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१.लमजुङ जजल्लाको संक्षिप्त परिचय   

लमजुङ जजल्ला पजचचमाञ्चल विकास िेत्रको गण्डकी अञ्चलमा िहेको एक पहाडी जजल्ला हो । िाजिानी 
काठमाण्डौबाट १६० ककमी पूियमा िहेको यो जजल्ला पथृ्िी िाजमागयको डुम्रेबाट मनाङतर्य  २६ ककमी 
उत्तितर्य को यात्रा पति प्रिेश गनय सककन्ि । भौगोमलक अिजस्थतत अनुसाि यस जजल्ला २८० डडग्री ०३ 
ममनेट १८ सेकेण्ड देखि २८० डडग्री ३० ममनेट ३८ सेकेण्ड उत्तिी अिांससम्म तथा ८४० डडग्री ११ ममनेट 
२३ सेकेण्ड देखि ८४० डडग्री ३८ ममनेट १० सेकेण्ड पूिी देशान्तिसम्म रै्मलएको ि । यो जजल्ला हाल 
प्रदेश नं ४ मा पिेको ि । यस जजल्लाको पूियमा गोिाय जजल्ला, पजचचममा कास्की जजल्ला, उत्तिमा मनाङ 
जजल्ला ि दक्षिर्मा तनहुुँ जजल्ला पदयि । जजल्लाको भूगोल समुद्रि सतहदेखि ३८५ ममटि (नेपालको मध्य 
भाग,िम्घा) देखि विचिका ८००० ममटिभन्दा अग्ला १४ अग्ला द्रहमालहरु मध्येमा पने ८१६२ ममटि अग्लो 
मनास्लु द्रहमालसम्म रै्मलएको     ि । जजल्लाको कुल िेत्रर्ल १६९२ िगय ककमी िहेको ि । नेपालको 
प्रमसद्द मस्यायङ्दी नदी यो जजल्लाको विच भाग भएि बहन्ि ।  
 
जलस्रोत ि पययटनका द्रहसािले लमजुङ जजल्ला महत्त्िपूर्य ि उियि िेत्र मातनन्ि । त्यसैगिी नेपालको 
द्रहमाल पािीको जजल्लाको रुपमा परिधचत मनाङ जजल्लामा जाने मोटििाटो समेत यसै जजल्ला भएि  
जान्ि । नदीनाला प्रशस्त भएको यो जजल्लामा जलविद्दतुको बढी सम्भािना िहेको ि । अन्नपूर्य 
पदमागयको प्रिेशद्िािको रूपमा यो जजल्लालाइ धचतनन्ि । यस जजल्लाको िेतीयोग्य जममन ४५९४० हेक्टि 
िहेको ि । जजल्लामा कुल ३७ ककमी मात्र पक्की सडक ि । जजल्लाका ८ गाविसहरू अन्नपूर्य संििर् 
िेत्र मभत्र पदियन ्। जजल्लाको कुल ७६ प्रततशत जनसंख्याले िाष्रीय प्रसािर्को विध्ितु सेिा प्राप्त गिेका 
िन ्भने १० प्रततशतले लघु जलविध्ितु सेिा मलएका िन ्। यस जजल्लाले ८३.४ मेगािट विध्ितु िाष्रीय 
प्रसािर्मा योगदान द्रदएको ि भने ५० मेगािाटको विध्ितु योजना सम्पन्न हुने अिस्थामा ि ।  पूर्य 
सािि जजल्ला ि िलु्ला द्रदसामुक्त जजल्लाको रूपमा यो जजल्ला घोषर्ा भै सकेको ि । जजल्लाका ९० 
प्रततशत जनसंख्याले सिुक्षित पाइप पानी उपभोग गिेका िन ्।  
 
२०६८ को जनगर्ाना अनुसाि लमजुङ जजल्लाको कुल जनसंख्या १ लाि ६७ हजाि ७२४ िहेको ि 
जसमध्ये मद्रहलाको संख्या ९१ हजाि ८११ (५४.७ प्रततशत) ि पुरूषको संख्या ७५ हजाि ९१३ (४५.३ 
प्रततशत) िहेको ि । जनघनत्ि ९९.१३ प्रततिगय ककमी िहेको पाइन्ि । जातजाततको द्रहसाबले यस 
जजल्लामा गुरूङजातत ३२ प्रततशत, िेत्री १६ प्रततशत, बाहुन १३ प्रततशत, विक ९ प्रततशत, तामाङ ७ 
प्रततशत िहेका िन ्। २ तनिायचन िेत्र, ५ नगिपामलका ि ३५ गाविस िहेको  यो जजल्लामा कुल ११ 
इलाका िहेका िन ्।  मानि विकास प्रततिेदन २०१४ अनुसाि यो जजल्ला १६ औ ंस्थानमा िहेको ि । 
लमजुङ जजल्ला शाहिंशको उद्गम जजल्ला पतन हो । शाहिंशले िाज गिेको गाउुँशहि दिबाि यस लमजुङ 
जजल्लाको ऎततहामसकरूपले महत्िपूर्य स्थल हो । यो जजल्ला िीि भक्ती थापाको जन्मथलो भएको जजल्ला 
पतन हो । साथ ैिाष्रकवि मािि तघममिे ि संििार्िीद डा. हकय  गुरूङको समेत यस ैजजल्लामा जन्म 
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भएको हो । साकय  नमुना गाउुँ  घलेगाउुँ ले पतन यस जजल्लालाइ धचनाउन मद्दत पुयायएको ि । यहाुँका 
मातनसको औषत आयु ७०.९४ िषय ि ।  

२. स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममततको काययशतय ि काययविधि अनुरूप स्थानीय तह 
पुनसिंचना सम्बन्िी प्रस्ताि 

 

२.१ प्रस्तावित  ७ िटा स्थानीय तहहरू ( मूख्य प्रस्ताि ) 

कं्र सं 
लमजुङका प्रस्तावित स्थानीय तहको विििर् कैकर्यत 

नाम केन्ि 
िडा 
संख्या 

जनसंख्या 
िेत्रर्ल (िगय 
ककमी) 

 

1.  बेसीशहि नगिपामलका बेसीशहि १२ ३८,४६३ १२५.६५  

2.  सुन्दिबजाि  
नगिपामलका 

सुन्दिबजाि ९ २४,२१९ ५७.३३  

3.  मध्यनेपाल नगिपामलका भोलेटाि १२ २६,०३० १२८.२९  

4.  मस्यायङ्दी गाउुँपामलका ङादी  ७ १४,३३९ ५७७.६५  

5.  दोदी गाउुँपामलका नौथिसेिा ११ २५,०९१ ३९३.८२  

6.  क््होलासोथाि 
गाउंपामलका 

मामलङ ८ ११,७९३ १८२.८९  

7.  िाइनास गाउुँपामलका तीनवपप्ले ११ २६,८४५ २००.०४  

जम्मा ७० १६६७८० १६६५.६७  

 

२.१.१ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : बेसीशहि नगिपामलका  

िडा नं िडा केन्ि साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 

१  बेमशसहिनगिपामलका  १, २ २,६९२  
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२  बेमशसहिनगिपामलका  ३ ,४,५  ३,६०३  

३  बेमशसहिनगिपामलका  ६,७  ३,०२८  

४  बेमशसहिनगिपामलका  १७, १८ १,१८५  

५  बेमशसहिनगिपामलका  १५,१६ १,७७९  

६ 
 बेमशसहि नगिपामलका   १३ ,१४ ि 

बाग्लुंङपानी ३,४ ि  
७ 

२,६०७ 
 

७  मसम्पानी सबै ३,२८९  

८  बेमशसहिनगिपामलका  ११,१२  ७,२३४  

९  बेमशसहिनगिपामलका  ९,१०  ७,०५७  

१० 
 बेमशसहिनगिपामलका  बे न पा ८ ि 

बाग्लुंङपानी िडा  ८ 
ि ९  

१,९३२ 
 

११  बाुँझािेत सबै २,८४४  

१२ 
 द्रहलेटक्साि(९)धचती 

(५,६)  
द्रहलेटक्साि(९) 
धचती (५,६) 

१,२३३ 
 

जम्मा ३८,४६३  

 

२.१.२ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : सुन्दिबजाि नगिपामलका  

िडा नं िडा केन्ि साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 
१  सुन्दिबजाि नपा १३ ि १४ १८५५  

२  सुन्दिबजाि नपा ११ ि १२ २६४६  

३  चन्िेचिि गाविस सि ै १९५८  

४  दिुाडाुँडा गाविस सि ै १७८६  
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५  सुन्दिबजाि नपा ९ ि १० १६९९  

६  सुन्दिबजाि नपा ६ ि ८ ३५९३  

७  सुन्दिबजाि नपा ७ ि ५ ३१२२  

८  सुन्दबजाि नपा १ ि २ १९९७  

९  सुन्दिबजाि नपा ३ ि ४ ५५६३  

जम्मा २४,२१९  

२.१.३ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : मध्यनेपाल नगिपामलका  

िडा नं िडा केन्ि साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 
1.   मध्य नेपाल नपा १,२ ि ३ २१९१ जीता 

2.   मध्य नेपाल नपा ४ ि ५ २४२४ ता.टक्साि 

3.   मध्य नेपाल नपा ६ ि ७ १५६२ सूययपाल 

4.   मध्य नेपाल  नपा १०,११,१२ ३१५८ िम्घा 

5.   मध्य नेपाल  नपा ८ ि ९ १५१७ समीभन््याङ 

6.   किापुटाि नगिपामलका  ३,४ ि ५ ४०५१ भोलेटाि 

7.   किापुटाि नगिपामलका  ६,७ ि ८ २९९१ इशानेचिि 

8.   किापुटाि नगिपामलका  ९,१० ि ११ २१२७ किापु 

9.   किापुटाि नगिपामलका  १ ि २ १६५९ बांगे्र 

10.   नेटा गाविस सिै िडा १६९७ नेटा 

11.   िसुेनी गाविस सिै िडा १२५४ िसुेनी 

12.   मसन्दिेु गाविस सिै िडा १३९१ मसन्दिेु 

जम्मा २६९३३  
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२.१.४ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : मस्यायङ्दी गाउुँपामलका  

िडा 
न ं

िडा केन्ि साविकको गाविस साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 

१  
घनपोििा िडा न १ ५ ६ ७ ८  

 
१७६२  

२  िदुी  सबै िडा  ३४०१  
३  तातरङं सबै िडा २३१८  
४  घेमुय  सबै िडा  १७७६  
५  बाहुनडाडा  सबै िडा  २०९५  
६  भुलभुले  िडा न. ५ ६ ७ ८ ९  १५६४  
७  भुलभुले  िडा न १ २ ३ ४ १४२३  
जम्मा १४३३९  

२.१.५ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम :  दोदी गाउुँपामलका 

िडा 
न ं

िडा केन्ि साविकको गाविस/ नपा 
साविकको िडा 

जनसंख्या कैकर्यत 

१  भािते  सब ैिडा  २२३९  
२  अचयलबोट सब ैिडा  १६०५  
३  श्रीमञ््याङ सब ैिडा  १७७९  
४  नौथि सब ैिडा  २२२३  
५  पाचोक सब ैिडा  २४६९  
६  ढोडनेी सब ैिडा  २६२५  
७  र्लेनी सब ैिडा  १४०५  
८  बन्साि सब ैिडा  २४७७  

जम्मा १६,८२२  
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२.१.६ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : क््होलासोथाि गाउुँपामलका 

िडा नं िडा केन्ि साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 
१  बाग्लुंङपानी गाविस  िडा न.१,२,५,६ ९६५  
२  मामलङ  सबै िडा  १२२४  
३  उत्तिकन्या सबै िडा  १९०२  
४  घनपोििा  िडा न २,३,४,९ ११३१  
५  भुजुङ  सबै िडा  १५०६  
६  पसगाउुँ   सबै िडा  १६९५  
७  भोजे  सबै िडा  १९९२  
८  धगलुंङ सबै िडा  १५५९  

जम्मा  ११७९३  

२.१.७ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : िाइनास गाउुँपामलका 

िडा नं िडा केन्ि साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 

१  दिुपोििी  सबै िडा  १९६९  

२  बबचौि  सबै िडा  २०८७  

३  इलमपोििी िडा न १,२,३,४ १२२८  

४  इलमपोििी िडा न ५,६,७,८,९ १४२२  

५  कोल्की  सबै िडा  १६१२  

६  िाईनास न पा   िडा न.११ ि १२ १७३९  

७  िाईनास न पा   िडा न.९ ि १०  २१९०  

८  िाईनास न पा    िडा न. ६,७,८   ५०११  

९  िाईनास न पा      िडा न.३,४,५  ४४२५  
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१०  िाईनास न पा   िडा न. १,२ २८९३  

११  िाईनास न पा     िडा न. १३,१४  २२६९  

जम्मा २६,८४५  
 

२.२ प्रस्ताबबत ९ स्थानीय तह हरु (विकल्प १) 

कं्र सं 
लमजुङका प्रस्तावित स्थानीय तहको कैकर्यत 

नाम केन्ि 
िडा 
संख्या 

जनसंख्या 
िेत्रर्ल (िगय 

ककमी) 
 

1.  बेसीशहि नगिपामलका बेसीशहि १२ ३८,४६३ १२५.६५  

2.  सुन्दिबजाि  
नगिपामलका 

सुन्दिबजाि ९ २४,२१९ ५७.३३  

3.  मध्यनेपाल गाउुँपामलका दइुवपप्ले  ५ १०८५२ ४६.८१  

4.  किापुटाि गाउुँपामलका भोलेटाि ७ १३५१९ ८१.४८  

5.  क््होलासोथाि 
गाउंपामलका 

मामलङ ८ ११,७९३ १८२.८९  

6.  मस्यायङ्दी गाउुँपामलका ङदी  ७ १४,३३९ ५७७.६५  

7.  दोदी गाउुँपामलका नौथिसेिा १० २५,०९१ ३९३.८२  

8.  देउिाली गाउंपामलका साम घडिेी  ६ १०,९५५ १५३.३  

9.  िाइनास गाउुँपामलका तीनवपप्ले ६ १८५२७ ७२.९९  

जम्मा ७० १६६७८० १६६५.६७  
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२.२.१ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : बेसीशहि नगिपामलका  

केन्ि : बेमसशहि 

िडा नं 
िडा 
केन्ि 

साविकको गाविस/ नपा 
साविकको  

िडा 
जनसंख्या 

िेत्रफ़ल 
िगय ककमम 

कैकर्यत 

१  बेमशसहिनगिपामलका  १, २ २,६९२   

२  बेमशसहिनगिपामलका  ३,४,५ ३,६०३   

३  बेमशसहिनगिपामलका  ६,७  ३,०२८   

४  बेमशसहिनगिपामलका  १७, १८ १,१८५   

५  बेमशसहिनगिपामलका  १५,१६ १,७७९   

६ 
 बेमशसहि नगिपामलका   १३ ,१४ ि 

बाग्लुंङपानी 
३,४ ि  ७ 

२,६०७ 
  

७  मसम्पानी सबै ३,२८९   

८  बेमशसहिनगिपामलका  ११,१२  ७,२३४   

९  बेमशसहिनगिपामलका  ९,१०  ७,०५७   

१० 
 बेमशसहिनगिपामलका  बे न पा ८ ि 

बाग्लुंङपानी 
िडा  ८ ि ९  

१,९३२ 
  

११  बाुँझािेत सबै २,८४४   

१२ 
 द्रहलेटक्साि(९)धचती 

(५,६)  
द्रहलेटक्साि(९) 
धचती (५,६) 

१,२३३ 
  

जम्मा ३८,४६३ १२५.६५  
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२.२.२ प्रस्तावित स्थानीय तह को नाम: सुन्दिबजाि नगिपामलका 

प्रस्तावित सुन्दिबजाि नगिपामलकाको िडा विभाजन: 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

न.पा.को िडा 
नं. 

साविक गा.वि.स. ि नगिपामलकाका िडाहरु 
प्रस्तावित न.पा.को िडाको 

जनसंख्या साविक गाविस िा नपाको 
नाम 

िडा नं 

१ १ सुन्दबजाि नपा १ ि २ १९९७ 
२ २ सुन्दिबजाि नपा ३ ि ४ ५५६३ 
३ ३ सुन्दिबजाि नपा ६ ि ८ ३५९३ 
४ ४ सुन्दिबजाि नपा ७ ि ५ ३१२२ 
५ ५ सुन्दिबजाि नपा ९ ि १० १६९९ 
६ ६ सुन्दिबजाि नपा ११ ि १२ २६४६ 
७ ७ सुन्दिबजाि नपा १३ ि १४ १८५५ 
८ ८ चन्िेचिि गाविस सि ै १९५८ 
९ ९ दिुाडाुँडा गाविस सि ै १७८६ 

जम्मा  २४,२१९ 
 

२.२.३ प्रस्तावित स्थानीय तह को नाम: मध्यनेपाल गाउपामलका 

केन्ि : दइु वपप्ले  

िडा न िडा 
केन्ि 

साबबक को गाबबस 
/नपा  

साबबक 
को िडा 
हरु  

जनसंख्या  िेत्रर्ल कैकर्यत 

१  मध्य नेपाल नपा १,२,३ २१९१ ११.९७  
२  मध्य नेपाल नपा  ४,५ २४२४ ८.८४  
३  मध्य नेपाल नपा ६,७ १५६२ ६.९७  
४  मध्य नेपाल नपा १०,११,१२ ३१५८ १२.६८  
५  मध्य नेपाल नपा ८,९ १५१७ ६.३४  

जम्मा १०८५२ ४६.८१  
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२.२.४ प्रस्तावित स्थानीय तह को नाम: किापुटाि  गाउपामलका 

केन्ि : भोलेटाि 

िडा न िडा 
केन्ि 

साबबक को 
गाबबस /नपा  

साबबक को 
िडा हरु  

जनसंख्या  िेत्रर्ल कैकर्यत 

१  किापुटि नपा  ३,४,५ ४०५९ १३.८०  
२  किापुटि नपा  ६,७,८ २९९१ ११.६७  
३  किापुटि नपा  ९,१०,११ २१२७ २२.७  
४  किापुटि नपा  १,२ १६५९ १०.७५  
५  नेटा सबै िडा  १६९७ ८.१३  
६  िसुेनी  सबै िडा  १२५४ ५.४३  
७  मसन्दिेु  सबै िडा  १३९१ ९.०२  

जम्मा १३५१९ ८१.४८  
 

२.२.५ प्रस्तावित स्थानीय तह को नाम: क्िोलासोथि गाउपामलका 

केन्ि : मामलङ 

िेत्रर्ल : १९०.७६ 

िडा 
न ं

िडा 
केन्ि 

साविकको गाविस/ 
नपा 

साविकको िडा 
जनसंख्या 

िेत्रर्ल 
कैकर्यत 

1.  
 

बाग्लुंङपानी 
गाविस  

िडा न.१,२,५,६ 
९६५ १६.०७८ 

 

2.   मामलङ  सबै िडा  १२२४ १४.८९  
3.   उत्तिकन्या सबै िडा  १९०२ ११.४४  
4.   घनपोििा  िडा न २,३,४,९ ११३१ ७.०३  
5.   भुजुङ  सबै िडा  १५०६ ७१.०३  
6.   पसगाउुँ   सबै िडा  १६९५ २५.६२  
7.   भोजे  सबै िडा  १९९२ २८.३९  
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8.   धगलुंङ सबै िडा  १५५९ १६.२८  
जम्मा  ११७९३ १९.७६  

 

२.२.६ प्रस्तावित स्थानीय तह को नाम: मस्यायङ्दी गाउपामलका 

केन्ि : ङादी बजाि 

िेत्रफ़ल : ५७७.६५ 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको िडा 
नं. 

साविक गा.वि.स.का िडाहरु 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको 
िडाको जनसंख्या 

 
साविक 
गाविसको 
नाम 

िडा नं 

१ १ 
घनपोििा िडा न १ ५ 

६ ७ ८  
 

१७६२ 
४९.५९ 

२ २ िदुी  सबै िडा  ३४०१ १०१.६ 
३ ३ तातरङं सबै िडा २३१८ ८३.१४ 
४ ४ घेमुय  सबै िडा  १७७६ १००.६५ 
५ ५ बाहुनडाडा  सबै िडा  २०९५ ७५.५६ 

६ ६ 
भुलभुले  िडा न. ५ ६ 

७ ८ ९  
१५६४ 

 
१६७.५२ 

७ ७ 
भुलभुले  िडा न १ २  

३ ४  
१४२३ 

 जम्मा   १४३३९ ५७७.६५ 
 

२.२.७ प्रस्तावित स्थानीय तह को नाम: दोदी  गाउपामलका 

केन्ि : नौथि , शिेा  

िेत्रफ़ल : ३६८.७७ 
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मस.नं. प्रस्तावित 
िडा न. 

साविकका गा.वि.सहरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ १ भािते  २२३९ ९.९८  
२ २ अचयलबोट १६०५ ७.४१  
३ ३ श्रीमं्यांङ १७७९ ७.०३  
४ ४ पाचोक २४६९ २८.२१  
५ ५ नौथि २२२३ १३.२५  
६ ६ ढोडनेी २६२५ ११३.७३  
७ ७ र्लेनी १४०५ ११२.३५  
८ ८ बन्साि २४७७ ४०.१६  
९ १० द्रहलेटक्साि िडा न. १ 

देखि ८  
१४३० ८.८२  

१० ९ धचती िडा न ५ ि ६ 
बाहेक  

४१८२ १७.६१  

  जम्मा  २२४३४ ३६८.५७  
 

२.२.८ प्रस्तावित स्थानीय तह को नाम: देउिाली  गाउपामलका 

केन्ि : सामघडिेी, इलमपोििी  

िेत्रफ़ल : १५३.३ िगय कक मम  

क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको 
िडा नं. 

साविक गा.वि.स.का 
िडाहरु प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको िडाको 
जनसंख्या 

िेत्रर्ल  

साविक 
गाविसको 
नाम 

िडा नं 

१ १ दिुपोििी सब ै १९६९ ६५.१४ 
२ २ बबचौि सब ै २०८७ १७.११ 

३ ३ 
इलमपोििी िडा न 

१,२,३,४ 
१२२८ 

 
३४.२२ 
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४ ४ 
इलमपोििी िडा न 

५,६,७,८,९ 
१४२२ 

५ ५ कोल्की सब ै १६१२ ११.५८ 
६ ६ गौंडा सब ै २६५७ २५.२५ 
 जम्मा  १०,९५५ १५३.३ 

 

२.२.९ प्रस्तावित स्थानीय तह को नाम: िाइनास  गाउपामलका 

केन्ि : ततनवपप्ले        िेत्रर्ल: ७२.९९ 

मस.नं. प्रस्तावित गा 
पा को िडा न. 

साविकको न पा   
साविकको िडा 

न. 

जनसंख्या 
 

िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ १ िाईनास नपा  ९,१० २१९० १०.३८  
२ २ िाईनास नपा ६,७,८ ५०११ १५.९८  
३ ३ िाईनास नपा ३,४,५ ४४२५ १६.०७  
४ ४ िाईनास नपा १,२ २८९३ ९.७५  
५ ५ िाईनास नपा १३,१४ २२६९ १०.२८  
६ ६ िाईनास नपा ११,१२ १७३९ १०.५३  

जम्मा  १८५२७ ७२.९९  
 

२.३ प्रस्तावित  ७ िटा स्थानीय तहहरू (विकल्प २) 

कं्र सं 
लमजुङका प्रस्तावित स्थानीय तहको विििर् कैकर्यत 

नाम केन्ि 
िडा 
संख्या 

जनसंख्या 
िेत्रर्ल (िगय 

ककमी) 
 

1.  बेसीशहि नगिपामलका बेसीशहि १४ ४६२६४ १७०.९२  

2.  दिुाडाुँडा नगिपामलका सुन्दिबजाि १२ २८५६१ ७९.९२  

3.  मध्यनेपाल 
नगिपामलका 

भोलेटाि १२ २६९३३ १७६.००  
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4.  मस्यायङ्दी गाउुँपामलका िदुी १० १८८७८ ६६७.६७  

5.  दोदी गाउुँपामलका नौथिसेिा ८ १६८२२ ३४२.१३  

6.  दिूपोििी गाउंपामलका गौडा ७ १२७१४ १६३.८६  

7.  िाइनास गाउुँपामलका तीनवपप्ले ५ १६७८८ ६२.४७  

जम्मा ६८ १६६९६० १६६२.९७  

 
२.३.१ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : बेसीशहि नगिपामलका  

िडा नं िडा केन्ि 
साविकको गाविस/ 

नपा 
साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 

1.   बेसीशहि नगिपामलका १, २ २६९२  

2.   बेसीशहि नगिपामलका ३,४,५  ३६०३  

3.   बेसीशहि नगिपामलका ६,७  ३०२८  

4.   बेसीशहि नगिपामलका १७, १८ ११८५  

5.   बेसीशहि नगिपामलका १५,१६ १७७९  

6.   मामलङ गाविस सब ै १२२४  

7.   बाग्लुङपानी गाविस सब ै २४५८  

8.   मसम्पानी गाविस सब ै ३२८९  

9.   बेसीशहि नगिपामलका १३, १४ १८९५  

10.   बेसीशहि नगिपामलका १०, ११, १२ ९५०६  

11.   बेसीशहि नगिपामलका ८,९ ५९३६  

12.   बाुँझािेत गाविस सब ै २८४४  

13.   द्रहलेटक्साि गाविस सब ै १६७९  
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14.   धचतत गाविस सब ै ५१६६  

जम्मा  ४६२८४  

 

२.३.२ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : दिुाडाुँडा नगिपामलका  

िडा नं िडा केन्ि साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 
1.   मसन्दिेु गाविस सि ै १३९१  

2.   नेटा गाविस सि ै १६९७  

3.   िसुेनी गाविस सि ै १२५४  

4.   सुन्दिबजाि नपा १३ ि १४ १८५५  

5.   सुन्दिबजाि नपा ११ ि १२ २६४६  

6.   चन्िेचिि गाविस सि ै १९५८  

7.   दिुाडाुँडा गाविस सि ै १७८६  

8.   सुन्दिबजाि नपा ९ ि १० १६९९  

9.   सुन्दिबजाि नपा ६ ि ८ ३५९३  

10.   सुन्दिबजाि नपा ७ ि ५ ३१२२  

11.   सुन्दबजाि नपा १ ि २ १९९७  

12.   सुन्दिबजाि नपा ३ ि ४ ५५६३  

जम्मा  २८५६१  

२.३.३ स्थानीय तहको नाम : मध्यनेपाल नगिपामलका  

िडा नं िडा केन्ि साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 
1.   पसगाउुँ सब ै १६९४  
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2.   भोजे सब ै १९९२  

3.   धगलुङ सब ै १५५९  

4.   किापुटाि नगिपामलका  ९, १०, ११ २१२७  

5.   किापुटाि नगिपामलका  ६, ७, ८  २९९१  

6.   किापुटाि नगिपामलका  १, २ १६५९  

7.   मध्यनेपाल नगिपामलका  १, २, ३  २१९१  

8.   मध्यनेपाल नगिपामलका  ४, ५  २४२४  

9.   मध्यनेपाल नगिपामलका  ६, ७  १५६२  

10.   मध्यनेपाल नगिपामलका  १०, ११, १२  ३१५८  

11.   मध्यनेपाल नगिपामलका  ८, ९  १५१७  

12.   किापुटाि नगिपामलका  ३, ४, ५  ४०५९  

जम्मा  २६९३३  

२.३.४ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : मस्यायङ्दी गाउुँपामलका  

िडा 
न ं

िडा केन्ि साविकको 
गाविस/ नपा 

साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 

1.   भुजुङ सब ै १५०६  
2.   घनपोििा िडा न २, ३, ४ ि ९ ११३१  
3.   घनपोििा िडा न १, ५, ६, ७ ि ८ १७६२  
4.   उत्तिकन्या  सबै िडा  १९०२  
5.   िदुी  सबै िडा  ३४०१  
6.   तातरङं सबै िडा २३१८  
7.   घेमुय  सबै िडा  १७७६  
8.   बाहुनडाडा  सबै िडा  २०९५  
9.   भुलभुले  िडा न. ५, ६, ७, ८ ि  ९  १५६४  
10.   भुलभुले  िडा न १, २, ३ ि ४  १४२३  
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जम्मा  १८८७८  

२.३.५ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम :  दोदी गाउुँपामलका 

िडा 
नं 

िडा केन्ि साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 

1.   भािते  सबै िडा  २२३९  
2.   अचयलबोट सबै िडा  १६०५  
3.   श्रीमञ््याङ सबै िडा  १७७९  
4.   नौथि सबै िडा  २२२३  
5.   पाचोक सबै िडा  २४६९  
6.   ढोडनेी सबै िडा  २६२५  
7.   र्लेनी सबै िडा  १४०५  
8.   बन्साि सबै िडा  २४७७  

जम्मा  १६८२२  

२.३.६ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : दिूपोििी गाउुँपामलका 

िडा 
नं 

िडा केन्ि 
साविकको गाविस/ 

नपा 
साविकको िडा जनसंख्या कैकर्यत 

1.   दिुपोििी सबै १९६९  
2.   बबचौि सबै २०८७  
3.   इलमपोििी िडा न १,२,३,४ १२२८  
4.   इलमपोििी िडा न ५,६,७,८,९ १४२२  
5.   कोल्की सबै १६१२  
6.   प्यािजुङ सबै १७३९  
7.   गौंडा सबै २६५७  
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जम्मा  १६८२२  

 

२.३.७ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : िाइनास गाउुँपामलका 

िडा 
नं 

िडा केन्ि साविकको गाविस/ नपा 
साविकको िडा 

जनसंख्या कैकर्यत 

1.   भलायिकय  सबै िडा  २१९०  
2.   चक्रतीथय सबै िडा  ५०११  
3.   िमममलकुिा सबै िडा  ४४२५  
4.   ताकुय घाट सबै िडा  २८९३  
5.   मोहोरियाकोट सबै िडा  २२६९  

जम्मा  १७७८८  
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अनुसूची १ : 

काययविधिको अनुसूची ३ िमोजजम प्रस्तावित स्थानीय तहहरूको विस्ततृ विििर् (मुख्य प्रस्तािसंग 
सजम्बन्ित) 

प्रस्तावित बेमशसहि नगिपामलका 

प्रस्तावित बेमशसहि नगिपामलकाको पषृ्ठभूमम – 

प्रस्तावित बेमशसहि नगिपामलका लमजुङ जजल्लाको सदिमुकाम िहेको नगिपामलका हो  यस 

नगिपामलकामा साबबकको बेमशसहि नगिपामलकामा धचती (५,६), द्रहलेटक्साि(९), बाुँझािेत, मसम्पानी ि 

बाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९) गाबबस समाबेस गरियका िन ् | यस नगिपामलका मा ऐततहामशक लमजुङ 

दिबाि, गाउसहि कामलका मजन्दि, उदीपुि कामलका मजन्दि, किापुिेशोि महादेि मजन्दि जस्ता िाममयक 

तथा ऐततहामसक स्थलहरु साथ ै किपुिेचिोि पाकय  ि कृवष पययटककय पाकय , मकै डाडा ि बबच भागबाट 

बगेको मस्यांग्दी नद्रद िहेको अत्यन्तै िमर्ीय  यस न.पा. जजल्लाको प्रशासतनक केन्ि को रुपमा िहदै 

आएको ि | भौततक पूिायिाि, सडक संजाल बजस्त विकासका दृजष्टकोर्ले अन्य न.पा तथा गा. पा. भन्दा 

मजबुत मान्न सककन्ि|  

ि) प्रस्तावित नगिपामलका संक्षिप्त परिचय  

नामः बेमशसहि नगिपामलका 

िेत्रर्ल (िगय कक.मी):  १२५.६५ 

केन्िः बेमशसहि  

िडा संख्याः  १२ 

जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि): २८,४६३ 

जनघनत्िः २७०.६६ 
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आजन्तरिक आम्दानी(साविक नगिपामलका + गाबबस हरु को कुल आन्तिीक आय) 

 आ.ि. ६९/७० कोः ८,०३,४८५ ( अिरुपी आठ लाि तीन हजाि चाि सय) 

 आ.ि ७०/७१कोः २२,५५,६२२ ( बाइस लाि पचपन्न हजाि ि सय बाइस) 

 आ.ि. ७१/७२कोः १,२३,५०,२७८ ( १ किोड तेइस लाि पचास हजाि दइु सय अठहत्ति )  

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्ययः 

 

मस.नं. समाविष्ट साविकका गा.वि.स 
./नगिपामलकाहरु  

स्थानीय 
भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा 
स्ियत्त िेत्रका रुपमा 
मसर्ारिस गरिएको भए 
उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ बेमशसहि नगिपामलका 

बाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९)  

बाुँझािेत,धचती (५,६), 
द्रहलेटक्साि(९),मसम्पानी 

 

२०७३/०५/२७ 

२०७३/०५/२८ 

 

  

 

 

प्रस्तावित गाउुँपामलका िा नगिपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो 
का आिािहरु, 

क) विशषे िेत्र हुने आिाि  

ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि  

ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि  
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घ) मसमाना ( प्रस्तावित नपाको) 

१) पूियः नौथि गाउपामलका  

२) पजचचमः क्िोलासोथि गाउपामलका, मध्यनेपाल नगिपामलका 

३) उत्तिः क्िोलासोथि गाउपामलका, मस्यांग्दी गाउपामलका  

४) दक्षिर्ः सुन्दिबजाि नगिपामलका ,दोदी गाउपामलका  

ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममततः 

तनर्यय ममतत २०७३।०६।०४ 
प्रततमलवप यसै साथ संग्लन गरिएको  

च) प्रस्तावित नपामा गामभने नपाको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.न.ं साविकका गा.वि.स ./नगिपामलकाहरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९) १४९३   

२ बाुँझािेत २८४४ २८.७५५  

३ बेमशसहि नगिपामलका २९६०४ ६०.४२२  

४ धचती (५,६) ९८४   

५ द्रहलेटक्साि(९) २४९   

६ मसम्पानी ३२८९ ११.९३  

 

ि) प्रस्तावित नगिपामलका नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाउपामलका / 
नगिपामलका (पायक ि नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न्ने) 

१.  सुन्दिबजाि 
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२.  मस्यायङ्दी 

 

ज) प्रस्तावित  नगिपामलकाको िडा विभाजनः 

क्र.स. 
प्रस्तावित न.पा.को 

िडा नं. 

साविक गा.वि.स. ि 
नगिपामलकाका िडाहरु प्रस्तावित न.पा.को 

िडाको जनसंख्या साविक गाविस 
िा नपाको नाम 

िडा नं 

१ १ 
बेमशसहिनगिपा

मलका  
१, २ २,६९२ 

२ २ 
बेमशसहिनगिपा

मलका  
३ ,४,५  ३,६०३ 

३ ३ 
बेमशसहिनगिपा

मलका  
६,७  ३,०२८ 

४ ४ 
बेमशसहिनगिपा

मलका  
१७, १८ १,१८५ 

५ ५ 
बेमशसहिनगिपा

मलका  
१५,१६ १,७७९ 

६ ६ 
बेमशसहि 

नगिपामलका  
 १३ ,१४ ि 
बाग्लुंङपानी 
३,४ ि  ७ 

२,६०७ 

७ ७ मसम्पानी सब ै ३,२८९ 
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८ ८ 
बेमशसहिनगिपा

मलका  
११,१२  ७,२३४ 

९ ९ 
बेमशसहिनगिपा

मलका  
९,१०  ७,०५७ 

१० १० 
बेमशसहिनगिपा

मलका  
बे न पा ८ ि 
बाग्लुंङपानी 
िडा  ८ ि ९  

१,९३२ 

११ ११ बाुँझािेत सब ै २,८४४ 

१२ १२ 
द्रहलेटक्साि(९)
धचती (५,६)  

द्रहलेटक्साि(९
) धचती (५,६) 

१,२३३ 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्थाः 

१. मशिर् संस्था 

मस.नं साविक 
गाविस 

को/नपाको 
नाम 

प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत 
(तनजी तथा 
सामुदातयक 
िलुाउने) 

१ बाग्लुन्ग
पानी 
(३,४,७,८,
९)  

       

२ बाुँझािेत १२  १     

३ बेमशसहि  २१   ६ २ १  
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४ धचती 
(५,६) 

       

५ द्रहलेटक्सा
ि(९) 

       

७ मसम्पानी ७ २ १     

 

 

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्ि 

साविक 
गा.वि.स 

. ̸नपाको नाम 

स्िास्थ्य 
केन्िको प्रकृतत 

(स्िास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्िा.के.

, आयुिेद, 
अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
नपाको िडा 

नं 

 

१ बाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९)  

स्िास्थ्य चौकी    

२ बाुँझािेत स्िास्थ्य चौकी    

३ बेमशसहि  ५ स्िास्थ्य 
चौकी 

३५  ३ अस्पताल  

४ धचती (५,६) स्िास्थ्य चौकी    

५ द्रहलेटक्साि(९) स्िास्थ्य चौकी    

६ मसम्पानी स्िास्थ्य चौकी    
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क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 

साविक गा.वि.स.िा 
नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नगिपामलका को  िडा 

नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   

१ बाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९)  

१  प
जक्क 

७  

२ बाुँझािेत      

३ बेमशसहि       

४ धचती (५,६)      

५ द्रहलेटक्साि(९)      

६ मसम्पानी      

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्ि 

साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नपाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   

१ बाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९)  

     

२ बाुँझािेत      
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३ बेमशसहि       

४ धचती (५,६) १   १४  

५ द्रहलेटक्साि(९)      

६ मसम्पानी      

 

क्र.स 

५=हुलाक कायायलय 

साविक गाविस /नपाको 
नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नपाको िडा 

नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   

१ बाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९)      अततरिक्त 
हुलाक  

२ बाुँझािेत     अततरिक्त 
हुलाक  

३ बेमशसहि न पा  १  १  अततरिक्त 
हुलाक  

४ धचती (५,६)     अततरिक्त 
हुलाक  

५ द्रहलेटक्साि(९)     अततरिक्त 
हुलाक  

६ मसम्पानी     अततरिक्त 
हुलाक  
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क्र.स 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नगिपामलकाको 

िडा नं 

कैकर्यत 

पजक्क कजच्च पक्की   

१ बाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९)  १     

२ बाुँझािेत १     

३ बेमशसहि  १ ३    

४ धचती (५,६) १ 

 

   बन्दैगिेको 

५ द्रहलेटक्साि(९)     िैन 

६ मसम्पानी  १    

 

८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटःM 

क्र.स. साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९)     

२ बाुँझािेत    

३ बेमशसहि     

४ धचती (५,६)    
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५ द्रहलेटक्साि(९)    

६ मसम्पानी    

 

९ िेलकुद मैदान 

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बेमशसहि नगिपामलका ९  १२०*८० मम  बन्दै 
गिेको  

 

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बेमशसहि नगिपामलका १०   ५०*५० मम   

 

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 

क्र.स साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बेमशसहि बेमशसहि न पा ९   पूिायिाि 
तनमायर् 
नभएको  
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२ बेमशसहि   पूिायिाि 
तनमायर् 
नभएको 

 

१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ बेमशसहि गाउपामलका  बेमशसहि 
नगिपामलका  

  

 

१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

कैकर्यत 

१ बेमशसहि नगिपामलका मा सम्भि भएको    

 

१४ पययटककय स्थल  

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको 
नाम 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

गोटा कैकर्यत 

१ बाुँझािेत  १  

२ गाउ सहि   ३  

३ पुिानकोट   २  
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४ चण्डीस्थान  १  

५ द्रहलेटक्साि(९)  १  

 

(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 

१ बाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९)  िैन  िैन  १५ ककमी   

२ बाुँझािेत िैन  िैन  २० ककमी   

३ बेमशसहि  १५ ककमी  ५ ककमी  १५ ककमी   

४ धचती (५,६) िैन  िैन  २० ककमी   

५ द्रहलेटक्साि(९) िैन  िैन  १३ ककमी   

६ मसम्पानी िैन  ३ ककमी  २३ ककमी  

 

क्र.स
. 

िानेपानीको स्रोतको 
नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्यत 

िानेपानीको स्रोत िहेका 
गाविस िा नपाको िडा न ं+ 

अि कायम िहने 
स्थान(प्रस्तावित 
गापा िा नपाको 

िडा न)ं 

१ बेमशसहि िानेपानी 
(मजुिा िोला ) 
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क्र.स ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

कैकर्यत 

+समुदातयक / 
किुमलयती िनको 

नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम 
िहने स्थान( 

प्रस्तावित गापा 
िा नपाको िाड 

नं) 

१  बाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९)  

७ ८.७९५  

२  बाुँझािेत १२ १४.२०   

३  बेमशसहि नगिपामलका २, ३ १६.१९५२   

५  धचती (५,६) १४ ३.२४३८   

७  द्रहलेटक्साि(९) १३ ३.४९   

८  मसम्पानी ८ २.७३७८   

 

.स मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 

१     

 

क्र.स ५ तालतलैया कैकर्यत 
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ताल तलैयाको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 

१ भकुन्ड ेताल  बेमशसहि 
नगिपामलका  

बेमशसहि नगिपामलका  

 

६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ बाग्लुङपानी 
(३,४,७,८,९) 

जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

२ बाुँझािेत जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

३ बेमशसहि नगिपामलका जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

४ धचती (५,६) जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप 

५ द्रहलेटक्साि(९) जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

६ मामलगं जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत)  

पाइप  

७ मसम्पानी जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  
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७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

सौचालय भएका 
घिििुी प्रततशतमा 

अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ बाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९)  

१००   

२ बाुँझािेत १००  

३ बेमशसहि नगिपामलका १०० २ 

४ धचती (५,६) १००  

५ द्रहलेटक्साि(९)(९) १००  

६ मसम्पानी १००  

 

अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 
लाग्ने अनुमातनत समय(घण्टा) 

िाडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्ि 
पुग्न लाग्ने समय 

सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

(बाुँझािेत) ३ घण्टा  ५ घण्टा  

१०, ११ (बेमशसहि 
नगिपामलका) 

३ घण्टा  ५ घण्टा  

१४ (धचती (५,६)) २  घण्टा  ४ घण्टा  

१३ (द्रहलेटक्साि(९) २.५  घण्टा  २.५ घण्टा  

८ (मसम्पानी) १.५ घण्टा  ३.५ घण्टा  



37 

िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स साविक 
गाविस िा 
नपाको 
नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक 
कैकर्यत( तनजी िा सिकािी 

के हो उल्लेि गने) 

१ बाग्लुन्गपा
नी 

(३,४,७,८,९
) 

२    तनजज  

२ बाुँझािेत २     तनजज  

३ बेमशसहि 
नगिपामल

का 

  १० ९  

४ धचती 
(५,६) 

     

५ द्रहलेटक्साि
(९) 

२    तनजज  

६ मसम्पानी २    तनजज  

 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 
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क्रस

+= 

साविक 

गाविस िा 

नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्यत 

१ बाग्लुङपानी 
(३,४,७,८,९)  

  ३९ 

घिििुी  

५३५ घिििुी   

२ बाुँझािेत १०२ घिििुी  ४० 

घिििुी  

५८५ घिििुी    

३ बेमशसहि 
नगिपामलका 

  ५२०० 

घिििुी  

  

४ धचती (५,६)   १२०१ 

घिििुी  

  

५ द्रहलेटक्साि(
९) 

  ४४१ घिििुी    

७ मसम्पानी   ६८६ घिििुी    

 

११ िलुा िेत्र 

क्रस साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 
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१ बाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९) बाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९) 
(३,४,७,८,९)  

  

२ बाुँझािेत    

३ बेमशसहि नगिपामलका शिेा    

४ धचती (५,६) िाम्चोक बेशी    

५ द्रहलेटक्साि(९) द्रहलेटक्साि(९)(९)    

६ मसम्पानी    

 

ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९)    

२ बाुँझािेत िासुि बेशी  ५   

३ बेमशसहि नगिपामलका बेमशसहि ०  

४ धचती (५,६) ततलाहाि  २०   

५ द्रहलेटक्साि(९)    
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६ मसम्पानी मसम्पानी गोपाल डाडा 

नया बगैचा   

४  

 

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस संग्राहलय सामुदातयक 

भिन िा 

सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री 

केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / 

िस टममयनल 

१ बाग्लुन्गपा
नी 

(३,४,७,८,९) 

आमासमुह लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

२ बाुँझािेत आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

३ बेमशसहि 
नगिपामल

का 

४ ओटा  बेमशसहि बजाि  ि  ि  कच्ची  २ 

ओटा 

४ धचती (५,६) आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

५ द्रहलेटक्साि
(९ ) 

आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

६ मसम्पानी आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

 

 साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 
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मसनं नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१     

 

(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट)_ 

क्रस+

= 

अचल सम्पवत्त इकाइ( िटा, विगाहा, 

िोपनी, कठ्ठा आदी) 

स्िाममत्ि िहेका साविक 

गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन   िैन  

२ जममन   िैन  

३ गाडीL   ि  

४ मोटिसाईकल   ि  

५ अन्य मेशीनिी   दमकल, 

डोजि  

५ अन्य    

 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 
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१ किापुिेचिोि 
महादेि  

बेमशसहि मजस्जद  चण्डीस्थान 

गुम्बा  

४ ओटा 

बेमशसहि मा  

 

२ कामलका 
(गाउसहि ) 

 प्रगतत टोल 

गुम्बा  

  

३ कामलका  
(उदीपुि) 

    

४ प्रर्ामी मशि 
मजन्दि (धचती 

(५,६) ) 

    

 

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 

  हेलीप्याडः भएको 

  आन्तिीक  विमानस्थलः भएको ति प्रयोग हुन नसकेको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः नभएको (स्थान तनजचचत भएको ति पुबयिाि नभएको ) 

पशुििशलाः नभएको  

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ सुन्तला (धचती (५,६) ि बेमशसहि ) 

   अलैची (बाुँझािेत ) 
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२ ब्यिसायीक िेती ( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

अगायतनक िेतत थोिै मात्र मा बझािेत मा सुरु भएको  

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापा ि नगिपामलकाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेल ु साना मझौला ठुला 

 १०   

 

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 ९० 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 
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प्रस्तावित सुन्दिबजाि नगिपामलका  

प्रस्तावित सुन्दिबजाि नगिपामलकाको पषृ्ठभूमम – 
प्रस्तावित सुन्दिबजाि नगिपामलका साविकको सुन्दिबजाि नगिपामलका ि साविकका दिुाडाुँडा ि चन्िेचिि 
गाविस समायोजन गिेि प्रस्ताि गरिएको ि ।  लमजुङ जजल्लाको दक्षिर् भागमा पने यस नगिपामलका 
जजल्ला सदिमुकाम बेसीशहिबाट १५ ककमी दक्षिर्मा पदिय । िाजिानी काठमान्डौबाट करिब १६० ककमी 
पजचचममा पदिय । पथृ्िी िाजमागयको १३४ ककमी पजचचम डुम्रेबाट मनाङतर्य को २७ ककमीको यात्रा पति 
यस नगिपामलका पुग्न सककन्ि । मूख्य प्रिेशद्िािको रूपमा लमजुङ जजल्ला प्रिेश यसै नगिपामलकाबाट 
शुरूिात हुन्ि । प्रस्तावित सुन्दिबजाि नगिपामलकाको केन्ि सुन्दिबजाि प्रस्तावित गरिएको ि । 
भोटेओडाि, पाउुँदी, सुन्दिबजाि, ित्रीठाुँटी, च्यानपाटा यस िेत्रका मुख्य ्यापारिक केन्ि हुन ्। २०६८ को 
जनगर्ना अनुसाि प्रस्तावित यस नगिपामलकाको कुल जनसंख्या २४,२१९ िहे पतन यस िेत्रको जनसखं्या 
तीब्ररूपमा बदृ्द्रद भइिहेको ि अन्य पूिायिाि समेतलाइ ध्यानमा िािी यस इकाइलाइय नगिपामलकाको रूपमा 
प्रस्ताि गरिएको ि ।     
 

ि) प्रस्तावित नगिपामलको संक्षिप्त परिचय  
नाम: सुन्दिबजाि नगिपामलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी) ५७.३३ 
केन्ि: सुन्दिबजाि 
िडा संख्या: ९ िटा  
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि) २४,२१९ जना  
जनघनत्ि: ४२२.४५ जना प्रततिगय कक.मी. 

आन्तरिक आम्दानी(साविक गाविस ̸नपाको कुल आन्तिीक आय) 
आ.ि. ०६९̸७० कोः ६,६२,०६०।– ( अिरुपी ि लाि बैसट्ठी हजाि साठी मात्र) 
 आ.ि ०७०̸७१ कोः ९,९९,४३३।– (अिरुपी नौ लाि उनान्सय हजाि चाि सय तेत्तीस मात्र) 
 आ.ि. ०७१̸७२ कोः २०,०९,३८५।– (अिरुपी बीस लाि नौ हजाि हजाि तीन सय पचासी मात्र ) 
ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्यय:  
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मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.स .̸नगिपामलकाहरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नगिपामलका, 
दिुाडाुँडा गाविस ि  
चन्िेचिि गाविस 

   

 
प्रस्तावित गाउुँपामलका िा नगिपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो 

का आिािहरु, 
क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
 १.  
 २. 
 ३. 
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित सुन्दिबजाि नपाको) 
१) पूिय: िाइनास ि दोदी गाउुँपामलका  
२) पजचचम: मध्यनेपाल नगिपामलका 
३) उत्ति: बेसीशहि नगिपामलका 
४) दक्षिर्: तनहुुँ जजल्ला 
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममतत: २०७३।०६।०४ 
 (तनर्यय प्रततमलपी यसैसाथ संलग्न ि) 
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च) प्रस्तावित दिुाडाुँडा नपामा गामभने गाविस ̸नपाको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.नं. साविकका गा.वि.स . ̸नगिपामलकाहरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय कक.मी) कैकर्यत 
१ सुन्दिबजाि नगिपामलका २०४७५ ४३.०८  
२ दिुाडाुँडा गाविस, १७८६ ५.८४  
३ चन्िेचिि गाविस, १९५८ ८.४१  
 जम्मा २४,२१८ ५७.३३  

 
 
ि) प्रस्तावित सुन्दिबजाि नगिपामलका नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी 
गाविस̸नपाहरु (पायक ि नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न््ने) 

१. भािते ि अचयलबोट गाविस 
२. िाइनास नगिपामलका 
३. मध्यनेपाल नगिपामलका  
४. बेसीशहि नगिपामलका 

 
 
ज) प्रस्तावित सुन्दिबजाि नगिपामलकाको िडा विभाजन: 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

न.पा.को िडा 
नं. 

साविक गा.वि.स. ि नगिपामलकाका िडाहरु 
प्रस्तावित न.पा.को िडाको 

जनसंख्या साविक गाविस िा नपाको 
नाम 

िडा नं 

१ १ सुन्दबजाि नपा १ ि २ १९९७ 
२ २ सुन्दिबजाि नपा ३ ि ४ ५५६३ 
३ ३ सुन्दिबजाि नपा ६ ि ८ ३५९३ 
४ ४ सुन्दिबजाि नपा ७ ि ५ ३१२२ 
५ ५ सुन्दिबजाि नपा ९ ि १० १६९९ 
६ ६ सुन्दिबजाि नपा ११ ि १२ २६४६ 
७ ७ सुन्दिबजाि नपा १३ ि १४ १८५५ 
८ ८ चन्िेचिि गाविस सि ै १९५८ 
९ ९ दिुाडाुँडा गाविस सि ै १७८६ 
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जम्मा  २४,२१९ 
 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्था: 
१. मशिर् संस्था (तनजी विद्यालय अलग्गै िाखिएको) 

मस.न ं साविक गाविस 
को/नपाको नाम 

प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत 
(तनजी तथा 
सामुदातयक 
िलुाउन)े 

१ सुन्दिबजाि नपा १२ २ ५ ३ ३  नीजजतर्य  
प्रावि ४ 
उ/मावि ४ 

 
२ दिुाडाुँडा गाविस ३  १     
३ चन्िेचिि गाविस २   १ १   

 

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्ि 
साविक गा.वि.स 
. ̸नपाको नाम 

स्िास्थ्य केन्िको प्रकृतत 
(स्िास्थ्य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयुिेद, अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य 
संस्थाको 
शैया 

संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
गापा ̸नपाको 
िडाौ नं 

 

१ सुन्दिबजाि नपा अस्पताल १ १५ १०  

२ दिुाडाुँडा गाविस स्िास्थ्य चौकी १  ७  

३ चन्िेचिि गाविस प्रा.स्िा.के १  ६  

 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.िा 

नपाको नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापा ̸नपाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ सुन्दिबजाि नपा १  १ ४  
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२ दिुाडाुँडा गाविस      
३ चन्िेचिि गाविस १ १  ८ भाडामा  

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
गापा ̸नपाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ सुन्दिबजाि नपा १  १ ४  
२ दिुाडाुँडा गाविस      
३ चन्िेचिि गाविस १ १  ८ भाडामा 

 

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविस /नपाको 

नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 

गापा ̸नपाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ सुन्दिबजाि नपा २ २  सुन्दिबजाि ४ १ आफ्नै 

भिन, १ 
गाविस 
भिनमा 

२ दिुाडाुँडा गाविस     अततरिक्त 
हुलाक िहेको 
ति आफ्नो 

भिन 
नभएको 

३ चन्िेचिि गाविस     

 
 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 
साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 

गापा ̸नपाको िडा नं 
कैकर्यत 
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गोटा कजच्च पक्की   
१ सुन्दिबजाि नपा ३ १ २ सुन्दिबजाि नपा 

१,५, ७ ि ८    
 

२ दिुाडाुँडा गाविस १  १ सुन्दिबजाि नपा ९  
३ चन्िेचिि गाविस १  १ सुन्दिबजाि नपा ८  

 
 

८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटःM 
क्र.स. साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नगिपामलका सुन्दिबजाि नपा ४ ०.०१  
२     
३     

 
 

९ िेलकुद मैदान 
क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा ४ ०.०५  
२ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा ७ ०.०४ कुन्िा 

 
१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको 
नाम 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा ६  पिेिाडाुँडा 
 सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा ४  ढोडमसङ 
 सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा ५  ताकुय  
 सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा १  भोटेओडाि 
३ चन्िेचिि गाविस सुन्दिबजाि नपा ८  िजे पाकय  

 च्यानपाटा 
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१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नगिपामलका सुन्दिबजाि नपा १,२ २ ककमी भोटेओडाि 
२ सुन्दिबजाि नगिपामलका सुन्दिबजाि नपा ३,४ २ ककमी सुन्दिबजाि 

 
१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा ३ पाउुँदीढीक 
 

१४ पययटककय स्थल  
क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको 

नाम 
स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं)_ 
गोटा कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा १ १ ताकुय कोट 
३ चन्िेचिि गाविस सुन्दिबजाि नपा ६ ८ िजेपाकय  

 
 

(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 
क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 
१ सुन्दिबजाि नपा ि चन्िेचिि ि 

दिुाडाुँडा गाविस 
१२  ३० ५० प्रस्तावित 

नपाको 

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 
क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा ४  िबत्रठाुँटी 
२     
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एकमुष्ट 
समािेश 
गरिएको  

 
क्र.स. 

िानेपानीको स्रोतको 
नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्यत 
िानेपानीको स्रोत िहेका गाविस 

िा नपाको िडा नं + 
अि कायम िहने 

स्थान(प्रस्तावित गापा 
िा नपाको िडा नं) 

१ भाुँगु िापा मसन्दिेु गाविस मध्यनेपाल नपा १२  
२ ककरिञ्च ेिापा बेसीशहि नपा बेसीशहि नपा ४  
३ लसुने िापा सुन्दिबजाि नपा ९ सुन्दिबजाि नपा नपा 

५ 
 

४ दािेगौडा िापा बेसीशहि नपा बेसीशहि नपा ४  
 
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

कैकर्यत 
+समुदातयक / 

किुमलयती िनको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम िहने 
स्थान( प्रस्तावित 
गापा िा नपाको 

िाड नं) 
१ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा 

१,२,३,४,५,६,७,  
१५.७  

२ दिुाडाुँडा गाविस दिुाडाुँडा गाविस सुन्दिबजाि नपा २.१६  
३ चन्िेचिि गाविस चन्िेचिि गाविस सुन्दिबजाि नपा  १.४२  

 
 

क्र.स.= मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 
साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 
१ हाुँडटेाि मसचंाइ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा ६ पिेिाडाुँडा 
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२ ककरिञ्च ेमसचंाइ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा ५ ताकुय  
३ वपरिन्तेबेसी मसचंाइ चन्देचिि गाविस सुन्दिबजाि नपा ८ चन्िेचिि 

 
क्र.स.= ताल तलैयाको 

नाम 
५ तालतलैया कैकर्यत 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम िहने स्थान( प्रस्तावित 
गापा िा नपाको िाड नं) 

१ कनै पतन 
तालतलैया 
नभएको 

   

 
 
 

६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 
क्र.स. साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा 
िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ सुन्दिबजाि नपा ९५ प्रततशत पाइप  
२ दिुाडाुँडा गाविस ८४ प्रततशत पाइप 
३ चन्िेचिि गाविस ८० प्रततशत पाइप 

 
७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

सौचालय भएका घिििुी 
प्रततशतमा 

अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ सुन्दिबजाि नपा १०० ४ 
२ दिुाडाुँडा गाविस १००  
३ चन्िेचिि गाविस १००  

 
 

८ दिुाडाुँडा नपा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न लाग्ने 
अनुमातनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट दिुाडाुँडा नपाको केन्ि 
पुग्न लाग्ने समय 

सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 
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५ १.५ ३ 
८ १.५ ३ 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक गाविस िा 
नपाको नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत  

१ सुन्दिबजाि नपा ३५ ४ ४ २  

२ दिुाडाुँडा गाविस ३     

३ चन्िेचिि गाविस ३ १    

 

 

 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस+= साविक गाविस 

िा नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा   ९७   

२ दिुाडाुँडा गाविस   ९९   

३ चन्िेचिि गाविस   ९८   

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा ित्रीठाुँटी ०.५  



54 

 

 

 

  

२ दिुाडाुँडा गाविस    

३ चन्िेचिि गाविस च्यानपाटा ०.१  

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि ०  

२ सुन्दिबजाि नपा ित्रीठाुँटी १.५  

३ सुन्दिबजाि नपा भोटेओडाि ३  

४ सुन्दिबजाि नपा पाउुँदी २  

५ सुन्दिबजाि नपा कुन्िा १०  

६ चन्िेचिि गाविस च्यानपाटा ९  

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहलय सामुदातयक भिन 

िा सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / िस 

टममयनल 

१  ६  २  १ 
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(ट) साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा    

२ दिुाडाुँडा गाविस    

३ चन्िेचिि गाविस    

 

(ठ) प्रस्तावित दिुाडाुँडा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट)_ 

क्रस+= अचल सम्पवत्त इकाइ( िटा, विगाहा, 

िोपनी, कठ्ठा आदी) 

स्िाममत्ि िहेका साविक 

गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन ८ गोटा   

२ जममन    

३ गाडी १ गोटा   

४ मोटिसाईकल    

५ अन्य मेशीनिी    

५ अन्य    

 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

 ३ १ ३ २  

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 
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  हेलीप्याडः २ 

  आन्तिी विमानस्थलः नभएको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः भएको (पाउदीढीक) 
पशुििशलाः २ 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

तिकािी िेती, बाख्रापालन, कुििुापालन 

 

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापा ि नगिपामलकाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेलु साना मझौला ठुला 

 ४ १  

 

(द) प्रस्ताविक दिुाडाुँडा नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 १५ 
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(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

 

 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 
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प्रस्तावित मध्यनेपाल नगिपामलका 

प्रस्तावित मध्यनेपाल नगिपामलकाको पषृ्ठभूमम  

प्रस्तावित मध्यनेपाल नगिपामलका नेपालकै मध्य भाग ि लमजुङ  जजल्लाको पजचचमी भाग मा अिजस्थत 
ि ।यस नगिपामलका मा साबबक मध्यनेपाल नगिपामलका ि साबबक किापुटाि नगिपामलका मा साबबक 
का नेटा, मसन्दिेु ि िसुेनी गाविस समाबेस गरिएको ि |  यस िेत्रमा ऐततहामसक इशानेचिि महादेि 
मजन्दि िहेको ि |  यस िेत्रमा नेपालकै अल्पसंख्यक दिूा जाततको बसोबास िहेको ि । यस नगिपामलका 
मभत्र विमभन्न जात जातत िमय संस्कृतत को सजम्मश्रर् िहेको ि | ्यापक बजाि बबस्ताि हुदै गिेको यस 
नगिपामलकाको केन्ि भोलेटाि प्रस्तावित गरिएको ि | 

प्रस्तावित नगिपामलको संक्षिप्त परिचय  
नामः मध्यनेपाल नगिपामलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी): १२८.२९ 
केन्ि: भोलेटाि 
िडा संख्या: १२ 
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि): २६,०३० 
जनघनत्िः  २०२.८९जना प्रतत िगय ककमी 
 
आन्तरिक आम्दानी(साविक गाविस/नपाको कुल आन्तिीक आय) 
आ.ि. ०६९/७० कोः  २,२५,७३५ (दइु लाि पधचसहजाि सात सय पैतीस) 
आ.ि ०७०/७१ कोः ४,०६,४९६ (चाि लाि ि हजाि चाि सय ियानब्बे) 
आ.ि. ०७१/७२ कोः ७,५३,६०८ (सात लाि बत्रपन्न हजाि ि सय आठ) 
 
स्थानीय गोष्ठीको तनर्ययः 

मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.स .̸नगिपामलकाहरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका      

२ किापुटाि नगिपामलका     

३  नेटा गाविस  दिुा संिक्षित िेत्र  
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४ िसुेनी गाविस  दिुा संिक्षित िेत्र  

५ मसन्दिेु गाविस  दिुा संिक्षित िेत्र  

 

प्रस्तावित गाउुँपामलका िा नगिपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो 
का आिािहरु, 

क) विशषे िेत्र हुने आिाि 

ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि  

ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 

मसमाना  (प्रस्तावित मध्यनेपाल नगपामलकाको) 

१) पूियः सुन्दिबजाि न पा , बेमशसहि न पा. 

२) पजचचमः कास्की जजल्ला  

३) उत्तिः क्िहोंला सोथाि गाउुँपामलका, बेसीशहि नगिपामलका 

४) दक्षिर्ः तनहुुँ  

 

स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममततः २०७३।०६।०४ 

प्रस्तावित गापा/नपामा गामभने गाविसको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.न.ं साविकका गा.वि.स . ̸ नगिपामलकाहरुको  जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   १०८५२ ४६.८१  

२ किापु नगिपामलका  १०८३६ ५८.९०  

३  नेटा १६९७ ८.१३  

४ िसुेनी १२५४ ५.४३  
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५ मसन्दिेु १३९१ ९.०२  

 जम्मा २६०३० १२८.२९  

 

प्रस्तावित मध्यनेपाल नगिपामलका नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाविस नपाहरु 
(पायक ि नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न्ने) 

१. सुन्दिबजाि नगिपामलका 
२. बेमशसहि नगिपामलका 
 
प्रस्तावित नपाको िडा विभाजनः 

क्र.स. 

प्रस्तावित 
न.पा.को िडा 

नं. 

साविक गा.वि.स. ि 
नगिपामलकाका िडाहरु प्रस्तावित 

न.पा.को िडाको 
जनसंख्या 

कैकर्यत 
 

 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम 

िडा नं 

१ १ मध्य नेपाल नपा १,२ ि ३ २१९१ जीता 

२ २ मध्य नेपाल नपा ४ ि ५ २४२४ ता.टक्साि 

३ ३ मध्य नेपाल नपा ६ ि ७ १५६२ सूययपाल 

४ ४ मध्य नेपाल  नपा १०,११,१२ ३१५८ िम्घा 

५ ५ मध्य नेपाल  नपा ८ ि ९ १५१७ समीभन््याङ 

६ ६ किापुटाि नगिपामलका  ३,४ ि ५ ४०५१ भोलेटाि 

७ ७ किापुटाि नगिपामलका  ६,७ ि ८ २९९१ इशानेचिि 

८ ८ किापुटाि नगिपामलका  ९,१० ि 
११ 

२१२७ किापु 

९ ९ किापुटाि नगिपामलका  १ ि २ १६५९ बांगे्र 
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१० १० नेटा गाविस सिै िडा १६९७ नेटा 

११ ११ िसुेनी गाविस सिै िडा १२५४ िसुेनी 

१२ १२ मसन्दिेु गाविस सिै िडा १३९१ मसन्दिेु 

जम्मा २६०३०  

 

संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्थाः 

१. मशिर् संस्था 

मस.नं साविक 
गाविस 
को/नपाको 
नाम 

प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत 
(तनजी तथा 
सामुदातयक 
िलुाउने) 

१ मध्य 
नेपाल 
नगि 
पामलका 

१२ २ ४ २ २   

२ किापुटाि
नगि 
पामलका    

१६ २ ५ १ १   

३  नेटा ३  १     

४ िसुेनी २ १ १     

५ मसन्दिेु २ ० १     

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्ि 

साविक गा.वि.स 
. ̸नपाको नाम 

स्िास्थ्य 
केन्िको प्रकृतत 
(स्िास्थ्य 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
नपाको िडा 
नं 
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चौकी,प्रा.स्िा.के.
, आयुिेद, 
अस्पताल) 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

५ स्िास्थ्य 
चौकी  

१ अस्पताल  

५ शैया १,२,३,४ ि ५  

२ किापटाि 
नगिपामलका  

४ स्िास्थ्य 
चौकी 

 ६,७,८ ि ९  

३  नेटा १ स्िास्थ्य 
चौकी 

 १०  

४ िसुेनी १ स्िास्थ्य 
चौकी 

 ११  

५ मसन्दिेु १ स्िास्थ्य 
चौकी 

 १२  

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 

साविक गा.वि.स.िा 
नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित नपाको िडा 
नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

१ १  ४  

२ किापू नगिपामलका  १  १ ६  

३  नेटा ०     

४ िसुेनी ०     

५ मसन्दिेु ०     
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क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 

साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नपाको िडा 
न ं

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

१ १  ४  

२ किापू नगिपामलका  १  १ ६  

३  नेटा      

४ िसुेनी      

५ मसन्दिेु      

 

क्र.स 

हुलाक कायायलय 

साविक गाविस /नपाको 
नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नपाको िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   ५ ओटा 
अततरिक्त 
हुलाक  

   आफ्नै भिन 
िैनन ्

२ किापू नगिपामलका  ४ ओटा 
अततरिक्त 
हुलाक 

   आफ्नै भिन 
िैनन ्
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३  नेटा १ ओटा 
अततरिक्त 
हुलाक 

   आफ्नै भिन 
िैनन ्

४ िसुेनी १ ओटा 
अततरिक्त 
हुलाक 

   आफ्नै भिन 
िैनन ्

५ मसन्दिेु १ओटा 
अततरिक्त 
हुलाक 

   आफ्नै भिन 
िैनन ्

 

क्र.स 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नपाको िडा नं 

कैकर्यत 

 

 

गोटा कजच्च पक्की   

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   ३ १ २  नपाको 
भिन 
नभएको 
ति 
गाविस 
भिन 
भएको 

२ किापुटाि नगिपामलका  २ १ २   

३  नेटा  १   भिन 
नभएको  

४ िसुेनी   १   

५ मसन्दिेु  १    यक कोठे  
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८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटःM 

क्र.स. साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

 िैन     

 

९ िेलकुद मैदान 

क्र.स
. 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका      

२ किापुटाि नगिपामलका  मध्यनेपाल ६  १ सानो िंगशाला 
भएको  

सानो कबड 
हल 

३  नेटा    

४ िसुेनी    

५ मसन्दिेु मध्यनेपाल १२   

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स
. 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   नभएको    मध्यबबन्द ु
पाकय  
बनाउन 
प्रस्ताब 
गिेको  

२ किापुटाि नगिपामलका  नभएको    
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३  नेटा नभएको    

४ िसुेनी नभएको    

५ मसन्दिेु नभएको    

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 

क्र.स साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका     िैन  

२ किापूटाि नगिपामलका  भोलेटाि कच्ची 
बसपाकय   

 कुन ै पतन 
पुबयिाि 
नभएको  

३  नेटा   िैन  

४ िसुेनी   िैन  

५ मसन्दिेु   िैन  

 

१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा न)ं 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका     िैन  

२ किापुटाि  नगिपामलका    िैन  

३  नेटा   िैन  

४ िसुेनी   िैन  

५ मसन्दिेु   िैन  

 



67 

१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स. साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका    पिम्पिागत शिदाह 
भएको  

२ किापूटाि नगिपामलका   पिम्पिागत शिदाह 
भएको  

३  नेटा  िैन  

४ िसुेनी  िैन  

५ मसन्दिेु  िैन  

 

१४ पययटककय स्थल  

क्र.स साविक गाविस/ नपाको 
नाम 

स्थान( प्रस्तावित नपाको 
िडा नं)_ 

गोटा कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

मध्यनेपाल ४ १  नेपालकै मध्य 
विन्द ू

२ किापूटाि नगिपामलका  मध्यनेपाल ७ १ इशानेचिि महादेि 

३  नेटा मध्यनेपाल १०  गरे्शमामलका 
मजन्दि 

४ िसुेनी    

५ मसन्दिेु मध्यनेपाल १२  मसन्दिेुढंुगा 

अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 
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साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   ७ १२ ४० (अन्दाजी) 

२ किापूटाि नगिपामलका  ७ १० ५० (अन्दाजी) 

३  नेटा  ५ १० (अन्दाजी) 

४ िसुेनी  ४ ८ (अन्दाजी) 

५ मसन्दिेु  ५ ९ (अन्दाजी) 

 

क्र.स
. 

िानेपानीको स्रोतको 
नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्यत 

 

 

िानेपानीको स्रोत िहेका 
गाविस िा नपाको िडा 
न ं+ 

अि कायम िहने 
स्थान(प्रस्तावित 
गापा िा नपाको 
िडा नं) 

१ रिस्ती िापा योजना मध्यनेपाल 
नगिपामलका  १ 

मध्य नेपाल १  

२ भोलेटाि िापा योजना किापूटाि नगिपामलका मध्यनेपाल ९  

३  नेटा   उपलब्ि नभएको 

४ विमभन्न िापा 
योजनाहरू 

िसुेनी सिै िडाका मध्यनेपाल ११ ६ ओटा आफ्नै 
स्रोत ि  

५ दशमुिे, के िोला, 
ििििे िोला, 
िािापानी, मसमलङे 
कुिापानी, जलजले 
िापा योजना 

मसन्दिेु गाविसका सिै 
िडाहरू 

मध्य नेपाल १२  
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क्र.स ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

कैकर्यत 

+समुदातयक / 
किुमलयती िनको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम िहने 
स्थान( 
प्रस्तावित गापा 
िा नपाको िाड 
नं) 

१ विमभन्न 
सामुद्रदयक िन 

मध्यनेपाल नगिपामलका    १६.९५  

२ विमभन्न 
सामुदातयक िन 

किापुटाि नगिपामलका   २५.६२२६  

३  सामुदातयक िन नेटा  ४.३७  

४ सामुदातयक िन िसुेनी  १.१८  

५ बामसगिा िन 
उपभोक्ता सममतत 
तथा अन्य 

मसन्दिेु गाविस १,२,३,४ 
ि ९ 

 ४.७५  

 

क्र.स मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 
नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 
नं) 

१ िम्घाटाि मसचाई 
योजना  

मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

मध्य नेपाल ४  

२ भोलेटाि मसचाई 
योजना  

 

किापुटाि 
नगिपामलका  

मध्य नेपाल ६  
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३  इशानेस्िि मसचाई 
योजना 

किापुटाि 
नगिपामलका 

मध्य नेपाल ७  

 

क्र.स ताल तलैयाको 
नाम 

५ तालतलैया कैकर्यत 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा न ं

अि कायम िहने स्थान( प्रस्तावित 
गापा िा नपाको िाड नं) 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

  िैन  

२ किापूटाि 
नगिपामलका  

  िैन  

३ नेटा   िैन  

४ िसुेनी   िैन  

५ मसन्दिेु   िैन  

 

 

६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

८५ प्रततशत पाइप 

२ किापूटाि नगिपामलका     ८७ प्रततशत  

३ नेटा  ९० प्रततशत  

४ िसुेनी ९० प्रततशत  
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५ मसन्दिेु ९२ प्रततशत  

 

७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

सौचालय भएका घिििुी 
प्रततशतमा 

अि कायम हुन े ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

१०० २ 

२ किापूटाि नगिपामलका  १०० १ 

३ नेटा १००  

४ िसुेनी १००  

५ मसन्दिेु १००  

 

८ अि कायम हुन ेगापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 
लाग्ने अनुमातनत समय(घण्टा) 

िडा न ं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 
लाग्ने समय 

सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

१२ ३ ५ 

१ २.५ ४.५ 

 

९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स साविक 
गाविस िा 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत( तनजी िा सिकािी के 
हो उल्लेि गने) 
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नपाको 
नाम 

१ नेटा २    िैन 

२ िसुेनी ३     

३ मसन्दिेु १     

४ किापुटाि 
न.पा. 

१० िैन २ १ १ सिकािी क िगय को बैंक  

५ मध्यनेपाल 
न.पा. 

५ िैन िैन िैन  

 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस साविक गाविस िा 
नपाको नाम 

लघु 
जलविद्युत
िाट 

(घि ििुी) 

सोलाििाट 

(घि ििुी) 

केजन्िय 
प्रसािर्िाट 

(घि ििुी) 

विद्युत सेिा प्राप्त 
गने कुल प्रततशत 

कैकर्यत 

१ मध्य नेपाल नपा   २५४८ ९८.९९  

२ किापुटाि नपा   २२२१ ९०.९१  

३ नेटा गाविस   ४३३ १००  

४ िसुेनी गाविस   ३३९ १००  

५ मसन्दिेु गाविस   ३२२ १००  

 

११ िलुा िेत्र 



73 

क्रस साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्य नेपाल नगिपामलका िम्घा   

२ किापुटाि नगिपामलका भोलेटाि   

३ नेटा गाविस    

४ िसुेनी गाविस कोइिालार्ाुँट   

७ मसन्दिेु गाविस मसन्दिेुढंुगा   

 

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस साविक गाविस िा नपाको 
नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिुी 
(ककमम) 

कैकर्यत 

१ 
किापुटाि न.पा. 

भोलेटाि बजाि 

 

०  

२ किापुटाि न.पा. िामबजाि १  

३ 
मध्यनेपाल न.पा. 

सोती पसल  

 

१५  

४ मध्यनेपाल न.पा. दइुयवपप्ले ११  

 

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस
. 

संग्राहलय सामुदातयक भिन 
िा सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 
तथा तिकािी विक्री केन्ि 

प्राविधिक 
मशिालय 

सवपङ 
मल 

िस पाकय / िस 
टममयनल 
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 िैन  ४ ओटा  बजाि भएको  िैन  िैन  बसपाकय  
बेबजस्थत 
नभएको  

 

साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

 

प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, नपा, 
कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट 

 

क्रस अचल सम्पवत्त इकाइ( िटा, विगाहा, 
िोपनी, कठ्ठा आदी) 

स्िाममत्ि िहेका साविक 
गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन   गाबबस 
भिन को 
हैमसयत ले 
भएको  

२ जममन   िैन 

३ गाडीL   भएको  

४ मोटिसाईकल   िैन  

५ अन्य मेशीनिी   िैन  

५ अन्य    

िाममयक स्थलको नाम 

 मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

किापुटाि न.पा. २ नभएको १ १  
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मध्यनेपाल न.पा. २     

नेटा गाविस १     

िसुेनी गाविस      

मसन्दिेु गाविस   १   

 

विमानस्थल भए / नभएकोः  

 नभएको 

हेलीप्याडः भएको 

आन्तरिक विमानस्थलः नभएको 

शिदाह ि पशुििशाला भए / नभएको  

शिदाहः  पिप्पिागत भएको ति बेबजस्थत नभएको  

पशुििशलाः नभएको  

विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए/नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

तिकािी िेती भएको 

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

कुििुा पालन  

उद्योग ( प्रस्तावित गापा ि नगिपामलकाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेल ु साना मझौला ठुला 

४ २   

 

प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 



76 

तािे सािािर् 

 १५ 

सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

................................................................... 

                                       संयोजक 
                             स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

         ममततः २०७३।०६।०४ 

 

 

प्रस्तावित मस्यांङ्दी गाउुँ पामलका 

प्रस्तावित मस्यांङ्दी गाउुँ पामलकाको पषृ्ठभूमम – 

मस्यायङ्दी गाउपामलका लमजुङ जजल्लाको उत्तिी िेत्रक ६ गाविस घेमुय, बाहुनडाडा, तातरङं, भुलभुले, िुदी, 

घनपोििाको िडा न १,५,६,७,८ हरु समेटेि प्रस्ताि गरिएको ि | जजल्ला सदिमुकाम बेमसशहि बाट ७ 

ककमी को दिुी पति यस गाउुँपामलका िेत्र सुरु हुन्ि | बेमसशहि चामे सडक यद्रह गाउुँ  पामलका तिचोलेि 

जान्ि | साथ ैअन्नपुर्य पदमागयको यात्रा पतन यस गाउुँपामलका बाट सुरु हुन्ि | यस गाउुँपामलकामा 

लमजुङ जजल्लाको सबैभन्दा बढी उचाईको बजस्त घनपोििा, िाष्रकबब मािि तघममिेको जन्मस्थल पुस्तुन 

(बाहुनडांडा), सििर्विद डा हकय  गुरुङको जन्म तथा समाधिस्थल भुलभुले (ताङ्लीचोक) िीि भजक्त 

थापाको जन्मस्थल िुदी पदयिन | भौगोमलक रुपमा विकट ि ठुलो िेत्र समेटेको यस गाउुँपामलकामा 

जलस्रोत ि पययटनको प्रशस्त सम्भािना ि | साथ ै जडीबुटीको लाधग पतन प्रमसद्द मातनन्ि | यो 

गाउुँपामलका प्राकृततक स्रोत जस्तै नदीनाला, बन िेत्र को दृजष्टले भबबस्यमा बबकासको सम्भािना प्रचिु 

िहेको देखिन्ि | 
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ि) प्रस्तावित मस्यायङ्दी गाउुँपामलकाको संक्षिप्त परिचय  

नाम: मस्यायङ्दी गाउपामलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी) ५७७.६५ 
केन्ि: ङादी बजाि  
िडा संख्या: ७ िटा  
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि) १४,३३९ जना | 
जनघनत्ि: २४.८२ 
आजन्तरिक आम्दानी(साविक गाविसको कुल आन्तिीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० को  २,२१,५५९.०० (दईु लाि एक्काईस हजाि पाच सय उनान्साठी) 
 आ.ि ०७०̸७१ कोः २८८,३५३.०० (दईु लाि अठासी हजाि तीन सय बत्रपन्न ) 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ३,४९,०२०.०० (तीन लाि उनान्पचास हजािबीस ) 

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्यय: 

मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.सहरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ िदुी, भुलभुले, बाहुनडाडा 
,घेमुय, तातरङं, घनपोििाको 
िडा न. १,५,६,७,८  

२०७३/०५/२७   

 
प्रस्तावित गाउुँपामलका िा नगिपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो 

का आिािहरु, 
क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
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ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूिय: दोदी गाउपामलका  
२) पजचचम: कोलासोथल गा पा   
३) उत्ति: मनाङ जजल्ला 
४) दक्षिर्: बेसीशहि नगिपामलका  
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममतत: 
 (तनर्यय प्रततमलपी समेत पठाउने) 
 
च) प्रस्तावित गापामा गामभने गाविसको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.नं. साविकका गा.वि.स.हरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ िदुी ३४०१ १०१.६  
२ भुलभुले २९८७ १६७.५२  
३ बाहुन डांडा २०९५ ७५.५६  
४ घेमुय १७७६ १००.६५  
५ तातरङं २३१८ ८३.१४  
६ घनपोििा िडा न. १,५,६,७,८ १७६२ ४९.५९  
 जम्मा १४,३३९ ५७७.६५  

ि) प्रस्तावित गापा नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाविसहरु (पायक ि नजजकको 
दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न््ने) 

१. बेसीशहि नगिपामलका (प्रस्तावित) 
२. सुन्दिबजाि नगिपामलका (प्रस्तावित) 
३. नौथि गाउुँ  पामलका (प्रस्तावित) 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजन: 
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क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको िडा नं. 

साविक गा.वि.स.का िडाहरु 
प्रस्तावित गाउुँपामलकाको 

िडाको जनसंख्या साविक 
गाविसको नाम 

िडा नं 

१ १ 
घनपोििा िडा न १ ५ ६ ७ 

८  
 

१७६२ 

२ २ िदुी  सबै िडा  ३४०१ 
३ ३ तातरङं सबै िडा २३१८ 
४ ४ घेमुय  सबै िडा  १७७६ 
५ ५ बाहुनडाडा  सबै िडा  २०९५ 

६ ६ 
भुलभुले  िडा न. ५ ६ ७ ८ 

९  
१५६४ 

७ ७ 
भुलभुले  िडा न १ २  

३ ४  
१४२३ 

 जम्मा   १४३३९ 
  
झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्था: 

१. मशिर् संस्था ( तनजज समेत समािेश गरिएको ) 
मस.न ं साविक 

गाविसको 
नाम 

प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत 
(तनजी तथा 
सामुदातयक 
िलुाउने) 

१ िदुी ७ १ १ १   २ तनजज 
२ भुलभुले ८ १ २    १ तनजज प्राबब 
३ बाहुन डांडा १ १  १    
४ घेमुय ६  १    सामुदातयक 
५ तातरङं ४ १ १    सामुदातयक 
६ घनपोििा ६ १ १    १ बाल विकास 

केन्ि 
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क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्ि 
साविक 

गा.वि.स.को नाम 
स्िास्थ्य केन्िको 
प्रकृतत (स्िास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्िा.के., 

आयुिेद, 
अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
गापाको िडा 

नं 

 

१ िदुी १  २ स्िास्थ्य चौकी 
२ भुलभुले १  ७ स्िास्थ्य चौकी 
३ बाहुनडांडा १  ५ स्िास्थ्य चौकी 
४ घेमुय १  ४ स्िास्थ्य चौकी 
५ तातरङं १  ३ स्िास्थ्य चौकी 
६ घनपोििा २  १ १ सामुदातयक 

उपचाि केन्ि, १ 
स्िास्थ्य चौकी 

 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.को 

नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

न ं
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ िदुी १  १ २  
२ भुलभुले ०     
३ बाहुन डांडा ०     
४ घेमुय ०     
५ तातरङं      
६ घनपोििा ०    िदुी सेिा 

केन्ि 
 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 

गापाको िडा 
नं 

कैकर्यत 
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गोटा कच्ची पक्की   
१ िदुी १  १ २  
२ भुलभुले ०    िदुी सेिा केन्ि 
३ बाहुनडांडा ०    िदुी सेिा केन्ि 
४ घेमुय ०    िदुी सेिा केन्ि 
५ तातरङं ०    िदुी सेिा केन्ि 
६ घनपोििा ०    िदुी सेिा केन्ि 

 

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 

गापाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ िदुी १ १  २ इलाका हुलाक  
२ भुलभुले १    अततरिक्त हुलाक 

ति भबन नभएको 
३ बाहुनडांडा १    अततरिक्त हुलाक 

ति भबन नभएको 
४ घेमुय १ १  ४  
५ तातरङं      
६ घनपोििा १ १   अततरिक्त 

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हालका भिनहरु 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा  कजच्च पक्की   
१ िदुी     नभएको 
२ भुलभुले १  १ ६  
३ बाहुन डांडा १  १ ५ साबबकको 

५ न 
४ घेमुय     नभएको 
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५ तातरगं      
६ घनपोििा १ १  १  

 
८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटःM 

क्र.स. साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१     
२     
३     

 
९ िेलकुद मैदान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा 
नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िदुी  ०.००२१ अमि उच्च मािी 
२ भुलभुले   ३ िटा 
३ बाहुनडांडा ८  १/१ िटा मैदान  िडा 

न ५ ि ७ मा 
४ घेमुय ७  सानो सानो १/१ िटा 

मैदान िडा न. ३ ४ 
५ ि ६ मा  

५ तातरङं    
६ घनपोििा   िैन 

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िदुी २  हमसङंडाडा  
२ भुलभुले    
३ बाहुन डांडा ५  तातोपानी कुण्ड 

िडा न ४ मा 
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१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१     
२     

 
१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

कैकर्यत 

१ िदुी २ मस्यायङ्दी नद्रद  
 

१४ पययटककय स्थल  
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 

गापाको िडा नं)_ 
गोटा कैकर्यत 

१ िदुी २ ४ मसउरंुङ, हमसंङडाडा, 
िदुीबेनी  

२ भुलभुले ७ २ बिाहपोििी, तिन्च े
३ बाहुनडांडा ५ २ तातोपानी कुण्ड, पुस्तुन 

टािि  
४ घेमुय ४ २ िक गाडने 

४ घेमुय   िक गाडने १ 
िडा न ९ 

५ तातरङं    
६ घनपोििा  २.५ १ पोििी  

१ पाकय  

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको 

िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ भुलभुले ६  भुलभुले बस स्टेसन 
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घेमुय र्ाट  
५ तातरङं ३ १ स्यांगेिोला क्यानोतनङ 
६ घनपोििा १ २ घनपोििा,  

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 
साविक गाविसको नाम वपच 

सडक 
ग्राभेल कजच्च 

१ िदुी   ३०.५  
२ भुलभुले   १७  
३ बाहुनडांडा   ५  
४ घेमुय   ० सडकले निोएको  
५ तातरङं   १५  
६ घनपोििा   १० ककमी  

 
क्र.स. 

िानेपानीको स्रोतको 
नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्यत 
िानेपानीको स्रोत िहेका 
गाविसको िडा नं + 

अि कायम िहने 
स्थान(प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

१ रिठेिोला पानी मुहान  भुलभुले २ ६  
२ भंगेिी पानी मुहान  भुलभुले १ ६  
३ भुलभुले पानी मुहान भुलभुले ३ ६  
४ नापगाउ भुलभुले ६ ७  
५ संजापू िा पा घेमुय िडा ६ ४  
६ घेमुय िा पा  घेमुय िडा ५ ४  
७ मसस्ने िा पा  घेमुय िडा ९ ४  
८ तल्लो धचप्प्ला िा पा घेमुय िडा ३ ४  
९ देिीस्थान िा पा  बाहुन डाडा िडा ३ ५  
१० बाहुन डाडा िा पा बाहुन डाडा िडा ३ ५  
११ ठुमलबेसी िा पा बाहुन डाडा िडा ७, ८, ९ ५  
१२ नाएच ेिा पा  बाहुन डाडा िडा २ ५  
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१३ िािापानी , पेम्दो िोला, 
तोंयो िोला िा पा  

घनपोििा १  

१४ िदुी ठुलो िोला िदुी िडा १ २ ३  ४ २  
१५ मसउरंुग िोला िदुी िडा ८ ९ ७ २  

 
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

कैकर्यत 
+समुदातयक / 

किुमलयती िनको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम िहने 
स्थान( 

प्रस्तावित गापा 
िा नपाको िाड 

नं) 
१ िदुी   २ ४४.१ ACAP 
२ डहिे सा ि बाहुन डाडा िडा १ ५ ५.३५ सा ब ८ 

िटा तथा 
१  
कबुमलयती 
बन  

३ नाएच ेसा ि  बाहुन डाडा िडा २ ५ 
४ मभि पुस्तुन  बाहुन डाडा िडा ३ ५ 
५ बाहुन डाडा  बाहुन डाडा िडा ५ ५ 
६ ठुली बेसी  बाहुन डाडा िडा ७ ८ ९  

 
५ 

७ मनास्लु सा ि  घेमुय िडा ४ ५ ९  ४ २१.०६ ६ िटा सा 
ब ८ द्रहमाली सा ि  घेमुय १ २ ३  ४ 

९ नाठे ठुमलगंी सा ि घेमुय १ देखि ९  ४ 
१० संजपू सा ि घेमुय ६ ि ७ ४ 
११ देिीस्थान सा ब भुलभुले िडा १ ६ १३.८२ सा ब ८ 

िटा तथा 
१  
कबुमलयती 
बन  

१२ लामलगुिास सा ि भुलभुले िडा ३ ६ 
१३ सप्तकन्या सा ि भुलभुले िडा ६ ६ 
१४ बािाही पोििी सा 

ि 
भुलभुले िडा ७ ि ८ ६ 

१५ तािेभीि सा ि  भुलभुले िडा ९ ७ 
१६ महमभि सा ि भुलभुले िडा ९ ७ 
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क्र.स.= मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 
साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा को िाड नं) 

१ िोप्लेिोला  घनपोििा ५  १  
 
 

क्र.स.= ताल तलैयाको 
नाम 

५ तालतलैया कैकर्यत 
साविक गाविसको नाम 

ि िडा न ं
अि कायम िहने स्थान( प्रस्तावित 

गापाको िाड नं) 
१ बिाहपोििी  भुलभुले ९ ६  

 
६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविसको नाम 
ि िडा 

िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ िदुी मध्यम पाइप 
२ भुलभुले िाम्रो िािा पाइप 
३ बाहुन डांडा मध्यम िािा कुिा पाइप 
४ घेमुय िाम्रो  पाइप 
५ तातरङं मध्यम िािा कुिा पाइप 
६ घनपोििा मध्यम िािा कुिा पाइप 

 
७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविसको नाम 
ि िडा 

सौचालय भएका घिििुी 
प्रततशतमा 

अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ िदुी १०० १ 
२ भुलभुले १००  
३ बाहुन डांडा १००  
४ घेमुय १००  
५ तातरङं १००  
६ घनपोििा १००  



87 

 
८ अि कायम हुने गापाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापाको केन्ि पुग्न लाग्ने 

अनुमातनत समय (घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापाको 
केन्ि पुग्न लाग्ने समय 

सेिा प्राप्त गिी घि र्कय न लाग्ने 
समय 

१ (घनपोििाको प्रोभी) ४ घण्टा ६ घण्टा 
२  (िदु्रदको जजम्द ु) ४ घण्टा ६ घण्टा 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक 
गाविस िा 
नपाको 
नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत( तनजी िा सिकािी के 
हो उल्लेि गने) 

१ िदुी ८    तनजज 

२ भुलभुले २    तनजज 

३ बाहुन डांडा १    तनजज 

४ घेमुय २    तनजज 

५ तातरङं १    तनजज 

६ घनपोििा १    तनजज 

 जम्मा  १५     
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१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस+= साविक 

गाविसको 

नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्यत 

१ िदुी   ९१.९ ९१.९  

२ भुलभुले   १०० १००  

३ बाहुनडांडा   ९३ ९३  

४ घेमुय   १०० १००  

५ तातरङं      

६ घनपोििा  ५ ८१ ८६  

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविसको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ िदुी अमि उ मा वि मैदान    

२ भुलभुले तिांच ेस्कुल मैदान    

३ बाहुनडांडा    

४ घेमुय    

५ तातरङं    
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(ट) साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१     

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविसको नाम मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ िदुी िदुी बजाि 

 

६  

२ भुलभुले भुलभुले बजाि  

ङादी 

४ 

० 

 

३ बाहुनडांडा बाहुनडाडा  

 

५  

४ घेमुय घेमुयर्ाट १०  

५ तातरङं िामबजाि,स्याुँगे, गजत, 

च्याम्च े 

५,६,८,११  

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहलय सामुदातयक भिन 

िा सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / िस 

टममयनल 

१  १७    १ 
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(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट)_ 

क्रस+= अचल सम्पवत्त इकाइ( िटा, विगाहा, 

िोपनी, कठ्ठा आदी) 

स्िाममत्ि िहेका साविक 

गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन    

२ जममन    

३ गाडीL    

४ मोटिसाईकल    

५ अन्य मेशीनिी    

५ अन्य    

 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्र 

स= 

मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

 ७ १ ९ २  

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 

  हेलीप्याडः भएको    आन्तिी विमानस्थलः नभएको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः भएको, िदुी दोभान     पशुििशलाः िैन 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 
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१ पकेट िेती भए÷ नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

 अलैची िेती साबबक िदुी, घनपोििा, भुलभुले  गाबबस  

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

भेडापालन -घनपोििा| तिकािी िेती – भुलभुले, घेमुय, िदुी,  

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेलु साना मझौला ठुला 

१८    

(द) प्रस्ताविक गापा ि िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

० ५० 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 
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प्रस्तावित दोदी गाउुँपामलका 

क) प्रस्तावित दोदी गाउुँपामलकाको पषृ्ठभूमम : 

प्रस्तावित दोदी गाउुँपामलका साविकका भािते, अचयलबोट, श्रीमं्यांङ, गौंडा, पाचोक, नौथि, ढोडनेी, 

र्लेनी, बन्साि, द्रहलेटक्साि (िडा न १ देखि ८) ि धचती (िडा न. ५ ि ६ बाहेक) समायोजन गिी 

प्रस्ताि गरिएको ि | लमजुङ जजल्लाको पूिोत्ति िेत्रमा पने यो एकाई सदमुकाम बेमसशहिबाट 

मस्यायङ्दी ि दोदी नद्रद पाि गिेि मात्र पुग्न सककन्ि | यस गाउपमलकाको केन्ि साबबकको नौथि 

गाविसको केन्ि िहेको स्थान नौथि शिेालाई प्रस्ताि गरिएको ि | द्रहमाली िेत्र भएकोले जडीबुटीको 

प्रचिु सम्भािना पतन िहेको ि | अधिकांस गुरुङ जाततको बाहुल्यता िहेको यस इकाईमा जलश्रोतको 

प्रचिु सम्भािना िहेको ि | यस िेत्र भएि बग्न ेदोदीिोलाको नामबाट यसको नामकिर् प्रस्ताि 

गरिएको ि | मस्यायङ्दीमा पक्कीपुल भएपतन दोदीिोलामा पक्कीपुल नहुदा यातायात त्यतत सहज 

हुन सकेको िैन ति हाल जजविस बाट EEAP ि SNRTP को परियोजना संचालन भएकोले 

यातायातमा हुने अपेिा गरिएको ि |  

ि) प्रस्तावित गाउुँपामलकाको संक्षिप्त परिचय  

नाम: दोदी गाउपामलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी) ३९३.८२ 
केन्ि: नौथि, शिेा  
िडा संख्या: ११ िटा 
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि) २५,०९१ 
जनघनत्ि: ६३.७१ 
आजन्तरिक आम्दानी(साविक गाविसको कुल आन्तिीक आय) 
आ.ि. ०६९̸७० को: ४,८०,२६७|- ( अिरुपी चाि लाि असी हजाि दईु सय सतसट्ठी) 
आ.ि ०७०̸७१ कोः ६,०१,१८९|- (अिरुपी ि लाि एक हजाि एक सय उनाननन्बे) 
आ.ि. ०७१̸७२ कोः ८,४१,४८०|- (अिरुपी आठ लाि एकचालीस हजाि चाि सय असी) 

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्यय: 
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मस.नं. समाविष्ट साविकका गा.वि.स.हरु  स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा 
स्ियत्त िेत्रका रुपमा 
मसर्ारिस गरिएको भए 
उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ भािते, अचयलबोट, श्रीमं्यांङ, 
गौंडा, पाचोक, नौथि, ढोडनेी, 
र्लेनी, बन्साि, द्रहलेटक्साि (िडा 
न. १ देखि ८), धचती (िडा न. ५ 
ि ६ बाहेक) 

२०७३/५/२७   

प्रस्तावित गाउुँपामलका िा नगिपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो 
का आिािहरु, 

क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित दोदीिोला गापाको) 
१) पूिय: िाईनास गाउपामलका 
२) पजचचम: बेमसशहि नगिपामलका   
३) उत्ति: मस्यााँङ्दी गाउपामलका  
४) दक्षिर्: बेमसशहि न पा, सुन्दिबजाि नपा, िाईनास गा पा 
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममतत: २०७३।०६।०४  
च) प्रस्तावित गापामा गामभने गाविसको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 
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मस.नं. साविकका गा.वि.सहरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ भािते  २२३९ ९.९८  
२ अचयलबोट १६०५ ७.४१  
३ श्रीमं्यांङ १७७९ ७.०३  
४ गौंडा  २६५७ २५.२५  
५ पाचोक २४६९ २८.२१  
६ नौथि २२२३ १३.२५  
७ ढोडनेी २६२५ ११३.७३  
८ र्लेनी १४०५ ११२.३५  
९ बन्साि २४७७ ४०.१६  
१० द्रहलेटक्साि िडा न. १ देखि ८  १४३० ८.८२  
११ धचती िडा न ५ ि ६ बाहेक  ४१८२ १७.६१  
 जम्मा  २५०९१ ३९३.८२  

ि) प्रस्तावित गापा  नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाविस ̸ नपाहरु (पायक ि 
नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न े) 

१. सुन्दिबजाि नपा 
२. बेमसशहि नपा  
३. िाईनास नपा  

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजन: 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको िडा 
नं. 

साविक गा.वि.स.का िडाहरु प्रस्तावित 
गाउुँपामलकाको िडाको 

जनसंख्या 
साविक गाविसको 

नाम िडा नं 

१ १ भािते  सबै िडा  २२३९ 
२ २ अचयलबोट सबै िडा  १६०५ 
३ ३ श्रीमं्यांङ सबै िडा  १७७९ 
४ ४ गौंडा  सबै िडा  २६५७ 
५ ५ नौथि सबै िडा  २२२३ 
६ ६ पाचोक सबै िडा  २४६९ 
७ ७ ढोडनेी सबै िडा  २६२५ 
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८ ८ र्लेनी सबै िडा  १४०५ 
९ ९ बन्साि सबै िडा  २४७७ 
१० १० द्रहलेटक्साि िडा न १ देखि ८ १४३० 
११ ११ धचती  िडा न. ५ ि ६ बाहेक  ४१८२ 
  जम्मा   २५,०९१ 

 
झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्था: 

१. मशिर् संस्था 
मस.न ं साविक 

गाविसको 
नाम 

प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत (तनजी 
तथा 

सामुदातयक 
िलुाउने) 

१ भािते  ९ १  १    
२ अचयलबोट २  २    १ माबब तनजज 

१ सामुदातयक 
३ श्रीमं्यांङ २ १ १     
४ नौथि ४ १ १     
५ पाचोक ७  १     
६ ढोडनेी ६ ३      
७ र्लेनी ४  १     
८ बन्साि ४   १    
९ गौंडा  ७  १     
१० धचती  ७ १ १ १   १ तनमाबब 

तनजज  
११ द्रहलेटक्साि २ १      

 

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्द््ि 
साविक 

गा.वि.स.को 
नाम 

स्िास्थ्य केन्िको 
प्रकृतत (स्िास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्िा.के., 

आयुिेद, अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
गापाको 
िडा नं 
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१ भािते  १  १  
२ अचयलबोट १  २  
३ श्रीमं्यांङ २  ३ १ आयुबेद , १ 

स्िास्थ्य चौकी 
४ नौथि १  ६  
५ पाचोक १  ५  
६ ढोडनेी १  ७  
७ र्लेनी १  ८  
८ बन्साि १  ९  
९ गौंडा  १ ४ ४  
१० धचती  १  ११  
११ द्रहलेटक्साि १  १०  

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.िा 

नपाको नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

न ं
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ भािते     १  
२ अचयलबोट    २  
३ श्रीमं्यांङ    ३  
४ नौथि १  १ ६  
५ पाचोक    ५  
६ ढोडनेी    ७  
७ र्लेनी    ८  
८ बन्साि    ९  
९ गौंडा     ४  
१० धचती     ११  
११ द्रहलेटक्साि    १०  

 

क्र.स. 
४. पशु सेिा केन्ि 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित नपाको िडा 
नं 

कैकर्यत 
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गोटा कच्ची पक्की   
१ भािते     १  
२ अचयलबोट    २  
३ श्रीमं्यांङ    ३  
४ नौथि १  १ ६  
५ पाचोक    ५  
६ ढोडनेी    ७  
७ र्लेनी    ८  
८ बन्साि    ९  
९ गौंडा     ४  
१० धचती     ११  
११ द्रहलेटक्साि    १०  

 

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ भािते  १   १ भाडामा 
२ अचयलबोट १   २ भाडामा 
३ श्रीमं्यांङ १  १ ३  
४ नौथि १   ६ भाडामा 
५ पाचोक १   ५ भाडामा 
६ ढोडनेी १   ७ भाडामा 
७ र्लेनी १   ८ भाडामा 
८ बन्साि १   ९ भाडामा 
९ गौंडा     ४  
१० धचती     ११  
११ द्रहलेटक्साि    १०  
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क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हालका भिनहरु 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

पजक्क कजच्च पक्की   
१ भािते  १ १  १  
२ अचयलबोट    २ भाडामा 
३ श्रीमं्यांङ १ १  ३  
४ नौथि    ६ भाडामा 
५ पाचोक    ५ भाडामा 
६ ढोडनेी    ७ भाडामा 
७ र्लेनी    ८ भाडामा 
८ बन्साि १ १  ९  
९ गौंडा     ४  
१० धचती     ११  
११ द्रहलेटक्साि    १०  

 
 

९ िेलकुद मैदान 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा 

नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ बन्साि  ९  रु्टबल िेल मैदान  
२     
३     
४     
५     
६     
७     
८   
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१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१     
२     

 
१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको 
िडा नं) 

कैकर्यत 

१    
 

 
१४ पययटककय स्थल 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) गोटा 
१ भािते    
२ अचयलबोट   
३ श्रीमं्यांग   

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१     

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको 

िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१     
२     
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४ नौथि जुम डाडा, दाम्रंग िडा न ४ २ 
५ पाचोक मसम्रांग मसमसाि िेत्र 

इलामदेिी डाडा िडा न ५ 
२ 
 

६ ढोडनेी मैतीडाडा, जुम डाडा िडा न ६  
७ र्लेनी   
८ बन्साि   
९ गौंडा    
१० धचती    
११ द्रहलेटक्साि   

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 

१ भािते    २५  
२ अचयलबोट   ५  
३ श्रीमं्यांङ   ५  
४ नौथि   ६  
५ पाचोक   १३  
६ ढोडनेी   २१   
७ र्लेनी   ४  
८ बन्साि   १२  
९ गौंडा    २१  
१० धचती   ५ १५  
११ द्रहलेटक्साि   १४  
 जम्मा   ५ १४१  

 
 

८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटःM 
क्र.स. साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 

गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१     
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२     
३     

 
९ िेलकुद मैदान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बन्साि  ९  रु्टबलमैदान  
२ िटा  

२     
 

 

 
 

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको 
नाम 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१     
२     
३     
४     
५     
६     
७     
८     

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 

गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ धचती  ११  अस्थाई  
२ द्रहलेटक्साि १०  अस्थाई  
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१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१     
२     

 
१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

कैकर्यत 

१    
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

कैकर्यत 
+समुदातयक / 

किुमलयती िनको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने 
स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िाड नं) 

१  भािते  १ ३.५४ ९ िटा  
२  अचयलबोट २ १.६१ ४ िटा सा 

ि 
३  श्रीमं्यांङ ३ ८.९ ४ िटा 

साि 
४  नौथि ६ २.७९ ७ िटा 

साि 
५  पाचोक ५ ३.७७ ३ िटा 

साि 
६  ढोडनेी ७ १.२५ २ िटा सा 

ि 
७  र्लेनी ८ १.३३ २ िटा 

साब 



103 

८  बन्साि ९ ०.७३ १ िटा 
कबुमलयती 

बन 
९  गौंडा  ४ ७.७८ १०िटासाि  

१३िटा 
कब 

१०  धचती  ११ २.४४ ५ िटा स 
ि ८ िटा 
क ब 

११  द्रहलेटक्साि १० ३.११ ७ िटा 
साि  

  जम्मा   ३७.२५ ५१ िटा 
साि ि २२ 

क ि  
 

क्र.स.= मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 
साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 
१     
२     
३     
४     

 
क्र.स.= ताल तलैयाको 

नाम 
५ तालतलैया कैकर्यत 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम िहने स्थान( प्रस्तावित 
गापा िा नपाको िाड नं) 

१     
२     
३     
४     
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६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 
क्र.स. साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा 
िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ भािते  मध्यम िािा कुिा पाइप 
२ अचयलबोट िाम्रो िािा पाइप 
३ श्रीमं्यांङ मध्यम िािा कुिा पाइप 
४ नौथि मध्यम िािा कुिा पाइप 
५ पाचोक मध्यम िािा कुिा पाइप 
६ ढोडनेी मध्यम िािा कुिा पाइप 
७ र्लेनी मध्यम िािा कुिा पाइप 
८ बन्साि मध्यम  िािा कुिा पाइप 
९ गौंडा  मध्यम  िािा पाइप 
१० धचती  मध्यम  िािा पाइप 
११ द्रहलेटक्साि मध्यम  िािा पाइप 

 
७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

सौचालय भएका घिििुी 
प्रततशतमा 

अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ भािते  ९५  
२ अचयलबोट ९२  
३ श्रीमं्यांङ ९९  
४ नौथि ९०  
५ पाचोक ९२  
६ ढोडनेी ९५  
७ र्लेनी ९०  
८ बन्साि ९२  
९ गौंडा  ९५  
१० धचती  १००  
११ द्रहलेटक्साि १००  
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८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 
लाग्ने अनुमातनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्ि 
पुग्न लाग्ने समय 

सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

६ ३ घण्टा ५ घण्टा 
७ ३ घण्टा ५ घण्टा 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक 
गाविस िा 
नपाको नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत( तनजी िा सिकािी के 
हो उल्लेि गने) 

१ भािते  ६    तनजज 

२ अचयलबोट ०     

३ श्रीमं्यांङ ३    तनजज 

४ नौथि २    तनजज 

५ पाचोक ३    तनजज 

६ ढोडनेी ०     

७ र्लेनी ०     

८ बन्साि २    तनजज 

९ गौंडा  २    तनजज 

१० धचती  २    तनजज 

११ द्रहलेटक्साि १    तनजज 

 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 
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क्र

स+

= 

साविक गाविस िा 

नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाि

िाट 

केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा प्राप्त 

गने कुल प्रततशत 

कैकर्यत 

१ भािते    ९९ ९९  

२ अचयलबोट   १०० १००  

३ श्रीमं्यांङ   १०० १००  

४ नौथि   १०० १००  

५ पाचोक ३५   ३५  

६ ढोडनेी २० ५ १६.६२ ४१.६२  

७ र्लेनी  १००  १००  

८ बन्साि २० ६६  ८६  

९ गौंडा    ९५ ९५  

१० धचती       

११ द्रहलेटक्साि      

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविसको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ भािते     

२ अचयलबोट    

३ श्रीमं्यांङ    
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४ नौथि दाम्रंग २  

५ पाचोक    

६ ढोडनेी ५ १०  

७ र्लेनी  २  

८ बन्साि    

९ गौंडा     
१० धचती     
११ द्रहलेटक्साि    

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ भािते बेलघािी ५  

भािते लाकुिी भन््यांग ७  

२ अचयलबोट    

३ श्रीमं्यांङ शिेा ३  

४ नौथि शिेा, जजतौिे ठुलािेत,    

५ पाचोक कोद्रद बेसी ५  

६ ढोडनेी    

७ र्लेनी    

८ बन्साि द्रहले बजाि ५  

९ गौंडा     
१० धचती  ततलहाि ९  
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(ट) साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१     

२     

३     

४     

 

(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट)_ 

 (ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

१ मशब मजन्दि 

पाचोक 

 गुम्बा १, बन्साि चचय १, नौथि  

११ द्रहलेटक्साि दिुाि  ९  
१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहलय सामुदातयक भिन िा 

सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री 

केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / 

िस टममयनल 

१  १५ िटा साना ठुला 

सामुदातयक भबन  
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२ विमभन्न मजन्दि 

१० िटा 

 गुम्बा २ , ढोडनेी चचय ५ , ढोडनेी  

३ मजन्दि ३ िटा, 

अचयलबोट 

 गुम्बा १, 

श्रीमं्यांङ 

  

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 

  हेलीप्याडः भएको     आन्तिी विमानस्थलः नभएको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः नभएको      पशुििशलाः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

  श्रीमं्यांग, बन्साि  अलैची िेती, बन्साि धचया िेती,  

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

बाख्रापालन अचयलबोट, बन्साि, 

कुििुापालन , बन्साि   

 

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेलु साना मझौला ठुला 

१० ५   
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(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 २० 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

 

 

 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 
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प्रस्तावित क््होलासोथाि गाउुँपामलका 

प्रस्तावित क््होलासोथाि गाउुँपामलकाको पषृ्ठभूमम – 

क््होलासोथाि िेत्र लमजुङ जजल्लाको उत्ति पजचचम िेत्रमा पदयि | गुरुङ जाततको उद्गमस्थलको रुपमा 

यसलाई मलने गरिन्ि ि यसकै आिािमा यो िते्रलाई क््होलासोथाि गाउपामलका नामकिर् प्रस्ताि 

गरिएको हो | उत्तिमा द्रहमाल, दक्षिर्मा साविक भोलेटाि नगिपामलका, पूियमा प्रस्तावित 

बेमसशहिनगिपामलका ि मस्यायङ्दी गाउपमलका ि पजचचममा कास्की जजल्लाको मसमा मभत्र िहेका पसगाउुँ , 

भोजे, धगलुङ, भुजंुङ, घनपोििा( िडा न. २,३,४ि ९ ), उत्तिकन्या, मामलङ ि बाग्लुंपानी गाविस (िडा न. 

१, २, ५ ि ६) लाई समायोजन गिेि क््होलासोथाि गाउपामलका प्रस्ताि गरिएको ि |  यो िेत्रमा एक 

गाउ एक गाविस भनेि धचतनने भुजुङ, साकय  नमुना गाउ घलेगाउुँ  िहेकोले यो िेत्र पययटनको द्रहसाबले 

महत्िपूर्य िहेको ि | साथ ैधचया िेती ि अन्य जडडबुटीको दृजष्टले पतन प्रचिु सम्भािना िहेको मातनन्ि| 

यो िेत्र भौगोमलक द्रहसाबले मभिालो ि पािो प्रकृततको ि जुन जडीबुटीको लाधग उपयुक्त मातनन्ि | 

भौततक पुबायिािको द्रहसाबले भने यो िेत्र तनकै कमजोि िहेको भएतापतन एकै जातत, एकै भाषा ि एकै 

संस्कृती भएका गुरुङ जाततको बाहुल्यता भएको हुनाले यस गाउपमलका लाई "गुरुङ स्िायत्त िेत्र" प्रस्ताि 

गरिएको ि | जुन इकाईको केन्ि मामलङं प्रस्ताब गरिएको ि | 

ि) प्रस्तावित क््होलासोथाि गाउुँपामलकाको संक्षिप्त परिचय  

नाम: क््होलासोथाि गाउुँपामलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी) १९०.७६ 
केन्ि: मामलङ 
िडा संख्या: ८ 
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि) ११,७९३ 
जनघनत्ि: ६१.८२ 
आजन्तरिक आम्दानी(साविक गाविसको कुल आन्तिीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० को: १,६४,०११ अिरुपी एक लाि चौसठी हजाि एघाि 
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 आ.ि ०७०̸७१ कोः २,३०,४५५ अिरुपी दइु लाि तीस हजाि चाि सय पचपन्न  
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः २,९०,५३० अिरुपी दइु लाि नब्बे हजाि पाच सय तीस  

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्यय 

मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.स./नपाहरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ बाग्लुंङपानी गाविसको िडा 
न.१,२,५,६ मामलङ, 
उत्तिकन्या, घनपोििा िडा 
न २,३,४,९ भुजुङ, पसगाउुँ , 
भोजे, धगलुंङ 

२०७३/५/२४   

 
प्रस्तावित गाउुँपामलका लाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो का आिािहरु, 
क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २.  
 ३. 
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 १. एकै जातत, एकै भाषा ि एकै संस्कृती भएका गुरुङ जाततको सघन उपजस्थतत ि बाहुल्यता | 
 २. 
 ३. 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूिय: मस्यााँङ्दी गा पा, बेमसशहि न पा  
२) पजचचम: कास्की जजल्ला  
३) उत्ति: कास्की जजल्ला  
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४) दक्षिर्: मध्यनेपाल न पा, कास्की जजल्ला   
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममतत: २०७३।०६।०४  
च) प्रस्तावित गापामा गामभने गाविसको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.नं. साविकका गा.वि.स.हरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुंङपानी गाविसको िडा न.१,२,५,६ ९६५ १६.०७  
२ मामलङ  १२२४ १४.८९  
३ उत्तिकन्या १९०२ ११.४२  
४ घनपोििा िडा न २,३,४,९  ११३१ ७.०३  
५ भुजुङ,  १५०६ ७१.०३  
६ पसगाउुँ ,  १६९५ २५.६२  
७ भोजे,  १९९२ २८.३९  
८ धगलुंङ, १५५९ १६.२८  
 जम्मा  ११७९३ १९०.७६  

 
ि) प्रस्तावित गापा नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाविस ̸नपाहरु (पायक ि 

नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न े) 
१. बेमसशहि नगिपामलका  
२. किापुटाि नगिपामलका 
३. िदुी गाविस 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजन: 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको 
िडा नं. 

साविक गा.वि.स. िडाहरु प्रस्तावित 
गाउुँपामलकाको िडाको 

जनसंख्या 
साविक गाविसको 

नाम 
िडा नं 

१ १ बाग्लुंङपानी गाविस  िडा न.१,२,५,६ ९६५ 
२ २ मामलङ  सबै िडा  १२२४ 
३ ३ उत्तिकन्या सबै िडा  १९०२ 
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४ ४ घनपोििा  िडा न २,३,४,९ ११३१ 
५ ५ भुजुङ  सबै िडा  १५०६ 
६ ६ पसगाउुँ   सबै िडा  १६९५ 
७ ७ भोजे  सबै िडा  १९९२ 
८ ८ धगलुंङ सबै िडा  १५५९ 

 जम्मा  ११७९३  

 
झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्था: 

१. मशिर् संस्था 
मस
.न ं

साविक गाविसको नाम प्रा.
वि. 

तन.मा
.वि 

मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्त
ि 

कैकर्यत (तनजी तथा 
सामुदातयक िलुाउने) 

१ बाग्लुंङपानीको िडा 
न.१,२,५,६ 

१  १     

२ मामलङ  ४  १     
३ उत्तिकन्या ३ ० १     
४ घनपोििा िडा न 

२,३,४,९  
१  १     

५ भुजुङ १  १     
६ पसगाउुँ     २     
७ भोजे  ७ १ १     
८ धगलुंङ ३   १    
 जम्मा  २० १ ८ १    

 

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्ि  
साविक गा.वि.स.को 

नाम 
स्िास्थ्य 

केन्िको प्रकृतत 
(स्िास्थ्य 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
गापा/नपाको 
को िडा नं 
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चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयुिेद, 
अस्पताल) 

१ बाग्लुंङपानी िडा 
न.१,२,५,६ 

१ ५ १  

२ मामलङ  १  २  
३ उत्तिकन्या १  ३  
४ घनपोििा िडा न 

२,३,४,९  
१  ४  

५ भुजुङ  १      ४  
६ पसगाउुँ १  ५  
७ भोजे १  ६  
८ धगलुंङ १  ७  

 
 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.िा 

नपाको नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

न ं
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ बाग्लुंङपानीको िडा 

न.१,२,५,६ 
१ १  १  

२ मामलङ      भाडामा 
३ उत्तिकन्या      
४ घनपोििा िडा न 

२,३,४,९  
     

५ भुजुङ      
६ पसगाउुँ        
७ भोजे       
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८ धगलुंङ      
 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

नं 
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ बाग्लुंङपानीको िडा 

न.१,२,५,६ 
     

२ मामलङ  १ १  २  
३ उत्तिकन्या      
४ घनपोििा िडा न 

२,३,४,९  
     

५ भुजुङ,       
६ पसगाउुँ        
७ भोजे       
८ धगलुंङ      

 

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 

गापाको िडा 
नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ बाग्लुंङपानीको िडा 

न.१,२,५,६ 
१ १  १  

२ मामलङ  १ १  २  
३ उत्तिकन्या    ३  
४ घनपोििा िडा न २,३,४,९  १ १  ४ अततरिक्त  
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५ 
भुजुङ,  

   ५ अततरिक्त ति 
भाडामा  

६ पसगाउुँ ,     ६  
७ भोजे,     ७  
८ धगलुंङ, १ १  ८ अततरिक्त  

 

क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हालका भिनहरु 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा  कजच्च पक्की   
१ बाग्लुंङपानी िडा 

न.१,२,५,६ 
१  १ १  

२ मामलङ  १  १ २  
३ उत्तिकन्या ०   ३  
४ घनपोििा िडा न 

२,३,४,९  
०   ४  

५ भुजुङ,  १ १  ५  
६ पसगाउुँ ,  १ १  ६  
७ भोजे,  १ १  ७  
८ धगलुंङ, ०   ८  

 
९ िेलकुद मैदान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको 
िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुंङपानीको िडा न.१,२,५,६ १ २ िोपनी   
२ मामलङ  २   
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३ उत्तिकन्या ३  १५०*२०० 
रु्टबल 
मैदान 

४ घनपोििा िडा न २,३,४,९  ४   
५ 

भुजुङ,  
५ करिब ८ 

िोपनी  
सानो 
भएको  

६ पसगाउुँ ,  ६  सानो 
भएको 

७ भोजे,  ७   
८ धगलुंङ, 

 
 

८   

 
१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुंङपानी गाविसको िडा 
न.१,२,५,६ 

१   

२ मामलङ  २   
३ उत्तिकन्या ३  गोििा पाकय  

घले पाकय  
४ घनपोििा िडा न २,३,४,९  ४   
५ भुजुङ ५ १० िोपनी  धचया बगान 
६ पसगाउुँ   ६  पसगाउुँ , मसगं्दी  
७ भोजे  ७  सानो पाकय  

भएको  
८ धगलुंङ ८   
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१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुंङपानीको िडा न.१,२,५,६    
२ मामलङ     
३ उत्तिकन्या    
४ घनपोििा िडा न २,३,४,९     
५ भुजुङ,     
६ पसगाउुँ ,     
७ भोजे,     
८ धगलुंङ,    

 

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको 

िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ बाग्लुंङपानी गाविसको 
िडा न.१,२,५,६ 

१ १ िोपनी  अस्थाई  

२ मामलङ  २  नभएको  
३ उत्तिकन्या ३  नभएको 
४ घनपोििा िडा न 

२,३,४,९  
४  नभएको  

५ भुजुङ,  ५ २ िोपनी  अस्थाई 
६ पसगाउुँ ,  ६  नभएको  
७ भोजे,  ७  नभएको  
८ धगलुंङ, ८  नभएको 
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१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 

गापाको िडा नं)_ 
कैकर्यत 

१ बाग्लुंङपानीको िडा न.१,२,५,६ १ पिम्पिागत 
शबदाह 

२ मामलङ  २  
३ उत्तिकन्या ३  
४ घनपोििा िडा न २,३,४,९  ४  
५ भुजुङ,         ५  
६ पसगाउुँ ,         ६  
७ भोजे,  ७  
८ धगलुंङ, ८  

 
१४ पययटककय स्थल 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान       
(प्रस्तावित गापाको 

िडा नं) 

गोटा 

१ बाग्लुंङपानी िडा न.१,२,५,६ १ १ बाग्लुंङपानी 
२ मामलङ  २ दिुपोििी , नायुडाडा  
३ उत्तिकन्या ३ ३४ िटा होम स्टे  
४ घनपोििा िडा न २,३,४,९  ४ १ भ्यु टािि 

  ५ भुजुङ  ५ मवपङं, तामु, चिागाउुँ , घाम्राङ 
  ६ पसगाउुँ   ६ पसगाउ, मसगं्दी  
  ७ भोजे  ७ गुम्बा, गुरुङ संग्रहालय, धचया 

प्रसोिन केन्ि,  
  ८ धगलुंङ ८  
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(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 
क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 
१ बाग्लुंङपानी िडा न.१,२,५,६  ३ ९  
२ मामलङ    १२  
३ उत्तिकन्या   १०  
४ घनपोििा िडा न २,३,४,९    ४  
५ भुजुङ,    ५  
 पसगाउुँ ,    ३  
 भोजे,    ११  
 धगलुंङ,   ६  
 जम्मा   ३ ६०  

 
क्र.स. 

िानेपानीको स्रोतको नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्यत 
िानेपानीको स्रोत 

िहेका गाविसको िडा 
नं + 

अि कायम िहने 
स्थान(प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

१ भुजंुङ िा पा  ५ ५ भुजुङ 
२ हासी िा पा  ५ ६ पसगाउ 
३ घाम्रंङ िा पा  ७ ि ८ ७ भोजे  
४ कुम्लुंग िा पा  १  ७  
५ चिागाउुँ  िा पा  २ ि ३  ७  
६ भोजे िा पा  ४ ि ५  ७  
७ साल्मे िा पा  ७ ७  
८ मवपङं, तामु िा पा  ६, ८ ९  ७  
९ ठाडो पिेिो िा पा  १ि२ २ मामलङ 
१० आलबािी िा पा  ३ २  
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११ पन्च ेिा पा  ४ २  
१२ िेमे िा पा  ५ २  
१३ अलैचीबािी भीिकुना िापा  ६,८,९ २  
१४ यामुिादा िापा  भुजुङ गाविस ५ उत्तिकन्याले उपभोग 

गने  
१५  ताबिे िोला िापा   ३  
१६ आरिससीउ िोला िापा    ३  
क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 

ककमम) 
कैकर्यत 

+समुदातयक / 
किुमलयती िनको 

नाम 

साविक गाविसको 
नाम ि िडा न ं

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापाको िाड 

नं) 
१  बाग्लुंङपानी िडा 

न.१,२,५,६ 
१ ३९.३ २ िटा सा ि  

२  मामलङ  २ ६७.४ ३ िटा सा ि  
३  उत्तिकन्या ३ १.६७  
४  घनपोििा िडा न 

२,३,४,९  
४ १३.२१  

५  भुजुङ,  ५ ३६.८४  
६  पसगाउुँ ,  ६ ३८.४३  
७  भोजे,  ७ ७.१ ६ िटा सा ि  
८  धगलुंङ, ८ १०.५६ २ िटा सा ि  

 जम्मा  २१४.५१ १३ िटा सा 
ि  

 
क्र.
स.
= 

मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 
साविक 

गाविसको नाम 
ि िडा न ं

अि कायम िहने 
स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िाड नं) 
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१ भुजंुङ मसचंाई 
योजना  

भुजंुङ  ४ ि ५  ५ एक गाविस एक गाउ, २ िटा मसचंाई 
आयोजनाले िेिै िेती योग्य भूमम 

समेटेको   
क्र.स.= ताल तलैयाको 

नाम 
५ तालतलैया कैकर्यत 

साविक गाविसको नाम 
ि िडा न ं

अि कायम िहने स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िाड नं) 

१ दिुपोििी ताल  घनपोििा  ३  
२ फु्रपुच ुताल  घनपोििा ३  

६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 
क्र.स. साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा 
िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ बाग्लुंङपानी गाविसको 
िडा न.१,२,५,६ 

मध्यम िािा, पाइप 

२ मामलङ  िाम्रो िािा पाइप 
३ उत्तिकन्या मध्यम िािा पाइप 
४ घनपोििा िडा न 

२,३,४,९  
मध्यम िािा पाइप 

५ भुजुङ,  िाम्रो िािा पाइप 
६ पसगाउुँ ,  मध्यम  िािा पाइप  
७ भोजे,  मध्यम  िािा पाइप  
८ धगलुंङ, मध्यम  िािा पाइप 

 
७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

सौचालय भएका घिििुी 
प्रततशतमा 

अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ बाग्लुंङपानीको िडा 
न.१,२,५,६ 

१००  

२ मामलङ  १००  
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३ उत्तिकन्या १००  
४ घनपोििा िडा न 

२,३,४,९  
१००  

५ भुजुङ,  १०० ६ िटा  
६ पसगाउुँ ,  १००  
७ भोजे,  ९८  
८ धगलुंङ, ९५  

 

८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 
लाग्ने अनुमातनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापा केन्ि पुग्न लाग्ने 
समय 

सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

६ ५ घण्टा  ७ घण्टा  
 

९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 
क्र.स.= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत( तनजी िा सिकािी 
के हो उल्लेि गने) 

१ बाग्लुंङपानीको िडा 
न.१,२,५,६ 

२    तनजज 

२ मामलङ  १    तनजज 

३ उत्तिकन्या १    तनजज 

४ घनपोििा िडा न 
२,३,४,९  

१    तनजज 

५ भुजुङ २    तनजज 

६ पसगाउुँ   ०     

७ भोजे  १           तनजज  
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८ धगलुंङ ०    नभएको 

 

 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस+= साविक गाविस 

िा नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा प्राप्त 

गने कुल प्रततशत 

कैकर्यत 

१ बाग्लुंङपानीको 
िडा न.१,२,५,६ 

  ९९ ९९  

२ मामलङ  २५  ७५ १००  

३ उत्तिकन्या  ५ ७० ७५  

४ घनपोििा िडा 
न २,३,४,९  

     

५ भुजुङ  १००   १००  

६ पसगाउुँ ९९   ९९  

७ भोजे ३३ ६६  ९९  

८ धगलुंङ,  ९४  ९४  

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुंङपानी गाविसको िडा 
न.१,२,५,६ 

बाग्लुंङपानी चौि, 

बबद्यालय 

१० िोपनी   

२ मामलङ  तनयुमे डांडा    
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३ उत्तिकन्या घलेगाउ चौि     

४ घनपोििा िडा न २,३,४,९  नायुडांडा    

५ भुजुङ सबै िडामा   ५.९  

६ पसगाउुँ   मसगं्दी चौि   

७ भोजे  साबबक िडा १,२,३,७ मा   १३  

८ धगलुंङ    

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुंङपानी गाविसको िडा 
न.१,२,५,६ 

कपुि गाउ  ३  

२ मामलङ     

३ उत्तिकन्या    

४ घनपोििा िडा न २,३,४,९  नायु डाडा  १२  

५ भुजुङ,     

६ पसगाउुँ      

७ भोजे  साल्मे  १२  

८ धगलुंङ    
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(ट) साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१     

२     

३     

४     

 

(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट) 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

१    १ भुजंुङ, १उत्तिकन्या, १भोजे, २ 

पसगाउ, धगलुंङ 

धगलुंङ  

२      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहलय सामुदातयक भिन 

िा सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / िस 

टममयनल 

१  १५ िटा 

सामुदातयक भिन  

   भुजंुङ बसपाकय   
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  हेलीप्याडः भएको    आन्तरिक विमानस्थलः नभएको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः नभएको    पशुििशलाः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

अलैची िेती भोजे, पसगाउुँ , भुजुङ ि उत्तिकन्या गाबबसहरुमा, धचयािेती भुजंुङ ि उत्तिकन्या गाबबस  

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

भेडापालन,भैसीपालन उत्तिकन्या ि भुजुङ गाविस | 

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेलु साना मझौला ठुला 

१२    

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 १२ 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 
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प्रस्तावित िाइनास गाउुँपामलका 

 

क) प्रस्तावित िाइनास गाउुँपामलकाको पषृ्ठभूमम – 

प्रस्तावित िाइनास गाउपामलका लमजुङ जजल्लाको पुबी दिीर्ी भागमा अिजस्थत ि | यस गाउपामलका 

मभत्र साविक िाइनास नगिपामलका, दिुपोििी, विचौि, इलमपोििी, कोल्की  गाबबसहरु समेटी प्रस्ताि 

गरिएको ि | यो िेत्रमा एततहामसक िाईनासकोट, िाईनास गुर्ा, इलमपोििी िहेको ि | पययटकीय 

दृजष्टकोर्ले यो जजल्लाको महत्िपूर्य स्थानको रुपमा िहेको ि | यस िेत्रमा िाईनास मसचाई आयोजना 

संचालनमा िहेको ि तल्लो भेगका समथि र्ाटहरुमा मसचाईको सुबबिा प्राप्त भएकोले कृवष उत्पादनको 

दृजष्टकोर्ले िाईनास र्ाट महत्िपूर्य मातनन्ि| कच्ची सडक संजालले िोएको यो गाउपामलका भविष्यमा 

बबकासको दृजष्टकोर्ले तनकै सम्भािना बोकेको गाउपामलकाको रुपमा िहेको देखिन्ि| यस इकाईको केन्ि 

ततनवपप्ले प्रस्ताब गरिएको ि | 

ि) प्रस्तावित गाउुँपामलकाको संक्षिप्त परिचय  

नाम: िाइनास गाउपमलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी) २००.०४ 
केन्ि: ततनवपप्ले 
िडा संख्या: ११ 
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि) १६,७८८ 
जनघनत्ि: १३४.१९ 
आजन्तरिक आम्दानी(साविक गाविस/नपाको को कुल आन्तिीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० को: ४,५४,०८९ (अिरुपी चाि लाि चौिन्न हजाि उनानन्बे) 
 आ.ि ०७०̸७१ कोः ४,७१,५०२ (अिरुपी चाि लाि एकहत्ति हजाि पाुँच सय दइु) 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ५,३०,४९० (अिरुपी पाुँच लाि तीस हजाि चाि सय नब्बे) 

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्यय 
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मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.स./नपाहरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ िाईनास नपा, कोल्की, 
इलमपोििी, विचौि, 
दिुपोििी 

२०७३/५/२५   

 
प्रस्तावित गाउुँपामलका लाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो का आिािहरु, 
क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूिय: गोििा जजल्ला 
२) पजचचम: दोदी गा पा, सुन्दिबजाि न पा तनहु जजल्ला,  
३) उत्ति: दोदी गा पा, गोििा जजल्ला  
४) दक्षिर्: गोििा जजल्ला, तनहु जजल्ला  
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममतत: २०७३।०६।०४  
च) प्रस्तावित गापामा गामभने गाविसको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.नं. साविकका गा.वि.स./न पा हरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 
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१ दिुपोििी १९६९ ६५.१४  
२ बबचौि २०८७ १७.११  
३ इलमपोििी २६५० ३४.२२  
४ कोल्की १६१२ ११.५८  
५ िाईनास न पा  १८५२७ ७२.९९  
 जम्मा  २६८४५ २०१.०८  

 
ि) प्रस्तावित गापा नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाविस ̸नपाहरु (पायक ि 

नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न े) 
१. सुन्दिबजाि न पा 
२. गौंडा गाविस 
३. भािते गाविस 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजन: 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलका को 
िडा नं. 

साविक गा.वि.स./न पा का िडाहरु प्रस्तावित 
गाउुँपामलकाको िडाको 

जनसंख्या 
साविक गाविसको 

नाम 
िडा नं 

१ १ दिुपोििी  सबै िडा  १९६९ 
२ २ बबचौि  सबै िडा  २०८७ 

३ 
३ इलमपोििी िडा न १,२,३,४ १२२८ 
४ इलमपोििी िडा न ५,६,७,८,९ १४२२ 

४ ५ कोल्की  सबै िडा  १६१२ 
५ ६ िाईनास न पा   िडा न.११ ि १२ १७३९ 
६ ७ िाईनास न पा   िडा न.९ ि १०  २१९० 
७ ८ िाईनास न पा    िडा न. ६,७,८   ५०११ 
८ ९ िाईनास न पा      िडा न.३,४,५  ४४२५ 
९ १० िाईनास न पा   िडा न. १,२ २८९३ 
१० ११ िाईनास न पा     िडा न. १३,१४  २२६९ 
 जम्मा  २६,८४५ 
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झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्था: 
१. मशिर् संस्था 

मस
.न ं

साविक 
गाविस/नपाको 

नाम 

प्रा.
वि. 

तन.मा.
वि 

मा.वि उ.मा.वि स्नात
क 

स्नातको
त्ति 

कैकर्यत (तनजी तथा 
सामुदातयक िलुाउने) 

१ दिुपोििी ३ १ १    सामुदातयक 
२ बबचौि ३ २  १   १ तनमाबब तनजज बाकी 

सबै सामुदातयक 
३ इलमपोििी ८ १ १    सामुदातयक 
४ कोल्की ३  १    सामुदातयक 
५ िाईनास नपा  २६ ३ ८ ४   ३ मावि, १ तनमाबब ि १ 

प्रावि तनजज अरु बाकी 
सिकािी  

 जम्मा  ४३ ७ ११ ५    
 

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्ि  
साविक 

गा.वि.स./नपा को 
नाम 

स्िास्थ्य केन्िको 
प्रकृतत (स्िास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्िा.के., 

आयुिेद, अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
गापा/नपाको 
को िडा नं 

 

१ दिुपोििी १  १  
२ बबचौि १  २  
३ इलमपोििी १  ४  
४ कोल्की १  ५  
५ िाईनास न पा  ७ १५ हिेक िडा मा 

एक एक िटा 
स्िास्थ्य 
चौकी, 

१५शैयाको 
१ तनजज 
अस्पताल, 
६िटा  

स्िास्थ्य 
चौकी  

 जम्मा  ११    
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क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.िा 

नपाको नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

न ं
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ दिुपोििी      
२ बबचौि १   २ भाडामा 
३ इलमपोििी      
४ कोल्की      
५ िाईनास न पा  १  १ ८ चक्रतीथय  
 जम्मा  २     

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 
नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ दिुपोििी      
२ बबचौि १ १    
३ इलमपोििी    २  
४ कोल्की      
५ िाईनास न पा  १  १ ८ चक्रतीथय 
 जम्मा  २ १ १   

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ दिुपोििी १ १  १  
२ बबचौि १ १  २  
३ इलमपोििी ०     
४ कोल्की ०     
५ िाईनास न पा  ३ ३  ६,८,१०  
 जम्मा  ५ ५    
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क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हालका भिनहरु 
साविक 

गाविस/नपाको 
नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
गापाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा  कजच्च पक्की   
१ दिुपोििी १ १  १  
२ बबचौि    २  
३ इलमपोििी    ४  
४ कोल्की    ५  
५ िाईनास न पा  ६ २ ४ ६ देखि 

११ 
साबबकक गाविस भिन िडा न 
११ ि ७ को पजक्क ति नपाको 

आफ्नै भिन नभएको  
 जम्मा  ७ ३ ४   

 
९ िेलकुद मैदान 

क्र.स.= साविक गाविसको 
नाम 

स्थान( प्रस्तावित गापाको 
िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी    
२ बबचौि    
३ इलमपोििी    
४ कोल्की    
५ िाईनास न पा     
     
     

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी    
२ बबचौि    
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१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी    
२ बबचौि    
 इलमपोििी    
 कोल्की    
 िाईनास न पा     

 
१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं)_ 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी १ चपेे नदी 
 बबचौि २ चपेे नद्रद  
 इलमपोििी  देउिाली डाडा  
 कोल्की   
 िाईनास न पा         ७,८,९ चपेे नद्रद,  

 

३ इलमपोििी    
४ कोल्की    
५ िाईनास न पा     

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको 

िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ दिुपोििी    
२ बबचौि    
३ इलमपोििी    
४ कोल्की    
५ िाईनास न पा  ७  अस्थाई िालको  
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१४ पययटककय स्थल 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावितगापाको िडा नं) गोटा 

१ दिुपोििी १ १ िटा देउिाली डाडा 
२ बबचौि २ देउिाली डांडा 
३ इलमपोििी ४ १ इलमपोििी 
४ कोल्की   

  ५ िाईनास न पा  ११ १ िाइनासकोट 
 

(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 
क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 
१ दिुपोििी   ५   
२ बबचौि   ५  
३ इलमपोििी   १४   
४ कोल्की   ५  
५ िाईनास न पा   ६५ ८८  
 जम्मा   ६५ १०७  

 
क्र.स. 

िानेपानीको स्रोतको नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्यत 
िानेपानीको स्रोत िहेका 
गाविसको िडा नं + 

अि कायम िहने 
स्थान(प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

१     
२     
३     
४     
५     

 
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) कैकर्यत 
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+समुदातयक / 
किुमलयती 
िनको नाम 

साविक गाविसको 
नाम ि िडा न ं

अि कायम िहने 
स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िाड नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

१  दिुपोििी १ १.१५ २ िटा सा ब 
२  बबचौि २ १.००९ ६ िटा सा ब 
३  इलमपोििी ३ ि ४ १०.०१ ७ िटा सा ब 
४  कोल्की ५ ४.४० ५ िटा सा ब 
५  िाईनास न पा  ६ देखि ११ १९.०६ ३७ िटा सा ि ि 

१४ क ि 
 जम्मा  ३५.६२९ ५७ िटा सा ि ि 

१४ िटा क ि  
 

क्र.स.= मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 
साविक गाविसको 
नाम ि िडा न ं

अि कायम िहने 
स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िाड नं) 

१ िाइनास मसचाई 
आयोजना  

िाईनास न पा  ९ ७ साबबक िाईनासका करिब 
३५ प्रततसत  भू भाग मा 

मसधंचत भएको  
 

क्र.स. ताल तलैयाको 
नाम 

५ तालतलैया कैकर्यत 
साविक गाविसको नाम 

ि िडा न ं
अि कायम िहने स्थान( प्रस्तावित 

गापाको िाड नं) 
१ इलमपोििी ताल  इलमपोििी  ४  
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६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 
क्र.स. साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा 
िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ दिुपोििी मध्यम िािा कुिा पाइप 
२ बबचौि िाम्रो िािा पाइप 
३ इलमपोििी मध्यम िािा कुिा पाइप 
४ कोल्की मध्यम िािा कुिा पाइप 
५ िाईनास न पा  मध्यम िािा कुिा पाइप 

 
७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

सौचालय भएका घिििुी 
प्रततशतमा 

अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ दिुपोििी ७५  
२ बबचौि ७३  
३ इलमपोििी ७०  
४ कोल्की ८०  
५ िाईनास न पा   ९८  

 

८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 
लाग्ने अनुमातनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापा केन्ि पुग्न लाग्ने 
समय 

सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

१ ४ घण्टा  १० घण्टा  
 

९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 
क्र.स.= साविक 

गाविस िा 
नपाको नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत( तनजी िा सिकािी के 
हो उल्लेि गने) 

१ दिुपोििी २    तनजज 
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२ बबचौि २    तनजज 

३ इलमपोििी ३    तनजज 

४ कोल्की     तनजज 

५ िाईनास नपा   ११    तनजज 

 जम्मा  १८     

 

 

 

 

 

 

 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस+= साविक 

गाविस िा 

नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा प्राप्त 

गने कुल प्रततशत 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी १००   १००  

२ बबचौि ५० १५  ६५  

३ इलमपोििी ६५ १०  ७५  

४ कोल्की २० १० २० ५०  

५ िाईनास नपा     १०० १००  
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११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी मादी डाडा ि देउिाली 

डाडा 

  

२ बबचौि    

३ इलमपोििी देउिाली डाडा   

४ कोल्की    

५ िाईनास नपा  पन्थी डाडा, चपेे 

ककनाि, गिमबेसी  

५  

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी    

२ बबचौि ठाटी बजाि २७  

३ इलमपोििी    

४ कोल्की जोने बजाि २१  

५       िाईनास  बोिांङिोला,  

ततनवपप्ले , सातबबसे 

पाुँचभाइ चौतािा   

८ 

० 

५ 
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(ट) साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१     

२     

३     

४     

 

(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट) 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

       

 

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहलय सामुदातयक भिन 

िा सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / िस 

टममयनल 

१  २३ िटा 

सामुदातयक भिन  

स्याउली बजाि, 

ततनवपप्ले  हाट बजाि 

तथा तिकािी बबकक्र केन्ि 

  बोिांग िोला 

बसपाकय  

(अस्थाई) 
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(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 

  हेलीप्याडः भएको   आन्तिी विमानस्थलः नभएको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः नभएको पशुििशलाः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

अलैची िेती प्रस्तावित गापाको िडा न. १,२,३,४,५ ि ६  

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

कुििुापालन तथा गाइपालन  

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेलु साना मझौला ठुला 

२२  ८  

 

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 २३ 
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(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

 

 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 

काययविधिको अनुसूची ३ िमोजजम प्रस्तावित स्थानीय तहहरूको विस्ततृ विििर् (विकल्प २ संग 
सम्बजन्ित) 

 

प्रस्तावित बेमशसहि नगिपामलका 

क) प्रस्तावित बेमशसहि नगिपामलकाको पषृ्ठभूमम – 

प्रस्तावित बेसीसहि नगिपामलका लमजुङ जजल्लाको सदिमुकाम िहेको नगिपामलका हो । यस 
नगिपामलकामा साबबकको बेमशसहि नगिपामलका, धचती, द्रहलेटक्साि, बाुँझािेत, मसम्पानी, बाग्लुङपानी, 
ि मामलङ गिी ६ गाविस समाबेस गरिएका िन ्| यस नगिपामलकामा ऐततहामसक लमजुङ दिबाि, गाउंसहि 
कामलका मजन्दि, उदीपुि कामलका मजन्दि, कपुयिेचिि महादेि मजन्दि जस्ता िाममयक तथा ऐततहामसक 
स्थलहरु साथै किपुिेचिोि पाकय  ि कृवष पययटककय पाकय , बाल उध्िान (मकैडाडा) िहेका िन ्।  लमजुङ 
जजल्लाको बबच भागबाट बगेको मस्यायङ्दी नद्रदले यस नगिपामलकालाइ समते िमर्ीय बनाएको ि । यस 
नगिपामलकाको  केन्ि बेसीशहि जजल्लाको प्रशासतनक केन्िको रुपमा िहदै आएको ि | भौततक पूिायिाि, 
सडक संजाल तथा बजस्त विकासका दृजष्टकोर्ले यस नगिपामलका आगामी द्रदनमा अझ बढी सुदृढ हुन 
सक्ने अिस्था देखिन्ि ।   

ि) प्रस्तावित नगिपामलका संक्षिप्त परिचय  

नामः बेमशसहि नगिपामलका 
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िेत्रर्ल (िगय कक.मी):  १७०.९२७ 
केन्िः बेमशसहि  
िडा संख्याः १४ 
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि): ४६२६४ 
जनघनत्िः २७०.६६ 
आन्तरिक आम्दानी(साविक नगिपामलका + गाबबस हरु को कुल आन्तिीक आय) 
 आ.ि. ६९/७० कोः ८,०३,४८५।– 
 आ.ि ७०/७१कोः २२५५६२२ ।– 
 आ.ि. ७१/७२कोः १२३५०२७८ ।– 
 

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्ययः 

 

मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.स .नगिपामलकाहरु  

स्थानीय 
भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ बेमशसहि नगिपामलका 

बाग्लुङपानी गाविस 

बाुँझािेत गाविस 

धचती गाविस 

द्रहलेटक्साि गाविस 

मामलङ गाविस 

मसम्पानी गाविस 

 

२०७३/०५/२७ 

२०७३/०५/२८ 
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प्रस्तावित गाउुँपामलका िा नगिपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो 
का आिािहरु, 

क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
  
ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
  
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 . 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित नपाको) 
१) पूियः दोदी गाउंपामलका 
२) पजचचमः मध्य नेपाल ि दिुाडाुँडा नगिपामलका  
३) उत्तिः मस्यायङ्दी गाउुँपामलका 
४) दक्षिर्ः दिुाडाुँडा नगिपामलका  
 
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममततः २०७३।०६।०४ 
  
प्रततमलवप यसै साथ ्संग्लन गरिएको  
च) प्रस्तावित पामा गामभने नपाको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.न.ं साविकका गा.वि.स .नगिपामलकाहरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुङपानी गाविस २४५८ १६.०७८  

२ बाुँझािेत गाविस २८४४ २८.७५५  

३ बेमशसहि नगिपामलका  २९६०४ ६०.४२२  

४ धचती गाविस ५१५६ १७.६१६  

५ द्रहलेटक्साि गाविस १६७९ ९.८९६  
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६ मामलङ गाविस १२२४ १४.८९  

७ मसम्पानी गाविस ३२८९ ११.९३  

जम्मा १६६५०   

 
ि) प्रस्तावित नगिपामलका नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाउपामलका / 

नगिपामलका (पायक ि नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न्ने) 
१.  सुन्दिबजाि 
२.  मस्यायङ्दी 
 

ज) प्रस्तावित  नगिपामलकाको िडा विभाजनः 

क्र.स. 

प्रस्तावित 
न.पा.को िडा 

नं. 

साविक गा.वि.स. ि नगिपामलकाका 
िडाहरु 

प्रस्तावित न.पा.को 
िडाको जनसंख्या 

 

 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम 

िडा नं 

१ १ बेमशसहिनगिपामलका  १, २ २६९२ 

२ २ बेमशसहिनगिपामलका  ३,४,५  ३६०३ 

३ ३ बेमशसहिनगिपामलका  ६,७  ३०२८ 

४ ४ बेमशसहिनगिपामलका  १७, १८ ११८५ 

५ ५ बेमशसहिनगिपामलका  १५,१६ १७७९ 

६ ६ मामलङ सब ै १२२४ 

७ ७ बाग्लुङपानी सब ै २४५८ 
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८ ८ मसम्पानी सब ै ३२८९ 

९ ९ बेमशसहिनगिपामलका  १३, १४ १८९५ 

१० १० बेमशसहिनगिपामलका  १०, ११, १२ ९५०६ 

११ ११ बेमशसहिनगिपामलका ८,९ ५९३६ 

१२ १२ बाुँझािेत सब ै २८४४ 

१३ १३ द्रहलेटक्साि सब ै १६७९ 

१४ १४ धचती सब ै ५१६६ 

जम्मा  ४६४८४ 

 
झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्थाः 

१. मशिर् संस्था 

मस.नं साविक 
गाविस 

को/नपाको 
नाम 

प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत 
(तनजी तथा 
सामुदातयक 
िलुाउने) 

१ बाग्लुन्ग
पानी 

५ १ १     

२ बाुँझािेत १२  १     

३ बेमशसहि  २१   ६ २ १  

४ धचती ६ २ १ १    
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५ द्रहलेटक्सा
ि 

३ १      

६ मामलगं ३  १     

७ मसम्पानी ७ २ १     

 
 

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्ि 

साविक 
गा.वि.स 

. ̸नपाको नाम 

स्िास्थ्य 
केन्िको प्रकृतत 

(स्िास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्िा.के.

, आयुिेद, 
अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
नपाको िडा 

नं 

 

१ बाग्लुङपानी स्िास्थ्य चौकी    

२ बाुँझािेत स्िास्थ्य चौकी    

३ बेमशसहि  ५ स्िास्थ्य 
चौकी 

३ अस्पताल ()   

४ धचती स्िास्थ्य चौकी    

५ द्रहलेटक्साि स्िास्थ्य चौकी    

६ मामलङ स्िास्थ्य चौकी    

७ मसम्पानी स्िास्थ्य चौकी    
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क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 

साविक गा.वि.स.िा 
नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नगिपामलका को  िडा 

नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   

१ बाग्लुङपानी १  प
जक्क 

७  

२ बाुँझािेत      

३ बेमशसहि       

४ धचती      

५ द्रहलेटक्साि      

६ मामलङ      

७ मसम्पानी      

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्ि 

साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नपाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   

१ बाग्लुन्गपानी      

२ बाुँझािेत      
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३ बेमशसहि       

४ धचती १   १४  

५ द्रहलेटक्साि      

६ मामलङ १ कच्ची  ६  

७ मसम्पानी      

 

क्र.स 

५=हुलाक कायायलय 

साविक गाविस /नपाको 
नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नपाको िडा 

नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   

१ बाग्लुङपानी     अततरिक्त 
हुलाक  

२ बाुँझािेत     अततरिक्त 
हुलाक  

३ बेमशसहि न पा  १  १  अततरिक्त 
हुलाक  

४ धचती     अततरिक्त 
हुलाक  

५ द्रहलेटक्साि     अततरिक्त 
हुलाक  
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६ मामलङ     अततरिक्त 
हुलाक  

७ मसम्पानी     अततरिक्त 
हुलाक  

 

 

क्र.स 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नगिपामलकाको 

िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पक्की   

१ बाग्लुङपानी १  १   

२ बाुँझािेत १ १    

३ बेमशसहि  ४ १ ३   

४ धचती १ 

 

 १  बन्दैगिेको 

५ द्रहलेटक्साि १ १   िैन 

६ मामलङ १ 

 

 १   

७ मसम्पानी १ १    
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८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटःM 

क्र.स. साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुङपानी    

२ बाुँझािेत    

३ बेमशसहि     

४ धचती    

५ द्रहलेटक्साि    

६ मामलगं    

७ मसम्पानी    

 

९ िेलकुद मैदान 

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बेमशसहि नगिपामलका ९  १२०*८० मम  बन्दै 
गिेको  

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बेमशसहि नगिपामलका १०   ५०*५० मम   
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११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 

क्र.स साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बेमशसहि बेमशसहि न पा ९   पूिायिाि 
तनमायर् 
नभएको  

२ बेमशसहि   पूिायिाि 
तनमायर् 
नभएको 

 

१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ बेमशसहि गाउपामलका  बेमशसहि 
नगिपामलका  

  

 

१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

कैकर्यत 

१ बेमशसहि नगिपामलका मा सम्भि भएको    

 

१४ पययटककय स्थल  



154 

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको 
नाम 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

गोटा कैकर्यत 

१ बाुँझािेत  १  

२ गाउसहि   ३  

३ पुिानकोट   २  

४ चण्डीस्थान  १  

५ द्रहलेटक्साि  १  

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 

१ बाग्लुङपानी गाविस िैन  िैन  १५ ककमी   

२ बाुँझािेत गाविस िैन  िैन  २० ककमी   

३ बेमशसहि  नगिपामलका १५ ककमी  ५ ककमी  १५ ककमी   

४ धचती गाविस िैन  िैन  २० ककमी   

५ द्रहलेटक्साि गाविस िैन  िैन  १३ ककमी   

६ मामलङ गाविस िैन  िैन  ८ ककमी   

७ मसम्पानी गाविस िैन  ३ ककमी  २३ ककमी  
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क्र.स
. 

िानेपानीको स्रोतको 
नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्यत 

िानेपानीको स्रोत िहेका 
गाविस िा नपाको िडा न ं+ 

अि कायम िहने 
स्थान(प्रस्तावित 
गापा िा नपाको 

िडा न)ं 

१ बेमशसहि िानेपानी 
(मजुिा िोला ) 

   

 

क्र.स ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

कैकर्यत 

+समुदातयक / 
किुमलयती िनको 

नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम 
िहने स्थान( 

प्रस्तावित गापा 
िा नपाको िाड 

नं) 

१  बाग्लुङपानी ७ ८.७९५  

२  बाुँझािेत १२ १४.२०   

३  बेमशसहि नगिपामलका २, ३ १६.१९५२   

५  धचती १४ ३.२४३८   

७  द्रहलेटक्साि १३ ३.४९   

८  मामलङ ६ ५.८४३७   

११  मसम्पानी ८ २.७३७८   
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क्र.स.
= 

मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 

१     

 

क्र.स ताल तलैयाको 
नाम 

५ तालतलैया कैकर्यत 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 

१ भकुन्ड ेताल  बेमशसहि 
नगिपामलका  

बेमशसहि नगिपामलका  

 
६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ बाग्लुङपानी जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

२ बाुँझािेत जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

३ बेमशसहि नगिपामलका जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  
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४ धचती जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप 

५ द्रहलेटक्साि जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

६ मामलगं जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत)  

पाइप  

७ मसम्पानी जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

 

७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

सौचालय भएका 
घिििुी प्रततशतमा 

अि कायम हुन ेईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ बाग्लुङपानी १००   

२ बाुँझािेत १००  

३ बेमशसहि नगिपामलका १०० २ 

४ धचती १००  

५ द्रहलेटक्साि १००  

६ मामलङ १००  

७ मसम्पानी १००  
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अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 
लाग्ने अनुमातनत समय(घण्टा) 

िाडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्ि 
पुग्न लाग्ने समय 

सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

७ (बाग्लुङपानी) २ घण्टा  ४ घण्टा  

१२ (बाुँझािेत) ३ घण्टा  ५ घण्टा  

१०, ११ (बेमशसहि 
नगिपामलका) 

३ घण्टा  ५ घण्टा  

१४ (धचती) २  घण्टा  ४ घण्टा  

१३ (द्रहलेटक्साि) २.५  घण्टा  २.५ घण्टा  

६ (मामलङ) ३ घण्टा  ५ घण्टा  

८ (मसम्पानी) १.५ घण्टा  ३.५ घण्टा  

िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स साविक गाविस िा 
नपाको नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक 
कैकर्यत( तनजी िा सिकािी 

के हो उल्लेि गने) 

१ बाग्लुङपानी 
गाविस 

२    तनजज  

२ बाुँझािेत गाविस २     तनजज  

३ बेमशसहि 
नगिपामलका 

  १० ९  
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४ धचती गाविस      

५ द्रहलेटक्साि 
गाविस 

२    तनजज  

६ मामलङ गाविस १    तनजज  

७ मसम्पानी गाविस २    तनजज  

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस

+= 

साविक गाविस 

िा नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युत

िाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्यत 

१ बाग्लुङपानी   ३९ 

घिििुी  

५३५ घिििुी   

२ बाुँझािेत १०२ 

घिििुी  

४० 

घिििुी  

५८५ घिििुी    

३ बेमशसहि 
नगिपामलका 

  ५२०० 

घिििुी  

  

४ धचती   १२०१ 

घिििुी  

  

५ द्रहलेटक्साि   ४४१ घिििुी    
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६ मामलङ  १८८ 

घिििुी  

२१३ घिििुी    

७ मसम्पानी   ६८६ घिििुी    

११ िलुा िेत्र 

क्रस साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ बाग्लुङपानी बाग्लुन्गपानी    

२ बाुँझािेत    

३ बेमशसहि नगिपामलका शिेा    

४ धचती िाम्चोक बेशी    

५ द्रहलेटक्साि द्रहलेटक्साि    

६ मामलङ    

७ मसम्पानी    

 

ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 
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१ बाग्लुङपानी कपुि गाउ  १४  

२ बाुँझािेत िासुि बेशी  ५   

३ बेमशसहि नगिपामलका बेमशसहि   

४ धचती ततलाहाि  २०   

५ द्रहलेटक्साि    

६ मामलङ    

७ मसम्पानी मसम्पानी गोपाल डाडा 

नया बगैचा   

४  

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस संग्राहलय सामुदातयक 

भिन िा 

सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री 

केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / िस 

टममयनल 

१ बाग्लुन्गपा
नी 

आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

२ बाुँझािेत आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

३ बेमशसहि 
नगिपामलका 

४ ओटा  बेमशसहि बजाि  ि  ि  कच्ची  २ 

ओटा 
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४ धचती आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

५ द्रहलेटक्साि आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

६ मामलगं आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

७ मसम्पानी आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

 

 साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१     

 

(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट)_ 

क्रस+

= 

अचल सम्पवत्त इकाइ( िटा, विगाहा, 

िोपनी, कठ्ठा आदी) 

स्िाममत्ि िहेका साविक 

गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन   िैन  

२ जममन   िैन  

३ गाडीL   ि  

४ मोटिसाईकल   ि  
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५ अन्य मेशीनिी   दमकल, 

डोजि  

५ अन्य    

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

१ किापुिेचिोि 
महादेि  

बेमशसहि मजस्जद  चण्डीस्थान 

गुम्बा  

४ ओटा 

बेमशसहि मा  

 

२ कामलका 
(गाउसहि ) 

 प्रगतत टोल 

गुम्बा  

  

३ कामलका  
(उदीपुि) 

    

४ प्रर्ामी मशि 
मजन्दि (धचती 

) 

    

 

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 

  हेलीप्याडः भएको 

  आन्तिीक  विमानस्थलः भएको ति प्रयोग हुन नसकेको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  
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शिदाहः नभएको (स्थान तनजचचत भएको ति पुबयिाि नभएको ) 

पशुििशलाः नभएको  

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ सुन्तला (धचती ि बेमशसहि ) 

   अलैची (बाुँझािेत ) 

२ ब्यिसायीक िेती ( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

अगायतनक िेतत थोिै मात्र मा बझािेत मा सुरु भएको  

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापा ि नगिपामलकाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेल ु साना मझौला ठुला 

 १०   

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 ९० 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४   
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प्रस्तावित दिुाडाुँडा नगिपामलका 

क) प्रस्तावित दिुाडाुँडा नगिपामलकाको पषृ्ठभूमम – 

प्रस्तावित दिुाडाुँडा नगिपामलका साविकको सुन्दिबजाि नगिपामलका ि साविकका दिुाडाुँडा,चन्िेचिि, 
मसन्दिेु, िसुेनी ि नेटा गाविस समायोजन गिेि प्रस्ताि गरिएको ि ।  लमजुङ जजल्लाको दक्षिर् भागमा 
पने यस नगिपामलका जजल्ला सदिमुकाम बेसीशहिबाट १५ ककमी दक्षिर्मा पदिय । िाजिानी 
काठमान्डौबाट करिब १६० ककमी पजचचममा पदिय । पथृ्िी िाजमागयको १३४ ककमी पजचचम डुम्रेबाट 
मनाङतर्य को २७ ककमीको यात्रा पति यस नगिपामलका पुग्न सककन्ि । मूख्य प्रिेशद्िािको रूपमा लमजुङ 
जजल्ला प्रिेश यसै नगिपामलकाबाट शुरूिात हुन्ि । शैक्षिक द्रहसािले अग्रर्ी स्थानमा िहेको यस िेत्रमा 
देशकै अल्पसंख्यक दिूाजाततको बसोबास िहेको ि । दिुाजातीले बसेबास गिेको स्थानलाइ दिुाडाुँडा भन्ने 
गरिएको ि यसै नामबाट नगिपामलकाको नाम समेत दिुाडाुँडा प्रस्ताि गरिएको ि । प्रस्तावित दिुाडाुँडा 
नगिपामलकाको केन्ि सुन्दिबजाि प्रस्तावित गरिएको ि । भोटेओडाि, पाउुँदी, सुन्दिबजाि, ित्रीठाुँटी, 
च्यानपाटा यस िेत्रका मुख्य ्यापारिक केन्ि हुन ् । मसन्दिेुढंुगा, िजेपाकय , तुलुयङकोट, गरे्शमामलका 
मजन्दि यस िेत्रका पयटयकीय महत्ि बोकेका स्थल हुन ्। २०६८ को जनगर्ना अनुसाि प्रस्तावित यस 
नगिपामलकाको कुल जनसंख्या २८५६१ िहे पतन यस िेत्रको जनसंख्या तीब्ररूपमा बदृ्द्रद भइिहेको ि अन्य 
पूिायिाि समेतलाइ ध्यानमा िािी यस इकाइलाइय नगिपामलकाको रूपमा प्रस्ताि गरिएको ि ।     
 

ि) प्रस्तावित नगिपामलको संक्षिप्त परिचय  
नाम्ः दिुाडाुँडा नगिपामलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी) ७९.९२ 
केन्ि्ः सुन्दिबजाि 
िडा संख्या्ः१२ 
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि) २८५६१ 
जनघनत्ि्ः ३५७.३७ जना प्रततिगय कक.मी. 

आन्तरिक आम्दानी(साविक गाविस ̸नपाको कुल आन्तिीक आय) 
आ.ि. ०६९̸७० कोः ७१८०००।– (सात लाि अठाि हजाि मात्र) 
 आ.ि ०७०̸७१ कोः ११२९०००।– (एघाि लाि उनन्तीस हजाि मात्र) 
 आ.ि. ०७१̸७२ कोः २१,२४,०००।– (एक्काइस लाि चौविस हजाि मात्र ) 



166 

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्यय्ः 

मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.स .̸नगिपामलकाहरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नगिपामलका, 
दिुाडाुँडा गाविस, चन्िेचिि 
गाविस, मसन्दिेु गाविस, 
िसुेनी गाविस, नेटा गाविस  

 साविक मसन्दिेु गाविस  
(दिूा जाततको बाहुल्यता) िडा 
नं १ (प्रस्तावित) 

प्रस्तावित 
िडा नं १ 
जम्मा 
जनसंख्या 
१३६६ 
दिुाजातत 
१०६६ (७८ 
Ü_ 

 
प्रस्तावित गाउुँपामलका िा नगिपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो 

का आिािहरु, 
क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
 १. अल्पसंख्यक दिुा जाततको बसोबास िहेको ।  
 २. 
 ३. 
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित दिुाडाुँडा नपाको) 
१) पूिय् ः िाइनास ि दोदी गाउुँपामलका  
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२) पजचचम्ः मध्यनेपाल नगिपामलका 
३) उत्ति्ः बेसीशहि नगिपामलका 
४) दक्षिर््ः तनहुुँ 
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममतत्ः २०७३।०६।०४  
च) प्रस्तावित दिुाडाुँडा नपामा गामभने गाविस ̸नपाको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.नं. साविकका गा.वि.स . ̸नगिपामलकाहरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय कक.मी) कैकर्यत 
१ सुन्दिबजाि नगिपामलका २०४७५ ४३.०८  
२ दिुाडाुँडा गाविस, १७८६ ५.८४  
३ चन्िेचिि गाविस, १९५८ ८.४१  
४ मसन्दिेु गाविस, १३९१ ९.०२  
५ िसुेनी गाविस १२५४ ५.४३  
६ नेटा गाविस १६९७ ८.१३  
 जम्मा २८५६१ ७९.९२  

 
 
ि) प्रस्तावित दिुाडाुँडा नपा नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाविस ̸नपाहरु (पायक 
ि नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न््ने) 

१. भािते ि अचयलबोट गाविस 
२. िाइनास नगिपामलका 
३. मध्यनेपाल नगिपामलका  
४. बेसीशहि नगिपामलका 

 
ज) प्रस्तावित दिुाडाुँडा नपाको िडा विभाजन्ः 

क्र.स. 

प्रस्तावित 
दिुाडाुँडा 

न.पा.को िडा 
नं. 

साविक गा.वि.स. ि नगिपामलकाका िडाहरु 
प्रस्तावित गाउुँपामलका 

̸न.पा.को िडाको जनसंख्या साविक गाविस िा नपाको 
नाम 

िडा नं 

१ १ मसन्दिेु गाविस सि ै १३९१ 
२ २ नेटा गाविस सि ै १६९७ 
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३ ३ िसुेनी गाविस सि ै १२५४ 
४ ४ सुन्दिबजाि नपा १३ ि १४ १८५५ 
५ ५ सुन्दिबजाि नपा ११ ि १२ २६४६ 
६ ६ चन्िेचिि गाविस सि ै १९५८ 
७ ७ दिुाडाुँडा गाविस सि ै १७८६ 
८ ८ सुन्दिबजाि नपा ९ ि १० १६९९ 
९ ९ सुन्दिबजाि नपा ६ ि ८ ३५९३ 
१० १० सुन्दिबजाि नपा ७ ि ५ ३१२२ 
११ ११ सुन्दबजाि नपा १ ि २ १९९७ 
१२ १२ सुन्दिबजाि नपा ३ ि ४ ५५६३ 

 
झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्था्ः 

१. मशिर् संस्था (तनजी विद्यालय अलग्गै िाखिएको) 
मस.न ं साविक गाविस 

को/नपाको नाम 
प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत 

(तनजी तथा 
सामुदातयक 
िलुाउन)े 

१ सुन्दिबजाि नपा १२ २ ५ ३ ३  नीजजतर्य  
प्रावि ४ 
उ/मावि ४ 

 
२ दिुाडाुँडा गाविस ३  १     
३ चन्िेचिि गाविस २   १ १   
४ मसन्दिेु २  १     
५ नेटा ३  १    तनजीतर्य   

प्रावि १ 
६ िसुेनी २ १ १     
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क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्ि 
साविक गा.वि.स 
. ̸नपाको नाम 

स्िास्थ्य केन्िको प्रकृतत 
(स्िास्थ्य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयुिेद, अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य 
संस्थाको 
शैया 

संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
गापा ̸नपाको 
िडाौ नं 

 

१ सुन्दिबजाि नपा अस्पताल १ १५ १०  

२ दिुाडाुँडा गाविस स्िास्थ्य चौकी १  ७  

३ चन्िेचिि गाविस प्रा.स्िा.के १  ६  

४ मसन्दिेु स्िास्थ्य चौकी १  १  

५ नेटा स्िास्थ्य चौकी १  २  

६ िसुेनी स्िास्थ्य चौकी १  ३  
 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.िा 

नपाको नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापा ̸नपाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ सुन्दिबजाि नपा १  १ १०  
२ दिुाडाुँडा गाविस      
३ चन्िेचिि गाविस १ १   भाडामा  
४ मसन्दिेु      
५ नेटा      
६ िसुेनी      

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
गापा ̸नपाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
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१ सुन्दिबजाि नपा १  १   
२ दिुाडाुँडा गाविस      
३ चन्िेचिि गाविस १ १   भाडामा 
४ मसन्दिेु      
५ नेटा      
६ िसुेनी      

 

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविस /नपाको 

नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 

गापा ̸नपाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ सुन्दिबजाि नपा २ २  सुन्दिबजाि 

१० ि १४ 
१ आफ्नै 
भिन, १ 
गाविस 
भिनमा 

२ दिुाडाुँडा गाविस     अततरिक्त 
हुलाक िहेको 
ति आफ्नो 

भिन 
नभएको 

३ चन्िेचिि गाविस     
४ मसन्दिेु     
५ नेटा     
६ िसुेनी     

 
 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 
साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 

गापा ̸नपाको िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा कजच्च पक्की   
१ सुन्दिबजाि नपा ३ १ २ दिुाडाुँडा ४ ि ८ ि 

१२   
 

२ दिुाडाुँडा गाविस १  १ दिुाडाुँडा ७  
३ चन्िेचिि गाविस १  १ दिुाडाुँडा ६  
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४ मसन्दिेु १ १  दिुाडाुँडा १  
५ नेटा १ १  दिुाडाुँडा २  
६ िसुेनी १  १ दिुाडाुँडा ३  

 
 

८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटःM 
क्र.स. साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नगिपामलका दिुाडाुँडा नपा ९ ०.०१  
२     
३     

 
९ िेलकुद मैदान 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा १० ०.०५  
२ सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा ४ ०.०४ कुन्िा 
३ मसन्दिेु नपा दिुाडाुँडा नपा १ ०.०५  

 

 

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको 
नाम 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा  ५  पिेिाडाुँडा 
 सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा  ९  ढोडडमसङ 
 सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा  ११  ताकुय  
 सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा  ११  भोटेओडाि 
३ चन्िेचिि गाविस दिुाडाुँडा नपा  ६  िजे पाकय  

 च्यानपाटा 
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१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नगिपामलका दिुाडाुँडा नपा ९ ि १० २ ककमी सुन्दिबजाि 
२ सुन्दिबजाि नगिपामलका दिुाडाुँडा नपा ११ ि १२ २ ककमी भोटेओडाि 

 
१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा १० पाउुँदीढीक 
 

१४ पययटककय स्थल  
क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको 

नाम 
स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं)_ 
गोटा कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा ११ १ ताकुय कोट 
३ चन्िेचिि गाविस दिुाडाुँडा नपा ६ १ िजेपाकय  
४ मसन्दिेु दिुाडाुँडा नपा १ १ तुलुयङकोट 

/मसन्दिेुढंुगा 
 

(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 
क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 
१ सुन्दिबजाि नपा ि 

चन्िेचिि,दिुाडाुँडा, नेटा,मसन्दिेु ि 
िसुेनी गाविस 

१२  ५० ७१ प्रस्तावित 
नपाको 
एकमुष्ट 

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 
क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा  ११  िबत्रठाुँटी 
२     
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समािेश 
गरिएको  

 
क्र.स. 

िानेपानीको स्रोतको 
नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्यत 
िानेपानीको स्रोत िहेका गाविस 

िा नपाको िडा नं + 
अि कायम िहने 

स्थान(प्रस्तावित गापा 
िा नपाको िडा नं) 

१ भाुँगु िापा मसन्दिेु गाविस दिुाडाुँडा नपा १  
२ ककरिञ्च ेिापा बेसीशहि नपा बेसीशहि नपा ४  
३ लसुने िापा सुन्दिबजाि नपा ९ दिुाडाुँडा नपा ८  
४ दािेगौडा िापा बेसीशहि नपा बेसीशहि नपा ४  

 
क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 

ककमम) 
कैकर्यत 

+समुदातयक / 
किुमलयती िनको 

नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम िहने 
स्थान( प्रस्तावित 
गापा िा नपाको 

िाड नं) 
१ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि नपा दनुपा 

४,५,८,९,१०,११,१२ 
१५.७  

२ दिुाडाुँडा गाविस दिुाडाुँडा गाविस दिुाडाुँडा नपा २.१६  
३ चन्िेचिि गाविस चन्िेचिि गाविस दिुाडाुँडा नपा  १.४२  
४ मसन्दिेु गाविस मसन्दिेु गाविस दिुाडाुँडा नपा  ४.७५  
५ नेटा गाविस नेटा गाविस दिुाडाुँडा नपा  ४.३७  

६ िसुेनी गाविस िसुेनी गाविस दिुाडाुँडा नपा  १.१८  
 

क्र.स.= मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 
साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 
१ हाुँडटेाि मसचंाइ सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा ५ पिेिाडाुँडा 
२ ककरिञ्च ेमसचंाइ सुन्दिबजाि नपा दिुाडाुँडा नपा ८ ताकुय  
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३ वपरिन्तेबेसी मसचंाइ चन्देचिि गाविस दिुाडाुँडा नपा ६  
 

क्र.स.= ताल तलैयाको 
नाम 

५ तालतलैया कैकर्यत 
साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा नं 
अि कायम िहने स्थान( प्रस्तावित 

गापा िा नपाको िाड नं) 
१ कनै पतन 

तालतलैया 
नभएको 

   

 
६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ सुन्दिबजाि नपा ९५ प्रततशत पाइप  
२ दिुाडाुँडा गाविस ८४ प्रततशत पाइप 
३ चन्िेचिि गाविस ८० प्रततशत पाइप 
४ मसन्दिेु गाविस ८८ प्रततशत पाइप 
५ नेटा गाविस ८० प्रततशत पाइप 
६ िसुेनी गाविस ९० प्रततशत पाइप 

 
७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

सौचालय भएका घिििुी 
प्रततशतमा 

अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ सुन्दिबजाि नपा १०० ४ 
२ दिुाडाुँडा गाविस १००  
३ चन्िेचिि गाविस १००  
४ मसन्दिेु गाविस १००  
५ नेटा गाविस १००  
६ िसुेनी गाविस १००  
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८ दिुाडाुँडा नपा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न लाग्ने 
अनुमातनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट दिुाडाुँडा नपाको केन्ि 
पुग्न लाग्ने समय 

सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

१  ३ ५ 
२ ३ ५ 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक गाविस िा 
नपाको नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत  

१ सुन्दिबजाि नपा ३५ ४ ४ २  

२ दिुाडाुँडा गाविस ३     

३ चन्िेचिि गाविस ३ १    

४ मसन्दिेु गाविस १     

५ नेटा गाविस २     

६ िसुेनी गाविस ३     

 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस+= साविक गाविस 

िा नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा   ९७   

२ दिुाडाुँडा गाविस   ९९   
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३ चन्िेचिि गाविस   ९८   

४ मसन्दिेु गाविस   ९८   

५ नेटा गाविस   १००   

६ िसुेनी गाविस   ९९   

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा ित्रीठाुँटी ०.५  

२ दिुाडाुँडा गाविस    

३ चन्िेचिि गाविस च्यानपाटा ०.१  

४ मसन्दिेु गाविस    

५ नेटा गाविस    

६ िसुेनी गाविस    

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा सुन्दिबजाि ०  

२ सुन्दिबजाि नपा ित्रीठाुँटी १.५  

३ सुन्दिबजाि नपा भोटेओडाि ३  



177 

 

 

(ट) साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१ सुन्दिबजाि नपा    

२ दिुाडाुँडा गाविस    

३ चन्िेचिि गाविस    

४ मसन्दिेु गाविस    

५ नेटा गाविस    

६ िसुेनी गाविस    

 

(ठ) प्रस्तावित दिुाडाुँडा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट)_ 

४ सुन्दिबजाि नपा पाउुँदी २  

५ सुन्दिबजाि नपा कुन्िा १०  

६ चन्िेचिि गाविस च्यानपाटा ९  

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहलय सामुदातयक भिन 

िा सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / िस 

टममयनल 

१  ७  २  १ 
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क्रस+= अचल सम्पवत्त इकाइ( िटा, विगाहा, 

िोपनी, कठ्ठा आदी) 

स्िाममत्ि िहेका साविक 

गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन ८ गोटा   

२ जममन    

३ गाडी १ गोटा   

४ मोटिसाईकल    

५ अन्य मेशीनिी    

५ अन्य    

 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

 ४ १ ४ २  

      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 

  हेलीप्याडः २ 

  आन्तिी विमानस्थलः नभएको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः भएको (पाउदीढीक) 
पशुििशलाः २ 

 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 
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१ पकेट िेती भए÷ नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

तिकािी िेती, बाख्रापालन, कुििुापालन 

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापा ि नगिपामलकाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेलु साना मझौला ठुला 

२ ४ १  

(द) प्रस्ताविक दिुाडाुँडा नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 १५ 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

 

 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 
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प्रस्तावित मध्यनेपाल नगिपामलका 

प्रस्तावित मध्यनेपाल नगिपामलकाको पषृ्ठभूमम  

प्रस्तावित मध्यनेपाल नगिपामलका नेपालकै मध्य भाग ि लमजुङ  जजल्लाको पजचचमी भाग मा अिजस्थत 

ि| यस नगिपामलका मा साबबक मध्यनेपाल नगिपामलका ि साबबक किापुटाि नगिपामलका मा साबबक 

का पसगाउुँ , भोजे ि धगलुंग गाबबस समाबेस गरिएको ि | सडक संजाल को द्रहसाब ले मात्र मा िेिै सडक 

तनमायर् भए पतन उत्तिी भेग का धगलुंग भोजे ि  पसगाउुँ गाबबस मा सडक तनमायर् ले गतत मलन सकेको 

िैन |यस िेत्र मा ऐततहामसक इशानेस्िि महादेि मजन्दि िहेको ि | यस नगिपामलका मभत्र विमभन्न जात 

जातत िमय संस्कृतत को सजम्मश्रर् िहेको ि | ्यापक बजाि बबस्ताि हुदै गिेको यस नगिपामलका को 

केन्ि भोलेटाि प्रस्तावित गरिएको ि | 

प्रस्तावित नगिपामलको संक्षिप्त परिचय  
नामः मध्यनेपाल नगिपामलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी): १७६.००३ 
केन्ि: भोलेटाि 
िडा संख्या: १२ 
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि): २६९३३ 
जनघनत्िः १५३.०२८ 

आजन्तरिक आम्दानी(साविक गाविस/नपाको कुल आन्तिीक आय) 

 आ.ि. ०६९/७० कोः ३७८१५३ 
 आ.ि ०७०/७१ कोः ४०८३२० 
 आ.ि. ०७१/७२ कोः ५७९९९८ 
 

स्थानीय गोष्ठीको तनर्ययः 
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मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.स .̸नगिपामलकाहरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका      

२ किापू नगिपामलका     

३  धगलुङ गाविस    

४ भोजे  गाविस    

५ पसगाउुँ  गाविस    

 

प्रस्तावित गाउुँपामलका िा नगिपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो 
का आिािहरु, 

 
 

क) विशषे िेत्र हुने आिाि 

 

ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 

 

ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 

 
मसमाना  प्रस्तावित गापा/नपाको) 

१) पूियः सुन्दिबजाि न पा , बेमशसहि न पा. 
२) पजचचमः कास्की जजल्ला  
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३) उत्तिः भुजुङ, घनपोििा, कास्की 
४) दक्षिर्ः तनहुुँ  
 
स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममततः २०७३।०६।०४ 

प्रस्तावित गापा/नपामा गामभने गाविसको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.न.ं साविकका गा.वि.स . ̸नगिपामलकाहरुको  जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   १०८५२ ४६.८१३  

२ किापू नगिपामलका  १०८३६ ५८.८९६  

३  धगलुंग  १५५९ १६.२८  

४ भोजे  १९९२ २८.३९४  

५ पसगाउुँ  १६९४ २५.६२  

 
प्रस्तावित नपा नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी नपाहरु (पायक ि नजजकको दिुीको 
आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न्ने) 

१. सुन्दिबजाि नगिपामलका 
२. बेमशसहि नगिपामलका 

प्रस्तावित नपाको िडा विभाजनः 

क्र.स
. 

प्रस्तावित न.पा.को 
िडा नं. 

साविक गा.वि.स. ि 
नगिपामलकाका िडाहरु 

प्रस्तावित न.पा.को 
िडाको जनसंख्या साविक गाविस 

िा नपाको 
नाम 

िडा नं 

१ १ (पसगाउुँ ) पसगाउुँ सबै १६९४ 
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२ २ (भोजे ) भोजे सबै १९९२ 
३ ३ (धगलुंग ) धगलुंग सबै १५५९ 

४ ४ (किापू ) 
किापुटाि 
नगिपामलका  

९, १०, ११ २१२७ 

५ ५ ( इशानेस्िि ) 
किापुटाि 
नगिपामलका  

६, ७, ८  २९९१ 

६ ६ (बांगे्र ) 
किापुटाि 
नगिपामलका  

१, २ १६५९ 

७ ७ (जजता ) 
मध्यनेपाल 
नगिपामलका  

१, २, ३  २१९१ 

८ ८ (ता.टक्साि ) 
मध्यनेपाल 
नगिपामलका  

४, ५  २४२४ 

९ ९ (सुययपाल ) 
मध्यनेपाल 
नगिपामलका  

६, ७  १५६२ 

१० १० (िम्घा ) 
मध्यनेपाल 
नगिपामलका  

१०, ११, १२  ३१५८ 

११ ११ (सममभन््यांग ) 
मध्यनेपाल 
नगिपामलका  

८, ९  १५१७ 

१२ १२ (भोलेटाि) 
किापू टाि 
नगिपामलका  

३, ४, ५  ४०५९ 

 
संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्थाः 

१. मशिर् संस्था 
मस.
नं 

साविक 
गाविस 
को/नपाको 
नाम 

प्रा.वि
. 

तन.मा.
वि 

मा.वि उ.मा.
वि 

स्नात
क 

स्नातकोत्ति कैकर्यत 
(तनजी तथा 
सामुदातयक 
िलुाउने) 

१ मध्यनेपा
ल 
नगिपामल
का   

१२ २  ४ २ २   
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२ किापू 
नगिपामल
का  

१६ २  ५ १ १   

३  धगलुंग  ३   १    
४ भोजे  ८ १ १     
५ पसगाउुँ    १     
 

क्र.स
. 

२. स्िास्थ्य केन्ि 
साविक 
गा.वि.स 
. ̸नपाको नाम 

स्िास्थ्य 
केन्िको प्रकृतत 
(स्िास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्िा.के
., आयुिेद, 
अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
नपाको िडा 
नं 

 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

५ स्िास्थ्य 
चौकी  
१ अस्पताल  

५ शैया   

२ किापू 
नगिपामलका  

४ स्िास्थ्य 
चौकी 

   

३  धगलुंग  १ स्िास्थ्य 
चौकी 

 ३  

४ भोजे  १ स्िास्थ्य 
चौकी 

 २  

५ पसगाउुँ  १ स्िास्थ्य 
चौकी 

 १  

 

क्र.
स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित नपाको िडा 

नं 
कैकर्यत 
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साविक गा.वि.स.िा 
नपाको नाम 

गोटा कच्ची प
क्की 

  

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

१ १  १०  

२ किाप ूनगिपामलका  १  १ १२  
३  धगलुंग  ०     
४ भोजे  ०     
५ पसगाउुँ  ०     
 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नपाको िडा 
नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ मध्यनेपाल 

नगिपामलका   
१ १    

२ किापू नगिपामलका  १  १   
३  धगलुंग       
४ भोजे       
५ पसगाउुँ       
 

क्र.स 

हुलाक कायायलय 
साविक गाविस /नपाको 
नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 
नपाको िडा 
नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च प
जक्क 
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१ मध्यनेपाल नगिपामलका   ५ ओटा 
अततरिक्त 
हुलाक  

   आफ्नै भिन 
िैनन ्

२ किापू नगिपामलका  ४ ओटा 
अततरिक्त 
हुलाक 

   आफ्नै भिन 
िैनन ्

३  धगलुंग  १ ओटा 
अततरिक्त 
हुलाक 

   आफ्नै भिन 
िैनन ्

४ भोजे  १ ओटा 
अततरिक्त 
हुलाक 

   आफ्नै भिन 
िैनन ्

५ पसगाउुँ  १ओटा 
अततरिक्त 
हुलाक 

   आफ्नै भिन 
िैनन ्

 

 
क्र.स 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 
साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित नपाको 

िडा न ं
कैकर्यत 

प
जक्क 

कजच्च प
क्की 

  

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   ३  १    
२ किापू नगिपामलका  १  १    
३  धगलुंग      भिन 

नभएको  
४ भोजे   १    
५ पसगाउुँ   १    यक कोठे  
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८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटःM 
क्र.स. साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

 िैन     
 

९ िेलकुद मैदान 
क्र.स
. 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका      
२ किापू नगिपामलका   १ सानो िंगशाला 

भएको  
सानो 
कबड हल 

३  धगलुंग     
४ भोजे     
५ पसगाउुँ     
१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स
. 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   नभएको    मध्यबबन्द ु
पाकय  
बनाउन 
प्रस्ताब 
गिेको  

२ किापू नगिपामलका  नभएको    
३  धगलुंग  नभएको    
४ भोजे  िडा न ८ मा एक सानो 

पाकय  िहेको  
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५ पसगाउुँ  १ मसन्ग्दी पाकय     
 

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 
क्र.स साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका     िैन  
२ किापूटाि नगिपामलका  भोलेटाि कच्ची 

बसपाकय   
 कुन ै पतन 

पुबयिाि 
नभएको  

३  धगलुंग    िैन  
४ भोजे    िैन  
५ पसगाउुँ    िैन  
 

१२ ढल तनकास ब्यिस्था 
क्र.स साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका     िैन  
२ किापूटाि  नगिपामलका    िैन  
३  धगलुंग    िैन  
४ भोजे    िैन  
५ पसगाउुँ    िैन  
 

१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 
क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

कैकर्यत 
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१ मध्यनेपाल नगिपामलका    पिम्पिागत 
शिदाह 
भएको  

२ किापूटाि नगिपामलका   पिम्पिागत 
शिदाह 
भएको  

३  धगलुंग   िैन  
४ भोजे   िैन  
५ पसगाउुँ   िैन  
 

१४ पययटककय स्थल  
क्र.स साविक गाविस/ नपाको 

नाम 
स्थान( प्रस्तावित नपाको 
िडा नं)_ 

गोटा कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

७ २  एक होमस्टे  
एक जजता कोट  

२ किापूटाि नगिपामलका    िैन  
३  धगलुंग    िैन  
४ भोजे  २ ४   पुबयिाि नभएको  
५ पसगाउुँ  १ २ पसगाउुँ ि मसन्ग्दी  
     
 
अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 

क्र.स
. 

१ सडक (ककमम) कैकर्यत 
साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   ५  १२ ६०  (अन्दाजी) 
२ किापूटाि नगिपामलका  १३  ८० (अन्दाजी) 
३  धगलुंग    ५ (अन्दाजी) 
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४ भोजे    ८ (अन्दाजी) 
५ पसगाउुँ    ३ (अन्दाजी) 

 

क्र.स
. 

िानेपानीको स्रोतको 
नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्य
त िानेपानीको स्रोत िहेका 

गाविस िा नपाको िडा नं + 
अि कायम िहन े
स्थान(प्रस्तावित 
गापा िा नपाको िडा 
नं) 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

  िानेपा
नी को 
स्रोत 
िैन 

२ किापूटाि नगिपामलका    िानेपा
नी को 
स्रोत 
िैन 

३  धगलुंग    िैन 
४ भोजे    ६ ओटा 

आफ्नै 
स्रोत ि  

५ पसगाउुँ    आफ्नै 
स्रोत ि  

 

क्र.स ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(ि
गय ककमम) 

कैकर्य
त +समुदातयक / 

किुमलयती िनको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम िहने 
स्थान( 
प्रस्तावित गापा 
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िा नपाको िाड 
नं) 

१  मध्यनेपाल नगिपामलका    १६.९५  
२  किापू नगिपामलका   २५.६२२६  
३   धगलुंग   ६.९५६६  
४  भोजे   ११.१२  
५  पसगाउुँ    ACAP 

 
क्र.स मसचांईको स्रोतको 

नाम 
४ मसचांईको स्रोत कैकर्य

त साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 
नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 
नं) 

१ िम्घाटाि मसचाई 
योजना  

मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

  

२ भोलेटाि मसचाई 
योजना  
इशानेस्िि मसचाई 
योजना  

किापू नगिपामलका    

३   धगलुङ   
४  भोजे    
५  पसगाउुँ    

 

क्र.स ताल तलैयाको 
नाम 

५ तालतलैया कैकर्य
त साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा नं 
अि कायम िहन ेस्थान( प्रस्तावित 
गापा िा नपाको िाड नं) 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

  िैन  
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२ किापूटाि 
नगिपामलका  

  िैन  

३ धगलुङ   िैन  
४ भोजे    िैन  
५ पसगाउुँ    िैन  

 

६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 
क्र.स. साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा 
िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

मध्यम िािा कुिा पाइप (द्रहउद मा अभाि ) 

२ किापूटाि नगिपामलका  िाम्रो िािा कुिा पाइप 
३ धगलुङ िाम्रो नभएको  िािा कुिा पाइप 
४ भोजे  मध्यम िािा कुिा पाइप 
५ पसगाउुँ  मध्यम िािा कुिा पाइप 

 

७ सिसर्ाईको अिस्था 
क्रस= साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा 
सौचालय भएका 
घिििुी प्रततशतमा 

अि कायम हुन े ईकाईमा िहन े
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

१०० २ 

२ किापूटाि नगिपामलका  १०० १ 
३ धगलुङ  १०० िैन  
४ भोजे  १०० िैन  
५ पसगाउुँ  १०० िैन  
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८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 
लाग्ने अनुमातनत समय(घण्टा) 
िाडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 

लाग्ने समय 
सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

१ (पसगाउुँ ) ३ ५ 
२ (भोजे ) २.५ ४.५ 
३ (धगलुङ ) २ ४ 
 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 
क्र.स साविक 

गाविस िा 
नपाको 
नाम 

सहका
िी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक 
कैकर्यत( तनजी िा सिकािी के 
हो उल्लेि गने) 

१ पसगाउुँ     िैन 

२ भोजे  १     

३ धगलुंग १     

४ किापुटाि 
न.पा. 

१० िैन २ १ १ सिकािी क िगय को बैंक  

५ मध्यनेपाल 
न.पा. 

५ िैन िैन िैन  

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 
क्रस साविक 

गाविस िा 

नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

(घि ििुी) 

सोलाििाट 

(घि ििुी) 

केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

(घि ििुी) 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्य

त 

१ पसगाउुँ ३५४ १००  १००  

२ भोजे  १५२ ३०९  ९८.७१  
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३ धगलुंग  ३६७  ९४.५  

४ किापू  ३७९ ३०५ १००  

५  इशानेस्िि   २२८ ६६४ १००  

६ बांगे्र   १२५ ४०२ १००  

७ जजता   ५८० ९९.२  

८ ता.टक्साि    ५७९ ९९.९९  

९ सुययपाल  २५ ४०१ १००  

१० िम्घा   ७२१ ९९.३१  

११ सममभन््यां
ग 

 २२ २६७ १००  

१२ भोलेटाि   ११५१ १००  

११ िलुा िेत्र 
क्रस साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ पसगाउुँ ि  थाह नभएको   

२ भोजे  ि  १३  

३ 
धगलुंग 

ि  गौचिर् को 

रुपमा िहेको  

 

४ किापुटाि न.पा. िैन    

७ मध्यनेपाल न.पा. िैन    
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१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 
क्रस साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ पसगाउुँ बजाि नभएको    

२ भोजे  बजाि नभएको    

३ धगलुंग बजाि नभएको    

४ 
किापुटाि न.पा. 

भोलेटाि बजाि 

िामबजाि 

केन्ि मै   

५ 
मध्यनेपाल न.पा. 

सोती पसल  

ततनवपप्ले  

२५  

 

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 
क्रस

. 

संग्राहलय सामुदातयक 

भिन िा सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / िस 

टममयनल 

 िैन  ७ ओटा  बजाि भएको  िैन  िैन  बसपाकय  

बेबजस्थत 

नभएको  

 

साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 
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प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 
नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट 

क्रस अचल सम्पवत्त इकाइ( िटा, 

विगाहा, िोपनी, 

कठ्ठा आदी) 

स्िाममत्ि 

िहेका साविक 

गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन   गाबबस भिन को हैमसयत 

ले भएको  

२ जममन   िैन 

३ गाडीL   भएको  

४ मोटिसाईकल   िैन  

५ अन्य मेशीनिी   िैन  

५ अन्य    

िाममयक स्थलको नाम 

 मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

पसगाउुँ नभएको  नभएको  १ ओटा  नभएको   

भोजे  ३ ओटा  नभएको  १ ओटा  १ ओटा   

धगलुंग नभएको  नभएको  नभएको  नभएको   

किापुटाि 
न.पा. 

२ ओटा  नभएको  १ ओटा  १ ओटा   

मध्यने
पाल 
न.पा. 
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विमानस्थल भए / नभएकोः  

 नभएको 

हेलीप्याडः  

    भएको  

आन्तिी विमानस्थलः  

    नभएको 

शिदाह ि पशुििशाला भए / नभएको  

शिदाहः  

  पिप्पिागत भएको ति बबेजस्थत नभएको  

पशुििशलाः 

  नभएको  

विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए/नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

नभएको  

 

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

 कुििुा पालन  

 

उद्योग ( प्रस्तावित गापा ि नगिपामलकाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 
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घिेल ु साना मझौला ठुला 

 स ममल    

 

प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 १५ 

सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

................................................................... 
संयोजक 
स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 

 

प्रस्तावित मस्यांङ्दी गाउुँ पामलका 

क) प्रस्तावित मस्यांङ्दी गाउुँपामलकाको पषृ्ठभूमम – 

मस्यायङ्दी गाउपामलका लम्जुङ जजल्लाको उत्तिी िेत्रक ८ गाविस घेमुय, बाहुन डाडा, तातरङं, भुलभुले, िदुी, 

घनपोििा, उत्तिकन्या ि भुजंुङ समेटेि प्रस्ताि गरिएको ि | जजल्ला सदिमुकाम बेमसशहि बाट ७ ककमी 

को दिुी पति यस गाउुँपामलका िेत्र सुरु हुन्ि | बेमसशहि चामे सडक यद्रह गाउुँ  पामलका तिचोलेि जान्ि 

| साथ ैअन्नपुर्य पदमागयको यात्रा पतन यस गाउुँपामलका बाट सुरु हुन्ि | यस गाउुँपामलकामा साकय  नमुना 

गाउुँ  घलेगाउुँ , एक गाउुँ  एक गाविस – एक गाविसको रुपमा धचतनएको भुजंुङ, लमजुङ जजल्लाको सबैभन्दा 

बढी उचाईको बजस्त घनपोििा, िाष्रकबब मािि तघममिेको जन्मस्थल पुस्तुन (बाहुन डांडा), सििर्विद 

डा हकय  गुरुङको जन्म तथा समाधिस्थल भुलभुले (ताङ्लीचोक) िीि भजक्त थापाको जन्मस्थल िदुी 
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पदयिन | भौगोमलक रुपमा विकट ि ठुलो िेत्र समेटेको यस गाउुँपामलकामा जलस्रोत ि पययटनको प्रशस्त 

सम्भािना ि | साथै जडीबुटीको लाधग पतन प्रमसद्द मातनन्ि | यो गाउुँपामलका प्राकृततक स्रोत जस्तै 

नदीनाला, बन िेत्र को दृजष्टले भबबस्यमा बबकासको सम्भािना प्रचिु िहेको देखिन्ि | 

ि) प्रस्तावित मस्यायङ्दी गाउुँपामलकाको संक्षिप्त परिचय  

नाम्ः मस्यायङ्दी गाउपामलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी) ६६७.६७ 
केन्ि्ः िुदी बजाि  
िडा संख्या्ः १० िटा  
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि) १८,८७८ जना | 
जनघनत्ि्ः २८.२७ 
आजन्तरिक आम्दानी(साविक गाविसको कुल आन्तिीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० को्ः  २,४५,५८०.०० (दईु लाि पैतामलस हजाि पाच सय असी) 
 आ.ि ०७०̸७१ कोः ३,०९,३१०.०० (तीन लाि नौ हजाि तीन सय दस ) 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ३,६९,९१९.०० (तीन लाि उनान्सत्तिी हजाि नौ सय उन्नाइस ) 

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्यय्ः 

मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.सहरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ िदुी, भुलभुले, बाहुनडाडा 
,घेमुय, तातरङं, भुजंुङ, 
उत्तिकन्या, घनपोििा  

२०७३/०५/२७   

 
प्रस्तावित गाउुँपामलका िा नगिपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो 

का आिािहरु, 
क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
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ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूिय् ः दोदी गाउपामलका  
२) पजचचम्ः कास्की जजल्ला ि मध्य नेपाल न पा 
३) उत्ति्ः मनाङ जजल्ला 
४) दक्षिर््ः बेसीशहि नगिपामलका  
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममतत्ः २०७३।०६।०४ 
  
च) प्रस्तावित गापामा गामभने गाविसको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.नं. साविकका गा.वि.स.हरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ िदुी ३४०१ १०१.६  
२ भुलभुले २९८७ १६७.५२  
३ बाहुन डांडा २०९५ ७५.५६  
४ घेमुय १७७६ १००.६५  
५ तातरङं २३१८ ८३.१४  
६ घनपोििा २८९३ ६६.७४  
७ उत्तिकन्या १९०२ ११.४४  
८ भुजंुङ १५०६ ७१.०३  
 जम्मा १८८७८ ६६७.६७  

ि) प्रस्तावित गापा ̸नपा नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाविस ̸नपाहरु (पायक ि 
नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न््ने) 
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१. बेसीशहि नगिपामलका {प्रस्तावित} 
२. सुन्दिबजाि नगिपामलका {प्रस्तावित} 
३. नौथि गाउुँ  पामलका {प्रस्तावित} 
 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजन्ः 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको िडा नं. 

साविक गा.वि.स.का िडाहरु 
प्रस्तावित गाउुँपामलकाको 

िडाको जनसंख्या साविक 
गाविसको नाम 

िडा नं 

१ १ भुजंुङ सब ै १५०६ 

२ 

२ घनपोििा िडा न २ ३ ४ ९ ११३१ 

३ 
घनपोििा िडा न १ ५ ६ ७ 

८  
 

१७६२ 

३ ४ उत्तिकन्या  सबै िडा  १९०२ 
४ ५ िदुी  सबै िडा  ३४०१ 
५ ६ तातरङं सबै िडा २३१८ 
६ ७ घेमुय  सबै िडा  १७७६ 
७ ८ बाहुनडाडा  सबै िडा  २०९५ 

८ 
९ 

भुलभुले  िडा न. ५ ६ ७ ८ 
९  

१५६४ 

१० 
भुलभुले  िडा न १ २  

३ ४  
१४२३ 

 जम्मा   १८८७८ 
 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्था्ः 
१. मशिर् संस्था ( तनजज समेत समािेश गरिएको ) 

मस.न ं साविक 
गाविसको 
नाम 

प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत (तनजी 
तथा सामुदातयक 

िलुाउने) 
१ िदुी ७ १ १ १   २ तनजज 
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२ भुलभुले ८ १ २    १ तनजज प्राबब 
३ बाहुन डांडा १ १  १    
४ घेमुय ६  १    सामुदातयक 
५ तातरङं ४ १ १    सामुदातयक 
६ घनपोििा ६ १ १    १ बाल विकास 

केन्ि 
७ उत्तिकन्या ३  १    सामुदातयक 
८ भुजंुङ १  १    सामुदातयक 

 

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्द््ि 
साविक 

गा.वि.स.को नाम 
स्िास्थ्य केन्िको 
प्रकृतत (स्िास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्िा.के., 

आयुिेद, 
अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
गापा ̸नपाको 
िडा नं 

 

१ िदुी १  ५ स्िास्थ्य चौकी 
२ भुलभुले १  १० स्िास्थ्य चौकी 
३ बाहुनडांडा १  ८ स्िास्थ्य चौकी 
४ घेमुय १  ७ स्िास्थ्य चौकी 
५ तातरङं १  ६ स्िास्थ्य चौकी 
६ घनपोििा २  २ १ सामुदातयक 

उपचाि केन्ि, १ 
स्िास्थ्य चौकी 

७ उत्तिकन्या १  ४ स्िास्थ्य चौकी 
८ भुजंुङ १  १ स्िास्थ्य चौकी 

 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.को 

नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

न ं
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ िदुी १  १ ५  
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२ भुलभुले ०     
३ बाहुन डांडा ०     
४ घेमुय ०     
५ तातरङं      
६ घनपोििा ०    िदुी सेिा 

केन्ि 
७ उत्तिकन्या      
८ भुजंुङ      

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 

गापाको िडा 
नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ िदुी १  १ ५  
२ भुलभुले ०    िदुी सेिा केन्ि 
३ बाहुनडांडा ०    िदुी सेिा केन्ि 
४ घेमुय ०    िदुी सेिा केन्ि 
५ तातरङं ०    िदुी सेिा केन्ि 
६ घनपोििा ०    िदुी सेिा केन्ि 
७ उत्तिकन्या ०    िदुी सेिा केन्ि 
८ भुजंुङ ०    िदुी सेिा केन्ि 

 

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 

गापाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ िदुी १ १  ५ इलाका हुलाक  
२ भुलभुले १    अततरिक्त हुलाक 

ति भबन नभएको 
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३ बाहुनडांडा १    अततरिक्त हुलाक 
ति भबन नभएको 

४ घेमुय १ १    
५ तातरङं      
६ घनपोििा १ १   अततरिक्त 
७ उत्तिकन्या     नभएको  
८ भुजंुङ     नभएको 

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा  कजच्च पक्की   
१ िदुी     नभएको 
२ भुलभुले १  १ ९  
३ बाहुन डांडा १  १ ८ साबबकको 

५ न 
४ घेमुय     नभएको 
५ तातरगं      
६ घनपोििा १ १  ३  
७ उत्तिकन्या     नभएको 
८ भुजंुङ  १  १  

 
८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटःM 

क्र.स. साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१     
२     
३     

 
९ िेलकुद मैदान 
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क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा 
नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िदुी  ०.००२१ अमि उच्च मािी 
२ भुलभुले   ३ िटा 
३ बाहुनडांडा ८  १/१ िटा मैदान  िडा 

न ५ ि ७ मा 
४ घेमुय ७  सानो सानो १/१ िटा 

मैदान िडा न. ३ ४ 
५ ि ६ मा  

५ तातरङं    
६ घनपोििा   िैन 
७ उत्तिकन्या ४   
८ भुजंुङ  करिब ८ 

िोपनी 
 

 
१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िदुी ५  हमसङंडाडा  
२ भुलभुले    
३ बाहुन डांडा ८  तातोपानी कुण्ड 

िडा न ४ मा 
४ घेमुय   िक गाडने १ 

िडा न ९ 
५ तातरङं    
६ घनपोििा  २.५ १ पोििी  

१ पाकय  
७ उत्तिकन्या   गोिाय पाकय  , 

घले पाकय  
८ भुजंुङ  १० िोपनी  धचया बगान 
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१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१     
२     

 
१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको 
िडा नं)_ 

कैकर्यत 

१ िदुी ५ मस्यायङ्दी 
नद्रद  

 
१४ पययटककय स्थल  

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं)_ 

गोटा कैकर्यत 

१ िदुी ५ ४ मसउरंुङ, हमसंङडाडा, 
िदुीबेनी  

२ भुलभुले १० २ बिाहपोििी, तिन्च े
३ बाहुन डांडा ८ २ तातोपानी कुण्ड, पुस्तुन 

टािि  
४ घेमुय ७ २ िक गाडने 

घेमुय र्ाट  
५ तातरङं ६ १ स्यांगेिोला क्यानोतनङ 
६ घनपोििा २ २ घनपोििा, 

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको 

िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१ भुलभुले ९  भुलभुले बस स्टेसन 
२ भुजंुङ १ २ िोपनी अस्थाई बस पाकय  
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क््होलासोथि  
७ उत्तिकन्या ४  साकय  नमुना गाउुँ   

घले गाउ 
८ भुजंुङ १ १ 

१ 
गुरुङ संग्रहालय 

धचया प्रसोिन केन्ि 
 

(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 
क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविसको नाम वपच 
सडक 

ग्राभेल कजच्च 

१ िदुी   ३०.५  
२ भुलभुले   १७  
३ बाहुनडांडा   ५  
४ घेमुय   ० सडकले निोएको  
५ तातरङं   १५  
६ घनपोििा   २० 

ककमी 
 

७ उत्तिकन्या   १० 
ककमी 

 

८ भुजंुङ   ५ ककमी  
 

क्र.स. 
िानेपानीको स्रोतको 

नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्यत 
िानेपानीको स्रोत िहेका 
गाविसको िडा नं + 

अि कायम िहने 
स्थान(प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

१ रिठेिोला पानी मुहान  भुलभुले २ ९  
२ भंगेिी पानी मुहान  भुलभुले १ ९  
३ भुलभुले पानी मुहान भुलभुले ३ ९  
४ नापगाउ भुलभुले ६ १०  
५ संजापू िा पा घेमुय िडा ६ ७  
६ घेमुय िा पा  घेमुय िडा ५ ७  
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७ मसस्ने िा पा  घेमुय िडा ९ ७  
८ तल्लो धचप्प्ला िा पा घेमुय िडा ३ ७  
९ देिीस्थान िा पा  बाहुन डाडा िडा ३ ८  
१० बाहुन डाडा िा पा बाहुन डाडा िडा ३ ८  
११ ठुमलबेसी िा पा बाहुन डाडा िडा ७, ८, ९ ८  
१२ नाएच ेिा पा  बाहुन डाडा िडा २ ८  
१३ िािापानी , पेम्दो िोला, 

तोंयो िोला िा पा  
घनपोििा २  

१४ िदुी ठुलो िोला िदुी िडा १ २ ३  ४ ५  
१५ मसउरंुग िोला िदुी िडा ८ ९ ७ ५  
१६ यमु डाडा िा पा भुजंुग गाबबस १  
१७ ताबिे िोला िा पा उत्तिकन्या ४  
१८ भुजंुङ िा पा  भुजंुङ १  

 
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

कैकर्यत 
+समुदातयक / 

किुमलयती िनको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम िहने 
स्थान( 

प्रस्तावित गापा 
िा नपाको िाड 

नं) 
१ िदुी   ५ ४४.१ ACAP 
२ घनपोििा  २,३ ३४.९३ ACAP 
३ डहिे सा ि बाहुन डाडा िडा १ ८ ५.३५ सा ब ८ 

िटा तथा 
१  
कबुमलयती 
बन  

४ नाएच ेसा ि  बाहुन डाडा िडा २ ८ 
५ मभि पुस्तुन  बाहुन डाडा िडा ३ ८ 
६ बाहुन डाडा  बाहुन डाडा िडा ५ ८ 
७ ठुली बेसी  बाहुन डाडा िडा ७ ८ ९  

 
८ 

८ मनास्लु सा ि  घेमुय िडा ४ ५ ९  ७ २१.०६ ६ िटा सा 
ब ९ द्रहमाली सा ि  घेमुय १ २ ३  ७ 
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१० नाठे ठुमलगंी सा ि घेमुय १ देखि ९  ७ 
११ संजपू सा ि घेमुय ६ ि ७ ७ 
१२ देिीस्थान सा ब भुलभुले िडा १ ९ १३.८२ सा ब ८ 

िटा तथा 
१  
कबुमलयती 
बन  

१३ लामलगुिास सा ि भुलभुले िडा ३ ९ 
१४ सप्तकन्या सा ि भुलभुले िडा ६ १० 
१५ बािाही पोििी सा 

ि 
भुलभुले िडा ७ ि ८ १० 

१६ तािेभीि सा ि  भुलभुले िडा ९ १० 
१७ मह मभि सा ि भुलभुले िडा ९ १० 
१८ सामुदातयक बन, 

भुजंुङ  
िडा १ देखि ९  १ ३६.८४ ACAP 

१९ सामुदातयक बन, 
उत्तिकन्या 

िडा १ देखि ९  ४ १.६७ ACAP 

 
क्र.स.= मसचांईको स्रोतको 

नाम 
४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा को िाड नं) 

१ िोप्लेिोला  घनपोििा ५  ३  
२     

 
क्र.स.= ताल तलैयाको 

नाम 
५ तालतलैया कैकर्यत 

साविक गाविसको नाम 
ि िडा न ं

अि कायम िहने स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िाड नं) 

१ बिाहपोििी  भुलभुले ९ ९  
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६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 
क्र.स. साविक गाविसको नाम 

ि िडा 
िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ िदुी मध्यम पाइप 
२ भुलभुले िाम्रो िािा पाइप 
३ बाहुन डांडा मध्यम िािा कुिा पाइप 
४ घेमुय िाम्रो  पाइप 
५ तातरङं मध्यम िािा कुिा पाइप 
६ घनपोििा मध्यम िािा कुिा पाइप 
७ उत्तिकन्या मध्यम िािा कुिा पाइप 
८ भुजंुङ मध्यम िािा कुिा पाइप 

 
७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविसको नाम 
ि िडा 

सौचालय भएका घिििुी 
प्रततशतमा 

अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ िदुी १०० १ 
२ भुलभुले १००  
३ बाहुन डांडा १००  
४ घेमुय १००  
५ तातरङं १००  
६ घनपोििा १००  
७ उत्तिकन्या १००  
८ भुजंुङ १०० २ िटा 

 
८ अि कायम हुने गापाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापाको केन्ि पुग्न लाग्ने 

अनुमातनत समय (घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापाको केन्ि पुग्न 
लाग्ने समय 

सेिा प्राप्त गिी घि र्कय न लाग्ने 
समय 

१ ३ घण्टा ३ घण्टा 
६  ३ घण्टा ३ घण्टा 
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९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक 
गाविस िा 
नपाको 
नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत( तनजी िा सिकािी के 
हो उल्लेि गने) 

१ िदुी ८    तनजज 

२ भुलभुले २    तनजज 

३ बाहुन डांडा १    तनजज 

४ घेमुय २    तनजज 

५ तातरङं १    तनजज 

६ घनपोििा १    तनजज 

७ उत्तिकन्या १    तनजज 

८ भुजंुङ २    तनजज 

 जम्मा  १७     

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस+= साविक 

गाविसको 

नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्यत 

१ िदुी   ९१.९ ९१.९  

२ भुलभुले   १०० १००  

३ बाहुनडांडा   ९३ ९३  
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४ घेमुय   १०० १००  

५ तातरङं      

६ घनपोििा  ५ ८१ ८६  

७ उत्तिकन्या िडा न ८ ि ९ 

(६%) 

 िडा न १ देखि ७ 

सम्म (९४%) 

१००  

८ भुजंुङ ९६   ९६  

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविसको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ िदुी अमि उ मा वि मैदान    

२ भुलभुले तिांच ेस्कुल मैदान    

३ बाहुनडांडा    

४ घेमुय    

५ तातरङं    

६ घनपोििा नायुडाडा    

७ उत्तिकन्या घलेगाउुँ  मैदान    

८ भुजंुङ    

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 
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(ट) साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

क्रस+= साविक गाविसको नाम मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ िदुी िदुी बजाि 

 

०  

२ भुलभुले भुलभुले बजाि  

ङादी 

२ 

६ 

 

३ बाहुनडांडा बाहुनडाडा  

 

१०  

४ घेमुय घेमुयर्ाट   

५ तातरङं िामबजाि,स्याुँगे, गजत, 

च्याम्च े 

  

६ घनपोििा नायु   

७ उत्तिकन्या     

८ भुजंुङ    

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहलय सामुदातयक भिन 

िा सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / िस 

टममयनल 

१  २१    २ 
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मसनं= नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१     

२     

३     

४     

 

(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट)_ 

क्रस+= अचल सम्पवत्त इकाइ( िटा, विगाहा, 

िोपनी, कठ्ठा आदी) 

स्िाममत्ि िहेका साविक 

गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन    

२ जममन    

३ गाडीL    

४ मोटिसाईकल    

५ अन्य मेशीनिी    

५ अन्य    

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्र 

स= 

मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 
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  हेलीप्याडः भएको    आन्तिी विमानस्थलः नभएको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः भएको, िदुी दोभान  

पशुििशलाः िैन 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

   धचया िेती साबबक भुजंुङ, उत्तिकन्या गाबबस, 

   अलैची िेती साबबक िदुी, घनपोििा, भुजंुङ, भुलभुले  गाबबस  

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

भेडापालन -घनपोििा, उत्तिकन्या,भुजुङ | तिकािी िेती – भुलभुले, घेमुय, िदुी,  

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेलु साना मझौला ठुला 

१८    

(द) प्रस्ताविक गापा ि िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

० ५० 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 
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................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 

प्रस्तावित दोदी गाउुँपामलका 

क) प्रस्तावित दोदी गाउुँपामलकाको पषृ्ठभूमम – 

प्रस्तावित दोदी गाउुँपामलका साविकका भािते, अचयलबोट, श्रीमं्यांङ, पाचोक, नौथि, ढोडनेी, र्लेनी ि 
बन्साि समायोजन गिी प्रस्ताि गरिएको ि | लमजुङ जजल्लाको पूिोत्ति िेत्रमा पने यो एकाई सदमुकाम 
बेमसशहिबाट मस्यायङ्दी ि दोदी नद्रद पाि गिेि मात्र पुग्न सककन्ि | यस गाउपमलकाको केन्ि साबबकको 
नौथि गाविसको केन्ि िहेको स्थान नौथि शिेालाई प्रस्ताि गरिएको ि | द्रहमाली िेत्र भएकोले जडीबुटीको 
प्रचिु सम्भािना पतन िहेको ि | अधिकांस गुरुङ जाततको बाहुल्यता िहेको यस इकाईमा जलश्रोतको प्रचिु 
सम्भािना िहेको ि | यस िेत्र भएि बग्ने दोदीिोलाको नामबाट यसको नामकिर् प्रस्ताि गरिएको ि 
| मस्यायङ्दीमा पक्कीपुल भएपतन दोदीिोलामा पक्कीपुल नहुदा यातायात त्यतत सहज हुन सकेको िैन 
ति हाल जजविस बाट EEAP ि SNRTP को परियोजना संचालन भएकोले यातायातमा हुने अपेिा 
गरिएको ि |  
ि) प्रस्तावित गाउुँपामलकाको संक्षिप्त परिचय  

नाम: दोद्रदयिोला गाउपामलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी) ३४२.१३ 
केन्ि: नौथि  
िडा संख्या: ८ िटा 
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि) १६८२२ 
जनघनत्ि: ४९.१६ 
आजन्तरिक आम्दानी(साविक गाविसको कुल आन्तिीक आय) 
आ.ि. ०६९̸७० को: २,२२,१२८ (अिरुपी दईु लाि बाइस हजाि एक सय अठाइस ) 
आ.ि ०७०̸७१ कोः ३,३९,८९७ (अिरुपी तीन लाि उनान्चालीस हजाि आठ सय सन्तानब्बे) 
आ.ि. ०७१̸७२ कोः ५५१९१० (पाुँच लाि एकाउन्न हजाि नौ सय दस ) 

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्यय: 
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मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.स.हरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ भािते , अचयलबोट, 
श्रीमं्यांङ, नौथि , पाचोक 
, ढोडनेी, र्लेनी , बन्साि  

२०७३/५/२७   

प्रस्तावित गाउुँपामलका िा नगिपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो 
का आिािहरु, 

क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूिय: दिुपोििी गाउपामलका 
२) पजचचम: बेमसशहि नगिपामलका   
३) उत्ति: मस्यांग्दी गाउपामलका  
४) दक्षिर्: बेमसशहि नगिपामलका, दिुाडाडा नगिपामलका, िाईनास गाउपामलका 
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममतत: २०७३।०६।०४  
च) प्रस्तावित गापामा गामभने गाविसको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 
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मस.नं. साविकका गा.वि.स.हरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ भािते  २२३९ ९.९८  
२ अचयलबोट १६०५ ७.४१  
३ श्रीमं्यांङ १७७९ ७.०३  
४ नौथि २२२३ १३.२५  
५ पाचोक २४६९ २८.२१  
६ ढोडनेी २६२५ ११३.७३  
७ र्लेनी १४०५ ११२.३५  
८ बन्साि २४७७ ४०.१६  
 जम्मा  १५२१७ ३३४.७१  

 
ि) प्रस्तावित गापा  नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाविस ̸ नपाहरु (पायक ि 

नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न््ने) 
१.धचती गाविस 
२. सुन्दिबजाि नपा 
३. गौंडा गाबबस 
४. द्रहलेटक्साि गाबबस 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजन: 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको िडा नं. 

साविक गा.वि.स.का िडाहरु 
प्रस्तावित गाउुँपामलकाको 

िडाको जनसंख्या साविक 
गाविसको नाम 

िडा नं 

१ १ भािते  सबै िडा  २२३९ 
२ २ अचयलबोट सबै िडा  १६०५ 
३ ३ श्रीमं्यांङ सबै िडा  १७७९ 
४ ४ नौथि सबै िडा  २२२३ 
५ ५ पाचोक सबै िडा  २४६९ 
६ ६ ढोडनेी सबै िडा  २६२५ 
७ ७ र्लेनी सबै िडा  १४०५ 
८ ८ बन्साि सबै िडा  २४७७ 
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 जम्मा    १५,२१७ 
 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्था 
१. मशिर् संस्था 

मस.न ं साविक 
गाविसको 
नाम 

प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत (तनजी 
तथा 

सामुदातयक 
िलुाउने) 

१ भािते  ९ १  १    
२ अचयलबोट २  २    १ माबब तनजज 

१ सामुदातयक 
३ श्रीमं्यांङ २ १ १     
४ नौथि ४ १ १     
५ पाचोक ७  १     
६ ढोडनेी ६ ३      
७ र्लेनी ४  १     
८ बन्साि ४   १    

 

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्द््ि 
साविक 

गा.वि.स.को नाम 
स्िास्थ्य केन्िको 
प्रकृतत (स्िास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्िा.के., 

आयुिेद, 
अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
गापाको िडा 

नं 

 

१ भािते  १    
२ अचयलबोट १    
३ श्रीमं्यांग २   १ आयुबेद , १ 

स्िास्थ्य चौकी 
४ नौथि १    
५ पाचोक १    
६ ढोडनेी १    
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७ र्लेनी १    
८ बन्साि १    

 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.को 

नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

न ं
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ भािते       
२ अचयलबोट      
३ श्रीमं्यांङ      
४ नौथि १  १ ४  
५ पाचोक      
६ ढोडनेी      
७ र्लेनी      
८ बन्साि      

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

नं 
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ भािते       
२ अचयलबोट      
३ श्रीमं्यांङ      
४ नौथि १  १ ४  
५ पाचोक      
६ ढोडनेी      
७ र्लेनी      
८ बन्साि      

 
क्र.स.= ५=हुलाक कायायलय 
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साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ भािते  १   १ भाडामा 
२ अचयलबोट १   २ भाडामा 
३ श्रीमं्यांग १  १ ३  
४ नौथि १   ४ भाडामा 
५ पाचोक १   ५ भाडामा 
६ ढोडनेी १   ६ भाडामा 
७ र्लेनी १   ७ भाडामा 
८ बन्साि १   ८ भाडामा 

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हालका भिनहरु 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

पजक्क कजच्च पक्की   
१ भािते  १ १  १  
२ अचयलबोट    २ भाडामा 
३ श्रीमं्यांङ १ १  ३  
४ नौथि    ४ भाडामा 
५ पाचोक    ५ भाडामा 
६ ढोडनेी    ६ भाडामा 
७ र्लेनी    ७ भाडामा 
८ बन्साि १ १  ८  

 
 

१४ पययटककय स्थल 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावितगापाको िडा नं) गोटा 

१ भािते    
२ अचयलबोट   
३ श्रीमं्यांङ   
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४ नौथि जुम डाडा, दाम्रंग िडा न ४ २ 
५ पाचोक मसम्रांग मसमसाि िेत्र 

इलामदेिी डाडा िडा न ५ 
२ 
 

६ ढोडनेी मैतीडाडा, जुम डाडा िडा न ६  
७ र्लेनी   
८ बन्साि   

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 

१ भािते    २५  
२ अचयलबोट   ५  
३ श्रीमं्यांङ   ५  
४ नौथि   ६  
५ पाचोक   १३  
६ ढोडनेी   २१   
७ र्लेनी   ४  
८ बन्साि   १२  

 
 

 
८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटःM 

क्र.स. साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१     
२     
३     

 
९ िेलकुद मैदान 
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क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ बन्साि  ८  ११*११ को 
िेत्रफ़ल 

२     
 

 

 
१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१     
२     

 
१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको 
िडा नं)_ 

कैकर्यत 

१    

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१     
२     
३     

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित 

गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

१     
२     
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क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

कैकर्यत 
+समुदातयक / 

किुमलयती िनको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने 
स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िाड नं) 

१  भािते  १ ३.५४ ९ िटा  
२  अचयलबोट २ १.६१ ४ िटा सा 

ि 
३  श्रीमं्यांङ ३ ८.९ ४ िटा 

साि 
४  नौथि ४ २.७९ ७ िटा 

साि 
५  पाचोक ५ ३.७७ ३ िटा 

साि 
६  ढोडनेी ६ १.२५ २ िटा सा 

ि 
७  र्लेनी ७ १.३३ २ िटा 

साब 
८  बन्साि ८ ०.७३ १ िटा 

कबुमलयती 
बन 

 
 

क्र.स.= मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 
साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापाको िाड न)ं 

१     
२     
३     
४     
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क्र.स.= ताल तलैयाको 
नाम 

५ तालतलैया कैकर्यत 
साविक गाविसको नाम 

ि िडा न ं
अि कायम िहने स्थान( प्रस्तावित 

गापाको िाड नं) 
१     
२     
३     
४     

 
६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविसको नाम 
ि िडा 

िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ भािते  मध्यम िािा कुिा पाइप 
२ अचयलबोट िाम्रो िािा पाइप 
३ श्रीमं्यांङ मध्यम िािा कुिा पाइप 
४ नौथि मध्यम िािा कुिा पाइप 
५ पाचोक मध्यम िािा कुिा पाइप 
६ ढोडनेी मध्यम िािा कुिा पाइप 
७ र्लेनी मध्यम िािा कुिा पाइप 
८ बन्साि िािा कुिा पाइप िािा कुिा पाइप 

 
 
 
 

७ सिसर्ाईको अिस्था 
क्रस= साविक गाविसको नाम 

ि िडा 
सौचालय भएका घिििुी 

प्रततशतमा 
अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ भािते  ९५  
२ अचयलबोट ९२  
३ श्रीमं्यांङ ९९  
४ नौथि ९०  
५ पाचोक ९२  
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६ ढोडनेी ९५  
७ र्लेनी ९०  
८ बन्साि ९०  

 
८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 

लाग्ने अनुमातनत समय(घण्टा) 
िडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्ि 

पुग्न लाग्ने समय 
सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

६ ३ घण्टा ५ घण्टा 
७ ३ घण्टा ५ घण्टा 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक 
गाविस िा 
नपाको नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत( तनजी िा सिकािी के 
हो उल्लेि गने) 

१ भािते  ६    तनजज 

२ अचयलबोट ०     

३ श्रीमं्यांङ ३    तनजज 

४ नौथि २    तनजज 

५ पाचोक ३    तनजज 

६ ढोडनेी ०     

७ र्लेनी ०     

८ बन्साि २    तनजज 
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१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्र

स+

= 

साविक गाविस िा 

नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाि

िाट 

केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा प्राप्त 

गने कुल प्रततशत 

कैकर्यत 

१ भािते    ९९ ९९  

२ अचयलबोट   १०० १००  

३ श्रीमं्यांङ   १०० १००  

४ नौथि   १०० १००  

५ पाचोक ३५   ३५  

६ ढोडनेी २० ५ १६.६२ ४१.६२  

७ र्लेनी  १००  १००  

८ बन्साि २० ६६  ८६  

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ भािते     

२ अचयलबोट    

३ श्रीमं्यांङ    

४ नौथि दाम्रंग २  
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५ पाचोक    

६ ढोडनेी ५ १०  

७ र्लेनी  २  

८ बन्साि    

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ भािते बेलघािी ५  

भािते लाकुिी भन््यांग ७  

२ अचयलबोट    

३ श्रीमं्यांङ शिेा ३  

४ नौथि शिेा, जजतौिे ठुलािेत,    

५ पाचोक कोद्रद बेसी ५  

६ ढोडनेी    

७ र्लेनी    

८ बन्साि द्रहले बजाि ५  
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(ट) साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१     

 

(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट)_ 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

१ मशब मजन्दि 

पाचोक 

 गुम्बा १, बन्साि चचय १, नौथि  

२ विमभन्न मजन्दि 

१० िटा 

 गुम्बा २ , ढोडनेी चचय ५ , ढोडनेी  

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहलय सामुदातयक भिन िा 

सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री 

केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / 

िस टममयनल 

१  १५ िटा साना ठुला 

सामुदातयक भबन  
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३ मजन्दि ३ िटा , 

अचयलबोट 

 गुम्बा १, 

श्रीमं्यांङ 

  

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 

  हेलीप्याडः भएको 

  आन्तिी विमानस्थलः नभएको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः नभएको 

पशुििशलाः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

  श्रीमं्यांग, बन्साि  अलैची िेती, 

  बन्साि धचया िेती, अलैची  

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

बाख्रापालन अचयलबोट, बन्साि, 

कुििुापालन , बन्साि  

 

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेलु साना मझौला ठुला 
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१० ५   

 

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 २० 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 

 

प्रस्तावित दिूपोििी गाउुँ पामलका 

 
क) प्रस्तावित गाउुँपामलकाको पषृ्ठभूमम – 

प्रस्तावित दिुपोििी गाउपामलका लमजुङको सुदिु पुबी भागमा अिजस्थत ि | यस गा पा अन्तगयत  

साविक दिुपोििी, बबचौि, इलमपोििी, कोल्की, गौंडा ि प्याजंुग गाबबसहरु समाबेश गरिएको ि 

| यस गापामा गौंडाकोट, मलपेलेक, ऎततहामसक दिुपोििी, इलमपोििी जस्ता पययटकीय स्थल 

िहेका िन ्| गुरुङ जाततको बाहुल्यता भएको यस गाउपामलकाको केन्ि गौंडा प्रस्ताि गरिएको  

ि |  यो गाउपामलकाका अधिकांस भू भाग हरु कच्ची सडक संजालले िोएको ि ति गुर्स्तिीय 

िैनन | यो गाउपामलका प्राकृततक स्रोत सािन जस्तै िोला नाला, बन िेत्रका दृजष्टले भबबस्यमा 
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बबकासको सम्भािना िहेको देखिन्ि | भौततक पूिायिािको द्रहसाबले हाल यो गाउपामलकामा उल्लेख्य 

विकास गनय भने बाुँकी नै ि ।  

ि) प्रस्तावित गाउुँपामलकाको संक्षिप्त परिचय  

नाम्ः दिुपोििी गाउ पामलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी) १६३.८६ 
केन्ि्ः गौंडा 
िडा संख्या्ः ७ 
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि) १२७१४ 
जनघनत्ि्ः ७७.५९ 
आजन्तरिक आम्दानी(साविक गाविसको कुल आन्तिीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० कोः २,४६,२६६(अिरुपी दइु लाि ियालीस हजाि दइु सय िैसठठी) 
 आ.ि ०७०̸७१ कोः २४१९३१ (अिरुपी दइु लाि एकचामलस हजाि नौ सय एकततस)  
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ३३३५७५ (अिरुपी तीन लाि तेततस हजाि पाच सय पचहत्ति)  
 

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्यय्ः 

मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.स .̸नगिपामलकाहरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ दिुपोििी, बबचौि, 
इलमपोििी , कोल्की, गौंडा 
, प्यािजुङ 

२०७३/५/२५   

 
प्रस्तावित गाउुँपामलकालाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो का आिािहरु, 
क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
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ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित गापा ̸नपाको) 
१) पूिय् ः गोििा जजल्ला  
२) पजचचम्ः दोदी गा पा 
३) उत्ति्ः गोििा जजल्ला ि दोदी गा पा 
४) दक्षिर््ः िाईनास गा पा ि दोदी गा पा 
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममतत्ः २०७३।०६।०४ 
  
च) प्रस्तावित गापामा गामभने गाविसको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.नं. साविकका गा.वि.सहरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी १९६९ ६५.१४  
२ बबचौि २०८७ १७.११  
३ इलमपोििी २६५० ३४.२२  
४ कोल्की १६१२ ११.५८  
५ प्यािजंुग १७३९ १०.५३  
६ गौंडा २६५७ २५.२५  
 जम्मा  १२७१४ १६३.८६  

ि) प्रस्तावित गापा नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाविस ̸नपाहरु (पायक ि 
नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न््ने) 

१. िाइनास नगिपामलका  
२. पाचोक गाबबस  
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३. भािते गाविस 
ज) प्रस्तावित दिुपोििी गापाको िडा विभाजन्ः 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको िडा नं. 

साविक गा.वि.स.का िडाहरु 
प्रस्तावित गाउुँपामलकाको 

िडाको जनसंख्या साविक 
गाविसको नाम 

िडा नं 

१ १ दिुपोििी सब ै १९६९ 
२ २ बबचौि सब ै २०८७ 

३ ३ 
इलमपोििी िडा न 

१,२,३,४ 
१२२८ 

४ ४ 
इलमपोििी िडा न 

५,६,७,८,९ 
१४२२ 

५ ५ कोल्की सब ै १६१२ 
६ ६ प्यािजंुग सब ै १७३९ 
७ ७ गौंडा सब ै २६५७ 

 
झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्था्ः 

१. मशिर् संस्था 
मस.न ं साविक 

गाविस 
को/नपाको 

नाम 

प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत (तनजी 
तथा 

सामुदातयक 
िलुाउने) 

१ दिुपोििी ३ १ १    सामुदातयक 
२ बबचौि ३ २  १   १ तनमाबब 

तनजज बाकी 
सबै सामुदातयक 

३ इलमपोििी ८ १ १    सामुदातयक 
४ कोल्की ३  १    सामुदातयक 
५ प्यािजंुग ४ १ १    १ तनमाबब 

तनजज बाकी 
सामुदातयक 

६ गौंडा ७  १    सामुदातयक 
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क्र.स. 

  २. स्िास्थ्य केन्ि  
साविक गा.वि.स 
. ̸ नपाको नाम 

स्िास्थ्य केन्िको 
प्रकृतत (स्िास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्िा.के., 

आयुिेद, 
अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
गापा ̸नपाको 
िडा नं 

 

१ दिुपोििी १  १  
२ बबचौि १  २  
३ इलमपोििी १  ३  
४ कोल्की १  ५  
५ प्यािजंुग १  ७  
६ गौंडा १ ४ ६ प्राथममक 

स्िास्थ्य केन्ि 
 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.को 

नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

न ं
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ दिुपोििी ०     
२ बबचौि १   २ भबन नभएको 
३ इलमपोििी ०     
४ कोल्की ०     
५ प्यािजंुग ०     
६ गौंडा १  १ ६  

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापा ̸नपाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ दिुपोििी ०     
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२ बबचौि १   २ भाडामा 
भएको  

३ इलमपोििी ०     
४ कोल्की ०     
५ प्यािजंुग ०     
६ गौंडा १  १ ६  

 

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित 

गापा ̸नपाको िडा 
नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ दिुपोििी १   १ भाडामा 
२ बबचौि १   २ भाडामा 
३ इलमपोििी ०     
४ कोल्की ०     
५ प्यािजंुग १   ७  
६ गौंडा १   ६ गाबबस 

भबन  
 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा कजच्च पक्की   
१ दिुपोििी १ १  १  
२ बबचौि     भाडामा 
३ इलमपोििी     नभएको 
४ कोल्की     नभएको 
५ प्यािजंुग १ १  ७  
६ गौंडा १  १ ६  
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१४ पययटककय स्थल 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावितगापाको िडा नं) गोटा 

१ दिुपोििी १ १ िटा देउिाली डाडा 
२ बबचौि २ देउिाली डांडा 
३ इलमपोििी ४ १ इलमपोििी 
४ कोल्की   
५ प्यािजंुग   
६ गौंडा ६ ३ िटा , गौंडा कोट , 

उमलकोट, इलम्पोििी 
 

(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 
क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 
१ दिुपोििी   ५ ककमी  
२ बबचौि   ५ ककमी  
३ इलमपोििी   १४ ककमी  
४ कोल्की   ५ ककमी  
५ प्यािजंुग   १५ ककमम  
६ गौंडा   २५ ककमी  

 
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

कैकर्यत 
+समुदातयक / 

किुमलयती िनको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने 
स्थान( प्रस्तावित 

गापा िा नपाको िाड 
नं) 

१  दिुपोििी १ १.१५ २ िटा 
सा ब 

२  बबचौि २ १.००९ ६ िटा 
सा ब 
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३  इलमपोििी ३ ि ४ १०.०१ ७ िटा 
सा ब 

४  कोल्की ५ ४.४० ५ िटा 
सा ब 

५  प्यािजंुङ ७ २.७१ ८ 
िटा सा 
ब ि ५ 
िटा क 

ि 
६  गौंडा ६ ७.११ १० िटा 

सा ब ि 
१४ िटा 
क ि  

 
 
 
 
 

७ सिसर्ाईको अिस्था 
क्रस= साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा 
सौचालय भएका घिििुी 

प्रततशतमा 
अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ दिुपोििी ७५  हाल सम्म नभएको 
२ बबचौि ७३  हाल सम्म नभएको 
३ इलमपोििी ७०  हाल सम्म नभएको 
४ कोल्की ८०  हाल सम्म नभएको 
५ प्यािजंुग ९०  हाल सम्म नभएको 
६ गौंडा ९५ १ 

 
८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 

लाग्ने अनुमातनत समय(घण्टा) 



239 

िडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 
लाग्ने समय 

सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

१ ३ ५ 
 

९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 
क्र.स.= साविक 

गाविस िा 
नपाको नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत( तनजी िा सिकािी के 
हो उल्लेि गने) 

१ दिुपोििी २    तनजज 

२ बबचौि २    तनजज 

३ इलमपोििी ३    तनजज 

४ कोल्की     िैन 

५ प्यािजंुग १    तनजज 

६ गौंडा ५    तनजज 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस+= साविक 

गाविस िा 

नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा प्राप्त 

गने कुल प्रततशत 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी १००   १००  

२ बबचौि ४०  १५  ५५  

३ इलमपोििी ६५ १०  ७५  

४ कोल्की २० प्रततशत १० 

प्रततशत  

२० ५०  
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५ प्यािजंुग   १०० १००  

६ गौंडा   ९५ ९५  

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी मादी डाडा ि देउिाली 

डाडा 

  

२ बबचौि   िैन 

३ इलमपोििी देउिाली डाडा   

४ कोल्की   िैन 

५ प्यािजंुग सानो ि    

६ गौंडा सानो मात्रा मा ३ 

ठाउमा िहेको 

 १० िोपनी  

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ दिुपोििी    

२ बबचौि ठाटी बजाि   

३ इलमपोििी    
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(ट) साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१     

२     

३     

४     

 

४ कोल्की जोने बजाि   

५ प्यािजंुग    

 गौंडा  गौंडा बजाि   

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहलय सामुदातयक भिन 

िा सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / िस 

टममयनल 

१  ९ िटा 

सामुदातयक भबन 

गौंडा गाबबस 

    

  ५ िटा  

सामुदातयक भबन 

बबचौि गाबबस 
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(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट)_ 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

      

      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 

  हेलीप्याडः भएको 

  आन्तिी विमानस्थलः नभएको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः नभएको 

पशुििशलाः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

अलैची िेती, इलमपोििी, दिुपोििी, बबचौि, प्यािजंुग  

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 
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(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापा ि नगिपामलकाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेलु साना मझौला ठुला 

    

 

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 १८ 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

 

 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 

प्रस्तावित िाइनास गाउुँपामलका 

क) प्रस्तावित गाउुँपामलकाको पषृ्ठभूमम – 

प्रस्तावित िाइनास गाउपामलका लमजुङ जजल्लाको पबूी दिीर्ी भागमा अिजस्थत ि | यस गाउपामलका 
मभत्र साविक प्यािजुङ गाविस बाहेक साविकका िाइनास नगिपामलका पदयि । यो िेत्रमा िाममयक, 
ऎततहामसक  ि पययटकीय दृजष्टकोर्ले  महत्िपूर्य स्थल दिूपोििी, िाईनासकोट, चम्पािती (चपेे) िहेको 
ि | यस िेत्रमा िाईनास मसचाई आयोजना संचालनमा िहेको ि तल्लो भेगका समथि र्ाुँटहरुमा मसचाईको 
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सुबबिा प्राप्त भएकोले कृवष उत्पादनको दृजष्टकोर्ले िाईनास र्ाट महत्िपूर्य मातनन्ि| कच्ची सडक 
संजालले िोएको यो गाउुँ पामलका भविष्यमा बबकासको दृजष्टकोर्ले तनकै सम्भािना बोकेको गाउुँ पामलकाको 
रुपमा िहेको देखिन्ि| यस इकाई को केन्ि ततनवपप्ले प्रस्ताब गरिएको ि | 
 

ि) प्रस्तावित गाउुँपामलकाको संक्षिप्त परिचय  

नाम्ः िाइनास गाउपमलका 
िेत्रर्ल (िगय कक.मी) ६२.४७७ 
केन्ि्ः ततनवपप्ले 
िडा संख्या्ः ५ 
जनसंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुसाि) १६७८८ 
जनघनत्ि्ः २६८.७० 
आजन्तरिक आम्दानी(साविक गाविसको कुल आन्तिीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० को्ः २,६१,९७९ अिरुपी दइु लाि एकसट्ठी हजाि नौ सय उनासी 
 आ.ि ०७०̸७१ कोः २४६०५९ अिरुपी दइु लाि ियालीस हजाि उनान्साठी 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ३०६४०८ अिरुपी तीन लाि ि हजाि चाि सय आठ 
 

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनर्यय 

मस.नं. समाविष्ट साविकका 
गा.वि.स.हरु  

स्थानीय भेलाको 
तनर्ययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ भलायिाकय , चक्रतीथय, 
िमममलकुिा, ताकुय घाट, 
मोहोरियाकोट 

   

 
प्रस्तावित गाउुँपामलका लाइ विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त िेत्र मसर्ारिस भएको हकमा सो का आिािहरु, 
क) विशषे िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
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 ३. 
ि) संिक्षित िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिाि 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) मसमाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूिय् ः गोििा जजल्ला  
२) पजचचम्ः तनहु जजल्ला, दिुाडाडा  न पा 
३) उत्ति्ः दिुपोििी गा पा  
४) दक्षिर््ः गोििा जजल्ला, तनहु जजल्ला  
ङ) स्थानीय तह पुनसंिचना प्राविधिक सहयोग सममततको तनर्यय ममतत्ः २०७३।०६।०४  
च) प्रस्तावित गापामा गामभने गाविसको जनसंख्या(जनगर्ना २०६८अनुसाि) ि िेत्रर्ल 

मस.नं. साविकका गा.वि.स.हरु जनसंख्या िेत्रर्ल(िगय 
कक.मी) 

कैकर्यत 

१ भलायिकय  २१९० १०.३८  
२ चक्रतीथय ५०११ १५.९८  
३ िमममलकुिा ४४२५ १६.०७  
४ ताकुय घाट २८९३ ९.७५  
५ मोहोरियाकोट २२६९ १०.२८  
 जम्मा १६७८८   

ि) प्रस्तावित गापा नजजक िहेका आफ्नो जजल्ला मभत्रका अन्य तिमेकी गाविस ̸नपाहरु (पायक ि 
नजजकको दिुीको आिािमा नजजककोलाइ पद्रहला लेख्न््ने) 

१. सुन्दिबजाि न पा 
२. प्यािजंुङ गाविस 
३. कोल्की गाविस  
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४. भािते गाविस 
ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजन्ः 

क्र.स. 
प्रस्तावित गाउुँपामलका 

को िडा नं. 

साविक गा.वि.स.का िडाहरु 
प्रस्तावित गाउुँपामलकाको 

िडाको जनसंख्या साविक 
गाविसको नाम 

िडा नं 

१ १ भलायिकय  सबै िडा  २१९० 
२ २ चक्रतीथय सबै िडा  ५०११ 
३ ३ िमममलकुिा सबै िडा  ४४२५ 
४ ४ ताकुय घाट सबै िडा  २८९३ 
५ ५ मोहोरियाकोट सबै िडा  २२६९ 

 
झ) संस्थागत पूिायिाि सम्बन्िी अिस्था्ः 

१. मशिर् संस्था 
मस.न ं साविक 

गाविसको 
नाम 

प्रा.वि. तन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्ति कैकर्यत 
(तनजी तथा 
सामुदातयक 
िलुाउन)े 

१ भलायिकय   १ २ १   १ मावि 
तनजज बाकी 

सबै 
सामुदातयक 

२ चक्रतीथय ६ १ २ १   १ मावि 
तनजज बाकी 

सबै 
सामुदातयक 

३ िमममलकुिा ५  २ १   १ मावि 
तनजज बाकी 

सबै 
सामुदातयक 

४ ताकुय घाट ६  १ १    
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५ मोहोरियाकोट ५  २    १ प्रावि 
तनजज बाकी 

सबै 
सामुदातयक 

 

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्ि  
साविक 

गा.वि.स.को नाम 
स्िास्थ्य केन्िको 
प्रकृतत (स्िास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्िा.के., 

आयुिेद, 
अस्पताल) 

अस्पताल िा 
स्िास्थ्य संस्थाको 
शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 
गापाको िडा 

नं 

 

१ भलायिकय  १  १  
२ चक्रतीथय १  २  
३ िमममलकुिा २ १५ ३ १ तनजज 

अस्पताल 
१५शैया को , १ 
स्िास्थ्य चौकी  

४ ताकुय घाट १  ४  
५ मोहोरियाकोट १  ५  

 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.िा 

नपाको नाम 
भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

न ं
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ भलायिकय       
२ चक्रतीथय १  १ २  
३ िमममलकुिा      
४ ताकुय घाट      
५ मोहोरियाकोट      

 
क्र.स. ४. पशु सेिा केन्ि 
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साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 
नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ भलायिकय       
२ चक्रतीथय १  १ २  
३ िमममलकुिा      
४ ताकुय घाट      
५ मोहोरियाकोट      

 

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ भलायिकय       
२ चक्रतीथय १ १    
३ िमममलकुिा      
४ ताकुय घाट १ १    
५ मोहोरियाकोट      

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हालका भिनहरु 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृततः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा  कजच्च पक्की   
१ भलायिकय  १ १  १  
२ चक्रतीथय १  १ २  
३ िमममलकुिा १  १ ३  
४ ताकुय घाट १  १ ४  
५ मोहोरियाकोट १ १  ५  
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१४ पययटककय स्थल 
क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावितगापाको िडा नं) गोटा 

१ भलायिकय    
२ चक्रतीथय   
३ िमममलकुिा   
४ ताकुय घाट   
५ मोहोरियाकोट ५ १ िाइनासकोट 

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 

१ भलायिकय   ५ १०  
२ चक्रतीथय  १० १०  
३ िमममलकुिा  २१ ३०  
४ ताकुय घाट  २० २८  
५ मोहोरियाकोट  २० २०  

 
क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रर्ल(िगय 

ककमम) 
कैकर्यत 

+समुदातयक / 
किुमलयती 
िनको नाम 

साविक गाविसको 
नाम ि िडा न ं

अि कायम िहने 
स्थान( 

प्रस्तावित 
गापाको िाड नं) 

१  भलायिकय  १ ३.२६ ८ िटा सा ि, १ 
कबुमलयती बन  

२  चक्रतीथय २ २.४६ ३ िटा सा ि, ४ 
कबुमलयती बन  

३  िमममलकुिा ३ ४.३८ ७ िटा सा ि 
४  ताकुय घाट ४ २.८५ ९ िटा सा ि ि ४ 

िटा क ब 
५  मोहोरियाकोट ५ ३.४ ४ िटा सा ि 
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क्र.स. 
िानेपानीको स्रोतको 

नाम 

२ िानेपानीको स्रोत कैकर्यत 
िानेपानीको स्रोत िहेका 
गाविसको िडा नं + 

अि कायम िहने 
स्थान(प्रस्तावित 
गापाको िडा नं) 

१ विमभन्न श्रोतहरू    
२ विमभन्न श्रोतहरू    
३ विमभन्न श्रोतहरू    
४ विमभन्न श्रोतहरू    
५ विमभन्न श्रोतहरू    

 
७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

सौचालय भएका घिििुी 
प्रततशतमा 

अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ भलायिकय  ९८  
२ चक्रतीथय १००  
३ िमममलकुिा ९८  
४ ताकुय घाट ९५  
५ मोहोरियाकोट ९५  

 
८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्िजन्ित गापा िा नपाको केन्ि पुग्न 

लाग्ने अनुमातनत समय(घण्टा) 
िडा नं Roadhead िाट गापा केन्ि पुग्न लाग्ने 

समय 
सेिा प्राप्त गिी घि 
र्कय न लाग्ने समय 

५ २ घण्टा  ४ घण्टा  
 

९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 
क्र.स.= साविक 

गाविस िा 
नपाको नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत( तनजी िा सिकािी के 
हो उल्लेि गने) 

१ भलायिकय  २    तनजज  
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२ चक्रतीथय ३    तनजज  

३ िमममलकुिा २    तनजज  

४ ताकुय घाट २    तनजज  

५ मोहोरियाकोट २    तनजज  

 

 

 

क्र.स.= मसचांईको स्रोतको 
नाम 

४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 
साविक गाविसको 
नाम ि िडा न ं

अि कायम िहने 
स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िाड नं) 

१ िाइनास मसचाई 
आयोजना  

भलायिकय  िडा ५  १ साबबक भलायिकय , 
चक्रतीथय, िमममलकुिा ि 

ताकुय घाट गाबबस का करिब 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस+= साविक 

गाविस िा 

नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािर्िाट 

विद्युत सेिा प्राप्त 

गने कुल प्रततशत 

कैकर्यत 

१ भलायिकय    १०० १००  

२ चक्रतीथय   १०० १००  

३ िमममलकुिा   १०० १००  

४ ताकुय घाट   १०० १००  

५ मोहोरियाकोट   १०० १००  
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३५ प्रततसत   भू भाग मा 
मसचाई भएको  

 

६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 
क्र.स. साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा 
िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ भलायिकय  मध्यम िािा कुिा पाइप 
२ चक्रतीथय िाम्रो िािा पाइप 
३ िमममलकुिा मध्यम िािा कुिा पाइप 
४ ताकुय घाट मध्यम िािा कुिा पाइप 
५ मोहोरियाकोट मध्यम िािा कुिा पाइप 

 

 

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ भलायिकय  पन्थी डाडा  १  

२ चक्रतीथय चपेे ककनाि  २  

३ िमममलकुिा गिम बेसी  २  

४ ताकुय घाट    

५ मोहोरियाकोट    

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 
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(ट) साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििर्( स्थानीय तर्य को स्िीक्र दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रर्ी कैकर्यत 

१     

 

(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििर्( गाविस, 

नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट) 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

१ भलायिकय  बोिांङिोला  ८   

२ चक्रतीथय ततनवपप्ले , सातबबसे  ०  

३ िमममलकुिा पाुँचभाइ चौतािा  ५  

४ ताकुय घाट    

५ मोहोरियाकोट    

१२थप पुिायिािहरु( अि कायम हुने नपामा िहने पुिायिािहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहलय सामुदातयक भिन 

िा सभाहल 

हाटिजाि िा र्लरु्ल 

तथा तिकािी विक्री केन्ि 

प्राविधिक 

मशिालय 

सवपङ 

मल 

िस पाकय / िस 

टममयनल 

१  १६ िटा 

सामुदातयक भिन  

स्याउली बजाि हाट 

बजाि तथा तिकािी बबकक्र 

केन्ि 

  बोिांग िोला 

बसपाकय  
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क्रस= मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

 १३ १ ४ १  

      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोः 

  हेलीप्याडः भएको 

  आन्तिी विमानस्थलः नभएको 

 (र्) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहः नभएको 

पशुििशलाः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ नभएको ( भएको भए उल्लेि गने)M 

२ ब्यिसायीक िेती( जस्तो अगायनीक िेती िाख्रापालन कुििुा पालन आदी) 

कुििुापालन तथा गाइ पालन  

 

(थ) उद्योग ( प्रस्तावित गापाको िेत्र मभत्र िहेका उद्योगको संख्या) 

घिेलु साना मझौला ठुला 

८ ९ 
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(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्याः 

तािे सािािर् 

 ७ 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसः 

................................................................... 
संयोजक 

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममततः २०७३।०६।०४ 
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अनुसूची २ : स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक सहयोग सममततको बैठक ि सो बैठकका तनर्ययहरू 

क्र.स ं विििर् ममतत स्थान कैकर्यत 
1.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 

सहयोग सममततको बैठक 
२०७३।०४।०९ जजविस  

2.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०४।१० जजविस  

3.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०४।१२ जजविस  

4.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०४।१३ जजविस  

5.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०४।२४ जजविस  

6.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०४।२६ जजविस  

7.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०५।०९ जजविस  

8.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०५।१२ जजविस  

9.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०५।१५ जजविस  

10.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०५।१९ जजविस  

11.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०५।२० जजविस  

12.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०५।२३ जजविस  

13.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०५।२८   

14.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०५।२९   
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15.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०५।३०   

16.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०५।३१   

17.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०६।१   

18.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०६।२   

19.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०६।३   

20.  स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक 
सहयोग सममततको बैठक 

२०७३।०६।४   

तनर्यय प्रततमलवप यसै साथ संलग्न ि ।  
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अनुसूची ३ 
स्थानीय तह पुनसचंिना प्राविधिक सहयोग सममततको आयोजनामा जजल्ला ि स्थानीयस्तिमा भएका 
पिामशय काययशाला गोष्ठीहरू 

क्र.स ं विििर् ममतत स्थान कैकर्यत 
 जजल्लास्तिीय गोष्ठी तथा बैठक    
1.  कायायलय प्रमुि,गाविस सधचि ि 

संचािकमी संगको पिामशय  
२०७३।०४।११ जजविस  

2.  िाजनीततक दल, सांसद,पूिय 
जनप्रतततनधि,नागरिक समाज संगको 
पिामशय 

२०७३।०४।१४ जजविस  

3.  िाजनीततक दल, संचािकमीसंगको बैठक २०७३।०४।२६ जजविस  
4.  िाजनीततक दलसंगको बैठक २०७३।०५।०६ जजविस  
5.  जजल्लास्तरिय पिामशय काययशाला गोष्ठी २०७३।०५।१० जजविस  
6.  सांसद तथा िाजनीततक दलसंगको बैठक २०७३।०५।२० जजविस  
7.  स्थानीयस्तिका पिामशय काययशाला गोष्ठी २०७३।०५।२५ भलायिकय     
8.  स्थानीयस्तिका पिामशय काययशाला गोष्ठी २०७३।०५।२६ भोलेटाि  
9.  स्थानीयस्तिका पिामशय काययशाला गोष्ठी २०७३।०५।२६ मामलङ  
10.  स्थानीयस्तिका पिामशय काययशाला गोष्ठी २०७३।०५।२७ धचती  
11.  स्थानीयस्तिका पिामशय काययशाला गोष्ठी २०७३।०५।२७ िदुी  

गोष्ठीका िायाुँ प्रतत यसैसाथ संलग्न ि । 
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अनुसूची ४ 

प्रस्तावित स्थानीय तहहरूको श्रोत नक्शा (मुख्य प्रस्तािसंग सम्बजन्ित) 
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प्रस्तावित स्थानीय तहहरूको श्रोत नक्शा (विकल्प २ संग सम्बजन्ित) 

 



269 



270 



271 



272 



273 



274 



275 

 



276 

 


