

०.३०%

ग्राफ १९; घरको उपयोगको ािारमा पररिार सांख्या
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िडा नां. 
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मजदरूी 

गरैसरकारी, 

लनजी के्षत्रमा  

बैदलेशक 

रोजगारी  

सरकारी 
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पाररवाररक  
बेरोजगार 
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४.१.४ ाविवक रुपमा सवक्रय तिा िेरोजगार जनसांख्याको वििरण 

र्स नगरपालिकाको कूि जनसांख्र्ा मध्र्े १५ बषव दलेख ६४ बषव उमरे समहूका जनसांख्र्ािाई 

आलिवक रुपिे सलक्रर् मान्दा र्स्तो जनसांख्र्ा २०,७०४ रहकेो ि । जसमध्र्े १०,४५२ जना अिावत ्५१.४८ 

प्रलतशत परुुष र बााँकी १०¸२५२ जना अिावत ्४९.५२ प्रलतशत मलहिा रहकेा िन ्। वडा नां. ६ मा बाहके 

बााँकी सबै वडामा परुुषको सांख्र्ा नै तुिनात्मक रुपमा बँी रहकेो दलेखन्ि । र्स नगरमा आलिवक रुपमा 

सलक्रर् उमरेका १६४६ जना बरोजगार िन ्। र्ो सांख्र्ा आलिवक रुपिे सलक्रर् जनसांख्र्ाको ७.३९ प्रलतशत 

हो । जम्मा बेरोजगार जनसांख्र्ा मध्र्े परुुषको सांख्र्ा ११७६ अिावत ्७१.४५ प्रलतशत र  मलहिाको सांख्र्ा 

६७० अिावत ्२८.५५ प्रलतशत रहकेो ि । सांख्र्ात्मक लहसाबमा वडा नां. १ र १० मा बेरोजगार र्वुा बँी 

रहकेो ि भने तिुनात्मक लहसाबिे सबैभन्दा कम क्रमशः वडा नां. ३, ७, ६, ४, १४ र १३ मा रहकेो ि ।  
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नगरपालिकाको कूि जनसांख्र्ा मध्र्े आलिवक रुपिे सलक्रर् उमरेका बरोजगार जनसांख्र्ा िैंलगक 

आिारमा तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

 

४ .१. ५  िैदेवशक रोजगारीमा गएका जनसख्या वििरण 

र्स नगरपालिकाको कूि ७०२५ पररवार मध्र्े १¸१५५ पररवारबाट नेपाि बालहर लवलभन्न दशेमा 

रोजगारीको िालग गएको दलेखन्ि । र्ो सांख्र्ा कूि पररवार सांख्र्ाको १७ प्रलतशत हो । र्हााँ २० भन्दा बँी 

दशेमा रोजगारीका िालग गएकामा सबैभन्दा बँी मिेलशर्ा ३६१ पररवार अिावत ्बैदलेशक रोजगारीमा जाने 

मध्र्े ३० प्रलतशत  गएको दलेखन्ि । त्र्सपलि साउदी अरब, कतार र दवुई रहकेो ि । वडागत लहसाबिे 

सबैभन्दा बँी वडा नां. ११ त्र्सपलि ७, १२ र १४ मा गएको दलेखन्ि । बैदलेशक रोजगारीमा गएका सदस्र् 

भएका पररवार सांख्र्ा सम्बन्िी वडागत तिा दशे अनसुारको लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 
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देश िैदेवशक रोजगारी गएका व्यक्तीहरूको  सांख्या  (िडा नां. अनुसार) जम्मा 

िडा नां १ २ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ११ १२ १३ १४ 
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बैदलेशक रोजगारीमा गएका जनसांख्र्ा दशे अनसुार तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

 

४.१.६ सुकुम्िासी (न.पा.  वभत्र घरजग्गा नहुने पररिार) सम्िन्िी िडागत वििरण 

र्स नगरपालिकाको कूि ७¸०२५ पररवार मध्र्े ६¸२५१ पररवारको आफ्नो घर, जग्गा जमीन 

नगरपालिका लभत्र रहको र बााँकी ७७२ पररवार अिावत ् ११.०२ प्रलतशत पररवारको आफ्नो घर र 

जग्गाजमीन र्स नगरपालिका लभत्र नभएको र ती पररवार गठुीको जग्गा, अरुको जग्गा वा घरभाडामा लिएर 

बसेको (कसैकसैिे व्र्ापार गरेको) पाइन्ि । आफ्नो जग्गा नहुने पररवारहरू सबैभन्दा बँी वडा नां. ५ मा र 

त्र्सपलि वडा नां. १ मा रहकेो िन ्। आफ्नो जग्गा जमीन नहुने पररवारको सांख्र्ात्मक लववरण वडागत 

रुपमा तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ४१: सकुुम्िासी (न.पा.  वभत्र घरजग्गा नहुने पररिार) सम्िन्िी िडागत वििरण  

िडा नां. जग्गा विहीन पररिार जग्गा हुने पररिार जम्मा 

१ ७४ ७८२ ८५६ 

२ ४८ ४२८ ४७६ 

३ ३४ ३०४ ३३८ 

४ ६२ ३७० ४३२ 
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जम्मा ७७४ ६¸२५१ ७¸०२५ 

प्रवतशत ११.०२ ८८.९८ १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

# नोटः तालिकामा लदएको सुकुम्बासी सम्बन्िी लववरणिे र्स नगरपालिका लभत्र घरजग्गा नभएको तर 

गठुीको जग्गा तिा अन्र् व्र्लक्तको जग्गा भाडामा लिएर बसोबास गरेको, व्र्ापार/व्र्ावसार् वा 

जीलवकोपाजवन गरेर बसेको पररवारिाई बझुाउाँि । र्ी मध्र्े केही पररवारहरुको भने र्स नगरपालिका बालहर 

घरजग्गा भएको हुनसक्ि ।  

४.१.७. पाररिाररक ाम्दानीको मुख्य स्रोत तिा खिवको शीषवक  

र्स नगरपालिकामा बसोबास गने पररवारहरूको आफ्नो आम्दानीको मखु्र् स्रोतहरू कृलष तिा पशपुािन, 

व्र्ापार–व्र्ावसार्, दलैनक ज्र्ािादारी, जालगर, बैदलेशक रोजगारी, स्वरोजगार आलद रहकेो ि । कूि 

७¸०२५ पररवार मध्र्े सबैभन्दा बँी ५¸८०८ अिावत ् झण्डै ८३ प्रलतशत पररवारको आम्दानी वा 

जीलवकोपाजवनको मखु्र् स्रोत कृलष तिा पशपुािन रहकेो ि । त्र्सपलि दोस्रो स्िानमा दलैनक ज्र्ािादारी 

रहकेो दलेखन्ि जनु ९४३ पररवारको जीलवकापाजवनको मखु्र् आिार रहकेो ि । त्र्सपलि जालगर र बैदलेशक 

रोजगारी रहकेो ि जनु समान ८६५ पररवारहरू मखु्र् रुपिे आलश्रत रहकेो िन ्। मखु्र् आम्दानीको स्रोतको 

आिारमा पररवारको सांख्र्ात्मक लववरण वडागत रुपमा तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 
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सबैभन्दा बँी ४¸९५६ अिावत् ७०.५५ प्रलतशत रहकेो ि । एक िाख भन्दा बँी २ िाखसम्म बालषवक 

आर् हुने पररवार सांख्र्ा ९६२ अिावत ्१३.६९ प्रलतशत रहकेो ि । बालषवक ५ िाख भन्दा बँी आम्दानी 

हुने पररवा सांख्र्ा १६४ अिावत ्िगभग ४ प्रलतशत रहकेो ि । बालषवक आम्दानीको आिारमा पररवारको 

सांख्र्ात्मक लववरण वडागत रुपमा तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 
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भन्दा बँL सम्म हुने गरेको सवेक्षणिे देखाएको ि । सम्बलन्ित घरपररवारको सदस्र्िे लदएको सिूनाको आिारमा 

हदेाव बालषवक खिव १ िाखसम्म हुने पररवार सांख्र्ा सबैभन्दा बँी ३¸९११ अिावत ्५५.६७ प्रलतशत रहकेो ि । एक 

िाख भन्दा बँी २ िाखसम्म बालषवक खिव हुने पररवार सांख्र्ा २¸२९२ अिावत ्३२.६३ प्रलतशत रहकेो ि । बालषवक 
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४.१.९  िैंक खाता सम्िन्िी वििरण  

षडानन्द नगरपालिकामा बसोबास गने पररवारहरूको मध्र्े ३¸००५ पररवारिे मात्र बैंक खाता 
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तावलका ४५: घरिूरीको िैंक खाता भएको/नभएको पररिार सांख्या वििरण 
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४.१.१० िैंक सुवििा पाएका र ऋणमा पहुाँि भएका घरिुरी वििरण 

षडानन्द नगरपालिकामा बसोबास गने पररवारहरूको मध्र्े २¸१६९ पररवारिे बैंकबाट ऋण 

लिएको र बााँकी पररवारिे बैंकबाट ऋण नलिएको बताएका िन ्। वडागत लहसाबिे बैंकबाट ऋण लिने 

सबैभन्दा िेरै पररवार वडा नां. १ मा ५५७ पररवार र त्र्सपलि िेरै वडा नां. ६ मा १५४ पररवार भएको पाइर्ो 

भने सबैभन्दा िोरै वडा नां. ३ मा ७८ पररवार रहकेो पाइर्ो । खाता खोिेको र त्र्ोभन्दा बँी ३¸६५३ अिावत ्

५५ प्रलतशत पररवारको भने बैंक खाता नभएको पाइर्ो । बैंकबाट ऋण लिएको र नलिएको पररवारको 

सांख्र्ात्मक लववरण वडागत रुपमा तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 
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तावलका ४६: घरिूरीको िैंक खाता भएको/नभएको पररिार सांख्या वििरण 

िडा नां िैंकिाट ऋण 

वलएको  

िैंकिाट 

ऋण 

नवलएको  
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पररिार 
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िैंक खाता 

भएको 

िैंक खाता 
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कूल पररिार 
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र्स न.पा का २,१६९ (अिावत ्३१.३३%) घरपररवारहरूिे ऋणबाट लिएको दलेखन्ि ।  

बैंक ऋण लिने पररवारहरूिे लवलभन्न उद्दशे्र्िे ऋण लिएको पाइर्ो । सबैभन्दा बँी कृलष तिा 

पशपुािनको िालग १¸०७१ अिावत ् ३३ प्रलतशत पररवारिे बैंक ऋण लिएको ि । त्र्सपलि क्रमशः 

स्वास्थर् उपिार, लशक्षा, व्र्ापार/व्र्वसार्, सामालजक कार्व, िाडबाड खिव र बैदलेशक रोजगारीका िालग 

प्रर्ोग गने गरेको बताएका िन ्। व्र्ापार/व्र्वसार्मा बैंकबाट लिएको ऋण िगानी गने पररवारको सांख्र्ा 

पलन ११ प्रलतशतको हाराहारीमा रहकेो दलेखन्ि । बैंकबाट लिएको ऋण लवलभन्न प्रर्ोजनको िालग प्रर्ोग 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 

बैदलेशक रोजगारीमा जान ३८ ३ २ ३ १२ १२ ७ २४ १२ ५ ८ १२ ८ २५ १७१ ५.२८ 

कृलष तिा पशपुािन २४४ ९६ ४४ ५७ ११ ३३ ५१ ७८ ११८ ५४ ५२ ४० ९९ ९४ १¸०७१ ३३.०९ 

ब्र्ापार ब्र्ावसार् ४६ २५ ९ ४४ २७ २० ४० ३४ ३३ १३ २६ १३ १५ ८ ३५३ १०.९१ 

लशक्षा १५० १ १५ ५ ३७ १५ ८ ५ १७ १७ १३ २७ ३२ ४१ ३८३ ११.८३ 

स्वास्र् उपिार ३०२ १० १९ १२ ६५ ५१ ९ ७ ९२ २० २७ ३५ ८ ९४ ७५१ २३.२० 

उद्योग     १ १ २ १ १     १       १ ८ ०.२५ 

िाडपवव, सामालजक कार्व २०३   ४ १ ५   ४ ० ० ६ ६ १ २१ १० २६१ ८.०६ 

अन्र् १२३ ४  ३ ६ ४३ १६     ६ ६ १ २१ १० २३९ ७.३८ 

जम्मा १¸१०६ १३९ ९४ १२६ १६५ १७५ १३६ १४८ २७२ १२२ १३८ १२९ २०४ २८३ ३¸२३७ १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  



 

89 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

४.२ भू-उपयोग तिा स्िावमत्त्ि 

४ .२.१   ितवमान भू-उपयोग 

४.२.२ भूस्िावमत्ि 

षडानन्द नगरपालिकामा बसोबास गने पररवारहरूको मध्र्े ५¸८२५ अिावत ् ८३ प्रलतशत 

पररवारको आफ्नो स्वालमत्वमा जग्गाजमीन रहकेो ि भने बााँकी १¸२०० अिावत ्१७ प्रलतशत पररवारको 

आफ्नो जग्ग्गाजमीन नभएको पाइर्ो । वडागत लहसाबिे आफ्नो स्वालमत्वमा जग्गाजमीन हुने सबैभन्दा िेरै 

पररवार वडा नां. ६ मा ९४ प्रलतशत र सबैभन्दा कम वडा नां. ५ मा ४४ प्रलतशत मात्र पररवारसाँग रहकेो 

दलेखन्ि । भसू्वालमत्व भएका र नभएको पररवारको वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ४८: भूस्िावमत्िको ािारमा िडागत घरपररिार  वििरण   

िडा नां. ाफ्नो जग्गा हुने 

पररिार सांख्या 

ाफ्नो जग्गा नहुने 

पररिार सांख्या 

जम्मा पररिार सांख्या 

१ ६४२ २१४ ८५६ 

२ ४२८ ४८ ४७६ 

३ ३०४ ३४ ३३८ 

४ ३६० ७२ ४३२ 

५ २११ २७४ ४८५ 

६ ४६९ २९ ४९८ 

७ ३७१ ५७ ४२८ 

८ ५०४ ४९ ५५३ 

९ ३१६ २९ ३४५ 

१० ६१० ८६ ६९६ 

११ ५२५ ५२ ५७७ 

१२ ५३१ ४७ ५७८ 

१३ ३५४ २७ ३८१ 

१४ २०० १८२ ३८२ 

जम्मा ५¸८२५ १¸२०० ७¸०२५ 

प्रवतशत ८२.९२ १७.०८ १००.०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

 

षडानन्द नगरपालिकामा बसोबास गने पररवारहरूको मध्र्े ५¸८२५ अिावत ् ८३ प्रलतशत 

पररवारको आफ्नो स्वालमत्वमा जग्गाजमीन रहकेो ि भने बााँकी १¸२०० अिावत ्१७ प्रलतशत पररवारको 
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आफ्नो जग्ग्गाजमीन नभएको पाइर्ो । वडागत लहसाबिे आफ्नो स्वालमत्वमा जग्गाजमीन हुने सबैभन्दा िेरै 

पररवार वडा नां. ६ मा ९४ प्रलतशत र सबैिन्दा कम वडा नां. ५ मा ४४ प्रलतशत मात्र पररवारसाँग रहकेो 

दलेखन्ि । आफ्नो भसू्वालमत्व भएका र नभएको पररवारको वडागत पररवारको सांख्र्ात्मक लववरण तिको 

ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः  

 

४.२.३ कृवषयोग्य जमीन उपयोग  

र्स नगरपालिकामा बसोबास गने पररवारहरूको मध्र्े ५¸८२५ पररवारिे आफ्नो कृलषर्ोग्र् 

उपर्ोग गरेका िन् । के्षत्रफिको आिारमा सबै भन्दा िेरै २¸५६५ अिावत ्४४.०३ प्रलतशत पररवार १ रोपनी 

भन्दा बँी र १० रोपनी भन्दा कम जमीनमा कृलष गिवन ्। त्र्सपलि १० रोपनीभन्दा मालि २० रोपनी सम्ममा 

कृलष गने पररवार सांख्र्ा १¸८०१ रहकेो ि । र्ो सांख्र्ा कृलषर्ोग्र् जमीन उपर्ोग गने कूि पररवार सांख्र्ाको 

३१ प्रलतशत हो । एक रोपनी भन्दा कम कृलषर्ोग्र् जमीन प्रर्ोग गने पररवार सांख्र्ा पलन उल्िेख्र् रहकेो ि 
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२००

२१४

४८

३४

७२

२७४

२९

५७

४९

२९

८६

५२

४७

२७

१८२

ग्राफ २३; ाफ्नो जग्गा हुने र नहुने पररिार सांख्या

आफ्नो जग्गा नहुने पररवार 

आफ्नो जग्गा हुने पररवार 
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जनु ३३४ अिावत ्७.७३ प्रलतशतको हाराहारीमा रहकेो ि । के्षत्रफिको आिारमा कृलषर्ोग्र् जमीनको 

उपर्ोग गने पररवारको वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ४९: कृवषयोग्य जमीनको के्षत्रफलको ािारमा िडागत घरपररिार  वििरण   

िडा नां. कृवषयोग्य जमीन हुने पररिार सांख्या (रोपनीको ािारमा) जम्मा 

१ रोपनी  

भन्दा कम 

१ दलेख 

१० 

१० दलेख 

२० रोपनी 

२० दलेख  

५० 

५०भन्दा 

मालि 

 

१ ६१ ३२४ १५९ ८३ १५ ६४२ 

२ १७ १६५ १३९ १०० ७ ४२८ 

३ १२ १२३ १०७ ४५ १७ ३०४ 
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८ २८ २१९ १७६ ७८ ३ ५०४ 
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१२ ४३ २९३ १४७ ४६ २ ५३१ 

१३ १० १२४ १३१ ८३ ६ ३५४ 

१४ ८ ८१ ६२ ४२ ७ २०० 

जम्मा ३३४ २¸५६५ १¸८०१ ९८८ १३७ ५¸८२५ 

प्रवतशत ५.७३ ४४.०३ ३०.९२ १६.९६ २.३५ १००.०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

४.३ कृवष तिा पशु विकास 

४.३.१ वसांिाईको सुवििा  

लसांिाई सलुविा प्रर्ोग गने पररवार सांख्र्ा र्स नगरपालिकामा जम्मा १¸०८२ रहकेो ि । र्ो कृलष 

गने कूि ५¸१५४ पररवार सांख्र्ाको २१ प्रलतशत हो । आफ्नो कृलषमा लसांिाइाँ सलुविा नभएका पररवारको 
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सांख्र्ा ७९ प्रलतशत ि । लसांिाई सलुविा उपभोग गने पलवार सांख्र्ा सबभन्दा कम वडा नां. ७, १, ९ र ८ मा 

रहकेो ि । लसांिाई सलुविा उपर्ोग गने र नगने पररवारको वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ५०: वसांिाइको स्रोतको वििरण 

िडा नां. वसांिाइ सुवििा प्राप्त 

कृषक पररिार  

वसांिाइ सुवििा प्राप्त 

नभएको कृषक पररिार  

जम्मा पररिार 

सांख्या 

१ ६ ५७५ ५८१ 

२ १८८ १९२ ३८० 

३ १०४ १७७ २८१ 

४ १०६ २०५ ३११ 

५ २६ १४० १६६ 

६ १२५ २४५ ३७० 

७ २ २८० २८२ 

८ १३ ३९९ ४१२ 

९ ६ २७९ २८५ 

१० १५५ ३४९ ५०४ 

११ ९८ ३६३ ४६१ 

१२ ५९ ४१६ ४७५ 

१३ ८७ २०९ २९६ 

१४ १०८ २४२ ३५० 

जम्मा १¸०८२ ४¸०७१ ५¸१५४ 

प्रवतशत २१.०० ७९.०० १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

४ .३. २ वसांिाईको स्रोतको प्रकार र प्रयोग गने घरिूरी सांख्या  

लसांिाई सलुविा प्रर्ोग गने पररवार सांख्र्ा र्स नगरपालिकामा जम्मा १¸०८२ पररवार सांख्र्ा मध्र्े 

१¸०५८ पररवार अिावत ्झण्डै ९८ प्रलतशत पररवारहरूिे कुिोबाट आफ्नो कृलषको लसांिाई गरेका िन भने 

१७ पररवारिे मिू वा जरुवाबाट र बााँकी ४÷४ पररवारिे पोखरी र पम्पसेटबाट लसांिाई गरेका िन ् । 

कुिोको लसांिाई गने पररवार सबै वडामा भए पलन मिूबाट लसांिाई गने पररवार ६ वटा वडामा, पोखरीबाट 

लसांिाई गने पररवार २ वटा वडामा र पम्पसेटबाट लसांिाई गने पररवार ३ वटा वडामा रहकेा िन ्। लवलभन्न 

लसांिाई स्रोत भएका  पररवारको वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 
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तावलका ५१: वसांिाईको स्रोतको प्रकार र प्रयोग गने घरपररिार सांख्या 

िडा नां. वसांिाईको प्रकार जम्मा पररिार 

सांख्या कुलो मूल/ जरुिा पोखरी पम्पसेट 

१ ६ - - - ६ 

२ १८८ - - - १८७ 

३ १०४ - - - १०४ 

४ १०२ २ - २ १०६ 

५ २५ १ - - २६ 

६ १२३ २ - - १२५ 

७ २ - - - २ 

८ १२ १ - - १३ 

९ ४ - - २ ६ 

१० १५५ - - - १५५ 

११ ८७ ११ - - ९८ 

१२ ५५ - ४ - ५९ 

१३ ८७ - - - ८७ 

१४ १०८ - - - १०८ 

जम्मा १¸०५८ १७ ४ ४ १¸०८२ 

प्रवतशत ९७.६९ १.५७ ०.३७ ०.३७ १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

४ .३. ३  कृवष तिा पशु सेिा सम्िन्िी मानि सांशािन   

कृलष तिा पश ु सेवा सम्बन्िी नगरपालिका तिा वडा कार्ाविर्मा कमविारी एवां प्रालवलिकको 

व्र्वस्िा नभएको र नगर क्षेत्रमा कार्वरत र्स्ता प्रालवलिक जनशलक्तको आ Fकडा समेत राख्ने कार्व नभई 

सकेकािे र्स सम्बन्िी लववरणहरू हाि उपिब्ि हुन सकेको िैन ।  

४ .३. ४  कृवष िजार तिा हाटिजार सम्िन्िी  

कृलष लबउलबजन तिा उत्पादनको बेिलबखन गने मखु्र् बजार तिा साप्तालहक हाटबजारहरू र्स 

नगरपालिका लभत्र लदङ्िा बजार, लदङ्िा कै शलनबार हाट, झर्ााँउपोखरी बजार र सोही ठाउाँमा िाग्ने 

बिुबारे हलटर्ा, नेपािडेााँडा र त्र्हााँ िाग्ने सोमबारे हलटर्ा, बोर्ाबजार र त्र्हााँ िाग्गने लवलहबारे हलटर्ा 
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आलद रहकेा िन ् लवलभन्न वडामा रहकेा एवां सांिािनमा रहकेा बजार तिा हाटबजारको सिूी तिको 

तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ५२: षडानन्द नगरपावलका के्षत्रमा रहेका कृवष िजार तिा हाटिजार सम्िन्िी वििरण  

क्र.सां. िजारको नाम वकवसम िडा नां. टोल 

१.  शकु्रबारे बजार हलटर्ा बजार १ मझवुाबेसी 

२.  सोमबारे बजार बजार केन्द्र १ नेपािे डााँडा 

३.  लदङ्िा बजार बजार केन्द्र ४ लदङ्िा बजार 

४.  लदङ्िा बजार डााँडा हलटर्ा बजार ४ शलनबारे हलटर्ा डााँडा 

५.  डााँडा बजार बजार केन्द्र ५ उदर्परु 

६.  कालत्तके पिु बजार केन्द्र ५ कालत्तके पिु बजार 

७.  झर्ााँउपोखरी बिुबारे बजार केन्द्र ११ झर्ााँउपोखरी 

८.  झर्ााँउपोखरी बिुबारे हलटर्ा बजार ११ झर्ााँउपोखरी 

९.  बोर्ा लबलहबारे हलटर्ा बजार १३ लबलहबारे 

१०.  बोर्ा बजार बजार केन्द्र १३ बोर्ा 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

४ .३. ५ कृवष उत्पादन सम्िन्िी वििरण  

र्स नगरपालिका के्षत्र लभत्र कृलष उत्पादन नै मखु्र् जीलवकोपाजवनको आिार हो । र्हााँ उच्ि पहाड 

दलेख गमी स्िानमा हुने प्रार्ः सबै लकलसमका कृलष उपजहरू हुने गदवि । उच्ि स्िानमा कोदो, मकै, फापर, 

आिु, स्कुस जस्ता अन्न तिा तरकारी बािी उत्पादन हुन्ि । सािै अिैंिी, लिराइतो िगार्त उच्ि बजार 

मलू्र् हुने कृलष उत्पादन पलन हुने  गदवि ।  

मध्र् एवां तल्िो भगेमा भने िान, मकै, कोदो, गहुाँ जस्ता अन्नबािी, कोसे जातका गडेागडुी, 

दिहन, तेिहन बािी, मौसमी तिा बेमौसमी तरकारी, मौसमी फिफूिहरू उत्पादन हुने गदवि । र्स 

के्षत्रमा हुने कृलष उत्पादनको पररमाण र बजार मलू्र् र्लकन गने तिा र्स सम्बन्िी तथर्ाांक राख्ने र 

अद्यावलिक गने व्र्वस्िा हािसम्म नगरपालिका वा अन्र् कुनै पलन कार्ाविर्बाट नभएकोिे र्स सम्बन्िी 

लवस्ततृ लववरण उपिब्ि हुन सकेको िैन ।   

४ .३. ६ नगरपावलकािाट  वनयावत हुने िस्तुहरूको  वििरण  

र्स नगरपालिका के्षत्रबाट बालहर लनर्ावत हुने मखु्र् उत्पादनहरूमा रुदाक्ष (बहुमलू्र्वान तिा 

सामान्र् लकलसमको), नगदबेािी (जस्तै अिै ाँिी), मौसमी तरकारी तिा फिफूि (जस्तै सनु्तिा, कागती, 
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सनु्तिा, आि ुतिा हररर्ो सागसब्जी) केही अन्नपात (िामि, मकै, कोदो), जलडबटुी (जस्तै लिराइतो), 

रााँगा, खसी, बोका, कुखरुा जस्ता पशपुांक्षी र पशजुन्र् उत्पादन जस्तै दगु्िउत्पादन, अण्डा आलद िन ्। तर 

लनर्ावत हुने पररणाम र लनर्ावत मलू्र् भने र्लकन गनव सलकएको िैन । लवलभन्न वडाबाट लनर्ावत हुने वस्तहुरूको 

लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ५३: नगरपावलकािाट िावषवक वनयावत हुने िस्तुहरूको  वििरण (वक्िन्टल) 

िडा नां. वनयावत िस्तुहरूको नाम पररमाण 

(वक्िन्टल) 

जम्मा वनकासी 

मूल्य 

१ रुद्राक्ष र्लकन गनव 

नसलकएको 

र तथर्ाांक 

उपिब्ि 

नभएको 

र्लकन गनव 

नसलकएको २ अिैंिी  

३ अिैंिी, सनु्तिा तिा फिफूि, दगु्िजन्र् उत्पादन,  

मास ु(रााँगा, खसी) 

४ अिैंिी, रुद्राक्ष,  

५ रुद्राक्ष 

६ रुद्राक्ष 

७ रुद्राक्ष 

८ रुद्राक्ष 

९ रुद्राक्ष, अिैंिी, लिराइतो, आि ु

१० अिैंिी, लिराइतो र कृलष जन्र् उत्पादन 

११ अिैंिी, सनु्तिा, मौसमी फिफूि र मासु (रााँगा, 

खसी) 

१२ अन्न (िान, मकै, कोदो आलद), फिफूि तिा तरकारी 

र  मास ु(रााँगा, खसी) 

१३ अिैंिी, लिराइतो, सतवुा, खलसबोका, रााँगा, बांगरु, 

काठ पैदावर, आि ुतिा सागसब्जी, सनु्तिा  र अन्र् 

फिफूि 

१४ अन्नपात तिा सागसब्जी 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

४.३.७ पशुपालन गने घरिूरी सांख्या वििरण 

र्स नगरपालिमा जम्मा पलवारहरू मध्र्े ६¸१५१ अिावत ्८८ प्रलतशत पररवारहरूिे पशपुािन 

गरेको दलेखन्ि । पशपुािन गने सबैभन्दा कम पररवारहरू (७८ प्रलतशत) वडा नां. २ र १० दलेखन्ि भने 



 

96 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

सबैभन्दा वडा नां ९ मा ९७ प्रलतशत रहकेो दलेखन्ि । पशपुािन गने र नगने  पररवार सांख्र्ाका वडागत 

लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ५४: पशुपालन गने र नगने पररिार  सांख्या 

िडा नां. पररिार सांख्या पशुपालन 

गनेको प्रवतशत पशुपालन गने पशुपालन नगने जम्मा 

१ ७४८ १०८ ८५६ ८७ 

२ ३७३ १०३ ४७६ ७८ 

३ ३१४ २४ ३३८ ९३ 

४ ३६१ ७१ ४३२ ८४ 

५ ३९३ ९२ ४८५ ८१ 

६ ४४८ ५० ४९८ ९० 

७ ३७६ ५२ ४२८ ८८ 

८ ४८८ ६५ ५५३ ८८ 

९ ३३६ ९ ३४५ ९७ 

१० ५४२ १५४ ६९६ ७८ 

११ ५१० ६७ ५७७ ८८ 

१२ ५३८ ४० ५७८ ९३ 

१३ ३६३ १८ ३८१ ९५ 

१४ ३६१ २१ ३८२ ९५ 

जम्मा ६¸१५१ ८७४ ७¸०२५  

प्रवतशत ८८ १२  १०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

४ .३. ८  व्यािसावयक कृवष फमव सम्िन्िी वििरण 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा व्र्ावसालर्क रुपमा कृलष फमवहरू सांिािन भएको िैन । केही लसलमत 

कृषकहरूिे मौसमी तिा बेमौसमी तरकारीहरू िोरै जग्गामा आिलुनक प्रलवलिबाट गने गरेको पाइन्ि । 

उल्िेख्र्, व्र्वलस्ित र लनर्लमत रुपमा व्र्वसालर्क ँांगिे फमव स्िापना गरेर वा नगरेर व्र्वसालर्क कृलष 

गरेको भने िैन ।  

४.४ पयवटन विकास  

४.४.१ िावमवक, ऐवतहााँवसक तिा पयवटकीय स्िलहरूको वििरण 

र्स नगरपालिमा िालमवक, ऐलतहालसक, सााँस्कृलतक एवां पर्वटकीर् स्ििहरू जम्मा ५६ वटा रहकेा 

िन ्। र्ी मध्र्े सबैभन्दा िेरै िालमवक स्ििहरू ३० वटा रहकेा िन ्र त्र्सपलि िेरै पर्वटकीर् स्ििहरू २० 

वटा रहकेा िन ्। जम्मा ३५ स्ििमा सडक पगुकेो १ मा लनमावण भइरहकेो र २० वटामा सडक सलुविा 

हािसम्म पगु्न सकेको िैन ।  
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तावलका ५५: षडानन्द नगरपावलका के्षत्रमा रहेका पयवटकीय स्िलहरूको वििरण   

क्र.सां. पयवटकीय स्िलहरूको नाम िडा नां. स्िलको महत्ि (िालमवक, 

सांस्कृलतक, ऐलतहालसक, 

पर्वटकीर्, अन्र्) 

िावषवक औसतमा 

ाउने पयवटकहरू 

सांख्या 

स्िावमत्ि (लनजी, 

सरकारी,सामदुालर्क) 

सडक को पहुाँि 

(पुगेको/ नपुगेको) 

१ र्ोगमार्ा तपोभलूम १ ऐलतहालसक - सामदुालर्क पगुकेो 

२ भलूमिान िौकीबारी १ िालमवक - सामदुालर्क पगुकेो 

३ र्ोगमार्ा जन्मस्िि १ ऐलतहालसक - सामदुालर्क पगुकेो 

४ प्रेमनारार्ण जन्मस्िि १ िालमवक - सामदुालर्क पगुकेो 

५ भोटेिाप, नागीडााँडा २ पर्वटकीर् - सरकारी नपगुकेो 

६ िााँग ेिाम (सैमा) ३ िालमवक तिा पर्वटलकर् ३०० सामदुालर्क नपगुकेो 

७ लसांह दवेीिान ३ िालमवक ४०० सामदुालर्क नपगुकेो 

८ कालिका दवेीिान ३ िालमवक ४०० सामदुालर्क नपगुकेो 

९ ँडेनी दवेीिान ३ िालमवक ३०० सामदुालर्क नपगुकेो 

१० पेमाहोलिङ् गमु्बा ३ िालमवक ४०० सामदुालर्क नपगुकेो 

११ षडानन्द शालिक ४ पर्वटलकर् ५¸००० सरकारी पगुकेो 

१२ लसताराम मलन्दर ४ िालमवक ५¸००० सरकारी पगुकेो 

१३ सानो पखवुा ४ िालमवक २¸००० सरकारी पगुकेो 

१४ िामा डााँडा ४ पर्वटलकर् १¸५०० सामदुालर्क पगुकेो 
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१५ पखवुा दवेीिान ५ िालमवक २०० सामदुालर्क पगुकेो 

१६ षडेर्श्र लशवमलन्दर ५ िालमवक २०० सामदुालर्क पगुकेो 

१७ सलतघाट ६ िालमवक १¸००० सामदुालर्क पगुकेो 

१८ मरुवाबेसी ६ पर्वटकीर् ३०० सामदुालर्क पगुकेो 

१९ बााँसबोटे अिेंरी िााँगा ६ पर्वटकीर् १०० सामदुालर्क पगुकेो 

२० जनजालत पाकव  ६ पर्वटकीर् १¸००० सामदुालर्क पगुकेो 

२१ कैिाश डााँडा ७ िालमवक ५¸००० सरकारी पगुकेो 

२२ षडानन्द जन्मस्िि ७ पर्वटकीर् १¸००० सरकारी पगुकेो 

२३ गौरी िौर ७ पर्वटकीर् २¸००० सामदुालर्क पगुकेो 

२४ िोप िौर ७ पर्वटकीर् २¸००० सामदुालर्क नपगुकेो 

२५ कामी िौतारो ८ पर्वटकीर् - सामदुालर्क पगुकेो 

२६ साउने डााँडा ९ पर्वटकीर् १¸५०० सामदुालर्क नपगुकेो 

२७ पोखवुा भञ्र्ाङ् ९ पर्वटकीर् २¸००० सामदुालर्क पगुकेो 

२८ पोखवुा बजार १० िालमवक २०¸००० सामदुालर्क लनमावणालिन 

२९ बदलिा १० िालमवक - सामदुालर्क पगुकेो 

३० लशवािर् १० िालमवक - सामदुालर्क पगुकेो 

३१ महादवेस्िान १० िालमवक - सामदुालर्क नपगुकेो 
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३२ कालिका दवेीस्िान १० िालमवक - सामदुालर्क नपगुकेो 

३३ मालिका दवेीस्िान १० िालमवक - सामदुालर्क नपगुकेो 

३४ रानी वन ११ साांस्कृलतक, िालमवक ५०० सरकारी पगुकेो 

३५ जािपा दवेी मलन्दर ११ िालमवक १¸५०० सामदुालर्क पगुकेो 

३६ खइुिे पाखा ११ पर्वटकीर् १०० सामदुालर्क नपगुकेो 

३७ लिहान डााँडा ११ ऐलतहालसक १०० सामदुालर्क नपगुकेो 

३८ हजारे बेशी ११ पर्वटकीर् ५०० लनजी पगुकेो 

३९ दउेरािी गमु्बा ११ िालमवक ३०० सामदुालर्क नपगुकेो 

४० लसांहदवेी मलन्दर ११ िालमवक ३¸००० सामदुालर्क नपगुकेो 

४१ अरुण उपत्र्का १२ पर्वटकीर् ५¸००० सरकारी पगुकेो 

४२ मडुुिा गााँउ १२ पर्वटकीर् ५०० सरकारी नपगुकेो 

४३ पञ्िकन्र्ा मलन्दर १२ िालमवक १०० सरकारी पगुकेो 

४४ गमु्बा १२ िालमवक १¸००० सरकारी नपगुकेो 

४५ कुकुर भकुा लभर १२ पर्वटकीर् ५०० सामदुालर्क नपगुकेो 

४६ कााँके्र पोखरी १३ पर्वटकीर् ५०० सामदुालर्क पगुकेो 

४७ बौद्ध गमु्बा १३ िालमवक १५० सरकारी पगुकेो 

४८ मांका खि भवन १३ साांस्कृलतक १० सरकारी पगुकेो 

४९ िङ्िङे टाइगर झरना १३ पर्वटकीर् २०० सरकारी पगुकेो 
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५० दवेीिानहरू १३ िालमवक १५ लनजी नपगुकेो 

५१ कुमव मलन्दर १३ िालमवक २०० लनजी पगुकेो 

५२ िण्डी िान १४ िालमवक १५० सामदुालर्क पगुकेो 

५३ लवलहबारे सरस्वती मलन्दर १४ िालमवक १¸००० सामदुालर्क पगुकेो 

५४ लवलहबारे कृष्ण मलन्दर १४ िालमवक १¸०६० सामदुालर्क पगुकेो 

५५ पखवुा दवेीिान १४ िालमवक ४२ सामदुालर्क पगुकेो 

५६ बेखम्िा िााँगा १४ पर्वटकीर् ४०० सामदुालर्क नपगुकेो 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 
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नगरपालिका क्षेत्रमा रहकेा पर्वटकीर्, िालमवक, सााँकृलतक एवां ऐलतहालसक स्ििहरू सांख्र्ात्मक 

लववरण तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः  

 

४.४.२ पाकव  तिा  उद्यान  

र्स नगरपालिमा जम्मा २ वटा पाकव हरू पोखरी पाकव  र जनजालत पाकव  रहकेा िन ्भने एक मात्र 

बाि उद्यान रहकेो ि । वडा नां. ११ को झर्ााँउपोखरीमा रहकेो पाकव  सरकारी स्वालमत्वमा रहकेो ि भने अन्र् 

पाकव   बाि उद्यान सामदुालर्क स्वालमत्वमा रहकेा िन ्। र्ी पाकव  तिा उद्यानहरूको सिूी एवां लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः  

तावलका ५६: नगर के्षत्रमा रहेका पाकव  तिा िाल उद्यान सम्िन्िी वििरण 

क्र.सां. पाकव  तिा िाल उद्यानको 

वििरण 

िडा स्िान स्िावमत्ि (सरकारी, 

वनजी, सामुदावयक) 

१ पोखरी पाकव  ११ झर्ााँउपोखरी सरकारी 

२ जनजालत पाकव  ६ - सामदुालर्क 

३ बाि उद्यान ६ - सामदुालर्क 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६ 

िालमवक स्िि (३० 

वटा)

ऐलतहालसक

स्िि (३ वटा)

सााँस्कृलतक 

स्िि (१)

पर्वटलकर् स्िि (३ 

वटा)

िालमवक एवां 

पर्वटकीर् स्िि (१ 

वटा)

साांस्कृलतक एवां 

िालमवक स्िि (१ 

वटा)

ग्राफ २४; पयवटकीय, िावमवक, साांस्कृवतक एिां ऐवतहावसक स्िलहरू
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४.४.३ खेल मैदान, पाकव , िनभोज स्िल तिा मनोरन्जन स्िल  

र्स नगरपालिमा जम्मा २७ वटा साववजलनक उपर्ोगका स्ििहरू िन ्। ती मध्र्े १७ वटा खेिकुद 

मदैानहरू िन ्भने २ वटामा खिेकुदका अलतररक्त मनोरञ्जनको िालग उपर्ोग गद ैआइरहकेो ि । जम्मा 

५ वटा वनभोज खाने स्ििहरू िन ्भने अन्र् ३ वटाहरूमा वनभोजका अलतररक्त मनोरञ्जनको िालग समते 

प्रर्ोग गररद ैआएको ि ।  र्ी खिेकुद मदैान, पाकव , वनभोज स्िि र मनोरञ्जन स्ििहरूको सिूी एवां 

लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ५७: खेल मैदान, पाकव , िनभोज स्िल तिा मनोरन्जन स्िलको वििरण 

क्र.सां. स्िलको नाम िडा नां. उपयोग स्िावमत्ि 

१ कुदाक काउिे खिे मदैान २ मनोरञ्जन तिा खिेकुद सरकारी 

२ भोटेिाप नााँगी डााँडा २ वनभोज सरकारी 

३ फुकेििा खिे मदैान ४ खिेकुद - 

४ प्रगलतटोि खिे मदैान ४ खिेकुद - 

५ शारदा प्रालव खिेमदैान ४ खिेकुद - 

६ वडा कार्विर् पररसर ५ खिेकुद सरकारी 

७ फेग्सीपानी खिे मदैान ६ खिेकुद लवद्यािर् 

८ सेकाको िौतारो ६ खिेकुद सरकारी 

९ सलतघाट सलतटार पाकव  ६ वनभोज साववजलनक 

१० डुम्री भञ्ज्र्ाङ पाकव  ६ वनभोज साववजलनक 

११ मरुवाबेसी ६ वनभोज साववजलनक 

१२ दानाबारी खिे मदैान ७ खिेकुद सरकारी 

१३ टुलडखिे ७ खिेकुद सरकारी 

१४ घ्र्ाम्पे िौर खिे मदैान ७ खिेकुद सरकारी 

१५ गौरी िौर ७ खिेकुद साववजलनक 

१६ िोप िौर ७ खिेकुद साववजलनक 

१७ साउने डााँडा ९ मनोरञ्जन, वनभोज सरकारी 

१८ बैदार भञ्ज्र्ाङ ९ खिेकुद सरकारी 

१९ आहािे खिेमदैान १० खिेकुद लनजी 

२० कााँके्र पोखरी १३ मनोरञ्जन र वनभोज सरकारी 

२१ टाइगर िङ्िङे १३ मनोरञ्जन र वनभोज सरकारी 
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२२ िेम्बङु िोलिङ बौद्ध गमु्बा १३ खिेकुद लनजी 

२३ लसन्िेन  िोलिङ बौद्ध गमु्बा १३ खिेकुद लनजी 

२४ कुमव मलन्दर १३ खिेकुद लनजी 

२५ मांकखि मलन्दर १३ खिेकुद, प्रदशवनी, वनभोज सरकारी 

२६ साउने डााँडा १३ वनभोज सरकारी 

२७ लशवािर् मलन्दर १३ खिेकुद सरकारी 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

४.५ उद्योग, व्यापार तिा िैंवकङ  

४.५.१ व्यापाररक तिा व्यािसावयक प्रवतष्ठान  

र्स षडानन्द नगरपालिका के्षत्र लभत्र हाि सांिािनमा रहकेा लवलभन्न व्र्ापाररक प्रलतष्ठान 

(व्र्ापारव्र्ावसार्, उद्योगिन्दा) हरू जम्मा १७५ वटा िन ् । ती मध्र्े लकराना पसि ५० वटा, 

होटिव्र्ावसार् २२ वटा, कपडा पसि १९ वटा, बैंलकङ तिा लवत्तीर् सेवा प्रदान गने सांस्िाहरू १३ वटा 

र अन्र् ६० वटा रहकेो िन ् । सांिािनमा रहकेा मध्र्े १४५ वटा दताव भएका र बााँकी ३० वटा दताव नभएका 

िन ् ।  लवलभन्न व्र्ापाररक तिा व्र्ावसालर्क प्रलतष्ठानहरूको सांख्र्ा तिा दताव सम्बन्िी लववरण लनम्न 

अनसुार िः 

तावलका ५८: नगरपावलका वभत्र सांिवलत व्यापाररक तिा व्यािसावयक प्रवतष्ठानको वििरण 

क्र.सां.  प्रवतष्ठानको वकवसम  सांख्या दताव भएको दताव नभएको 

१.  लकराना पसि ५० ३४ १६ 

२.  होटि ब्र्ावसार् २२ २० २ 

३.  कपडा पसि १९ १३ ६ 

४.  बैंक, लबत्तीर् सांस्िा, सहकारी तिा लवप्रेषण 

कारोबार केन्द्र 

१३ १३ - 

५.  खाजा घर तिा लिर्ा पसि ११ ८ ३ 

६.  इिेलक्ट्रकि तिा इिोक्ट्रोलनक्स पसि १० १० - 

७.  हाडववरे्र पसि ९ ९ - 

८.  टेिररांग (लसिाई कटाई) पसि  ७ ७ - 

९.  गहना पसि ६ ६ - 

१०.  मोटरसाइकि वकव शप तिा शोरुम ५ ५ - 

११.  िलपि जतु्ता पसि ४ ४ - 

१२.  भााँडा पसि  ४ ४ - 
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१३.  स्टेशनरी तिा पसु्तक पसि ३ ३ - 

१४.  अन्र् ब्र्वसार् १२ ९ ३ 

 जम्मा १७५ १४५ ३० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण, २०७६  

४.५.२ व्यापार र व्यािसायको प्रकार अनुसारको वििरण 

र्स षडानन्द नगरपालिका के्षत्र लभत्र हाि सांिािनमा रहकेा लवलभन्न लकलसमका व्र्ापार तिा 

व्र्वसार्को लवस्ततृ लववरण र व्र्ावसालर्क दतावको अवस्िा लनम्न अनसुार िःM 

तावलका ५९: नगरपावलका के्षत्रमावभत्र सांिावलत वकराना पसलहरू    

क्र.सां. पसिको नाम वडा नां. टोि पसिको लकलसम व्र्वसार् दताव 

१.  पारस स्टोर १ आम्बोटे लकराना पसि दताव ि 

२.  लनिि स्टोर १ आम्बोटे लकराना पसि दताव िैन 

३.  सलदक्षा स्टोर १ दवेीिान लकराना पसि दताव िैन 

४.  िन्द्र स्टोर १ मझवुा बेसी लकराना पसि दताव िैन 

५.  लगता स्टोर १ मझवुा बेसी लकराना पसि दताव िैन 

६.  ररता स्टोर १ मझवुा बेसी लकराना पसि दताव िैन 

७.  मलमता स्टोर १ सोमबारे लकराना पसि दताव ि 

८.  राम स्टोर १ बाताव लकराना पसि दताव ि 

९.  फूप ूलकराना पसि १ मझवुा लकराना पसि दताव ि 

१०.  पषु्पा स्टोर १ नेपािे डााँडा लकराना पसि दताव ि 

११.  अलस्मता स्टोर १ िापा िोक लकराना पसि दताव ि 

१२.  जलस्मन एण्ड जोसना 

लकराना पसि 

१ िापा िोक लकराना पसि दताव ि 

१३.  मलेिना लकराना  पसि १ मझवुा लकराना पसि दताव िैन 

१४.  भमूदेवेी स्टोर १ िापा िोक लकराना पसि दताव ि 

१५.  लशलशर  लकराना पसि २ काउिे लकराना पसि दताव ि 

१६.  श्रषृ्टी लकराना पसि २ बािा लकराना पसि दताव िैन 

१७.  लकराना पसि २ पार्ाखा लकराना पसि दताव िैन 

१८.  िमतृ लकराना पसि २ पार्ाखा लकराना पसि दताव िैन 

१९.  जीवन सलिार्र ४ लदङ्िा बजार लकराना पसि दताव ि 

२०.  र्ल्िो ररभर ग्रपु ४ लदङ्िा बजार लकराना पसि दताव ि 
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२१.  श्रेष्ठ लकराना पसि ४ लदङ्िा बजार लकराना पसि दताव ि 

२२.  उलद्दम  लकराना पसि ४ लदङ्िा बजार लकराना पसि दताव ि 

२३.  र्ोगने्द्र लकराना पसि ४ लदङ्िा बजार लकराना पसि दताव ि 

२४.  प्रकाश लकराना पसि ४ लदङ्िा बजार लकराना पसि दताव ि 

२५.  प्रलतक्षा लकराना पसि ४ लदङ्िा बजार लकराना पसि दताव ि 

२६.  लनशा लकराना पसि ४ लदङ्िा बजार लकराना पसि दताव ि 

२७.  नलतजा लकराना पसि ४ लदङ्िा बजार लकराना पसि दताव ि 

२८.  सम्राट  लकराना पसि ५ कालत्तके पिु लकराना पसि दताव िैन 

२९.  सलन्दप लकराना पसि ५ कालत्तके पिु लकराना पसि दताव िैन 

३०.  बैदर भन्ज्र्ाङ  लकराना 

पसि 

८ बैदर भन्ज्र्ाङ लकराना पसि दताव ि 

३१.  बैदर भन्ज्र्ाङ  लकराना 

पसि 

८ बैदर भन्ज्र्ाङ लकराना पसि दताव ि 

३२.  बैदर भन्ज्र्ाङ लकराना 

पसि 

८ बैदर भन्ज्र्ाङ लकराना पसि दताव ि 

३३.  बैदर भन्ज्र्ाङ  लकराना 

पसि 

८ बैदर भन्ज्र्ाङ लकराना पसि दताव ि 

३४.  बैदर भन्ज्र्ाङ  लकराना 

पसि 

८ बैदर भन्ज्र्ाङ लकराना पसि दताव ि 

३५.  िेंिी लकराना पसि ९ ताल्खकव  लकराना पसि दताव िैन 

३६.  िाक्पालडकी लकराना 

पसि 

९ लजमीगाउाँ लकराना पसि दताव ि 

३७.  लवष्णकुुमार  लकराना 

पसि 

९ सकेु लकराना पसि दताव िैन 

३८.  लबग्र्ान लकराना पसि ११ झर्ााँउपोखरी लकराना पसि दताव ि 

३९.  नलवन लकराना पसि ११ झर्ााँउपोखरी लकराना पसि दताव ि 

४०.  पारस लकराना पसि ११ झर्ााँउपोखरी लकराना पसि दताव ि 

४१.  लबजर् लकराना पसि ११ झर्ााँउपोखरी लकराना पसि दताव ि 

४२.  फ्र्ाफुल्िा लकराना 

पसि 

११ झर्ााँउपोखरी लकराना पसि दताव ि 

४३.  लबराज लकराना पसि ११ दाङ्लसङ्जोर लकराना पसि दताव िैन 

४४.  शभुकामना लकराना 

पसि 

११ लतिारा लकराना पसि दताव ि 

४५.  अरुण लकराना पसि ११ झर्ााँउपोखरी लकराना पसि दताव ि 
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४६.  ह्वाइट रोज पशपुन्िी 

तिा कृलष 

११ झर्ााँउपोखरी लकराना पसि दताव ि 

४७.  पनुमपजुन  लकराना 

पसि 

१२ सनुखानी िोक लकराना पसि दताव ि 

४८.  अजुवन लकराना पसि १२ दाङ्लसङ्जोर लकराना पसि दताव ि 

४९.  मदन लकराना पसि १२ पड्लकनी लकराना पसि दताव िैन 

५०.  अलनि लकराना पसि १२ पड्लकनी लकराना पसि दताव िैन 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

तावलका ६०: नगरपावलकामा सांिावलत होटल तिा रेस्टुरेन्टको वििरण    

क्र.सां. व्यिसायको नाम िडा नां. टोल वकवसम व्यिसाय दताव 

१ लिमल्र्ाण्ड होटि १ बािवुानी होटि दताव ि 

२ इभलेन्जलिना पाउरोटी उद्योग ४ िलसीिारा होटि दताव ि 

३ रोलहत होटि एण्ड एण्ड िज ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

४ नमस्ते होटि एण्ड िज ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

५ न्र् ूलहमािी होटि एण्ड िज ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

६ िापा होटि ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

७ लदङ्िा बजार ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

८ रोज होटि एण्ड िज ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

९ लदङ्िा गसे्ट हाउस ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

१० सगरमािा होटि ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

११ होटि लक्षलतज ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

१२ लददीबलहनी होटि ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

१३ न्र् ूहाटडााँडा होटि ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

१४ होटि लदव्र् ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

१५ श्रेष्ठ होटि ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

१६ जनु ुहोटि ४ लदङ्िा बजार होटि दताव ि 

१७ सबी होटि & िज ५ कालत्तके पिु होटि दताव िैन 

१८ श्रजृन होटि एण्ड लकराना 

पसि 

११ झर्ााँउपोखरी होटि दताव ि 

१९ सोलनर्ा होटि  एण्ड िज ११ झर्ााँउपोखरी होटि दताव िैन 

२० र्ोगराज  होटि एण्ड लकराना 

पसि  

११ झर्ााँउपोखरी होटि दताव ि 

२१ साङपाङ होटि ११ झर्ााँउपोखरी होटि दताव ि 

२२ कोशी होटि १२ तकेु होटि दताव िैन 
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स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

तावलका ६१: नगरपावलका के्षत्रवभत्र सांिावलत कपडा पसलहरू 

क्र.सां. पसलको नाम िडा नां. टोल पसलको 

वकवसम 

व्यिसाय दताव 

१.  लनशान स्टोर १ आम्बोटे कपडा पसि दताव िैन 

२.  लवलसन फेन्सी किेक्सन  ५ कालत्तके पिु कपडा पसि दताव िैन 

३.  कपडा पसि  ५ कालत्तके पिु कपडा पसि दताव िैन 

४.  प्रशान्त कपडा पसि ५ कालत्तके पिु कपडा पसि दताव िैन 

५.  लबष्ट कपडा पसि  ५ कालत्तके पिु कपडा पसि दताव िैन 

६.  फेन्सी पसि ५ कालत्तके पिु कपडा पसि दताव िैन 

७.  बैदरभन्ज्र्ाङ कपडा 

पसि 

८ बैदर भन्ज्र्ाङ कपडा पसि दताव ि 

८.  उसविा कपडा तिा 

जतु्तािलपि पसि 

४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

९.  गरुुङ फेन्सी स्टोर ४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

१०.  लशवम ्सलिार्र ४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

११.  एस.के.लस. फेन्सी स्टोर ४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

१२.  अरुण लसिाई तिा 

रेलडमडे पसि 

४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

१३.  लदवासा रेलडमडे  शप ४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

१४.  अलस्रता बस्त्रािर् ४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव िैन 

१५.  सलुप्रर्ा फेन्सी स्टोर ४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

१६.  सलुनि बस्त्रािर् ४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

१७.  अम्बर रेलडमडे पसि ४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

१८.  आर्न रेलडमडे तिा 

टेिररङ  

४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

१९.  आलस्रत बस्त्रािर् ४ लदङ्िा बजार कपडा पसि दताव ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

तावलका ६२: मोटरसाइकल िकव शप तिा शोरुम 

क्र.सां. पसलको नाम िडा नां. टोल पसलको वकवसम व्यिसाय दताव 

१.  दाजभुाइ मोटरसाइकि 

वकव शप 

४ लदङ्िा बजार मोटरसाइकि 

वकव शप 

दताव ि 

२.  शभु अटो लर्ािेस  ४ लदङ्िा बजार बाइक शोरुम दताव ि 
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३.  ररन्िेन अटो  टे्रडसव ४ लदङ्िा बजार बाइक शोरुम दताव ि 

४.  अमतृिन मोटरसाइकि  

सलभवस सेन्टर 

४ पल्िोगाउाँ 

साङ्ग्रान 

मोटरसाइकि 

वकव शप 

दताव ि 

५.  लदङ्िा बाइक वकव शप ४ लदङ्िा बजार मोटरसाइकि 

वकव शप 

दताव ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

तावलका ६३: नगरपावलका के्षत्रवभत्र सांिावलत इलेवक्िकल तिा इलेक्िोवनक्स पसलहरू 

क्र.सां. व्यिसायको नाम िडा 

नां. 

टोल पसलको 

प्रकार 

व्यिसाय दताव 

१.  अरुणभ्र्ाल्िी इिके्ट्रोलनक्स ५ कालत्तके पिु इिेक्ट्रोलनक्स  

२.  कामी िौतारा इिेक्ट्रोलनक्स ८ कामी िौतारा इिेक्ट्रोलनक्स दताव ि 

३.  कामी िौतारा इिेक्ट्रोलनक्स ८ कामी िौतारा इिेक्ट्रोलनक्स दताव ि 

४.  बैदर भन्ज्र्ाङ इिेक्ट्रोलनक्स 

पसि 

८ बैदर भन्ज्र्ाङ इिेक्ट्रोलनक्स दताव ि 

५.  बािागरुु इिके्ट्रोलनक्स सेन्टर ४ लदङ्िा बजार इिेक्ट्रोलनक्स दताव ि 

६.  सन्दशे इिेक्ट्रोलनक्स पसि ४ लदङ्िा बजार इिेक्ट्रोलनक्स दताव ि 

७.  लदलसन घडी रेलडर्ो पसि ४ लदङ्िा बजार इिेलक्ट्रकि 

तिा 

इिेक्ट्रोलनक्स 

दताव ि 

८.  पञ्िकन्र्ा घडी रेलडर्ो सलभवस ४ लदङ्िा बजार ऐ दताव ि 

९.  श्रेष्ठ घडी रेलडर्ो सलभवस सेन्टर ४ लदङ्िा बजार ऐ दताव ि 

१०.  बौद्ध इिेक्ट्रोलनक्स एण्ड मोबाइि 

पसि 

४ लदङ्िा बजार ऐ दताव ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

तावलका ६४: नगरपावलका के्षत्रवभत्र सांिावलत हाडविेयर पसलहरू 

क्र.सां. पसलको नाम िडा नां. टोल पसलको वकवसम व्यिसाय दताव 

१.  लसतिा जािपा स्टोर 

एण्ड सलिार्सव 

२ काउिे हाडववरे्र दताव ि 

२.  मरेरना स्टोर एण्ड 

सलिार्सव 

४ लदङ्िा बजार हाडववरे्र दताव ि 

३.  र्िम्बर सलिार्सव ४ लदङ्िा बजार हाडववरे्र दताव ि 

४.  आर्शु टे्रड एण्ड 

सलिार्र 

४ लदङ्िा बजार हाडववरे्र दताव ि 

५.  आरुसी सलिार्सव ४ लदङ्िा बजार हाडववरे्र दताव ि 
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६.  मोहन एण्ड सारी टे्रडसव  ४ लदङ्िा बजार हाडववरे्र दताव ि 

७.  जलेनश टे्रडसव ४ लदङ्िा बजार हाडववरे्र दताव ि 

८.  बुँ ासबु्बा हाडववरे्र ४ लदङ्िा बजार हाडववरे्र दताव ि 

९.  स्मलृत हाडववरे्र सेन्टर ११ झर्ााँउपोखरी हाडववरे्र दताव ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

तावलका ६५: नगरपावलका के्षत्रवभत्र सांिावलत खाजा घर तिा विया पसलहरू 

क्र.सां. पसलको नाम िडा नां. टोल पसलको वकवसम व्यिसाय दताव 

१.  भटेघाट होटि  १ बाताव खाजा घर दताव ि 

२.  सोलनजा स्टोर १ सङ्गबुोटे खाजा घर दताव िैन 

३.  लबलपन खाजा घर ४ लदङ्िा बजार खाजा घर दताव िैन 

४.  लकरान खाजा घर ४ लदङ्िा बजार खाजा घर दताव िैन 

५.  रमशे खाजा घर ४ लदङ्िा बजार खाजा घर दताव ि 

६.  फ्र्ाफुल्िा होटि ४ लदङ्िा बजार खाजा घर दताव ि 

७.  स्मलृत होटि ४ लदङ्िा बजार खाजा घर दताव ि 

८.  सौरभ लिर्ानास्ता पसि ४ लदङ्िा बजार खाजा घर दताव ि 

९.  प्रेवश लकराना पसि ४ लदङ्िा बजार खाजा घर दताव ि 

१०.  अलभशखे खाजा घर ४ लदङ्िा बजार खाजा घर दताव ि 

११.  सोन ुखाजानास्ता पसि ११ झर्ााँउपोखरी खाजा घर दताव ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

तावलका ६६: नगरपावलका के्षत्रवभत्र सांिावलत गहना पसलहरू 

क्र.सां. पसलको नाम िडा नां. टोल पसलको वकवसम व्यिसाय दताव 

१.  गोल्डेन ज्विेरी हाउस ४ लदङ्िा बजार गहना पसि दताव ि 

२.  सम्झना ज्विसव  ४ लदङ्िा बजार गहना पसि दताव ि 

३.  लशवशलक्त्त मसु्कान 

ज्विसव 

४ लदङ्िा बजार गहना पसि दताव ि 

४.  प्रलवन ज्विसव ४ लदङ्िा बजार गहना पसि दताव ि 

५.  ऊाँ  शालन्त  टे्रडसव एण्ड 

सनुिााँदी पसि 

४ लदङ्िा बजार गहना पसि दताव ि 

६.  सांस्कार एण्ड सन्स 

ज्विसव एण्ड टे्रडसव 

११ झर्ााँउपोखरी गहना पसि दताव ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  
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तावलका ६७: नगरपावलका के्षत्रवभत्र सांिावलत टेलररांग (वसलाई कटाई) पसलहरू 

क्र.सां. पसलको नाम िडा नां. टोल पसलको वकवसम व्यिसाय दताव 

१.  न्र् ूगडुिक टेिसव ४ लदङ्िा बजार टेिसव दताव ि 

२.  राजन टेिसव ४ लदङ्िा बजार टेिसव दताव ि 

३.  महशे टेिररङ शप  ४ लदङ्िा बजार टेिसव दताव ि 

४.  रलञ्जत टेिररङ सेन्टर ४ लदङ्िा बजार टेिसव दताव ि 

५.  सन्तोष टेिररङ सेन्टर ४ लदङ्िा बजार टेिसव दताव ि 

६.  लदप ुलहमाांङ  टेिसव ४ लदङ्िा बजार टेिसव दताव ि 

७.  राम िक्ष्मण टेिसव ४ लदङ्िा बजार टेिसव दताव ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

तावलका ६८: नगरपावलका के्षत्रवभत्र सांिावलत स्टेशनरी तिा पसु्तक पसलहरू 

क्र.सां. पसलको नाम िडा नां. टोल पसलको वकवसम व्यिसाय 

दताव 

१.  जािपादवेी बकु्स एण्ड 

स्टेशगरी पसि 

११ झर्ााँउपोखरी स्टेशनरी पसि दताव ि 

२.  सलुप्रन्स स्टेशनरी पसि ४ लदङ्िा बजार ऐ दताव ि 

३.  रुपेश पसु्तक पसि ४ लदङ्िा बजार ऐ दताव ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

तावलका ६९: नगरपावलका के्षत्रवभत्र सांिावलत भााँडा पसलहरू 

क्र.सां. पसलको नाम िडा नां. टोल पसलको वकवसम व्यिसाय 

दताव 

१.  सरस्वलत्त भााँडा पसि ५ कालत्तके पिु भााँडा पसि दताव ि 

२.  षटानन्द स्टोर ४ लदङ्िा बजार भााँडा पसि दताव ि 

३.  पार्ि भााँडा पसि ४ लदङ्िा बजार भााँडा पसि दताव ि 

४.  सैंज ुभााँडा पसि ४ लदङ्िा बजार भााँडा पसि दताव ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

तावलका ७०: नगरपावलका के्षत्रवभत्र सांिावलत अन्य ब्यािसाय हरू 

क्र.सां. पसलको नाम िडा नां. टोल पसलको वकवसम व्यिसाय दताव 

१.  लदपशालन्त नडूल्स 

फ्र्ाक्ट्री  

११ लतिारा नडूल्स फ्र्ाक्ट्री दताव ि 

२.  लहमििुी राइस लमि ११ झर्ााँउपोखरी राइस लमि दताव ि 

३.  िनगरी राइस लमि १ ल्र्ाङ राइस लमि दताव िैन 
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४.  श्री ब्रोइिर फमव ४ साङ्राङ्र्ाङ कुखरुा फमव दताव ि 

५.  लसमा राइस लमि १  राइस लमि दताव िैन 

६.  अगम फे्रस मासु पसि ४ लदङ्िा बजार फे्रस हाउस दताव ि 

७.  फे्रस शप ४ लदङ्िा बजार फे्रस हाउस दताव िैन 

८.  लदङ्िा पोल्ट्री एण्ड 

सलिार्सव 

४ लदङ्िा बजार फे्रस हाउस दताव ि 

९.  िक्स्मी राइस लमि ८ गरैीगाउाँ राइस लमि दताव ि 

१०.  लदङ्िा कम्लर्टुर सलभवस ४ लदङ्िा बजार कम्लर्टुर सलभवस दताव ि 

११.  षडेर्श्र एग्रोभटे ४ लदङ्िा बजार एग्रोभटे दताव ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

४.५.३ स्िानीय िजार तिा व्यापाररक केन्रहरू 

र्स षडानन्द नगरपालिका क्षेत्र लभत्र लनर्लमत व्र्ापाररक कारोबार गने लवलभन्न ससाना १४ वटा 

बजार केन्द्रहरू र ८ वटा साप्तालहक बजार समते िाग्ने बजार केन्द्रहरू रहकेा िन ्। र्ातार्ात, सांिार र अन्र् 

पवूाविारहरूको लवकास एवां लवस्तारसाँग ैर्ी बजारहरू पलन लवस्तार हुद ैगइरहकेो ि । र्ी बजार केन्द्रिे 

नगरके्षत्रमा आलिवक कारोबार बँाउन र नगरबासीको आवश्र्कतािाई परूा गनव सहर्ोग पलुगरहकेो ि । र्स 

नगरपालिका लभत्र भएको बजार केन्द्रहरूको सिूी लनम्न तालिकामा प्रस्ततु िः 

 तावलका ७१: नगरपावलका के्षत्रवभत्र  रहेका स्िानीय िजार तिा व्यापाररक केन्रको वििरण  

क्र.सां. नाम िडा नां. स्िान हाट लाग्ने िार  िजारको वकवसम 

१ सोमबारे  १ नेपािेडााँडा साँिै बजार केन्द्र 

२ सोमबारे हलटर्ा १ नेपािेडााँडा सोमबार साप्तालहक हलटर्ा 

३ शकु्रबारे हलटर्ा १ मझवुाबेसी शकु्रबार साप्तालहक हलटर्ा 

४ लदङ्िा बजार ४ लदङ्िा बजार साँिै बजार केन्द्र 

५ कामी िौतारो ४ लदङ्िा  साँिै बजार केन्द्र 

६ कालत्तके पिु ५ बडहरे साँिै बजार केन्द्र 

७ शलनबारे हलटर्ा ८ लदङ्िा शलनबार साप्तालहक हलटर्ा 

८ मांगिबारे हलटर्ा ८ बैदारभञ्ज्र्ाङ साँि ै बजार केन्द्र 

९ मांगिबारे हलटर्ा ९ बैदारभञ्ज्र्ाांग मांगिबार साप्तालहक हलटर्ा 

१० सत्ति बजार १० साङपाङ सोमबार साप्तालहक हलटर्ा 

११ मझवुा १० साङपाङ साँिै बजार केन्द्र 
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१२ तीनतिे १० साङपाङ साँिै बजार केन्द्र 

१३ झर्ाउाँपोखरी बजार ११ झर्ाउाँपोखरी साँिै बजार केन्द्र 

१४ बिुबार हलटर्ा ११ झर्ाउाँपोखरी बिुबार साप्तालहक हलटर्ा 

१५ िचु्िे ११ झर्ाउाँपोखरी साँिै बजार केन्द्र 

१६ टारी गाउाँ १२ टारी गाउाँ साँिै बजार केन्द्र 

१७ तकेु पिु  १२ तकेु पिु साँिै बजार केन्द्र 

१८ पात्िे िारा १२ पात्िे िारा साँिै बजार केन्द्र 

१९ रामकण्ठे १२ रामकण्ठे साँिै बजार केन्द्र 

२० बोर्ा बजार १४ बोर्ा साँिै बजार केन्द्र 

२१ लवलहबारे बजार १४ बोर्ा लवलहबार साप्तालहक हलटर्ा 

२२ सोमबारे हलटर्ा १४ बोर्ा सोमबार साप्तालहक हलटर्ा 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

४.५.४ िैंक, विविय सांस्िा, सहकारी तिा विपे्रषण कारोिार केन्र 

र्स षडानन्द नगरपालिका के्षत्र लभत्र बैंलकङ तिा लवत्तीर् सेवा प्रदान गने सांस्िाहरू जम्मा १३ वटा 

रहकेो ि जसमध्र्े २ वटा बैंक, ३ वटा फाइनान्स, ४ वटा लवप्रेषण कारोबार केन्द्र र ४ वटा सहकारी 

सांस्िाहरू रहकेा िन ्। र्ी सांस्िाहरको लववरण लनम्न अनसुार िः 

तावलका ७२: िैंक, विविय सांस्िा, सहकारी तिा विपे्रषण कारोिार केन्रहरूको वििरण   

क्र.सां.  सांस्िाको नाम वकवसम िडा नां. टोल 

१.  रालष्ट्रर् बालणज्र् बैंक बैंक ७ लदङ्िा बजार 

२.  एन.्आइ.लस. एलशर्ा बैंक बैंक ४ लदङ्िा बजार 

३.  िक्ष्मी िघलुवत्त सांस्िा  िघलुवत्त ४ लदङ्िा बजार 

४.  सपोडव माइक्रो फाइनान्स िघलुवत्त ४ लदङ्िा बजार 

५.  ग्रामीण लवकास िघलुवत्त सांस्िा िघलुवत्त ७ हलस्पटि टोि 

६.  आइएमइ  सेन्टर  लबप्रेषण कारोबार १ नेपािे डााँडााँ 

७.  आइएमइ  सेन्टर लबप्रेषण कारोबार ४ लदङ्िा बजार 

८.  प्रभ ुमनी ट्रान्फर  लबप्रेषण कारोबार ४ लदङ्िा बजार 

९.  आइएमइ  सेन्टर लबप्रेषण कारोबार ११ झर्ााँउपोखरी 

१०.  लट.एम.के. बहुद्दशे्र्ीर् सहकारी सांस्िा सहाकारी ४ लदङ्िा बजार 

११.  लदङ्िा बित तिा ऋण सहकारी सांस्िा सहाकारी ४ लदङ्िा बजार 
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१२.  सरू्ोदर् बित तिा ऋण सहकारी सांस्िा सहाकारी १४ लवलहबारे 

१३.  लस.एस. सेलभङ एण्ड के्रलडट कोअपरेलटभ सहाकारी ३ लसके्तिटार 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

४.६ भौवतक पूिाविार विकास  

४.६.१ सडक पूिाविार  

र्स षडानन्द नगरपालिका क्षेत्रलभत्र ग्राभिे तिा कच्िी सडकहरू मात्र लनमावण भएको र र्ी 

सडकको स्तरोन्नलत  गने काम भएका िन ्। सडक लवकास सम्बन्िी रणनैलतक र्ोजना लनमावणको क्रममा 

रहकेो ि । नगर के्षत्रमा रहकेो िामा ति िोटा दरूीका सडकहरूको लववरण लनम्न अनसुार तालिकामा प्रस्ततु 

गररएको िः 
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तावलका ७३: नगर के्षत्र वभत्रको सडक मागवहरू 

क्र.सां. सडकको नाम िडा नां. जोवडने िस्तीहरू लम्िाई 

(वक वम) 

प्रकार  (कच्िी¸ 

ग्राभेल¸ कालोपते्र) 

लाभावन्ित 

जनसांख्या देवख सम्म 

१ बािवुाबेसी कुदाककाउिे सडक १ बािवुाबेसी कुदाक काउिे १२ कच्िी १०००० 

२ वडा कार्ाविर् दलेख नगरपालिका पगु्ने सडक १ वडा नां. १ को 

कार्ाविर् 

नगरपालिका 

कार्ाविर् 

१३ कच्िी १०००० 

३ बािवुाबेसी तामटुार सडक १ बािवुाबेसी तामटुार १८ कच्िी २०००० 

४ बोक्दखेा सोमबारे तामटुार सडक १ बोक्दखेा तामटुार १२ कच्िी १०००० 

५ जोरिारा पापङ्ुगा सडक १ जोरिारा पापङ्ुगा ५ कच्िी ४००० 

६ नेपािे डााँडा मझवुाबेसी सडक १ नेपाि ेडााँडा मझाुवाबेसी ६ कच्िी ४००० 

७ मझवुाबेसी कुदाककाउिो सडक २ मझवुाबेसी कुदाक काउिे १२ कच्िी १०००० 

८ लदङ्िा जामनुे दोभाने कृलष सडक २ लदङ्िा दोभाने ३० कच्िी २०००० 

९ बािवुानी बुाँदसेाउने हुदै खोटाङ िोकमागव २ बािवुाबेसी खोटाङ ४५ कच्िी - 

१० लदङ्िा खातावम्िा कुदाककाउिे हुद ैदोभाने सडक २ लदङ्िा दोभाने ३५ कच्िी - 

११ लदङ्िा लिउरीबोटे तााँब ूहुदै दोभाने सडक २ लदङ्िा दोभाने २८ कच्िी - 

१२ सानोलदङ्िा कुदाक सडक ३ लकमािुङ खातावम्िा १० कच्िी २५०० 

१३ खरबारी सानो लदङ्िा सडक ३ खरबारी सानोलदङ्िा ६ कच्िी १५१६ 

१४ बोकेिङु ििाखाम सडक ३ खरबारी मानेडााँडा १२ कच्िी २१०० 

१५ िाम्िादाङ लिलििा सडक ३ लनगरेु िाम्िादाङ १० कच्िी ११२३ 

१६ लदङ्िा लिउरीबोटे सडक ५ लदङ्िा लिउरीबोटे १२ कच्िी ५००० 
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१७ लदङ्िा सलतघाट सडक ६ लदङ्िा सलतघाट १२ कच्िी ३१००० 

१८ साल्मा लभत्तीपिुकोष सडक ६ साल्मा अरुण नदी ६ कच्िी ५००० 

१९ डुम्रीभञ्ज्र्ाङ बडहरे सडक ६ डुम्रीभञ्ज्र्ाङ बडहरे ९ कच्िी १०००० 

२० आम्बोटे लभत्ती सडक ६ आम्बोटे लभत्ती ७ कच्िी २००० 

२१ लदङ्िा िम्सवुा सडक ६ लदङ्िा िम्सवुा १३ कच्िी ३१००० 

२२ लसांहदवेी गहते सडक ६ लसांहदवेी गहते ३ कच्िी २००० 

२३ लदङ्िा िम्सवुा सडक ७ लदङ्िा िम्सवुा ५ कच्िी ७०० 

२४ लदङ्िा खकुवा सडक ७ लदङ्िा खकुवा - कच्िी ६०० 

२५ लदङ्िा आङ्पोखरी सडक ७ लदङ्िा आङ्पोखरी - कच्िी १०० 

२६ भदौरे बदुनुे सडक ७ भदौरे बदुनुे - कच्िी २०० 

२७ लवदाईिौतारो केउरेनीपानी सडक ७ लवदाईिौतारो केउरेनी - कच्िी १०० 

२८ लदङ्िा टुङेिा िण्डीिान ररट्टाबोटे सडक ८ लदङ्िा ररट्टाबोटे २८ कच्िी - 

२९ लदङ्िा टुङेिा सेभङे सत्ति सडक ८ लदङ्िा सत्ति - कच्िी - 

३० लदङ्िा रामिारा तीसमरेु उन्डाकाल्ने षडेर्श्र सडक  ८ लदङ्िा षडेर्श्र - कच्िी - 

३१ गौिरण कालत्तकेिारा दलेवस्िान सडक ८ गौिरण दवेीस्िान - कच्िी - 

३२ िौतारे बैदारभञ्ज्र्ाङ सडक ८ िौतारे बैदारभञ्ज्र्ाङ - कच्िी - 

३३ लदङ्िा लजमीगाउाँ सडक  ८ लदङ्िा लजमीगाउाँ - कच्िी - 

३४ बैदार भञ्ज्र्ाङ पोखवुा सडक ९ बैदार भञ्ज्र्ाङ पोखवुा १० कच्िी ९००० 

३५ तीनिरूी पेवा खोिा सडक ९ - सलजिे ९ कच्िी ३००० 
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३६ वडा कार्ाविर् दलेख भलु्के उज्र्ािेटोि सडक ९ - - ११ कच्िी २५०० 

३७ बसपाकव  गोपेनी बैदार भञ्ज्र्ाङ सडक ९ - - ३ कच्िी १००० 

३८ लदङ्िा खातावम्िा कुदाककाउिे हुद ैदोभाने सडक ४ - - - कच्िी - 

३९ लदङ्िा जामनुे कुदाककाउिे सडक ४ - - - कच्िी - 

४० गहते िौतारो हुद ैकामी िौतारो सडक ४ - - - कच्िी - 

४१ लिसापानी हुद ैवडा कार्ाविर् जाने सडक ४ - - - कच्िी - 

४२ लहङमाङ डााँडा हुद ैबैद्य गाउाँ जाने सडक ४ - - - कच्िी - 

४३ कामी खोिा हुद ैिे गाउाँ जाने सडक ४ - - - कच्िी - 

४४ कािङेु खोल्सी हुद ैकेराबारी जाने सडक  ४ - - - कच्िी - 

४५ तकेु पिुीदोबाटो सडक १० वडा नां. १२ र ११ वडा नां. १० - कच्िी १५ हजार 

४६ र्ावप सडक १० वडा नां. १३ र १४ वडा नां. १० - कच्िी ५ हजार  

४७ लसमिटार झर्ााँउपोखरी सडक ११ लसमिटार लदङ्िा २१ कच्िी २० हजार 

४८ तकेु झर्ााँउपोखरी फालिकोट सडक ११ वडा नां.१२, ११ वडा नां. १० २० कच्िी - 

४९ आरुबोटे हजारे िम्सवुा तकेु सडक ११ आरुबोटे तकेु ११ कच्िी - 

५० लसम्िभञ्ज्र्ाङ आरुबोटे सडक ११ लसम्िभञ्ज्र्ाङ आरुबोटे ६ कच्िी - 

५१ लमिुङ आरुबोटे ररट्ठाबोटे सडक ११ उरुङा डााँडा बोक्से २ कच्िी - 

५२ झर्ााँउपोखरी लतिरा बोक्से सडक ११ - - - कच्िी - 

५३ लहिेभक्कुमार िापालझलमख सडक १३ हिेौंिा साङ्पाङ ४५ कच्िी १२०० 

५४ लभरििा लवलहबारे सडक १३ लभरििा  ३५ कच्िी १२०० 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

५५ लवलहबारे घिोक भोलसङ्टार साङ्पाङ सडक १३ बोर्ा साङ्पाङ ७ कच्िी २०० 

५६ साउने रेवापालपिा सडक १३ बोर्ा रेवा ५ कच्िी २०० 

५७ मगरटोि लजम्मागाउाँ १३ लजम्मा टोि घिगाउाँ ४ कच्िी २०० 

५८ सरस्वतीदलेख पाखािङ्ङा सडक १३ पाताि वल्िोपाखा ३ कच्िी २०० 

५९ रर्ाप सडक १४ लहिेभञ्ज्र्ाङ लदङ्िा ३५ कच्िी ८००० 

६० लभरिालिो लपलप्तम सडक १४ लभरिालिो लपलप्तम १५ कच्िी २५०० 

६१ लवलहबारे बेखांिा सडक १४ लवलहबारे भोजपरु नपा ७ कच्िी २९० 

६२ जािपादवेी सडक १४ - - - - -  

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

४.६.२ सरकारी भिन  

र्स नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लवद्यािर् भवनहरू¸ सरकारी कार्ाविर्हरू रहकेा भवनहरू, स्वास्थर् 

सांस्िा रहकेा सरकारी भवनहरू हुन ् । जम्मा ३७ वटा सामदुालर्क भवनहरू मध्र्े १० वटा सामदुालर्क 

भवनहरू राम्रो अवस्िाको रहकेा िन ्भने २० वटा भवनहरू ठीकै अवस्िाका िन ्। सात वटा भवनहरू 

भने लजणव अवस्िामा रहकेा िन ्। नगर के्षत्रमा रहकेो सरकारी भवनहरूको लववरण लनम्न अनसुार िः 
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तावलका ७४: नगर के्षत्रमा सरकारी भिन सम्िन्िी वििरण 

क्र.सां. भिनको नाम िडा नां. टोलको नाम कायावलको वकवसम के्षत्रफल (रोपनी) अिस्िा  

१ स्वास्थर् िौकी भवन १ नेपािेडााँडा स्वास्थर् िौकी १ लजणव 

२ सामदुालर्क भवन १ नेपािेडााँडा वडा कार्ाविर् ६ लजणव 

३ जनजालत भवन २ लवलहबारे वडा कार्ाविर् १ ठीकै 

४ मलहिा भवन २ लवलहबारे मलहिा कार्ाविर् १ ठीकै 

५ अलतररक्त हुिाक कार्ाविर् २ नेपािेडााँडा हुिाक कार्ाविर् १ ठीकै 

६ स्वास्थर् िौकी भवन २ कुदाक काउिे स्िास्थर् िौकी ४ लजणव 

७ सालवत्रा मालव भवन २ कुदाक काउिे लवद्यािर् १२ लजणव 

८ दाङमार्ा शहरी केन्द्र भवन २ दाङमार्ा दाङमार्ा शहरी केन्द्र २ ठीकै 

९ भोटेिाप गाउघर लक्िलनक तिा खोप केन्द्र भवन २ भोटेिाप लक्िलनक तिा खोप केन्द्र  १ ठीकै 

१० खोप केन्द्र भवन २ सतेवा गाउाँघर खोप केन्द्र १ ठीकै 

११ प्रहरी िौकी भवन २ लवलहबारे प्रहरी िौकी १ लजणव 

१२ वडा कार्ाविर् भवन ३ खरबारी वडा कार्ाविर् ४ ठीकै 

१३ सामदुालर्क भवन ३ सानोलदङ्िा सामदुालर्क ०.२५ लजणव 

१४ वडा कार्ाविर् भवन ३ खरबारी वडा कार्ाविर् ४ ठीकै 

१५ सामदुालर्क भवन ३ सानो लदङ्िा सामदुालर्क ०.२५ लजणव 

१६ सामदुालर्क भवन ३ लकमािुङ सामदुालर्क ०.२५ ठीकै 

१७ सामदुालर्क भवन ३ खातावम्िा सामदुालर्क ०.२५ राम्रो 

१८ सामदुालर्क भवन ३ िाम्िादाङ सामदुालर्क ०.२५ ठीकै 

१९ इिाका प्रशासन कार्ाविर् भवन ४ लदङ्िा बजार सरकारी  राम्रो 
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२० नगर पालिका कार्ाविर् भवन ४ लदङ्िा बजार सरकारी  राम्रो 

२१ इिाका वन कार्ाविर् भवन ४ लदङ्िा बजार सरकारी  राम्रो 

२२ हुिाक कार्ाविर् भवन ४ लदङ्िा बजार सरकारी  राम्रो 

२३ नगर पश ुसेवा शाखा कार्ाविर् भवन ४ लदङ्िा बजार सरकारी  राम्रो 

२४ नगर कृलष शाखा कार्ाविर् भवन ४ लदङ्िा बजार सरकारी  राम्रो 

२५ शारादा प्रा.लव. भवन ४ केराबारी लबद्यािर्  राम्रो 

२६ आमा समहू भवन ५ रुद्राक्षेर्श्र टोि आमा समहू १.५ राम्रो 

२७ आमा समहू भवन ५ बडहरे आमा समहू १ राम्रो 

२८ सरस्वती आ. लवद्यािर् भवन ६ िम्सवुा लवद्यािर् १२ ठीकै 

२९ जनकल्र्ाण प्रा.लव. भवन ६ लसांहदवेी लवद्यािर् १ ठीकै 

३० जनिेतना प्रा.लव. भवन ६ मच्िेटार लवद्यािर् ३.५ ठीकै 

३१ जनज्र्ोलत प्रा.लव. भवन ६ दवेीटार लवद्यािर् द२् ठीकै 

३२ शारदा प्रा.लव. भवन ६ साल्मा लवद्यािर् १ ठीकै 

३३ शभुद्रा पञ्िकन्र्ा प्रा.लव. भवन ६ साल्मा लवद्यािर् २ ठीकै 

३४ जनिेतना अलभर्ान नेपािको भवन ६ साल्मा गसैस ८ ठीकै 

३५ अरुण किांकी सामदुालर्क भवन ६ राम्ि े सामदुालर्क सांस्िा १ ठीकै 

३६ दादरु खिांङे सामदुालर्क भवन ६ लसांहदवेी सामदुालर्क सांस्िा ०.५ ठीकै 

३७ डुम्री भञ्र्ाांङ सामदुालर्क भवन ६ मोहोररर्ा सामदुालर्क सांस्िा ०.५ ठीकै 

३८ लसांहबालहनी प्रा.लव. भवन ७ लसांहवालहनी लवद्यािर् ५ लजणव 

३९ जनता प्रा.लव. भवन ७ शालन्तटोि लवद्यािर् ४ ठीकै 

४० िारापानी सामदुालर्क वन भवन ७ िारापानी सामदुालर्क वन २ लजणव 



 

121 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

४१ उग्रेन नाम्डोि घ्र्ालिङ गमु्बा ७  गमु्बा १ ठीकै 

४२ वडा नां. ९ को कार्ाविर् भवन ९  सरकारी ५ आना ठीकै 

४३ वडा नां. १० को कार्ाविर् भवन १० सत्ति बजार वडा कार्ाविर्  लजणव 

४४ टोि लवकास भवन १० िङ्ुबु सामदुालर्क  लजणव 

४५ सालवक साङपाङ ४ को टोि लवकास भवन १०  टोि लवकास सलमलत  लजणव 

४६ सालवक साङपाङ ४ को टोि लवकास भवन १० टारबार टोि लवकास सलमलत  लजणव 

४७ सालवक साङपाङ २ को टोि लवकास भवन १० सनुारगाउाँ टोि लवकास सलमलत  लजणव 

४८ सालवक साङपाङ ६ को टोि लवकास भवन १० पात्िेगाउाँ टोि लवकास सलमलत  लजणव 

४९ टोि लवकास भवन ११ टोि नां. ४ वडा कार्ाविर् ९ आना ठीकै 

५० स्वास्थर् िौकी भवन ११ टोि नां. ४ स्वास्थर् िौकी ४ रोपनी लनमावणालिन 

५२ महने्द्रोदर् मालव भवन १२ टारीगाउाँ लबद्यािर्  राम्रो 

५३ गौरुङ आिारभतू लवद्यािर् भवन १२ अिविे लबद्यािर्  राम्रो 

५५ जनता प्रालव भवन १२ कुमाि गाउाँ लबद्यािर्  राम्रो 

५६ फािी दाङलसांहजोर प्रालव भवन १२ दाङलसांहजोर लबद्यािर्  राम्रो 

५८ मलुखर्ाटोि भवन १३ मलुखर्ा टोि टोि भवन १.५ ठीकै 

५९ घिेगाउाँ माांलसमर भवन १३ घिेगाउाँ टोि भवन ०.५ ठीकै 

६१ बेखम्िा मिेम्वा भवन १३ बेखम्िा टोि भवन ०.५ ठीकै 

६२ सबै लवद्यािर् भवनहरू १३  लवद्यािर्  ठीकै 

६४ सबै लवद्यािर् भवनहरू १४  लबद्यािर्  राम्रो 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 
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४.६.३ सामुदावयक भिन  

र्स षडानन्द नगरपालिका क्षेत्रलभत्र जम्मा ४४ वटा सामदुालर्क भवजहरू रहकेा िन ्। ती मध्र्े 

प्रार्ः सबै भवनहरू उपर्ोग भइरहकेा िन ुभने कही भवनहरू भनी हाि उपर्ोगमा रहकेो िैन् । नगर क्षेत्रमा 

रहकेो सामदुालर्क भवनहरूको लववरण लनम्न अनसुार तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ७५: नगर के्षत्रमा रहेका सामुदावयक भिनको वििरण 

क्र.सां. सामुदावयक भिनहरूका नाम िडा नां.  टोलको नाम हालको उपयोग 

१ नेपाि ेडााँडा सामदुालर्क भवन १ नेपाि ेडााँडा वडा कार्ाविर् 

२ दाङ्मार्ा शहरी लक्िलनक २ दाङ्मार्ा भइरहकेो 

३ भोटेिाप गाउाँघर लक्िलनक तिा खोप केन्द्र २ सतेवा, पार्खा भइरहकेो 

४ जनजालत तिा मलहिा भवन २ कुदाक भइरहकेो 

५ कुनािङु भवन ३ कुनािुांग भइरहकेो 

६ आलदवासी जनजालत भवन ३ िाम्िादाांग भइरहकेो 

७ सानो लदांग्िा सामदुालर्क भवन ३ सानो लदांग्िा भइरहकेो 

८ मलहिा सामदुालर्क भवन ३ खातावम्िा भइरहकेो 

९ प्रगलत टोि लवकास सलमलत कार्ाविर् ४ प्रगलत टोि भइरहकेो 

१० आमा समहू भवन ५ उदर्परु भइरहकेो 

११ बडहरे आमा समहू भवन ५ बडहरे भइरहकेो 

१२ जनिेतना अलभर्ान नेपाि ६ साल्मा सामदुालर्क कार्व 

१३ जनजालत भवन ६ दवेीटार सामदुालर्क कार्व 

१४ मांकखि भवन ६ लसांहदवेी सामदुालर्क कार्व 

१५ सामदुालर्क वन उपभोक्ता सलमलत भवन ६ राम्ि े सामदुालर्क कार्व 

१६ सामदुालर्क वन उपभोक्ता सलमलत भवन ६ लसांहदवेी सामदुालर्क कार्व 

१७ सामदुालर्क वन उपभोक्ता सलमलत भवन ६ मोहोररर्ा सामदुालर्क कार्व 

१८ िारापानी सामाुलर्क भवन ७ िारापानी भइरहकेो 

१९ उग्रेन नाम्डोि ध्र्ालिांग गमु्बा ७ शालन्त भइरहकेो 

२० कमरेेपानी सामदुालर्क भवन ८ कमरेेपानी भइरहकेो 

२१ लनगरेु सामदुालर्क भवन ८ लनगरेु भइरहकेो 

२२ कामी िौतारो सामदुालर्क भवन ८ कामीिौतारो भइरहकेो 

२३ सेभङे सामदुालर्क भवन ८ कमरेेपानी भइरहकेो 

२४ लिसापानी सामदुालर्क भवन ८ लिसापानी भइरहकेो 
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२५ टोि भवन १०   भइरहकेो 

२६ टोि भवन १०   भइरहकेो 

२७ टोि भवन १०   भइरहकेो 

२८ टोि भवन १०   भइरहकेो 

२९ ग्रामीण पसु्तकािर् ११ झर्ााँउपोखरी नभएको 

३० रेडक्रस भवन ११ झर्ााँउपोखरी भइरहकेो 

३१ नव प्रलतभा कृलष भवन ११ आरुबोटे भइरहकेो 

३२ गमु्बा भवन ११ झर्ााँउपोखरी भइरहकेो 

३३ जािपा दवेी मलहिा भवन १२   भइरहकेो 

३४ दउेरािी भवन १२   भइरहकेो 

३५ घिे गााँउ फोलसांगटार टोि सामदुालर्क भवन १३ घिेगााँउ भइरहकेो 

३६ टोि लवकास भवन १३ बेखौम्ि भइरहकेो 

३७ मलुखर्ा ठोि लवकास लवकास सलमलत भवन १३ मलुखर्ा टोि भइरहकेो 

३८ मांकखि भवन १३ मलुखर्ा टोि भइरहकेो 

३९ वडा सामदुालर्क भवन १४ लवलहबारे भइरहकेो 

४० मगर सामदुालर्क भवन १४ लवलहबारे भइरहकेो 

४१ बुँ ीिौतारा सामदुालर्क भवन १४ तांलशिा भइरहकेो 

४२ जोगी सांघ भवन १४ खमारे भइरहकेो 

४३ सौदि डााँडा सामदुालर्क भवन १४ लजमीगाउाँ भइरहकेो 

४४ िण्डेर्श्री भवन १४ बेखांम्िा भइरहकेो 

  अन्र् वडामा नभएको       

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

४.६.४ पुलपुलेसा 

र्स नगरपालिका क्षेत्रलभत्र जम्मा ४५ वटा पिुपिेुसाहरू रहकेा िन ्। ती मध्र्े ३ वटा पक्की, ३ 

वटा काठको, १ वटा फिाम ेट्रस्टको र बााँकी ३८ वटा झोिङ्ुग ेपिु रहकेा िन ्।  नगर के्षत्रमा रहकेो सबै 

लकलसमका पिुहरूको लववरण लनम्न तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 
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तावलका ७६: नगर के्षत्रमा रहेका पुलपुलेसा सम्िन्िी वििरण 

क्र.सां. पुल को नाम खोलाको नाम प्रकार िडा नां. पुल भएको स्िान 

१ लिखुववा पिु लिखुववा खोिा पक्की १ बािवुानी 

२ इखुववा पिु इखुववा खोिा पक्की १ मझवुाबेसी 

३ बाइदाक पिु इखुववा खोिा झोिङेु १ - 

४ मझवुा पिु इखुववा खोिा झोिङेु १ - 

५ गोदवेी पिु इखुववा खोिा झोिङेु १ - 

६ लसम्िे पिु लिखुववा खोिा झोिङेु १ - 

७ ल्र्ाङ पिु लिखुववा खोिा काठे १ - 

८ लिखुववा पिु लिखुववा खोिा झोिङेु २ बाबखा पिुार 

९ लिखुववा झोिुङे पिु लिखुववा खोिा झोिङेु २ बिा पिुार 

१० इखुववा झोिङेु पिु इखुववा खोिा झोिङेु २ तााँबटुार 

११ इखुववा पिु इखुववा खोिा झोिङेु २ दवेीिान 

१२ िङ्खवुा पिु इखुववा खोिा झोिङेु २ िङ्खवुा 

१३ लिङ्िाबुङ्ग झोिङेु पिु लिखुववा खोिा झोिङेु ३ लिङ्िाबुङ् 

१४ श्र्ाम खोिा काठे पिु श्र्ाम खोिा काठे ३ सदखेा 

१५ कालत्तके पिु अरुण नदी झोिङेु ५ कालत्तके घाट 

१६ लिखुववा पिु लिखुववा पिु पक्की ५ बािवुाबेसी 

१७ लिखुववा पिु लिखुववा पिु ट्रस्ट ५ लिउरीबोटे 

१८ सलतघाट पिु अल्ठामादी खोिा झोिङेु ६ सलतघाट 

१९ लभती पिु अल्ठामादी खोिा झोिङेु ६ लभती 

२० अिेंरी खोिा पिु अिेंरी खोिा झोिङेु ६ िारापानी 

२१ अिेंरी खोिा पिु अिेंरी खोिा काठे ६ मसेुटार 

२२ खकुवा पिु खकुवा खोिा झोिङेु ८ लवत्तै 

२३ गदुु्रङ पिु खकुवा खोिा झोिङेु ८ होम्दाक 

२४ गोपेनी झोिङेु पिु श्र्ाम खोिा झोिङेु ९ गोपेनी 

२५ खोिाखकव  झोिङेु पिु श्र्ाम खोिा झोिङेु ९ खोिाखकव  

२६ लनगािे झोिङेु पिु लनगािे खोिा झोिङेु ९ लनगािे 

२७ सााँघटुार झोिुङे पिु घोडेपावा झोिङेु ९ घोडेपावा 

२८ होम्दाक पिु नखवुा खोिा झोिङेु १० होम्दाक 

२९ मािबासे पिु नखवुा खोिा झोिङेु १० मािबासे 
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स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

३० गदुु्रङ सेभङे पिु नखवुा खोिा झोिङेु १० गदुु्रङ सेभङे 

३१ बोर्ाताप्रो पिु नखवुा खोिा झोिङेु १० बोर्ाताप्रो 

३२ खकुवा खोिा पिु खकुवा खोिा झोिङेु ११ - 

३३ नखवुा खोिा पिु नखवुा खोिा झोिङेु ११ - 

३४ तकेु पिु अरुण नदी झोिङेु १२ - 

३५ खकुवा पिु खकुवा खोिा झोिङेु १२ - 

३६ गोपेटार कुमाि गाउाँ पिु अरुण नदी झोिङेु १२ - 

३७ नखवुा खोिा पिु नखवुा खोिा झोिङेु १२ र्ाक्सा 

३८ र्ाक्साबेसी झोिङेु पिु नखवुा खोिा झोिङेु १३ मािबासे 

३९ मािबासे पिु भागवुा खोिा पिु झोिङेु १३ घिेगाउाँ पचु्िार 

४० होम्दाक पिु नखवुा खोिा झोिङेु १३ - 

४१ ताप्रे पिु नखवुा खोिा झोिङेु १४ - 

४२ ँुांग ेपिु नखवुा खोिा झोिङेु १४ - 

४३ दोभाने पिु बगवुा खोिा झोिङेु १४ - 

४४ मिूाबारी पिु बगवुा खोिा झोिङेु १४ - 

४५ तेिा पिु बगवुा खोिा झोिङेु १४ - 
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पररच्छेद - ५  

सामावजक अिस्िा 

५.१  शैवक्षक तिा मानि सांसािन विकास  

५.१.१ साक्षरता दर  

र्स षडानन्द नगरपालिकामा ५ बषवभन्दा बँी उमरेको जनसांख्र्ाको साक्षरता दर समग्रमा ८६.२३ 

प्रलतशत ि भने अझै १४ प्रलतशत हाराहारी जनसांख्र्ा लनरक्षर रहकेो तिर्ांकिे देखाउाँि । वडागत साक्षरता 

प्रलतशत हदेाव सबैभन्दा कम वडा नां. १२ मा ७९ प्रलतशत र सबैभन्दा बँी वडा नां. १३ मा ९२.८९ प्रलतशत 

रहकेो ि । समग्र नगरपालिकाको औषत साक्षरता दरभन्दा कम साक्षरता दर भएका वडाहरू २, ४, ७, १०, 

११, १२ र १४ रहकेो तथर्ाांकिे दखेाउाँि । वडागत सारक्षर तिा लनरक्षर जनसांख्र्ा लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्ततु िः 
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तावलका ७७: िडागत कूल साक्षरता दर (५ िषव भन्दा माविको जनसांख्यामा ािाररत) 

िडा नां. साक्षर जनसांख्या वनरक्षर जनसांख्या कूल जनसांख्या कूल 

जनसांख्या 

 साक्षरता 

प्रवतशत मवहला  पुरुष  जम्मा  मवहला  पुरुष  जम्मा  मवहला  पुरुष  

१ १¸४२७ १¸७०६ ३¸१३३ ३१९ ११६ ४३५ १¸७४६ १¸८२२ ३¸५६८ ८७.८१ 

२ ७५३ ९३१ १¸६८४ २२७ १३९ ३६६ ९८० १¸०७० २¸०५० ८२.१५ 

३ ६४७ ७५८ १¸४०५ १०९ ५४ १६३ ७५६ ८१२ १¸५६८ ८९.६० 

४ ७६८ ९५१ १¸७१९ १६७ ४४ २११ ९३५ ९९५ १¸९३० ८९.०७ 

५ ८६० ९५१ १¸८११ १४८ ५६ २०४ १¸००८ १¸००७ २¸०१५ ८९.८८ 

६ ८१३ ९४५ १¸७५८ २०५ १२२ ३२७ १¸०१८ १¸०६७ २¸०८५ ८४.३२ 

७ ८१९ ९५७ १¸७७६ १३२ ७० २०२ ९५१ १¸०२७ १¸९७८ ८९.७९ 

८ ९५६ ११४६ २¸१०२ २१९ १२५ ३४४ १¸१७५ १¸२७१ २¸४४६ ८५.९४ 

९ ५८३ ७०४ १¸२८७ १४९ ६५ २१४ ७३२ ७६९ १¸५०१ ८५.७४ 

१० १¸२०६ १¸४३९ २¸६४५ २४१ १२१ ३६२ १¸४४७ १¸५६० ३¸००७ ८७.९६ 

११ १¸०४२ १¸३४१ २¸३८३ ३१२ १३३ ४४५ १¸३५४ १¸४७४ २¸८२८ ८४.२६ 

१२ ८०९ १¸१३५ १¸९४४ ३३० १८७ ५१७ १¸१३९ १¸३२२ २¸४६१ ७८.९९ 

१३ ७४२ ८९० १¸६३२ १०१ २४ १२५ ८४३ ९१४ १¸७५७ ९२.८९ 

१४ ६२१ ८०४ १¸४२५ २२५ १२३ ३४८ ८४६ ९२७ १¸७७३ ८०.३७ 

जम्मा १२¸०४६ १४¸६५८ २६¸७०४ २¸८८४ १¸३७९ ४¸२६३ १४¸९३० १६¸०३७ ३०¸९६७ ८६.२३ 

 प्रवतशत ४५.११ ५४.८९   ६७.६५ ३२.३५           

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  
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नगरपालिकाको कूि जनसांख्र्ा मध्र्े साक्षर मलहिा तिा परुुष वडागत सांख्र्ात्मक लववरण तिको 

ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

 
 

५.१.२  छ  िषव र सोभन्दा माविको  शैवक्षक अिस्िा 

सवके्षणको नलतजािे र्स षडानन्द नगरपालिकामा ५ बषवभन्दा मालि उमरेको जनसांख्र्ाको शलैक्षक 

अवस्िा सामान्र् दलेख लवद्यावाररिीसम्म गरेको दखेाउाँि । कूि जनसांख्र्ा मध्र्े र्स उमरे समहूको जम्मा 

२६¸७०४ जनसांख्र्ा साक्षर र औपिाररक शलैक्षक उपािी हााँलसि गरेको दलेखन्ि । र्ो जनसांख्र्ा मध्र्े पलन 

सबैभन्दा ठूिो लहस्सा ९¸८१८ जना अिावत ् ३६.७७ प्रलतशत जनसांख्र्ा सामान्र् साक्षर मात्र रहकेो 

तथर्ाांकिे दखेाउि । त्र्सपलि िेरै प्रािालमक तह अध्र्र्न गरररहकेो र गररसकेकोको जनसांख्र्ा रहकेो ि 

जनु ८¸९३३ अिावत ् ३३.४५ प्रलतशत रहकेोि । त्र्सै गरर माध्र्ालमक तहमा अध्र्र्न गरररहकेो र 

गररसकेकोको जनसांख्र्ा २४.२५ प्रलतशत, स्नातक तहमा अध्र्र्न गरररहकेो र गररसकेकोको जनसांख्र्ा 

४.२५ प्रलतशत र लवद्यावाररिी अध्र्र्न गरररहकेो र गररसकेकोको जनसांख्र्ा जम्मा १२ जना मात्र रहकेो 

तथर्ाांकिे दखेाएकोि ।  जनसाांलख्र्क शैलक्षक अवस्िा वडागत आिारमा तिको तालिकामा प्रस्ततु 

गररएको िः 

०

५००

१०००

१५००

२०००

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

वडा नां.

ग्राफ २५; साक्षर मवहला तिा पुरुषको सांख्या

मलहिा

परुुष 
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तावलका ७८: छ िषव र सोभन्दा माविको शैवक्षक योग्यता अनुसार जनसांख्या वितरण 

िडा नां. ६ िषव र सोभन्दा माविको शैवक्षक योग्यता अनुसार जनसांख्या वितरण जम्मा 

सामान्य साक्षर प्रािावमक माध्यावमक स्नातक स्नातकोिर विद्यािाररिी अन्य 

१ १¸३४१ ८९२ ७२७ १२४ ४९ - - ३¸१३३ 

२ ६६१ ५०४ ४३७ ६८ १२ १ - १¸६८४ 

३ ५५७ ४८९ २९७ ४१ २१ - - १¸४०५ 

४ ३३८ ७०४ ५९९ ६८ ८ २ - १¸७१९ 

५ ६६७ ४८४ ५७४ ७१ १५ - - १¸८११ 

६ ७७५ ४२९ ४२८ १०१ २५ - - १¸७५८ 

७ ३५४ ६८३ ५९८ ९७ ४३ १ - १¸७७६ 

८ १¸१४८ ७३६ १५९ ४८ ११ - - २¸१०२ 

९ ६०९ ४८४ १८३ ८ ३ - - १¸२८७ 

१० ७८२ १¸११६ ५९१ १३० २६ - - २¸६४५ 

११ ७३२ ८६० ५५७ १६१ ७२ १ - २¸३८३ 

१२ ८४२ ४९० ४७५ ११० २५ २ - १¸९४४ 

१३ ५४० ६१० ४३२ ४० ५ ४ - १¸६३२ 

१४ ४७२ ४५२ ४१८ ६७ १५ १ - १¸४२५ 

जम्मा ९¸८१८ ८¸९३३ ६¸४७५ १¸१३४ ३३० १२ - २६¸७०४ 

प्रवतशत ३६.७७ ३३.४५ २४.२५ ४.२५ १.२४ ०.०४ - १००.०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  
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साक्षरता र शलैक्षक र्ोग्र्ताको आिारमा ि बषवभन्दा मालिको जनसांख्र्ा लववरण तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

 

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

१४००

१६००

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

वडा नां.

ग्राफ २६; शैवक्षक स्तरको ािारमा जनसांख्या

सामान्र् साक्षर प्रािालमक

माध्र्ालमक स्नातक

स्नातकोत्तर लवद्यावाररिी
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५ .१ .३ नगरपावलकामा सांिावलत शैवक्षक सांस्िाहरूको वििरण 

र्स षडानन्द नगरपालिका लभत्र लवलभन्न तहका जम्मा ७१ (इखुववा सामदुालर्क बाि लबकास केन्द्र 

िुटै्ट गणना भएकोिे ७१ सामदुालर्क लवद्यािर्, ६ सांस्िागत लवद्यािर्, १ गरुुकुि र १ सामदुालर्क 

क्र्ाम्पस रहकेा िन ्। जम्मा ७१ सामदुालर्क लवद्यािर्हरू मध्र्े ३ वटा पवूवआिारभतू तह (बािकालवस), 

५६ वटा आिारभतू तह, १२ वटा माध्र्ालमक तह रहकेा िन ् । नगर के्षत्रमा रहकेा सामदुालर्क तिा 

सांस्िागत लवद्यािर् र क्र्ाम्पसको नामाविी, स्िापना साि, अवलस्ित रहकेो वडा नां. र टोि सम्बन्िी 

लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ७९: सामुदावयक विद्यालयको वििरण  

क्र.सां. विद्यालयको नाम स्िापना 

साल 

िडा 

नां 

टोल तह 

प ूआ आ मा 

१ लसध्दरे्श्री आ लव २००८ १ डााँडा टोि - १ - 

२ जनता प्रा लव  २०४६ १ भमूदेवेी टोि  - १ - 

३ र्सोिरा प्रा लव  २०१४ १ पापङ्ुगा - १ - 

४ शन्त मा लव  २००८ १ नेपािेडााँडा - - १ 

५ शन्त सालबत्रा मा लव २०४४ १ सोमबारे - - १ 

६ नरशोभा आ लव २०२५ १ बाताव - १ - 

७ अरुणकोशी आ लव २०२१ १ मझवुाबेशी - १ - 

८ जनकल्र्ाण आ लव २०४६ १ आमबोटे - १ - 

९ जनसेवा प्रा लव २०४७ १ ल्र्ाङ - १ - 

१० सालवत्रा मा लव २०१५ २ काउिे - - १ 

११ जनोदर् आ लव २००० २ दाङमार्ा - १ - 

१२ कालिका प्रा लव २०३४ २ पाएखा - १ - 

१३ इच्िावती प्रा लव २०३२ २ मालिल्िोतााँबु - १ - 

१४ बदु्धज्र्ोलत प्रा लव २०५५ २ गफुाडााँडा - १ - 

१५ जनोदर् भलूमका प्रा लव २०४६ २ तल्िो तााँबु - १ - 

१६ पञ्िकन्र्ा प्रा लव  २०४७ २ भोटेिाप - १ - 

१७ सलुम्नमा प्रा लव २०६४ २ वािा - १ - 

१८ इखुववा सामदुालर्क बािलबकास केन्द्र २०५७ २ िम्सवुा १ - - 

१९ कुनािङु प्रा लव २०४५ ३ कुनािङु - १ - 

२० िन्द्रावती आ लव २०२८ ३ लसके्तिटार १ - - 

२१ पञ्िकन्र्ा प्रा.लव. २०४९ ३ बाहुनटोि - १ - 



 

132 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

२२ लसांहदवेी प्रा.लव. २०६४ ३ सानोलदङ्िा - १ - 

२३ कालिका आ लव २०१५ ३ िाम्िादाङ - १ - 

२४ खातावम्िा मा लव २०३४ ३ ििाखम - - १ 

२५ बदु्ध प्रा लव २०४८ ४ काभ्रमेािबासे - १ - 

२६ शारादा प्रा लव २०१७ ४ केराबारी - १ - 

२७ जनलवकास प्रा लव २०४७ ५ कालत्तकेपिू - १ - 

२८ जािपादवेी बािलवकास केन्द्र २०५९ ५ बडहरे १ - - 

२९ महाकािी आ लव २०३३ ५ बराजिुान - १ - 

३० प्रजातन्त्र प्रा लव २०४७ ५ लिउरीबोटे - १ - 

३१ भगवती मा लव २०१० ५ उदर्परु - - १ 

३२ शभुद्रा पञ्िकन्र्ा प्रा लव २०३७ ६ गहते - १ - 

३३ जनिेतना प्रा लव २०५६ ६ कुमािगाउाँ - १ - 

३४ जनकल्र्ाण प्रा लव २०३८ ६ लसांहदवेी - १ - 

३५ जनज्र्ोलत प्रा लव २०४८ ६ दबेीटार - १ - 

३६ सरस्वती आ लव २०१४ ६ केउरेनीपानी - १ - 

३७ शारदा प्रा लव २०११ ६ लदङ्िासाल्मा - १ - 

३८ जनता प्रा लव २०५६ ७ शालन्तटोि - १ - 

३९ अरुण मा लव २०२१ ७ लदङ्िा - - १ 

४० षडानन्द मा लव १९३२ ७ लदङ्िा - - १ 

४१ लसांहबालहनी प्रा.लव. २०३६ ७ लबतिव - १ - 

४२ िण्डेर्श्री प्रा लव २०१७ ८ सेमङे - १ - 

४३ िक्ष्मी प्रा लव २०१० ८ गरैीगाउ - १ - 

४४ षडेर्श्र प्रा लव २०४५ ८ सेमङे - १ - 

४५ लसहदबेी प्रा लव  २०५२ ८ भसैेदोभान - १ - 

४६ साल्पा प्रा  लव २०४३ ८ लनगरेु - १ - 

४७ र्शोिरा प्रा लव २०१७ ९ लकमािुङ - १ - 

४८ िन्द्रसरू्व मा लव २०५१ ९ बैदारभन्ज्र्ाङ - - १ 

४९ कालिका प्रा लव  २०४३ ९ तािखकव  - १ - 

५० सेतीदबेी प्रा लव २०४८ ९ सकेू - १ - 

५१ कालिका आ लव २०४६ १० िङुबुङ - १ - 

५२ िलण्डका प्रा लव २०७४ १० साङपाङ - १ - 

५३ िक्ष्मी आ लव २०२६ १० मािबााँसे - १ - 

५४ सरस्वती मा लव २०१३ १० सत्ति -  १ 

५५ मालिका आ लव २०५० १० मालिका - १ - 

५६ फािीपञ्िे आ लव २०११ ११ गलैिगाउाँ - १ - 
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५७ हजारे प्रा लव २०६५ ११ हजारेडुलम्रबोटे - १ - 

५८ शारदा मा लव  २०१३ ११ झर्ाउाँपोखरी - - १ 

५९ लशक्षा प्रेमी आ लव २०५३ ११ आरुबोटे - १ - 

६० जनता प्रा लव  २०५० १२ कुमािगाउाँ - १ - 

६१ महने्द्रोदर् मा लव २०१६ १२ टारीगाउाँ - - १ 

६२ गौरुङ आ लव २०४२ १२ अिविे - १ - 

६३ फािी डाङ्लसङजोर प्रालव -  १२ डाङ्लसङजोर - १ - 

६४ लबहीबारे आ लव २०१७ १३ मलुखर्ाटोि - १ - 

६५ सरस्वती प्रा लव २०४९ १३ पाति - १ - 

६६ लसांहदवेी प्रा लव २०४२ १३ घिेगाउाँ - १ - 

६७ लसध्ददवेी आ लव २०४९ १३ रेवा पोपाङ्िा - १ - 

६८ मालिका रालष्ट्रर् आ लव २०४५ १४ बेखाम्िा - १ - 

६९ मनकामना प्रा लव २०५८ १४ बोर्ा - १ - 

७० लसांहदवेी आ लव २०३४ १४ िरम्बी - १ - 

७१ महने्द्रोदर् मा लव २०१७ १४ लबहीवारे - - १ 

  जम्मा       ३ ५६ १२ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

(नोटः पआूः पवूव आिारभतू तह; आः आिारभतू तह र माः माध्र्ालमक तह, प्राः प्रािालमक तह, पलहिेको 

प्रािालमक तह लशक्षाको नर्ााँ व्र्वस्िा अनसुार अलहिे स्वतः आिारभतू तह अन्तगवत भएको) 

 

तावलका ८०: सांस्िागत विद्यालयको वििरण  

क्र.सां. विद्यालयको नाम स्िापना 

साल 

िडा 

नां 

टोल तह 

प ूआ आ मा 

१ इभरलग्रन इङ्लिस स्कूि २०६३ १ सोमबारे - १ - 

२ न्र् ूसलमट इङ्लिस स्कूि २०५१ ७ लदङ्िा - - १ 

३ सनराइज इङलिस स्कूि  २०६७ ७ गँीगाउाँ - १  

४ लक्िफ एकेडेमी इङलिस स्कूि २०६६ ८ कामी िौतारा - - १ 

५ एस के सनराइज बोलडवङ स्कूि २०१८ ९ बैदार भन्ज्र्ाङ - १ - 

६ ब्राइट फ्र्िुर पवूव प्रा लव   १४ लबहीवारे - १ - 

  जम्मा       - ४ २ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

तावलका ८१: नगरपावलकामा सञ्िावलत क्याम्पसहरूको वििरण  

क्र.सां. क्याम्पसको नाम स्िापना 

साल 

िडा 

नां 

टोल तह 
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१ षडानन्द बहुमखुी क्र्ाम्पस २०६७ ७ लदङ्िा स्नातक 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

तावलका ८२: नगरपावलकामा सिालनमा रहेको गुरुकुलको वििरण  

क्र.सां. विद्यालयको नाम स्िापना 

साल 

िडा 

नां 

टोल तह 

१ षडानन्द गरुुकुि  वदे लवद्याश्रम २०७१ ७ लदङ्िा आिारभतू 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

नगरपालिका लभत्र सांिालित लवलभन्न तह र लकलसमका शैलक्षक सांस्िाको सांख्र्ात्मक लववरण तिको 

ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

ग्राफ २७; शैवक्षक स्तरको ािारमा जनसांख्या 

 

५.१.४  विद्यालय गईरहेका छात्र छात्राको वििरण 

र्स षडानन्द नगरपालिका लभत्र लवलभन्न तहका जम्मा ७१ सामदुालर्क लवद्यािर्मा जम्मा ६¸८७५ 

जना लवद्यािीहरू हाि अध्र्र्नरत रहकेा िन ्जसमध्र्े िात्रको सांख्र्ा ३¸३९४ जना र िात्राको सांख्र्ा 

३¸४८१ जना रहकेा िन ्। समग्रमा िात्रको भन्दा िात्राको सांख्र्ा केही बँी रहकेो तथर्ाांकिे दखेाउि । 

जम्मा १० जना भन्दा कम लवद्यािी सांख्र्ा हुने लवद्यािर्को सांख्र्ा ३ वटा, १० जना दलेख २० जना सम्म 

लवद्यािी हुने लवद्यािर्को सांख्र्ा ४ वटा, २० जना भन्दा बँी र ५० जना सम्म लवद्यािी हुने लवद्यािर् २९ 

वटा र ५० जना भन्दा बँी र १० जना भन्दा कम लवद्यािी हुने लवद्यािर्को सांख्र्ा १७ वटा रहकेो तथर्ाांकिे 

दखेाउाँि ।  लवद्यािर् अनसुार र तहगत लवद्यािी सांख्र्ाको लववरण तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

सामदुालर्क

लवद्यािर् (७१ 

वटा)

सांस्िगत 

लवद्यािर् (६ 

वटा)

गरुुकुि (१ वटा)

सामदुालर्क

क्र्ाम्पस (१

वटा)
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तावलका ८३: सामुदावयक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राको सख्यात्मक वििरण  

क्र.सां. विद्यालयको नाम िडा नां टोल पूिव ािारभूत ािारभूत माध्यावमक जम्मा 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा एक गरुुकुि सांिािनमा रहकेो ि । र्सबाट अनौपिाररक लशक्षा प्रदान 

भइरहकेो ि र र्हााँ जम्मा ११ लवद्यािी रहकेा िन ् । र्सको लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु 

गररएको िः 

तावलका ८५:  गुरुकुलमा  अध्ययनरत  छात्रछात्राको वििरण  

क्र.सां. विद्यालयको 

नाम 

स्िापना 

साल 

िडा नां टोल ािारभूत  

िात्र िात्रा जम्मा  

१ षडानन्द गरुुकुि  

वदे लवद्याश्रम 

२०७२ ७ लदङ्िा १५  १५ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

र्स नगरपालिका क्षेत्रमा लत्रभवुन लवर्श्लवद्यािर्मा सम्बन्िन प्राप्त एक क्र्ाम्पस पलन सांिािनमा 

रहकेो ि । स्नातक तहको पठनपाठन हुने र्स क्र्ाम्पसमा ८८ लवद्यािी अध्र्र्नरत िन्, जसमध्र्े िात्राको 

सांख्र्ा ६० प्रलतशत भन्दा बँी रहकेो ि । र्सको लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ८६:  क्याम्पसमा  अध्ययनरत  छात्रछात्राको वििरण  

क्र.सां. क्याम्पसको नाम स्िापना 

साल 

िडा नां टोल विद्यािी सांख्या 

िात्र िात्रा जम्मा  

१ षडानन्द बहुमखुी क्र्ाम्पस २०६७ ७ लदङ्िा ३५ ५३ ८८ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

लवलभन्न शलैक्षक सांस्िाहरूमा अध्र्र्नरत िात्र तिा िात्राहरूको सांख्र्ात्मक लववरण तिको 

ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

 

३३९४

४८७

१५

३५

३४८१

३४९

०

५३

सामदुालर्क लवद्यािर्

सांस्िागत लवद्यािर्

गरुुकुि

क्र्ाम्पस

ग्राफ २८; विवभन्न शैवक्षक सांस्िामा अध्ययनरत छात्र-छात्राको सांस्िा

िात्रा िात्र
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

५.१.५  वशक्षकहरूको वििरण 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित ७१ सामदुालर्क लवद्यािर्हरूमा जम्मा ३५० लशक्षक–

लशलक्षकाहरू कार्वरत रहकेा िन,् जसमध्र्े लशक्षकको सांख्र्ा २२२ जना र लशलक्षकाको सांख्र्ा १३२ जना 

रहकेो ि । र्ी लवद्यािर्हरूको िालग लशक्षक–लशलक्षकाको जम्मा स्वीकृत दरबन्दी ३०४ जना मात्र रहकेो 

ि । हरेक लवद्यािर्को िालग स्वीकृत दरबन्दी र कार्वरत लशक्षक–लशलक्षकाको सांख्र्ा  तिको तालिकामा 

प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ८७: सामुदावयक विद्यालयको वशक्षकहरूको वििरण 

क्र.सां. विद्यालयको नाम िडा 

नां 

टोल स्िीकृत 

दरिन्िी  

कायवरत वशक्षक जम्मा 

लशक्षक  लशलक्षका  

१ लसध्दरे्श्री आ लव १ डााँडा टोि २ २  ० २ 

२ जनता प्रा लव  १ भमूदेवेी टोि  ४ ३ १ ४ 

३ र्सोिरा प्रा लव  १ पापङ्ुगा ३ १ २ ३ 

४ शन्त मा लव  १ नेपािेडााँडा ११ ९ २ ११ 

५ शन्त सालबत्रा मा लव १ सोमबारे १० ८ १ ९ 

६ नरशोभा आ लव १ बाताव ४ ५ ४ ९ 

७ अरुणकोशी आ लव १ मझवुाबेशी ३ २ १ ३ 

८ जनकल्र्ाण आ लव १ आमबोटे ३ २ १ ३ 

९ जनसेवा प्रा लव १ ल्र्ाङ ३ २ १ ३ 

१० सालवत्रा मा लव २ काउिे १५ १३ ३ १६ 

११ जनोदर् आ लव २ दाङमार्ा ५ ५ ४ ९ 

१२ कालिका प्रा लव २ पाएखा ३ २ २ ४ 

१३ इच्िावती प्रा लव २ मालिल्िो तााँब ु ३ १ ३ ४ 

१४ बदु्धज्र्ोलत प्रा लव २ गफुाडााँडा १ १   १ 

१५ जनोदर् भलूमका प्रा लव २ तल्िो तााँबु २ १ २ ३ 

१६ पञ्िकन्र्ा प्रा लव  २ भोटेिाप १ १ १ २ 

१७ सलुम्नमा प्रा लव २ वािा १ १ २ ३ 

१८ इखुववा सामदुालर्क बाि 

लबकास केन्द्र 

२ िम्सवुा १ ० १ १ 

१९ कुनािङु प्रा लव ३ कुनािङु २ १ १ २ 

२० िन्द्रावती आ लव ३ लसके्तिटार ४ २ ४ ६ 

२१ पञ्िकन्र्ा प्रा.लव. ३ बाहुनटोि ३ २ १ ३ 

२२ लसांहदवेी प्रा.लव. ३ सानोलदङ्िा १ १ ० १ 

२३ कालिका आ लव ३ िाम्िादाङ २ १ १ २ 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

२४ खातावम्िा मा लव ३ ििाखम ९ ८ १ ९ 

२५ बदु्ध प्रा लव ४ काभ्रमेािबासे १ १ ० १ 

२६ शारादा प्रा लव ४ केराबारी ३ ३ २ ५ 

२७ जनलवकास प्रा लव ५ कालत्तकेपिू ३ १ १ २ 

२८ जािपादवेी बािलवकास 

केन्द्र 

५ बडहरे १ ० १ १ 

२९ महाकािी आ लव ५ बराजिुान ४ ४ - ४ 

३० प्रजातन्त्र प्रा लव ५ लिउरीबोटे २ ० २ २ 

३१ भगवती मा लव ५ उदर्परु १० ८ २ १० 

३२ शभुद्रा पञ्िकन्र्ा प्रा लव ६ गहते ३ २ १ ३ 

३३ जनिेतना प्रा लव ६ कुमािगाउाँ २  - २ २ 

३४ जनकल्र्ाण प्रा लव ६ लसांहदवेी ३ २ १ ३ 

३५ जनज्र्ोलत प्रा लव ६ दबेीटार २ ३ १ ४ 

३६ सरस्वती आ लव ६ केउरेनीपानी ७ ३ ३ ६ 

३७ शारदा प्रा लव ६ लदङ्िा साल्मा २ १ १ २ 

३८ जनता प्रा लव ७ शालन्तटोि ३ ३ १ ४ 

३९ अरुण मा लव ७ लदङ्िा १५ ११ ४ १५ 

४० षडानन्द मा लव ७ लदङ्िा १५ १३ २ १५ 

४१ लसांहबालहनी प्रा.लव. ७ लबतिव ३ १ २ ३ 

४२ िण्डेर्श्री प्रा लव ८ सेमङे ३ १ २ ३ 

४३ िक्ष्मी प्रा लव ८ गरैीगाउ ३ २ १ ३ 

४४ षडेर्श्र प्रा लव ८ सेमङे २ १ १ २ 

४५ लसहदबेी प्रा लव  ८ भसैेदोभान २ १ २ ३ 

४६ साल्पा प्रा  लव ८ लनगरेु ३ १ २ ३ 

४७ र्शोिरा प्रा लव ९ लकमािुङ ३ २ १ ३ 

४८ िन्द्रसरू्व मा लव ९ बैदार भन्ज्र्ाङ ७ ११ १ १२ 

४९ कालिका प्रा लव  ९ तािखकव  १ - १ १ 

५० सेतीदबेी प्रा लव ९ सकेू १ १ १ २ 

५१ कालिका आ लव १० िङुबुङ २ २ - २ 

५२ िलण्डका प्रा लव १० साङपाङ ३ २ १ ३ 

५३ िक्ष्मी आ लव १० मािबााँसे ७ ४ ३ ७ 

५४ सरस्वती मा लव १० सत्ति ९ १२ ४ १६ 

५५ मालिका आ लव १० मालिका २ १ २ ३ 

५६ फािीपञ्िे आ लव ११ गलैिगाउाँ ८ ३ ५ ८ 

५७ हजारे प्रा लव ११ हजारे डुलम्रबोटे १ - ३ ३ 

५८ शारदा मा लव  ११ झर्ाउाँपोखरी १६ १२ ४ १६ 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

५९ लशक्षा प्रेमी आ लव ११ आरुबोटे ३ २ ३ ५ 

६० जनता प्रा लव  १२ कुमािगाउाँ २ १ १ २ 

६१ महने्द्रोदर् मा लव १२ टारीगाउाँ १२ ८ ७ १५ 

६२ गौरुङ आ लव १२ अिविे ३ २ २ ४ 

६३ फािी डाङ्लसङजोर प्रालव १२ डाङ्लसङजोर ४ १ ३  - 

६४ लबहीबारे आ लव १३ मलुखर्ाटोि ५ ४ ४ ८ 

६५ सरस्वती प्रा लव १३ पाति २ १ १ २ 

६६ लसांहदवेी प्रा लव १३ घिेगाउाँ ३ २ १ ३ 

६७ लसध्ददवेी आ लव १३ रेवा पोपाङ्िा १ १ - १ 

६८ मालिका रालष्ट्रर् आ लव १४ बेखाम्िा ३ - २ २ 

६९ मनकामना प्रा लव १४ बोर्ा १ - १ १ 

७० लसांहदवेी आ लव १४ िरम्बी ४ ४ ५ ९ 

७१ महने्द्रोदर् मा लव १४ लबहीवारे १३ १० ३ १३ 

  जम्मा     ३०४ २२२ १३२ ३५० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित ६ वटा सांस्िागत लवद्यािर्हरूमा जम्मा ५६ लशक्षक–

लशलक्षकाहरू कार्वरत रहकेा िन,् जसमध्र्े लशक्षकको सांख्र्ा २३ जना र लशलक्षकाको सांख्र्ा ३३ जना 

रहकेो ि । हरेक सांस्िागत लवद्यािर्मा कार्वरत लशक्षक–लशलक्षकाको सांख्र्ा  तिको तालिकामा प्रस्ततु 

गररएको िः 

तावलका ८८: सांस्िागत विद्यालयको वशक्षकहरूको वििरण 

क्र.सां. विद्यालयको नाम िडा नां टोल कायवरत वशक्षक जम्मा 

लशक्षक  लशलक्षका  

१ इभरलग्रन इङ्लिस स्कुि १ सोमबारे ३ ५ ८ 

२ न्र् ूसलमट इङ्लिस बोलडवङ स्कुि ७ लदङ्िा ९ ११ २० 

३ सनराइज इङ्लिस स्कुि प्रा लि ७ गडीगाउाँ ४ ६ १० 

४ लक्िफ एकेडेमी इङ्लिस बोलडवङ 

स्कुि 

८ कामी िौतारा २ ५ ७ 

५ एस के सनराइज बोलडवङ स्कुि ९ बैदारभन्ज्र्ाङ ४ ४ ८ 

६ ब्राइट फ्र्िुर पवूव प्रा लव १४ लबहीवारे १ २ ३ 

  जम्मा     २३ ३३ ५६ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित १ मात्र गरुुकुिमा जम्मा २ जना लशक्षकहरू मात्र कार्वरत      

िन ्। र्स गरुुकुििे सांिािन गरेको लशक्षा अनौपिाररक रहकेो र औपिाररक लशक्षा नभएकोिे लशक्षक 

तिा कमविारीको स्वीकृत दरबन्दी रहकेो िैन । लवस्ततृ लववरण तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ८९: गुरुकुलमा  कायवरत वशक्षकहरूको वििरण 

क्र.सां. विद्यालयको नाम िडा 

नां 

टोल स्िीकृत 

दरिन्दी  

कायवरत वशक्षक जम्मा 

लशक्षक  लशलक्षका  

१ षडानन्द गरुुकुि वदे लवद्याश्रम ७ लदङ्िा - २ ० २ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित १ मात्र क्र्ाम्पसमा जम्मा १९ प्राध्र्ापक तिा प्राध्र्ालपकाहरू 

कार्वरत रहकेा िन,् जसमध्र्े प्राध्र्ापकको सांख्र्ा १४ जना र प्राध्र्ालपकाको सांख्र्ा ५ जना रहकेो ि । 

लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ९०: क्याम्पसमा  कायवरत वशक्षकहरूको वििरण 

क्र.सां. क्याम्पसको नाम िडा 

नां 

टोल कायवरत वशक्षक जम्मा 

लशक्षक  लशलक्षका  

१ षडानन्द बहुमखुी क्र्ाम्पस ७ लदङ्िा १४ ५ १९ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

५ .१. ६  शैवक्षक सांस्िामा उपलब्ि भौवतक पूिाविार तिा सुवििा  

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित ७१ सामदुालर्क लवद्यािर्हरूमा जम्मा १९५ वटा भवन र 

५६३ कक्षका कोठाहरू िन ्। कूि भवन मध्र्े ७३ वटा पक्की र १२२ वटा कच्िी िन ्भने एक बाि 

लवकास केन्द्रको आफ्ने भवन िैन । जम्मा ६९ लवद्यािर्मा मात्र शौिािर् बनेको ि र २ लवद्यािर्मा 

शौिािर्को बन्न बााँकी रहकेो ि । जम्मा ३४ लवद्यािर्मा मात्र िात्राहरूको िालग िुटै्ट शौिािर् बनेको 

ि भने २ लवद्यािर्मा मात्र अपाांग मतै्री शौिािर् रहकेो ि । जम्मा ४३ लवद्यािर्मा लपउने पानीको सलुविा 

रहकेो र बााँकी २८ लवद्यािर्मा सो सलुविा उपिब्ि हुन सकेको िैन । जम्मा २१ लवद्यािर्मा कम्लर्टुर र 

६ वटामा इन्टरनेट सलुविा, १३ वटामा लवज्ञान प्रर्ोगशािा र ६५ वटामा खेि मदैान रहकेो ि भने बााँकी 

लवद्यािर्हरूमा र्ी सलुविाहरू  उपिब्ि िैन । हरेक सामदुालर्क लवद्यािर्को पवूाविार तिा सेवासलुविा 

उपिब्िता सम्बन्िी लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

तावलका ९१: सामुदावयक विद्यालयको भौवतक पिूाविार तिा सवुििा वििरण 

क्र.सां. विद्यालयको नाम िडा 

नां 

टोल भिन 

सांख्या 

भिनको 

वकवसम 

कोठा 

सांख्या 

शौिालय मवहला 

शौिालय 

अपाङ्ग 

मैत्री 

शौिालाय 

खापा 

स्रोत 

कम््युटर पुस्तकालय प्रयोग 

शाला 

पक्की कच्िी ि/िैन सांख्र्ा ि/िैन इन्टरनटे 

१ लसध्दरे्श्री आ लव १ डााँडा टोि ३ १ - ८ ि १ - - १ - - - - 

२ जनता प्रा लव  १ भमूेदवेी टोि  ३ १ २ ६ ि २ १ - - - - - - 

३ र्सोिरा प्रा लव  १ पापङ्ुगा २ २ - ४ िैन - - - १ - - - - 

४ शन्त मा लव  १ नेपािेडााँडा ६ ४ २ २१ ि १ १ - - १ - - - 

५ शन्त सालबत्रा मा लव १ सोमबारे ५ १ ४ १८ ि ३ १ - ० १ १ १ - 

६ नरशोभा आ लव १ बाताव ३ २ १ ९ ि २ - - १ १ - १ - 

७ अरुणकोशी आ लव १ मझवुाबेशी २ १ - ४ ि १ - - १ - - - - 

८ जनकल्र्ाण आ लव १ आमबोटे २ २ - ४ ि १ - - - - - - - 

९ जनसेवा प्रा लव १ ल्र्ाङ १  १ ७ ि १ १ - १ - - - - 

१० सालवत्रा मा लव २ काउिे ३ १ २ १३ ि १ १ - १ १ - - - 

११ जनोदर् आ लव २ दाङमार्ा २ १ १ ४ ि १ १ - १ १ - - - 

१२ कालिका प्रा लव २ पाएखा २ - २ ६ ि - - - १ - - - - 

१३ इच्िावती प्रा लव २ मालिल्िोतााँबु २ २ - ८ ि ४ १ - १ - - - - 

१४ बदु्धज्र्ोलत प्रा लव २ गफुाडााँडा १ - १ ३ ि १ १ - ० - - - - 

१५ जनोदर् भलूमका प्रा लव २ तल्िो तााँब ु १ १ ० २ ि १ ० - १ - - - - 

१६ पञ्िकन्र्ा प्रा लव  २ भोटेिाप २ १ १ ४ ि १ १ - १ - - - - 

१७ सलुम्नमा प्रा लव २ वािा २ - २ ५ ि १ १ - १ - - - - 



 

147 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

१८ इखुववा बाि लबकास केन्द्र २ िम्सवुा १ - १ १ िैन ० ० - - - - - - 

१९ कुनािङु प्रा लव ३ कुनािङु १ - १ ५ ि १ - - - - - - - 

२० िन्द्रावती आ लव ३ लसके्तिटार ६ - ६ ९ ि १ - - १ - - - - 

२१ पञ्िकन्र्ा प्रा.लव. ३ बाहुनटोि २ १ १ ५ ि २ - - १ - - - - 

२२ लसांहदवेी प्रा.लव. ३ सानोलदङ्िा १ - १ ४ ि १ - - - - - - - 

२३ कालिका आ लव ३ िाम्िादाङ १ - १ ६ ि २ - - १ - - - - 

२४ खातावम्िा मा लव ३ ििाखम ६ २ ४ १६ ि २ १ - - १ १ १ १ 

२५ बदु्ध प्रा लव ४ काभ्रेमािबासे २ - २ - ि २ - १ १ - - १ - 

२६ शारादा प्रा लव ४ केराबारी ३ - ३ ६ ि १ १ - १ - - - - 

२७ जनलवकास प्रा लव ५ कालत्तकेपिू ४ - ४ ७ ि २ - - ० - - - - 

२८ जािपादवेी बािलवकास  ५ बडहरे - - - - ि १ - - ० - - - - 

२९ महाकािी आ लव ५ बराजिुान ४ २ २ १० ि ३ १ - १ - - - - 

३० प्रजातन्त्र प्रा लव ५ लिउरीबोटे २ २  ४ ि १ - - १ - - - - 

३१ भगवती मा लव ५ उदर्परु ७ - ७ १६ ि ५ १ १ १ १ - १ - 

३२ शभुद्रा पञ्िकन्र्ा प्रा लव ६ गहते ४ १ ३ ८ ि १ १ - - १ १ - - 

३३ जनिेतना प्रा लव ६ कुमािगाउाँ २ १ १ ६ ि १ - - - - - - - 

३४ जनकल्र्ाण प्रा लव ६ लसांहदवेी ३ २ १ ६ ि १ १ - - - - - - 

३५ जनज्र्ोलत प्रा लव ६ दबेीटार ३  ३ ६ ि १ - - - - - - - 

३६ सरस्वती आ लव ६ केउरेनीपानी ३ १ २ १५ ि २ १ - - १ - - - 

३७ शारदा प्रा लव ६ लदङ्िासाल्मा २ १ १ ८ ि १ - - १ - - - - 

३८ जनता प्रा लव ७ शालन्तटोि २ १ १ ६ ि २ १ - - - - १ - 

३९ अरुण मा लव ७ लदङ्िा ६ १ ५ २२ ि ४ १ - १ १ १ १ १ 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

४० षडानन्द मा लव ७ लदङ्िा ४ १ ४ २१ ि ३ १ - - १ १ १ १ 

४१ लसांहबालहनी प्रा.लव. ७ लबतिव ३ ० ३ ५ ि २ १ - १ १ - - - 

४२ िण्डेर्श्री प्रा लव ८ सेमेङ २ १ १ ७ ि २ - - १ - - - - 

४३ िक्ष्मी प्रा लव ८ गैरीगाउ ३ १ २ ७ ि २ - - - - - - - 

४४ षडेर्श्र प्रा लव ८ सेमेङ १ - १ ४ ि २ - - १ - - - - 

४५ लसहदबेी प्रा लव  ८ भैसेदोभान १ - १ ५ ि १ - - - १ - - - 

४६ साल्पा प्रा  लव ८ लनगरेु २ १ १ ८ ि १ - - १ १ - - - 

४७ र्शोिरा प्रा लव ९ लकमािङु २ - २ ७ ि १ - - १ - - - - 

४८ िन्द्रसरू्व मा लव ९ बैदारभन्ज्र्ाङ ४ १ ३ ७ ि २ १ - १ - - - - 

४९ कालिका प्रा लव  ९ तािखकव  २ १ १ ७ ि २ १ - १ - - - - 

५० सेतीदबेी प्रा लव ९ सकेू २ १ १ ६ ि २ १ - १ - - - - 

५१ कालिका आ लव १० िङुबङु १  १ ४ ि १ - - १ - - - - 

५२ िलण्डका प्रा लव १० साङपाङ ३ ३  ७ ि ४ - - - - - - - 

५३ िक्ष्मी आ लव १० मािबााँसे ३ ३ ० ७ ि १ - - १ - - - - 

५४ सरस्वती मा लव १० सत्ति ७ १ ६ १९ ि ३ १ - १ १ - १ १ 

५५ मालिका आ लव १० मालिका २ २ ० ६ ि ४ १ - १ - - - - 

५६ फािीपञ्िे आ लव ११ गैलिगाउाँ ३ २ १ १३ ि ४ १ - - १ - - - 

५७ हजारे प्रा लव ११ हजारेडुलम्रबोटे २ १ १ ५ ि २ १ - - - - - - 

५८ शारदा मा लव  ११ झर्ाउाँपोखरी ८ ८  २३ ि ५ १ - - १ १ १ १ 

५९ लशक्षा पे्रमी आ लव ११ आरुबोटे २ १ १ ८ ि १ - - - - - - - 

६० जनता प्रा लव  १२ कुमािगाउाँ २ १ १ ४ ि १ - - १ ० - - - 
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६१ महने्द्रोदर् मा लव १२ टारीगाउाँ ५ १ ४ १६ ि २ १ - १ १ - १ १ 

६२ गौरुङ आ लव १२ अिविे ३ २ १ ६ ि १ - - १ - - - - 

६३ फािी डाङ्लसङजोर प्रालव १२ डाङ्लसङजोर ४ १ ३ ९ ि १ - - - १ - - - 

६४ लबहीबारे आ लव १३ मलुखर्ाटोि ३ २ १ ११ ि ४ १ - १ - - - - 

६५ सरस्वती प्रा लव १३ पाति १ - १ ६ ि १ - - १ - - १ - 

६६ लसांहदवेी प्रा लव १३ घिेगाउाँ २ - २ ७ ि १ - - १ १ - - - 

६७ लसध्ददवेी आ लव १३ रेवापोपाङ्िा १ - १ ६ ि १ - - - - - - - 

६८ मालिका रालष्ट्रर् आ लव १४ बेखाम्िा १ - १ ६ ि २ - - १ - - - - 

६९ मनकामना प्रा लव १४ बोर्ा १ १ - ३ ि २ १ - १ - - - - 

७० लसांहदवेी आ लव १४ िरम्बी ३ २ १ ८ ि २ १ - - - - - - 

७१ महने्द्रोदर् मा लव १४ लबहीवारे ५ - ५ १३ ि ३ १ - १ १ - १ १ 

  जम्मा     १९५ ७३ १२२ ५६३ ६९ १२५ ३४ २ ४३ २१ ६ १३ ७ 

स्रोत :पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

 



 

150 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित ६ वटा सांस्िागत लवद्यािर्हरू सबैमा भवनहरू िन् । र्ी 

लवद्यािर्हरूमा जम्मा १७ वटा भवन रहकेोमा जम्मा ८ वटा भवन पक्की र ९ वटा कच्िी िन ्। र्ी सबै 

लवद्यािर्मा गरर जम्मा ५४ वटा कक्षा कोठा र सबैमा गरर जम्मा २५ वटा शौिािर् ि । एक लवद्यािर् 

बाहके बााँकी ५ वटामा िात्राको िालग िुटै्ट शौिािर् रहकेो ि भने २ वटा लवद्यािर्मा मात्र अपाांगता मतै्री 

शौिािर्को व्र्वस्िा ि । सबै लवद्यािर्मा लपउने पानीको सलुविा रहकेो ि । जम्मा ४ सांस्िागत 

लवद्यािर्मा कम्लर्टुर भए पलन कुनैमा पलन इन्टरनेट सलुविा उपिब्ि िैन । जम्मा ३ वटामा लवज्ञान 

प्रर्ोगशािा र पसु्तकािर् सुलविा उपिब्ि रहकेो ि । हरेक सांस्िागत लवद्यािर्को पवूाविार तिा 

सेवासलुविा उपिब्िता सम्बन्िी लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

तावलका ९२: सांस्िागत विद्यालयमा भौवतक पिूाविार तिा सवुििा वििरण  

क्र.सां. विद्यालयको नाम िडा 

नां 

टोल भिन 

सांख्या 

भिनको 

वकवसम  

कोठा 

सांख्या 

शौिालय मवहला 

शौिालय 

अपाङ्ग 

मैत्री 

शौिालाय 

खाने 

पानीको 

स्रोत 

कम््युटर पुस्तकालय प्रयोग 

शाला 

पक्की कच्िी ि/िैन सांख्र्ा ि/िैन इन्टरनटे 

१ इभरलग्रन इङ्लिस स्कुि १ सोमबारे ४ १ ३ १० ि २ १ - १ - - १ - 

२ न्र् ूसलमट इङ्लिस बोलडवङ 

स्कुि 

७ लदङ्िा ३ ३ - १४ ि ७ १ १ १ १ - १ १ 

३ सनराइज इङ्लिस स्कुि  ७ गडीगाउाँ ३ ३ - १० ि ६ १ १ १ १ - - १ 

४ लक्िफ एकेडेमी इङ्लिस 

बोलडवङ स्कुि 

८ कामी 

िौतारा 

१ - १ ९ ि ३ १ - १ १ - - - 

५ एस के सनराइज बोलडवङ स्कुि ९ बैदार 

भन्ज्र्ाङ 

५ - ५ ७ ि ६ १ - १ १ - १ १ 

६ ब्राइट फ्र्िुर पवूव प्रा लव १४ लबहीवारे १ १ -  ४ ि १ - - १ - - - - 

  जम्मा     १७ ८ ९ ५४ ६ २५ ५ २ ६ ४ - ३ ३ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित १ मात्र गरुुकुिमा एउटा कक्षा कोठा भएको एक कच्िी भवन ि भने हरू िन ्। र्स गरुुकुिमा १ शौिािर् सलुविा मात्र उपिब्ि    

ि । र्स गरुुकुिको पवूाविार तिा सेवा सलुविा उपिब्िता सम्बन्िी लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 
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तावलका ९३: गुरुकुलमा भौवतक पूिाविार तिा सवुििा वििरण  

विद्यालयको नाम िडा 

नां 

टोल भिन 

सांख्या 

भिनको 

वकवसम  

कोठा 

सांख्या 

शौिालय मवहला 

शौिालय 

अपाङ्ग 

मैत्री 

शौिालाय 

खापा 

स्रोत 

कम््युटर पुस्तकालय छात्रिास 

शाला 

पक्की कच्िी ि/िैन सांख्र्ा ि/िैन इन्टरनटे 

षडानन्द गरुुकुि  वदे 

लवद्याश्रम 

७ लदङ्िा १ - १ १ ि - - - - - ि ि ि 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

र्स षडानन्द गरुुकुि वदे लवद्याश्रमको सबै भौलतक पवूाविारहरू षडानन्द गठुीको रहकेो र शैलक्षक कार्वक्रम (लवद्याश्रम) सांिािनको िालग लनःशलु्क उपिब्ि गराएको    

हो । सािै लवद्यािीहरूिाई िात्रबासको सम्पणूव व्र्वस्िा पलन लनःशलु्क उपिब्ि गराउद ैआएको ि । 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित १ मात्र क्र्ाम्पसमा ३ वटा भवन र १२ वटा कक्षा रहकेो ि । र्हााँ १ मलहिा शौिािर् सलहत जम्मा ३ वटा शौिािर् िन ्। कम्लर्टुर, 

इन्टरनेट, पसु्तकािर् र खिेमदैान सलहतको सलुविा र्स क्र्ाम्पसमा उपिब्ि ि । र्स क्र्ाम्पसको पवूाविार तिा सेवासलुविा उपिब्िता सम्बन्िी लवस्ततृ लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ९४: क्याम्पसमा भौवतक पूिाविार तिा सवुििा वििरण  

क्याम्पसको नाम िडा 

नां 

टोल भिन 

सांख्या 

भिनको 

वकवसम  

कोठा 

सांख्या 

शौिालय मवहला 

शौिालय 

अपाङ्ग 

मैत्री 

शौिालाय 

खापा 

स्रोत 

कम््युटर पुस्तकालय प्रयोग 

शाला 

पक्की कच्िी ि/िैन सांख्र्ा ि/िैन इन्टरनटे 

षडानन्द बहुमखुी 

क्र्ाम्पस 

७ लदङ्िा ३ २ १ १२ ि ३ १ - - १ १ १ - 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 
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५ .१. ७  शैवक्षक सांस्िामा िालक्लि, शावन्तके्षत्र र िालमैत्री वशक्षण कायावन्ियन 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित जम्मा ७१ सामदुालर्क लवद्यािर्कहरू मध्र्े जम्मा ३८ वटामा 

मात्र बािक्िब गठन भएको र त्र्समा ९०४ जना लवद्यािीहरू आवद्ध भएको  दलेखन्ि । जम्मा ५६ 

सामदुालर्क लवद्यािर्हरूमा मात्र लवद्यािर् शालन्त के्षत्र कार्ावन्वर्न भएको र ६३ लवद्यािर्मा मात्र बािमतै्री 

लशक्षण लवलिको प्रर्ोग भएको सवके्षणको आाँकडािे देखाएको ि । र्स सम्बन्िी हरेक सामदुालर्क 

लवद्यािर्गत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ९५: सामुदावयक विद्यालयमा िालक्लि, शावन्तके्षत्र र िालमैत्री वशक्षण कायावन्ियन  

क्र.सां. विद्यालयको नाम िडा 

नां 

टोल िाल क्लि विद्यालय 

शावन्त के्षत्र 

कायावन्ियन 

िालमैत्री 

वशक्षण 

विविको 

प्रयोग 

ि/िैन स 

सांख्र्ा 

१ लसध्दरे्श्री आ लव १ डााँडा टोि ि ३१ भएको भएको 

२ जनता प्रा लव  १ भमूदेवेी टोि  - - भएको भएको 

३ र्सोिरा प्रा लव  १ पापङ्ुगा ि ४ भएको भएको 

४ शन्त मा लव  १ नेपािेडााँडा ि १३ भएको भएको 

५ शन्त सालबत्रा मा लव १ सोमबारे - - भएको भएको 

६ नरशोभा आ लव १ बाताव ि १० भएको भएको 

७ अरुणकोशी आ लव १ मझवुाबेशी - - भएको भएको 

८ जनकल्र्ाण आ लव १ आमबोटे - - भएको भएको 

९ जनसेवा प्रा लव १ ल्र्ाङ - - भएको भएको 

१० सालवत्रा मा लव २ काउिे ि ११ भएको भएको 

११ जनोदर् आ लव २ दाङमार्ा - - भएको भएको 

१२ कालिका प्रा लव २ पाएखा - - भएको भएको 

१३ इच्िावती प्रा लव २ मालिल्िो तााँब ु - - भएको भएको 

१४ बदु्धज्र्ोलत प्रा लव २ गफुाडााँडा - - भएको भएको 

१५ जनोदर् भलूमका प्रा लव २ तल्िो तााँबु - - भएको भएको 

१६ पञ्िकन्र्ा प्रा लव  २ भोटेिाप - - - - 

१७ सलुम्नमा प्रा लव २ वािा - - भएको भएको 

१८ इखुववा सामदुालर्क बाि 

लबकास केन्द्र 

२ िम्सवुा - - - - 

१९ कुनािङु प्रा लव ३ कुनािङु - - भएको भएको 

२० िन्द्रावती आ लव ३ लसके्तिटार ि - भएको भएको 
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२१ पञ्िकन्र्ा प्रा.लव. ३ बाहुनटोि - - भएको भएको 

२२ लसांहदवेी प्रा.लव. ३ सानोलदङ्िा - - भएको भएको 

२३ कालिका आ लव ३ िाम्िादाङ - - - १ 

२४ खातावम्िा मा लव ३ ििाखम ि १५ - - 

२५ बदु्ध प्रा लव ४ काभ्रे मािबासे ि ९ भएको भएको 

२६ शारादा प्रा लव ४ केराबारी ि १३ भएको भएको 

२७ जनलवकास प्रा लव ५ कालत्तकेपिू - - - भएको 

२८ जािपादवेी बािलवकास 

केन्द्र 

५ बडहरे - - - - 

२९ महाकािी आ लव ५ बराजिुान ि ९ भएको भएको 

३० प्रजातन्त्र प्रा लव ५ लिउरीबोटे - - - - 

३१ भगवती मा लव ५ उदर्परु ि १६ भएको भएको 

३२ शभुद्रा पञ्िकन्र्ा प्रा लव ६ गहते - - - - 

३३ जनिेतना प्रा लव ६ कुमािगाउाँ - - भएको भएको 

३४ जनकल्र्ाण प्रा लव ६ लसांहदवेी - - - भएको 

३५ जनज्र्ोलत प्रा लव ६ दबेीटार - - भएको भएको 

३६ सरस्वती आ लव ६ केउरेनीपानी ि १११ - - 

३७ शारदा प्रा लव ६ लदङ्िा साल्मा ि ११ - भएको 

३८ जनता प्रा लव ७ शालन्तटोि - - - - 

३९ अरुण मा लव ७ लदङ्िा ि १५ भएको भएको 

४० षडानन्द मा लव ७ लदङ्िा ि १३ - भएको 

४१ लसांहबालहनी प्रा.लव. ७ लबतिव - - भएको भएको 

४२ िण्डेर्श्री प्रा लव ८ सेमङे ि ९ भएको भएको 

४३ िक्ष्मी प्रा लव ८ गरैीगाउ ि ६ भएको भएको 

४४ षडेर्श्र प्रा लव ८ सेमङे ि ३२ - भएको 

४५ लसहदबेी प्रा लव  ८ भसैेदोभान - - भएको भएको 

४६ साल्पा प्रा  लव ८ लनगरेु ि ११ भएको भएको 

४७ र्शोिरा प्रा लव ९ लकमािुङ ि ११ भएको भएको 

४८ िन्द्रसरू्व मा लव ९ बैदार भन्ज्र्ाङ ि ११ भएको भएको 

४९ कालिका प्रा लव  ९ तािखकव  ि ९ भएको भएको 

५० सेतीदबेी प्रा लव ९ सकेू - - भएको भएको 

५१ कालिका आ लव १० िङुबुङ ि ९ भएको भएको 

५२ िलण्डका प्रा लव १० साङपाङ ि ११ भएको भएको 

५३ िक्ष्मी आ लव १० मािबााँसे ि ११ भएको भएको 

५४ सरस्वती मा लव १० सत्ति ि १३ भएको भएको 



 

155 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

५५ मालिका आ लव १० मालिका - - भएको भएको 

५६ फािीपञ्िे आ लव ११ गलैिगाउाँ ि ९ भएको भएको 

५७ हजारे प्रा लव ११ हजारे डुलम्रबोटे ि ५ भएको भएको 

५८ शारदा मा लव  ११ झर्ाउाँपोखरी ि ३०० भएको भएको 

५९ लशक्षा प्रेमी आ लव ११ आरुबोटे ि ७ भएको भएको 

६० जनता प्रा लव  १२ कुमािगाउाँ - - भएको भएको 

६१ महने्द्रोदर् मा लव १२ टारीगाउाँ ि ५५ भएको भएको 

६२ गौरुङ आ लव १२ अिविे - - भएको भएको 

६३ फािी डाङ्लसङजोर प्रालव १२ डाङ्लसङजोर ि २४ भएको भएको 

६४ लबहीबारे आ लव १३ मलुखर्ाटोि ि २० - भएको 

६५ सरस्वती प्रा लव १३ पाति ि ७ भएको भएको 

६६ लसांहदवेी प्रा लव १३ घिेगाउाँ ि ७ भएको भएको 

६७ लसध्ददवेी आ लव १३ रेवा पोपाङ्िा ि ११ भएको भएको 

६८ मालिका रालष्ट्रर् आ लव १४ बेखाम्िा - - भएको भएको 

६९ मनकामना प्रा लव १४ बोर्ा - - भएको भएको 

७० लसांहदवेी आ लव १४ िरम्बी ि १५ भएको भएको 

७१ महने्द्रोदर् मा लव १४ लबहीवारे ि ३० भएको भएको 

  जम्मा     ३८ ९०४ ५६ ६३ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित जम्मा ६ वटा सांस्िागत लवद्यािर्कहरू मध्र्े जम्मा १ 

लवद्यािर्मा मात्र बािक्िब गठन भएको र त्र्समा ११ जना लवद्यािीहरू आवद्ध भएको दलेखन्ि । सबै ६ 

वटा सांस्िागत लवद्यािर्हरूमा लवद्यािर् शालन्त क्षेत्र कार्ावन्वर्न भएको र बािमतै्री लशक्षण लवलिको प्रर्ोग 

भएको सवके्षणको आाँकडािे दखेाएको ि । र्स सम्बन्िी हरेक सांस्िागत लवद्यािर्गत लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ९६: सांस्िागत विद्यालयमा िालक्लि, शावन्तके्षत्र र िालमैत्री वशक्षण कायावन्ियन  

क्र.सां. विद्यालयको नाम िडा 

नां 

टोल िाल क्लि विद्यालय 

शावन्त के्षत्र 

कायावन्ियन 

िालमैत्री 

वशक्षण विविको 

प्रयोग ि/िैन सदस्र् सांख्र्ा 

१ इभरलग्रन इङ्लिस स्कुि १ सोमबारे - - भएको भएको 

२ न्र् ूसलमट इङ्लिस 

बोलडवङ स्कुि 

७ लदङ्िा ि ११ भएको भएको 

३ सनराइज इङ्लिस स्कुि  ७ गडीगाउाँ - - भएको भएको 
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४ लक्िफ एकेडेमी इङ्लिस 

बोलडवङ स्कुि 

८ कामी 

िौतारा 

- - भएको भएको 

५ एस के सनराइज बोलडवङ 

स्कुि 

९ बैदार 

भन्ज्र्ाङ 

- - भएको भएको 

६ ब्राइट फ्र्िुर पवूव प्रा लव १४ लबहीवारे - - भएको भएको 

  जम्मा     १ ११ ६ ६ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित १ मात्र गरुुकुिमा बािक्िब गठन नभएको तर लवद्यािर् 

शालन्त क्षेत्र कार्ावन्वर्न भएको र बािमतै्री लशक्षण लवलिको प्रर्ोग भएको सवके्षणको आकडािे दखेाएको 

ि । र्स सम्बन्िी लववरण तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ९७: गुरुकुल विद्यालयमा िाल क्लि, शावन्तके्षत्र र िालमैत्री वशक्षण  

 विद्यालयको नाम िडा 

नां 

टोल िाल क्लि विद्यालय 

शावन्त के्षत्र 

कायावन्ियन 

िालमैत्री 

वशक्षण विविको 

प्रयोग 
ि/िैन सदस्र् 

सांख्र्ा 

षडानन्द गरुुकुि  वदे 

लवद्याश्रम 

७ लदङ्िा िैन ० भएको भएको 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित १ मात्र क्र्ाम्पसमा शलैक्षक सांस्िा शालन्त के्षत्र कार्ावन्वर्न 

भएको र बािमतै्री लशक्षण लवलिको प्रर्ोग भएको सवके्षणको आाँकडािे दखेाएको ि । र्स सम्बन्िी 

लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका ९८: क्याम्पसमा शावन्तके्षत्र र िालमैत्री वशक्षण कायावन्ियन वििरण 

क्याम्पसको नाम िडा नां टोल विद्यालय शावन्त 

के्षत्र कायावन्ियन 

िालमैत्री वशक्षण 

विविको प्रयोग 

षडानन्द बहुमखुी क्र्ाम्पस ७ लदङ्िा भएको भएको 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

५ .१. ८  शैवक्षक सांस्िाका प्रमूखहरूको सम्पकव  नां र लैङ्वगक वििरण 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित जम्मा ७१ सामदुालर्क लवद्यािर्हरूमध्र्े ६२ वटामा परुुष 

प्रिानाध्र्ापक र बााँकी ९ वटामा मलहिा प्रिानाध्र्ापक रहकेा िन ्। सबै लवद्यािर्का प्रिानाध्र्ापकहरुको 

नामाविी र सम्पकव  मोबाइि नम्बर  तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको िः 
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तावलका ९९: सामुदावयक विद्यालयका प्रिानाध्यपकहरूको नाम सम्पकव  नां र लैंवगक वििरण 

क्र.सां. विद्यालयको नाम िडा 

नां 

टोल प्रिानाध्यापकको 

नाम 

वलङ्ग सम्पकव  नां 

१ लसध्दरे्श्री आ लव १ डााँडा टोि राजने्द्र राई परुुष ९८१९००७४८८ 

२ जनता प्रा लव  १ भमूदेवेी टोि  लबिारी कु खड्का परुुष ९८४२०९९२१७ 

३ र्सोिरा प्रा लव  १ पापङ्ुगा नरध्वज राई परुुष ९८४२१५५०९९१ 

४ शन्त मा लव  १ नेपािेडााँडा मोहन िन्द्र न्र्ौपान े परुुष ९८४२१५५९३१ 

५ शन्त सालबत्रा मा 

लव 

१ सोमबारे शम्भ ुभट्टराई परुुष ९८४२१०८१६८ 

६ नरशोभा आ लव १ बाताव अमतृ राई परुुष ९८१६३२४६१३ 

७ अरुणकोशी आ लव १ मझवुाबेशी दामोदार भण्डारी परुुष ९८१५३८६०४३ 

९८४२०९९२०४ 

८ जनकल्र्ाण आ लव १ आमबोटे अमतृ मलण भण्डारी परुुष ९८१४३५०६७३ 

९८६१०४०४८६ 

९ जनसेवा प्रा लव १ ल्र्ाङ िन्द्रकिा श्रेष्ठ मलहिा ९८६१४५८०५४ 

१० सालवत्रा मा लव २ काउिे कुसि बस्नेत परुुष ९८१२३३५४४० 

९८४२१३८८४० 

११ जनोदर् आ लव २ दाङमार्ा कमि खलतवडा परुुष ९८१६३६६१२८ 

१२ कालिका प्रा लव २ पाएखा सवुास खत्री परुुष ९८२४३९५११० 

१३ इच्िावती प्रा लव २ मा तााँबु अम्बर ब काकी परुुष ९८६०५०२९७० 

१४ बदु्धज्र्ोलत प्रा लव २ गफुाडााँडा लभम कुमार खड्का परुुष ९८४२१५५४२० 

१५ जनोदर् भलूमका 

प्रालव 

२ तल्िो तााँबु ईन्द्र बहादरु काकी परुुष ९८१५३५१७९२ 

१६ पञ्िकन्र्ा प्रा लव  २ भोटेिाप तेजने्द्र राई परुुष ९८०४३९१९४५ 

९८१४३६८६६८ 

१७ सलुम्नमा प्रा लव २ वािा डम्बर बहादरु घिे परुुष ९८२३७०८२८९ 

९८११०१००८१ 

१८ इखुववा सामदुालर्क 

बाि लबकास केन्द्र 

२ िम्सवुा सोलनजा राई मलहिा ९८६०७३८१८९ 

१९ कुनािङु प्रा लव ३ कुनािङु लनमविा घिान परुुष ९८१६३५२९७१ 

९८४२१५९६१४ 

२० िन्द्रावती आ लव ३ लसके्तिटार भक्त कूमारी तामाङ परुुष ९८०७३१९२४९ 
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२१ पञ्िकन्र्ा प्रा.लव. ३ बाहुनटोि कुि ब तामाङ परुुष ९८६२०१६३१२ 

२२ लसांहदवेी प्रा.लव. ३ सानोलदङ्िा िन प्र अलिकारी परुुष ९८०३४४९८१७ 

२३ कालिका आ लव ३ िाम्िादाङ जगदीश सवूदेी परुुष ९८४०२०४१०७ 

९८४२३४०४९० 

२४ खातावम्िा मा लव ३ ििाखम िन बहादरू तामाङ परुुष ९८१४३४८७३६ 

९८६२०१०८४९ 

२५ बदु्ध प्रा लव ४ काभ्रे,मािबा

से 

दवेने्द्र ब काकी परुुष ९८०७०६७६९१ 

२६ शारादा प्रा लव ४ केराबारी मिसुिुन भट्टराई परुुष ९८६२०६६०७७ 

२७ जनलवकास प्रा लव ५ कालत्तकेपिू िन कुमार लज लस परुुष ९८१५३६९३१० 

२८ जािपादवेी बाि 

लवकास केन्द्र 

५ बडहरे नानी मरै्ा मगर मलहिा ९८१४३६७२६९ 

२९ महाकािी आ लव ५ बराजिुान कलपि िापागाई परुुष ९८४२१३००६४ 

३० प्रजातन्त्र प्रा लव ५ लिउरीबोटे शलमविा भट्टराई मलहिा ९८१५३६३०९६ 

३१ भगवती मा लव ५ उदर्परु डम्बर ब काकी परुुष ९८०५३०२४६६ 

३२ शभुद्रा पञ्िकन्र्ा 

प्रा लव 

६ गहते लदनेश कु िम्साि परुुष ९८५२०५८२४३ 

३३ जनिेतना प्रा लव ६ कुमािगाउाँ लटकामार्ा श्रेष्ठ परुुष ९८४२०९०४८९ 

३४ जनकल्र्ाण प्रा लव ६ लसांहदवेी काजी बहादरु लबष्ट परुुष ९८४२०२६३२८ 

३५ जनज्र्ोलत प्रा लव ६ दबेीटार लबमि अलिकारी परुुष ९८४१९०७२८५ 

३६ सरस्वती आ लव ६ केउरेनीपानी सदुशवन िम्साि परुुष ९८४२४७५९६६ 

३७ शारदा प्रा लव ६ लदङ्िा 

साल्मा 

गोपाि प्रसाद भट्ट परुुष ९८४२१५०५४५ 

३८ जनता प्रा लव ७ शालन्तटोि हमेराज गरुागाई परुुष ९८४२१७६२९९ 

३९ अरुण मा लव ७ लदङ्िा सञ्जर् कुमार 

लघलमरे 

परुुष ९८४२३१८२१५ 

४० षडानन्द मा लव ७ लदङ्िा गोपाि प्र लतलम्सना परुुष ९८४२०१८८५८ 

४१ लसांहबालहनी प्रा.लव. ७ लबतिव लभम बहादरू श्रेष्ठ परुुष ९८४११५२८०० 

४२ िण्डेर्श्री प्रा लव ८ सेमङे नारार्ण गौतम परुुष ९८५१२४७४७८ 
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४४ षडेर्श्र प्रा लव ८ सेमङे हकव राज राई परुुष ९८४२११६१४५ 

४५ लसहदबेी प्रा लव  ८ भसैेदोभान नेत्र बहादरु श्रेष्ठ परुुष ९८४२४५६७२७ 

४६ साल्पा प्रा  लव ८ लनगरेु रत्नमार्ा श्रेष्ठ मलहिा ९८४२११५१४२ 

४७ र्शोिरा प्रा लव ९ लकमािुङ लिरज सबेुदी परुुष ९८४२२९४७३१ 

४८ िन्द्रसरू्व मा लव ९ बैदार 

भन्ज्र्ाङ 

लदलिप कुमार 

तामाङ 

परुुष ९८६११९२९५० 

४९ कालिका प्रा लव  ९ तािखकव  पववत राई परुुष ९८४२२१२७२९ 

५० सेतीदबेी प्रा लव ९ सकेू कुमार लबष्ट परुुष ९८६०६१९८४१ 

५१ कालिका आ लव १० िङुबुङ लटकाराम पाण्डे परुुष ९८११०६४९९७ 

५२ िलण्डका प्रा लव १० साङपाङ परशरुाम काफ्िे परुुष ९८४२२३३९५४ 

५३ िक्ष्मी आ लव १० मािबााँसे मनकाजी राई परुुष ९८४२१५०६०१ 

५४ सरस्वती मा लव १० सत्ति लबज्ञान राई परुुष ९८४२११९९७० 

५५ मालिका आ लव १० मालिका नगने्द्र तामाङ परुुष ९८४२१८०४११ 

५६ फािीपञ्िे आ लव ११ गलैिगाउाँ लदनेश कुमार काकी परुुष ९८४२२१३२८४ 

५७ हजारे प्रा लव ११ हजारे 

डुलम्रबोटे 

रञ्जना राई मलहिा ९८४२११४६८४ 

५८ शारदा मा लव  ११ झर्ाउाँपोखरी भपूाि पिुामी परुुष ९८५२०५३१३५ 

५९ लशक्षा प्रेमी आ लव ११ आरुबोटे ईलन्दरा घिे मलहिा ९८४२२९४१३६ 

६० जनता प्रा लव  १२ कुमािगाउाँ भपूाि काकी परुुष ९८४२११९९०० 

६१ महने्द्रोदर् मा लव १२ टारीगाउाँ कुमार श्रेष्ठ परुुष ९८६२१९३४९६ 

६२ गौरुङ आ लव १२ अिविे भक्त बहादरु आिे परुुष ९८४१०८२६८३ 

६३ फािी 

डाङ्लसङजोर प्रालव 

१२ डाङ्लसङजो

र 

लबन्द ुमगर परुुष ९८६२३२७९९४ 

६४ लबहीबारे आ लव १३ मलुखर्ाटोि गणशे बहादरु श्रेष्ठ परुुष ९८६६४६८४५३ 

६५ सरस्वती प्रा लव १३ पाति लबनोद दाहाि परुुष ९८४२३२५२७४ 
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६६ लसांहदवेी प्रा लव १३ घिेगाउाँ हरी कुमार श्रेष्ठ परुुष ९८२४३३९४४२ 

६७ लसध्ददवेी आ लव १३ रेवा 

पोपाङ्िा 

हकव  बहादरु श्रेष्ठ परुुष ९८०५३३८९२५ 

६८ मालिका रालष्ट्रर् 

आलव 

१४ बेखाम्िा लशब कुमारी राई मलहिा ९८१०१२८४३५ 

६९ मनकामना प्रा लव १४ बोर्ा काजीमार्ा राई परुुष ९८१०७५३२२९ 

७० लसांहदवेी आ लव १४ िरम्बी ित्र बहादरु लबष्ट परुुष ९८६२२९७३२५ 

७१ महने्द्रोदर् मा लव १४ लबहीवारे नतुन कु पराजिुी परुुष ९८०५३१३५९८ 

  जम्मा          

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित सबै ६ वटा सांस्िागत लवद्यािर्हरूमा परुुष प्रिानाध्र्ापक 

रहकेा िन ्। सबै लवद्यािर्का प्र.अ.को नामाविी र सम्पकव  मोबाइि नम्बर  तिको तालिकामा प्रस्ततु 

गररएको िः 

तावलका १००: सांस्िागत विद्यालयहरूमा प्रिानाध्यपकहरूको नाम सम्पकव  फोन नां.  

क्र.सां. विद्यालयको 

नाम 

िडा 

नां 

टोल प्रिानाध्यापक

को नाम 

सम्पकव  नां प्रिानाध्यपकको 

लैङ्वगकता 

परुुष मलहिा 

१ इभरलग्रन इङ्लिस 

स्कुि 

१ सोमबारे ईर्श्र खड्का ९८४२२५८८६१ १   

२ न्र् ूसलमट इङ्लिस 

बोलडवङ स्कुि 

७ लदङ्िा हरर लभलत्रकोटी ९८४२४५४५६५ १   

३ सनराइज इङ्लिस 

स्कुि प्रा लि 

७ गडीगाउाँ डा सरेश बस्नेत ९८६६२८८७८७ १   

४ लक्िफ एकेडेमी 

इङ्लिस स्कुि 

८ कामी 

िौतारा 

जीवन लहङमाङ ९८४९५०६५५७ १   

५ एस के सनराइज 

बोलडवङ स्कुि 

९ बैदार 

भन्ज्र्ाङ 

टालिररङ तामाङ ९८६५४४६८७६ १   

६ ब्राइट फ्र्िुर पवूव 

प्रा लव 

१४ लबहीवारे - - १   

  जम्मा         ६ ० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित १ मात्र गरुुकुिको प्रिानाध्र्ापक परुुष िन ् । गरुुकुिको 

प्र.अ.को नाम र सम्पकव  मोबाइि नम्बर  तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका १०१: गुरुकुलको प्रिानाध्यपकको नाम सम्पकव  नां र लैंवगक वििरण 

विद्यालयको नाम िडा 

नां 

टोल प्रिानाध्यापकको 

नाम 

सम्पकव  नां वलङ्ग 

परुुष मलहिा 

षडानन्द गरुुकुि  वदे 

लवद्याश्रम 

७ लदङ्िा लखिाराज कोइरािा ९८४२२१४७३४ १  - 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित १ मात्र क्र्ाम्पसको प्रािार्व परुुष िन ्। क्र्ाम्पसको प्रािार्वको 

नाम र सम्पकव  मोबाइि नम्बर तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको िः 

तावलका १०२: क्याम्पसको प्रािायवको नाम सम्पकव  नां र लैंवगक वििरण 

विद्यालयको नाम िडा नां टोल प्रिानाध्यापकको 

नाम 

सम्पकव  नां वलङ्ग 

परुुष मलहिा 

षडानन्द बहुमखुी क्र्ाम्पस ७ लदङ्िा नगने्द्र बस्नेत ९८४२१४५७०५ १   

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  

५.२ स्िास्थ्य तिा पोषण  

५.२.१ स्िास्थ्य सांस्िाहरूको वििरण 

र्स नगरपालिका क्षेत्रमा जम्मा १२ वटा सरकारी स्तरबाट सांिालित स्वास्थर् सांस्िाहरू रहकेा 

िन ्। ती १० वटा स्वास्थर् िौकी िन ्भने २ वटा लक्िलनक तिा खोप केन्द्र िन् । वडा नां. ५ र ७ मा भने 

कुनै स्वास्थर् सांस्िा िैन । र्ी वडाका बालसन्दािे नलजकको वडाहरू (वडा नां. ५ का बालसन्दािे वडा ४ नां. 

मा रहकेो स्वास्थर् िौकीबाट, वडा नां. ७ को बालसन्दािे ६ नां. मा रहकेो स्वास्थर् िौकीबाट, वडा नां. १२ 

को िे वडा नां. ११ मा रहकेो स्वास्थर् िौकीबाट र वडा नां. १३ का बालसन्दािे १४ नां. मा रहकेो स्वास्थर् 

िौकीबाटसेवा लिने गरेका िन ्। र्ी सांस्िामा जम्मा ५७ जना स्वास्थर्कमीको दरबन्दी रहकेोमा ५२ जना 

हाि कार्वरत रहको ि । नगरपालिकामा रहकेा स्वास्थर् सांस्िाको लववरण, त्र्समा कार्वरत स्वास्थर्कमी 

र स्वीकृत दरबन्दी सांख्र्ा तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

तावलका १०३: नगरपावलकामा रडेका स्िास्थ्य सांस्िाको वििरण 

क्र.सां. स्िास्थ्यसांस्िाको नाम र ठेगाना िडा नां सांस्िाको 

प्रकार 

स्िास्थ्यकमीको 

सांख्या 

१ स्वास्थर् िौकी, नेपािेडााँडा १ सरकारी ७ 

२ स्वास्थर् िौकी, कुदाककाउिे २ सरकारी ५ 

३ शहरी स्वास्थर् केन्द्र, दाङ्मार्ा २ सरकारी २ 

४ स्वास्थर् िौकी, खातावम्िा ३ सरकारी ७ 

५ प्रािलमक स्वास्थर् केन्द्र, मिुपानी ४ सरकारी ९ 

६ शहरी स्वास्थर् केन्द्र आाँपटारी ५ सरकारी २ 

७ लदङ्िा आर्वुदे औषिािर् ६ सरकारी २ 

८ स्वास्थर् िौकी, केउरेनीपानी ७ सरकारी ४ 

९ स्वास्थर् िौकी, तङेुिा ८ सरकारी ६ 

१० स्वास्थर् िौकी, लकमािङु ९ सरकारी ६ 

११ स्वास्थर् िौकी, साङपाङ १० सरकारी ६ 

१२ स्वास्थर् िौकी, दउेरािी ११ सरकारी ६ 

१३ शहरी स्वास्थर् केन्द्र, बोर्ा १३ सरकारी ३ 

१४ स्वास्थर् िौकी, बोर्ा १४ सरकारी ५ 

  जम्मा     ७० 

स्रोत : षडानन्द नगरपालिका¸ स्वास्थर् शाखा २०७६  

५.२.२ स्िास्थ्य सांस्िाहरूिाट उपलब्ि हुने सेिा तिा सवुििा सम्िन्िी वििरण 

र्स नगरपालिका क्षेत्रमा जम्मा १४ वटा सरकारी स्तरबाट सांिालित स्वास्थर् सांस्िाहरू मध्र्े 

प्रार्ः सबैबाट स्वास्थर् जााँि, खोप, पररवार लनर्ोजन र परामशव उपिब्ि हुने गरेको ि । सरुलक्षत मातसेृवा 

भने ५ वटा स्वास्थर् सांस्िाबाट उपिब्ि हुन्ि । ल्र्ाब र एक्सरे सेवा एउटा प्रािालमक केन्द्रबाट उपिब्ि 

हुन्ि भने रक्तसांिार र एस.लस.टी. सेवा भने कुनै पलन पलन सांस्िामा उपिब्ि िैन । नगरपालिका के्षत्रमा 

रहकेा लवलभन्न स्वास्थर् सांस्िाहरूमा उपिब्ि हुने स्वास्थर् एवां उपिार सेवा सम्बन्िी  लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्ततु िः 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

तावलका १०४: नगरपावलकामा रहेका स्िास्थ्य सांस्िाहरूिाट उपलब्ि हुने सेिासवुििा सम्िन्िी वििरण 

क्र.सां. स्िास्थ्य सांस्िाको नाम र 

ठेगाना 

िडा 

नां 

सांस्िाको 

प्रकार 

िेड 

सांख्या 

सेिा तिा सुवििा छ/छैन (√ विन्ह वदनुहोस) 

प्रसतुी 

सेवा 

ल्र्ाव लक्िलनक एक्सरे पररवार 

लनर्ोजन 

खोप 

सेवा 

एस लस 

लट 

परामशव 

सेवा 

सरुलक्षत 

मातसेृवा 

रक्त 

सञ्िार 

१ स्वास्थर् िौकी, नेपािेडााँडा १ सरकारी - िैन िैन िैन िैन ि ि िैन ि ि िैन 

२ स्वास्थर् िौकी, कुदाक काउिे  २ सरकारी - ि िैन िैन िैन ि ि िैन ि ि िैन 

३ शहरी स्वास्थर् केन्द्र, दाङ्मार्ा २ सरकारी - िैन िैन िैन िैन ि िैन िैन ि िैन िैन 

४ स्वास्थर् िौकी, खातावम्िा ३ सरकारी - ि िैन िैन िैन ि ि िैन ि ि िैन 

५ प्रािलमक स्वास्थर् केन्द्र मिुपानी ४ सरकारी ३ ि ि िैन ि ि ि िैन ि ि िैन 

६ शहरी स्वास्थर् केन्द्र आाँपटारी ५ सरकारी - िैन िैन िैन िैन ि ि िैन ि िैन िैन 

७ लदङ्िा आर्वुदे औषिािर् ५ सरकारी - िैन िैन िैन िैन िैन िैन िैन ि िैन िैन 

८ स्वास्थर् िौकी, केउरेनीपानी ६ सरकारी - िैन िैन िैन िैन ि ि िैन ि ि िैन 

९ स्वास्थर् िौकी, तङेुिा ८ सरकारी - िैन िैन िैन िैन ि ि िैन ि ि िैन 

१० स्वास्थर् िौकी, लकमािङु ९ सरकारी - ि िैन िैन िैन ि ि िैन ि ि िैन 

११ स्वास्थर् िौकी, साङपाङ १० सरकारी - ि ि िैन िैन ि ि िैन ि ि िैन 

१२ स्वास्थर् िौकी, दउेरािी ११ सरकारी - िैन िैन िैन िैन ि ि िैन ि ि िैन 

१३ शहरी स्वास्थर् केन्द्र बोर्ा १४ सरकारी - िैन िैन िैन िैन ि िैन िैन ि ि िैन 

१४ स्वास्थर् िौकी, बोर्ा ११ सरकारी - ि िैन िैन िैन ि ि िैन ि िैन िैन 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६  
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

५.२.३   खोप तिा पोषण सम्िन्िी वििरण 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा रहकेा सरकारी स्वास्थर् सांस्िाहरूिे राखकेो तथर्ाांक अनसुार १ बषव 

मनुीका बािबालिको सांख्र्ा ५७६, एक बषवभन्दा मालि र दईु बषव मलुनको बािबालिका सांख्र्ा ७६४ र दईु 

बषवभन्दा मालि र पााँि बषव मलुनको बािबालिका सांख्र्ा २२३० रहकेो दलेखन्ि । र्ी स्वास्थर् सांस्िाहरूबाट 

बािबालिकाहरूिाई उमरे अनसुार लवलभन्न खोप सेवा लदन,े ५ बषव मनुीको बािबालिकाको बलृद्ध तिा 

पोषण अनुगमन गने गरेकोमा आव २०७५÷७६ मा जम्मा १४७२ बािबालिबाको बलृद्ध तिा पोषण 

अनगुमन गररएकोमा १७ जना बािबालिकािाई कुपोषण भएको लिर्ो ।  

बािबालिकािाई लब.लस.लज., पेन्टाभ्र्ािेन्ट, पोलिर्ो तेस्रो, दादरुा÷रुबेिा र जापालनज 

इन्सेफ्िाइलटस (जेई) जस्ता खोपहरू पलन लदइएको लिर्ो । आ.व २०७५÷७६ मा नगरपालिका क्षेत्रमा 

रहकेा लवलभन्न स्वास्थर् सांस्िाहरूबाट बािबालिबािाई लदइएको लवलभन्न लकलसमको खोप तिा बलृद्ध 

अनगुमन लववरण तालिकामा प्रस्ततु िः 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

तावलका १०५: खोप तिा पोषण सम्िन्िी वििरण 

क्र.सां. स्िास्थ्य िौकीको नाम र ठेगना  िडा 

नां. 

िालिावलकाको सांख्या खोप वदने िालिावलका सांख्या िालिावलका िृवध्द अनुगमन 

१ बषव 

मलुन 

२ बषव 

मलुन 

५ बषव 

मलुन 

लब.लस.लज. पेन्टा 

भ्र्ािेन्ट 

पोलिर्ो 

तेस्रो 

दादरुा/ 

रुविेा 

ज.ेई. बलृध्द अनगुमन 

गररएको 

बलृध्द अनगुमन गररएको 

मध्रे् कुपोषण 

१ स्वास्थर् िौकी, नेपािेडााँडा १ ७५ ८२ २९९ ७५ ६० ६० ६७ ६५ २५१ ० 

२ स्वास्थर् िौकी कुदाककाउिे २ ४८ ७२ २०९ ३३ ३९ ३९ ४५ ३८ २०९ १ 

३ स्वास्थर् िौकी, खातावम्िा ३ ४० ४७ १८१ ३५ ३६ ३६ २९ २९ २९३ ३ 

४ प्रािालमक स्वास्थर् केन्द्र, मिूपानी  ४ ३२ ३७ १९५ ३४ २८ २८ ४० ४० ५० २ 

५ शहरी स्वास्थर् केन्द्र, आाँपटारी ५ ३५ ४५ १५० ३५ ४४ ४४ ३० ४२ ० ० 

६ स्वास्थर् िौकी, केउरेलनपानी ६ ३२ ८५ १०६ २० २२ २२ २२ १७ ३८ २ 

७ स्वास्थर् िौकी, केउरेलनपानी ७ ४६ ४३ ११९ ५२ ४९ ४९ ३३ ४१ ७५ ४ 

८ स्वास्थर् िौकी, तङ्ुगिेा ८ ४२ ५७ १५० ३९ ३९ ३९ ३९ ४६ १०८ १ 

९ स्वास्थर् िौकी, लकमािङ्ुग ९ २५ २९ ८३ २३ ३८ ३५ २६ ३४ १३७ २ 

१० स्वास्थर् िौकी, साङ्पाङ् १० ४५ ५८ १६० ४० ७८ ७८ ५० ५३ ४७ २ 

११ स्वास्थर् िौकी, दउेरािी ११ ३५ ४९ १७६ ३४ ५२ ५२ ३२ ५३ ६६ ० 

१२ स्वास्थर् िौकी, दउेरािी १२ ४८ ६७ १९९ २६ ४० ४० ३५ ३७ ७१ ० 

१३ शहरी स्वास्थर् केन्द्र, बोर्ा १३ २७ ३४ ७९ २७ २९ २९ १७ ११ ६१ ० 

१४ स्वास्थर् िौकी, बोर्ा १४ ३७ ५९ १२४ ३७ ३२ ३७ ४८ २६ ६६ ० 

जम्मा ५६७ ७६४ २२३० ५१० ५८६ ५८८ ५१३ ५३२ १¸४७२ १७ 

स्रोत : षडानन्द नगरपालिका¸ स्वास्थर् शाखा २०७६  
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५.२.४  सुरवक्षत मातृत्ि  

स्वास्थर् सांस्िाहरूको तथर्ाांकिे आ.व. २०७५÷७६ मा र्स नगरपालिका क्षेत्रमा जम्मा ५६२ 

मलहिा गभववती तिा सतु्केरी भएको दखेाउि । लनर्लमत अिावत ्गभाववस्िामा ४ पटक स्वास्थर् जााँि गराउने 

मलहिाको सांख्र्ा बषवभररमा ३२५ जना रहकेो ि । स्वास्थर् सांस्िामा गएर र दक्ष स्वास्थर्कमीको सहर्ोगमा 

सतु्केरी गराउने मलहिाको सांख्र्ा बषवभररमा १२÷१२ जना रहकेा िन ्भने आफ्नै घरमा (असुरलक्षत) सुत्केरी 

गराउने मलहिाको सांख्र्ा ३६ रहकेो दलेखन्ि । वडा नां. १, ३, ६, ७, ८ र १३ मा र्स बषव स्वास्थर् सांस्िामा 

गएर सतु्केरी गराएको दलेखएन भने वडा नां. १, ६, ७, ११, १२ र १३ मा भने स्वास्थर् सांस्िाम नगई घरैमा 

(असरुलक्षत) सतु्केरी गराएको तथर्ाांकिे दलेखएको ि । 

त्र्सैगरर गभववती अवस्िामा पलहिो पटक गभव जााँि गराउदा लट.लट. खोप (पलहिो) लिन े

मलहिाको सांख्र्ा ३५६ जना रहकेा िन ्भने दोस्रो पटक लट.लट. खोप िगाउने गभववती मलहिाको सांस्ख्र्ा 

बषवभररमा ३२० जना रहकेो दलेखन्ि । आ.व २०७५÷७६ मा नगरपालिका क्षेत्रमा रहकेा गभववती तिा 

सतु्केरी मलहिा एवां स्वास्थर् सांस्िाहरूबाट उपिब्ि भएका सरुलक्षत माततृ्व सम्बन्िी लववरण तालिकामा 

िः 
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तावलका १०६: सरुवक्षत मातृत्ि (गभविती/प्रसवुत भएको मवहला सांख्या, खोप वलने गभविती,  गभव अिस्िाको  जााँि र प्रसवुत भएको ) सम्िन्िी वििरण  

िडा नां. गत िषवको 

गभविती/प्रसुवत भएको 

मवहला सांख्या 

वट वट खोप वलने गभविती गभव अिस्िाको ४ 

पटक जााँि गराउने 

गभविवतको सांख्या 

प्रसुवत भएको ािारमा गभवितीको सांख्या 

लट लट १ (पलहिो 

जााँिमा) 

लट लट २ (पलहिो खोप 

लिएको १ मलहना पलि) 

स्वास्थर् 

सांस्िामा 

दक्ष स्वास्थर् कमीको 

सहर्ोगमा 

स्वास्थर्कमीको 

अनपुलस्िलतमा घरमा 

१ ७५ ६५ ६१ ७६ ० ० ७ 

२ ५९ ३३ २३ ३३ २० २० १३ 

३ ३५ १९ २० २० ० ० ० 

४ ४९ २० ३७ ३५ २३ २३ ६ 

५ ३६ १३ २५ २४ २४ २४ १२ 

६ ३२ १० ८ १९ ० ० ८ 

७ ४० १० १० २५ ० ० ८ 

८ ३३ १८ २० १३ ० ० ३३ 

९ १९ १४ २४ २० १९ १९ ० 

१० २८ ५० ३४ १४ २८ २८ २० 

११ ३७ २९ २३ १४ १८ ० १९ 

१२ ५१ २७ १६ ९ ३१ ० २० 

१३ २७ २१ ६ ० ० ० २० 

१४ ४१ २७ १३ २३ १२ १२ ३६ 

जम्मा ५६२ ३५६ ३२० ३२५ १७५ १२६ २०२ 

स्रोत : षडानन्द नगरपालिका¸ स्वास्थर् शाखा २०७६ 
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नगरपालिकामत आ.व. मा भएको सरुलक्षत (स्वास्थर् सांस्िा र दक्ष स्वास्थर् कमीको सहर्ोगमा) 

र असरुलक्षत (अन्र्त्र र लवना कुनै दक्ष स्वास्थर् कमीको सहर्ोगमा) सुत्केरी भएको लववरण तिको ग्राफमा 

प्रस्ततु गररएको िः 

 

५.२.५  सुरवक्षत मातृवशशु तिा पररिार वनयोजन सेिा 

नगरपालिका के्षत्रमा रहकेा स्वास्थर् सांस्िाहरूको तथर्ाांकिे प्रजनन उमरे (१५ बषव दलेख मालि र ४९ बषव 

सम्म)को मलहिाको सांख्र्ा नगरपालिकामा जम्मा ७¸३०६ रहकेो दखेाउि । गत आ.व. २०७५÷७६ को 

आकडा अनसुार १¸६६० जना मलहिा र ४५६ जना परुुषिे पररवार लनर्ोजनाको सािन प्रर्ोग गरेको 

दखेाउि । जसमध्र्े स्िार्ी सािन अपनाउने पलहिा र परुुषको सांख्र्ा क्रमशः ४९ र ६४ जना रहकेा िन ्

भने बााँकस ्सबैिे अस्िार्ी सािन प्रर्ोग गरेको दलेखन्ि । वडा नां. १, ४, ५, ६, ९, ११, १२, १३ र 

१४ मा कुनै पलन मलहिािे स्िार्ी पलवार लनर्ोजनको लवलि अपनाएको दलेखदनै भने वडा नां. ४, ५, ८, ९, 

११, १२, १३ र १४ का परुुषहरूिे स्िार्ी पलवार लनर्ोजनको लवलि अपनाएको दलेखदनै । लवलभन्न स्वास्थर् 

सांस्िासाँग आवद्ध भएका जम्मा ९२ जना मलहिा स्वास्थर् स्वर्ांसेलवका रहकेा िन ्। सो आ.व. मा ५१७ 

नवजात लशश ुजीलवत जन्मकेो, २ लशश ुमतृ अवस्िामा जन्मकेो र ११ लशश ुजन्मकेो २८ लदन लभत्रमा 

मरेको स्वास्थर् सांस्िाको तथर्ाांकिे दखेाउाँि । गत आ.व २०७५÷७६ मा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र भएको 

मातलृशश ुमतृ्र्ु, प्रजनन उमरेका मलहिा, पररवार लनर्ोजनाका सािन प्रष्र्ोग गने मलहिा तिा परुुष र 

स्वास्थर् स्वर्ांसेलवका सम्बन्िी वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः

स्वास्थर् सांस्िामा

३५%

दक्ष स्वास्थर् कमीको 

सहर्ोगमा

२५%

घरमा (लवना कसैको 

सहर्ोग)

४०%

ग्राफ २९; गत ा.ि. मा भएको सरुवक्षत एिां असरुवक्षत  प्रसतुीको अिस्िा
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तावलका १०७: सरुवक्षत मातृवशशु तिा पररिार वनयोजन सेिा सम्िन्िी वििरण  

वडा 

नां. 

गभाववस्िा/प्रसलुत 

अवस्िा/सतु्केरी पलिको ६ 

हप्तालभत्र मतृ्र् ुभएको मलहिा 

लजलवत 

नवजात 

लशश ुसांख्र्ा 

मतृ जन्मकेो 

नवजात 

लशश ु

जन्मकेो २८ लदन 

लभत्र मतृ्र् ुभएको 

नवजात लशश ु

१५ – ५९ 

बषवको मलहिाको 

सांख्र्ा 

पररवार लनर्ोजनको 

सािन प्रर्ोग गने मलहिा 

पररवार लनर्ोजनको 

सािन प्रर्ोग गने परुुष 

मलहिा 

स्वास्थर् स्वर्ां 

सेलवका सांख्र्ा स्िार्ी अस्िाई स्िार्ी अस्िाई 

१ ० ७३ ० २ १¸००५ ० २८४ ३७ ३७ ९ 

२ ० ३३ ० २ ५८० ३ १५६ ५ २० ९ 

३ ० ४० ० ० ३५६ १ ७९ १ ० ९ 

४ ० ४० १ १ ५७२ ० १०६ ० ४ ७ 

५ ० २५ १ ० ६७९ ० १३१ ० ६२ २ 

६ ० १७ ० २ ४५७ ० ४८ २ ५ ५ 

७ ० ४० ० ० ३६४ ४ ८५ १३ २३ ४ 

८ ० २९ ० ० ५९४ १ १०९ ० ८ ९ 

९ ० १९ ० ० ४४९ ० १५३ ० २३ ९ 

१० ० ४८ ० २ ५६३ ५० १५८ ६ ९ ९ 

११ ० ३७ ० २ ४४७ ० ७७ ० १६ ६ 

१२ ० ४८ ० ० ४५२ ० ५५ ० १५ ५ 

१३ ० २७ ० ० ३९६ ० ४० ० ४० ४ 

१४ ० ४१ ० ० ३९२ ० १३० ० १३० ५ 

जम्मा ० ५१७ २ ११ ७¸३०६ ५९ १¸६११ ६४ ३९२ ९२ 
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पररवार लनर्ोजनको स्िार्ी सािन तिा लवलि अपनाउने मलहिा तिा परुुषको वडागत सांख्र्ात्मक 

लववरण तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 

 

५.२.६.  विवभन्न वकवसमको विरामी र उपिार 

नगरपालिका के्षत्रमा रहकेा स्वास्थर् सांस्िाहरूिे गत आ.व. २०७५÷७६ मा लवलभन्न रोग एवां 

स्वास्थर् समस्र्ाका जम्मा ९७४० लवरामीहरूको उपिार गरेको ि । जसमध्र्े ९७ प्रलतशतको उपिार 

भएको, ३५ प्रलतशतको फिोअप भएको र १२ प्रलतशत लवरामीिाई अको स्वास्थर् सांस्िामा रेफर गररएको 

लिर्ो । सबैभन्दा िेरै ग्र्ालष्ट्रक तिा अल्सरको लवरामी (२१ प्रलतशत), त्र्सपलि झाडापखािाको (१४ 

प्रलतशत), लनमोलनर्ाको, रक्तिाप र दमको ५÷५ प्रलतशत रहकेो लिर्ो । नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सरकारी 

स्वाथर् सांस्िाहरूिे गत आ.व २०७५÷७६ मा गरेको लवलभन्न रोगका लवरामीको उपिार, फिोअप र रेफर 

सम्बन्िी लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका १०८: ा.ि. २०७५/७६ मा विवभन्न वकवसमको विरामी र उपिार सम्िन्िी वििरण 

क्र सां रोगको नाम रोगी/ 

लबरामी 

सांख्र्ा 

उपिार 

भएको 

सांख्र्ा 

फिोअप 

गररएको 

सांख्र्ा 

रेफर 

गररएको 

सांख्र्ा 

मतृ्र् ु

भएको 

सांख्र्ा 

रोगी/ 

लबरामी 

प्रलतशत 

१ लनमोलनर्ा ५२० ५१२ २६० ३२ ० ५ 

२ झाडा पखिा १¸३५६ १¸३५६ ४०४ ० ० १४ 

३ मिेररर्ा  ० ० ० ० ० ० 

४ कािाजार ० ० ० ० ० ० 

०
३ १ ० ० ०

४
१ ०

५०

० ० ० ०

३७

५
१ ० ० २

१३

० ०

६

० ० ० ०
०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

वडा नां.

ग्राफ ३०; पररिार वनयोजनको स्िायी सािन अपनाउने मवहला तिा पुरुष

मलहिा

परुुष
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५ क्षर्रोग ३० २८ २८ ८ ० ० 

६ कुष्टरोग २ २ २ ० ० ० 

७ रक्तिाप ४४४ ३८४ ३७८ ८४ ० ५ 

८ मटुुरोग ४ ३८० ४ ४ ० ० 

९ ग्र्ालस्ट्रक/अल्सर २¸०४२ २¸०१० १¸४०६ २६८ ० २१ 

१० पक्षघात ८ ० ० ८ ० ० 

११ एिआइलभ/एडस् ० ० ० ० ० ० 

१२ क्र्ान्सर ० ० ० ० ० ० 

१३ मिमुहे (लिनीरोग) १०४ ८० ७० ३४ ० १ 

१४ दम  ४९२ ४७८ ४०२ १४४ ० ५ 

१५ प्रसलुतजन्र् रोग ३० ३० १० ० ० ० 

१६ अन्र् ४¸७०८ ४¸१८२ ४३८ ५९६ ० ४८ 

  जम्मा ९¸७४० ९¸४४२ ३¸४०२ १¸१७८ ० १०० 

  प्रवतशत १०० ९७ ३५ १२ ०  

स्रोत : षडानन्द नगरपालिका¸ स्वास्थर् शाखा २०७६ 

५.२.७.  दीघव रोगिाट ग्रवसत जनसांख्या   

नगरपालिका क्षेत्रमा लवलभन्न लकलसमको दीघव रोगलवराम (सिै औषिी सेवन गनुव पने वा उपिार 

गरररहन ुपने) िागकेा जनसांख्र्ा जम्मा १¸५८६ िन ्। ती मध्र्े मलहिाको सांख्र्ा ८६९ (िेरै) र परुुषको 

सांख्र्ा ७१७ (िोरै) रहकेो ि । वडागत रुपमा सबैभन्दा बँी क्रमशः वडा नां. १, ९ र ११ रहकेा िन ्भने 

सबैभन्दा कम वडा नां १४, ३ र १३ मा रहकेो   दलेखन्ि । िैंलगक आिारमा दीघव रोगबाट ग्रलसत जनसांख्र्ाको 

वडागत लववरण तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका १०९: दीघव रोगिाट ग्रवसत (जनसांख्या ) व्यवक्तको िडागत वििरण 

   वडा नां. मलहिा परुुष जम्मा 

१ १७८ १५७ ३३५ 

२ ५३ ४४ ९७ 

३ २६ २१ ४७ 

४ ६७ ७० १३७ 

५ ४५ ३४ ७९ 

६ ६० ५२ ११२ 

७ ५८ ३९ ९७ 
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८ ३६ ४३ ७९ 

९ १२३ ८३ २०६ 

१० ५५ ४३ ९८ 

११ ८४ ५८ १४२ 

१२ ३२ ३१ ६३ 

१३ ३५ २७ ६२ 

१४ १७ १५ ३२ 

जम्मा ८६९ ७१७ १¸५८६ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

५.२.८ विवकत्सक तिा स्िास्थ्य कमविारीहरू 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा सांिालित जम्मा १३ वटा सरकारी स्वास्थर् सांस्िामा जम्मा ७१ जना 

कमविारीहरू कार्वरत रहकेा िन ्जसमध्र्े मलेडकि अलिकृत १ जना, हले्ि अलसस्टेन्ट ५ जना, वररष्ठ 

अहवे ३ जना, अहवे १५ जना, वररष्ठ अनमी २ जना, अनमी १८ जना, १० कार्विर् सहर्ोगी र अन्र् 

प्रालवलिक एवां स्वास्थर्कमीहरू कार्वरत िन ्। नगरपालिका के्षत्र लभत्रका सबै स्वास्थर् सांस्िाहरूमा कार्वरत 

स्वास्थर् कमीहरूको नामाविी र अन्र् लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 
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तावलका ११०: नगरपावलका के्षत्रमा रहेका स्िास्थ्य सांस्िामा कायवरतस्िास्थ्यकमी तिा अन्य कमविारीहरूको वििरण 

क्र.सां. स्िास्थ्य सांस्िा िडा 

नां. 

ठेगाना विवकत्सक एिां स्िास्थ्य 

कमीकोनाम 

पद शे्रणी/तह अस्िायी/स्िायी वनजामती/ 

स्िानीय 

१ षडानन्द नगरपालिका 

(स्वास्थर् शाखा) 

४ मिुपानी सनु्दर श्रेष्ठ स्वास्थर् सांर्ोजक 

(ह.ेअ.) 

पााँिौ स्िार्ी लनजामती 

२ स्वास्थर् िौकी १ नेपािेडााँडा राज नारार्ण मण्डि जनस्वास्थर् लनरीक्षक िैठौं स्िार्ी लनजामती 

३ स्वास्थर् िौकी १ नेपािेडााँडा मघेराज दवेकोटा लस. अ.ह.ेब. पााँिौ स्िार्ी लनजामती 

४ स्वास्थर् िौकी १ नेपािेडााँडा सन्तोष लघलमरे अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

५ स्वास्थर् िौकी १ नेपािेडााँडा ज्ञानरुमा भट्टराई अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

६ स्वास्थर् िौकी १ नेपािेडााँडा सलुनता कटुवाि अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

७ स्वास्थर् िौकी १ नेपािेडााँडा लदक्षा सापकोटा अ.न.मी. िौिो करार स्िानीर् 

८ स्वास्थर् िौकी १ नेपािेडााँडा घनश्र्ाम सुवदेी कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन करार स्िानीर् 

९ स्वास्थर् िौकी २ कुदाक काउिे लशव नारार्ण िौिरी लस. अ.ह.ेब. िैठौं स्िार्ी लनजामती 

१० स्वास्थर् िौकी २ कुदाक काउिे जस बहादरु बस्नेत अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

११ स्वास्थर् िौकी २ कुदाक काउिे एलिना राई अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

१२ स्वास्थर् िौकी २ कुदाक काउिे लवमिा लघलमरे अ.न.मी. िौिो अस्िाई करार 

१३ स्वास्थर् िौकी २ कुदाक काउिे दवेी प्रसाद लघलमरे कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन अस्िाई करार 
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१४ शहरी स्वास्थर् केन्द्र २ दाङमार्ा लसजवना राई अ.ह.ेब. िौिो करार स्िानीर् 

१५ शहरी स्वास्थर् केन्द्र २ दाङमार्ा ररमा राई अ.न.मी. िौिो करार स्िानीर् 

१६ स्वास्थर् िौकी ३ खातावम्िा अविेश र्ादव ह.ेअ. पािौं स्िार्ी लनजामती 

१७ स्वास्थर् िौकी ३ खातावम्िा लवजर् कुमार लसांह अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

१८ स्वास्थर् िौकी ३ खातावम्िा सरेुन्द्र रामदाम अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

१९ स्वास्थर् िौकी ३ खातावम्िा अन्जना िौिरी अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

२० स्वास्थर् िौकी ३ खातावम्िा पजुन कुमारी अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

२१ स्वास्थर् िौकी ३ खातावम्िा िक्ष्मी राई अ.न.मी. िौिो करार स्िानीर् 

२२ स्वास्थर् िौकी ३ खातावम्िा लगररजा प्रसाद गौतम का.स. श्रेणी लवलहन करार स्िानीर् 

२३ प्रािलमक स्वास्थर् िौकी ४,५ मिूपानी डा. सन्तोष कुमार रम्तेि मलेडकि अलिकृत आठौं स्िार्ी लनजामती 

२४ प्रािलमक स्वास्थर् िौकी ४,५ मिूपानी लवमिा राई स्टाफ नसव पािौं स्िार्ी लनजामती 

२५ प्रािलमक स्वास्थर् िौकी ४,५ मिूपानी सजुाता पौडेि लवक अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

२६ प्रािलमक स्वास्थर् िौकी ४,५ मिूपानी गांगा राई लस. अ.न.मी. िैठौं स्िार्ी लनजामती 

२७ प्रािलमक स्वास्थर् िौकी ४,५ मिूपानी इन्द्रा कुमारी राई लस. अ.न.मी. िैठौं स्िार्ी लनजामती 

२८ प्रािलमक स्वास्थर् िौकी ४,५ मिूपानी शोभा गरुुङ अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

२९ प्रािलमक स्वास्थर् िौकी ४,५ मिूपानी नलबना भट्टराई रेलडर्ोग्राफर पािौं अस्िाई स्िानीर् 

३० प्रािलमक स्वास्थर् िौकी ४,५ मिूपानी पाववती लव.क.  कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन अस्िाई स्िानीर् 
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३१ प्रािलमक स्वास्थर् िौकी ४,५ मिूपानी बेि बहादरु भट्टराई कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन अस्िाई स्िानीर् 

३२ शहरी स्वास्थर् केन्द्र ५ आाँपटारी जनुा राई अ.ह.ेब. िौिो करार स्िानीर् 

३३ शहरी स्वास्थर् केन्द्र ५ आाँपटारी गोपाि तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन करार स्िानीर् 

३४ लदङ्िा आर्वुदे 

औषिािर् 

६ लदङ्िा श्री प्रेम शांकर प्रसाद बैद्य िौिो तह स्िार्ी लनजामती 

३५ लदङ्िा आर्वुदे 

औषिािर् 

६ लदङ्िा सन्त लबर तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लबहीन स्िार्ी लनजामती 

३६ स्वास्थर् िौकी ८ केउरेनीपानी सलुशि कुमार राई ज.स्वा.लन. िैठौं स्िार्ी लनजामती 

३७ स्वास्थर् िौकी ८ केउरेनीपानी र्मनुा गरुुङ अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

३८ स्वास्थर् िौकी ८ केउरेनीपानी ररता तामाङ अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

३९ स्वास्थर् िौकी ८ केउरेनीपानी लवद्या कुइकेि कार्ाविर् सहर्ोगी तेस्रो अस्िाई स्िानीर् 

४० स्वास्थर् िौकी ८ तङ्ुगिेा लवदरु पोख्रिे ह.ेअ. पािौं स्िार्ी लनजामती 

४१ स्वास्थर् िौकी ८ तङ्ुगिेा जिेश कुमार िापागाइाँ अ.ह.ेब. पािौं स्िार्ी लनजामती 

४२ स्वास्थर् िौकी ८ तङ्ुगिेा लसजवना दनावि अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

४३ स्वास्थर् िौकी ८ तङ्ुगिेा शान्तादवेी राई अ.न.मी. पािौं स्िार्ी लनजामती 

४४ स्वास्थर् िौकी ८ तङ्ुगिेा ममता मण्डि अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

४५ स्वास्थर् िौकी ८ तङ्ुगिेा लदपा िापागाइाँ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन अस्िाई स्िानीर् 
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४६ स्वास्थर् िौकी ९ लकमािुङ सरेुन्द्र कुमार महेता ह.ेअ. पािौं स्िार्ी लनजामती 

४७ स्वास्थर् िौकी ९ लकमािुङ लवशाि राई अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

४८ स्वास्थर् िौकी ९ लकमािुङ हररकुमार राई अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

४९ स्वास्थर् िौकी ९ लकमािुङ रलवन बालनर्ााँ अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

५० स्वास्थर् िौकी ९ लकमािुङ शोभा ररजाि अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

५१ स्वास्थर् िौकी ९ लकमािुङ एकराज काफ्िे कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन अस्िाई स्िानीर् 

५२ स्वास्थर् िौकी १० साङपाङ डोर बहादरु लवर्श्कमाव ह.ेअ. पािौं स्िार्ी लनजामती 

५३ स्वास्थर् िौकी १० साङपाङ कल्पना कुमारी िापा अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

५४ स्वास्थर् िौकी १० साङपाङ प्रेम कुमारी लवर्श्कमाव अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

५५ स्वास्थर् िौकी १० साङपाङ लसजवना राई अ.न.मी. िौिो अस्िाई स्िानीर् 

५६ स्वास्थर् िौकी १० साङपाङ कृष्ण बहादरु तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन स्िार्ी लनजामती 

५७ स्वास्थर् िौकी १० साङपाङ टेक बहादरु काकी कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन करार स्िानीर् 

५८ स्वास्थर् िौकी ११ दउेरािी मनोज ँकाि अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

५९ स्वास्थर् िौकी ११ दउेरािी अन ुराई अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

६० स्वास्थर् िौकी ११ दउेरािी लहमा काकी अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

६१ स्वास्थर् िौकी ११ दउेरािी बषाव रावबांशी अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

६२ स्वास्थर् िौकी ११ दउेरािी कल्पना गौतम अ.न.मी. िौिो करार स्िानीर् 
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६३ स्वास्थर् िौकी ११ दउेरािी मकु्ती राम राई कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन करार स्िानीर् 

६४ शहरी स्वास्थर् केन्द्र १३ बोर्ा सागर श्रेष्ठ अ.ह.ेब. िौिो करार स्िानीर् 

६५ शहरी स्वास्थर् केन्द्र १३ बोर्ा लसजवना राई अ.न.मी. िौिो करार स्िानीर् 

६६ स्वास्थर् िौकी १४ बोर्ा दगुाव बहादरु श्रेष्ठ ह.ेअ. पािौं स्िार्ी लनजामती 

६७ स्वास्थर् िौकी १४ बोर्ा पणु्र् प्रसाद दाहाि अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

६८ स्वास्थर् िौकी १४ बोर्ा लटका दबेी कट्टेि अ.ह.ेब. िौिो स्िार्ी लनजामती 

६९ स्वास्थर् िौकी १४ बोर्ा सलुस्मता कटवाि अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

७० स्वास्थर् िौकी १४ बोर्ा सगफुता साही अांसारी अ.न.मी. िौिो स्िार्ी लनजामती 

७१ स्वास्थर् िौकी १४ बोर्ा लजवन राई कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन करार स्िानीर् 

स्रोत : षडानन्द नगरपालिका¸ स्वास्थर् शाखा २०७६  
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५.३  खानेपानी तिा सरसफाई  

५.३.१ खानेपानीको पहुाँि 

र्स नगरपालिकाका कूि ७¸०२५ पररवार मध्र्े सबैभन्दा िेरै ३¸८२१ पररवार अिावत ्५४.३९ 

प्रलतशत पररवारहरू पाइप वा िारा घर कम्पाउण्ड ल्र्ाई लनजी रुपमा खानेपानीको व्र्वस्िा गने गरेका       

िन ्। त्र्सपलि िेरै सांख्र्ामा ७२५ पररवार अिावत ्२४.५६ प्रलतशतिे जरुवा (मिू) को पानी लपउने गरेका 

िन ्। साववजलनक िाराको पानी लपउने पररवारको सांख्र्ा १२०३ अिावत ्१७.१२ प्रलतशत रहकेो ि । कुवा, 

खोिा र कुिोको पानी लपउने पररवार पलन नगरपालिकामा रहकेा िन ् । लवलभन्न स्रोतको पानी लपउने 

पररवारहरूको वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका १११: खानेपानीको स्रोतको उपयोग गने घरपररिारको िडागत वििरण  

िडा नां. वपउने पानीको  श्रोत जम्मा 

पररिार 

सांख्या 

लनजी पाइप 

/िारा  

साववजलनक 

पाइप /िारा  

ँालकएको 

कुवा  

नँालकएको 

कुवा  

जरुवा/ 

मिु 

खोिा 

/कुिो 

१ २९२ २८८ -  २५ २४६ ५ ८५६ 

२ ४५५ १९  - - २ - ४७६ 

३ ३२८ ८ २ - - - ३३८ 

४ २०६ १६५ १ २ ५८ - ४३२ 

५ २४८ १७६ १ ३ ५६ १ ४८५ 

६ ८० ४२ १ १ ३६३ ११ ४९८ 

७ ३०८ ९८ १६ ४ २ - ४२८ 

८ ४०१ ६० -  १ ८६ ५ ५५३ 

९ २९७ ९ १ ३ २७ ८ ३४५ 

१० ४८९ १३ ३ ७ १७२ १२ ६९६ 

११ १४१ १५२ १० २६ २४६ २ ५७७ 

१२ १४ २२ १ ९८ ४४१ २ ५७८ 

१३ ३४० २० १ - २० - ३८१ 

१४ २२२ १३१ २३  - ६  - ३८२ 

जम्मा ३¸८२१ १¸२०३ ६० १७० १¸७२५ ४६ ७¸०२५ 

प्रवतशत ५४.३९ १७.१२ ०.८५ २.४२ २४.५६ ०.६५ १००.०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  
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५.३.२ शौिालयको अिस्िा र प्रयोग 

र्स नगरपालिकाका कूि ७¸०२५ पररवार मध्र्े सबैभन्दा िेरै ६¸९६५ पररवार अिावत ्झण्डै ९९ 

प्रलतशत पररवारको शौिािर् भएको पाइर्ो भने अझ ै ९० पररवारको शौिािर् नभएको तथर्ाांकिे   

दखेाउाँि । ५४.३९ प्रलतशत पररवारहरू पाइप वा िारा घरकम्पाउण्ड ल्र्ाई लनजी रुपमा पररवारहरू मध्र्े 

िगभग ८० प्रलतशत पररवारको शौिािर्साँग ै सेफ्टी ट्र्ाांकी भएको १७ प्रलतशत पररवारको 

शौिािर्मासाँग सेफ्टी ट्र्ाांकी नभएको र २ प्रलतशत पररवारिे लसिै ँिमा जोडेको पाइर्ो । शौिािर्को 

अवस्िा र सो को प्रर्ोग सम्बन्िी वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ११२: शौिालयको अिस्िा र प्रयोगको ािारमा घरपररिारको  िडागत वििरण  

िडा नां. शौिालय भएको शौिालय 

नभएको 

जम्मा पररिार 

सांख्या 
सेफ्टी टैंक 

भएको 

सेफ्टी टैंक 

नभएको 

ँिमा 

जोलडएको 

१ ७७२ ४७ ८ २९ ८५६ 

२ ४६९ १   ६ ४७६ 

३ ३१८ १४ ३ ३ ३३८ 

४ ३८५ ३९ ४ ४ ४३२ 

५ २२९ २३१ ११ १४ ४८५ 

६ ४२४ ४३ ३१   ४९८ 

७ ४११ १२ ३ २ ४२८ 

८ ४८२ ६६ ४ १ ५५३ 

९ ३१० ३०   ५ ३४५ 

१० ४३८ २५६ १ १ ६९६ 

११ २३८ ३३२ १ ६ ५७७ 

१२ ४४१ ३८ ८५ १४ ५७८ 

१३ ३५६ २४   १ ३८१ 

१४ २९९ ७९   ४ ३८२ 

जम्मा ५¸५७२ १¸२१२ १५१ ९० ७¸०२५ 

प्रवतशत ७९.३२ १७.२५ २.१५ १.२८ १००.०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  

र्स नगरपालिकामा शौिािर् नभएको ९० पररवारिाई शौिािर् नबनाउनकुो कारण सोध्दा ४३ 

पररवारिे आलिवक अभावको कारण, १० पररवारिे शौिािर्को महत्व िाहा नभएर, ९ पररवारिे 
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शौिािर् बनाउने ठाउाँ नभएर र २८ पररवारिे अरुको प्रर्ोग गरररहकेो उत्तर लदएका लिए । शौिािर्को 

नबनाउने, नहुने पररवार र सोको कारणसम्बन्िी वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ११३: शौिालयको निनाउनुको कारण  

िडा नां. ाविवक 

अभाि 

िेतना 

नभएर 

ठाउाँ नभएर अन्य ठाउाँमा 

प्रयोग 

जम्मा पररिार 

सांख्या 

१ १३ १ ५ १० २९ 

२ ४ ० १ १ ६ 

३ १ ० १ १ ३ 

४ २ ० १ १ ४ 

५ ० ३ १ १० १४ 

६ ० ० ० ० ० 

७ २ ० ० ० २ 

८ १ ० ० ० १ 

९ १ १ ० ३ ५ 

१० १   ०   १ 

११ ४ १ ० १ ६ 

१२ १० ३ ० १ १४ 

१३ १ ०  ० ० १ 

१४ ३ १ ० ० ४ 

जम्मा ४३ १० ९ २८ ९० 

प्रवतशत ४७.७८ ११.११ १०.०० ३१.११ १००.०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६ 

५.३.३ सािवजवनक  शौिालयको अिस्िा र प्रयोग 

र्स नगरपालिका क्षेत्रमा जम्मा ६ वटा साववजलनक शौिािर् रहकेो र सो मध्र्े ५ वटा मात्र 

सांिािनमा रहकेो र एउटा सञ्िािनमा नरहकेो दलेखन्ि । साववजलनक शौिािर्को अवस्िा र  सोको प्रर्ोग 

सम्बन्िी लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ११४: सािवजवनक शौिालयको अिस्िा र प्रयोगको वििरण  

वडा नां.   

 स्िान, टोि 

सािवजवनक शौिाल भएको/ नभएको सञ्िालक 

  सांख्र्ा सञ्िालित सञ्िािनमा नरहकेो 

२ लवलहबारे बजार १ भइरहकेो  - वडा कार्ाविर् 
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२ टोि भवन १ भइरहकेो  - टोि लवकास सलमलत 

६ सतीघाट १ भइरहकेो  - वडा कार्ाविर् 

११ झर्ाउाँपोखरी १ भइरहकेो  - टोि लवकास सलमलत 

११ रानीवन  १ भइरहकेो  - टोि लवकास सलमलत 

१३ लवलहबारे बजार १ - नरहकेो शहरी लवकास 

जम्मा   ६ ५ १   

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 

५.३.४ इन्िन र ििीको प्रयोग अनुसार घरिुरी वििरण 

र्स नगरपालिकाको जम्मा ७०२५ पररवार मध्र्े ६७२२ अिावत ् ९७.१४ प्रलतशत पररवारिे 

घरार्सी प्रर्ोगको िालग इन्िनको रुपमा दाउरा प्रर्ोग गने गरेका िन ्भने जम्मा १६३ जनािे लसलिण्डरको 

ग्र्ााँस र बााँकी ३८ पररवारिे बार्ो (गोबर ग्र्ााँस) को प्रर्ोग गने गरेका िन ्। लवलभन्न प्रकारको इन्िनको 

प्रर्ोग गने पररवार सांख्र्ा लववरण वडागत रुपमा तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ११५: इन्िनको प्रयोग अनुसार घरिुरी वििरण  

िडा नां. दाउरा वसवलण्डर ग्यााँस िायो ग्यााँस जम्मा 

१ ८४१ ८ ७ ८५६ 

२ ४६२ १४ ० ४७६ 

३ ३३८ ० ० ३३८ 

४ ३७२ ५८ २ ४३२ 

५ ४७८ ६ १ ४८५ 

६ ४९१ ७  ४९८ 

७ ३९९ ९ २० ४२८ 

८ ५१० ३६ ७ ५५३ 

९ ३४४ ० १ ३४५ 

१० ६९६ ० ० ६९६ 

११ ५५३ २४ ० ५७७ 

१२ ५७७ १ ० ५७८ 

१३ ३८१ ० ० ३८१ 

१४ ३८२ ० ० ३८२ 

जम्मा ६,८२२ १६३ ३८ ७,०२५ 

प्रवतशत ९७.१४ २.३२ ०.५४ १००.०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६ 
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लवलभन्न प्रकारको इन्िनको प्रर्ोग गने पररवार सांख्र्ा लववरण वडागत रुपमा तिको ग्राफमा प्रस्ततु 

िः 

 

र्स नगरपालिकाको जम्मा ७०२५ पररवार मध्र्े सबैभन्दा िेरै ३,७७० अिावत ्५३.६८ प्रलतशत 

पररवारिे रालष्ट्रर् प्रसारणको लवद्यतु ्उज्र्ािोको िालग प्रर्ोग गिवन ्। त्र्सपलि २४१० पररवारिे सोिार 

इनजी, ६०५ पररवारिे मरट्टतेि र २ पररवारिे बार्ो (गोबर ग्र्ााँस) को प्रर्ोग गने गरेका िन ् । बत्ती 

(उज्र्ािो) को िालग लवलभन्न स्रोतको प्रर्ोग गने पररवार सांख्र्ा लववरण वडागत रुपमा तिको तालिकामा 

प्रस्ततु िः 

तावलका ११६: ििीको प्रयोग अनुसार घरिुरी वििरण  

िडा नां. ििीको स्रोतहरू जम्मा 

सोिार 

इनजी 

रालष्ट्रर् प्रसारण 

लबितु 

माइक्रो 

हाइिो 

मट्टीतेि बार्ो 

ग्र्ााँस 
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२
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१

०

०

०

०

०

ग्राफ ३१; विवभन्न स्रोतका इन्िन प्रयोग गने पररिार सांख्या

बार्ो ग्र्ााँस

लसलिण्डर ग्र्ााँस

दाउरा
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प्रवतशत ३४.३२ ५३.६८ ८.६१ ३.३६ ०.०३ १००.०० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६ 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा लिखुववा र िााँगें खोिामा जिलवद्यतु् आर्ोजनाहरू सांिालित िन ्र ती 

आर्ोजनाहरूबाट जम्मा ३१५ घरिरूीहरू िाभालन्वत भएका िन ्। सौर्ै ऊजावबाट पलन १५० घरिरुीहरू 

िाभालन्वत भएका िन ्भने िेरै जसो गाउाँमा रालष्ट्रर् प्रसारणको लवद्यतु ्िाइन पगुकेो अवस्िा ि । लवलभन्न 

स्रोतबाट लवद्यतु ्िाइन पगुकेो लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ११७: स्िानीय विदु्यत/्सौयव उजाव ायोजनाहरू तिा केवन्रय प्रशारण लाइन  

क्र.सां. विदु्यत/ सौयव उजाव ायोजनाको नाम  क्षमता वक.िा. िडा नां. लाभावन्ित घरिुरी  

१ लिखुववा हाइिेपावर प्रोजके्ट १५लक.वा. १ ७५ 

३ िााँग ेखोिा जिलवद्यतु आर्ोजना १५ लक.वा. ३ २४० 

४ सौर्व ऊजाव लवलभन्न घर तिा 

कार्ाविर्हरूमा 

१५० िान ३ १०० 

५ केलन्द्रर् प्रशारण िाइन ३३ के.लभ.  ४ -  

६ केलन्द्रर् प्रशारण िाइन  ३३ के.लभ.  - ५५० 

७ सौर्व ऊजाव  - - ५० 

८ केलन्द्रर् प्रशारण िाइन  ३३ के.लभ. ४ ५०० 

९ केलन्द्रर् प्रशारण िाइन ३३ के.लभ. -  -  

१४ केलन्द्रर् प्रशारण िाइन  ३३ के.लभ. -  १५० 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सवके्षण २०७६ 
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५.३.५ अपाङ्गता पररिय पत्रको वकवसम अनुसार जनसांख्या वििरण 

घरिरूी सवके्षणिे र्स नगरपालिकामा जम्मा ५६६ जना अपाांगता भएका व्र्लक्तह देखाएको ि । 

जसमध्र्े परुुषको सांख्र्ा ३१५ जना र मलहिको सांख्र्ा २५१ जना रहकेो ि । अपाांगता भएका व्र्लक्तहरू 

मध्र्े पलन जम्मा १६० जनािे अपाांगता पररिर् पत्र लिएका िन ्जनु अपाांगता भएका जम्मा सांख्र्ाको 

२८.२७ प्रलतशत मात्र हो । अपाांगता भएको जनसांख्र्ा र अपाांगता पररिर्पत्र लिने जनसांख्र्ाको वडागत 

लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु  ि । 

तावलका ११८: अपाङ्गता पररियपत्रको वकवसम अनुसार जनसांख्या  वििरण  

िडा 

न 

अपाांगता जम्मा अपाांगता पररियपत्र वलएको 

वििरण 

जम्मा पररिय पत्र 

वलनेको 

प्रवतशत मलहिा परुुष लनिो रातो सेतो पहिेो 

१ २८ ४८ ७६ १२ ३ ४ ७ २६ ३४.२१ 

२ १५ २६ ४१ ३ १ ६ ४ १४ ३४.१५ 

३ १९ १३ ३२ ३ ४ २ ५ १४ ४३.७५ 

४ २७ २९ ५६ ११ २ १ ३ १७ ३०.३६ 

५ ९ १२ २१ - ३ - ३ ६ २८.५७ 

६ १७ १२ २९ २ २ ३ ३ १० ३४.४८ 

७ ४ १४ १८  २ २ २ ६ ३३.३३ 

८ ९ १३ २२ ५ ३ १ ५ १४ ६३.६४ 

९ ४० ५२ ९२ ५ - ४ २ ११ ११.९६ 

१० २३ ३६ ५९ २ - २ ४ ८ १३.५६ 

११ २५ १९ ४४ ५ २ १ २ १० २२.७३ 

१२ १४ १३ २७ ३ ६ १ २ १२ ४४.४४ 

१३ ८ १४ २२ १ २ १ ३ ७ ३१.८२ 

१४ १३ १४ २७ २ १ २ - ५ १८.५२ 

जम्मा २५१ ३१५ ५६६ ५४ ३१ ३० ४५ १६० २८.२७ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६ 

नगरपालिकाको जनसांख्र्ा मध्र्े अपाांगता भएका मलहिा तिा परुुषको वडागत सांख्र्ात्मक लववरण 

तिको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको िः 
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५.३.६ विगत ३ िषववभत्र प्राकृवतक प्रकोपिाट वपडीत घरिुरी वििरण  

लवगत ३ बषवमा र्स नगरपालिका क्षेत्रका जम्मा १५३ पररवारहरू लवलभन्न लकलसमको प्राकृलतक 

प्रकोपबाट लपलडत, प्रभालवत भएका िन ्। सबैभन्दा बँी भकूम्पबाट १०७ पररवार त्र्सपलि आाँिीहुरीबाट 

२२, पलहरोबाट १०, आगिागीबाट ९ र बाँीबाट ५ पररवार लपलडत भएका िन ्। प्राकृलतक प्रकोपबाट 

लपलडत पररवार सांख्र्ाको वडागत लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु िः 

तावलका ११९: विगत ३ िषववभत्र प्राकृवतक प्रकोपिाट वपवडत घरिुरी  वििरण  

िडा नां. प्रकोपहरू जम्मा घरिुरी सांख्या 

भकूम्प आगिागी बाँी आाँिी हुरी पलहरो 

१ - १ - ११ २ १४ 

२ ३ - १ ३ १ ८ 

३ ३ - २ १ ३ ९ 

४ १ - - - - १ 

५ - - - - - - 

६ ३९ - - १ - ४० 

७ - - - - - - 

८ १ - - - - १ 

९ ५ ३ - ४ १ १३ 

१० १० १ २ २ १ १६ 

११ ११ १ - - १ १३ 

१२ १४ १ - - - १५ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

वडा नां.

२८

१५
१९

२७

९

१७

४

९

४०

२३
२५

१४

८

१३

४८

२६

१३

२९

१२ १२
१४ १३

५२

३६

१९

१३ १४ १४

ग्राफ ३२; अपाांगता भएका मवहला तिा पुरुषको िडागत जनसांख्या

मलहिा परुुष
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१३ १७ - - - - १७ 

१४ ३ २ - - १ ६ 

जम्मा १०७ ९ ५ २२ १० १५३ 

स्रोत : पार्श्वलित्र लनमावणको िालग घरिरूी सवके्षण २०७६  
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अनुसूिीहरू 

(अनसुिूीमा उल्िेलखत सबै तालिकाहरूको स्रोत नगर पार्श्वलित्रको िालग गररएको सवके्षण रहकेो ि) 
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अनुसूिी १: नगरपावलकाको सांगठनात्मक ढााँिा 

 

सामान्य प्रशासन शाखा 

 पलञ्जकरण  

 सोिपिु तिा दताव ििानी  

 कमविारी प्रशासन  

 नगर प्रहरी 

 लनजी सलिवािर् 

 र्ालन्त्रक तिा सवारी सािन 

 

ाविवक प्रशासन शाखा 

 िेखा उपशाखा 

 राजस्व उपशाखा 

 लजन्सी शाखा 

 आन्तररक िेखा परीक्षण 

नगर पररषद 

नगर कायावपावलका 

सामुदावयक विकास शाखा 

 नगर सिूना केन्द्र  

 मानव सांसािन लबकास केन्द्र 

 बातावरण तिा सरसफाई 

 जनस्वास्थर् 

 न्र्ार् सम्पादन 

 

योजना तिा कायवक्रम शाखा 

 र्ोजना तिा कार्ावन्वर्न  

 नक्सा प्रशासन 

 कृलष लवकास 

 पश ुसेवा 

 

 

प्रमुख प्रशासकीय अविकृत 

मेयर (नगर प्रमुख) 

उप-मेयर (नगर उपप्रमुख) 
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अनुसूिी २: नगरपावलकािाट िावषवक वनकासी/वनयावत हुने कृवष उत्पादनहरू  

वडा नां. लनर्ावत वस्तहुरूको नाम वालषवक लनकासी पररमाण 

(लक्वन्टि) 

जम्मा लनकासी मलू्र् (रु.) 

१ रुद्राक्ष १०० - 

२ अिैंिी  ३ - 

३ अिैंिी  २०० १२५००००० 

३ सनु्तिा ४० ३००००० 

३ घ्र् ू १० ६७२००० 

३ मास ु(रााँगा, खसी) २० ७३०००० 

४ अिैंिी  १०० ६२५०००० 

४ रुद्राक्ष ५० ५००००० 

५ रुद्राक्ष २०००   

६ रुद्राक्ष -  १०००००० 

६ सनु्तिा ५००० ३००००० 

६ लििी ५००० ३००००० 

९ अिैंिी  १५   

९ लिराइतो २० - 

९ आिु ५० - 

१० अिैंिी  २०० ६०००००० 

१० लिराइतो ३० ३००००० 

१० कृलष जन्र् उत्पादन ६०० ३६००००० 

११ अिैंिी  १०० ५०००००० 

११ सनु्तिा १००० ४०००००० 

११ मास ु(रााँगा, खसी)  - - 

११ मौसमी फिफूि ९०० २८००००० 

१२ िान, मकै, कोदो आलद - - 

१२ फिफूि तिा तरकारी - - 

१२ मास ु(रााँगा, खसी) - - 

१३ अिैंिी  १५०० ५२५००००० 

१३ लिराइतो १५० ९००००० 

१३ सतवुा २० ४८००००० 

१३ खलसबोका, रााँगा, बांगरु २०० वटा १०००००० 

१३ काठ पैदावर - ५०००००० 

१३ आिु ४० १९६०००० 
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१३ सनु्तिा २०० २४०००० 

१४ आि ुतिा सागसब्जी ८० ५०००० 

१४ मकै र अन्र् अन्न २० ४०००० 

१४ बोका, खसी २०० ५००००० 

 अन्र् वडाबाट नभएको    

 

अनुसूिी ३: शिदाह स्िल (घाट) 

क्र.सां. नाम वडा नां. स्िान 

१ मझवुा बेसी १ मझवुा बेसी 

२ लसरवानी १ लसरवानी 

३ िेखवुा घाट २ इखुववा खोिा 

४ जरेुिी डााँडा २ तााँब ुटोि 

५ लिखुववा श्र्ामखोिा दोभान ३ खरबारी 

६ मालपर्ाव दह ३ भिार् डााँडा 

७ मानेडााँडा च्र्ानडााँडा ३ मानेडााँडा 

८ ँुकुरबास च्र्ानडााँडा ३ ँुकुरबास 

९ सैमा च्र्ानडााँडा ३ सैमा 

१० रलमते च्र्ानडााँडा ३ सानो लदांिा 

११ च्र्ानडााँडा ३ च्र्ानडााँडा 

१२ गौिरण ४ गौिरण 

१३ कालत्तके घाट ५ कालत्तके पिु (अरुण नदी) 

१४ ँुङ्गे डााँडा ८ कमरेेपानी 

१५ मानेडााँडा ८ रमाइिो टोि 

१६ िामा डााँडा ८ कामी िौतारो 

१७ खकुवा दोभान ८ षडेर्श्र टोि 

१८ लििाउने ँुांगा ८ सेभङे 

१९ कमरेै पानी ९ बैदर भञ्र्ाांग 

२० कुटी डााँडा ९ सािखकव  

२१ सकेु ९ सकेु 

२२ दउेरािी डााँडा १० दउेरािी डााँडा 
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२३ बौद्ध डााँडा १० िौतारे डााँडा 

२४ मझवुा १० मझवुा 

२५ पात्िे घाट ११   

२६ खइुिेपाखा घाट ११   

२७ अरुण नदी घाट १२ तकेुपिु 

२८ कटहरे घाट १२ कटहरे 

२९ हकव टे डााँडा १३ हकव टे डााँडा 

३० पोखरी डााँडा १३ पोखरी डााँडा 

३१ राई डााँडा १३ राई डााँडा 

३२ िापे ँुांगा १३ िापे ँुांगा 

३३ नखवुा भागवुा दोभान १४ नखवुा भागवुा दोभान 

 

अनुसूिी ४: िडा केन्र देवख  नगर केन्र सम्म पुग्न लाग्ने  समय 

िडा दुरी (वक.वम) पैदल लाग्ने समय (घण्टा) गाडीमा लाग्ने समय  

१  १७ ४ घण्टा १ घण्टा 

२ १७ ४ घण्टा १ घण्टा 

३ १० ३ घण्टा १ घण्टा 

४ ०.५ ५ लमनेट  १५ लमनेट 

५ १ १५ लमनेट  - 

६ ५ १ घण्टा १५ लमनेट 

७  ०.५  ५ लमनेट  - 

८ ३ ४५ लमनेट १० लमनेट 

९ १२ ३ घण्टा १ घण्टा 

१० ६ २ घण्टा ४५ लमनेट 

११ १८ ४ घण्टा १ घण्टा 

१२ २० ३ घण्टा ४५ लमनेट 

१३ ३३ ५ घण्टा २ घण्टा 

१४ २९ ५ घण्टा १ घण्टा ४५ लमनेट 
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अनुसूिी ५: सांरवक्षत पानी मुहान, जमीन र भौवतक सांरिनाको वििरण 

क्र.सां. सांरलक्षत पानीमहुान, जलमन र 

भौलतक सांरिनाको नाम 

वडा नां. रहकेो स्िान सांरलक्षत पानी महुान, जलमन, 

खतेवारी र सांरिना 

इकाई (ह)े पररमाण 

१ िैन १ - - - 

२ साइमा खोिा खानेपानी महुान २ साइमा खोिा - - 

३ लसस्ने खोिा खानेपानी महुान २ गरुुङ गाउाँ - - 

४ भोटेिाप खोिा खानेपानी महुान २ भोटेिाप - - 

५ भसुनुे खोिा खानेपानी महुान २ गरुुङ गाउाँ - - 

६ िैन ३ - - - 

७ िैन ४ - - - 

८ िैन ५ - - - 

९ गरैी िारा ६ साल्मा - - 

१० पाँिेरे िारा ६ दवेीटार - - 

११ मिू पिेंरो ६ िमसुवा - - 

१२ कुवापानी िारा ६ मिेटार - - 

१३ साङपाङे िारा ७ लवतिप - - 

१४ कुिे िारा ७ िारापानी - - 

१५ बूँ ी िारा ७ लवतिप - - 

१६ लशम्िे िारा ७ मगर गाउाँ - - 

१७ बग ुखोिा ९ लकमािुङ - २ हजार घ.लम. 

१८ भाि ुखोिा ९ तीनसााँझे - ५ हजार घ.लम. 

१९ आहािे पोखरी १० साङपाङ - - 

२० हजारे कुिो ११ वडा नां. १० ३०० - 

२१ नरुवा खोिा लसांिाइाँ ११ वडा नां. १० ४०० - 

२२ साङपाङ दउेरािी खानेपानी ९, ११ र १२ वडा नां. १० - ५०१ घरिरूी 

२३ किकिे महुान १३ पाति े - ४ 

२४ ठूिो ँुांगा १३ दवेीपार १० २० 

२५ भािखुोप गांगटे १३ भािखुोप - - 

 अन्र् वडाबाट नभएको      
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अनुसूिी ६: उच्ि जोवखमयुक्त (सांिेदनशील) स्िान र त्यहााँ िस्ने पररिार सांख्या वििरण 

क्र.सां. जोवखमयुक्त स्िान िडा नां. घरिूरी सांख्य जम्मा 

पलहरो नदी कटान बाँी  अलत लभरािो दिदि अन्र्  

१ लवलहबारे बजार २ १०           १० 

२ दाङ्मार्ा टोि (नाकदह) २   ७         ७ 

३ पाटाखा टोि पचु्िार २ १५           १५ 

४ िेब्रीङ ५             ० 

५ बािवुा बेसी ५             ० 

६ िालक्समा ३ ५           ५ 

७ सारेना ३ ५           ५ 

८ तकेु ४             ० 

९ मसेुटार (हाङ्िुिङु) ६ २०           २० 

१० मरुवा बेसी ६ २०           २० 

११ बेिबोटे ६ १०           १० 

१२ सलतघाट ६ १०           १० 

१३ िम्सवुा ६ २०           २० 
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१४ मगर गाउाँ ७ १७           १७ 

१५ मरङे ७ १९           १९ 

१६ सालवक साङपाङ वडा ६, ३ र १ को लवलभन्न 

ठाउाँको पलहरो 

१०             ० 

१७ वले्नेदङु पाखा १३ ३           ३ 

१८ तेसे िजने १३           २० २० 

१९ बालबिे १३           ३ ३ 

२० फेलिा १३ ५           ५ 

२१ पोष्मालवरेिहरे १३ ८           ८ 

२२ मलुखर्ा टोि १३         ६   ६ 

२३ ठेसीिारा १३         ५   ५ 

२४ भोलसङटार गाडीखते १३               

 जम्मा  १६७ ७ ० ० ११ २३ २०८ 
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अनुसूिी ७: नगरके्षत्रमा रहेको सांरवक्षत खेतिारी को वििरण 

क्र.सां. सांरवक्षत ठाउाँ िडा नां.  वकवसम के्षत्रफल (रोपनी) 

१ मसेुटार िाम्पाटा ६  नदी कटान क्षेत्र तिा खतेबारी ३०० 

२ मरुवा बेसी ६ नदी कटान क्षेत्र तिा खतेबारी ४०० 

३ सलतघाट ६ नदी कटान क्षेत्र तिा खतेबारी ३०० 

४ िम्सवुा ६ नदी कटान क्षेत्र तिा खतेबारी ४०० 

५ िामोसोती ६ सांरलक्षत खतेबारी ५०० 

६ कटहरे ६  सांरलक्षत खतेबारी ४०० 

७ लसांह वालहनी प्रा.लव. ६ लभरािो रोकिाम तिा सांरलक्षत सांरिना - 

८ मगर गाउाँ बाि लवकास केन्द्र ६ लभरािो रोकिाम तिा सांरलक्षत सांरिना - 

९ लसांह वालहनी टोिको मिूबाटो ६ लभरािो रोकिाम तिा सांरलक्षत सांरिना - 

१० अरुणटोि मिूबाटो ६ सांरलक्षत गििी/पलहरो - 

११ लसांहदवेीटोि मिूबाटो ६ सांरलक्षत गििी/पलहरो - 

१२ शालन्त टोिको मिूबाटो ७ सांरलक्षत सांरिना - 
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अनुसूिी ८: स्िानीय तह/के्षत्रवभत्र गठन भएका टोल विकास सांस्िाहरूको वििरण वििरण  

क्र.सां. वडा नां. टोि लवकास सांस्िाको नाम सम्पकव  ब्र्लक्त 

१ १ पापुांगा टोि लवकास सलमलत टेक नाि गौतम 

२ १ शालन्त टोि लवकास सलमलत - 

३ १ जािपा मनोहरदवेी टोि लवकास सलमलत िन बहादरु कठेत 

४ १ फोक्िा टोि लवकास सलमलत जिप राई 

५ १ आम्बोटे फिाटे टोि लवकास सलमलत मान बहादरु िइुटेि 

६ १ पोखरे टोि लवकास सलमलत िगत बहादरु राई 

७ १ पाववती लहमािर् टाइगर टोि लवकास सलमलत र्ोगराज न्र्ौपाने 

८ १ लसदे्धर्श्र लसम्िे टोि लवकास सलमलत सन्तोष खड्का 

९ १ नेपाि ेडााँडा लसम्िे टोि लवकास सलमलत गणशे न्र्ौपाने 

१० १ प्रगलतशीि टोि लवकास सलमलत बि बहादरु राई 

११ १ िालिस ेलतलतवरे नमनूा टोि लवकास सलमलत लडक बहादरु िापा 

१२ १ लसांहदवेी टोि लवकास सलमलत गोपाि िापा 

१३ १ जािपादवेी टोि लवकास सलमलत महने्द्र लनरौिा 

१४ १ पारुहाांग टोि लवकास सलमलत लप्रतम कुमार राई 

१५ १ जिकन्र्ा अरुण टोि लवकास सलमलत परनिाि राई 

१६ १ लत्रवणेी कोटीहोम टोि लवकास सलमलत लभम बहादरु राई 

१७ १ भमूदेवेी टोि लवकास सलमलत गणशे लवष्ट 

१८ १ सोमबारे टोि लवकास सलमलत अजर् राई 

१९ १ र्छ्र्ागबुोटे टोि लवकास सलमलत मदन प्रसाद राई 

२० १ लमिन टोि लवकास सलमलत लभम प्रसाद गौतम 

२१ १ आिपा टोि लवकास सलमलत शांख बहादरु राई 

२२ २ कुदाक टोि लवकास सलमलत नर बहादरु गरुुङ 

२३ २ बैलखर्ा टोि लवकास सलमलत जिप राई 

२४ २ दाांगमार्ा टोि लवकास सलमलत सैकु राई 

२५ २ तल्िो तााँब ुटोि लवकास सलमलत हरी प्रसाद अलिकारी 

२६ २ गफुा डााँडा टोि लवकास सलमलत फुदोजी शपेाव 

२७ २ भोटेिाप टोि लवकास सलमलत लटकाराम िइुटेि 

२८ २ गरुुां ग गाउाँ िमु्ना टोि लवकास सलमलत पदम प्रसाद लघलमरे 

२९ २ बिा टोि लवकास सलमलत िन बहादरु राई 
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३० २ पार्खा टोि लवकास सलमलत तारानाि खलतवडा 

३१ २ कोिे टोि लवकास सलमलत बाि कुमार राई 

३२ २ बर्ाकबतासे टोि लवकास सलमलत कुि बहादरु राई 

३३ २ तााँब ुटोि लवकास सलमलत िक्र प्रसाद खलतवडा 

३४ २ काउिे बजार टोि लवकास सलमलत िन्द्र बहादरु राई  

३५ ४ काभ्रमेल्बासे टोि लवकास सलमलत प्रेम बहादरु भजुिे 

३६ ४ दबेु केराबारी टोि लवकास सलमलत िन बहादरु तामाङ 

३७ ४ वदै्यगाउाँ टोि लवकास सलमलत लवलपन मगर 

३८ ४ साांग्राांग टोि लवकास सलमलत सजुनमणी अलिकारी 

३९ ४ प्रगलत टोि लवकास सलमलत लतिव िापागाइाँ 

४० ४ गौिरण टोि लवकास सलमलत हरी प्रसाद राई 

४१ ४ हाम्रो लदांिा बजार टोि लवकास सलमलत राज कुमार तामाङ 

४२ ४ षडानन्द टोि लवकास सांस्िा कुि बहादरु काकी 

४३ ४ सांर्कु्त बडहरे टोि लवकास सांस्िा राजने्द्र लवर्श्कमाव 

४४ ४ पखवुादवेी टोि लवकास सांस्िा सरेुश बठेत 

४५ ४ फुकेििा टोि लवकास सांस्िा तेज बहादरु बस्नेत 

४६ ४ डााँडाबजार टोि लवकास सांस्िा िाि बहादरु काकी 

४७ ४ रुद्राकेर्श्र टोि लवकास सांस्िा समानलसांह राई 

४८ ४ रमाइिो डााँडा टोि लवकास सांस्िा खगने्द्र काकी 

४९ ६ अरुण टोि लवकास सांस्िा शालिग्राम कोइरािा 

५० ६ आम्बोटे टोि लवकास सलमलत लदि कुमारी राई 

५१ ६ मिेटार टोि लवकास सांस्िा खड्ग कुमाि 

५२ ६ साल्मा टोि लवकास सांस्िा हरर पोख्रिे 

५३ ६ दवेीटार टोि लवकास सांस्िा रेखमान राई 

५४ ६ राम्िे टोि लवकास सांस्िा लतिव कुमारी राई 

५५ ६ लसांहदवेी टोि लवकास सांस्िा सरोज राई 

५६ ६ मोहररर्ा टोि लवकास सांस्िा प्रल्हाद काकी 

५७ ६ िम्सवुा टोि लवकास सांस्िा प्रेम श्रेष्ठ 

५८ ६ सभुद्रा पञ्िकन्र्ा टोि लवकास सांस्िा लनमविा िम्साि 

५९ ७ लसांहबालहनी टोि लवकास सांस्िा हमेराज न्र्ौपान े

६० ७ िारापानी टोि लवकास सांस्िा दवेी कुमारी श्रेष्ठ 



 

198 
 

षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

६१ ७ शालन्त टोि लवकास सांस्िा पासाांग तामाङ 

६२ ७ हलस्पटि टोि लवकास सांस्िा िन्द्र कुमार बस्नेत 

६३ ७ जािपादवेी टोि लवकास सांस्िा शरे बहादरु बस्नेत 

६४ ७ सालवत्रा दवेी टोि लवकास सांस्िा तेजमान मगर 

६५ ७ षडानन्द गाउाँडााँडा दगुाव बहादरु मगर 

६६ ८ षडेर्श्र टोि लवकास सलमलत अमतृ कुमार श्रेष्ठ 

६७ ८ सेभङे टोि लवकास सलमलत दवेी बहादरु राई 

६८ ८ रमाइिो टोि लवकास सांस्िा लटका बहादरु खड्का 

६९ ८ कमरेेपानी टोि लवकास सलमलत रसमार्ा तामाङ 

७० ८ लनगरेु टोि लवकास सलमलत हकव िन तामाङ 

७१ ८ रानीिौतारा टोि लवकास सलमलत गौरी प्रसाद श्रेष्ठ 

७२ ८ लजमीगाउाँ टोि लवकास सलमलत डम्बर बहादरु राई 

७३ ८ लिसापानी टोि लवकास सलमलत पदम तामाङ 

७४ ८ गणशेिान टोि लवकास सलमलत पणुव बहादरु तामाङ 

७५ ८ डााँडाकान्िे ाँ टोि लवकास सलमलत मोनी बहादरु ठकुरी 

७६ ९ उज्र्ािो टोि लवकास सलमलत जनारुपा राई 

७७ ९ बैदार भञ्र्ाांगडााँडा टोि लवकास सलमलत सरेुन्द्र तामाङ 

७८ ९ सलजिो टोि लवकास सलमलत बलुद्धमान राई 

७९ ९ नमनूा टोि लवकास सलमलत लशवजांग राई 

८० ९ लजमी गाउाँ पmूिाउ टोि लवकास सलमलत प्रकाश राई 

८१ ९ भैंसे टोि लवकास सलमलत लववके तामाङ 

८२ ९ सकेुपोखपा टोि लवकास सलमलत पासाांग िाक्पा 

८३ ९ सािखकव  टोि लवकास सलमलत लगांम दावा शपेाव 

८४ ९ लतनसाजे लसांगाने टोि लवकास सलमलत दाजांब ुशपेाव 

८५ ११ १ नां. टोि लवकास सलमलत   

८६ ११ २ नां. टोि लवकास सलमलत   

८७ ११ ३ नां. टोि लवकास सलमलत प्रलवन तामाङ 

८८ ११ ४ नां. टोि लवकास सलमलत लजत बहादरु काकी 

८९ ११ ५ नां. टोि लवकास सलमलत   

९० ११ ६ नां. टोि लवकास सलमलत   

९१ १२ अिविे टोि लवकास सलमलत   
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९२ १२ तकेु माघिेाप टोि लवकास सलमलत   

९३ १२ मडुुिा गाउाँ टोि लवकास सलमलत   

९४ १२ रामकण्ठे कुमािगाउाँ रानीटार टोि लवकास सलमलत   

९५ १२ लपलि ेकलसनी गोपेटार टोि लवकास सलमलत   

९६ १२ मगर गाउाँ टोि लवकास सलमलत   

९७ १२ लजमी गाउाँ टोि लवकास सलमलत   

९८ १२ काकी गाउाँ टोि लवकास सलमलत   

९९ १२ जाल्पादवेी टोि लवकास सलमलत   

१०० १२ सनुखानी टोि लवकास सलमलत   

१०१ १२ दाइजोर टोि लवकास सलमलत   

१०२ १३ घिेगाउाँ मोलसांगटार टोि लवकास सांस्िा लवनोद दाहाि 

१०३ १३ पाताि टोि लवकास सांस्िा लतिव बहादरु तामाङ 

१०४ १३ मलुखर्ा टोि लवकास सांस्िा पशुवराम तामाङ 

१०५ १३ बेखौम्िा टोि लवकास सांस्िा कृष्ण बहादरु श्रेष्ठ 

१०६ १३ रेवा टोि लवकास सांस्िा इन्द्र बहादरु श्रेष्ठ 

१०७ १४ नांलखिा टोि लवकास सांस्िा लदनेश राई 

१०८ १४ खमारे उज्र्ािो टोि लवकास सांस्िा लहरा बहादरु जोगी 

१०९ १४ नवजागलृत टोि लवकास सांस्िा लिम्बे साकी 

११० १४ लवलहबारे टोि लवकास सांस्िा मान बहादरु तामाङ 

१११ १४ बेखम्िा िण्डेर्श्री टोि लवकास सांस्िा प्रकाश राई 
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अनुसूिी ९: नगर के्षत्रमा भएका िनहरूको वििरण 

qm=;= j8f 

g+ 

;d"x btf{ 

g+= 

sf]8 g+=  ;f=j=p=;=sf] gfd   7]ufgf  ;f=j=sf] 

If]qkmn 

(हेक्टर)  

3/w'/L 

 ;+Vof 

;f=j=p=;=  

x:tfGt/0f 

ldlt  

d'Vo k|hflt 

1 1 201 Bjp/DI/06/01 lkkn8f8f नेपािे डााँडा  84.20 121 9/24/2052 ;fn, lrnfpg] 

2 1 209 Bjp/DI/06/02 l;dn] bzvt]   नेपािे डााँडा 39.90 77 10/26/2052 ;fn, lrnfpg] 

3 1 316 Bjp/DI/06/03 yfkynL cw]/L  नेपािे डााँडा 64.56 155 3/7/2055 ;fn, lrnfpg] 

4 1 478 Bjp/DI/06/04 xf]dbfskf/Lkfvf  नेपािे डााँडा 77.25 136 3/29/2066 kfTn], lrnfpg] 

5 1 501 Bjp/DI/06/05 ;fv]jf  नेपािे डााँडा 73.24 100 3/14/2068 ;fn, lrnfpg] 

            339.15 589     

6 2 33 Bjp/DI/05/01 afn'nL6f/  कुदाक काउिे 122.00 75 12/20/2049 ;fn, lrnfpg] 

7 2 166 Bjp/DI/05/02 nf]]]]s{ efn'vf]k कुदाक काउिे 96.50 134 3/4/2052 kfTn], lrnfpg] 

8 2 167 Bjp/DI/05/03 gfSnf bzv6]  कुदाक काउिे 60.30 134 3/4/2052 kfTn], lrnfpg] 

9 2 527 Bjp/DI/05/04 sfuhynf 9'Ë]  कुदाक काउिे 121.00 124 2071/03/32 kfTn], lrnfpg] 

            399.80 467     

10 3 265 Bjp/DI/07/01 enfof8fF8f  vftf{D5f 9.35 33 12/27/2053 ;fn, lrnfpg] 

11 3 380 Bjp/DI/07/02 vx/]  vftf{D5f 45.93 37 2058/02/30 kfTn], lrnfpg] 

12 3 526 Bjp/DI/07/03 lrKnLvf]nf  vftf{D5f 2.76 10 2071/03/32 plt;,lrnfpg] 

13 3 551 Bjp/DI/07/04 5fË]5]/]kf  vftf{D5f 387.00 192 3/31/2073 kfTn], lrnfpg] 

14 3 552 Bjp/DI/07/05 s8]gL  vftf{D5f 11.00 23 3/31/2073 kfTn], lrnfpg] 
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            456.04 295     

15 4 248 Bjp/DI/08/04 u'Daf  d'nkfgL 32.70 22 7/19/2053 kfTn], lrnfpg] 

16 4 277 Bjp/DI/08/05 l;l/;] 8ª8Ë]  d'nkfgL 32.97 71 2054/02/30 kfTn], lrnfpg] 

17 4 332 Bjp/DI/08/06 cxfn] emofnl;+Ë]  d'nkfgL 57.25 93 12/25/2055 kfTn], lrnfpg] 

18 4 336 Bjp/DI/08/07 tftf]kfgL nK;Ljf]6]  d'nkfgL 21.24 66 3/4/2057 plt;,lrnfpg] 

19 4 406 Bjp/DI/08/08 9'Ë]kfn] gd"gf  d'nkfgL 6.10 34 3/31/2061 kfTn], lrnfpg] 

20 4 396 Bjp/DI/08/10 uf}pr/g d'nkfgL 4.94 45 2060/03/32 kfTn] jg  

21 4 397 Bjp/DI/08/11 if8fgGb ?b|fIf  d'nkfgL 5.65 71 3/31/2061 kfTn],  

22 4 538 Bjp/DI/08/13 cfdjf]6] vx/]  d'nkfgL 88.50 26 3/25/2072 kfTn], lrnfpg] 

            249.35 428     

23 5 29 Bjp/DI/08/01 lrp/Ljf]6]  d'nkfgL 96.65 185 8/18/2051 ;fn,lrnfpg] 

24 5 126 Bjp/DI/08/02 leQL cw]/L  d'nkfgL 61.23 101 3/12/2052 ;fn,lrnfpg] 

25 5 128 Bjp/DI/08/03 afuynf  d'nkfgL 60.00 97 11/8/2051 ;fn,lrnfpg] 

26 5 414 Bjp/DI/08/09 hvgb]]jL  d'nkfgL 11.17 41 3/31/2061 kfTn], lrnfpg] 

27 5 479 Bjp/DI/08/12 s'8'8L  d'nkfgL 0.80 26 3/29/2066 kfTn], ] 

            229.85 450     

28 6 15 Bjp/DI/11/01 nD5'jf  s]p/]gL kfgL 202.00 117 10/18/2049 ;fn jg  

29 6 107 Bjp/DI/11/03 bfb'/] vnË] s]p/]gL kfgL 170.60 93 1/27/2051 ;fn jg  

30 6 116 Bjp/DI/11/04 8'D/] eG~ofË s]p/]gL kfgL 59.25 48 3/30/2051 ;fn jg  

31 6 125 Bjp/DI/11/05 c?0f  s]p/]gL kfgL 94.00 108 11/12/2051 ;fn jg  
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32 6 159 Bjp/DI/11/06 c?0f sn+ËsL s]p/]gL kfgL 118.50 84 11/14/2051 ;fn jg  

33 6 452 Bjp/DI/11/12 ;]tLb]lj s]p/]gL kfgL 11.00 48 3/31/2065 kfTn] 

            655.35 498     

34 7 73 Bjp/DI/11/02 wf/fkfgL s]p/]gL kfgL 146.47 72 6/18/2050 ;fn jg  

35 7 194 Bjp/DI/11/07 s6x/] s]p/]gL kfgL 41.75 143 9/24/2052 ;fn, lrnfpg] 

36 7 202 Bjp/DI/11/08 7'nf] s]p/]gL kfgL 9.25 39 10/10/2052 kfTn]  

37 7 213 Bjp/DI/11/09 hfnfkfb]jL s]p/]gL kfgL 23.85 42 11/30/2052 kfTn] 

38 7 266 Bjp/DI/11/10 led u0f]z s]p/]gL kfgL 15.45 50 12/27/2053 kfTn] 

39 7 425 Bjp/DI/11/11 s}nf;8fF8f s]p/]gL kfgL 1.37 31 3/17/2062 kfTn] 

            238.14 377     

40 4,8 228 Bjp/DI/10/01 lr;fkfgL  तङ्ुगिेा 13.90 50 1/11/2053 kfTn], lrnfpg] 

41 8 247 Bjp/DI/10/02 eG;f/L तङ्ुगिेा 3.86 27 7/19/2053 kfTn], lrnfpg] 

42 8 287 Bjp/DI/10/03 dfnaf;] तङ्ुगिेा 10.40 35 7/3/2054 kfTn], lrnfpg] 

43 8 257 Bjp/DI/10/04 e:d] v/af/L तङ्ुगिेा 16.00 62 11/6/2054 kfTn], lrnfpg] 

44 8 330 Bjp/DI/10/05 ;]tLle/ तङ्ुगिेा 8.76 20 11/19/2055 kfTn], lrnfpg] 

45 8 347 Bjp/DI/10/06 ;fNfef]6]jgjf/L तङ्ुगिेा 13.80 48 3/31/2056 kfTn], lrnfpg] 

46 8 540 Bjp/DI/10/07 rKn]6L  तङ्ुगिेा 26.13 56 5/6/2072 df}jf lrnfpg] 

            92.85 298     

47 9 400 Bjp/DI/09/01 s6';]8f8f लकमािुङ 40.36 36 3/31/2060 kfTn]  

48 9 401 Bjp/DI/09/02 b]p/fnL  लकमािुङ 27.67 51 3/31/2060 kfTn]  
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49 9 411 Bjp/DI/09/03 rf}tf/f8f8f लकमािुङ 23.21 30 3/31/2061 kfTn]  

50 9 405 Bjp/DI/09/04 ;fpg]kfgL b]ljyfg लकमािुङ 6.06 42 3/31/2061 kfTn]  

51 9 497 Bjp/DI/09/05 u'/f;] a}zfv] लकमािुङ 181.88 32 3/31/2067 kfTn]÷u'/fF; 

52 9 498 Bjp/DI/09/06 sflnkft लकमािुङ 162.20 44 3/31/2067 kfTn]÷u'/fF; 

53 9 499 Bjp/DI/09/07 luq]kfn लकमािुङ 192.00 46 3/31/2067 kfTn]÷u'/fF; 

54 9 500 Bjp/DI/09/08 efn'vf]nf लकमािुङ 198.65 32 3/31/2067 kfTn]÷u'/fF; 

55 9 504 Bjp/DI/09/09 dxfle/afn''jfgL लकमािुङ 196.00 32 3/17/2068 kfTn]÷u'/fF; 

            1028.03 345     

56 10 168 Bjp/DI/13/01 af3df/f  साङपाङ 6.00 79 2/4/2052 ;fn, lrnfpg] 

57 10 369 Bjp/DI/13/02 rgf}6] b]ljyfg साङपाङ 42.02 82 10/26/2056 lrnfpg] 

58 10 376 Bjp/DI/13/03 eb|fIf]tf/] साङपाङ 147.54 57 6/9/2057 kfTn] , u'/f; 

59 10 528 Bjp/DI/13/04 v's'jf kftn  साङपाङ 18.00 89 3/31/2071 kfTn]  

60 10 529 Bjp/DI/13/05 dxle/  साङपाङ 18.75 31 3/31/2071 kfTn]  

61 10 553 Bjp/DI/13/06 5f]/t]g साङपाङ 4.68 20 3/31/2073 kfTn]  

62 10 554 Bjp/DI/13/07 kftn साङपाङ 3.69 15 3/31/2073 plt; 

63 10 555 Bjp/DI/13/08 s';'d8f8f साङपाङ 2.22 19 3/31/2073 kfTn]  

64 10 556 Bjp/DI/13/09 :ofn9'Ë] साङपाङ 2.44 19 3/31/2073 kfTn]  

65 10 557 Bjp/DI/13/10 ljnfxjgkfnf साङपाङ 7.51 53 3/31/2073 kfTn]÷lrnfpg]  

66 10 558 Bjp/DI/13/11 lgef/] साङपाङ 22.68 93 3/31/2073 kfTn]÷lrnfpg]  

67 10 559 Bjp/DI/13/12 jxKrf  साङपाङ 5.72 15 3/31/2073 kfTn] 
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            281.25 572     

68 11 263 Bjp/DI/12/10 l;+xb]ljdflnsf दउेरािी 146.88 136 4/10/2073 kfTn] 

69 11 310 Bjp/DI/12/11 l;+xb]lj दउेरािी 26.00 110 4/11/2073 kfTn]÷;fn  

70 11 470 Bjp/DI/12/12 a/af]6] दउेरािी 4.68 31 4/12/2073 kfTn]÷lrnfpg]  

71 11 481 Bjp/DI/12/13 xhf/]] दउेरािी 4.02 57 4/13/2073 ;fn, kfTn] 

72 11 480 Bjp/DI/12/14 hfnfkfb]jL दउेरािी 7.42 124 4/14/2073 kfTn] 

73 11 484 Bjp/DI/12/15 af39'Ëf दउेरािी 15.41 43 4/15/2073 kfTn]÷lrnfpg]  

74 11 483 Bjp/DI/12/16 ?v]sf]sf]n] दउेरािी 2.43 30 4/16/2073 kfTn]÷lrnfpg]  

75 11 482 Bjp/DI/12/17 9f]8]gL  दउेरािी 3.28 46 4/17/2073 kfTn]  

            210.12 577     

76 12 91 Bjp/DI/12/01 t's]{df3]5fk  दउेरािी 205.25 103 11/4/2050 ;fn,  

77 12 104 Bjp/DI/12/02 c?0f दउेरािी 195.00 94 12/13/2050 ;fn 

78 12 105 Bjp/DI/12/03 u+ufhd'gf दउेरािी 200.00 64 3/12/2052 ;fn 

79 12 72 Bjp/DI/12/04 ?K;] दउेरािी 107.43 31 4/4/2073 ;fn 

80 12 111 Bjp/DI/12/05 cfxfn]s's'/e'Ssf दउेरािी 338.88 49 4/5/2073 ;fn 

81 12 143 Bjp/DI/12/06 bfb'/] cr{n] दउेरािी 135.38 67 4/6/2073 ;fn÷lrnfpg] 

82 12 152 Bjp/DI/12/07 /ldt] दउेरािी 52.00 66 4/7/2073 ;fn 

83 12 177 Bjp/DI/12/08 cw]/Llt/lt/] दउेरािी 28.10 40 4/8/2073 kfTn], ;fn 

84 12 257 Bjp/DI/12/09 afu]6f/  दउेरािी 40.94 64 4/9/2073 ;fn 

            1302.98 578     
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85 13 71 Bjp/DI/15/01 efn'vf]kl;4yfg  बोर्ा 192.00 66 6/21/2050 kfTn]]  

86 13 95 Bjp/DI/15/02 xf]Kr'jf बोर्ा 32.45 62 10/28/2050 kfTn]÷lrnfpg]  

87 13 226 Bjp/DI/15/03 gfublvNs' बोर्ा 24.30 42 1/11/2053 kfTn]÷lrnfpg]  

88 13 221 Bjp/DI/15/04 b]p/fnL  बोर्ा 2.93 21 11/30/2052 kfTn]÷lrnfpg]  

89 13 317 Bjp/DI/15/11 s}hn] बोर्ा 24.84 72 3/7/2055 kfTn]÷lrnfpg]  

90 13 328 Bjp/DI/15/12 dxle/l;+xb]lj बोर्ा 225.00 40 12/5/2055 kfTn]÷lrnfpg]  

91 13 351 Bjp/DI/15/13 g]kfg] बोर्ा 76.20 24 10/10/2056 plt;  

92 13 278 Bjp/DI/15/08 PS;f9f8]= बोर्ा 34.00 54 2054/02/30 kfTn]÷lrnfpg]  

            611.72 381     

93 14 233 Bjp/DI/15/05 tfk|] बोर्ा 31.58 48 2053/02/31 kfTn]÷lrnfpg]  

94 14 246 Bjp/DI/15/06 k}/]gL  बोर्ा 52.08 96 7/19/2053 kfTn]÷lrnfpg] 

;fn  

95 14 279 Bjp/DI/15/07 l;l/;] b:tvt] बोर्ा 39.69 71 2054/02/30 ;fn 

96 14 280 Bjp/DI/15/09 b]ljyfgkfn]]]]] बोर्ा 13.90 42 2054/02/30 kfTn]÷lrnfpg]  

97 14 288 Bjp/DI/15/10 lkltd96]gL बोर्ा 122.16 32 7/3/2054 ;fn  

98 14 487 Bjp/DI/15/14 ;Nn] बोर्ा 3.52 50 3/29/2066 kfTn]÷lrnfpg]  

99 14 488 Bjp/DI/15/15 Rofg8f8f बोर्ा 4.49 43 3/29/2066 kfTn]÷lrnfpg]  

            267.42 382     

         कूल     6362.05 6237     

श्रोत: सब लडभजन बन कार्ाविर्¸ लदङ्िा 
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अनुसूिी १०: नगरपावलकाका वनिाववित पदाविकारीहरू  

िडा नां  पदाविकारीको नाम  वनिाववित पद मोिाईल नां 

  श्री लवरवि राइव  नगर प्रमखु ०२९-४२११२४ 

९८४१७२९९३२ 

  श्री मरेरका राइव नगर उपप्रमखु  ०२९-४२११३३ 

९८४१८१०७५२ 

९८४२१८०७५२ 

 श्री ठण्ड बहादरु लबक कार्व पालिका सदस्र् ९८४२१०१०९४ 

 श्री समुन िाि राई कार्व पालिका सदस्र् ९८४२२१११०० 

 श्री भोज बहादरु भजुिे कार्व पालिका सदस्र् ९८५२०५२१०५ 

  िडा नां १ 

  

  

श्री रामरे्श्र भण्डारी वडा अध्र्क्ष ९८४१७०८१५१ 

श्री अलर्श्का राई मलहिा वडा सदस्र्  ९८१९०७३४७६ 

श्री लमरा दजी दलित मलहिा वडा सदस्र्  ९८०८४४९४४३ 

श्री बद्री कठेत वडा सदस्र्  ९८१४३३११४६ 

श्री ँाका बहादरु लवष्ट वडा सदस्र्  ९८०४३०१४२१ 

 िडा नां २ 

 

श्री लवष्ण ुप्रसाद लिलमरे वडा अध्र्क्ष ९८४५७५४८५६ 

९८११३२९४३८ 

श्री कलवता राइव मलहिा वडा सदस्र्  ९८०८०१२२९८ 

श्री लहरा दजी दलित मलहिा वडा सदस्र्  ९८१०५२२१७१ 

श्री लवशाि राई वडा सदस्र्  ९८१४३६८१०७ 

श्री दउेताराम तामाङ वडा सदस्र्  ९८६७८१२५६० 

 िडा नां ३ 

 

श्री गणशे पसाद अलिकारी वडा अध्र्क्ष ९८०४३१६८२५ 

९८१३६७०५९४ 

श्री अमतृ कुमारी राइव मलहिा वडा सदस्र्  ९८०४०२८०२१ 

श्री तीिव कुमारी लवक दलित मलहिा वडा सदस्र्  ९८४२२७००६८ 

श्री राज कुमार खत्री वडा सदस्र्  ९८१८२७७७४३ 

श्री प्रकाश राई वडा सदस्र् ९८१२३९०६८१ 

 िडा नां ४ 

 

श्री लकसान राइव वडा अध्र्क्ष ९८४३८६९०९६ 

श्री जमनुा लवष्ट मलहिा वडा सदस्र् ९८०३४९२७८९ 

श्री गीता साकी दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८१९०१३५७८ 

श्री हमे कुमार राई वडा सदस्र् ९८००९१४१४४ 

श्री र्वुराज राई वडा सदस्र् ९८६१२०५१६८ 

 िडा नां ५ 

 

श्री लवनेश राइव वडा अध्र्क्ष ९८०५३१५९६३ 

श्री िक्ष्मी किा लज सी मलहिा वडा सदस्र्/का प स ९८६०५०४३५५ 

श्री लदि कुमारी लवर्श्कमाव दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८१५३५५२४३ 
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श्री मोती बहादरु लवक वडा सदस्र् ९८४२५०१४१५ 

श्री हकव  बहादरु दाहाि वडा सदस्र् ९८५११९०८९६ 

 िडा नां ६ 

 

श्री सजुन राई वडा अध्र्क्ष ९८५२०५१९५६ 

श्री लमना लवष्ट मलहिा वडा सदस्र्/का प स ९८४२०५७७६४ 

श्री ररता साकी दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८६२०००६१३ 

श्री कुमार कटुवाि वडा सदस्र् ९८४२१०४१५७ 

श्री भवानी शकर िम्साि वडा सदस्र् ९८६२१३०८४५ 

 िडा नां ७ 

 

श्री बदु्धलसांह तामाङ वडा अध्र्क्ष ९८४२२१५११६ 

श्री इन्द्र कुमारी तामाङ मलहिा वडा सदस्र् ९८६०९४६२१६ 

श्री दगुाव दवेी दमाई दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८४२६२५३३० 

श्री सरेुश अलिकारी वडा सदस्र् ९८१९३३२९३७ 

श्री लनि ब खड्गी वडा सदस्र् ९८६०७१७७०२ 

 िडा नां ८ 

 

श्री लकशोर लकरााँत वडा अध्र्क्ष ९८४२४२५६०७ 

श्री मसीनीमार्ा तामाङ मलहिा वडा सदस्र्/का प स ९८६२०५१७२३ 

श्री कमिा लवर्श्ाकमाव दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८१६३७२२८० 

श्री हमे कुमार श्रेष्ठ वडा सदस्र् ९८५२०५२१४४ 

श्री ित्र बहादरु तामाङ वडा सदस्र् ९८४२२२५१३० 

 िडा नां ९ 

 

श्री पासाङ शपेाव वडा अध्र्क्ष ९७४२११००७५ 

श्री लनमलदकी शपेाव मलहिा वडा सदस्र् ९८६२०१५५४१ 

श्री रत्न कुमारी कलमनी दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८०७३७७८३६ 

श्री मान वहादरु राई वडा सदस्र् ९८१३५१६५९९ 

श्री िक्र बहादरु तामाङ वडा सदस्र् ९८१०४०९५७३ 

 िडा नां १० 

 

श्री भोिाजांग राई वडा अध्र्क्ष ९८४२३३६७५६ 

श्री अलनता तामाङ अलिकारी मलहिा वडा सदस्र्/का प स ९८१२३३४३५४ 

९८६२०३२१३७ 

श्री सीता लवर्श्कमाव दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८४२३६५७५८ 

श्री प्रेम दोजी शपेाव वडा सदस्र् ९८६१०६२५९४ 

श्री जीत कुमार दजी वडा सदस्र् ९८११०७९७०६ 

 िडा नां ११ 

 

श्री भपुाि कुमार काकी वडा अध्र्क्ष ९८६२२९५७९५ 

श्री कुमारी काकी मलहिा वडा सदस्र् ९८४२१५०५५४ 

श्री मरै्ा मार्ा साकी दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८१०३२९८२६ 

श्री लवलजन्द्र राइव वडा सदस्र् ९८४२१२९६५७ 

श्री उगने तामाङ वडा सदस्र् ९८००९१३६५४ 

 िडा नां १२ 

 

श्री शांकर कुमार काकी वडा अध्र्क्ष ९७४२०७००४६ 

श्री मलन्दरा िापा मलहिा वडा सदस्र् ९८०४३९१८८५ 

श्री रािीका लवर्श्कमाव दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८१८५३४०९२ 
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श्री तारा बहादरु तामाङ वडा सदस्र् ९८४२१६०२१५ 

श्री कृष्ण मोहन काकी वडा सदस्र् ९८४२०९००६९ 

 िडा नां १३ 

 

श्री इन्द्र कुमार श्रेष्ठ वडा अध्र्क्ष ९८४२०८७५०८ 

श्री सवुी तामाङ मलहिा वडा सदस्र्/का प स ९८०४०४०३८६ 

श्री लदिमार्ा दजी दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८१९३६४५९६ 

श्री लनमा शपाव वडा सदस्र् ९८४२३४५३९२ 

श्री वीरबि तामाङ वडा सदस्र् ९८१५३२०५७२ 

 िडा नां १४ 

 

श्री झम्क बहादरु रोका वडा अध्र्क्ष ९८०७३२१२२२ 

श्री डम्वर कुमारी जोगी मलहिा वडा सदस्र् ९८१९०१३४०६ 

श्री िक्ष्मी दजी दलित मलहिा वडा सदस्र् ९८१५३२८१९८ 

श्री लवष्ण ुकुमार राइव वडा सदस्र् ९८१००८९४२८ 

श्री लवष्ण ुप्रसाद पराजिुी वडा सदस्र् ९८००९२९१२९ 
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अनुसूिी ११: नगरपावलका नगर कायावपावलकाको कायावलयमा कायवरत कमविारीको वििरण 

क्र.सां. कमविारीको नाम पद शे्रणी/तह सेिा समुह अस्िायी/ स्िायी वनजामती/  स्िानीय 

१.  लबष्ण ुप्रसाद कोइरािा प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत रा प लितीर् प्रशासन स्िार्ी लनजामती 

 प्रशासन तिा लेखा शाखा 

२.  श्री लनकेश भट्टराई िेखा सहार्क पााँिौ तह प्र शाखा करार स्िानीर् 

३.  श्री लदपराज राई सामालजक पररिािक िौिो तह प्रशासन करार स्िानीर् 

४.  श्री राजशे भट्ट सामालजक पररिािक िौिो तह प्रशासन करार स्िानीर् 

५.  श्री टसी सेपाव सामालजक पररिािक िौिो तह प्रशासन करार स्िानीर् 

६.  श्री राजशे दाहाि सहार्क िेखापाि रा प अनां लितीर् िेखा प्रशासन स्िार्ी लनजामती 

७.  श्री पासाङ सेपाव सवारी िािक  श्रेणी लबहीन सवारी िािक करार स्िानीर् 

८.  श्री ईर्श्र श्रेष्ठ सवारी िािक  श्रेणी लबहीन सवारी िािक करार स्िानीर् 

९.  श्री कुमार तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लबहीन प्रशासन करार स्िानीर् 

१०.  श्री राम कुमार श्रेष्ठ  कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लबहीन प्रशासन करार स्िानीर् 

११.  श्री लनि बहादरु दाहाि कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लबहीन प्रशासन करार स्िानीर् 

१२.  श्री गोपाि तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लबहीन प्रशासन करार स्िानीर् 

१३.  श्री राज कुमार तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लबहीन प्रशासन करार स्िानीर् 
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१४.  फुििङ्ुगा तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लबहीन भान्से करार स्िानीर् 

१५.  हमे बहादरु दजी कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लबहीन मलन्दर करार स्िानीर् 

 कानून तिा न्याय 

१६.  कुसमु पौडेि काननु अलिकृत सातौ काननू करार स्िानीर् 

 वशक्षा तिा सांिार 

१७.  श्री शशीकिा कोइरािा प्रा स पााँिौ तह लशक्षा शाखा करार स्िानीर् 

 सूिना तिा सिार 

१८.  श्री डम्बर कुमार लिम्ब ु सिूना प्रलवलि अलिकृत िैटौ सिूना करार स्िानीर् 

१९.  श्री बाबरुाम बास्तोिा सञ्िार सहार्क पााँिौ तह सिूना करार स्िानीर् 

२०.  श्री उज्वि काकी सञ्िार सहार्क पााँिौ तह सिूना करार स्िानीर् 

२१.  श्री लबमिा खड्का सञ्िार सहार्क पााँिौ तह सिूना करार स्िानीर् 

२२.  श्री अलम्बका राई ना प्र स पााँिौ तह सिूना करार स्िानीर् 

 स्िास्थ्य  

२३.  श्री सनु्दर श्रषे्ठ स्वास्थर् सांर्ोजक पााँिौ तह स्वास्थर् शाखा स्िार्ी लनजामती 

२४.  श्री सरेुन्द्र रामदाम अ ह ेव िौिो तह स्वास्थर् शाखा स्िार्ी लनजामती 

२५.  श्री प्रेम शांकर प्रसाद बैद्य िौिो तह आर्वुदे शाखा स्िार्ी लनजामती 
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२६.  सन्त लबर तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लबहीन आर्वुदे शाखा स्िार्ी लनजामती 

२७.  ररता राई कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लबहीन आर्वुदे शाखा करार स्िानीर् 

 मवहला शाखा 

२८.  श्री प्रभा राई म स लनरीक्षक िौिो तह मलहिा शाखा करार स्िानीर् 

 रोजगार शाखा 

२९.  श्री लनमदोज ेतामाङ रोजगार सांर्ोजक सातौ रोजगार शाखा करार केन्द्र 

 प्राविविक शाखा 

३०.  श्री लबनर् काफ्िे इलन्जलनर्र सातौ प्रालवलिक करार स्िानीर् 

३१.  अलनि कुमार र्ादब इलन्जलनर्र सातौ प्रालवलिक करार स्िानीर् 

३२.  राजशे श्रेष्ठ सब इलन्जलनर्र पााँिौ तह प्रालवलिक करार स्िानीर् 

३३.  पलप ुर्ादब सब इलन्जलनर्र पााँिौ तह प्रालवलिक करार स्िानीर् 

३४.  ज्ञान बहादरु िोहार सब इलन्जलनर्र पााँिौ तह प्रालवलिक करार स्िानीर् 

३५.  भपूेन्द्र र्ादव सब इलन्जलनर्र पााँिौ तह प्रालवलिक करार स्िानीर् 

३६.  अलस्मता तामाङ सब इलन्जलनर्र पााँिौ तह प्रालवलिक करार स्िानीर् 

३७.  काजीमान कुिुङ सब इलन्जलनर्र पााँिौ तह प्रालवलिक करार स्िानीर् 

३८.  श्री केशव प्रसाद गरुागाई अ सव इलन्जलनर्र िौिो तह प्रालवलिक स्िार्ी स्िानीर् 
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३९.  तोसि दाहाि अ सव इलन्जलनर्र िौिो तह प्रालवलिक स्िार्ी स्िानीर् 

४०.  मलन्दप राई अ सव इलन्जलनर्र िौिो तह प्रालवलिक स्िार्ी स्िानीर् 

४१.  लबना राई अ सव इलन्जलनर्र िौिो तह प्रालवलिक स्िार्ी स्िानीर् 

४२.  नेत्र बहादरु राना मगर अ सव इलन्जलनर्र िौिो तह प्रालवलिक स्िार्ी स्िानीर् 

४३.  कुसि राई अ सव इलन्जलनर्र िौिो तह प्रालवलिक स्िार्ी स्िानीर् 

४४.  लगररजा काकी अलमन िौिो तह प्रालवलिक करार स्िानीर् 

४५.  पवन कुमार काकी अलमन िौिो तह प्रालवलिक करार स्िानीर् 

४६.  श्री तिुसी बहादरु बस्नेत खानेपानी टेलक्नलसर्न िौिो तह प्रालवलिक स्िार्ी स्िानीर् 

 कृवष तिा पशु सेिा 

४७.  श्री तिु बहादरु राई  पश ुस्वास्थर् प्रालवलिक रा प ततृीर् भटेनरी स्िार्ी लनजामती 

४८.  श्री लदपेन िापा कृलष प्रालवलिक पााँिौ तह कृलष करार स्िानीर् 

४९.  श्री दगुाव दबेी प्रिान ना प्र स रा प अनां लितीर् कृलष स्िार्ी लनजामती 

५०.  श्री लप्रलतकिा राई कृलष प्रालवलिक िौिो तह कृलष करार स्िानीर् 

५१.  श्री राजने्द्र राई कृलष प्रालवलिक िौिो तह कृलष करार स्िानीर् 

५२.  सन्तोष लबर्श्कमाव सवारी िािक  श्रेणी लबहीन ट्रर्ाक्टर िाइभर करार स्िानीर् 

 नगर सुरक्षा 
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५३.  श्री दोणवराज राई नगर प्रहरी प्रमखु पााँिौ तह नगर सरुक्षा करार स्िानीर् 

५४.  श्री बदु्धलसांह तामाङ नगर प्रहरी  िौिो तह नगर सरुक्षा करार स्िानीर् 

५५.  श्री सम्बर बहादरु तामाङ नगर प्रहरी  िौिो तह नगर सरुक्षा करार स्िानीर् 

५६.  श्री राजने्द्र तामाङ नगर प्रहरी  िौिो तह नगर सरुक्षा करार स्िानीर् 

५७.  श्री बेलिना राई नगर प्रहरी  िौिो तह नगर सरुक्षा करार स्िानीर् 

५८.  श्री सोलनर्ा लबर्श्कमाव नगर प्रहरी  िौिो तह नगर सरुक्षा करार स्िानीर् 

५९.  श्री शोभा साकी नगर प्रहरी  िौिो तह नगर सरुक्षा करार स्िानीर् 

६०.  श्री मलनषा खड्का नगर प्रहरी  िौिो तह नगर सरुक्षा करार स्िानीर् 

६१.  श्री लबकास राई नगर प्रहरी  िौिो तह नगर सरुक्षा करार स्िानीर् 

६२.  श्री सरेुश लबर्श्कमाव नगर प्रहरी  िौिो तह नगर सरुक्षा करार स्िानीर् 
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अनुसूिी १२: िडामा कायवरत कमविारीको वििरण 

क्र.सां. कमविारीको नाम पद शे्रणी/तह सेिा समुह अस्िायी/स्िायी वनजामती/स्िानीय 

 िडा नां. १ 

१.  श्री उपेन्द्र भट्ट वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

२.  श्री लबमि िापा सामालजक पररिािक िौिो प्रशासन करार स्िानीर् 

३.  लमिन िापा  ना प्र से प्रा िौिो भटेरीनरी करार स्िानीर् 

४.  श्री तारा बहादरु राई कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

 िडा नां. २ 

५.  श्री अमर बहादरु राई वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

६.  श्री कमिा लघलमरे सामालजक पररिािक िौिो प्रशासन करार स्िानीर् 

७.  श्री डम्बर गरुुङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन करार स्िानीर् 

 िडा नां. ३ 

८.  श्री अमर बहादरु राई वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

९.  श्री सम्बर खत्री कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन करार स्िानीर् 

 िडा नां. ४ 

१०.  श्री खमेबन्ि ुअलिकारी वडा सलिव िौिो प्रालवलिक स्िार्ी स्िानीर् 

११.  श्री लहन्द बहादरु िापा कार्ाविर् सहार्क िौिो प्रशासन करार स्िानीर् 
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१२.  श्री राम बहादरु तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी लदतीर् प्रशासन करार स्िानीर् 

 िडा नां. ५ 

१३.  श्री खमेबन्ि ुअलिकारी वडा सलिव िौिो प्रालवलिक स्िार्ी स्िानीर् 

१४.  श्री सलवन तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन करार स्िानीर् 

 िडा नां. ६ 

१५.  श्री उपेन्द्र भट्ट वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

१६.  श्री रजनी सनुवुार सामालजक पररिािक िौिो प्रशासन करार स्िानीर् 

१७.  श्री राजने्द्र भट्ट कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

 िडा नां. ७ 

१८.  श्री उपेन्द्र भट्ट वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

१९.  श्री केशव कुमार शांकर वडा सलिव रा प अनां प्रिम प्रशासन स्िार्ी लनजामती 

२०.  श्री मखे बहादरु लवर्श्कमाव कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन करार स्िानीर् 

 िडा नां. ८ 

२१.  श्री िन बहादरु तामाङ वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

२२.  श्री लहरािाि लव.क. कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन अस्िार्ी स्िानीर् 

 िडा नां. ३ 

२३.  श्री फुदोजी शपेाव वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

२४.  श्री सरेुन्द्र तामाङ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन करार स्िानीर् 
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 िडा नां. १० 

२५.  श्री प्रलदप कुमार राई वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी लनजामती 

२६.  मलुक्त प्रसाद लघलमरे खररदार िौिो प्रशासन करार स्िानीर् 

२७.  अजुवन तामाङ सामालजक पररिािक िौिो प्रशासन करार स्िानीर् 

२८.  श्री िमानन्द कापि े कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन करार स्िानीर् 

 िडा नां. ११ 

२९.  श्री अलपि बस्नेत वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

३०.  श्री सन्तोष काकी खररदार िौिो प्रशासन करार स्िानीर् 

३१.  श्री खगने्द्र कुमार लघलमरे कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन करार स्िानीर् 

 िडा नां. १२ 

३२.  श्री अलपि बस्नेत वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

३३.  श्री भोगने्द्र उदास कार्ाविर् सहार्क लदतीर् प्रशासन करार स्िानीर् 

३४.  श्री उत्तम काकी कार्ाविर् सहर्ोगी प्रिम प्रशासन करार स्िानीर् 

 िडा नां. १३ 

३५.  श्री ध्र्ान बहादरु तामाङ वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

३६.  श्री अलम्बका राई कृलष ज ेलट ए िौिो कृलष करार स्िानीर् 

३७.  श्री सांजर् श्रेष्ठ कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन करार स्िानीर् 

 िडा नां. १४ 
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वडा नां. १, ६ र ७ को वडा सलिवको लजम्मवेारी एकै जना कमविारीिाई लदइएको । 

वडा नां. २ र ३ को वडा सलिवको लजम्मवेारी एकै जना कमविारीिाई लदइएको । 

वडा नां. ४ र ५ को वडा सलिवको लजम्मवेारी एकै जना कमविारीिाई लदइएको । 

वडा नां. ११ र १२ को वडा सलिवको लजम्मवेारी एकै जना कमविारीिाई लदइएको । 

वडा नां. १३ र १४ को वडा सलिवको लजम्मवेारी एकै जना कमविारीिाई लदइएको । 

३८.  श्री ध्र्ान बहादरु तामाङ वडा सलिव िौिो प्रशासन स्िार्ी स्िानीर् 

३९.  श्री दगुाव प्रिान जोशी जलेटए िौिो कृलष करार स्िानीर् 

४०.  श्री लबमि पराजिुी कार्ाविर् सहर्ोगी श्रेणी लवलहन प्रशासन करार स्िानीर् 
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अनुसूिी १३: पार्श्ववित्र वनमावणको लावग तथ्याांक सांकलक (गणक) हरूको नामािली 

क्र.सां.  िडा नां. गणक/तथ्याांक सांकलक सम्पकव  मोिाइल  नम्िर 

१.  १ लदनेश कोइरािा ९८४२९२६८७४ 

२.  १ रमशे कोइरािा ९८०४०४७९६० 

३.  १ झमुा राई ९८१६३२११६६ 

४.  १ रतन राई ९८१६३७४७०९ 

५.  २ गोलवन्द आिार्व  ९८६४४७७५८८ 

६.  २ बरुणा राई ९८०४३१९७७८ 

७.  २ सवुाश राई ९८०७३७५५७८ 

८.  ३ लबलनता बस्नेत ९८०४०४७१६६ 

९.  ३ लबक्रम मणी राई ९८४२२१६६२६ 

१०.  ४ लबष्ण ुकुमार राई ९८४२२०६४०९ 

११.  ४ श्रीजना राई ९८०४३०९१४२ 

१२.  ५ लसशम पररर्ार ९८००९१३३८० 

१३.  ५ बाि कुमार खड्का ९८४२४४९३८६ 

१४.  ६ सलुमत्रा श्रेष्ठ ९८६२१९३९६७ 

१५.  ६ रेनकुा बस्नेत ९८२७३४४६०३ 

१६.  ६ लस्मता राई ९८२४३४५७०८ 

१७.  ७ अलम्बका लबष्ट ९८१०४४७९०७ 

१८.  ७ मौसम सवुदेी ९८११०८३२५४ 

१९.  ८ प्रलमिा तामाङ ९८६२४३२९२० 

२०.  ८ लबशाि राई ९८६२०६६४५० 

२१.  ९ पाववती तामाङ ९८४१९३०६८३ 

२२.  ९ लङमा शपेाव ९७४९१३९५२० 

२३.  १० श्र्ाम तामाङ ९८६०९६४१८३ 

२४.  १० लिरेन तामाङ ९८०८८०३७२९ 

२५.  १० लदि कुमारी राई ९८६६५४६५६१ 

२६.  ११ शालन्त राई ९८६२६७४४८० 

२७.  ११ मलनषा भजुिे ९८१९३१२१९४ 

२८.  ११ दगुाव रम्तेि ९८१५३८५३३९ 

२९.  ११ मलनमार्ा तामाङ ९८४०९८५९०४ 
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३०.  १२ कुसमु दजी ९८४२११७३८१ 

३१.  १२ कमिा काकी ९८४२४७५८६६ 

३२.  १२ कृष्ण बहादरु खत्री ९८४०३१३२५५ 

३३.  १३ शान्तकिा राई ९८०५३२५०२८ 

३४.  १३ अलस्मता श्रेष्ठ ९८२७३८४१४८ 

३५.  १३ उलमविा श्रेष्ठ ९८१९०८२६७६ 

३६.  १३ ररकमान तामाङ ९८०७०७२१४० 

३७.  १४ तेज बहादरु पाण्डे ९८०३४५७९४५ 

३८.  १४ लटका मार्ा श्रेष्ठ ९८०८६४८०८९ 
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अनुसूिी १४ : षडानन्द नगरपावलकाको स्रोत नक्साहरू 

 

(सबै स्रोत नक्साहरू नगर पार्श्वलित्र लनमावणको िालग सम्पन्न सवेक्षण २०७६ बाट प्राप्त 

तथर्ाांकको आिारमा तर्ार पाररएको हो ।) 
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श्रोत नक्सा १: षडानन्द नगरपावलकाको प्रशासवनक विभाजन (िडा अनुसार) 
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षडानन्द नगरपालिकाको बस्तलुस्िलत लबवरण (पार्श्वलित्र) २०७६ 

श्रोत नक्सा २: ष.न.पा.मा रहेको साविक गाविस तिा नगरपावलकाको िडा नां. हरू 
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