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१.लमजुङ जजल्लाको संक्षिप्त परिचय   

लमजुङ जजल्ला पजचचमाञ्चल विकास िेत्रको गण्डकी अञ्चलमा िहेको एक पहाडी जजल्ला हो । 
िाजिानी काठमाण्डौिाट १६० ककमी पूियमा िहेको यो जजल्ला पथृ्िी िाजमागयको डुम्रेिाट 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 ि दक्षिणमा 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 िहन्ि ।  
 
जलस्रोत ि पययटनका द्रहसािले लमजुङ जजल्ला महत्त्िपूणय ि 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 िढी सम्भािना िहेको ि । अन्नपूणय 
पदमागयको प्रिेशद्िािको रूपमा यो जजल्लालाइ धचतनन्ि । यस जजल्लाको िेतीयोग्य जममन ४५९४० 
हेक्टि िहेको ि । जजल्लामा कुल ३७ ककमी मात्र पक्की सडक ि । जजल्लाका ८ गाविसहरू अन्नपूणय 
संििण िेत्र मभत्र पदियन ्। जजल्लाको कुल ७६ प्रततशत जनसंख्याले िाष्ट्रीय प्रसािणको विध्ितु 
सेिा प्राप्त गिेका िन ्भने १० प्रततशतले लघु जलविध्ितु सेिा मलएका िन ्। यस जजल्लाले ८३.४ 
मेगािट विध्ितु िाष्ट्रीय प्रसािणमा योगदान द्रदएको ि भने ५० मगेािाटको विध्ितु योजना सम्पन्न 
हुने अिस्थामा ि ।  पूणय सािि जजल्ला ि िलु्ला द्रदसामुक्त जजल्लाको रूपमा यो जजल्ला घोषणा 
भै सकेको ि । जजल्लाका ९० प्रततशत जनसंख्याले सुिक्षित पाइप पानी उपभोग गिेका िन ्।  



 
२०६८ को जनगणाना 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 द्रहसािले यस 
जजल्लामा गुरूङजातत ३२ प्रततशत, िेत्री १६ प्रततशत, िाहुन 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 
दििाि यस लमजुङ जजल्लाको ऎततहामसकरूपले महत्िपूणय स्थल हो । यो जजल्ला िीि भक्ती थापाको 
जन्मथलो भएको जजल्ला पतन हो । साथ ैिाष्ट्रकवि मािि तघममिे ि संििाणिीद डा. हकय  गुरूङको 
समेत यसै जजल्लामा जन्म 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 दोशे्रपटक प्राप्त काययशतय ि काययविधि 
अनुरूप स्थानीय तह पुनसिंचना सम्िन्िी प्रस्ताि 

२.१ प्रस्तावित  ८ िटा स्थानीय तहहरू ( मूख्य प्रस्ताि ) 

कं्र स ं

लमजुङका प्रस्तावित स्थानीय तहको वििरण कैवियत 
नाम केन्द्र िडा सखं्या जनसखं्या के्षत्रिल (िर्ग वकमी)  

१ बेसीशहर नगरपाविका बेसीशहर ११ ३७४७९ ११२.४४  

२ सनु्द्दरबजार  नगरपाविका सनु्द्दरबजार ९ २४,२१९ ५७.३३  

३ मध्यनपेाि नगरपाविका भोिेटार १२ २६०३० १२८.२९  

४ मस्यााङ्दी गाउँपाविका ङादी ८ १५४७० ५८५.१९  

५ दोदी गाउँपाविका नौथरसेरा ११ २३४१८ ३६९.६४  

६ क्व्होिासोथार गाउंपाविका माविङ ९ १००३२ १८३.७३  



७ राइनास गाउँपाविका तीनवपप्िे ९ १६७८८ ६२.४७  

८ दधूपोखरी गाउपाविका गौडा ७ १२७१४ १६३.८६  

जबमा ७६ १६६१५० 
१६६२.९८  

 



२.१.१ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : िेसीशहि नगिपामलका (केन्ि : िेसीशहि) 
िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 

१  बेवशसहरनगरपाविका  १, २ २,६९२  

२  बेवशसहरनगरपाविका  ३, ४ र ५ ३५८३  

३  बेवशसहरनगरपाविका  ६,७  ३०२८  

४  बेवशसहरनगरपाविका  १७, १८ १,१८५  

५  बेवशसहरनगरपाविका  १५,१६ १,७७९  

६  बेवशसहर नगरपाविका   १३ ,१४ र बागिुंङपानी ३,४ र  ७ २,६०७  

७  वसबपानी सब ै ३,२८९  

८  बेवशसहरनगरपाविका  ११,१२  ७,२३४  

९  बेवशसहरनगरपाविका  ९,१०  ७,०५७  

१०  बेवशसहर नगरपाविका  बे न पा ८ र बागिुंङपानी िडा  ८ र 

९  १,९३२  

११  बाँझाखते  र वहिेटक्वसार(९) बाँझाखते सब ै िडा र वहिेटक्वसार 

९ ३०९३  

जम्मा ३७४७९  

 

  



२.१.२ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : सुन्दििजाि नगिपामलका (केन्ि : सुन्दििजाि) 
िडा न ं िडा केन्द्र साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैवियत 

१  सनु्द्दरबजार नपा १३ र १४ १८५५  

२  सनु्द्दरबजार नपा ११ र १२ २६४६  

३  चन्द्रशे्वर गाविस सि ै १९५८  

४  दरुाडाँडा गाविस सि ै १७८६  
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जम्मा २४,२१९  

२.१.३ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : मध्यनेपाल नगिपामलका (दिुा संिक्षित िेत्र) (केन्ि : भोलेटाि) 
िडा न ं िडा केन्द्र साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैवियत 

१  मध्य नेपाि नपा १,२ र ३ २१९१ जीता 

२  मध्य नेपाि नपा ४ र ५ २४२४ ता.टक्वसार 

३  मध्य नेपाि नपा ६ र ७ १५६२ सयूापाि 

४  मध्य नेपाि  नपा १०,११,१२ ३१५८ रबघा 



५  मध्य नेपाि  नपा ८ र ९ १५१७ समीभन्द््याङ 

६  करापटुार नगरपाविका  ३,४ र ५ ४०५९ भोिेटार 

७  करापटुार नगरपाविका  ६,७ र ८ २९९१ इशानेश्वर 

८  करापटुार नगरपाविका  ९,१० र ११ २१२७ कराप ु

९  करापटुार नगरपाविका  १ र २ १६५९ बांगे्र 

१०  नेटा गाविस सिै िडा १६९७ नेटा 

११  धसेुनी गाविस सिै िडा १२५४ धसेुनी 

१२  वसन्द्दरेु गाविस सिै िडा १३९१ वसन्द्दरेु 

जम्मा २६०३०  

 

 

२.१.४ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : मस्यायङ्दी गाउुँपामलका (केन्ि : ङादी) 
िडा न ं िडा केन्द्र साविकको गाविस साविकको िडा जनसंख्या कैवियत 
१  घनपोखरा गाविस २,३,४ र ९ ११३१  

२  घनपोखरा गाविस िडा न १, ५, ६, ७ र  ८  १७६२  

३  खदुी गाविस सबै िडा  ३४०१  

४  तावरंङ गाविस सबै िडा २३१८  

५  घमेुा  गाविस सबै िडा  १७७६  

६  बाहुनडाडा गाविस सबै िडा  २०९५  

७  भिुभिेु गाविस िडा न. ५ ६ ७ ८ ९  १५६४  



८  भिुभिेु गाविस िडा न १ २ ३ ४ १४२३  

जम्मा १५४७०  

 
२.१.५ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम :  दोदी गाउुँपामलका (केन्ि : नौथि सेिा ) 

िडा न ं िडा केन्द्र साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैवियत 
१  भारते गाविस सब ैिडा २२३९  

२  अचािबोट गाविस सब ैिडा १६०५  

३  श्रीमञ्ज्याङ गाविस सब ैिडा १७७९  

४  नौथर गाविस सब ैिडा २२२३  

५  पाचोक गाविस सब ैिडा २४६९  

६  ढोडेनी गाविस सब ैिडा २६२५  

७  ििेनी गाविस सब ैिडा १४०५  

८  बन्द्सार गाविस सब ैिडा २४७७  

९  वहिेटक्वसार गाविस िडा नं १ दवेख ८  १४३०  

१०  वचवत गाविस १,२,३,५,६ र ९ ३०१८  

११  वचवत गाविस ४,७ र ८ २१४८  

जम्मा २३४१८  



 

२.१.६ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : क््होलासोथाि गाउुँपामलका (गुरूङ स्िायत्त िेत्र) (केन्ि : मामलङ) 
िडा न ं िडा केन्द्र साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैवियत 

१  बागिुंङपानी गाविस  िडा न.१,२,५,६ ९६५  

२  माविङ गाविस सबै िडा  १२२४  

३  उत्तरकन्द्या गाविस सबै िडा  १०९२  

४  भजुङु गाविस सबै िडा  १५०६  

५  पसगाउँ गाविस १,२,३ र ४ १००८  

६  पसगाउँ गाविस  ५,६,७,८ र ९ ६८६  

७  भोजे गाविस १,२,३,४ र ५ १०१०  

८  भोजे गाविस ६,७,८ र ९ ९८२  

९  वगिुंङ सबै िडा  १५५९  

जम्मा १००३२  

 

२.१.७ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : िाइनास गाउुँपामलका (केन्ि : तीनवपप्ले) 
िडा न ं िडा केन्द्र साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैवियत 

१  राईनास न पा   िडा न.१० ११४३  

२  राईनास न पा   िडा नं ९ १०४७  

३  राईनास न पा    िडा न. ८ १६८४  

४  राईनास न पा    िडा न. ७ १७३७  

५  राईनास न पा    िडा न. ६ १५९०  

६  राईनास न पा      िडा न. ४ र ५ १९२२  

७  राईनास न पा   िडा नं ३ २५०३  



८  राईनास न पा   िडा न. १,२ २८९३  

९  राईनास न पा     िडा न. १३,१४  २२६९  

जम्मा १६७८८  

 
२.१.८ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : दिूपोििी गाउुँपामलका (केन्ि : गौडा) 

िडा न ं िडा केन्द्र साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैवियत 

१  दधुपोखरी सब ै १९६९  

२  वबचौर सब ै २०८७  

३  इिमपोखरी िडा न १,२,३,४ १२२८  

४  इिमपोखरी िडा न ५,६,७,८,९ १४२२  

५  कोपकी सब ै १६१२  

६  राइनास नपा   िडा न ं११ र १२ १७३९  

७  गौंडा सब ै २६५७  

जम्मा १२७१४  

 

  



२.२ प्रस्तावित  ८  िटा स्थानीय तहहरू (िकैल्पिक प्रस्ताि) 

कं्र स ं

लमजुङका प्रस्तावित स्थानीय तहको वििरण कैवियत 
नाम केन्द्र िडा सखं्या जनसखं्या के्षत्रिल (िर्ग वकमी)  

१ बेसीशहर नगरपाविका बेसीशहर १३ ४०७८६ १३६.०३  

२ दरुाडाँडा नगरपाविका सनु्द्दरबजार १२ २८५६१ ७९.९६  

३ मध्यनपेाि नगरपाविका भोिेटार ९ २१६८८ १०५.७१  

४ मस्यााङ्दी गाउँपाविका खदुी ९ १८७५९ ५९७.१२  

५ दोदी गाउँपाविका नौथरसेरा ८ १६८२२ ३४२.१३  

६ दधूपोखरी गाउंपाविका जोनी ७ १२७१४ १६३.८६  

७ राइनास गाउँपाविका तीनवपप्िे ९ १६७८८ ६२.४७  

८ क्वहोिा सोथर गाउँपाविका माविङ ९ १००३२ १७५.७३  

जम्मा ७६ १६६१५० १६६३.०१  

 
२.२.१ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : िेसीशहि नगिपामलका (केन्ि:  िेसीशहि) 

िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 

१  बेसीशहर नगरपाविका १, २ २६९२  

२  बेसीशहर नगरपाविका ३,४,५  ३६०३  

३  बेसीशहर नगरपाविका ६,७  ३०२८  



४  बेसीशहर नगरपाविका १७, १८ ११८५  

५  बेसीशहर नगरपाविका १५,१६ १७७९  

६  बागिुङपानी गाविस  ३,४,७,८ र ९ १४९३  

७  बेसीशहर नगरपाविका १३, १४ १८९५  

८  बेसीशहर नगरपाविका १०, ११, १२ ९५०६  

९  बेसीशहर नगरपाविका ८,९ ५९३६  

१०  बाँझाखते गाविस सब ै २८४४  

११  वहिेटक्वसार गाविस सब ै १६७९  

१२  वचवत गाविस १,२,३,५,६ र ९ ३०१८  

१३  वचवत गाविस ४,७ र ८ २१४८  

जम्मा  ४०७८६  

 

२.२.२ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : दिुाडाुँडा नगिपामलका ( केन्ि: सुन्दििजाि) (दिुा संिक्षित 
िेत्र) 
 

िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 

१  वसन्द्दरेु गाविस सि ै १३९१  

२  नेटा गाविस सि ै १६९७  



३  धसेुनी गाविस सि ै १२५४  

४  सनु्द्दरबजार नपा १३ र १४ १८५५  

५  सनु्द्दरबजार नपा ११ र १२ २६४६  

६  चन्द्रशे्वर गाविस सि ै १९५८  

७  दरुाडाँडा गाविस सि ै १७८६  

८  सनु्द्दरबजार नपा ९ र १० १६९९  

९  सनु्द्दरबजार नपा ६ र ८ ३५९३  

१०  सनु्द्दरबजार नपा ७ र ५ ३१२२  

११  सनु्द्दबजार नपा १ र २ १९९७  

१२  सनु्द्दरबजार नपा ३ र ४ ५५६३  

जम्मा  २८५६१  
 

२.२.३ स्थानीय तहको नाम : मध्यनेपाल नगिपामलका  ( केन्द्र:  भोरे्लटार) 
िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 

१  करापटुार नगरपाविका  ९, १०, ११ २१२७  

२  करापटुार नगरपाविका  ६, ७, ८  २९९१  

३  करापटुार नगरपाविका  १, २ १६५९  

४  मध्यनपेाि नगरपाविका  १, २, ३  २१९१  



५  मध्यनपेाि नगरपाविका  ४, ५  २४२४  

६  मध्यनपेाि नगरपाविका  ६, ७  १५६२  

७  मध्यनपेाि नगरपाविका  १०, ११, १२  ३१५८  

८  मध्यनपेाि नगरपाविका  ८, ९  १५१७  

९  करापटुार नगरपाविका  ३, ४, ५  ४०५९  

जम्मा  २१६८८  
 

२.२.४ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : मस्यायङ्दी गाउुँपामलका ( केन्द्र:  खुदी) 

िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ 

नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 

१  घनपोखरा गाविस िडा न २, ३, ४ र ९ ११३१  

२  घनपोखरा गाविस िडा न १, ५, ६, ७ र ८ १७६२  

३  वसबपानी गाविस सब ै ३२८९  

४  खदुी सबै िडा ३४०१  

५  तावरंङ सबै िडा २३१८  

६  घमेुा सबै िडा १७७६  

७  बाहुनडाडा  सबै िडा २०९५  

८  भिुभिेु  िडा न. ५, ६, ७, ८ र  ९ १५६४  

९  भिुभिेु  िडा न १, २, ३ र ४ १४२३  



जम्मा  १८७५९  
 

२.२.५ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम :  दोदी गाउुँपामलका ( केन्द्र:  नौथरसेरा) 

िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ 

नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 

१  भारते  सब ैिडा  २२३९  

२  अचािबोट सब ैिडा  १६०५  

३  श्रीमञ्ज्याङ सब ैिडा  १७७९  

४  नौथर सब ैिडा  २२२३  

५  पाचोक सब ैिडा  २४६९  

६  ढोडेनी सब ैिडा  २६२५  

७  ििेनी सब ैिडा  १४०५  

८  बन्द्सार सब ैिडा  २४७७  

जम्मा १६८२२  

 

२.२.६ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : दिूपोििी गाउुँपामलका ( केन्द्र:  जोनी) 
िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 

१  दधुपोखरी सब ै १९६९  

२  वबचौर सब ै २०८७  

३  इिमपोखरी िडा न १,२,३,४ १२२८  



४  इिमपोखरी िडा न ५,६,७,८,९ १४२२  

५  कोपकी सब ै १६१२  

६  राइनास नपा   िडा न ं११ र १२ १७३९  

७  गौंडा सब ै २६५७  

जम्मा  १२७१४  
 

२.२.७ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : िाइनास गाउुँपामलका ( केन्द्र:  तीनविप्रे्ल ) 

िडा न ं िडा केन्द्र साविकको गाविस/ नपा साविकको िडा जनसंख्या कैवियत 
१  राईनास न पा   िडा न.१० ११४३  

२  राईनास न पा   िडा नं ९ १०४७  

३  राईनास न पा    िडा न. ८ १६८४  

४  राईनास न पा    िडा न. ७ १७३७  

५  राईनास न पा    िडा न. ६ १५९०  

६  राईनास न पा      िडा न. ४ र ५ १९२२  

७  राईनास न पा   िडा नं ३ २५०३  

८  राईनास न पा   िडा न. १,२ २८९३  

९  राईनास न पा     िडा न. १३,१४  २२६९  

जम्मा १६७८८  

 

२.२.८ प्रस्तावित स्थानीय तहको नाम : क्होंलासोथाि गाउुँपामलका ( केन्द्र:  मालर्लङ) (गुरूङ स्िायत्त 
िेत्र) 

िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 



१  बागिुंङपानी गाविस  िडा न.१,२,५,६ ९६५  

२  माविङ गाविस सबै िडा  १२२४  

३  उत्तरकन्द्या गाविस सबै िडा  १०९२  

४  भजुङु गाविस सबै िडा  १५०६  

५  पसगाउँ गाविस १,२,३ र ४ १००८  

६  पसगाउँ गाविस  ५,६,७,८ र ९ ६८६  

७  भोजे गाविस १,२,३,४ र ५ १०१०  

८  भोजे गाविस ६,७,८ र ९ ९८२  

९  वगिुंङ सबै िडा  १५५९  

जम्मा १००३२  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची १ : 

काययविधिको अनुसूची ३ िमोजजम प्रस्तावित स्थानीय तहहरूको विस्ततृ विििण (मुख्य 
प्रस्तािसंग सजम्िन्ित) 
 

प्रस्तावित िेमशसहि नगिपामलका 
क) प्रस्तावित बेविसहर नगरपाविकाको पृष्ठभूवि : 

प्रस्तावित बेविसहर नगरपाविका ििजुङ वजल्लाको सदरिुकाि रहेको नगरपाविका हो  यस 

नगरपाविकािा सावबकको बेविसहर नगरपाविकािा, वहिेटक्सारको िडा न ९ , बााँझाखेत, वसम्पानी, 

बागु्लन्गपानी गावबसको िडा न , सिाबेस गररएका छन् | यस नगरपाविकािा ऐवतहाविक ििजुङ 

दरबार, गाउसहर काविका िन्दिर, उदीपुर काविका िन्दिर, करापुरेिोर िहादेि िन्दिर जस्ता धावििक 

तथा ऐवतहावसक स्थिहरु साथै  करपुरेश्वोर पाकि  र कृवि पयिटवकय पाकि , िकै डाडा र वबच भागबाट 

बगेको िर्स्ाांग्दी नवद रहेको अत्यनै्त रिणीय  यस न.पा. वजल्लाको प्रिासवनक केन्द्र को रुपिा रहदै 

आएको छ | भौवतक पूिािधार, सडक संजाि बन्दस्त विकासका दृविकोणिे अन्य न.पा तथा गा. पा. भिा 

िजबुत िान्न सवकन्छ|  

ख) प्रस्तावित नगरपाविका संविप्त पररचय  

नािः बेविसहर नगरपाविका 

िेत्रफि (िगि वक.िी):  १११.४६ 

केन्द्रः बेविसहर  

िडा संख्ाः ११ 

जनसंख्ा (२०६८ को जनगणना अनुसार): ३७,४७९ जना  

जनघनत्वः ३३६.२५ 

आन्दन्तररक आम्दानी(साविक नगरपाविका + गावबस हरु को कुि आन्तरीक आय) 

 आ.ि. ६९/७० कोः ८०३४८५.०० 

 आ.ि ७०/७१कोः १८८५८७६.०० 

 आ.ि. ७१/७२कोः ११९९८६६७.०० 

 

ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणियः 



 

सि.नं. िमासिष्ट िासिकका गा.सि.ि 

.̸नगरपासिकाहरु  

स्थानीय भेिाको 

सनर्णयको समसि 

सिशेष, िंरसिि िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपमा सिफाररि 

गररएको भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ बेसशिहर नगरपासिका 

बागु्लन्गपानीको िडा न  

बााँझाखेि 

सहिेटक्सारको िडा न ९  

सिम्पानी 

 

२०७३/०५/२७ 

२०७३/०५/२८ 

 

  

 

 

प्रस्तावित गाउाँपाविका िा नगरपाविकािाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस भएको हकिा 

सो का आधारहरु, 

क) वििेि िेत्र हुने आधार 

  

ख) संरवित िेत्र हुने आधार 

  

ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 

 . 

घ) वसिाना ( प्रस्तावित नपाको) 

१) पूििः श्रीमंज्यानंग, नौथर, बन्सार  

२) पवििः भोिेटार नगरपासिका  

३) उत्तरः उत्तरकन्या, खुदी, भुिभुिे, घनपोखरा 

४) दविणः िुन्दरबजार नगरपासिका ,सििी  

 

ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतः 

 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 

 



वनणिय विवत २०७३/०५/३० 

प्रवतविवप यसै साथ् संग्लन गररएको  

च) प्रस्तावित पािा गावभने नपाको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 

सि.नं. िासिकका गा.सि.ि ./नगरपासिकाहरु जनिंख्या िेत्रफि(िगण 

सक.मी) 

कैसफयि 

१ बागु्लन्गपानीको िडा ३,४,७,८,९ १४९३ ८.४७  

२ बााँझाखेि २८४४ २८.७५५  

३ बेसशिहर नगरपासिका २९६०४ ६०.४२२  

४ सहिेटक्सार िडा न ९  २४९ १.८९६  

५ सिम्पानी ३२८९ ११.९३  

 जबमा  ३७४७९ १११.४६  

 

छ) प्रस्तावित नगरपाविका नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाउपाविका / 

नगरपाविका (पायक र नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्न्ने्न) 

१.  िुन्दरबजार 

२.  मर्स्ाणङ्दी 

 

ज) प्रस्तावित  नगरपाविकाको िडा विभाजनः 

 

 

 

 

 



क्र.स. 

प्रस्तावित 

न.पा.को िडा 

नं. 

साविक गा.वि.स. र नगरपाविकाका 

िडाहरु 
प्रस्तावित न.पा.को िडाको 

जनसंख्ा 
 

 

साविक 

गाविस िा 

नपाको नाि 

िडा नं 

१ १ 
बेसशिहरनगर

पासिका  
१, २ २६९२ 

२ २ 
बेसशिहरनगर

पासिका  
३,४,५  ३५८३ 

३ ३ 
बेसशिहरनगर

पासिका  
६,७  ३०२८ 

४ ४ 
बेसशिहरनगर

पासिका  
१७, १८ ११८५ 

५ ५ 
बेसशिहरनगर

पासिका  
१५,१६ १७७९ 

६ ६ 
बागु्लन््पानी बे 

न पा  

बागु्लन््पानीको ३,४,७ र 

बे न पा १३, १४ 
२६०७ 

७ ७ सिम्पानी िबै ३२८९ 

८ ८ 
बेसशिहरनगर

पासिका  
११,१२ ७२३४ 

९ ९ 
बेसशिहरनगर

पासिका  
९, १० ७०५७ 

१० १० 
बेसशिहरनगर

पासिका 

बेनपा ८ र बागु्लन््पानी ८ 

र ९ 
१९३२ 

११ ११ 
बााँझाखेि र 

सहिेटक्सार   

बााँझाखेि िबै िडा  र 

सहिेटक्सारको िडा न ९   
३०९३ 



 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्थााः 

१. मशिण 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 िाग्लुन्ग
पानी 
(३,४,७,८,
९)  

       

२ िाुँझािेत १२  १     

३ िेमशसहि  २१   ६ २ १  

४ द्रहलेटक्सा
ि(९) 

       

५ 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 िाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९)  

स्िास्थ्य चौकी    

२ िाुँझािेत स्िास्थ्य चौकी    

३ िेमशसहि  ५ स्िास्थ्य 
चौकी 

३५  ३ अस्पताल  

४ द्रहलेटक्साि(९) स्िास्थ्य चौकी    

५ मसम्पानी स्िास्थ्य चौकी    

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 

साविक गा.वि.स.िा 
नपाको नाम 

भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 
नगिपामलका को  

िडा नं 

कैकर्यत 

 

 

गोटा कच्ची पक्की   

१ िाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९)  

१  पजक्क ७  



२ िाुँझािेत      

३ िेमशसहि       

४ द्रहलेटक्साि(९)      

५ मसम्पानी      

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 

साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 
नपाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   

१ िाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९)  

     

२ िाुँझािेत      

३ िेमशसहि       

४ द्रहलेटक्साि(९)      

५ मसम्पानी      

 

क्र.स ५=हुलाक कायायलय 



साविक गाविस /नपाको 
नाम 

भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 
नपाको िडा 

नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   

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

२ िाुँझािेत     अततरिक्त 
हुलाक  

३ िेमशसहि न पा  १  १  अततरिक्त 
हुलाक  

४ द्रहलेटक्साि(९)     अततरिक्त 
हुलाक  

५ मसम्पानी     अततरिक्त 
हुलाक  

 

क्र.स 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 
नगिपामलकाको 

िडा नं 

कैकर्यत 

पजक्क कजच्च पक्की   

१ िाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९)  १     

२ िाुँझािेत १     

३ िेमशसहि  १ ३    



४ द्रहलेटक्साि(९)     िैन  

५ मसम्पानी  १    

 

८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटाः 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९)     

२ िाुँझािेत    

३ िेमशसहि     

४ द्रहलेटक्साि(९)    

५ मसम्पानी    

 

९ िेलकुद मैदान 

क्र.स.
= 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िेमशसहि नगिपामलका ९  १२०*८० मम  िन्दै 
गिेको  

 

१० पाकय  तथा उद्यान 



क्र.स.
= 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िेमशसहि 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 िेमशसहि िेमशसहि न पा ९   पूिायिाि 
तनमायण 
नभएको  

२ िेमशसहि   पूिायिाि 
तनमायण 
नभएको 

 

१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.
= 

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

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ िेमशसहि गाउपामलका  िेमशसहि 
नगिपामलका  

  

 

१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 



क्र.स.
= 

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

कैकर्यत 

१ िेमशसहि नगिपामलका मा सम्भि भएको    

 

१४ पययटककय स्थल  

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको 
नाम 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

गोटा कैकर्यत 

१ िाुँझािेत  १  

२ गाउसहि   ३  

३ पुिानकोट   २  

४ चण्डीस्थान  १  

५ द्रहलेटक्साि(९)  १  

 

(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 

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

२ िाुँझािेत िैन  िैन  २० ककमी   

३ िेमशसहि  १५ ककमी  ५ ककमी  १५ ककमी   



४ द्रहलेटक्साि(९) िैन  िैन  १३ ककमी   

५ 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 िेमशसहि िा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  िाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९)  

७ ८.७९५  

२  िाुँझािेत १२ १४.२०   

३  िेमशसहि नगिपामलका २, ३ १६.१९५२   

५  द्रहलेटक्साि(९) १३ ३.४९   



७  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 ताल तलैयाको 
नाम 

५ तालतलैया कैकर्यत 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

नं 

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 

१ भकुन्ड ेताल  िेमशसहि 
नगिपामलका  

िेमशसहि नगिपामलका  

 

६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ िाग्लुङपानी 
(३,४,७,८,९) 

जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  



२ िाुँझािेत जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

३ िेमशसहि नगिपामलका जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

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

पाइप  

५ मसम्पानी जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

७ सिसर्ाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

सौचालय भएका 
घिििुी प्रततशतमा 

अि कायम हुने ईकाईमा िहने 
साियजतनक शौचालय (िटा) 

१ िाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९)  

१००   

२ िाुँझािेत १००  

३ िेमशसहि नगिपामलका १०० २ 

४ द्रहलेटक्साि(९) १००  

५ 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 

(िाुँझािेत) ३ घण्टा  ५ घण्टा  

१०, ११ (िेमशसहि 
नगिपामलका) 

३ घण्टा  ५ घण्टा  

१३ (द्रहलेटक्साि(९) २.५  घण्टा  ४ घण्टा  

८ (मसम्पानी) १.५ घण्टा  २.५ 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 िाग्लुन्गपा
नी 

(३,४,७,८,९
) 

२    तनजज  

२ िाुँझािेत २     तनजज  

३ िेमशसहि 
नगिपामल

का 

  १० ९  

४ द्रहलेटक्साि
(९) 

२    तनजज  



५ मसम्पानी २    तनजज  

 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस

+= 

साविक 

गाविस िा 

नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािणिाट 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्यत 

१ िाग्लुङपानी 
(३,४,७,८,९)  

  ३९ 

घिििुी  

५३५ घिििुी   

२ िाुँझािेत १०२ घिििुी  ४० 

घिििुी  

५८५ घिििुी    

३ िेमशसहि 
नगिपामलका 

  ५२०० 

घिििुी  

  

४ द्रहलेटक्साि(
९) 

  ५७ घिििुी    

५ मसम्पानी   ६८६ घिििुी    

 

११ िलुा िेत्र 



क्रस साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ िाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९) िाग्लुन्गपानी 
(३,४,७,८,९) 
(३,४,७,८,९)  

  

२ िाुँझािेत    

३ िेमशसहि नगिपामलका शिेा    

४ द्रहलेटक्साि(९) द्रहलेटक्साि(९)    

५ मसम्पानी    

 

ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ िाग्लुन्गपानी (३,४,७,८,९)    

२ िाुँझािेत िासुि िेशी  ५   

३ िेमशसहि नगिपामलका िेमशसहि ०  

४ द्रहलेटक्साि(९)    



५ मसम्पानी मसम्पानी गोपाल डाडा 

नया िगैचा   

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 िाग्लुन्गपा
नी 

(३,४,७,८,९) 

आमासमुह लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

२ िाुँझािेत आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

३ िेमशसहि 
नगिपामल

का 

४ ओटा  िेमशसहि िजाि  ि  ि  कच्ची  २ 

ओटा 

४ द्रहलेटक्साि
(९ ) 

आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

५ मसम्पानी आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

 

 साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििण( स्थानीय तर्य को स्िीक्र 

दििन्दीका) 



मसनं नाम पद तह शे्रणी कैकर्यत 

१     

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट) 

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 

१ किापुिेचिोि 
महादेि  

िेमशसहि मजस्जद  चण्डीस्थान 

गुम्िा  

४ ओटा 

िेमशसहि मा  

 

२ कामलका 
(गाउसहि ) 

 प्रगतत टोल 

गुम्िा  

  

३ कामलका  
(उदीपुि) 

    

 

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको 

  आन्तिीक  विमानस्थलाः भएको ति प्रयोग हुन नसकेको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः नभएको (स्थान तनजचचत भएको ति पुियिाि नभएको ) 

पशुििशलााः नभएको  

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ सुन्तला िेमशसहि 

   अलैची (िाुँझािेत ) 



 

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

अगायतनक िेतत थोिै मात्र मा िझािेत 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 संख्यााः 

तािे सािािण 

 ९० 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममतताः २०७३।०७।३० 

 



प्रस्तावित सुन्दििजाि नगिपामलका 

 
क) प्रस्तावित सुिरबजार नगरपाविकाको पृष्ठभूवि – 
प्रस्तासिि िुन्दरबजार नगरपासिका िासिकको िुन्दरबजार नगरपासिका र िासिकका दुराडााँडा,िने्द्रश्वर, 
गासिि िमायोजन गरेर प्रस्ताि गररएको छ ।  िमजुङ सजल्लाको दसिर् भागमा पने यि नगरपासिका सजल्ला 

िदरमुकाम बेिीशहरबाट १५ सकमी दसिर्मा पदछण  । राजधानी काठमान्डौबाट कररब १६० सकमी पसिममा 

पदछण  । पृथ्वी राजमागणको १३४ सकमी पसिम डुमे्रबाट मनाङिफण को २७ सकमीको यात्रा पसछ यि नगरपासिका 

पुग्न िसकन्छ । मूख्य प्रिेशद्वारको रूपमा िमजुङ सजल्ला प्रिेश यिै नगरपासिकाबाट शुरूिाि हुन्छ । शैसिक 

सहिाििे अग्रर्ी स्थानमा रहेको यि िेत्रमा देशकै अल्पिंख्यक दूराजासिको बिोबाि रहेको छ । दुराजािीिे 

बिेबाि गरेको स्थानिाइ दुराडााँडा भने्न गररएको र यिै नामबाट नगरपासिकाको नाम िमेि दुराडााँडा प्रस्ताि 

गररएको छ । प्रस्तासिि िुन्दरबजार नगरपासिकाको केन्द्र िुन्दरबजार प्रस्तासिि गररएको छ । भोटेओडार, 
पाउाँदी, िुन्दरबजार, खत्रीठााँटी, च्यानपाटा यि िेत्रका मुख्य व्यापाररक केन्द्र हुन् ।  दुराडांडा, खजेपाकण  यि 

िेत्रका पयटणकीय महत्व बोकेका स्थि हुन् । २०६८ को जनगर्ना अनुिार प्रस्तासिि यि नगरपासिकाको कुि 

जनिंख्या  २४२१९ रहे पसन यि िेत्रको जनिंख्या िीब्ररूपमा बृसि भइरहेको र अन्य पूिाणधार िमेििाइ ध्यानमा 

राखी यि इकाइिाइण  नगरपासिकाको रूपमा प्रस्ताि गररएको छ ।     
 

ख) प्रस्तावित नगरपाविको संविप्त पररचय  
नामः  िुन्दरबजार नगरपासिका 
िेत्रफि (िगण सक.मी) ५७.५९ 
केन्द्र:  िुन्दरबजार 
िडा िंख्या: ९  
जनिंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुिार) २४,२१९ जना  
जनघनत्व:  ४२०.५४ जना प्रसििगण सक.मी. 

आन्तररक आम्दानी(साविक गाविस̸नपाको कुि आन्तरीक आय) 
आ.ि. ०६९ ̸७० को  ७१८०००।– (िाि िाख अठार हजार मात्र) 

 आ.ि ०७० ̸७१ को  ९९१२३८।– (एघार िाख उनन्तीि हजार मात्र) 

 आ.ि. ०७१̸७२ को  १९९३१७४।– (एक्काइि िाख िौसिि हजार मात्र ) 
आ.ि. ०७२/७३ को  ८२९०८३४ ।– ( बयासी िाख नब्बे हजार आठ सय चौवतस ) 
ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणिय: 



वस.नं. सिाविि साविकका 

गा.वि.स . ̸नगरपाविकाहरु  
स्थानीय 

भेिाको 

वनणियको विवत 

वििेि, संरवित िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपिा वसफाररस 

गररएको भए उले्लख गने  

कैवफयत 

१ िुन्दरबजार नगरपासिका, 
दुराडााँडा गासिि, िने्द्रश्वर 

गासिि,  

   

 
प्रस्तावित गाउाँपाविका िा नगरपाविकािाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस भएको 

हकिा सो का आधारहरु, 
क) वििेि िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ख) संरवित िेत्र हुने आधार 
 १.  
 २. 
 ३. 
ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) वसिाना ( प्रस्तावित दुराडााँडा नपाको) 
१) पूिणः  राइनाि र दोदी गाउाँपासिका  
२) पसिमः  मध्यनेपाि नगरपासिका 
३) उत्तरः  बेिीशहर नगरपासिका 
४) दसिर्ः  िनहुाँ 
ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतःः २०७३।०५। २७ 
 (वनणिय प्रवतविपी यसैसाथ संिग्न छ) 
 

च) प्रस्तावित दुराडााँडा नपािा गावभने गाविस̸नपाको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 



वस.नं. साविकका गा.वि.स .̸नगरपाविकाहरु जनसंख्ा िेत्रफि(िगि वक.िी) कैवफयत 

१ िुन्दरबजार नगरपासिका २०४७५ ४३.३४  

२ दुराडााँडा गासिि, १७८६ ५.८४  

३ िने्द्रश्वर गासिि, १९५८ ८.४१  

 जम्मा २४२१९ ५७.५९  

 
 
छ) प्रस्तावित दुराडााँडा नपा नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाविस̸नपाहरु 

(पायक र नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्नः्ने) 
१. भारिे र अिणिबोट गासिि 
२. राइनाि नगरपासिका 
३. मध्यनेपाि नगरपासिका  
४. बेिीशहर नगरपासिका 

  



 

ज) प्रस्तावित दुराडााँडा नपाको िडा विभाजनःः 

क्र.स. 

प्रस्तावित 

दुराडााँडा 

न.पा.को िडा 

नं. 

साविक गा.वि.स. र नगरपाविकाका 

िडाहरु 
प्रस्तावित गाउाँपाविका 

̸न.पा.को िडाको 

जनसंख्ा साविक गाविस िा 

नपाको नाि 
िडा नं 

१ १ िुन्दरबजार नपा १३ र १४ १८५५ 

२ २ िुन्दरबजार नपा ११ र १२ २६४६ 

३ ३ िने्द्रश्वर गासिि ििै १९५८ 

४ ४ दुराडााँडा गासिि ििै १७८६ 

५ ५ िुन्दरबजार नपा ९ र १० १६९९ 

६ ६ िुन्दरबजार नपा ६ र ८ ३५९३ 

७ ७ िुन्दरबजार नपा ७ र ५ ३१२२ 

८ ८ िुन्दबजार नपा १ र २ १९९७ 

९ ९ िुन्दरबजार नपा ३ र ४ ५५६३ 

  जम्मा   २४२१९ 

 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्था: 
१. वशिण संस्था (वनजी विद्यािय अिगगै रावखएको) 

वस.नं साविक गाविस को/नपाको 

नाम 

प्रा.वि. वन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्तर कैवियत (वनजी 

तथा सामदुावयक 

खिुाउने) 

१ सनु्द्दरबजार नपा १२ २ ५ ३ ३  नीवजतिा  
प्रावि ४ 

उ/मावि ४ 



 

२ दरुाडाँडा गाविस ३  १     

३ चन्द्रेश्वर गाविस २   १ १   

 

क्र.स. 

२. स्िास््य केन्द्र 

साविक गा.वि.स . ̸नपाको 

नाम 
स्िास््य केन्द्रको प्रकृवत (स्िास््य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., आयिुेद, 
अस्पताि) 

अस्पताि िा 

स्िास््य संस्थाको 

शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 

गापा̸नपाको िडाौ 

नं 

 

१ सनु्द्दरबजार नपा अस्पताि १ १५ १०  

२ दरुाडाँडा गाविस स्िास््य चौकी १  ७  

३ चन्द्रेश्वर गाविस प्रा.स्िा.के १  ६  

 

क्र.स 

३. कृवि सेिा केन्द्र 

साविक गा.वि.स.िा नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापा̸नपाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ सनु्द्दरबजार नपा १  १ ४  

२ दरुाडाँडा गाविस      

३ चन्द्रेश्वर गाविस १ १  ८ भाडामा  

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्द्र 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित 

गापा̸नपाको िडा 

नं 

कैवियत 



गोटा कच्ची पक्वकी   

१ सनु्द्दरबजार नपा १  १ ४  

२ दरुाडाँडा गाविस      

३ चन्द्रेश्वर गाविस १ १  ८ भाडामा 

 

क्र.स.= 

५=हुिाक कायाािय 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित 

गापा̸नपाको िडा नं 
कैवियत 

गोटा कवच्च पवक्वक   

१ सनु्द्दरबजार नपा २ २  सनु्द्दरबजार ४ १ आफ्नै भिन, १ 

गाविस भिनमा 

२ दरुाडाँडा गाविस     अवतररक्त हुिाक 

रहकेो तर आफ्नो 

भिन नभएको ३ चन्द्रेश्वर गाविस     

 
 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविस /नपाका हािका भिनहरु 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापा ̸नपाको िडा नं कैवियत 

गोटा कवच्च पक्वकी   

१ सनु्द्दरबजार नपा ३ १ २ सनु्द्दरबजार नपा १,५, ७ र ८     

२ दरुाडाँडा गाविस १  १ सनु्द्दरबजार नपा ९  

३ चन्द्रेश्वर गाविस १  १ सनु्द्दरबजार नपा ८  

 
 



८ िोहोरमैिा प्रशोधन / पयाण्डविपड साईटिः 

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

नं) 
िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नगरपाविका सनु्द्दरबजार नपा ४ ०.०१  

२     

३     

 
 

९ खेिकुद मैदान 

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

नं) 
िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा ४ ०.०५  

२ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा ७ ०.०४ कुन्द्छा 

 

 

१० पाका  तथा उद्यान 

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

िडा नं) 
िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा ६  परेिाडाँडा 

 सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा ४  ढोडवसङ 

 सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा ५  ताकुा  

 सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा १  भोटेओडार 

३ चन्द्रेश्वर गाविस सनु्द्दरबजार नपा ८  खजे पाका  
 च्यानपाटा 



 
१२ ढि वनकास ब्यिस्था 

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

नं) 
ढिको िबिाई(वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नगरपाविका सनु्द्दरबजार नपा १,२ २ वकमी भोटेओडार 

२ सनु्द्दरबजार नगरपाविका सनु्द्दरबजार नपा ३,४ २ वकमी सनु्द्दरबजार 

 
१३ शिदाहको अिस्था र सबभा्यता 

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

नं)_ 

कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा ३ पाउँदीढीक 

 
१४ पयाटवकय स्थि  

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

१ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा १ १ ताकुा कोट 

३ चन्द्रेश्वर गाविस सनु्द्दरबजार नपा ६ ८ खजेपाका  

 
 

(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 
क्र.स. १ सडक (वकवम) कैवियत 

साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेि कवच्च 

११ िसपाका  िा िस स्टेशन 

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

नं) 
िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा ४  खवत्रठाँटी 

२     



१ सनु्द्दरबजार नपा र चन्द्रेश्वर र दरुाडाँडा गाविस १२  ३० ५० प्रस्तावित 

नपाको 

एकमषु्ट 

समािेश 

गररएको  

 
क्र.स. 

खानेपानीको स्रोतको नाम 

२ खानेपानीको स्रोत कैवियत 
खानेपानीको स्रोत रहकेा गाविस िा नपाको 

िडा नं + 
अि कायम रहने 

स्थान(प्रस्तावित गापा िा नपाको 

िडा नं) 

१ भाँगु खापा वसन्द्दरेु गाविस मध्यनेपाि नपा १२  

२ वकररञ्जचे खापा बेसीशहर नपा बेसीशहर नपा ४  

३ िसनेु खापा सनु्द्दरबजार नपा ९ सनु्द्दरबजार नपा नपा ५  

४ दारेगौडा खापा बेसीशहर नपा बेसीशहर नपा ४  

 
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( वनजी िन िाहके) िेत्रिि(िगा 

वकवम) 
कैवियत 

+समदुावयक / किवुियती 

िनको नाम 
साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापा िा नपाको 

िाड नं) 

१ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा 

१,२,३,४,५,६,७,  
१५.७  

२ दरुाडाँडा गाविस दरुाडाँडा गाविस सनु्द्दरबजार नपा २.१६  

३ चन्द्रेश्वर गाविस चन्द्रेश्वर गाविस सनु्द्दरबजार नपा  १.४२  

 
 
 
 



क्र.स.= वसचांईको स्रोतको नाम ४ वसचांईको स्रोत कैवियत 
साविक गाविस िा नपाको नाम 

र िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापा िा नपाको 

िाड नं) 

१ हाँडेटार वसंचाइ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा ६ परेिाडाँडा 

२ वकररञ्जचे वसंचाइ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा ५ ताकुा  

३ वपररन्द्तेबेसी वसंचाइ चन्द्देश्वर गाविस सनु्द्दरबजार नपा ८ चन्द्रेश्वर 

 
क्र.स.= ताि तिैयाको नाम ५ ताितिैया कैवियत 

साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापा िा नपाको 

िाड नं) 

१ कनै पवन ताितिैया 

नभएको 
   

 
 
 

६ खानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा 
खानेपानी पहुचको 

अिस्था(coverage) 
खानेपानीको प्रकृवत( पाईप, कुिा , खोिा) 

१ सनु्द्दरबजार नपा ९५ प्रवतशत पाइप  

२ दरुाडाँडा गाविस ८४ प्रवतशत पाइप 

३ चन्द्रेश्वर गाविस ८० प्रवतशत पाइप 

 
७ सरसिाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा 
सौचािय भएका घरधरुी प्रवतशतमा अि कायम हुने ईकाईमा रहने सािाजवनक शौचािय (िटा) 

१ सनु्द्दरबजार नपा १०० ४ 

२ दरुाडाँडा गाविस १००  

३ चन्द्रेश्वर गाविस १००  



 
 

८ दरुाडाँडा नपा नपाको टाढाको िस्तीिाट सबिवन्द्धत गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने अनमुावनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट दरुाडाँडा नपाको केन्द्र पगुन िागने समय सेिा प्राप्त गरी घर िका न िागने समय 

५ १.५ ३ 

८ १.५ ३ 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक गाविस िा नपाको नाम सहकारी 

संस्था 
िाईनान्द्स विकास िैंक िैंक कैवियत  

१ सनु्द्दरबजार नपा ३५ ४ ४ २  

२ दरुाडाँडा गाविस ३     

३ चन्द्रेश्वर गाविस ३ १    

 

 
१० विद्यतु सेिा(प्रवतशत) 

क्रस+= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
िघ ुजिविद्यतुिाट सोिारिाट केवन्द्रय 

प्रसारणिाट 
विद्यतु सेिा प्राप्त गने कुि 

प्रवतशत 
कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा   ९७   

२ दरुाडाँडा गाविस   ९९   

३ चन्द्रेश्वर गाविस   ९८   



 

 

 

 

११ खिुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा खत्रीठाँटी ०.५  

२ दरुाडाँडा गाविस    

३ चन्द्रेश्वर गाविस च्यानपाटा ०.१  

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम मखु्य िजार केन्द्रिाटको दरी (वकवम) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार ०  

२ सनु्द्दरबजार नपा खत्रीठाँटी १.५  

३ सनु्द्दरबजार नपा भोटेओडार ३  

४ सनु्द्दरबजार नपा पाउँदी २  

५ सनु्द्दरबजार नपा कुन्द्छा १०  

६ चन्द्रेश्वर गाविस च्यानपाटा ९  



 

  

१२थप पिुााधारहरु( अि कायम हुने नपामा रहने पिुााधारहरु – िटा) 

क्रस+= 
संग्राहिय सामदुावयक भिन िा 

सभाहि 
हाटिजार िा िििुि तथा तरकारी 

विक्री केन्द्र 

प्राविवधक 

वशिािय 
सवपङ 

मि 
िस पाका / िस 

टवमानि 

१  ६  २  १ 



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

दििन्दीका) 

वसनं= नाम पद तह श्रेणी कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा    

२ दरुाडाँडा गाविस    

३ चन्द्रेश्वर गाविस    

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट)_ 

क्रस+= अचि सबपवत्त 
इकाइ( िटा, विगाहा, रोपनी, कठ्ठा 

आदी) 

स्िावमत्ि रहकेा साविक गाविस िा 

नपा 
कैवियत 

१ भिन ८ गोटा   

२ जवमन    

३ गाडी १ गोटा   

४ मोटरसाईकि    

५ अन्द्य मेशीनरी    

५ अन्द्य    

 



(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्द्दीर मस्जीद गुबिा चचा अन्द्य 

 ३ १ ३ २  

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः २ 

  आन्तिी विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः भएको (पाउदीढीक) 
पशुििशलााः २ 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

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

तिकािी िेती, िाख्रापालन, कुििुापालन 

 

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

घरेि ु साना मझौिा ठुिा 

 ४ १  

 

(द) प्रस्ताविक दिुाडाुँडा नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्यााः 



तारे साधारण 

 १५ 

 

 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

 

 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममतताः २०७३।०७।३० 

 

 

 

 

 

 

 



प्रस्तावित मध्यनेपाल नगिपामलका ( दिुा संिक्षित िेत्र ) 
प्रस्तावित मध्यनेपाि नगरपाविकाको पषृ्ठभवूम 

 

प्रस्तावित मध्यनपेाि नगरपाविका नपेािकै मध्य भाग र िमजङु  वजपिाको पविमी भाग मा अिवस्थत छ| यस नगरपाविका मा 

सावबक मध्यनेपाि नगरपाविका र सावबक करापटुार नगरपाविका मा सावबक का नेटा, धसेुनी र वसन्द्दरेु  गावबस समाबेस गररएको छ | यस िेत्र मा 

ऐवतहावसक इशानेस्िर महादिे मवन्द्दर रहकेो छ | वसन्द्दरेु ढंुगा , गणेश माविका , तिुांगकोट यस िेत्रका पयाटकीय स्थिहरु हुन ्| यस नगरपाविका 

वभत्र विवभन्द्न जात जावत धमा संस्कृवत को सवबमश्रण रहकेो छ |  अपप संख्यक दरुा जावतको बसोबास रहकेो िेत्र वसन्द्दरेु गाविस पवन यही नपा मा 

समेवटएको छ साथ मा नेटा धसेुनी गाविस मा पवन दरुा जावतको बसोबास रहकेो छ | ्यापक बजार वबस्तार हुद ैगरेको यस नगरपाविकाको केन्द्र 

भोिेटार प्रस्तावित गररएको छ | 

प्रस्तावित नगरपाविको संविप्त पररचय  

नामिः मध्यनेपाि नगरपाविका 

िेत्रिि (िगा वक.मी): १२८.३१ 

केन्द्र: भोिेटार 

िडा संख्या: १२ 

जनसंख्या (२०६८ को जनगणना अनसुार): २६०३० जना 

जनघनत्ििः २०२.८६ 

आवन्द्तररक आबदानी(साविक गाविस/नपाको कुि आन्द्तरीक आय) 

 आ.ि. ०६९/७० कोिः ३५६६१६.०० 

 आ.ि ०७०/७१ कोिः ३८२१०८.०० 

 आ.ि. ०७१/७२ कोिः ६०२१५६.०० 

 

स्थानीय गोष्ठीको वनणायिः 



सि.नं. िमासिष्ट िासिकका गा.सि.ि 

.̸नगरपासिकाहरु  

स्थानीय 

भेिाको 

सनर्णयको 

समसि 

सिशेष, िंरसिि िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपमा सिफाररि 

गररएको भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ मध्यनेपाि नगरपासिका   

करापू नगरपासिका, नेटा, 

धुिेनी, सिन्दुरे  

 वसन्द्दरेु गाविस दरुा िंरसिि 

िेत्र  

कुि जनसंख्याको ८० 

प्रवतसत जनसंख्या दरुा 

रहकेो  

   

 

प्रस्तावित गाउँपाविका िा नगरपाविकािाइ विशिे, संरवित िा स्ियत्त िेत्र वसिाररस भएको हकमा सो का 

आधारहरु, 

 

 

क) विशेि िेत्र हुने आधार 

 

ख) संरवित िेत्र हुने आधार  

दरुा हरुको बाहुपय बवस्त रहकेो िेत्र, वसन्द्दरेु धसेुनी र नेटा गावबस प्रस्तावित न पाको १०, ११ र १२ | 

 

ग) स्िायत्त िेत्र हुने आधार 

 

वसमाना  प्रस्तावित गापा/नपाको) 

१) पूििः सुिरबजार न पा , बेविसहर न पा. 

२) पवििः कास्की वजल्ला  

३) उत्तरः भुजंुग, घनपोखरा, कास्की 

४) दविणः तनहुाँ  

 



स्थानीय तह पनुसंरचना प्राविवधक सहयोग सवमवतको वनणाय वमवतिः 

 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 

 

२०७३/०५/३० 

 

प्रस्तावित गापा/नपामा गावभने गाविसको जनसंख्या(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रिि 

वस.नं. साविकका गा.वि.स .नगरपाविकाहरुको  

नाम  

जनसंख्ा िेत्रफि(िगि 

वक.िी) 

कैवफयत 

१ मध्यनेपाि नगरपासिका   १०८५२ ४६.८२  

२ करापू नगरपासिका  १०८३६ ५८.९१  

३  सिन्दुरे  १३९१ ९.०२  

४ धुिेनी  १२५४ ५.४३  

५ नेटा  १६९७ ८.१३  

 जम्मा  २६०३० १२८.३१  

 

प्रस्तावित नपा नवजक रहकेा आफ्नो वजपिा वभत्रका अन्द्य वछमकेी नपाहरु (पायक र नवजकको दरुीको आधारमा 

नवजककोिाइ पवहिा िेख्न्द्ने) 

१. िुन्दरबजार नगरपासिका 

२. बेसशिहर नगरपासिका 

प्रस्तावित नपाको िडा विभाजनिः 

क्र.स. 
प्रस्तावित न.पा.को िडा 

नं. 

साविक गा.वि.स. र 

नगरपाविकाका िडाहरु प्रस्तावित न.पा.को िडाको 

जनसंख्ा साविक गाविस 

िा नपाको नाि 
िडा नं 



१  
मध्यनेपाि 

नगरपासिका  
१, २, ३  २१९१ 

२  
मध्यनेपाि 

नगरपासिका  
४, ५  २४२४ 

३  
मध्यनेपाि 

नगरपासिका  
६, ७  १५६२ 

४  
मध्यनेपाि 

नगरपासिका  
१०, ११, १२  ३१५८ 

५  
मध्यनेपाि 

नगरपासिका  
८, ९  १५१७ 

६  
करापुटार 

नगरपासिका  
३,४,५ ४०५९ 

७  
करापुटार 

नगरपासिका  
६,७,८ २९९१ 

८  
करापुटार 

नगरपासिका  
९,१०,११ २१२७ 

९  
करापुटार 

नगरपासिका  
१,२ १६५९ 

१०  नेटा गासिि  िबै िडा  १६९७ 

११  धुिेनी गासिि  िबै िडा  १२५४ 

१२  सिन्दुरे गासिि िबै िडा  १३९१ 

  जम्मा   २६०३० 

 

 

संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्थााः 



१. मशिण 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 
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 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 प्रकृतताः ि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     

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 

साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृतताः ि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 प्रकृतताः ि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 ्

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 प्रकृतताः ि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  

८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटाःM 

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 किड 
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    मध्यबिन्द ु
पाकय  
िनाउन 
प्रस्ताि 
गिेको  

२ किापुटाि नगिपामलका  नभएको    

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 
िसपाकय   

 कुन ै पतन 
पुियिाि 
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  

 

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  गणेशमामलका 
मजन्दि 

४ िसुेनी    

५ मसन्दिेु मध्यनेपाल १२  मसन्दिेुढंुगा 

अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

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  

 

क्र.स ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) कैकर्यत 



+समुदातयक / 
किुमलयती िनको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम िहने 
स्थान( 
प्रस्तावित गापा 
िा नपाको िाड 
नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

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 िामसगिा ि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  



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  



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) 



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 िैंक  

५ मध्यनेपाल 
न.पा. 

५ िैन िैन िैन  

 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस साविक गाविस िा 
नपाको नाम 

लघु 
जलविद्युत
िाट 

(घि ििुी) 

सोलाििाट 

(घि ििुी) 

केजन्िय 
प्रसािणिाट 

(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 



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 िजाि 

 

०  

२ किापुटाि न.पा. िामिजाि 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 



 िैन  ४ ओटा  िजाि भएको  िैन  िैन  िसपाकय  
िेिजस्थत 
नभएको  

 

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

मसनं नाम पद तह शे्रणी कैकर्यत 

 

प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििण( गाविस, 
नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट 

 

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

स्िाममत्ि िहेका साविक 
गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन   गाबिस 
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  

मध्यनेपाल न.पा. २     

नेटा गाविस १     

िसुेनी गाविस      

मसन्दिेु गाविस   १   

 

विमानस्थल भए / नभएकोाः  

 नभएको 

हेलीप्याडाः भएको 

आन्तरिक विमानस्थलाः नभएको 

शिदाह ि पशुििशाला भए / नभएको  

शिदाहाः  पिप्पिागत भएको ति िेिजस्थत नभएको  

पशुििशलााः 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 संख्यााः 

तािे सािािण 

 १५ 

सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

                                       संयोजक 
                             स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

         ममतताः २०७३।०७।३० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रस्तावित दिुपोििी गाउपामलका 

 
क) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको पृष्ठभूवि – 

प्रस्तावित दुधपोखरी गाउपाविका ििजुङको सुदुर पुबी भागिा अिन्दस्थत छ | यस गा 

पा अन्तगित  साविक दुधपोखरी, वबचौर, इििपोखरी, कोल्की, गौडंा र प्याजंुग 

गावबसहरु सिाबेि गररएको छ | यस गापािा गौडंाकोट, विपेिेक, एवतहावसक 

दुधपोखरी, इििपोखरी जस्ता पयिटकीय स्थि रहेका छन् | गुरुङ जावतको बाहुल्यता 

यस गाउपाविकाको केन्द्र गौडंा प्रस्ताि गररएको छ |  यो गाउपाविकाका अवधकांस भू 

भाग हरु कच्ची सडक संजाििे छोएको छ तर गुणस्तरीय छैनन | यो गाउपाविका 

प्राकृवतक स्रोत साधन जसै्त खोिा नािा, बन िेत्रका दृवििे भवबर्स्िा वबकासको 

सम्भािना रहेको देन्दखन्छ | भौवतक पूिािधारको वहसाबिे हाि यो गाउपाविका किजोर 

देन्दखन्छ |  

ख) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको संविप्त पररचय  

नािःः दुधपोखरी गाउ पाविका 
िेत्रफि (िगि वक.िी) १६३.८६ 
केन्द्रःः गौडंा 
िडा संख्ाःः ७ 
जनसंख्ा (२०६८ को जनगणना अनुसार) १२,७१४ जना  
जनघनत्वःः ७७.५९ 
आन्दन्तररक आम्दानी(साविक गाविसको कुि आन्तरीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० कोः २,४६,२६६(अिरुपी दुइ िाख छयािीस हजार दुइ सय छैसठठी) 
 आ.ि ०७० ̸७१ कोः २४१९३१ (अिरुपी दुइ िाख एकचाविस हजार नौ सय एकवतस)  
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ३३३५७५ (अिरुपी तीन िाख तेवतस हजार पाच सय पचहत्तर)  
 

ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणियःः 



सि.नं. िमासिष्ट िासिकका गा.सि.ि 

. ̸नगरपासिकाहरु  
स्थानीय भेिाको 

सनर्णयको समसि 

सिशेष, िंरसिि िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपमा सिफाररि 

गररएको भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ दुधपोखरी, वबचौर, 
इििपोखरी , कोल्की, 
गौडंा , प्यारजुङ 

२०७३/५/२५   

 
प्रस्तावित गाउाँपाविकािाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस भएको हकिा सो का 

आधारहरु, 
क) वििेि िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ख) संरवित िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) वसिाना ( प्रस्तावित गापा ̸नपाको) 
१) पूििःः गोरखा वजल्ला  
२) पवििःः दोदी गा पा 
३) उत्तरःः गोरखा वजल्ला र दोदी गा पा 
४) दविणःः राईनास गा पा र दोदी गा पा 
ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतःः 
 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 

च) प्रस्तावित गापािा गावभने गाविसको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 



सि.नं. िासिकका गा.सि.िहरु जनिंख्या िेत्रफि(िगण 

सक.मी) 

कैसफयि 

१ दुधपोखरी १९६९ ६५.१४  

२ सबिौर २०८७ १७.११  

३ इिमपोखरी २६५० ३४.२२  

४ कोल्की १६१२ ११.५८  

५ प्यारजंुग १७३९ १०.५३  

६ गौडंा २६५७ २५.२५  

 जम्मा  १२,७१४ १६३.८६  

छ) प्रस्तावित गापा नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाविस̸नपाहरु (पायक र 

नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्नः्ने) 
१. राइनास नगरपाविका  
२. पाचोक गावबस  
३. भारते गाविस 

ज) प्रस्तावित दुधपोखरी गापाको िडा विभाजनःः 

क्र.ि. 
प्रस्तासिि 

गाउाँपासिकाको िडा नं. 

िासिक गा.सि.ि.का िडाहरु 

प्रस्तासिि गाउाँपासिकाको 

िडाको जनिंख्या िासिक 

गासििको नाम 
िडा नं 

१ १ दुधपोखरी िबै १९६९ 

२ २ सबिौर िबै २०८७ 

३ 

 

३ 
इिमपोखरी िडा न 

१,२,३,४ 
१२२८ 

४ 

इिमपोखरी िडा न 

५,६,७,८,९ 
१४२२ 



४ ५ कोल्की िबै १६१२ 

५ ६ 
राइनाि नपा  िडा न ११ र 

१२ 
१७३९ 

६ ७ गौडंा िबै २६५७ 

  जम्मा   १२७१४ 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्थाःाः 
१. वशिण संस्था 

वस.नं साविक गाविस 

को/नपाको नाम 

प्रा.वि. वन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्तर कैवियत (वनजी तथा 

सामदुावयक खुिाउने) 

१ दधुपोखरी ३ १ १    सामदुावयक 

२ वबचौर ३ २  १   १ वनमावब वनवज बाकी 

सबै सामदुावयक 

३ इिमपोखरी ८ १ १    सामदुावयक 

४ कोपकी ३  १    सामदुावयक 

५ प्यारजुंग ४ १ १    १ वनमावब वनवज बाकी 

सामदुावयक 

६ गौंडा ७  १    सामदुावयक 

 

क्र.स. 

  २. स्िास््य केन्द्र  

साविक गा.वि.स . ̸ 
नपाको नाम 

स्िास््य केन्द्रको प्रकृवत 

(स्िास््य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयिुेद, अस्पताि) 

अस्पताि िा स्िास््य 

संस्थाको शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 

गापा̸नपाको िडा नं 
 

१ दधुपोखरी १  १  



२ वबचौर १  २  

३ इिमपोखरी १  ३  

४ कोपकी १  ५  

५ प्यारजुंग १  ७  

६ गौंडा १ ४ ६ प्राथवमक स्िास््य केन्द्र 

 

क्र.स 

३. कृवि सेिा केन्द्र 

साविक गा.वि.स.को नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ दधुपोखरी ०     

२ वबचौर १   २ भबन नभएको 

३ इिमपोखरी ०     

४ कोपकी ०     

५ प्यारजुंग ०     

६ गौंडा १  १ ६  

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्द्र 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापा ̸नपाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ दधुपोखरी ०     



२ वबचौर १   २ भाडामा 

भएको  

३ इिमपोखरी ०     

४ कोपकी ०     

५ प्यारजुंग ०     

६ गौंडा १  १ ६  

 

क्र.स.= 

५=हुिाक कायाािय 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापा ̸नपाको िडा 

नं 
कैवियत 

गोटा कवच्च पवक्वक   

१ दधुपोखरी १   १ भाडामा 

२ वबचौर १   २ भाडामा 

३ इिमपोखरी ०     

४ कोपकी ०     

५ प्यारजुंग १   ७  

६ गौंडा १   ६ गावबस भबन  

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविस /नपाका हािका भिनहरु 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कवच्च पक्वकी   

१ दधुपोखरी १ १  १  



२ वबचौर     भाडामा 

३ इिमपोखरी     नभएको 

४ कोपकी     नभएको 

५ प्यारजुंग १ १  ७  

६ गौंडा १  १ ६  

 
१४ पयाटवकय स्थि 

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

१ दधुपोखरी १ १ िटा देउरािी डाडा 

२ वबचौर २ देउरािी डांडा 

३ इिमपोखरी ४ १ इिमपोखरी 

४ कोपकी   

५ प्यारजुंग   

६ गौंडा ६ ३ िटा , गौंडा कोट , उविकोट, 

इिबपोखरी 

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (वकवम) कैवियत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेि कवच्च 

१ दधुपोखरी   ५ वकमी  

२ वबचौर   ५ वकमी  

३ इिमपोखरी   १४ वकमी  

४ कोपकी   ५ वकमी  



५ प्यारजुंग   १५ वकवम  

६ गौंडा   २५ वकमी  

 
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( वनजी िन िाहके) िेत्रिि(िगा 

वकवम) 
कैवियत 

+समदुावयक / किवुियती 

िनको नाम 
साविक गाविस िा नपाको नाम 

र िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 

१  दधुपोखरी १ १.१५ २ िटा सा ब 

२  वबचौर २ १.००९ ६ िटा सा ब 

३  इिमपोखरी ३ र ४ १०.०१ ७ िटा सा ब 

४  कोपकी ५ ४.४० ५ िटा सा ब 

५  प्यारजुंङ ७ २.७१ ८ 
िटा सा ब र 

५ िटा क ि 

६  गौंडा ६ ७.११ १० िटा सा 

ब र १४ िटा 

क ि  

 
 
 
 
 

७ सरसिाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा 
सौचािय भएका घरधरुी प्रवतशतमा अि कायम हुने ईकाईमा रहने सािाजवनक शौचािय (िटा) 

१ दधुपोखरी ७५  हाि सबम नभएको 



२ वबचौर ७३  हाि सबम नभएको 

३ इिमपोखरी ७०  हाि सबम नभएको 

४ कोपकी ८०  हाि सबम नभएको 

५ प्यारजुंग ९०  हाि सबम नभएको 

६ गौंडा ९५ १ 

 
८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सबिवन्द्धत गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने अनुमावनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने समय सेिा प्राप्त गरी घर िका न िागने समय 

१ ३ ५ 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
सहकारी 

संस्था 
िाईनान्द्स विकास िैंक िैंक कैवियत( वनजी िा सरकारी के हो उपिेख गने) 

१ दधुपोखरी २    वनवज 

२ वबचौर २    वनवज 

३ इिमपोखरी ३    वनवज 

४ कोपकी     छैन 

५ प्यारजुंग १    वनवज 

६ गौंडा ५    वनवज 

१० विद्यतु सेिा(प्रवतशत) 

क्रस+= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
िघ ुजिविद्यतुिाट सोिारिाट केवन्द्रय प्रसारणिाट विद्यतु सेिा प्राप्त गने कुि 

प्रवतशत 
कैवियत 



 

 

१ दधुपोखरी १००   १००  

२ वबचौर ४०  १५  ५५  

३ इिमपोखरी ६५ १०  ७५  

४ कोपकी २० प्रवतशत १० प्रवतशत  २० ५०  

५ प्यारजुंग   १०० १००  

६ गौंडा   ९५ ९५  

११ खिुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ दधुपोखरी मादी डाडा र देउरािी डाडा   

२ वबचौर   छैन 

३ इिमपोखरी देउरािी डाडा   

४ कोपकी   छैन 

५ प्यारजुंग सानो छ    

६ गौंडा सानो मात्रा मा ३ ठाउमा रहकेो  १० रोपनी  

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 



 

 

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

दििन्दीका) 

वसनं= नाम पद तह श्रेणी कैवियत 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम मखु्य िजार केन्द्रिाटको दरी (वकवम) कैवियत 

१ दधुपोखरी    

२ वबचौर ठाटी बजार   

३ इिमपोखरी    

४ कोपकी जोने बजार   

५ प्यारजुंग    

 गौंडा  गौंडा बजार   

१२थप पिुााधारहरु( अि कायम हुने नपामा रहने पिुााधारहरु – िटा) 

क्रस+= 
संग्राहिय सामदुावयक भिन िा 

सभाहि 
हाटिजार िा िििुि तथा तरकारी 

विक्री केन्द्र 

प्राविवधक 

वशिािय 
सवपङ 

मि 
िस पाका / िस 

टवमानि 

१  ९ िटा सामदुावयक भबन 

गौंडा गावबस 
    

  ५ िटा  सामदुावयक भबन 

वबचौर गावबस 

    



१     

२     

३     

४     

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट)_ 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्द्दीर मस्जीद गुबिा चचा अन्द्य 

      

      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको   आन्तिी विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः नभएको     पशुििशलााः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 



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

अलैची िेती, इलमपोििी, दिुपोििी, बिचौि, प्यािजंुग  

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

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

घरेि ु साना मझौिा ठुिा 

    

 

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्यााः 

तारे साधारण 

 १८ 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

 

 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

                              ममतताः २०७३।०७।३० 



प्रस्तावित दोद्रदय गाउपामलका 

 
क) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको पृष्ठभूवि – 

प्रस्तावित दोदी गाउुँपामलका साविकका भािते, अचयलिोट, श्रीमंजयांङ, पाचोक, नौथि, ढोडनेी, 

र्लेनी, िन्साि, द्रहलेटक्साि (िडा न १ देखि ८) ि धचती गाविस  समायोजन गिी प्रस्ताि 

गरिएको ि | लमजुङ जजल्लाको पूिोत्ति िेत्रमा पने यो एकाई सदमुकाम िेमसशहििाट 

मस्यायङ्दी ि दोदी नद्रद पाि गिेि मात्र पगु्न सककन्ि | यस गाउपमलकाको केन्ि साबिकको 

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

भएकोले जडीिुटीको प्रचिु सम्भािना पतन िहेको ि | अधिकांस गुरुङ जाततको िाहुल्यता 

िहेको यस इकाईमा जलश्रोतको प्रचिु सम्भािना िहेको ि | यस िेत्र भएि िग्ने दोदीिोलाको 

नामिाट यसको नामकिण प्रस्ताि गरिएको ि | मस्यायङ्दीमा पक्कीपुल भएपतन 

दोदीिोलामा पक्कीपुल नहुदा यातायात त्यतत सहज हुन सकेको िैन ति हाल जजविस िाट 

EEAP ि SNRTP को परियोजना संचालन भएकोले यातायातमा हुने अपेिा गरिएको ि 

|  

ख) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको संविप्त पररचय  

नािःः दोवदि गाउपाविका 
िेत्रफि (िगि वक.िी) ३६९.६५ 
केन्द्रःः नौथर शरेा  
िडा संख्ाःः ११ िटा 
जनसंख्ा (२०६८ को जनगणना अनुसार) २३,४१८ जना  

जनघनत्वःः ६३.३५ 
आन्दन्तररक आम्दानी(साविक गाविसको कुि आन्तरीक आय) 
 आ.ि. ०६९̸७० कोःः ३,३९,८९७ 



 आ.ि ०७०̸७१ कोः ५,५१,९१० 
 आ.ि. ०७१̸७२ कोः ३,४३,०७६ 

ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणियःः 
सि.नं. िमासिष्ट िासिकका गा.सि.ि.हरु  स्थानीय भेिाको 

सनर्णयको समसि 
सिशेष, िंरसिि िा 
स्वयत्त िेत्रका रुपमा 
सिफाररि गररएको 
भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ भारते   , अचििबोट ,
श्रीिंज्ांग ,नौथर   , पाचोक   ,
ढोडेनी ,फिेनी   , बन्सार , 

वचती, वहिेटक्सार गावबसको 

िडा न १ देन्दख ८   

२०७३/५/२७   

प्रस्तावित गाउाँपाविका िा नगरपाविकािाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस 
भएको हकिा सो का आधारहरु, 

क) वििेि िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ख) संरवित िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) वसिाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूििःः दुधपोखरी गाउपाविका 



२) पवििःः बेवसिहर नगरपाविका   
३) उत्तरःः िर्स्ाांग्दी गाउपाविका  
४) दविणःः बेवसिहर न पा, दुराडाडा नपा, राईनास गा पा 
ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतःः २०७३/५/३० 
 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 

च) प्रस्तावित गापािा गावभने गाविसको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 
सि.नं. िासिकका गा.सि.िहरु जनिंख्या िेत्रफि(िगण 

सक.मी) 
कैसफयि 

१ भारिे  २२३९ ९.९८  

२ अिणिबोट १६०५ ७.४१  

३ श्रीमंज्यांग १७७९ ७.०३  

४ नौथर २२२३ १३.२५  

५ पािोक २४६९ २८.२१  

६ ढोडेनी २६२५ ११३.७३  

७ फिेनी १४०५ ११२.३५  

८ बन्सार २४७७ ४०.१६  

९ सहिेटक्सार १४३० ८.८९  

१० सििी  ५१६६ २८.६४  

 जम्मा  १५२१७ ३६९.६५  

छ) प्रस्तावित गापा  नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाविस ̸ नपाहरु 
(पायक र नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्नः्ने) 

१.बाझाखेत 



२. सुिरबजार नपा 
३. गौडंा गावबस 
४. बेवसिहर नपा 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजनःः 

क्र.ि. 
प्रस्तासिि 

गाउाँपासिकाको िडा 
नं. 

िासिक गा.सि.ि.का िडाहरु 
प्रस्तासिि गाउाँपासिकाको 

िडाको जनिंख्या िासिक गासिि 
िा नपाको नाम िडा नं 

१ १ भारिे  िबै िडा  २२३९ 

२ २ अिणिबोट िबै िडा  १६०५ 

३ ३ श्रीमंज्यांग िबै िडा  १७७९ 

४ ४ नौथर िबै िडा  २२२३ 

५ ५ पािोक िबै िडा  २४६९ 

६ ६ ढोडेनी िबै िडा  २६२५ 

७ ७ फिेनी िबै िडा  १४०५ 

८ ८ बन्सार िबै िडा  २४७७ 

९ ९ 
सहिेटक्सार िडा न १ देखख 

८  

१४३० 

१० १० 
सििी  िडा न 

१,२,३,५,६,९  

३०१८ 

११ ११ सििी  िडा न ४,७,८ २१४७ 

 जम्मा  २३,४१८ 

 

 

 



 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्था 
१. वशिण संस्था 

वस.नं साविक 

गाविसको नाम 

प्रा.वि. वन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्तर कैवियत (वनजी तथा 

सामदुावयक खुिाउने) 

१ भारते  ९ १  १    

२ अचािबोट २  २    १ मावब वनवज १ 

सामदुावयक 

३ श्रीमं्यांङ २ १ १     

४ नौथर ४ १ १     

५ पाचोक ७  १     

६ ढोडेनी ६ ३      

७ ििेनी ४  १     

८ बन्द्सार ४   १    

९  वचती  ६ २ १ १    

१० वहिेटक्वसार ३ १      

 

क्र.स. 

२. स्िास््य केन्द्द््र 

साविक गा.वि.स.को 

नाम 
स्िास््य केन्द्रको प्रकृवत 

(स्िास््य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयिुेद, अस्पताि) 

अस्पताि िा स्िास््य 

संस्थाको शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
 



१ भारते  १    

२ अचािबोट १    

३ श्रीमं्यांग २   १ आयबेुद , १ स्िास््य 

चौकी 

४ नौथर १    

५ पाचोक १    

६ ढोडेनी १    

७ ििेनी १    

८ बन्द्सार १    

९ वचती  १    

१० वहिेटक्वसार १    

 

क्र.स 

३. कृवि सेिा केन्द्र 

साविक गा.वि.स.को नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ भारते       

२ अचािबोट      

३ श्रीमं्यांङ      

४ नौथर १  १ ४  

५ पाचोक      



६ ढोडेनी      

७ ििेनी      

८ बन्द्सार      

९ वचती       

१० वहिेटक्वसार      

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्द्र 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ भारते       

२ अचािबोट      

३ श्रीमं्यांङ      

४ नौथर १  १ ४  

५ पाचोक      

६ ढोडेनी      

७ ििेनी      

८ बन्द्सार      

९ वचती       

१० वहिेटक्वसार      

 



क्र.स.= 

५=हुिाक कायाािय 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कवच्च पवक्वक   

१ भारते  १   १ भाडामा 

२ अचािबोट १   २ भाडामा 

३ श्रीमं्यांग १  १ ३  

४ नौथर १   ४ भाडामा 

५ पाचोक १   ५ भाडामा 

६ ढोडेनी १   ६ भाडामा 

७ ििेनी १   ७ भाडामा 

८ बन्द्सार १   ८ भाडामा 

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हािका भिनहरु 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

पवक्वक कवच्च पक्वकी   

१ भारते  १ १  १  

२ अचािबोट    २ भाडामा 

३ श्रीमं्यांङ १ १  ३  

४ नौथर    ४ भाडामा 

५ पाचोक    ५ भाडामा 

६ ढोडेनी    ६ भाडामा 

७ ििेनी    ७ भाडामा 



८ बन्द्सार १ १  ८  

९ वचती       

१० वहिेटक्वसार      

 
 

१४ पयाटवकय स्थि 

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

१ भारते    

२ अचािबोट   

३ श्रीमं्यांङ   

४ नौथर जमु डाडा, दामं्रग िडा न ४ २ 

५ पाचोक वसम्रांग वसमसार िेत्र 
इिामदेिी डाडा िडा न ५ 

२ 
 

६ ढोडेनी मैतीडाडा, जमु डाडा िडा न ६  

७ ििेनी   

८ बन्द्सार   

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (वकवम) कैवियत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेि कवच्च 

१ भारते    २५  

२ अचािबोट   ५  



३ श्रीमं्यांङ   ५  

४ नौथर   ६  

५ पाचोक   १३  

६ ढोडेनी   २१   

७ ििेनी   ४  

८ बन्द्सार   १२  

 
 

 
८ िोहोरमैिा प्रशोधन / पयाण्डविपड साईटिः 

क्र.स. साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१     

२     

३     

 
९ खेिकुद मैदान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ बन्द्सार  ८  ११*११ को 

िेत्रफ़ि 

२     



 

 

 
१२ ढि वनकास ब्यिस्था 

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

नं) 
ढिको िबिाई(वकमी) कैवियत 

१     

२     

 
१३ शिदाहको अिस्था र सबभा्यता 

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

१    

३ िनिेत्र ( वनजी िन िाहके) 

१० पाका  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१     

२     

३     

११ िसपाका  िा िस स्टेशन 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१     

२     



क्र.स.= +समदुावयक / किवुियती 

िनको नाम 
साविक गाविस िा नपाको नाम 

र िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापाको िाड नं) 
िेत्रिि(िगा 

वकवम) 
कैवियत 

१  भारते  १ ३.५४ ९ िटा  

२  अचािबोट २ १.६१ ४ िटा सा ि 

३  श्रीमं्यांङ ३ ८.९ ४ िटा साि 

४  नौथर ४ २.७९ ७ िटा साि 

५  पाचोक ५ ३.७७ ३ िटा साि 

६  ढोडेनी ६ १.२५ २ िटा सा ि 

७  ििेनी ७ १.३३ २ िटा साब 

८  बन्द्सार ८ ०.७३ १ िटा 

कबुवियती 

बन 

९  वचती  १० र ११  ३२३.१ १ िटा 

कबुवियती 

बन 

१०  वहिेटक्वसार ९ ५०९.३  

 
 

क्र.स.= वसचांईको स्रोतको नाम ४ वसचांईको स्रोत कैवियत 
साविक गाविस िा नपाको नाम 

र िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापाको िाड नं) 

१     

२     

३     



४     

 
क्र.स.= ताि तिैयाको नाम ५ ताितिैया कैवियत 

साविक गाविसको नाम र िडा नं अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापाको िाड नं) 

१     

२     

३     

४     

 
६ खानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविसको नाम र िडा खानेपानी पहुचको 

अिस्था(coverage) 
खानेपानीको प्रकृवत( पाईप, कुिा , खोिा) 

१ भारते  मध्यम धारा कुिा पाइप 

२ अचािबोट राम्रो धारा पाइप 

३ श्रीमं्यांङ मध्यम धारा कुिा पाइप 

४ नौथर मध्यम धारा कुिा पाइप 

५ पाचोक मध्यम धारा कुिा पाइप 

६ ढोडेनी मध्यम धारा कुिा पाइप 

७ ििेनी मध्यम धारा कुिा पाइप 

८ बन्द्सार धारा कुिा पाइप धारा कुिा पाइप 

९ वचती  मध्यम धारा पाइप 

 
 
 



 
 
 

७ सरसिाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविसको नाम र िडा सौचािय भएका घरधरुी प्रवतशतमा अि कायम हुने ईकाईमा रहने सािाजवनक शौचािय (िटा) 

१ भारते  ९५  

२ अचािबोट ९२  

३ श्रीमं्यांङ ९९  

४ नौथर ९०  

५ पाचोक ९२  

६ ढोडेनी ९५  

७ ििेनी ९०  

८ बन्द्सार ९०  

९ वचती  ९०  

१० वहिेटक्वसार ९०  

 
८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सबिवन्द्धत गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने अनुमावनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने समय सेिा प्राप्त गरी घर िका न िागने समय 

६ ३ घण्टा ५ घण्टा 

७ ३ घण्टा ५ घण्टा 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 



क्र.स.= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
सहकारी 

संस्था 
िाईनान्द्स विकास िैंक िैंक कैवियत( वनजी िा सरकारी के हो उपिेख गने) 

१ भारते  ६    वनवज 

२ अचािबोट ०     

३ श्रीमं्यांङ ३    वनवज 

४ नौथर २    वनवज 

५ पाचोक ३    वनवज 

६ ढोडेनी ०     

७ ििेनी ०     

८ बन्द्सार २    वनवज 

 

 

१० विद्यतु सेिा(प्रवतशत) 

क्रस

+= 
साविक गाविस िा नपाको 

नाम 
िघ ुजिविद्यतुिाट सोिारिा

ट 
केवन्द्रय प्रसारणिाट विद्यतु सेिा प्राप्त गने कुि 

प्रवतशत 
कैवियत 

१ भारते    ९९ ९९  

२ अचािबोट   १०० १००  

३ श्रीमं्यांङ   १०० १००  



 

 

४ नौथर   १०० १००  

५ पाचोक ३५   ३५  

६ ढोडेनी २० ५ १६.६२ ४१.६२  

७ ििेनी  १००  १००  

८ बन्द्सार २० ६६  ८६  

९ वचती    १०० १००  

१० वहिेटक्वसार   १०० १००  

११ खिुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ भारते     

२ अचािबोट    

३ श्रीमं्यांङ    

४ नौथर दामं्रग २  

५ पाचोक    



 

 

६ ढोडेनी ५ १०  

७ ििेनी  २  

८ बन्द्सार    

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम मखु्य िजार केन्द्रिाटको दरी (वकवम) कैवियत 

१ भारते बेिघारी ५  

भारते िाकुरी भन्द््यांग ७  

२ अचािबोट    

३ श्रीमं्यांङ शेरा ३  

४ नौथर शेरा, वजतौरे ठुिाखेत,    

५ पाचोक कोवद बेसी ५  

६ ढोडेनी    

७ ििेनी    

८ बन्द्सार वहिे बजार ५  

९ वचती  रामचोक बेसी , वतिहार २  



 

 

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

दििन्दीका) 

वसनं= नाम पद तह श्रेणी कैवियत 

१     

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट)_ 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्द्दीर मस्जीद गुबिा चचा अन्द्य 

१ वशब मवन्द्दर पाचोक  गुबबा १, बन्द्सार चचा १, नौथर  

२ विवभन्द्न मवन्द्दर १० िटा  गुबबा २ , ढोडेनी चचा ५ , ढोडेनी  

१२थप पिुााधारहरु( अि कायम हुने नपामा रहने पिुााधारहरु – िटा) 

क्रस+= 
संग्राहिय सामदुावयक भिन िा सभाहि हाटिजार िा िििुि तथा 

तरकारी विक्री केन्द्र 

प्राविवधक 

वशिािय 
सवपङ 

मि 
िस पाका / िस 

टवमानि 

१  १५ िटा साना ठुिा सामदुावयक भबन      



३ मवन्द्दर ३ िटा , 

अचािबोट 

 गुबबा १, श्रीमं्यांङ   

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको 

  आन्तिी विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः नभएको 

पशुििशलााः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

  श्रीमंजयांग, िन्साि  अलैची िेती, 

  िन्साि धचया िेती, अलैची  

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

िाख्रापालन अचयलिोट, िन्साि, 

कुििुापालन , िन्साि  

 

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

घरेि ु साना मझौिा ठुिा 



१० ५   

 

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्यााः 

तारे साधारण 

 २० 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममतताः २०७३।०७।३० 

 

प्रस्तावित िाइनास गाउपामलका 

क) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको पृष्ठभूवि – 

प्रस्तावित राइनास गाउपाविका ििजुङ वजल्लाको पुबी दिीणी भागिा अिन्दस्थत छ | 

यस गाउपाविका वभत्र साविक ताकुि घाट, िोहोररयाकोट, धविविकुिा, चक्रतीथि 

भिायखकि  गावबसहरु पदिछन | यो िेत्रिा एवतहावसक राईनासकोट रहेको छ | 

पयिटकीय दृविकोणिे यो वजल्लाको िहत्वपूणि स्थानको रुपिा रहेको छ | यस िेत्रिा 

राईनास वसचाई आयोजना संचािनिा रहेको र तल्लो भेगका सिथर फाट हरुिा 

वसचाईको सुवबधा प्राप्त भएकोिे कृवि उत्पादनको दृविकोणिे राईनास फाट 



िहत्वपूणि िावनन्छ| कच्ची सडक संजाििे छोएको यो गाउपाविका भविष्यिा 

वबकासको दृविकोणिे वनकै सम्भािना बोकेको गाउपाविकाको रुपिा रहेको देन्दखन्छ| 

यस इकाई को केन्द्र वतनवपपे्ल प्रस्ताब गररएको छ | 

ख) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको संविप्त पररचय  

नािःः राइनास गाउपविका 
िेत्रफि (िगि वक.िी) ६२.४७७ 
केन्द्रःः वतनवपपे्ल 
िडा संख्ाःः ९ 
जनसंख्ा (२०६८ को जनगणना अनुसार) १६७८८ 
जनघनत्वःः २६८.७० 
आन्दन्तररक आम्दानी(साविक गाविसको कुि आन्तरीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० कोःः २,६१,९७९ अिरुपी दुइ िाख एकसट्ठी हजार नौ सय उनासी 
 आ.ि ०७० ̸७१ कोः २४६०५९ अिरुपी दुइ िाख छयािीस हजार उनान्साठी 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ३०६४०८ अिरुपी तीन िाख छ हजार चार सय आठ 
 

ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणिय 

सि.नं. िमासिष्ट िासिकका 

गा.सि.ि.हरु  
स्थानीय भेिाको 

सनर्णयको समसि 

सिशेष, िंरसिि िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपमा सिफाररि 

गररएको भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ भिायखाकि , चक्रतीथि, 
धविविकुिा, ताकुि घाट, 
िोहोररयाकोट 

   

 
प्रस्तावित गाउाँपाविका िाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस भएको हकिा सो का 

आधारहरु, 
क) वििेि िेत्र हुने आधार 
 १. 



 २. 
 ३. 
ख) संरवित िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) वसिाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूििःः गोरखा वजल्ला  
२) पवििःः तनहु वजल्ला, दुराडाडा  न पा 
३) उत्तरःः दुधपोखरी गा पा  
४) दविणःः गोरखा वजल्ला, तनहु वजल्ला  
ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतःः २०७३/०५/२५ 
 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 

च) प्रस्तावित गापािा गावभने गाविसको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 

सि.नं. िासिकका गा.सि.ि.हरु जनिंख्या िेत्रफि(िगण 

सक.मी) 

कैसफयि 

१ भिायखकण  २१९० १०.३८  

२ िक्रिीथण ५०११ १५.९८  

३ धसमसिकुिा ४४२५ १६.०७  

४ िाकुण घाट २८९३ ९.७५  

५ मोहोररयाकोट २२६९ १०.२८  

छ) प्रस्तावित गापा नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाविस̸नपाहरु (पायक र 

नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्नः्ने) 



१. सुिरबजार न पा 
२. प्यारजंुङ गाविस 
३. कोल्की गाविस  
४. भारते गाविस 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजनःः 

क्र.ि. 
प्रस्तासिि गाउाँपासिका 

को िडा नं. 

िासिक गा.सि.ि.का िडाहरु 

प्रस्तासिि गाउाँपासिकाको 

िडाको जनिंख्या िासिक 

गासििको नाम 
िडा नं  

१ १ राइनाि नपा  िडा न १० ११४३ 

२ २ राइनाि नपा  िडा न ९ १०४७ 

३ ३ राइनाि नपा  िडा न ८ १६८४ 

४ ४ राइनाि नपा  िडा न ७ १७३७ 

५ ५ राइनाि नपा  िडा न ६ १५९० 

६ ६ राइनाि नपा  िडा न ४,५ १९२२ 

७ ७ राइनाि नपा  िडा न ३ २५०३ 

८ ८ राइनाि नपा  िडा न १,२ २८९३ 

९ ९ राइनाि नपा  िडा न १३,१४ २२६९ 

  जबमा   १६७८८ 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्थाःाः 
१. वशिण संस्था 

वस.नं साविक गाविसको 

नाम 
प्रा.वि. वन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्तर कैवियत (वनजी 

तथा सामदुावयक 

खिुाउने) 



१ भिायखका   १ २ १   १ मावि वनवज 

बाकी सबै 

सामदुावयक 

२ चक्रतीथा ६ १ २ १   १ मावि वनवज 

बाकी सबै 

सामदुावयक 

३ धवमविकुिा ५  २ १   १ मावि वनवज 

बाकी सबै 

सामदुावयक 

४ ताकुा घाट ६  १ १    

५ मोहोररयाकोट ५  २    १ प्रावि वनवज 

बाकी सबै 

सामदुावयक 

 

क्र.स. 

२. स्िास््य केन्द्र  

साविक गा.वि.स.को 

नाम 
स्िास््य केन्द्रको प्रकृवत 

(स्िास््य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयिुेद, अस्पताि) 

अस्पताि िा स्िास््य 

संस्थाको शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 

 

१ भिायखका  १  १  

२ चक्रतीथा १  २  

३ धवमविकुिा २ १५ ३ १ वनवज अस्पताि 

१५शैया को , १ 

स्िास््य चौकी  

४ ताकुा घाट १  ४  

५ मोहोररयाकोट १  ५  

 



क्र.स 

३. कृवि सेिा केन्द्र 

साविक गा.वि.स.िा नपाको नाम 
भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ भिायखका       

२ चक्रतीथा १  १ २  

३ धवमविकुिा      

४ ताकुा घाट      

५ मोहोररयाकोट      

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्द्र 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ भिायखका       

२ चक्रतीथा १  १ २  

३ धवमविकुिा      

४ ताकुा घाट      

५ मोहोररयाकोट      

 

क्र.स.= 
५=हुिाक कायाािय 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 



गोटा कवच्च पवक्वक   

१ भिायखका       

२ चक्रतीथा १ १    

३ धवमविकुिा      

४ ताकुा घाट १ १    

५ मोहोररयाकोट      

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हािका भिनहरु 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा  कवच्च पक्वकी   

१ भिायखका  १ १  १  

२ चक्रतीथा १  १ २  

३ धवमविकुिा १  १ ३  

४ ताकुा घाट १  १ ४  

५ मोहोररयाकोट १ १  ५  

 
 
 

१४ पयाटवकय स्थि 

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

१ भिायखका    



२ चक्रतीथा   

३ धवमविकुिा   

४ ताकुा घाट   

५ मोहोररयाकोट ५ १ राइनासकोट 

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (वकवम) कैवियत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेि कवच्च 

१ भिायखका   ५ १०  

२ चक्रतीथा  १० १०  

३ धवमविकुिा  २१ ३०  

४ ताकुा घाट  २० २८  

५ मोहोररयाकोट  २० २०  

 
क्र.स.= ३ िनिेत्र ( वनजी िन िाहके) िेत्रिि(िगा वकवम) कैवियत 

+समदुावयक / 
किवुियती िनको 

नाम 

साविक गाविसको नाम र िडा 

नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापाको िाड 

नं) 

१  भिायखका  १ ३.२६ 
८ िटा सा ि, १ 

कबुवियती बन  

२  चक्रतीथा २ २.४६ 
३ िटा सा ि, ४ 

कबुवियती बन  

३  धवमविकुिा ३ ४.३८ ७ िटा सा ि 



४  ताकुा घाट ४ २.८५ ९ िटा सा ि र ४ िटा क ब 

५  मोहोररयाकोट ५ ३.४ ४ िटा सा ि 

 
क्र.स. 

खानेपानीको स्रोतको नाम 

२ खानेपानीको स्रोत कैवियत 
खानेपानीको स्रोत रहकेा गाविसको िडा नं + अि कायम रहने 

स्थान(प्रस्तावित गापाको िडा 

नं) 

१ विवभन्द्न श्रोतहरू    

२ विवभन्द्न श्रोतहरू    

३ विवभन्द्न श्रोतहरू    

४ विवभन्द्न श्रोतहरू    

५ विवभन्द्न श्रोतहरू    

 
७ सरसिाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा 
सौचािय भएका घरधरुी प्रवतशतमा अि कायम हुने ईकाईमा रहने सािाजवनक शौचािय (िटा) 

१ भिायखका  ९८  

२ चक्रतीथा १००  

३ धवमविकुिा ९८  

४ ताकुा घाट ९५  

५ मोहोररयाकोट ९५  

 
८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सबिवन्द्धत गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने अनुमावनत समय(घण्टा) 



िडा नं Roadhead िाट गापा केन्द्र पगुन िागने समय सेिा प्राप्त गरी घर िका न िागने समय 

५ २ घण्टा  ४ घण्टा  

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
सहकारी 

संस्था 
िाईनान्द्स विकास िैंक िैंक कैवियत( वनजी िा सरकारी के हो उपिेख गने) 

१ भिायखका  २    वनवज  

२ चक्रतीथा ३    वनवज  

३ धवमविकुिा २    वनवज  

४ ताकुा घाट २    वनवज  

५ मोहोररयाकोट २    वनवज  

 

१० विद्यतु सेिा(प्रवतशत) 

क्रस+= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
िघ ुजिविद्यतुिाट सोिारिाट केवन्द्रय प्रसारणिाट विद्यतु सेिा प्राप्त गने कुि 

प्रवतशत 
कैवियत 

१ भिायखका    १०० १००  

२ चक्रतीथा   १०० १००  

३ धवमविकुिा   १०० १००  

४ ताकुा घाट   १०० १००  



 

 

क्र.स.= वसचांईको स्रोतको नाम ४ वसचांईको स्रोत कैवियत 
साविक गाविसको नाम र िडा 

नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापाको िाड 

नं) 

१ राइनास वसचाई आयोजना  भिायखका  िडा ५  १ 
सावबक भिायखका , चक्रतीथा, 

धवमविकुिा र ताकुा घाट गावबस का 

कररब ३५ प्रवतसत   भ ूभाग मा वसचाई 

भएको  

 

६ खानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा 
खानेपानी पहुचको 

अिस्था(coverage) 
खानेपानीको प्रकृवत( पाईप, कुिा , खोिा) 

१ भिायखका  मध्यम धारा कुिा पाइप 

२ चक्रतीथा राम्रो धारा पाइप 

३ धवमविकुिा मध्यम धारा कुिा पाइप 

४ ताकुा घाट मध्यम धारा कुिा पाइप 

५ मोहोररयाकोट मध्यम धारा कुिा पाइप 

 

५ मोहोररयाकोट   १०० १००  

११ खिुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ भिायखका  पन्द्थी डाडा  १  



 

 

२ चक्रतीथा चेपे वकनार  २  

३ धवमविकुिा गरम बेसी  २  

४ ताकुा घाट    

५ मोहोररयाकोट    

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम मखु्य िजार केन्द्रिाटको दरी (वकवम) कैवियत 

१ भिायखका  बोरांङखोिा  ८   

२ चक्रतीथा वतनवपप्िे , सातवबसे  
०  

३ धवमविकुिा पाँचभाइ चौतारा  ५  

४ ताकुा घाट    

५ मोहोररयाकोट    

१२थप पिुााधारहरु( अि कायम हुने नपामा रहने पिुााधारहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहिय सामदुावयक भिन िा 

सभाहि 
हाटिजार िा िििुि तथा तरकारी 

विक्री केन्द्र 
प्राविवधक 

वशिािय 

सवपङ 

मि 
िस पाका / िस 

टवमानि 

१  १६ िटा सामदुावयक भिन  स्याउिी बजार हाट बजार तथा 

तरकारी वबवक्र केन्द्र 
  बोरांग खोिा बसपाका  



 

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

दििन्दीका) 

वसनं= नाम पद तह श्रेणी कैवियत 

१     

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट) 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्द्दीर मस्जीद गुबिा चचा अन्द्य 

 १३ १ ४ १  

      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको 

  आन्तिी विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः नभएको 



पशुििशलााः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

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

कुििुापालन तथा गाइ पालन  

 

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

घरेि ु साना मझौिा ठुिा 

८ ९  
 

 

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्यााः 

तारे साधारण 

 ७ 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

                                                 ममतताः २०७३।०७।३० 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावित मस्याङं्दी गाउुँपामलका 

 
क) प्रस्तावित िर्स्ाांङ्दी गाउाँपाविकाको पृष्ठभूवि – 

िर्स्ािङ्दी गाउपाविका िम्जुङ वजल्लाको उत्तरी िेत्रक ६ गाविस घेिुि, बाहुन डाडा, तावरंङ, भुिभुिे, 

खुदी र घनपोखरा सिेटेर प्रस्ताि गररएको छ | वजल्ला सदरिुकाि बेवसिहर बाट ७ वकिी को दुरी 

पवछ यस गाउाँपाविका िेत्र सुरु हुन्छ | बेवसिहर चािे सडक यवह गाउाँ  पाविका वछचोिेर जान्छ | साथै 

अन्नपुणि पदिागिको यात्रा पवन यस गाउाँपाविका बाट सुरु हुन्छ | यस गाउाँपाविकािा ििजुङ वजल्लाको 

सबैभिा बढी उचाईको बन्दस्त घनपोखरा, रािर कवब िाधि वघविरेको जन्मस्थि पुसु्तन (बाहुन डांडा), 



सरिणविद डा हकि  गुरुङको जन्म तथा सिावधस्थि भुिभुिे (ताङ्िीचोक) िीर भन्दि थापाको 

जन्मस्थि खुदी पदिछन | भौगोविक रुपिा विकट र ठुिो िेत्र सिेटेको यस गाउाँपाविकािा जिस्रोत र 

पयिटनको प्रिस्त सम्भािना छ | साथै जडीबुटीको िावग पवन प्रवसद्द िावनन्छ | यो गाउाँपाविका 

प्राकृवतक स्रोत जसै्त नदीनािा, बन छेत्र को दृवििे भवबर्स्िा वबकासको सम्भािना प्रचुर रहेको 

देन्दखन्छ | 

ख) प्रस्तावित िर्स्ािङ्दी गाउाँपाविकाको संविप्त पररचय  

नािःः िर्स्ािङ्दी गाउपाविका 
िेत्रफि (िगि वक.िी) ५८५.१९ 
केन्द्रःः   ङादी बजार  
िडा संख्ाःः ८ िटा  
जनसंख्ा (२०६८ को जनगणना अनुसार) १५,४७० जना | 
जनघनत्व: २६.४३ 
आन्दन्तररक आम्दानी(साविक गाविसको कुि आन्तरीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० को: २,४५,५८०.०० (दुई िाख पैताविस हजार पाच सय असी) 
 आ.ि ०७० ̸७१ कोः ३,०९,३१०.०० (तीन िाख नौ हजार तीन सय दस ) 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ३,६९,९१९.०० (तीन िाख उनान्सत्तरी हजार नौ सय उन्नाइस ) 

ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणियःः 

सि.नं. िमासिष्ट िासिकका 

गा.सि.िहरु  
स्थानीय भेिाको 

सनर्णयको समसि 

सिशेष, िंरसिि िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपमा सिफाररि 

गररएको भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ खुदी, भुिभुिे, 
बाहुनडाडा ,घेिुि, तावरंङ, 
घनपोखरा  

२०७३/०५/२७   

 
प्रस्तावित गाउाँपाविका िा नगरपाविकािाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस भएको 

हकिा सो का आधारहरु, 
क) वििेि िेत्र हुने आधार 



 १. 
 २. 
ख) संरवित िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 
ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 
घ) वसिाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूििःः दोदी गाउपाविका  
२) पवििःः क्होल्हासोथार  गापा  
३) उत्तरःः िनाङ वजल्ला 
४) दविणःः बेसीिहर नगरपाविका  
ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतःः 
 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 
 

च) प्रस्तावित गापािा गावभने गाविसको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 

सि.नं. िासिकका गा.सि.ि.हरु जनिंख्या िेत्रफि(िगण 

सक.मी) 

कैसफयि 

१ खुदी ३४०१ १०१.६ 
 

२ भुिभुिे २९८७ १६७.५२  

३ बाहुन डांडा २०९५ ७५.५६  

४ घेमुण १७७६ १००.६५  

५ िासरंङ २३१८ ८३.१४  

६ घनपोखरा २८९३ ६६.७४  



 जम्मा १५,४७० ५८५.१९  

छ) प्रस्तावित गापा̸नपा नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाविस̸नपाहरु (पायक र 

नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्नः्ने) 
१. बेसीिहर नगरपाविका {प्रस्तावित} 
२. सुिरबजार नगरपाविका {प्रस्तावित} 
३. नौथर गाउाँ  पाविका {प्रस्तावित} 
 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजनःः 

क्र.ि. 
प्रस्तासिि 

गाउाँपासिकाको 

िडा नं. 

िासिक गा.सि.ि.का िडाहरु प्रस्तासिि 

गाउाँपासिकाको 

िडाको 

जनिंख्या 

िासिक गासििको 

नाम 
िडा नं 

१ १ घनपोखरा िडा न २, ३, ४ ,९ ११३१ 

२ २ घनपोखरा िडा न १, ५ ,६, ७, ८  १७६२ 

३ ३ खुदी  िबै िडा  ३४०१ 

४ ४ िासरंङ िबै िडा २३१८ 

५ ५ घेमुण  िबै िडा  १७७६ 

६ ६ बाहुनडाडा  िबै िडा  २०९५ 

७ ७ भुिभुिे  िडा न. ५ ,६, ७, ८ ,९  १५६४ 

८ ८ भुिभुिे  िडा न १, २ ,३, ४ १४२३ 

  
जबमा   १५४७० 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्था: 
१. वशिण संस्था ( वनवज समेत समािेश गररएको ) 



वस.नं साविक गाविसको 

नाम 

प्रा.वि. वन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्तर कैवियत (वनजी तथा 

सामदुावयक खुिाउने) 

१ खदुी ७ १ १ १   २ वनवज 

२ भिुभिेु ८ १ २    १ वनवज प्रावब 

३ बाहुन डांडा १ १  १    

४ घेमुा ६  १    सामदुावयक 

५ तावरंङ ४ १ १    सामदुावयक 

६ घनपोखरा ६ १ १    १ बाि विकास केन्द्र 

 
 

क्र.स. 

२. स्िास््य केन्द्र 

साविक गा.वि.स.को 

नाम 
स्िास््य केन्द्रको प्रकृवत 

(स्िास््य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयिुेद, अस्पताि) 

अस्पताि िा स्िास््य 

संस्थाको शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
 

१ खदुी १  २ स्िास््य चौकी 

२ भिुभिेु १  ७ स्िास््य चौकी 

३ बाहुनडांडा १  ५ स्िास््य चौकी 

४ घेमुा १  ४ स्िास््य चौकी 

५ तावरंङ १  ३ स्िास््य चौकी 

६ घनपोखरा २  १ १ सामदुावयक उपचार 

केन्द्र, १ स्िास््य चौकी 

 

क्र.स 
३. कृवि सेिा केन्द्र 

भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 



साविक गा.वि.स.को नाम गोटा कच्ची पक्वकी   

१ खदुी १  १ २  

२ भिुभिेु ०     

३ बाहुन डांडा ०     

४ घेमुा ०     

५ तावरंङ      

६ घनपोखरा ०    खदुी सेिा केन्द्र 

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्द्र 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित 

गापाको िडा नं 
कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ खदुी १  १ २  

२ भिुभिेु ०    खदुी सेिा केन्द्र 

३ बाहुनडांडा ०    खदुी सेिा केन्द्र 

४ घेमुा ०    खदुी सेिा केन्द्र 

५ तावरंङ ०    खदुी सेिा केन्द्र 

६ घनपोखरा ०    खदुी सेिा केन्द्र 

 

क्र.स.= 

५=हुिाक कायाािय 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित 

गापाको िडा नं 
कैवियत 

गोटा कवच्च पवक्वक   



१ खदुी १ १  २ इिाका हुिाक  

२ भिुभिेु १    अवतररक्त हुिाक तर भबन 

नभएको 

३ बाहुनडांडा १    अवतररक्त हुिाक तर भबन 

नभएको 

४ घेमुा १ १  ४  

५ तावरंङ      

६ घनपोखरा १ १   अवतररक्त 

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हािका भिनहरु 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा  कवच्च पक्वकी   

१ खदुी     नभएको 

२ भिुभिेु १  १ ६  

३ बाहुन डांडा १  १ ५ सावबकको ५ 

न 

४ घेमुा     नभएको 

५ तावरंग      

६ घनपोखरा १ १  १  

 
८ िोहोरमैिा प्रशोधन / पयाण्डविपड साईटिःM 

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

नं) 
िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१     



२     

३     

 
९ खेिकुद मैदान 

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

वकमी) 
कैवियत 

१ खदुी  ०.००२१ अमर उच्च मािी 

२ भिुभिेु   ३ िटा 

३ बाहुनडांडा ८  १/१ िटा मैदान  िडा न ५ र ७ 

मा 

४ घेमुा ७  सानो सानो १/१ िटा मैदान िडा 

न. ३ ४ ५ र ६ मा  

५ तावरंङ    

६ घनपोखरा   छैन 

१० पाका  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ खदुी २  हवसांङडाडा  

२ भिुभिेु    

३ बाहुन डांडा ५  तातोपानी कुण्ड िडा न 

४ मा 

४ घेमुा   रक गाडेन १ 
िडा न ९ 

५ तावरंङ    



 

 

 
१२ ढि वनकास ब्यिस्था 

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

नं) 
ढिको िबिाई(वकमी) कैवियत 

१     

२     

 
१३ शिदाहको अिस्था र सबभा्यता 

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

१ खदुी २ मस्यााङ्दी नवद  

 
१४ पयाटवकय स्थि  

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

नं)_ 
गोटा कैवियत 

१ खदुी २ ४ वसउरंुङ, हवसांङडाडा, खदुीबेनी  

२ भिुभिेु ७ २ बराहपोखरी, तरन्द्चे 

३ बाहुनडांडा ५ २ तातोपानी कुण्ड, पसु्तुन टािर  

६ घनपोखरा  २.५ १ पोखरी  
१ पाका  

११ िसपाका  िा िस स्टेशन 

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

वकमी) 
कैवियत 

१ भिुभिेु ६  भिुभिेु बस स्टेसन 



४ घेमुा ४ २ रक गाडेन 
घेमुा िाट  

५ तावरंङ ३ १ स्यांगेखोिा क्वयानोवनङ 

६ घनपोखरा १ २ घनपोखरा,  

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (वकवम) कैवियत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेि कवच्च 

१ खदुी   ३०.५  

२ भिुभिेु   १७  

३ बाहुनडांडा   ५  

४ घेमुा   ० सडकिे नछोएको  

५ तावरंङ   १५  

६ घनपोखरा   १० वकमी  

 
क्र.स. 

खानेपानीको स्रोतको नाम 

२ खानेपानीको स्रोत कैवियत 
खानेपानीको स्रोत रहकेा गाविसको िडा नं + अि कायम रहने 

स्थान(प्रस्तावित गापाको िडा 

नं) 

१ ररठेखोिा पानी महुान  भिुभिेु २ ६  

२ भंगेरी पानी महुान  भिुभिेु १ ६  

३ भिुभिेु पानी महुान भिुभिेु ३ ६  

४ नापगाउ भिुभिेु ६ ७  

५ संजाप ूखा पा घेमुा िडा ६ ४  



६ घेमुा खा पा  घेमुा िडा ५ ४  

७ वसस्ने खा पा  घेमुा िडा ९ ४  

८ तपिो वचप्प्िा खा पा घेमुा िडा ३ ४  

९ देिीस्थान खा पा  बाहुन डाडा िडा ३ ५  

१० बाहुन डाडा खा पा बाहुन डाडा िडा ३ ५  

११ ठुविबेसी खा पा बाहुन डाडा िडा ७, ८, ९ ५  

१२ नाएचे खा पा  बाहुन डाडा िडा २ ५  

१३ धारापानी , पेबदो खोिा, तोंयो खोिा 

खा पा  

घनपोखरा १  

१४ खदुी ठुिो खोिा खदुी िडा १ २ ३  ४ २  

१५ वसउरंुग खोिा खदुी िडा ८ ९ ७ २  

 
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( वनजी िन िाहके) िेत्रिि(िगा 

वकवम) 
कैवियत 

+समदुावयक / किवुियती 

िनको नाम 
साविक गाविस िा नपाको नाम र िडा 

नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापा िा 

नपाको िाड नं) 

१ खदुी   २ ४४.१ ACAP 

२ डहरे सा ि बाहुन डाडा िडा १ ५ ५.३५ सा ब ८ िटा 

तथा १  

कबुवियती बन  
३ नाएचे सा ि  बाहुन डाडा िडा २ ५ 
४ वभर पसु्तुन  बाहुन डाडा िडा ३ ५ 
५ बाहुन डाडा  बाहुन डाडा िडा ५ ५ 
६ ठुिी बेसी  बाहुन डाडा िडा ७ ८ ९  

 
५ 

७ मनास्िु सा ि  घेमुा िडा ४ ५ ९  ४ २१.०६ ६ िटा सा ब 
८ वहमािी सा ि  घेमुा १ २ ३  ४ 
९ नाठे ठुविंगी सा ि घेमुा १ देवख ९  ४ 



१० संजप ूसा ि घेमुा ६ र ७ ४ 
११ देिीस्थान सा ब भिुभिेु िडा १ ६ १३.८२ सा ब ८ िटा 

तथा १  

कबुवियती बन  
१२ िाविगुरास सा ि भिुभिेु िडा ३ ६ 
१३ सप्तकन्द्या सा ि भिुभिेु िडा ६ ६ 
१४ बाराही पोखरी सा ि भिुभिेु िडा ७ र ८ ६ 
१५ तारेभीर सा ि  भिुभिेु िडा ९ ७ 
१६ महवभर सा ि भिुभिेु िडा ९ ७ 

 
क्र.स.= वसचांईको स्रोतको नाम ४ वसचांईको स्रोत कैवियत 

साविक गाविस िा नपाको नाम 

र िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापा को िाड 

नं) 

१ रोप्िेखोिा  घनपोखरा ५  १  

 
 

क्र.स.= ताि तिैयाको नाम ५ ताितिैया कैवियत 
साविक गाविसको नाम र िडा नं अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापाको िाड नं) 

१ बराहपोखरी  भिुभिेु ९ ६  

 
६ खानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविसको नाम र िडा खानेपानी पहुचको 

अिस्था(coverage) 
खानेपानीको प्रकृवत( पाईप, कुिा , खोिा) 

१ खदुी मध्यम पाइप 

२ भिुभिेु राम्रो धारा पाइप 

३ बाहुन डांडा मध्यम धारा कुिा पाइप 

४ घेमुा राम्रो  पाइप 

५ तावरंङ मध्यम धारा कुिा पाइप 

६ घनपोखरा मध्यम धारा कुिा पाइप 

 



७ सरसिाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविसको नाम र िडा सौचािय भएका घरधरुी प्रवतशतमा अि कायम हुने ईकाईमा रहने सािाजवनक शौचािय (िटा) 

१ खदुी १०० १ 

२ भिुभिेु १००  

३ बाहुन डांडा १००  

४ घेमुा १००  

५ तावरंङ १००  

६ घनपोखरा १००  

 
८ अि कायम हुने गापाको टाढाको िस्तीिाट सबिवन्द्धत गापाको केन्द्र पगुन िागने अनमुावनत समय (घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापाको केन्द्र पगुन 

िागने समय 
सेिा प्राप्त गरी घर िका न िागने समय 

१ (घनपोखराको प्रोभी) ४ घण्टा ६ घण्टा 

२  (खवुदको वजबद ु) ४ घण्टा ६ घण्टा 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक गाविस 

िा नपाको नाम 
सहकारी 

संस्था 
िाईनान्द्स विकास िैंक िैंक कैवियत( वनजी िा सरकारी के हो उपिेख गने) 

१ खदुी ८    वनवज 

२ भिुभिेु २    वनवज 

३ बाहुन डांडा १    वनवज 

४ घेमुा २    वनवज 



५ तावरंङ १    वनवज 

६ घनपोखरा १    वनवज 

 जबमा  १५     

 

 

 

 

 

 

१० विद्यतु सेिा(प्रवतशत) 

क्रस+= साविक गाविसको 

नाम 
िघ ुजिविद्यतुिाट सोिारिाट केवन्द्रय प्रसारणिाट विद्यतु सेिा प्राप्त गने 

कुि प्रवतशत 
कैवियत 

१ खदुी   ९१.९ ९१.९  

२ भिुभिेु   १०० १००  

३ बाहुनडांडा   ९३ ९३  

४ घेमुा   १०० १००  

५ तावरंङ      

६ घनपोखरा  ५ ८१ ८६  

११ खिुा िेत्र 



 

 

क्रस+= साविक गाविसको नाम स्थान िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ खदुी अमर उ मा वि मैदान    

२ भिुभिेु तरांचे स्कुि मैदान    

३ बाहुनडांडा    

४ घेमुा    

५ तावरंङ    

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 

क्रस+= साविक गाविसको नाम मखु्य िजार केन्द्रिाटको दरी (वकवम) कैवियत 

१ खदुी खदुी बजार 
 

६  

२ भिुभिेु भिुभिेु बजार  
ङादी 

४ 
० 

 

३ बाहुनडांडा बाहुनडाडा  
 

५  

४ घेमुा घेमुािाट १०  

५ तावरंङ रामबजार,स्याँगे, गजत, च्याबचे  ५,६,८,११  

१२थप पिुााधारहरु( अि कायम हुने नपामा रहने पिुााधारहरु – िटा) 



 

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

दििन्दीका) 

वसनं= नाम पद तह श्रेणी कैवियत 

१     

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट)_ 

क्रस+= अचि सबपवत्त 
इकाइ( िटा, विगाहा, रोपनी, कठ्ठा 

आदी) 

स्िावमत्ि रहकेा साविक गाविस िा 

नपा 
कैवियत 

१ भिन    

२ जवमन    

३ 
गाडीL    

४ मोटरसाईकि    

५ अन्द्य मेशीनरी    

५ अन्द्य    

 

क्रस+= 
संग्राहिय सामदुावयक भिन िा 

सभाहि 
हाटिजार िा िििुि तथा तरकारी 

विक्री केन्द्र 

प्राविवधक 

वशिािय 
सवपङ 

मि 
िस पाका / िस 

टवमानि 

१  १७    १ 



(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्र स= मन्द्दीर मस्जीद गुबिा चचा अन्द्य 

 ७ १ ९ २  

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको    आन्तिी विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः भएको, िदुी दोभान     पशुििशलााः िैन 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

 अलैची िेती साबिक िदुी, घनपोििा, भुलभुले  गाबिस  

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) 

घरेि ु साना मझौिा ठुिा 

१८    

(द) प्रस्ताविक गापा ि िेत्र भीत्र िहने होटल संख्यााः 



तारे साधारण 

० ५० 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममतताः २०७३।०७।३० 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावित क््होलासोथाि गाउुँपामलका 
क) प्रस्तावित क्व्होर्लासोथार गाउँिालर्लकाको िषृ्ठभूलम – 

क्व्होर्लासोथार क्षेत्र र्लमजुङ ल्जपर्लाको उत्तर िल्चिम क्षेत्रमा िददछ | गुरुङ जाततको 

उद्गमस्थर्लको रुिमा यसर्लाई लर्लने गररन्द्छ र यसकै आधारमा यो क्षेत्रर्लाई 

क्व्होर्लासोथार गाउिालर्लका नामकरण प्रस्ताि गररएको हो | उत्तरमा हहमार्ल, दक्षक्षणमा 

साविक भोरे्लटार नगरिालर्लका, िूिदमा प्रस्तावित बेलसशहरनगरिालर्लका र मस्यादङ्दी 

गाउिलर्लका र िल्चिममा कास्की ल्जपर्लाको लसमा लभत्र रहेका िसगाउँ, भोजे, गगर्लुङ, 



भुजुुंङ, उत्तरकन्द्या, मालर्लङ र बागर्लुुंिानी गाविस (िडा न. १, २, ५ र ६) र्लाई 

समायोजन गरेर क्व्होर्लासोथार गाउिालर्लका प्रस्ताि गररएको छ |  यो क्षेत्रमा एक 

गाउ एक गाविस भनेर गितनने भुजुङ, साकद  नमुना गाउ घरे्लगाउँ रहेकोरे्ल ियदटनको 

हहसाबरे्ल महत्ििूणद रहेको छ | साथै गिया खेती र अन्द्य जडडबुटीको दृल्ष्टरे्ल ितन 

प्रिुर सम्भािना रहेको मातनन्द्छ| यो क्षेत्र भौगोलर्लक हहसाबरे्ल लभरार्लो र िाखो 

प्रकृततको छ जुन जडीबुटीको र्लागग उियुक्वत मातनन्द्छ | भौततक िुबादधारको हहसाबरे्ल 

भन ेयो क्षेत्र तनकै कमजोर रहेको भएताितन एकै जातत, एकै भाषा र एकै सुंस्कृती 

भएका गुरुङ जाततको बाहुपयता भएको हुनारे्ल यस गाउिलर्लका र्लाई "गुरुङ स्िायत्त 

क्षेत्र" प्रस्ताि गररएको छ | जुन इकाईको केन्द्र मालर्लुंङ प्रस्ताब गररएको छ | 

ख) प्रस्तावित क्व्होर्लासोथार गाउँिालर्लकाको सुंक्षक्षप्त िररिय  

नाम: क्व्होर्लासोथार गाउँिालर्लका 
क्षेत्रफर्ल (िगद कक.मी) १८३.७३ 
केन्द्र: मालर्लङ 
िडा सुंख्या: ७ 
जनसुंख्या (२०६८ को जनगणना अनुसार) १०,०३२ 
जनघनत्ि: ५४.६० 
आल्न्द्तररक आम्दानी(साविक गाविसको कुर्ल आन्द्तरीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० को: १,५३,७७२.००अक्षरुिी एक त्रत्रिन्द्न हजार सात सय बहत्तर 
 आ.ि ०७० ̸७१ कोोः २,४७,४६०.००अक्षरुिी दइु र्लाख सतिालर्लस हजार िार सय साठी 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोोः २,४६००८.०० अक्षरुिी दइु र्लाख छयार्लीस हजार आठ  

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनणदय 



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

स्थानीय 
भेलाको 
तनणययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ बागर्लुुंङिानी गाविसको 
िडा न.१,२,५,६ मालर्लङ, 
उत्तरकन्द्या, भुजुङ, 
िसगाउँ, भोजे, गगर्लुुंङ 

२०७३/५/२४   

 
प्रस्तावित गाउँिालर्लका र्लाइ विशषे, सुंरक्षक्षत िा स्ियत्त क्षेत्र लसफाररस भएको हकमा सो का 

आधारहरु, 
क) विशषे क्षेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
ख) सुंरक्षक्षत क्षेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
ग) स्िायत्त क्षेत्र हुने आधार 
 १. एकै जातत, एकै भाषा र एकै सुंस्कृती भएका गुरुङ जाततको सघन उिल्स्थतत र 

बाहुपयता | 
घ) लसमाना ( प्रस्तावित गािाको) 
१) िूिद: मस्यााँङ्दी गा िा, बेलसशहर न िा  
२) िल्चिम: कास्की ल्जपर्ला  
३) उत्तर: कास्की ल्जपर्ला  
४) दक्षक्षण: मध्यनेिार्ल न िा, कास्की ल्जपर्ला   
ङ) स्थानीय तह िुनसुंरिना प्राविगधक सहयोग सलमततको तनणदय लमतत: २०७३/०५/२४ 
 (तनणदय प्रततलर्लिी समेत िठाउने) 
ि) प्रस्तावित गािामा गालभने गाविसको जनसुंख्या(जनगणना २०६८अनुसार) र क्षेत्रफर्ल 



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

कैकर्यत 

१ बागर्लुुंङिानी गाविसको िडा न.१,२,५,६ ९६५ १६.०७  
२ मालर्लङ  १२२४ १४.८९  
३ उत्तरकन्द्या १०९२ ११.४२  
४ भुजुङ,  १५०६ ७१.०३  
५ िसगाउँ,  १६९४ २५.६२  
६ भोजे,  १९९२ २८.३९  
७ गगर्लुुंङ, १५५९ १६.२८  
 जम्मा  १०,०३२ १८३.७३  

 
छ) प्रस्तावित गािा नल्जक रहेका आफ्नो ल्जपर्ला लभत्रका अन्द्य तछमेकी गाविस ̸निाहरु (िायक र 

नल्जकको दरुीको आधारमा नल्जककोर्लाइ िहहर्ला रे्लख्न े) 
१. बेलसशहर नगरिालर्लका  
२. करािुटार नगरिालर्लका 
३. खदुी गाविस 
 
 
 
 
 

ज) प्रस्तावित गािाको िडा विभाजन: 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको 
िडा नं. 

साविक गा.वि.स. िडाहरु प्रस्तावित 
गाउुँपामलकाको िडाको 

जनसंख्या 
साविक गाविसको 

नाम 
िडा नं 

१ १ िाग्लुंङपानी गाविस  िडा न.१,२,५,६ ९६५ 
२ २ मामलङ  सि ैिडा  १२२४ 



३ ३ उत्तिकन्या सि ैिडा  १०९२ 
४ ४ भुजुङ  सि ैिडा  १५०६ 
५ ५ पसगाउुँ   िडा न १,२,३,४  १००८ 
६ ६ पसगाउुँ   िडा ५,६,७,८,९  ६६८ 
७ ७ भोजे  िडा न १,२,३,४,५ १०१० 
८ ८ भोजे  िडा न ६,७,८,९ ९८२ 
९ ९ धगलुंङ सि ैिडा  १५५९ 

 जम्मा  १०,०३२  ११७९३ 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्था: 
१. मशिण संस्था 

मस
.
नं 

साविक गाविसको 
नाम 

प्रा.
वि. 

तन.
मा.
वि 

मा.
वि 

उ.मा.
वि 

स्नात
क 

स्नातको
त्ति 

कैकर्यत (तनजी 
तथा सामुदातयक 

िलुाउन)े 
१ िाग्लुंङपानीको िडा 

न.१,२,५,६ 
१  १     

२ मामलङ  ४  १     
३ उत्तिकन्या ३ ० १     
४ भुजुङ १  १     
५ पसगाउुँ     २     
६ भोजे  ७ १ १     
७ धगलुंङ ३   १    
 जम्मा  १९ १ ७ १    

 
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 
गापा/नपाको 
को िडा नं 

 

१ िाग्लुंङपानी िडा 
न.१,२,५,६ 

१ ५ १  

२ मामलङ  १  २  
३ उत्तिकन्या १  ३  
४ भुजुङ  १  ४  
५ पसगाउुँ १        
६ भोजे १    
७ धगलुंङ १    

 
 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.िा 

नपाको नाम 
भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

नं 
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ िाग्लुंङपानीको िडा 

न.१,२,५,६ 
१ १  १  

२ मामलङ      भाडामा 
३ उत्तिकन्या      
४ भुजुङ      
५ पसगाउुँ        
६ भोजे       



७ धगलुंङ      
 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविसको 

नाम 
भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ िाग्लुंङपानीको िडा 

न.१,२,५,६ 
     

२ मामलङ  १ १  २  
३ उत्तिकन्या      
४ भुजुङ,       
५ पसगाउुँ        
६ भोजे       
७ धगलुंङ      

 

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 

गापाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   
१ िाग्लुंङपानीको िडा 

न.१,२,५,६ 
१ १  १  

२ मामलङ  १ १  २  
३ उत्तिकन्या    ३  
४ 

भुजुङ,  
    अततरिक्त ति 

भाडामा  
५ पसगाउुँ ,       



६ भोजे,       
७ धगलुंङ, १ १   अततरिक्त  

 

क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हालका भिनहरु 
साविक गाविसको 

नाम 
भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 

गापाको िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा  कजच्च पक्की   
१ िाग्लुंङपानी िडा 

न.१,२,५,६ 
१  १ १  

२ मामलङ  १  १ २  
३ उत्तिकन्या ०   ३  
४ भुजुङ,  १ १  ५  
५ पसगाउुँ ,  १ १  ६  
६ भोजे,  १ १  ७  
७ धगलुंङ, ०   ८  

 
९ िेलकुद मैदान 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िाग्लुंङपानीको िडा न.१,२,५,६ १ २ िोपनी   
२ मामलङ  २   
३ उत्तिकन्या ३  १५०*२०० 

रु्टिल मैदान 
४ 

भुजुङ,  
५ करिि ८ 

िोपनी  
सानो भएको  

५ पसगाउुँ ,  ६  सानो भएको 
६ भोजे,  ७   



७ धगलुंङ, 
 
 

८   

 

 

 

१० पाकय  तथा उद्यान 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

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

१   

२ मामलङ  २   
३ उत्तिकन्या ३  गोििा पाकय  

घले पाकय  
४ भुजुङ ५ १० िोपनी  धचया िगान 
५ पसगाउुँ   ६  पसगाउुँ , मसगं्दी  
६ भोजे  ७  सानो पाकय  

भएको  
७ धगलुंङ ८   

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

गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

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

१ १ िोपनी  अस्थाई  

२ मामलङ  २  नभएको  



 
१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

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

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ िाग्लुंङपानीको िडा 
न.१,२,५,६ 

   

२ मामलङ     
३ उत्तिकन्या    
४ भुजुङ,     
५ पसगाउुँ ,     
६ भोजे,     
७ धगलुंङ,    

 
१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

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

कैकर्यत 

१ िाग्लुंङपानीको िडा न.१,२,५,६ १ पिम्पिागत 
शिदाह 

२ मामलङ  २  
३ उत्तिकन्या ३  
४ भुजुङ,    
५ पसगाउुँ ,    

३ उत्तिकन्या ३  नभएको 
४ भुजुङ,  ५ २ िोपनी  अस्थाई 
५ पसगाउुँ ,  ६  नभएको  
६ भोजे,  ७  नभएको  
७ धगलुंङ, ८  नभएको 



६ भोजे,    
७ धगलुंङ,   

 
१४ पययटककय स्थल 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान       
(प्रस्तावित 

गापाको िडा नं) 

गोटा 

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

  ५ पसगाउुँ    मवपङं, तामु, चिागाउुँ , घाम्राङ 
  ६ भोजे   पसगाउ, मसगं्दी  
  ७ धगलुंङ  गुम्िा, गुरुङ संग्रहालय, धचया 

प्रसोिन केन्ि,  
 

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

साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 
१ िाग्लुंङपानी िडा न.१,२,५,६  ३ ९  
२ मामलङ    १२  
३ उत्तिकन्या   १०  
४ भुजुङ,    ५  
५ पसगाउुँ ,    ३  
 भोजे,    ११  
 धगलुंङ,   ६  
 जम्मा   ३ ५६  



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

गने  
१५  ताििे िोला िापा     
१६ आरिससीउ िोला िापा      
क्र.स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) कैकर्यत 



+समुदातयक / 
किुमलयती 
िनको नाम 

साविक गाविसको 
नाम ि िडा न ं

अि कायम िहने 
स्थान( प्रस्तावित 
गापाको िाड नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

१  िाग्लुंङपानी ि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  भुजुङ,  ५ ३६.८४  
५  पसगाउुँ ,  ६ ३८.४३  
६  भोजे,  ७ ७.१ ६ िटा सा 

ि  
७  धगलुंङ, ८ १०.५६ २ िटा सा 

ि  
 जम्मा  २०१.३ 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) 

१ भुजंुङ मसचंाई 
योजना  

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

समेटेको   
५ तालतलैया 



क्र.स.
= 

ताल तलैयाको 
नाम 

साविक गाविसको 
नाम ि िडा न ं

अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापाको िाड न)ं 

कैकर्य
त 

१     
२     

६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 
क्र.स. साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा 
िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, 
कुिा , िोला) 

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

मध्यम िािा, पाइप 

२ मामलङ  िाम्रो िािा पाइप 
३ उत्तिकन्या मध्यम िािा पाइप 
४ भुजुङ,  िाम्रो िािा पाइप 
५ पसगाउुँ ,  मध्यम  िािा पाइप  
६ भोजे,  मध्यम  िािा पाइप  
७ 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 िाग्लुंङपानीको िडा 
न.१,२,५,६ 

१००  

२ मामलङ  १००  
३ उत्तिकन्या १००  
४ भुजुङ,  १०० ६ िटा  
५ पसगाउुँ ,  १००  
६ भोजे,  ९८  
७ 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 िाग्लुंङपानीको 
िडा न.१,२,५,६ 

२    तनजज 

२ मामलङ  १    तनजज 

३ उत्तिकन्या १    तनजज 

४ भुजुङ २    तनजज 

५ पसगाउुँ   ०     

६ भोजे  १           तनजज  

७ धगलुंङ ०    नभएको 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस+= साविक 

गाविस िा 

नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािणिाट 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्यत 



 

 

१ िाग्लुंङपानीको 
िडा 

न.१,२,५,६ 

  ९९ ९९  

२ मामलङ  २५  ७५ १००  

३ उत्तिकन्या  ५ ७० ७५  

४ भुजुङ  १००   १००  

५ पसगाउुँ ९९   ९९  

६ भोजे ३३ ६६  ९९  

७ धगलुंङ,  ९४  ९४  

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 

स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

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

िाग्लुंङपानी चौि, 

बिद्यालय 

१० िोपनी   

२ मामलङ  तनयुमे डांडा    

३ उत्तिकन्या घलेगाउ चौि     

४ भुजुङ सिै िडामा   ५.९  

५ पसगाउुँ   मसगं्दी चौि   

६ भोजे  साबिक िडा १,२,३,७ मा   १३  



 

 

 

 

७ धगलुंङ    

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

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

कपुि गाउ  ३  

२ मामलङ     

३ उत्तिकन्या    

४ भुजुङ,     

५ पसगाउुँ      

६ भोजे  साल्मे  १२  

७ धगलुंङ    

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 



 

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

दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रणी कैकर्यत 

१     

२     

३     

४     

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट) 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

१    १ भुजंुङ, १उत्तिकन्या, १भोजे, 

२ पसगाउ, धगलुंङ 

धगलुंङ  

२      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

१  १५ िटा 

सामुदातयक 

भिन  

   भुजंुङ 

िसपाकय   



  हेलीप्याडाः भएको    आन्तरिक विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः नभएको    पशुििशलााः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

अलैची िेती भोजे, पसगाउुँ , भुजुङ ि उत्तिकन्या गाबिसहरुमा, धचयािेती भुजंुङ ि उत्तिकन्या गाबिस  

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 संख्यााः 

तािे सािािण 

 १२ 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममतताः २०७३।०७।३० 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

अनुसूची २ : 

काययविधिको अनुसूची ३ िमोजजम प्रस्तावित स्थानीय तहहरूको विस्ततृ विििण (िैकजल्पक 
प्रस्तािसंग सजम्िन्ित) 
 

प्रस्तावित िेमशसहि नगिपामलका 
क) प्रस्तावित बेविसहर नगरपाविकाको पृष्ठभूवि : 

प्रस्तावित बेविसहर नगरपाविका ििजुङ वजल्लाको सदरिुकाि रहेको नगरपाविका हो  यस 

नगरपाविकािा सावबकको बेविसहर नगरपाविकािा, वहिेटक्सारको िडा न ९ , बााँझाखेत, वसम्पानी, 

बागु्लन्गपानी गावबसको िडा न , सिाबेस गररएका छन् | यस नगरपाविकािा ऐवतहाविक ििजुङ 

दरबार, गाउसहर काविका िन्दिर, उदीपुर काविका िन्दिर, करापुरेिोर िहादेि िन्दिर जस्ता धावििक 

तथा ऐवतहावसक स्थिहरु साथै  करपुरेश्वोर पाकि  र कृवि पयिटवकय पाकि , िकै डाडा र वबच भागबाट 



बगेको िर्स्ाांग्दी नवद रहेको अत्यनै्त रिणीय  यस न.पा. वजल्लाको प्रिासवनक केन्द्र को रुपिा रहदै 

आएको छ | भौवतक पूिािधार, सडक संजाि बन्दस्त विकासका दृविकोणिे अन्य न.पा तथा गा. पा. भिा 

िजबुत िान्न सवकन्छ|  

ख) प्रस्तावित नगरपाविका संविप्त पररचय  

नािः बेविसहर नगरपाविका 

िेत्रफि (िगि वक.िी):  १११.४६ 

केन्द्रः बेविसहर  

िडा संख्ाः ११ 

जनसंख्ा (२०६८ को जनगणना अनुसार): ३७,४७९ जना  

जनघनत्वः ३३६.२५ 

आन्दन्तररक आम्दानी(साविक नगरपाविका + गावबस हरु को कुि आन्तरीक आय) 

 आ.ि. ६९/७० कोः ८०३४८५.०० 

 आ.ि ७०/७१कोः १८८५८७६.०० 

 आ.ि. ७१/७२कोः ११९९८६६७.०० 

 

ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणियः 

 

सि.नं. िमासिष्ट िासिकका गा.सि.ि 

.̸नगरपासिकाहरु  

स्थानीय भेिाको 

सनर्णयको समसि 

सिशेष, िंरसिि िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपमा सिफाररि 

गररएको भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ बेसशिहर नगरपासिका 

बागु्लन्गपानीको िडा न  

बााँझाखेि 

सहिेटक्सारको िडा न ९  

सिम्पानी 

 

२०७३/०५/२७ 

२०७३/०५/२८ 

 

  

 

 



प्रस्तावित गाउाँपाविका िा नगरपाविकािाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस भएको हकिा 

सो का आधारहरु, 

क) वििेि िेत्र हुने आधार 

  

ख) संरवित िेत्र हुने आधार 

  

ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 

 . 

घ) वसिाना ( प्रस्तावित नपाको) 

१) पूििः श्रीमंज्यानंग, नौथर, बन्सार  

२) पवििः भोिेटार नगरपासिका  

३) उत्तरः उत्तरकन्या, खुदी, भुिभुिे, घनपोखरा 

४) दविणः िुन्दरबजार नगरपासिका ,सििी  

 

ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतः 

 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 

 

वनणिय विवत २०७३/०५/३० 

प्रवतविवप यसै साथ् संग्लन गररएको  

च) प्रस्तावित पािा गावभने नपाको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 

सि.नं. िासिकका गा.सि.ि ./नगरपासिकाहरु जनिंख्या िेत्रफि(िगण 

सक.मी) 

कैसफयि 

१ बागु्लन्गपानीको िडा ३,४,७,८,९ १४९३ ८.४७  

२ बााँझाखेि २८४४ २८.७५५  

३ बेसशिहर नगरपासिका २९६०४ ६०.४२२  

४ सहिेटक्सार  १६७९ ९.८६  

५ सििी  ५१६६ ११.९३  



 जबमा  ४०७८६ १३६.०३  

 

छ) प्रस्तावित नगरपाविका नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाउपाविका / 

नगरपाविका (पायक र नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्न्ने्न) 

१.  िुन्दरबजार 

२.  मर्स्ाणङ्दी 

 

ज) प्रस्तावित  नगरपाविकाको िडा विभाजनः 

िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 

१  बेसीशहर नगरपाविका १, २ २६९२  

२  बेसीशहर नगरपाविका ३,४,५  ३६०३  

३  बेसीशहर नगरपाविका ६,७  ३०२८  

४  बेसीशहर नगरपाविका १७, १८ ११८५  

५  बेसीशहर नगरपाविका १५,१६ १७७९  

६  बागिुङपानी गाविस  ३,४,७,८ र ९ १४९३  

७  बेसीशहर नगरपाविका १३, १४ १८९५  

८  बेसीशहर नगरपाविका १०, ११, १२ ९५०६  

९  बेसीशहर नगरपाविका ८,९ ५९३६  

१०  बाँझाखते गाविस सब ै २८४४  

११  वहिेटक्वसार गाविस सब ै १६७९  



१२  वचवत गाविस १,२,३,५,६ र ९ ३०१८  

१३  वचवत गाविस ४,७ र ८ २१४८  

जम्मा  ४०७८६  

 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्थााः 

१. मशिण 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 िाग्लुन्गपानी ५ १ १     

२ िाुँझािेत १२  १     

३ िेमशसहि  २१   ६ २ १  

४ धचती ६ २ १ १    

५ द्रहलेटक्साि ३ 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 िाग्लुङपानी स्िास्थ्य चौकी    

२ िाुँझािेत स्िास्थ्य चौकी    

३ िेमशसहि  ५ स्िास्थ्य 
चौकी 

३ अस्पताल ()   

४ धचती स्िास्थ्य चौकी    

५ द्रहलेटक्साि स्िास्थ्य चौकी    

 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 

साविक गा.वि.स.िा 
नपाको नाम 

भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 
नगिपामलका को  िडा 

नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   

१ िाग्लुङपानी १  प
जक्क 

७  

२ िाुँझािेत      

३ िेमशसहि       



४ धचती      

५ द्रहलेटक्साि      

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 

साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 
नपाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   

१ िाग्लुन्गपानी      

२ िाुँझािेत      

३ िेमशसहि       

४ धचती १   १४  

५ द्रहलेटक्साि      

 

क्र.स 

५=हुलाक कायायलय 

साविक गाविस /नपाको 
नाम 

भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 
नपाको िडा 

नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   



१ िाग्लुङपानी     अततरिक्त 
हुलाक  

२ िाुँझािेत     अततरिक्त 
हुलाक  

३ िेमशसहि न पा  १  १  अततरिक्त 
हुलाक  

४ धचती     अततरिक्त 
हुलाक  

५ द्रहलेटक्साि     अततरिक्त 
हुलाक  

 

 

क्र.स 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 
नगिपामलकाको 

िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पक्की   

१ िाग्लुङपानी १  १   

२ िाुँझािेत १ १    

३ िेमशसहि  ४ १ ३   

४ धचती १ 

 

 १  िन्दैगिेको 



५ द्रहलेटक्साि १ १   िैन 

 

८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटाःM 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िाग्लुङपानी    

२ िाुँझािेत    

३ िेमशसहि     

४ धचती    

५ द्रहलेटक्साि    

 

९ िेलकुद मैदान 

क्र.स.
= 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िेमशसहि नगिपामलका ९  १२०*८० मम  िन्दै 
गिेको  

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स.
= 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िेमशसहि 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 िेमशसहि िेमशसहि न पा ९   पूिायिाि 
तनमायण 
नभएको  

२ िेमशसहि   पूिायिाि 
तनमायण 
नभएको 

 

१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

क्र.स.
= 

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

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ िेमशसहि गाउपामलका  िेमशसहि 
नगिपामलका  

  

 

१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

क्र.स.
= 

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

कैकर्यत 

१ िेमशसहि नगिपामलका मा सम्भि भएको    

 



१४ पययटककय स्थल  

क्र.स.
= 

साविक गाविस/ नपाको 
नाम 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/गापाको िडा नं)_ 

गोटा कैकर्यत 

१ िाुँझािेत  १  

२ गाउसहि   ३  

३ पुिानकोट   २  

४ चण्डीस्थान  १  

५ द्रहलेटक्साि  १  

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 

१ िाग्लुङपानी गाविस िैन  िैन  १५ ककमी   

२ िाुँझािेत गाविस िैन  िैन  २० ककमी   

३ िेमशसहि  नगिपामलका १५ ककमी  ५ ककमी  १५ ककमी   

४ धचती गाविस िैन  िैन  २० ककमी   

५ द्रहलेटक्साि गाविस िैन  िैन  १३ 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 िेमशसहि िा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  िाग्लुङपानी ७ ८.७९५  

२  िाुँझािेत १२ १४.२०   

३  िेमशसहि नगिपामलका २, ३ १६.१९५२   

५  धचती १४ ३.२४३८   

७  द्रहलेटक्साि १३ ३.४९   

 
४ मसचांईको स्रोत कैकर्यत 



क्र.स.
= 

मसचांईको स्रोतको 
नाम 

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  िेमशसहि 
नगिपामलका  

िेमशसहि नगिपामलका  

 
६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा 

िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 
िोला) 

१ िाग्लुङपानी जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

२ िाुँझािेत जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  

३ िेमशसहि नगिपामलका जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप  



४ धचती जजल्ला औसत हािाहािी 
(९१ प्रततसत) 

पाइप 

५ द्रहलेटक्साि 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 िाग्लुङपानी १००   

२ िाुँझािेत १००  

३ िेमशसहि नगिपामलका १०० २ 

४ धचती १००  

५ द्रहलेटक्साि 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 

७ (िाग्लुङपानी) २ घण्टा  ४ घण्टा  



१२ (िाुँझािेत) ३ घण्टा  ५ घण्टा  

१०, ११ (िेमशसहि 
नगिपामलका) 

३ घण्टा  ५ घण्टा  

१४ (धचती) २  घण्टा  ४ घण्टा  

१३ (द्रहलेटक्साि) २.५  घण्टा  २.५ 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 िाग्लुङपानी 
गाविस 

२    तनजज  

२ िाुँझािेत गाविस २     तनजज  

३ िेमशसहि 
नगिपामलका 

  १० ९  

४ धचती गाविस      

५ द्रहलेटक्साि 
गाविस 

२    तनजज  

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 



क्रस

+= 

साविक गाविस 

िा नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युत

िाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािणिाट 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्यत 

१ िाग्लुङपानी   ३९ 

घिििुी  

५३५ घिििुी   

२ िाुँझािेत १०२ 

घिििुी  

४० 

घिििुी  

५८५ घिििुी    

३ िेमशसहि 
नगिपामलका 

  ५२०० 

घिििुी  

  

४ धचती   १२०१ 

घिििुी  

  

५ द्रहलेटक्साि   ४४१ घिििुी    

११ िलुा िेत्र 

क्रस साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

१ िाग्लुङपानी िाग्लुन्गपानी    

२ िाुँझािेत    



३ िेमशसहि नगिपामलका शिेा    

४ धचती िाम्चोक िेशी    

५ द्रहलेटक्साि द्रहलेटक्साि    

 

ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

१ िाग्लुङपानी कपुि गाउ  १४  

२ िाुँझािेत िासुि िेशी  ५   

३ िेमशसहि नगिपामलका िेमशसहि   

४ धचती ततलाहाि  २०   

५ द्रहलेटक्साि    

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 िाग्लुन्गपा
नी 

आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

२ िाुँझािेत आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

३ िेमशसहि 
नगिपामलका 

४ ओटा  िेमशसहि िजाि  ि  ि  कच्ची  २ 

ओटा 

४ धचती आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

५ द्रहलेटक्साि आमासमुह  लाग्दैन  िैन  िैन िैन 

 

 साविक गाविस िा नगिपामलकाका कमयचािी सम्िन्िी विििण( स्थानीय तर्य को स्िीक्र 

दििन्दीका) 

मसनं नाम पद तह शे्रणी कैकर्यत 

१     

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट)_ 

क्रस+

= 

अचल सम्पवत्त इकाइ( िटा, विगाहा, 

िोपनी, कठ्ठा आदी) 

स्िाममत्ि िहेका साविक 

गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन   िैन  



२ जममन   िैन  

३ गाडी   ि  

४ मोटिसाईकल   ि  

५ अन्य मेशीनिी   दमकल, 

डोजि  

५ अन्य    

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

१ किापुिेचिोि 
महादेि  

िेमशसहि मजस्जद  चण्डीस्थान 

गुम्िा  

४ ओटा 

िेमशसहि मा  

 

२ कामलका 
(गाउसहि ) 

 प्रगतत टोल 

गुम्िा  

  

३ कामलका  
(उदीपुि) 

    

४ प्रणामी मशि 
मजन्दि (धचती 

) 

    

 



(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको 

  आन्तिीक  विमानस्थलाः भएको ति प्रयोग हुन नसकेको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः नभएको (स्थान तनजचचत भएको ति पुियिाि नभएको ) 

पशुििशलााः नभएको  

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

१ पकेट िेती भए÷ सुन्तला (धचती ि िेमशसहि ) 

   अलैची (िाुँझािेत ) 

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

अगायतनक िेतत थोिै मात्र मा िझािेत 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 संख्यााः 

तािे सािािण 



 ९० 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

वमवतिः २०७३।०७।३० 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावित दिुाडांडा  नगिपामलका 

 
क) प्रस्तावित दुराडांडा  नगरपाविकाको पृष्ठभूवि – 
प्रस्तासिि दुराडांडा  नगरपासिका िासिकको िुन्दरबजार नगरपासिका र िासिकका दुराडााँडा,िने्द्रश्वर, 
मसन्दिेु, िसुेनी, नेटा गासिि िमायोजन गरेर प्रस्ताि गररएको छ ।  िमजुङ सजल्लाको दसिर् भागमा पने 

यि नगरपासिका सजल्ला िदरमुकाम बेिीशहरबाट १५ सकमी दसिर्मा पदछण  । राजधानी काठमान्डौबाट 

कररब १६० सकमी पसिममा पदछण  । पृथ्वी राजमागणको १३४ सकमी पसिम डुमे्रबाट मनाङिफण को २७ सकमीको 

यात्रा पसछ यि नगरपासिका पुग्न िसकन्छ । मूख्य प्रिेशद्वारको रूपमा िमजुङ सजल्ला प्रिेश यिै 

नगरपासिकाबाट शुरूिाि हुन्छ । शैसिक सहिाििे अग्रर्ी स्थानमा रहेको यि िेत्रमा देशकै अल्पिंख्यक 

दूराजासिको बिोबाि रहेको छ । दुराजािीिे बिेबाि गरेको स्थानिाइ दुराडााँडा भने्न गररएको र यिै नामबाट 



नगरपासिकाको नाम िमेि दुराडााँडा प्रस्ताि गररएको छ । प्रस्तासिि दुराडांडा नगरपासिकाको केन्द्र 

िुन्दरबजार प्रस्तासिि गररएको छ । भोटेओडार, पाउाँदी, िुन्दरबजार, खत्रीठााँटी, च्यानपाटा, गरे्श मासिका, 

िुिुुंगकोट आसद  यि िेत्रका मुख्य व्यापाररक केन्द्र हुन् ।  दुराडांडा, खजेपाकण  यि िेत्रका पयटणकीय महत्व 

बोकेका स्थि हुन् । २०६८ को जनगर्ना अनुिार प्रस्तासिि यि नगरपासिकाको कुि जनिंख्या  २८५६१ रहे 

पसन यि िेत्रको जनिंख्या िीब्ररूपमा बृसि भइरहेको र अन्य पूिाणधार िमेििाइ ध्यानमा राखी यि इकाइिाइण  

नगरपासिकाको रूपमा प्रस्ताि गररएको छ ।     
 

ख) प्रस्तावित नगरपाविको संविप्त पररचय  
नामः  दुराडांडा  नगरपासिका 
िेत्रफि (िगण सक.मी) ७९.९६ 
केन्द्र:  िुन्दरबजार 
िडा िंख्या: १२ 
जनिंख्या (२०६८ को जनगर्ना अनुिार) २८५६१ जना  
जनघनत्व:  ३५७.१९ जना प्रसििगण सक.मी. 

आन्तररक आम्दानी(साविक गाविस̸नपाको कुि आन्तरीक आय) 
आ.ि. ०६९ ̸७० को  ७१८०००।– (िाि िाख अठार हजार मात्र) 

 आ.ि ०७० ̸७१ को  ९९१२३८।– (एघार िाख उनन्तीि हजार मात्र) 

 आ.ि. ०७१̸७२ को  १९९३१७४।– (एक्काइि िाख िौसिि हजार मात्र ) 
आ.ि. ०७२/७३ को  ८२९०८३४ ।– ( बयासी िाख नब्बे हजार आठ सय चौवतस ) 
ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणिय: 

वस.नं. सिाविि साविकका 

गा.वि.स . ̸नगरपाविकाहरु  
स्थानीय 

भेिाको 

वनणियको विवत 

वििेि, संरवित िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपिा वसफाररस 

गररएको भए उले्लख गने  

कैवफयत 

१ िुन्दरबजार नगरपासिका, 
दुराडााँडा गासिि, िने्द्रश्वर 

गासिि, वसन्द्दरेु गाविस , नेटा गाविस 

, धसेुनी गाविस  

   

 
प्रस्तावित गाउाँपाविका िा नगरपाविकािाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस भएको 

हकिा सो का आधारहरु, 
क) वििेि िेत्र हुने आधार 



 १. 
 २. 
 ३. 
ख) संरवित िेत्र हुने आधार 
 १.  
 २. 
 ३. 
ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) वसिाना ( प्रस्तावित दुराडााँडा नपाको) 
१) पूिणः  राइनाि र दोदी गाउाँपासिका  
२) पसिमः  मध्यनेपाि नगरपासिका 
३) उत्तरः  बेिीशहर नगरपासिका 
४) दसिर्ः  िनहुाँ 
ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतःः २०७३।०५।  
 (वनणिय प्रवतविपी यसैसाथ संिग्न छ) 
 

च) प्रस्तावित दुराडााँडा नपािा गावभने गाविस̸नपाको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 

वस.नं. साविकका गा.वि.स .̸नगरपाविकाहरु जनसंख्ा िेत्रफि(िगि वक.िी) कैवफयत 

१ िुन्दरबजार नगरपासिका २०४७५ ४३.३४  

२ दुराडााँडा गासिि, १७८६ ५.८४  

३ िने्द्रश्वर गासिि, १९५८ ८.४१  

४ सिन्दुरे गासिि  १३९१ ९.०२  

५ धुिेनी गासबि  १२५४ ५.४३  

६ नेटा गासबि  १६९७ ८.१३  



 जम्मा २८५६१ ७९.९६  

 
 
छ) प्रस्तावित दुराडााँडा नपा नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाविस̸नपाहरु 

(पायक र नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्नः्ने) 
१. भारिे र अिणिबोट गासिि 
२. राइनाि नगरपासिका 
३. मध्यनेपाि नगरपासिका  
४. बेिीशहर नगरपासिका 

  



 

ज) प्रस्तावित दुराडााँडा नपाको िडा विभाजनःः 
िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 

१  वसन्द्दरेु गाविस सि ै १३९१  

२  नेटा गाविस सि ै १६९७  

३  धसेुनी गाविस सि ै १२५४  

४  सनु्द्दरबजार नपा १३ र १४ १८५५  

५  सनु्द्दरबजार नपा ११ र १२ २६४६  

६  चन्द्रशे्वर गाविस सि ै १९५८  

७  दरुाडाँडा गाविस सि ै १७८६  

८  सनु्द्दरबजार नपा ९ र १० १६९९  

९  सनु्द्दरबजार नपा ६ र ८ ३५९३  

१०  सनु्द्दरबजार नपा ७ र ५ ३१२२  

११  सनु्द्दबजार नपा १ र २ १९९७  

१२  सनु्द्दरबजार नपा ३ र ४ ५५६३  

जम्मा  २८५६१  

 
 

 
 



झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्थाःाः 
१. वशिण संस्था (वनजी विद्यािय अिगगै रावखएको) 

वस.नं साविक गाविस को/नपाको 

नाम 
प्रा.वि. वन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्तर कैवियत (वनजी तथा 

सामदुावयक खुिाउने) 

१ सनु्द्दरबजार नपा १२ २ ५ ३ ३  नीवजतिा  
प्रावि ४ 

उ/मावि ४ 
 

२ दरुाडाँडा गाविस ३  १     

३ चन्द्रेश्वर गाविस २   १ १   

४ वसन्द्दरेु २  १     

५ नेटा ३  १    वनजीतिा   
प्रावि १ 

६ धसेुनी २ १ १     

 
 
 

क्र.स. 

२. स्िास््य केन्द्र 

साविक गा.वि.स . ̸नपाको 

नाम 
स्िास््य केन्द्रको प्रकृवत (स्िास््य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., आयिुेद, 
अस्पताि) 

अस्पताि िा 

स्िास््य संस्थाको 

शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 

गापा̸नपाको िडाौ 

नं 

 

१ सनु्द्दरबजार नपा अस्पताि १ १५ १०  

२ दरुाडाँडा गाविस स्िास््य चौकी १  ७  

३ चन्द्रेश्वर गाविस प्रा.स्िा.के १  ६  



४ वसन्द्दरेु स्िास््य चौकी १  १  

५ नेटा स्िास््य चौकी १  २  

६ धसेुनी स्िास््य चौकी १  ३  

 

क्र.स 

३. कृवि सेिा केन्द्र 

साविक गा.वि.स.िा नपाको नाम 
भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापा̸नपाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ सनु्द्दरबजार नपा १  १ १०  

२ दरुाडाँडा गाविस      

३ चन्द्रेश्वर गाविस १ १   भाडामा  

४ वसन्द्दरेु      

५ नेटा      

६ धसेुनी      

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्द्र 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित 

गापा̸नपाको िडा 

नं 

कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ सनु्द्दरबजार नपा १  १   

२ दरुाडाँडा गाविस      

३ चन्द्रेश्वर गाविस १ १   भाडामा 



४ वसन्द्दरेु      

५ नेटा      

६ धसेुनी      

 

क्र.स.= 

५=हुिाक कायाािय 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित 

गापा̸नपाको िडा नं 
कैवियत 

गोटा कवच्च पवक्वक   

१ सनु्द्दरबजार नपा २ २  सनु्द्दरबजार १० र १४ 
१ आफ्नै भिन, १ 

गाविस भिनमा 

२ दरुाडाँडा गाविस     अवतररक्त हुिाक 

रहकेो तर आफ्नो 

भिन नभएको ३ चन्द्रेश्वर गाविस     

४ वसन्द्दरेु     

५ नेटा     

६ धसेुनी     

 
 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविस /नपाका हािका भिनहरु 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापा ̸नपाको िडा नं कैवियत 

गोटा कवच्च पक्वकी   

१ सनु्द्दरबजार नपा ३ १ २ दरुाडाँडा ४ र ८ र १२    

२ दरुाडाँडा गाविस १  १ दरुाडाँडा ७  



३ चन्द्रेश्वर गाविस १  १ दरुाडाँडा ६  

४ वसन्द्दरेु १ १  दरुाडाँडा १  

५ नेटा १ १  दरुाडाँडा २  

६ धसेुनी १  १ दरुाडाँडा ३  

 
 

८ िोहोरमैिा प्रशोधन / पयाण्डविपड साईटिःM 

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

नं) 
िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नगरपाविका दरुाडाँडा नपा ९ ०.०१  

२     

३     

 
९ खेिकुद मैदान 

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

नं) 
िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा १० ०.०५  

२ सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा ४ ०.०४ कुन्द्छा 

३ वसन्द्दरेु नपा दरुाडाँडा नपा १ ०.०५  

१० पाका  तथा उद्यान 

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

नं) 
िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 



 

 

 
१२ ढि वनकास ब्यिस्था 

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

नं) 
ढिको िबिाई(वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नगरपाविका दरुाडाँडा नपा ९ र १० २ वकमी सनु्द्दरबजार 

२ सनु्द्दरबजार नगरपाविका दरुाडाँडा नपा ११ र १२ २ वकमी भोटेओडार 

 
१३ शिदाहको अिस्था र सबभा्यता 

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

नं)_ 

कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा १० पाउँदीढीक 

 

१ सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा  ५  परेिाडाँडा 

 सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा  ९  ढोवडवसङ 

 सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा  ११  ताकुा  

 सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा  ११  भोटेओडार 

३ चन्द्रेश्वर गाविस दरुाडाँडा नपा  ६  खजे पाका  
 च्यानपाटा 

११ िसपाका  िा िस स्टेशन 

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

नं) 
िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा  ११  खवत्रठाँटी 

२     



१४ पयाटवकय स्थि  

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

१ सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा ११ १ ताकुा कोट 

३ चन्द्रेश्वर गाविस दरुाडाँडा नपा ६ १ खजेपाका  

४ वसन्द्दरेु दरुाडाँडा नपा १ १ तुिुाङकोट /वसन्द्दरेुढंुगा 

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (वकवम) कैवियत 
साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेि कवच्च 

१ 
सनु्द्दरबजार नपा र चन्द्रेश्वर,दरुाडाँडा, 
नेटा,वसन्द्दरेु र धसेुनी गाविस 

१२  ५० ७१ प्रस्तावित 

नपाको 

एकमषु्ट 

समािेश 

गररएको  

 
क्र.स. 

खानेपानीको स्रोतको नाम 

२ खानेपानीको स्रोत कैवियत 
खानेपानीको स्रोत रहकेा गाविस िा नपाको 

िडा नं + 
अि कायम रहने 

स्थान(प्रस्तावित गापा िा नपाको 

िडा नं) 

१ भाँगु खापा वसन्द्दरेु गाविस दरुाडाँडा नपा १  

२ वकररञ्जचे खापा बेसीशहर नपा बेसीशहर नपा ४  

३ िसनेु खापा सनु्द्दरबजार नपा ९ दरुाडाँडा नपा ८  

४ दारेगौडा खापा बेसीशहर नपा बेसीशहर नपा ४  

 
३ िनिेत्र ( वनजी िन िाहके) 



क्र.स.= 
+समदुावयक / किवुियती 

िनको नाम 
साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापा िा नपाको 

िाड नं) 
िेत्रिि(िगा 

वकवम) 
कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार नपा दनुपा 

४,५,८,९,१०,११,१२ 
१५.७  

२ दरुाडाँडा गाविस दरुाडाँडा गाविस दरुाडाँडा नपा २.१६  

३ चन्द्रेश्वर गाविस चन्द्रेश्वर गाविस दरुाडाँडा नपा  १.४२  

४ वसन्द्दरेु गाविस वसन्द्दरेु गाविस दरुाडाँडा नपा  ४.७५  

५ नेटा गाविस नेटा गाविस दरुाडाँडा नपा  ४.३७  

६ धसेुनी गाविस धसेुनी गाविस दरुाडाँडा नपा  १.१८  

 
क्र.स.= वसचांईको स्रोतको नाम ४ वसचांईको स्रोत कैवियत 

साविक गाविस िा नपाको नाम 

र िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापा िा नपाको 

िाड नं) 

१ हाँडेटार वसंचाइ सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा ५ परेिाडाँडा 

२ वकररञ्जचे वसंचाइ सनु्द्दरबजार नपा दरुाडाँडा नपा ८ ताकुा  

३ वपररन्द्तेबेसी वसंचाइ चन्द्देश्वर गाविस दरुाडाँडा नपा ६  

 
क्र.स.= 

ताि तिैयाको नाम ५ ताितिैया कैवियत 
साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापा िा नपाको 

िाड नं) 

१ कनै पवन ताितिैया 

नभएको 
   

 
६ खानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा 
खानेपानी पहुचको 

अिस्था(coverage) 
खानेपानीको प्रकृवत( पाईप, कुिा , खोिा) 



१ सनु्द्दरबजार नपा ९५ प्रवतशत पाइप  

२ दरुाडाँडा गाविस ८४ प्रवतशत पाइप 

३ चन्द्रेश्वर गाविस ८० प्रवतशत पाइप 

४ वसन्द्दरेु गाविस ८८ प्रवतशत पाइप 

५ नेटा गाविस ८० प्रवतशत पाइप 

६ धसेुनी गाविस ९० प्रवतशत पाइप 

 
७ सरसिाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा 
सौचािय भएका घरधरुी प्रवतशतमा अि कायम हुने ईकाईमा रहने सािाजवनक शौचािय (िटा) 

१ सनु्द्दरबजार नपा १०० ४ 

२ दरुाडाँडा गाविस १००  

३ चन्द्रेश्वर गाविस १००  

४ वसन्द्दरेु गाविस १००  

५ नेटा गाविस १००  

६ धसेुनी गाविस १००  

 
 

८ दरुाडाँडा नपा नपाको टाढाको िस्तीिाट सबिवन्द्धत गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने अनमुावनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट दरुाडाँडा नपाको केन्द्र पगुन िागने समय सेिा प्राप्त गरी घर िका न िागने समय 

१  ३ ५ 

२ ३ ५ 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 



क्र.स.= साविक गाविस िा नपाको नाम सहकारी 

संस्था 
िाईनान्द्स विकास िैंक िैंक कैवियत  

१ सनु्द्दरबजार नपा ३५ ४ ४ २  

२ दरुाडाँडा गाविस ३     

३ चन्द्रेश्वर गाविस ३ १    

४ वसन्द्दरेु गाविस १     

५ नेटा गाविस २     

६ धसेुनी गाविस ३     

 

१० विद्यतु सेिा(प्रवतशत) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 
िघ ु

जिविद्यतुिाट 
सोिारिाट केवन्द्रय प्रसारणिाट विद्यतु सेिा प्राप्त गने कुि 

प्रवतशत 
कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा   ९७   

२ दरुाडाँडा गाविस   ९९   

३ चन्द्रेश्वर गाविस   ९८   

४ वसन्द्दरेु गाविस   ९८   

५ नेटा गाविस   १००   



 

 

६ धसेुनी गाविस   ९९   

११ खिुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा खत्रीठाँटी ०.५  

२ दरुाडाँडा गाविस    

३ चन्द्रेश्वर गाविस च्यानपाटा ०.१  

४ वसन्द्दरेु गाविस    

५ नेटा गाविस    

६ धसेुनी गाविस    

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम मखु्य िजार केन्द्रिाटको दरी (वकवम) कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा सनु्द्दरबजार ०  

२ सनु्द्दरबजार नपा खत्रीठाँटी १.५  

३ सनु्द्दरबजार नपा भोटेओडार ३  

४ सनु्द्दरबजार नपा पाउँदी २  



 

 

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

दििन्दीका) 

वसनं= नाम पद तह श्रेणी कैवियत 

१ सनु्द्दरबजार नपा    

२ दरुाडाँडा गाविस    

३ चन्द्रेश्वर गाविस    

४ वसन्द्दरेु गाविस    

५ नेटा गाविस    

६ धसेुनी गाविस    

 

५ सनु्द्दरबजार नपा कुन्द्छा १०  

६ चन्द्रेश्वर गाविस च्यानपाटा ९  

१२थप पिुााधारहरु( अि कायम हुने नपामा रहने पिुााधारहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहिय सामदुावयक भिन िा 

सभाहि 
हाटिजार िा िििुि तथा तरकारी 

विक्री केन्द्र 
प्राविवधक 

वशिािय 

सवपङ 

मि 
िस पाका / िस 

टवमानि 

१  ७  २  १ 



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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट)_ 

क्रस+= अचि सबपवत्त 
इकाइ( िटा, विगाहा, रोपनी, कठ्ठा 

आदी) 

स्िावमत्ि रहकेा साविक गाविस िा 

नपा 
कैवियत 

१ भिन ८ गोटा   

२ जवमन    

३ गाडी १ गोटा   

४ मोटरसाईकि    

५ अन्द्य मेशीनरी    

५ अन्द्य    

 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्द्दीर मस्जीद गुबिा चचा अन्द्य 

 ४ १ ४ २  

      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः २   आन्तिी विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  



शिदाहाः भएको (पाउदीढीक)    पशुििशलााः २ 
(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

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

तिकािी िेती, िाख्रापालन, कुििुापालन 

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

घरेि ु साना मझौिा ठुिा 

२ ४ १  

(द) प्रस्ताविक दिुाडाुँडा नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्यााः 

तारे साधारण 

 १५ 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

 

 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममतताः २०७३।०७।३० 



प्रस्तावित मध्यनेपाल नगिपामलका 
प्रस्तावित मध्यनेपाि नगरपाविकाको पषृ्ठभवूम 

 

प्रस्तावित मध्यनेपाि नगरपाविका नेपािकै मध्य भाग र िमजङु  वजपिाको पविमी भाग मा अिवस्थत छ| यस नगरपाविका मा 

सावबक मध्यनपेाि नगरपाविका र सावबक करापटुार नगरपाविका समाबेस गररएको छ | यस िते्र मा ऐवतहावसक इशानेस्िर महादिे 

मवन्द्दर रहकेो छ | यस नगरपाविका वभत्र विवभन्द्न जात जावत धमा संस्कृवत को सवबमश्रण रहकेो छ |  ्यापक बजार वबस्तार हुद ैगरेको यस 

नगरपाविकाको केन्द्र भोिेटार प्रस्तावित गररएको छ | 

प्रस्तावित नगरपाविको संविप्त पररचय  

नामिः मध्यनेपाि नगरपाविका 

िेत्रिि (िगा वक.मी): १०५.७१ 

केन्द्र: भोिेटार 

िडा संख्या: ९ 

जनसंख्या (२०६८ को जनगणना अनसुार): २१६८८ जना 

जनघनत्ििः २०५.१६ 

आवन्द्तररक आबदानी(साविक गाविस/नपाको कुि आन्द्तरीक आय) 

 आ.ि. ०६९/७० कोिः ३५६६१६.०० 

 आ.ि ०७०/७१ कोिः ३८२१०८.०० 

 आ.ि. ०७१/७२ कोिः ६०२१५६.०० 

 

स्थानीय गोष्ठीको वनणायिः 

सि.नं. िमासिष्ट िासिकका गा.सि.ि 

.̸नगरपासिकाहरु  

स्थानीय 

भेिाको 

सिशेष, िंरसिि िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपमा सिफाररि 

गररएको भए उले्लख गने  

कैसफयि 



सनर्णयको 

समसि 

१ मध्यनेपाि नगरपासिका   

करापू नगरपासिका,  

   

   

प्रस्तावित गाउँपाविका िा नगरपाविकािाइ विशिे, संरवित िा स्ियत्त िेत्र वसिाररस भएको हकमा सो का 

आधारहरु, 

 

 

क) विशेि िेत्र हुने आधार 

 

ख) संरवित िेत्र हुने आधार  

 

ग) स्िायत्त िेत्र हुने आधार 

 

वसमाना  प्रस्तावित गापा/नपाको) 

१) पूििः सुिरबजार न पा , बेविसहर न पा. 

२) पवििः कास्की वजल्ला  

३) उत्तरः भुजंुग, घनपोखरा, कास्की 

४) दविणः तनहुाँ  

 

स्थानीय तह पनुसंरचना प्राविवधक सहयोग सवमवतको वनणाय वमवतिः 

 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 

 

२०७३/०५/३० 

 

प्रस्तावित गापा/नपामा गावभने गाविसको जनसंख्या(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रिि 



वस.नं. साविकका गा.वि.स .नगरपाविकाहरुको  जनसंख्ा िेत्रफि(िगि 

वक.िी) 

कैवफयत 

१ मध्यनेपाि नगरपासिका   १०८५२ ४६.८२  

२ करापू नगरपासिका  १०८३६ ५८.९१  

 जम्मा  २१६८८ १०५.७१  

 

प्रस्तावित नपा नवजक रहकेा आफ्नो वजपिा वभत्रका अन्द्य वछमकेी नपाहरु (पायक र नवजकको दरुीको आधारमा 

नवजककोिाइ पवहिा िेख्न्द्ने) 

१. िुन्दरबजार नगरपासिका 

२. बेसशिहर नगरपासिका 

प्रस्तावित नपाको िडा विभाजनिः 

क्र.स. 
प्रस्तावित न.पा.को िडा 

नं. 

साविक गा.वि.स. र 

नगरपाविकाका िडाहरु प्रस्तावित न.पा.को िडाको 

जनसंख्ा साविक गाविस 

िा नपाको नाि 
िडा नं 

१  
मध्यनेपाि 

नगरपासिका  
१, २, ३  २१९१ 

२  
मध्यनेपाि 

नगरपासिका  
४, ५  २४२४ 

३  
मध्यनेपाि 

नगरपासिका  
६, ७  १५६२ 

४  
मध्यनेपाि 

नगरपासिका  
१०, ११, १२  ३१५८ 

५  
मध्यनेपाि 

नगरपासिका  
८, ९  १५१७ 



६  
करापुटार 

नगरपासिका  
३,४,५ ४०५९ 

७  
करापुटार 

नगरपासिका  
६,७,८ २९९१ 

८  
करापुटार 

नगरपासिका  
९,१०,११ २१२७ 

९  
करापुटार 

नगरपासिका  
१,२ १६५९ 

  जम्मा   २६०३० 

 

 

संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्थााः 

१. मशिण 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   

  



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 १,२,३,४ ि ५  

२ किापटाि 
नगिपामलका  

४ स्िास्थ्य 
चौकी 

 ६,७,८ ि ९  

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 

साविक गा.वि.स.िा 
नपाको नाम 

भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित नपाको िडा 
नं 

कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

१ १  ४  

२ किापू नगिपामलका  १  १ ६  

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 

साविक गाविस 
/नपाको नाम 

भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 
नपाको िडा 
न ं

कैकर्यत 



गोटा कच्ची पक्की   

१ मध्यनेपाल 
नगिपामलका   

१ १  ४  

२ किापू नगिपामलका  १  १ ६  

 

क्र.स 

हुलाक कायायलय 

साविक गाविस /नपाको 
नाम 

भिनको प्रकृतताः ि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 ्

 

क्र.स 

७ साविक गाविस /नपाका हालका भिनहरु 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृतताः ि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   

८ र्ोहोिमैला प्रशोिन / ल्याण्डकर्ल्ड साईटाः 

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 किड 
हल 

१० पाकय  तथा उद्यान 

क्र.स
. 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   नभएको    मध्यबिन्द ु
पाकय  
िनाउन 
प्रस्ताि 
गिेको  

२ किापुटाि नगिपामलका  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 
िसपाकय   

 कुन ै पतन 
पुियिाि 
नभएको  

 

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  

 

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  

 

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 

 

अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (ककमम) कैकर्यत 

साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 

१ मध्यनेपाल नगिपामलका   ७ १२ ४० (अन्दाजी) 

२ किापूटाि नगिपामलका  ७ १० ५० (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  

 

क्र.स ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) कैकर्यत 



+समुदातयक / 
किुमलयती िनको 
नाम 

साविक गाविस िा 
नपाको नाम ि िडा नं 

अि कायम िहने 
स्थान( 
प्रस्तावित गापा 
िा नपाको िाड 
नं) 

िेत्रर्ल(िगय 
ककमम) 

१ विमभन्न 
सामुद्रदयक िन 

मध्यनेपाल नगिपामलका    १६.९५  

२ विमभन्न 
सामुदातयक िन 

किापुटाि नगिपामलका   २५.६२२६  

 

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  

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  

 

 

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  

 

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 

 

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 िा 
नपाको 
नाम 

सहकािी 
संस्था 

र्ाईनान्स विकास 
िैंक 

िैंक कैकर्यत( तनजी िा सिकािी के 
हो उल्लेि गने) 

१ किापुटाि 
न.पा. 

१० िैन २ १ १ सिकािी क िगय को िैंक  

२ मध्यनेपाल 
न.पा. 

५ िैन िैन िैन  

 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 

क्रस साविक गाविस िा 
नपाको नाम 

लघु 
जलविद्युत
िाट 

(घि ििुी) 

सोलाििाट 

(घि ििुी) 

केजन्िय 
प्रसािणिाट 

(घि ििुी) 

विद्युत सेिा प्राप्त 
गने कुल प्रततशत 

कैकर्यत 

१ मध्य नेपाल नपा   २५४८ ९८.९९  

२ किापुटाि नपा   २२२१ ९०.९१  

 



११ िलुा िेत्र 

क्रस साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ मध्य नेपाल नगिपामलका िम्घा   

२ किापुटाि नगिपामलका भोलेटाि   

 

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस साविक गाविस िा नपाको 
नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिुी 
(ककमम) 

कैकर्यत 

१ 
किापुटाि न.पा. 

भोलेटाि िजाि 

 

०  

२ किापुटाि न.पा. िामिजाि 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 

 िैन  ४ ओटा  िजाि भएको  िैन  िैन  िसपाकय  
िेिजस्थत 
नभएको  

 



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

मसनं नाम पद तह शे्रणी कैकर्यत 

 

प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुने गाविस िा नगिपामलकाको अचल सम्पती विििण( गाविस, 
नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट 

 

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

स्िाममत्ि िहेका साविक 
गाविस िा नपा 

कैकर्यत 

१ भिन   गाबिस 
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  

मध्यनेपाल न.पा. २     

 

विमानस्थल भए / नभएकोाः  नभएको 



हेलीप्याडाः भएको     आन्तरिक विमानस्थलाः नभएको 

शिदाह ि पशुििशाला भए / नभएको  

शिदाहाः  पिप्पिागत भएको ति िेिजस्थत नभएको     पशुििशलााः नभएको  

विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

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 संख्यााः 

तािे सािािण 

 १५ 

सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

                                       संयोजक 
                             स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

         ममतताः २०७३।०७।३० 

 

 



प्रस्तावित दिुपोििी गाउपामलका 
ख) प्रस्तावित दुधपोखरी गाउाँपाविकाको पृष्ठभूवि – 

प्रस्तावित दुधपोखरी गाउपाविका ििजुङको सुदुर पुबी भागिा अिन्दस्थत छ | यस गा 

पा अन्तगित  साविक दुधपोखरी, वबचौर, इििपोखरी, कोल्की, गौडंा र राईनास 

नपाको ११ र १२ िडा  गावबसहरु सिाबेि गररएको छ | यस गापािा गौडंाकोट, 

विपेिेक, एवतहावसक दुधपोखरी, इििपोखरी जस्ता पयिटकीय स्थि रहेका छन् | 

गुरुङ जावतको बाहुल्यता यस गाउपाविकाको केन्द्र गौडंा प्रस्ताि गररएको छ |  यो 

गाउपाविकाका अवधकांस भू भाग हरु कच्ची सडक संजाििे छोएको छ तर गुणस्तरीय 

छैनन | यो गाउपाविका प्राकृवतक स्रोत साधन जसै्त खोिा नािा, बन िेत्रका दृवििे 

भवबर्स्िा वबकासको सम्भािना रहेको देन्दखन्छ | भौवतक पूिािधारको वहसाबिे हाि 

यो गाउपाविका किजोर देन्दखन्छ |  

ख) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको संविप्त पररचय  

नािःः दुधपोखरी गाउ पाविका 
िेत्रफि (िगि वक.िी) १६३.८६ 
केन्द्रःः गौडंा 
िडा संख्ाःः ७ 
जनसंख्ा (२०६८ को जनगणना अनुसार) १२,७१४ जना  
जनघनत्वःः ७७.५९ 
आन्दन्तररक आम्दानी(साविक गाविसको कुि आन्तरीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० कोः २,४६,२६६(अिरुपी दुइ िाख छयािीस हजार दुइ सय छैसठठी) 
 आ.ि ०७० ̸७१ कोः २४१९३१ (अिरुपी दुइ िाख एकचाविस हजार नौ सय एकवतस)  
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ३३३५७५ (अिरुपी तीन िाख तेवतस हजार पाच सय पचहत्तर)  
 

ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणियःः 



सि.नं. िमासिष्ट िासिकका गा.सि.ि 

. ̸नगरपासिकाहरु  
स्थानीय भेिाको 

सनर्णयको समसि 

सिशेष, िंरसिि िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपमा सिफाररि 

गररएको भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ दुधपोखरी, वबचौर, 
इििपोखरी , कोल्की, 
गौडंा , (प्यारजुङ) 

राईनास िडा न ११ र १२  

२०७३/५/२५   

 
प्रस्तावित गाउाँपाविकािाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस भएको हकिा सो का 

आधारहरु, 
क) वििेि िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ख) संरवित िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) वसिाना ( प्रस्तावित गापा ̸नपाको) 
१) पूििःः गोरखा वजल्ला  
२) पवििःः दोदी गा पा 
३) उत्तरःः गोरखा वजल्ला र दोदी गा पा 
४) दविणःः राईनास गा पा र दोदी गा पा 
ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतःः 
 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 

च) प्रस्तावित गापािा गावभने गाविसको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 



सि.नं. िासिकका गा.सि.िहरु जनिंख्या िेत्रफि(िगण 

सक.मी) 

कैसफयि 

१ दुधपोखरी १९६९ ६५.१४  

२ सबिौर २०८७ १७.११  

३ इिमपोखरी २६५० ३४.२२  

४ कोल्की १६१२ ११.५८  

५ प्यारजंुग १७३९ १०.५३  

६ गौडंा २६५७ २५.२५  

 जम्मा  १२,७१४ १६३.८६  

छ) प्रस्तावित गापा नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाविस̸नपाहरु (पायक र 

नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्नः्ने) 
१. राइनास नगरपाविका  
२. पाचोक गावबस  
३. भारते गाविस 

ज) प्रस्तावित दुधपोखरी गापाको िडा विभाजनःः 

क्र.ि. 
प्रस्तासिि 

गाउाँपासिकाको िडा नं. 

िासिक गा.सि.ि.का िडाहरु 

प्रस्तासिि गाउाँपासिकाको 

िडाको जनिंख्या िासिक 

गासििको नाम 
िडा नं 

१ १ दुधपोखरी िबै १९६९ 

२ २ सबिौर िबै २०८७ 

३ 

 

३ 
इिमपोखरी िडा न 

१,२,३,४ 
१२२८ 

४ 

इिमपोखरी िडा न 

५,६,७,८,९ 
१४२२ 



४ ५ कोल्की िबै १६१२ 

५ ६ 
राइनाि नपा  िडा न ११ र 

१२ 
१७३९ 

६ ७ गौडंा िबै २६५७ 

  जम्मा   १२७१४ 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्थाःाः 
१. वशिण संस्था 

वस.नं साविक गाविस 

को/नपाको नाम 

प्रा.वि. वन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्तर कैवियत (वनजी तथा 

सामदुावयक खुिाउने) 

१ दधुपोखरी ३ १ १    सामदुावयक 

२ वबचौर ३ २  १   १ वनमावब वनवज बाकी 

सबै सामदुावयक 

३ इिमपोखरी ८ १ १    सामदुावयक 

४ कोपकी ३  १    सामदुावयक 

५ प्यारजुंग ४ १ १    १ वनमावब वनवज बाकी 

सामदुावयक 

६ गौंडा ७  १    सामदुावयक 

 

क्र.स. 

  २. स्िास््य केन्द्र  

साविक गा.वि.स . ̸ 
नपाको नाम 

स्िास््य केन्द्रको प्रकृवत 

(स्िास््य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयिुेद, अस्पताि) 

अस्पताि िा स्िास््य 

संस्थाको शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 

गापा̸नपाको िडा नं 
 

१ दधुपोखरी १  १  



२ वबचौर १  २  

३ इिमपोखरी १  ३  

४ कोपकी १  ५  

५ प्यारजुंग १  ७  

६ गौंडा १ ४ ६ प्राथवमक स्िास््य केन्द्र 

 

क्र.स 

३. कृवि सेिा केन्द्र 

साविक गा.वि.स.को नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ दधुपोखरी ०     

२ वबचौर १   २ भबन नभएको 

३ इिमपोखरी ०     

४ कोपकी ०     

५ प्यारजुंग ०     

६ गौंडा १  १ ६  

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्द्र 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापा ̸नपाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ दधुपोखरी ०     



२ वबचौर १   २ भाडामा 

भएको  

३ इिमपोखरी ०     

४ कोपकी ०     

५ प्यारजुंग ०     

६ गौंडा १  १ ६  

 

क्र.स.= 

५=हुिाक कायाािय 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापा ̸नपाको िडा 

नं 
कैवियत 

गोटा कवच्च पवक्वक   

१ दधुपोखरी १   १ भाडामा 

२ वबचौर १   २ भाडामा 

३ इिमपोखरी ०     

४ कोपकी ०     

५ प्यारजुंग १   ७  

६ गौंडा १   ६ गावबस भबन  

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविस /नपाका हािका भिनहरु 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कवच्च पक्वकी   

१ दधुपोखरी १ १  १  



२ वबचौर     भाडामा 

३ इिमपोखरी     नभएको 

४ कोपकी     नभएको 

५ प्यारजुंग १ १  ७  

६ गौंडा १  १ ६  

 
१४ पयाटवकय स्थि 

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

१ दधुपोखरी १ १ िटा देउरािी डाडा 

२ वबचौर २ देउरािी डांडा 

३ इिमपोखरी ४ १ इिमपोखरी 

४ कोपकी   

५ प्यारजुंग   

६ गौंडा ६ ३ िटा , गौंडा कोट , उविकोट, 

इिबपोखरी 

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (वकवम) कैवियत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेि कवच्च 

१ दधुपोखरी   ५ वकमी  

२ वबचौर   ५ वकमी  

३ इिमपोखरी   १४ वकमी  

४ कोपकी   ५ वकमी  



५ प्यारजुंग   १५ वकवम  

६ गौंडा   २५ वकमी  

 
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( वनजी िन िाहके) िेत्रिि(िगा 

वकवम) 
कैवियत 

+समदुावयक / किवुियती 

िनको नाम 
साविक गाविस िा नपाको नाम 

र िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 

१  दधुपोखरी १ १.१५ २ िटा सा ब 

२  वबचौर २ १.००९ ६ िटा सा ब 

३  इिमपोखरी ३ र ४ १०.०१ ७ िटा सा ब 

४  कोपकी ५ ४.४० ५ िटा सा ब 

५  प्यारजुंङ ७ २.७१ ८ 
िटा सा ब र 

५ िटा क ि 

६  गौंडा ६ ७.११ १० िटा सा 

ब र १४ िटा 

क ि  

 
 
 
 
 

७ सरसिाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा 
सौचािय भएका घरधरुी प्रवतशतमा अि कायम हुने ईकाईमा रहने सािाजवनक शौचािय (िटा) 

१ दधुपोखरी ७५  हाि सबम नभएको 



२ वबचौर ७३  हाि सबम नभएको 

३ इिमपोखरी ७०  हाि सबम नभएको 

४ कोपकी ८०  हाि सबम नभएको 

५ प्यारजुंग ९०  हाि सबम नभएको 

६ गौंडा ९५ १ 

 
८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सबिवन्द्धत गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने अनुमावनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने समय सेिा प्राप्त गरी घर िका न िागने समय 

१ ३ ५ 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
सहकारी 

संस्था 
िाईनान्द्स विकास िैंक िैंक कैवियत( वनजी िा सरकारी के हो उपिेख गने) 

१ दधुपोखरी २    वनवज 

२ वबचौर २    वनवज 

३ इिमपोखरी ३    वनवज 

४ कोपकी     छैन 

५ प्यारजुंग १    वनवज 

६ गौंडा ५    वनवज 

१० विद्यतु सेिा(प्रवतशत) 

क्रस+= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
िघ ुजिविद्यतुिाट सोिारिाट केवन्द्रय प्रसारणिाट विद्यतु सेिा प्राप्त गने कुि 

प्रवतशत 
कैवियत 



 

 

१ दधुपोखरी १००   १००  

२ वबचौर ४०  १५  ५५  

३ इिमपोखरी ६५ १०  ७५  

४ कोपकी २० प्रवतशत १० प्रवतशत  २० ५०  

५ प्यारजुंग   १०० १००  

६ गौंडा   ९५ ९५  

११ खिुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ दधुपोखरी मादी डाडा र देउरािी डाडा   

२ वबचौर   छैन 

३ इिमपोखरी देउरािी डाडा   

४ कोपकी   छैन 

५ प्यारजुंग सानो छ    

६ गौंडा सानो मात्रा मा ३ ठाउमा रहकेो  १० रोपनी  

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 



 

 

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

दििन्दीका) 

वसनं= नाम पद तह श्रेणी कैवियत 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम मखु्य िजार केन्द्रिाटको दरी (वकवम) कैवियत 

१ दधुपोखरी    

२ वबचौर ठाटी बजार   

३ इिमपोखरी    

४ कोपकी जोने बजार   

५ प्यारजुंग    

 गौंडा  गौंडा बजार   

१२थप पिुााधारहरु( अि कायम हुने नपामा रहने पिुााधारहरु – िटा) 

क्रस+= 
संग्राहिय सामदुावयक भिन िा 

सभाहि 
हाटिजार िा िििुि तथा तरकारी 

विक्री केन्द्र 

प्राविवधक 

वशिािय 
सवपङ 

मि 
िस पाका / िस 

टवमानि 

१  ९ िटा सामदुावयक भबन 

गौंडा गावबस 
    

  ५ िटा  सामदुावयक भबन 

वबचौर गावबस 

    



१     

२     

३     

४     

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट)_ 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्द्दीर मस्जीद गुबिा चचा अन्द्य 

      

      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको    आन्तिी विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः नभएको    पशुििशलााः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 



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

अलैची िेती, इलमपोििी, दिुपोििी, बिचौि, प्यािजंुग  

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

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

घरेि ु साना मझौिा ठुिा 

    

 

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्यााः 

तारे साधारण 

 १८ 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

 

 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

                              ममतताः २०७३।०७।३० 



प्रस्तावित दोद्रदय गाउपामलका 

 
क) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको पृष्ठभूवि – 

प्रस्तावित दोदी गाउुँपामलका साविकका भािते, अचयलिोट, श्रीमंजयांङ, पाचोक, नौथि, ढोडनेी, 

र्लेनी ि िन्साि गाविस समायोजन गिी प्रस्ताि गरिएको ि | लमजुङ जजल्लाको पूिोत्ति 

िेत्रमा पने यो एकाई सदमुकाम िेमसशहििाट मस्यायङ्दी ि दोदी नद्रद पाि गिेि मात्र पुग्न 

सककन्ि | यस गाउपमलकाको केन्ि साबिकको नौथि गाविसको केन्ि िहेको स्थान नौथि 

शिेालाई प्रस्ताि गरिएको ि | द्रहमाली िेत्र भएकोले जडीिुटीको प्रचिु सम्भािना पतन िहेको 

ि | अधिकांस गुरुङ जाततको िाहुल्यता िहेको यस इकाईमा जलश्रोतको प्रचिु सम्भािना 

िहेको ि | यस िेत्र भएि िग्ने दोदीिोलाको नामिाट यसको नामकिण प्रस्ताि गरिएको 

ि | मस्यायङ्दीमा पक्कीपुल भएपतन दोदीिोलामा पक्कीपुल नहुदा यातायात त्यतत सहज 

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

यातायातमा हुने अपेिा गरिएको ि |  

ख) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको संविप्त पररचय  

नाि: दोवदि गाउपाविका 
िेत्रफि (िगि वक.िी) ३६९.६५ 
केन्द्र: नौथर शरेा  
िडा संख्ा: ११ िटा 
जनसंख्ा (२०६८ को जनगणना अनुसार) २३,४१८ जना  

जनघनत्व: ६३.३५ 
आन्दन्तररक आम्दानी(साविक गाविसको कुि आन्तरीक आय) 
 आ.ि. ०६९̸७० कोःः ३,३९,८९७ 
 आ.ि ०७०̸७१ कोः ५,५१,९१० 



 आ.ि. ०७१̸७२ कोः ३,४३,०७६ 
ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणियःः 
सि.नं. िमासिष्ट िासिकका गा.सि.ि.हरु  स्थानीय भेिाको 

सनर्णयको समसि 
सिशेष, िंरसिि िा 
स्वयत्त िेत्रका रुपमा 
सिफाररि गररएको 
भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ भारते   , अचििबोट ,
श्रीिंज्ांग ,नौथर   , पाचोक   ,
ढोडेनी ,फिेनी   , बन्सार 

२०७३/५/२७   

प्रस्तावित गाउाँपाविका िा नगरपाविकािाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस 
भएको हकिा सो का आधारहरु, 

क) वििेि िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ख) संरवित िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) वसिाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूििःः दुधपोखरी गाउपाविका 
२) पवििःः बेवसिहर नगरपाविका   
३) उत्तरःः िर्स्ाांग्दी गाउपाविका  
४) दविणःः बेवसिहर न पा, दुराडाडा नपा, राईनास गा पा 



ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतःः २०७३/५/३० 
 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 

च) प्रस्तावित गापािा गावभने गाविसको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 
सि.नं. िासिकका गा.सि.िहरु जनिंख्या िेत्रफि(िगण 

सक.मी) 
कैसफयि 

१ भारिे  २२३९ ९.९८  

२ अिणिबोट १६०५ ७.४१  

३ श्रीमंज्यांग १७७९ ७.०३  

४ नौथर २२२३ १३.२५  

५ पािोक २४६९ २८.२१  

६ ढोडेनी २६२५ ११३.७३  

७ फिेनी १४०५ ११२.३५  

८ बन्सार २४७७ ४०.१६  

 जम्मा  १५२१७ ३३४.७१  

छ) प्रस्तावित गापा  नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाविस ̸ नपाहरु 
(पायक र नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्नः्ने) 

१.बाझाखेत 
२. सुिरबजार नपा 
३. गौडंा गावबस 
४. बेवसिहर नपा 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजनःः 

िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ 

नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 



१  भारते  सब ैिडा  २२३९  

२  अचािबोट सब ैिडा  १६०५  

३  श्रीमञ्ज्याङ सब ैिडा  १७७९  

४  नौथर सब ैिडा  २२२३  

५  पाचोक सब ैिडा  २४६९  

६  ढोडेनी सब ैिडा  २६२५  

७  ििेनी सब ैिडा  १४०५  

८  बन्द्सार सब ैिडा  २४७७  

जम्मा १६८२२  

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्था 
१. वशिण संस्था 

वस.नं साविक 

गाविसको नाम 

प्रा.वि. वन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्तर कैवियत (वनजी तथा 

सामदुावयक खुिाउने) 

१ भारते  ९ १  १    

२ अचािबोट २  २    १ मावब वनवज १ 

सामदुावयक 

३ श्रीमं्यांङ २ १ १     

४ नौथर ४ १ १     

५ पाचोक ७  १     



६ ढोडेनी ६ ३      

७ ििेनी ४  १     

८ बन्द्सार ४   १    

 

क्र.स. 

२. स्िास््य केन्द्द््र 

साविक गा.वि.स.को 

नाम 
स्िास््य केन्द्रको प्रकृवत 

(स्िास््य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयिुेद, अस्पताि) 

अस्पताि िा स्िास््य 

संस्थाको शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
 

१ भारते  १    

२ अचािबोट १    

३ श्रीमं्यांग २   १ आयबेुद , १ स्िास््य 

चौकी 

४ नौथर १    

५ पाचोक १    

६ ढोडेनी १    

७ ििेनी १    

८ बन्द्सार १    

 

क्र.स 

३. कृवि सेिा केन्द्र 

साविक गा.वि.स.को नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   



१ भारते       

२ अचािबोट      

३ श्रीमं्यांङ      

४ नौथर १  १ ४  

५ पाचोक      

६ ढोडेनी      

७ ििेनी      

८ बन्द्सार      

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्द्र 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ भारते       

२ अचािबोट      

३ श्रीमं्यांङ      

४ नौथर १  १ ४  

५ पाचोक      

६ ढोडेनी      

७ ििेनी      



८ बन्द्सार      

 

क्र.स.= 

५=हुिाक कायाािय 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कवच्च पवक्वक   

१ भारते  १   १ भाडामा 

२ अचािबोट १   २ भाडामा 

३ श्रीमं्यांग १  १ ३  

४ नौथर १   ४ भाडामा 

५ पाचोक १   ५ भाडामा 

६ ढोडेनी १   ६ भाडामा 

७ ििेनी १   ७ भाडामा 

८ बन्द्सार १   ८ भाडामा 

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हािका भिनहरु 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

पवक्वक कवच्च पक्वकी   

१ भारते  १ १  १  

२ अचािबोट    २ भाडामा 

३ श्रीमं्यांङ १ १  ३  

४ नौथर    ४ भाडामा 

५ पाचोक    ५ भाडामा 



६ ढोडेनी    ६ भाडामा 

७ ििेनी    ७ भाडामा 

८ बन्द्सार १ १  ८  

 
 

१४ पयाटवकय स्थि 

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

१ भारते    

२ अचािबोट   

३ श्रीमं्यांङ   

४ नौथर जमु डाडा, दामं्रग िडा न ४ २ 

५ पाचोक वसम्रांग वसमसार िेत्र 
इिामदेिी डाडा िडा न ५ 

२ 
 

६ ढोडेनी मैतीडाडा, जमु डाडा िडा न ६  

७ ििेनी   

८ बन्द्सार   

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (वकवम) कैवियत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेि कवच्च 

१ भारते    २५  

२ अचािबोट   ५  



३ श्रीमं्यांङ   ५  

४ नौथर   ६  

५ पाचोक   १३  

६ ढोडेनी   २१   

७ ििेनी   ४  

८ बन्द्सार   १२  

 
 

 
८ िोहोरमैिा प्रशोधन / पयाण्डविपड साईटिः 

क्र.स. साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१     

२     

३     

 
९ खेिकुद मैदान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ बन्द्सार  ८  ११*११ को 

िेत्रफ़ि 

२     



 

 

 
१२ ढि वनकास ब्यिस्था 

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

नं) 
ढिको िबिाई(वकमी) कैवियत 

१     

२     

 
१३ शिदाहको अिस्था र सबभा्यता 

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

१    

३ िनिेत्र ( वनजी िन िाहके) 

१० पाका  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१     

२     

३     

११ िसपाका  िा िस स्टेशन 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१     

२     



क्र.स.= +समदुावयक / किवुियती 

िनको नाम 
साविक गाविस िा नपाको नाम 

र िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापाको िाड नं) 
िेत्रिि(िगा 

वकवम) 
कैवियत 

१  भारते  १ ३.५४ ९ िटा  

२  अचािबोट २ १.६१ ४ िटा सा ि 

३  श्रीमं्यांङ ३ ८.९ ४ िटा साि 

४  नौथर ४ २.७९ ७ िटा साि 

५  पाचोक ५ ३.७७ ३ िटा साि 

६  ढोडेनी ६ १.२५ २ िटा सा ि 

७  ििेनी ७ १.३३ २ िटा साब 

८  बन्द्सार ८ ०.७३ १ िटा 

कबुवियती 

बन 

 
 

क्र.स.= वसचांईको स्रोतको नाम ४ वसचांईको स्रोत कैवियत 
साविक गाविस िा नपाको नाम 

र िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापाको िाड नं) 

१     

२     

३     

४     

 
क्र.स.= ताि तिैयाको नाम ५ ताितिैया कैवियत 

साविक गाविसको नाम र िडा नं अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापाको िाड नं) 



१     

२     

३     

४     

 
६ खानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविसको नाम र िडा खानेपानी पहुचको 

अिस्था(coverage) 
खानेपानीको प्रकृवत( पाईप, कुिा , खोिा) 

१ भारते  मध्यम धारा कुिा पाइप 

२ अचािबोट राम्रो धारा पाइप 

३ श्रीमं्यांङ मध्यम धारा कुिा पाइप 

४ नौथर मध्यम धारा कुिा पाइप 

५ पाचोक मध्यम धारा कुिा पाइप 

६ ढोडेनी मध्यम धारा कुिा पाइप 

७ ििेनी मध्यम धारा कुिा पाइप 

 
 

७ सरसिाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविसको नाम र िडा सौचािय भएका घरधरुी प्रवतशतमा अि कायम हुने ईकाईमा रहने सािाजवनक शौचािय (िटा) 

१ भारते  ९५  

२ अचािबोट ९२  

३ श्रीमं्यांङ ९९  

४ नौथर ९०  



५ पाचोक ९२  

६ ढोडेनी ९५  

७ ििेनी ९०  

८ बन्द्सार ९०  

 
८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सबिवन्द्धत गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने अनुमावनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने समय सेिा प्राप्त गरी घर िका न िागने समय 

६ ३ घण्टा ५ घण्टा 

७ ३ घण्टा ५ घण्टा 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
सहकारी 

संस्था 
िाईनान्द्स विकास िैंक िैंक कैवियत( वनजी िा सरकारी के हो उपिेख गने) 

१ भारते  ६    वनवज 

२ अचािबोट ०     

३ श्रीमं्यांङ ३    वनवज 

४ नौथर २    वनवज 

५ पाचोक ३    वनवज 

६ ढोडेनी ०     

७ ििेनी ०     

८ बन्द्सार २    वनवज 



 

 

 

१० विद्यतु सेिा(प्रवतशत) 

क्रस

+= 
साविक गाविस िा नपाको 

नाम 
िघ ुजिविद्यतुिाट सोिारिा

ट 
केवन्द्रय प्रसारणिाट विद्यतु सेिा प्राप्त गने कुि 

प्रवतशत 
कैवियत 

१ भारते    ९९ ९९  

२ अचािबोट   १०० १००  

३ श्रीमं्यांङ   १०० १००  

४ नौथर   १०० १००  

५ पाचोक ३५   ३५  

६ ढोडेनी २० ५ १६.६२ ४१.६२  

७ ििेनी  १००  १००  

८ बन्द्सार २० ६६  ८६  

११ खिुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ भारते     



 

२ अचािबोट    

३ श्रीमं्यांङ    

४ नौथर दामं्रग २  

५ पाचोक    

६ ढोडेनी ५ १०  

७ ििेनी  २  

८ बन्द्सार    

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम मखु्य िजार केन्द्रिाटको दरी (वकवम) कैवियत 

१ भारते बेिघारी ५  

भारते िाकुरी भन्द््यांग ७  

२ अचािबोट    

३ श्रीमं्यांङ शेरा ३  

४ नौथर शेरा, वजतौरे ठुिाखेत,    

५ पाचोक कोवद बेसी ५  



 

 

 

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

दििन्दीका) 

वसनं= नाम पद तह श्रेणी कैवियत 

१     

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट)_ 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

६ ढोडेनी    

७ ििेनी    

८ बन्द्सार वहिे बजार ५  

१२थप पिुााधारहरु( अि कायम हुने नपामा रहने पिुााधारहरु – िटा) 

क्रस+= 
संग्राहिय सामदुावयक भिन िा सभाहि हाटिजार िा िििुि तथा 

तरकारी विक्री केन्द्र 

प्राविवधक 

वशिािय 
सवपङ 

मि 
िस पाका / िस 

टवमानि 

१  १५ िटा साना ठुिा सामदुावयक भबन      



क्रस= मन्द्दीर मस्जीद गुबिा चचा अन्द्य 

१ वशब मवन्द्दर पाचोक  गुबबा १, बन्द्सार चचा १, नौथर  

२ विवभन्द्न मवन्द्दर १० िटा  गुबबा २ , ढोडेनी चचा ५ , ढोडेनी  

३ मवन्द्दर ३ िटा , 

अचािबोट 

 गुबबा १, श्रीमं्यांङ   

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको 

  आन्तिी विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः नभएको 

पशुििशलााः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

  श्रीमंजयांग, िन्साि  अलैची िेती, 

  िन्साि धचया िेती, अलैची  

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

िाख्रापालन अचयलिोट, िन्साि, 



कुििुापालन , िन्साि  

 

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

घरेि ु साना मझौिा ठुिा 

१० ५   

 

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्यााः 

तारे साधारण 

 २० 

 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममतताः २०७३।०७।३० 

 

 

 

 



प्रस्तावित िाइनास गाउपामलका 

ख) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको पृष्ठभूवि – 

प्रस्तावित राइनास गाउपाविका ििजुङ वजल्लाको पुबी दिीणी भागिा अिन्दस्थत छ | 

यस गाउपाविका वभत्र साविक ताकुि घाट, िोहोररयाकोट, धविविकुिा, चक्रतीथि 

भिायखकि  गावबसहरु पदिछन | यो िेत्रिा एवतहावसक राईनासकोट रहेको छ | 

पयिटकीय दृविकोणिे यो वजल्लाको िहत्वपूणि स्थानको रुपिा रहेको छ | यस िेत्रिा 

राईनास वसचाई आयोजना संचािनिा रहेको र तल्लो भेगका सिथर फाट हरुिा 

वसचाईको सुवबधा प्राप्त भएकोिे कृवि उत्पादनको दृविकोणिे राईनास फाट 

िहत्वपूणि िावनन्छ| कच्ची सडक संजाििे छोएको यो गाउपाविका भविष्यिा 

वबकासको दृविकोणिे वनकै सम्भािना बोकेको गाउपाविकाको रुपिा रहेको देन्दखन्छ| 

यस इकाई को केन्द्र वतनवपपे्ल प्रस्ताब गररएको छ | 

ख) प्रस्तावित गाउाँपाविकाको संविप्त पररचय  

नािःः राइनास गाउपविका 
िेत्रफि (िगि वक.िी) ६२.४७७ 
केन्द्रःः वतनवपपे्ल 
िडा संख्ाःः ९ 
जनसंख्ा (२०६८ को जनगणना अनुसार) १६७८८ 
जनघनत्वःः २६८.७० 
आन्दन्तररक आम्दानी(साविक गाविसको कुि आन्तरीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० कोःः २,६१,९७९ अिरुपी दुइ िाख एकसट्ठी हजार नौ सय उनासी 
 आ.ि ०७० ̸७१ कोः २४६०५९ अिरुपी दुइ िाख छयािीस हजार उनान्साठी 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ३०६४०८ अिरुपी तीन िाख छ हजार चार सय आठ 
 

ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणिय 



सि.नं. िमासिष्ट िासिकका 

गा.सि.ि.हरु  
स्थानीय भेिाको 

सनर्णयको समसि 

सिशेष, िंरसिि िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपमा सिफाररि 

गररएको भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ भिायखाकि , चक्रतीथि, 
धविविकुिा, ताकुि घाट, 
िोहोररयाकोट 

   

 
प्रस्तावित गाउाँपाविका िाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस भएको हकिा सो का 

आधारहरु, 
क) वििेि िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ख) संरवित िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) वसिाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूििःः गोरखा वजल्ला  
२) पवििःः तनहु वजल्ला, दुराडाडा  न पा 
३) उत्तरःः दुधपोखरी गा पा  
४) दविणःः गोरखा वजल्ला, तनहु वजल्ला  
ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतःः २०७३/०५/२५ 
 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 

च) प्रस्तावित गापािा गावभने गाविसको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 



सि.नं. िासिकका गा.सि.ि.हरु जनिंख्या िेत्रफि(िगण 

सक.मी) 

कैसफयि 

१ भिायखकण  २१९० १०.३८  

२ िक्रिीथण ५०११ १५.९८  

३ धसमसिकुिा ४४२५ १६.०७  

४ िाकुण घाट २८९३ ९.७५  

५ मोहोररयाकोट २२६९ १०.२८  

छ) प्रस्तावित गापा नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाविस̸नपाहरु (पायक र 

नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्नः्ने) 
१. सुिरबजार न पा 
२. प्यारजंुङ गाविस 
३. कोल्की गाविस  
४. भारते गाविस 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजनःः 

क्र.ि. 
प्रस्तासिि गाउाँपासिका 

को िडा नं. 

िासिक गा.सि.ि.का िडाहरु 

प्रस्तासिि गाउाँपासिकाको 

िडाको जनिंख्या िासिक 

गासििको नाम 
िडा नं  

१ १ राइनाि नपा  िडा न १० ११४३ 

२ २ राइनाि नपा  िडा न ९ १०४७ 

३ ३ राइनाि नपा  िडा न ८ १६८४ 

४ ४ राइनाि नपा  िडा न ७ १७३७ 

५ ५ राइनाि नपा  िडा न ६ १५९० 

६ ६ राइनाि नपा  िडा न ४,५ १९२२ 

७ ७ राइनाि नपा  िडा न ३ २५०३ 



८ ८ राइनाि नपा  िडा न १,२ २८९३ 

९ ९ राइनाि नपा  िडा न १३,१४ २२६९ 

  जबमा   १६७८८ 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्थाःाः 
१. वशिण संस्था 

वस.नं साविक गाविसको 

नाम 
प्रा.वि. वन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्तर कैवियत (वनजी 

तथा सामदुावयक 

खिुाउने) 

१ भिायखका   १ २ १   १ मावि वनवज 

बाकी सबै 

सामदुावयक 

२ चक्रतीथा ६ १ २ १   १ मावि वनवज 

बाकी सबै 

सामदुावयक 

३ धवमविकुिा ५  २ १   १ मावि वनवज 

बाकी सबै 

सामदुावयक 

४ ताकुा घाट ६  १ १    

५ मोहोररयाकोट ५  २    १ प्रावि वनवज 

बाकी सबै 

सामदुावयक 

 

क्र.स. 

२. स्िास््य केन्द्र  

साविक गा.वि.स.को 

नाम 
स्िास््य केन्द्रको प्रकृवत 

(स्िास््य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयिुेद, अस्पताि) 

अस्पताि िा स्िास््य 

संस्थाको शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 

 



१ भिायखका  १  १  

२ चक्रतीथा १  २  

३ धवमविकुिा २ १५ ३ १ वनवज अस्पताि 

१५शैया को , १ 

स्िास््य चौकी  

४ ताकुा घाट १  ४  

५ मोहोररयाकोट १  ५  

 

क्र.स 

३. कृवि सेिा केन्द्र 

साविक गा.वि.स.िा नपाको नाम 
भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ भिायखका       

२ चक्रतीथा १  १ २  

३ धवमविकुिा      

४ ताकुा घाट      

५ मोहोररयाकोट      

 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्द्र 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ भिायखका       



२ चक्रतीथा १  १ २  

३ धवमविकुिा      

४ ताकुा घाट      

५ मोहोररयाकोट      

 

क्र.स.= 

५=हुिाक कायाािय 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कवच्च पवक्वक   

१ भिायखका       

२ चक्रतीथा १ १    

३ धवमविकुिा      

४ ताकुा घाट १ १    

५ मोहोररयाकोट      

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हािका भिनहरु 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा  कवच्च पक्वकी   

१ भिायखका  १ १  १  

२ चक्रतीथा १  १ २  

३ धवमविकुिा १  १ ३  



४ ताकुा घाट १  १ ४  

५ मोहोररयाकोट १ १  ५  

 
 
 

१४ पयाटवकय स्थि 

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

१ भिायखका    

२ चक्रतीथा   

३ धवमविकुिा   

४ ताकुा घाट   

५ मोहोररयाकोट ५ १ राइनासकोट 

 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (वकवम) कैवियत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेि कवच्च 

१ भिायखका   ५ १०  

२ चक्रतीथा  १० १०  

३ धवमविकुिा  २१ ३०  

४ ताकुा घाट  २० २८  

५ मोहोररयाकोट  २० २०  

 



क्र.स.= ३ िनिेत्र ( वनजी िन िाहके) िेत्रिि(िगा वकवम) कैवियत 
+समदुावयक / 

किवुियती िनको 

नाम 

साविक गाविसको नाम र िडा 

नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापाको िाड 

नं) 

१  भिायखका  १ ३.२६ 
८ िटा सा ि, १ 

कबुवियती बन  

२  चक्रतीथा २ २.४६ 
३ िटा सा ि, ४ 

कबुवियती बन  

३  धवमविकुिा ३ ४.३८ ७ िटा सा ि 

४  ताकुा घाट ४ २.८५ ९ िटा सा ि र ४ िटा क ब 

५  मोहोररयाकोट ५ ३.४ ४ िटा सा ि 

 
क्र.स. 

खानेपानीको स्रोतको नाम 

२ खानेपानीको स्रोत कैवियत 
खानेपानीको स्रोत रहकेा गाविसको िडा नं + अि कायम रहने 

स्थान(प्रस्तावित गापाको िडा 

नं) 

१ विवभन्द्न श्रोतहरू    

२ विवभन्द्न श्रोतहरू    

३ विवभन्द्न श्रोतहरू    

४ विवभन्द्न श्रोतहरू    

५ विवभन्द्न श्रोतहरू    

 
७ सरसिाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा 
सौचािय भएका घरधरुी प्रवतशतमा अि कायम हुने ईकाईमा रहने सािाजवनक शौचािय (िटा) 



१ भिायखका  ९८  

२ चक्रतीथा १००  

३ धवमविकुिा ९८  

४ ताकुा घाट ९५  

५ मोहोररयाकोट ९५  

 
८ अि कायम हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सबिवन्द्धत गापा िा नपाको केन्द्र पगुन िागने अनुमावनत समय(घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापा केन्द्र पगुन िागने समय सेिा प्राप्त गरी घर िका न िागने समय 

५ २ घण्टा  ४ घण्टा  

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
सहकारी 

संस्था 
िाईनान्द्स विकास िैंक िैंक कैवियत( वनजी िा सरकारी के हो उपिेख गने) 

१ भिायखका  २    वनवज  

२ चक्रतीथा ३    वनवज  

३ धवमविकुिा २    वनवज  

४ ताकुा घाट २    वनवज  

५ मोहोररयाकोट २    वनवज  

 

१० विद्यतु सेिा(प्रवतशत) 



 

 

क्र.स.= वसचांईको स्रोतको नाम ४ वसचांईको स्रोत कैवियत 
साविक गाविसको नाम र िडा 

नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापाको िाड 

नं) 

१ राइनास वसचाई आयोजना  भिायखका  िडा ५  १ 
सावबक भिायखका , चक्रतीथा, 

धवमविकुिा र ताकुा घाट गावबस का 

कररब ३५ प्रवतसत   भ ूभाग मा वसचाई 

भएको  

 

६ खानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा नपाको नाम र 

िडा 
खानेपानी पहुचको 

अिस्था(coverage) 
खानेपानीको प्रकृवत( पाईप, कुिा , खोिा) 

१ भिायखका  मध्यम धारा कुिा पाइप 

२ चक्रतीथा राम्रो धारा पाइप 

क्रस+= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 
िघ ुजिविद्यतुिाट सोिारिाट केवन्द्रय प्रसारणिाट विद्यतु सेिा प्राप्त गने कुि 

प्रवतशत 
कैवियत 

१ भिायखका    १०० १००  

२ चक्रतीथा   १०० १००  

३ धवमविकुिा   १०० १००  

४ ताकुा घाट   १०० १००  

५ मोहोररयाकोट   १०० १००  



३ धवमविकुिा मध्यम धारा कुिा पाइप 

४ ताकुा घाट मध्यम धारा कुिा पाइप 

५ मोहोररयाकोट मध्यम धारा कुिा पाइप 

 

 

११ खिुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ भिायखका  पन्द्थी डाडा  १  

२ चक्रतीथा चेपे वकनार  २  

३ धवमविकुिा गरम बेसी  २  

४ ताकुा घाट    

५ मोहोररयाकोट    

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम मखु्य िजार केन्द्रिाटको दरी (वकवम) कैवियत 

१ भिायखका  बोरांङखोिा  ८   

२ चक्रतीथा वतनवपप्िे , सातवबसे  
०  

३ धवमविकुिा पाँचभाइ चौतारा  ५  

४ ताकुा घाट    



 

 

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

दििन्दीका) 

वसनं= नाम पद तह श्रेणी कैवियत 

१     

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट) 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्द्दीर मस्जीद गुबिा चचा अन्द्य 

 १३ १ ४ १  

      

५ मोहोररयाकोट    

१२थप पिुााधारहरु( अि कायम हुने नपामा रहने पिुााधारहरु – िटा) 

क्रस+= संग्राहिय सामदुावयक भिन िा 

सभाहि 
हाटिजार िा िििुि तथा तरकारी 

विक्री केन्द्र 
प्राविवधक 

वशिािय 

सवपङ 

मि 
िस पाका / िस 

टवमानि 

१  १६ िटा सामदुावयक भिन  स्याउिी बजार हाट बजार तथा 

तरकारी वबवक्र केन्द्र 
  बोरांग खोिा बसपाका  



(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको    आन्तिी विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः नभएको     पशुििशलााः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

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

कुििुापालन तथा गाइ पालन  

 

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

घरेि ु साना मझौिा ठुिा 

८ ९  
 

 

(द) प्रस्ताविक गापा ि नगिपामलका िेत्र भीत्र िहने होटल संख्यााः 

तारे साधारण 

 ७ 

 



(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

                                                 ममतताः २०७३।०७।३० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रस्तावित मस्याङं्दी गाउुँपामलका 

 
क) प्रस्तावित िर्स्ाांङ्दी गाउाँपाविकाको पृष्ठभूवि – 

िर्स्ािङ्दी गाउपाविका िम्जुङ वजल्लाको उत्तरी िेत्रका ७  गाविस घेिुि, बाहुन डाडा, तावरंङ, 

भुिभुिे, खुदी, लसम्िानी र घनपोखरा सिेटेर प्रस्ताि गररएको छ | वजल्ला सदरिुकाि बेवसिहर 

बाट ५ वकिी को दुरी पवछ यस गाउाँपाविका िेत्र सुरु हुन्छ | बेवसिहर चािे सडक यवह गाउाँ  पाविका 

वछचोिेर जान्छ | साथै अन्नपुणि पदिागिको यात्रा पवन यस गाउाँपाविका बाट सुरु हुन्छ | यस 

गाउाँपाविकािा ििजुङ वजल्लाको सबैभिा बढी उचाईको बन्दस्त घनपोखरा, रािर कवब िाधि 

वघविरेको जन्मस्थि पुसु्तन (बाहुन डांडा), सरिणविद डा हकि  गुरुङको जन्म तथा सिावधस्थि 

भुिभुिे (ताङ्िीचोक) िीर भन्दि थापाको जन्मस्थि खुदी पदिछन | भौगोविक रुपिा विकट र ठुिो 

िेत्र सिेटेको यस गाउाँपाविकािा जिस्रोत र पयिटनको प्रिस्त सम्भािना छ | साथै जडीबुटीको िावग 

पवन प्रवसद्द िावनन्छ | यो गाउाँपाविका प्राकृवतक स्रोत जसै्त नदीनािा, बन छेत्र को दृवििे भवबर्स्िा 

वबकासको सम्भािना प्रचुर रहेको देन्दखन्छ | 

ख) प्रस्तावित िर्स्ािङ्दी गाउाँपाविकाको संविप्त पररचय  

नािःः िर्स्ािङ्दी गाउपाविका 
िेत्रफि (िगि वक.िी) ५९७.१२ 
केन्द्रःः   खुदी बजार  
िडा संख्ाःः ९ िटा  
जनसंख्ा (२०६८ को जनगणना अनुसार) १८,७५९ जना | 
जनघनत्व:  ३१.४१ 
आन्दन्तररक आम्दानी(साविक गाविसको कुि आन्तरीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० को: २,४५,५८०.०० (दुई िाख पैताविस हजार पाच सय असी) 
 आ.ि ०७० ̸७१ कोः ३,०९,३१०.०० (तीन िाख नौ हजार तीन सय दस ) 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोः ३,६९,९१९.०० (तीन िाख उनान्सत्तरी हजार नौ सय उन्नाइस ) 

ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणियःः 



सि.नं. िमासिष्ट िासिकका 

गा.सि.िहरु  
स्थानीय भेिाको 

सनर्णयको समसि 

सिशेष, िंरसिि िा स्वयत्त 

िेत्रका रुपमा सिफाररि 

गररएको भए उले्लख गने  

कैसफयि 

१ खुदी, भुिभुिे, 
बाहुनडाडा ,घेिुि, तावरंङ, 
घनपोखरा, वसम्पानी र्ाविस  

२०७३/०५/२७   

 
प्रस्तावित गाउाँपाविका िा नगरपाविकािाइ वििेि, संरवित िा स्वयत्त िेत्र वसफाररस भएको 

हकिा सो का आधारहरु, 
क) वििेि िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
ख) संरवित िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 
ग) स्वायत्त िेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
 
घ) वसिाना ( प्रस्तावित गापाको) 
१) पूििःः दोदी गाउपाविका  
२) पवििःः क्होल्हासोथार  गापा  
३) उत्तरःः िनाङ वजल्ला 
४) दविणःः बेसीिहर नगरपाविका  
ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सविवतको वनणिय विवतःः 
 (वनणिय प्रवतविपी सिेत पठाउने) 
 

च) प्रस्तावित गापािा गावभने गाविसको जनसंख्ा(जनगणना २०६८अनुसार) र िेत्रफि 



सि.नं. िासिकका गा.सि.ि.हरु जनिंख्या िेत्रफि(िगण 

सक.मी) 

कैसफयि 

१ खुदी ३४०१ १०१.६  

२ भुिभुिे २९८७ १६७.५२  

३ बाहुन डांडा २०९५ ७५.५६  

४ घेमुण १७७६ १००.६५  

५ िासरंङ २३१८ ८३.१४  

६ घनपोखरा २८९३ ६६.७४  

७ सिम्पानी  ३२८९ ११.९३  

 जम्मा १५,४७० ५९७.१२  

छ) प्रस्तावित गापा̸नपा नवजक रहेका आफ्नो वजल्ला वभत्रका अन्य वछिेकी गाविस̸नपाहरु (पायक र 

नवजकको दुरीको आधारिा नवजककोिाइ पवहिा िेख्नः्ने) 
१. बेसीिहर नगरपाविका {प्रस्तावित} 
२. सुिरबजार नगरपाविका {प्रस्तावित} 
३. नौथर गाउाँ  पाविका {प्रस्तावित} 
 

ज) प्रस्तावित गापाको िडा विभाजनःः 

िडा नं िडा केन्द्र साविकको र्ाविस/ 

नपा साविकको िडा जनसखं्या कैवियत 

१  घनपोखरा गाविस िडा न २, ३, ४ र ९ ११३१  

२  घनपोखरा गाविस िडा न १, ५, ६, ७ र ८ १७६२  

३  वसबपानी गाविस सब ै ३२८९  



४  खदुी सबै िडा ३४०१  

५  तावरंङ सबै िडा २३१८  

६  घमेुा सबै िडा १७७६  

७  बाहुनडाडा  सबै िडा २०९५  

८  भिुभिेु  िडा न. ५, ६, ७, ८ र  ९ १५६४  

९  भिुभिेु  िडा न १, २, ३ र ४ १४२३  

जम्मा  १८७५९  

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्था: 
१. वशिण संस्था ( वनवज समेत समािेश गररएको ) 

वस.नं साविक गाविसको 

नाम 

प्रा.वि. वन.मा.वि मा.वि उ.मा.वि स्नातक स्नातकोत्तर कैवियत (वनजी तथा 

सामदुावयक खुिाउने) 

१ खदुी ७ १ १ १   २ वनवज 

२ भिुभिेु ८ १ २    १ वनवज प्रावब 

३ बाहुन डांडा १ १  १    

४ घेमुा ६  १    सामदुावयक 

५ तावरंङ ४ १ १    सामदुावयक 

६ घनपोखरा ६ १ १    १ बाि विकास केन्द्र 

७ वसबपानी  ७ २ १     

 
 



क्र.स. 

२. स्िास््य केन्द्र 

साविक गा.वि.स.को 

नाम 
स्िास््य केन्द्रको प्रकृवत 

(स्िास््य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
आयिुेद, अस्पताि) 

अस्पताि िा स्िास््य 

संस्थाको शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
 

१ खदुी १  २ स्िास््य चौकी 

२ भिुभिेु १  ७ स्िास््य चौकी 

३ बाहुनडांडा १  ५ स्िास््य चौकी 

४ घेमुा १  ४ स्िास््य चौकी 

५ तावरंङ १  ३ स्िास््य चौकी 

६ घनपोखरा २  १ १ सामदुावयक उपचार 

केन्द्र, १ स्िास््य चौकी 

७ वसबपानी १    

 

क्र.स 

३. कृवि सेिा केन्द्र 

साविक गा.वि.स.को नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ खदुी १  १ २  

२ भिुभिेु ०     

३ बाहुन डांडा ०     

४ घेमुा ०     

५ तावरंङ      

६ घनपोखरा ०    खदुी सेिा केन्द्र 

७ वसबपानी      



 

क्र.स. 

४. पश ुसेिा केन्द्र 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित 

गापाको िडा नं 
कैवियत 

गोटा कच्ची पक्वकी   

१ खदुी १  १ २  

२ भिुभिेु ०    खदुी सेिा केन्द्र 

३ बाहुनडांडा ०    खदुी सेिा केन्द्र 

४ घेमुा ०    खदुी सेिा केन्द्र 

५ तावरंङ ०    खदुी सेिा केन्द्र 

६ घनपोखरा ०    खदुी सेिा केन्द्र 

७ वसबपानी      

 

क्र.स.= 

५=हुिाक कायाािय 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित 

गापाको िडा नं 
कैवियत 

गोटा कवच्च पवक्वक   

१ खदुी १ १  २ इिाका हुिाक  

२ भिुभिेु १    अवतररक्त हुिाक तर भबन 

नभएको 

३ बाहुनडांडा १    अवतररक्त हुिाक तर भबन 

नभएको 

४ घेमुा १ १  ४  

५ तावरंङ      

६ घनपोखरा १ १   अवतररक्त 



७ वसबपानी     अवतररक्त हुिाक  

 

 
क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हािका भिनहरु 

साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृवतिः िटा प्रस्तावित गापाको िडा नं कैवियत 

गोटा  कवच्च पक्वकी   

१ खदुी     नभएको 

२ भिुभिेु १  १ ६  

३ बाहुन डांडा १  १ ५ सावबकको ५ 

न 

४ घेमुा     नभएको 

५ तावरंग      

६ घनपोखरा १ १  १  

७ वसबपानी  १ १    

 
८ िोहोरमैिा प्रशोधन / पयाण्डविपड साईटिः 

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

नं) 
िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१     

२     

३     

 
९ खेिकुद मैदान 



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

वकमी) 
कैवियत 

१ खदुी  ०.००२१ अमर उच्च मािी 

२ भिुभिेु   ३ िटा 

३ बाहुनडांडा ८  १/१ िटा मैदान  िडा न ५ र ७ 

मा 

४ घेमुा ७  सानो सानो १/१ िटा मैदान िडा 

न. ३ ४ ५ र ६ मा  

५ तावरंङ    

६ घनपोखरा   छैन 

७ वसबपानी    

 

 

१० पाका  तथा उद्यान 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान( प्रस्तावित गापाको िडा नं) िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ खदुी २  हवसांङडाडा  

२ भिुभिेु    

३ बाहुन डांडा ५  तातोपानी कुण्ड िडा न 

४ मा 

४ घेमुा   रक गाडेन १ 
िडा न ९ 

५ तावरंङ    

६ घनपोखरा  २.५ १ पोखरी  
१ पाका  

७ वसबपानी    



 
१२ ढि वनकास ब्यिस्था 

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

नं) 
ढिको िबिाई(वकमी) कैवियत 

१     

२     

 
१३ शिदाहको अिस्था र सबभा्यता 

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

१ खदुी २ मस्यााङ्दी नवद  

 
१४ पयाटवकय स्थि  

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

नं)_ 
गोटा कैवियत 

१ खदुी २ ४ वसउरंुङ, हवसांङडाडा, खदुीबेनी  

२ भिुभिेु ७ २ बराहपोखरी, तरन्द्चे 

३ बाहुनडांडा ५ २ तातोपानी कुण्ड, पसु्तुन टािर  

४ घेमुा ४ २ रक गाडेन 
घेमुा िाट  

५ तावरंङ ३ १ स्यांगेखोिा क्वयानोवनङ 

६ घनपोखरा १ २ घनपोखरा,  

७ वसबपानी    

११ िसपाका  िा िस स्टेशन 

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

वकमी) 
कैवियत 

१ भिुभिेु ६  भिुभिेु बस स्टेसन 



 
(ञ) अन्य पुिायिाि तथा स्रोतहरुाः 

क्र.स. १ सडक (वकवम) कैवियत 
साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेि कवच्च 

१ खदुी   ३०.५  

२ भिुभिेु   १७  

३ बाहुनडांडा   ५  

४ घेमुा   ० सडकिे नछोएको  

५ तावरंङ   १५  

६ घनपोखरा   १० वकमी  

७ वसबपानी    १२  

 
क्र.स. 

खानेपानीको स्रोतको नाम 

२ खानेपानीको स्रोत कैवियत 
खानेपानीको स्रोत रहकेा गाविसको िडा नं + अि कायम रहने 

स्थान(प्रस्तावित गापाको िडा 

नं) 

१ ररठेखोिा पानी महुान  भिुभिेु २ ६  

२ भंगेरी पानी महुान  भिुभिेु १ ६  

३ भिुभिेु पानी महुान भिुभिेु ३ ६  

४ नापगाउ भिुभिेु ६ ७  

५ संजाप ूखा पा घेमुा िडा ६ ४  

६ घेमुा खा पा  घेमुा िडा ५ ४  



७ वसस्ने खा पा  घेमुा िडा ९ ४  

८ तपिो वचप्प्िा खा पा घेमुा िडा ३ ४  

९ देिीस्थान खा पा  बाहुन डाडा िडा ३ ५  

१० बाहुन डाडा खा पा बाहुन डाडा िडा ३ ५  

११ ठुविबेसी खा पा बाहुन डाडा िडा ७, ८, ९ ५  

१२ नाएचे खा पा  बाहुन डाडा िडा २ ५  

१३ धारापानी , पेबदो खोिा, तोंयो खोिा 

खा पा  

घनपोखरा १  

१४ खदुी ठुिो खोिा खदुी िडा १ २ ३  ४ २  

१५ वसउरंुग खोिा खदुी िडा ८ ९ ७ २  

 
 

क्र.स.= ३ िनिेत्र ( वनजी िन िाहके) िेत्रिि(िगा 

वकवम) 
कैवियत 

+समदुावयक / किवुियती 

िनको नाम 
साविक गाविस िा नपाको नाम र िडा 

नं 
अि कायम रहने स्थान( 

प्रस्तावित गापा िा 

नपाको िाड नं) 

१ खदुी   २ ४४.१ ACAP 

२ डहरे सा ि बाहुन डाडा िडा १ ५ ५.३५ सा ब ८ िटा 

तथा १  

कबुवियती बन  
३ नाएचे सा ि  बाहुन डाडा िडा २ ५ 
४ वभर पसु्तुन  बाहुन डाडा िडा ३ ५ 
५ बाहुन डाडा  बाहुन डाडा िडा ५ ५ 
६ ठुिी बेसी  बाहुन डाडा िडा ७ ८ ९  

 
५ 

७ मनास्िु सा ि  घेमुा िडा ४ ५ ९  ४ २१.०६ ६ िटा सा ब 
८ वहमािी सा ि  घेमुा १ २ ३  ४ 
९ नाठे ठुविंगी सा ि घेमुा १ देवख ९  ४ 

१० संजप ूसा ि घेमुा ६ र ७ ४ 
११ देिीस्थान सा ब भिुभिेु िडा १ ६ १३.८२ 



१२ िाविगुरास सा ि भिुभिेु िडा ३ ६ सा ब ८ िटा 

तथा १  

कबुवियती बन  
१३ सप्तकन्द्या सा ि भिुभिेु िडा ६ ६ 
१४ बाराही पोखरी सा ि भिुभिेु िडा ७ र ८ ६ 
१५ तारेभीर सा ि  भिुभिेु िडा ९ ७ 
१६ महवभर सा ि भिुभिेु िडा ९ ७ 
१७ वसबपानी   ६१०.६ सा बा१ 

 
क्र.स.= वसचांईको स्रोतको नाम ४ वसचांईको स्रोत कैवियत 

साविक गाविस िा नपाको नाम 

र िडा नं 
अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापा को िाड 

नं) 

१ रोप्िेखोिा  घनपोखरा ५  १  

 
 

क्र.स.= ताि तिैयाको नाम ५ ताितिैया कैवियत 
साविक गाविसको नाम र िडा नं अि कायम रहने स्थान( प्रस्तावित गापाको िाड नं) 

१ बराहपोखरी  भिुभिेु ९ ६  

 
६ खानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.स. साविक गाविसको नाम र िडा खानेपानी पहुचको 

अिस्था(coverage) 
खानेपानीको प्रकृवत( पाईप, कुिा , खोिा) 

१ खदुी मध्यम पाइप 

२ भिुभिेु राम्रो धारा पाइप 

३ बाहुन डांडा मध्यम धारा कुिा पाइप 

४ घेमुा राम्रो  पाइप 

५ तावरंङ मध्यम धारा कुिा पाइप 

६ घनपोखरा मध्यम धारा कुिा पाइप 

७ वसबपानी मध्यम धारा कुिा पाइप 

 



७ सरसिाईको अिस्था 

क्रस= साविक गाविसको नाम र िडा सौचािय भएका घरधरुी प्रवतशतमा अि कायम हुने ईकाईमा रहने सािाजवनक शौचािय (िटा) 

१ खदुी १०० १ 

२ भिुभिेु १००  

३ बाहुन डांडा १००  

४ घेमुा १००  

५ तावरंङ १००  

६ घनपोखरा १००  

७ वसबपानी १००  

 
८ अि कायम हुने गापाको टाढाको िस्तीिाट सबिवन्द्धत गापाको केन्द्र पगुन िागने अनमुावनत समय (घण्टा) 

िडा नं Roadhead िाट गापाको केन्द्र पगुन 

िागने समय 
सेिा प्राप्त गरी घर िका न िागने समय 

१ (घनपोखराको प्रोभी) ४ घण्टा ६ घण्टा 

२  (खवुदको वजबद ु) ४ घण्टा ६ घण्टा 

 
९ िैंक तथा विवत्तय संस्था 

क्र.स.= साविक गाविस 

िा नपाको नाम 
सहकारी 

संस्था 
िाईनान्द्स विकास िैंक िैंक कैवियत( वनजी िा सरकारी के हो उपिेख गने) 

१ खदुी ८    वनवज 

२ भिुभिेु २    वनवज 

३ बाहुन डांडा १    वनवज 



४ घेमुा २    वनवज 

५ तावरंङ १    वनवज 

६ घनपोखरा १    वनवज 

७ वसबपानी २    वनवज  

 जबमा  १७     

 

 

 

 

१० विद्यतु सेिा(प्रवतशत) 

क्रस+= साविक गाविसको 

नाम 
िघ ुजिविद्यतुिाट सोिारिाट केवन्द्रय प्रसारणिाट विद्यतु सेिा प्राप्त गने 

कुि प्रवतशत 
कैवियत 

१ खदुी   ९१.९ ९१.९  

२ भिुभिेु   १०० १००  

३ बाहुनडांडा   ९३ ९३  

४ घेमुा   १०० १००  

५ तावरंङ      

६ घनपोखरा  ५ ८१ ८६  

७ वसबपानी   १०० १००  



 

११ खिुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविसको नाम स्थान िेत्रिि(िगा वकमी) कैवियत 

१ खदुी अमर उ मा वि मैदान    

२ भिुभिेु तरांचे स्कुि मैदान    

३ बाहुनडांडा    

४ घेमुा    

५ तावरंङ    

७ वसबपानी    

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 

क्रस+= साविक गाविसको नाम मखु्य िजार केन्द्रिाटको दरी (वकवम) कैवियत 

१ खदुी खदुी बजार 
 

६  

२ भिुभिेु भिुभिेु बजार  
ङादी 

४ 
० 

 

३ बाहुनडांडा बाहुनडाडा  
 

५  

४ घेमुा घेमुािाट १०  

५ तावरंङ रामबजार,स्याँगे, गजत, च्याबचे  ५,६,८,११  



 

 

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

दििन्दीका) 

वसनं= नाम पद तह श्रेणी कैवियत 

१     

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट)_ 

क्रस+= अचि सबपवत्त 
इकाइ( िटा, विगाहा, रोपनी, कठ्ठा 

आदी) 

स्िावमत्ि रहकेा साविक गाविस िा 

नपा 
कैवियत 

१ भिन    

२ जवमन    

३ गाडी    

४ मोटरसाईकि    

१२थप पिुााधारहरु( अि कायम हुने नपामा रहने पिुााधारहरु – िटा) 

क्रस+= 
संग्राहिय सामदुावयक भिन िा 

सभाहि 
हाटिजार िा िििुि तथा तरकारी 

विक्री केन्द्र 

प्राविवधक 

वशिािय 
सवपङ 

मि 
िस पाका / िस 

टवमानि 

१  १७  १ ग्रामीण 

ताविम केन्द्र ( 

वसबपानी )  

 १ 



५ अन्द्य मेशीनरी    

५ अन्द्य    

 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्र स= मन्द्दीर मस्जीद गुबिा चचा अन्द्य 

 ७ १ ९ २  

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको    आन्तिी विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः भएको, िदुी दोभान     पशुििशलााः िैन 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

 अलैची िेती साबिक िदुी, घनपोििा, भुलभुले  गाबिस  

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) 



घरेि ु साना मझौिा ठुिा 

१८    

(द) प्रस्ताविक गापा ि िेत्र भीत्र िहने होटल संख्यााः 

तारे साधारण 

० ५० 

(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममतताः २०७३।०७।३० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रस्तावित क््होलासोथाि गाउुँपामलका 

ख) प्रस्तावित क्व्होर्लासोथार गाउँिालर्लकाको िषृ्ठभूलम – 

क्व्होर्लासोथार क्षेत्र र्लमजुङ ल्जपर्लाको उत्तर िल्चिम क्षेत्रमा िददछ | गुरुङ जाततको 

उद्गमस्थर्लको रुिमा यसर्लाई लर्लने गररन्द्छ र यसकै आधारमा यो क्षेत्रर्लाई 

क्व्होर्लासोथार गाउिालर्लका नामकरण प्रस्ताि गररएको हो | उत्तरमा हहमार्ल, दक्षक्षणमा 

साविक भोरे्लटार नगरिालर्लका, िूिदमा प्रस्तावित बेलसशहरनगरिालर्लका र मस्यादङ्दी 

गाउिलर्लका र िल्चिममा कास्की ल्जपर्लाको लसमा लभत्र रहेका िसगाउँ, भोजे, गगर्लुङ, 

भुजुुंङ, उत्तरकन्द्या, मालर्लङ र बागर्लुुंिानी गाविस (िडा न. १, २, ५ र ६) र्लाई 

समायोजन गरेर क्व्होर्लासोथार गाउिालर्लका प्रस्ताि गररएको छ |  यो क्षेत्रमा एक 

गाउ एक गाविस भनेर गितनने भुजुङ, साकद  नमुना गाउ घरे्लगाउँ रहेकोरे्ल ियदटनको 

हहसाबरे्ल महत्ििूणद रहेको छ | साथै गिया खेती र अन्द्य जडडबुटीको दृल्ष्टरे्ल ितन 

प्रिुर सम्भािना रहेको मातनन्द्छ| यो क्षेत्र भौगोलर्लक हहसाबरे्ल लभरार्लो र िाखो 

प्रकृततको छ जुन जडीबुटीको र्लागग उियुक्वत मातनन्द्छ | भौततक िुबादधारको हहसाबरे्ल 

भन ेयो क्षेत्र तनकै कमजोर रहेको भएताितन एकै जातत, एकै भाषा र एकै सुंस्कृती 

भएका गुरुङ जाततको बाहुपयता भएको हुनारे्ल यस गाउिलर्लका र्लाई "गुरुङ स्िायत्त 

क्षेत्र" प्रस्ताि गररएको छ | जुन इकाईको केन्द्र मालर्लुंङ प्रस्ताब गररएको छ | 

ख) प्रस्तावित क्व्होर्लासोथार गाउँिालर्लकाको सुंक्षक्षप्त िररिय  

नाम: क्व्होर्लासोथार गाउँिालर्लका 
क्षेत्रफर्ल (िगद कक.मी) १८३.७३ 
केन्द्र: मालर्लङ 



िडा सुंख्या: ७ 
जनसुंख्या (२०६८ को जनगणना अनुसार) १०,०३२ 
जनघनत्ि: ५४.६० 
आल्न्द्तररक आम्दानी(साविक गाविसको कुर्ल आन्द्तरीक आय) 
 आ.ि. ०६९ ̸७० को: १,५३,७७२.००अक्षरुिी एक त्रत्रिन्द्न हजार सात सय बहत्तर 
 आ.ि ०७० ̸७१ कोोः २,४७,४६०.००अक्षरुिी दइु र्लाख सतिालर्लस हजार िार सय साठी 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोोः २,४६००८.०० अक्षरुिी दइु र्लाख छयार्लीस हजार आठ  

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनणदय 

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

स्थानीय 
भेलाको 
तनणययको ममतत 

विशषे, संिक्षित िा स्ियत्त 
िेत्रका रुपमा मसर्ारिस 
गरिएको भए उल्लेि गने  

कैकर्यत 

१ बागर्लुुंङिानी गाविसको 
िडा न.१,२,५,६ मालर्लङ, 
उत्तरकन्द्या, भुजुङ, 
िसगाउँ, भोजे, गगर्लुुंङ 

२०७३/५/२४   

 
प्रस्तावित गाउँिालर्लका र्लाइ विशषे, सुंरक्षक्षत िा स्ियत्त क्षेत्र लसफाररस भएको हकमा सो का 

आधारहरु, 
क) विशषे क्षेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
ख) सुंरक्षक्षत क्षेत्र हुने आधार 
 १. 
 २. 
ग) स्िायत्त क्षेत्र हुने आधार 
 १. एकै जातत, एकै भाषा र एकै सुंस्कृती भएका गुरुङ जाततको सघन उिल्स्थतत र 

बाहुपयता | 



घ) लसमाना ( प्रस्तावित गािाको) 
१) िूिद: मस्यााँङ्दी गा िा, बेलसशहर न िा  
२) िल्चिम: कास्की ल्जपर्ला  
३) उत्तर: कास्की ल्जपर्ला  
४) दक्षक्षण: मध्यनेिार्ल न िा, कास्की ल्जपर्ला   
ङ) स्थानीय तह िुनसुंरिना प्राविगधक सहयोग सलमततको तनणदय लमतत: २०७३/०५/२४ 
 (तनणदय प्रततलर्लिी समेत िठाउने) 
ि) प्रस्तावित गािामा गालभने गाविसको जनसुंख्या(जनगणना २०६८अनुसार) र क्षेत्रफर्ल 

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

कैकर्यत 

१ बागर्लुुंङिानी गाविसको िडा न.१,२,५,६ ९६५ १६.०७  
२ मालर्लङ  १२२४ १४.८९  
३ उत्तरकन्द्या १०९२ ११.४२  
४ भुजुङ,  १५०६ ७१.०३  
५ िसगाउँ,  १६९४ २५.६२  
६ भोजे,  १९९२ २८.३९  
७ गगर्लुुंङ, १५५९ १६.२८  
 जम्मा  १०,०३२ १८३.७३  

 
छ) प्रस्तावित गािा नल्जक रहेका आफ्नो ल्जपर्ला लभत्रका अन्द्य तछमेकी गाविस ̸निाहरु (िायक र 

नल्जकको दरुीको आधारमा नल्जककोर्लाइ िहहर्ला रे्लख्न े) 
१. बेलसशहर नगरिालर्लका  
२. करािुटार नगरिालर्लका 
३. खदुी गाविस 
 
 
 



 
 

ज) प्रस्तावित गािाको िडा विभाजन: 

क्र.स. 
प्रस्तावित 

गाउुँपामलकाको 
िडा नं. 

साविक गा.वि.स. िडाहरु प्रस्तावित 
गाउुँपामलकाको िडाको 

जनसंख्या 
साविक गाविसको 

नाम 
िडा नं 

१ १ िाग्लुंङपानी गाविस  िडा न.१,२,५,६ ९६५ 
२ २ मामलङ  सि ैिडा  १२२४ 
३ ३ उत्तिकन्या सि ैिडा  १०९२ 
४ ४ भुजुङ  सि ैिडा  १५०६ 
५ ५ पसगाउुँ   िडा न १,२,३,४  १००८ 
६ ६ पसगाउुँ   िडा ५,६,७,८,९  ६६८ 
७ ७ भोजे  िडा न १,२,३,४,५ १०१० 
८ ८ भोजे  िडा न ६,७,८,९ ९८२ 
९ ९ धगलुंङ सि ैिडा  १५५९ 

 जम्मा  १०,०३२  ११७९३ 

 

झ) संस्थागत पूिायिाि सम्िन्िी अिस्था: 
१. मशिण संस्था 

मस
.
नं 

साविक गाविसको 
नाम 

प्रा.
वि. 

तन.
मा.
वि 

मा.
वि 

उ.मा.
वि 

स्नात
क 

स्नातको
त्ति 

कैकर्यत (तनजी 
तथा सामुदातयक 

िलुाउन)े 
१ िाग्लुंङपानीको िडा 

न.१,२,५,६ 
१  १     

२ मामलङ  ४  १     
३ उत्तिकन्या ३ ० १     



४ भुजुङ १  १     
५ पसगाउुँ     २     
६ भोजे  ७ १ १     
७ धगलुंङ ३   १    
 जम्मा  १९ १ ७ १    

 

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 
गापा/नपाको 
को िडा नं 

 

१ िाग्लुंङपानी िडा 
न.१,२,५,६ 

१ ५ १  

२ मामलङ  १  २  
३ उत्तिकन्या १  ३  
४ भुजुङ  १  ४  
५ पसगाउुँ १        
६ भोजे १    
७ धगलुंङ १    

 
 

क्र.स 

३. कृवष सेिा केन्ि 
साविक गा.वि.स.िा 

नपाको नाम 
भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित गापाको िडा 

नं 
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   



१ िाग्लुंङपानीको िडा 
न.१,२,५,६ 

१ १  १  

२ मामलङ      भाडामा 
३ उत्तिकन्या      
४ भुजुङ      
५ पसगाउुँ        
६ भोजे       
७ धगलुंङ      

 

क्र.स. 

४. पशु सेिा केन्ि 
साविक गाविसको 

नाम 
भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित गापाको 

िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा कच्ची पक्की   
१ िाग्लुंङपानीको िडा 

न.१,२,५,६ 
     

२ मामलङ  १ १  २  
३ उत्तिकन्या      
४ भुजुङ,       
५ पसगाउुँ        
६ भोजे       
७ धगलुंङ      

 

क्र.स.= 

५=हुलाक कायायलय 
साविक गाविसको नाम भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 

गापाको 
िडा नं 

कैकर्यत 

गोटा कजच्च पजक्क   



१ िाग्लुंङपानीको िडा 
न.१,२,५,६ 

१ १  १  

२ मामलङ  १ १  २  
३ उत्तिकन्या    ३  
४ 

भुजुङ,  
    अततरिक्त ति 

भाडामा  
५ पसगाउुँ ,       
६ भोजे,       
७ धगलुंङ, १ १   अततरिक्त  

 

क्र.स.= 

७ साविक गाविसका हालका भिनहरु 
साविक गाविसको 

नाम 
भिनको प्रकृतताः िटा प्रस्तावित 

गापाको िडा नं 
कैकर्यत 

गोटा  कजच्च पक्की   
१ िाग्लुंङपानी िडा 

न.१,२,५,६ 
१  १ १  

२ मामलङ  १  १ २  
३ उत्तिकन्या ०   ३  
४ भुजुङ,  १ १  ५  
५ पसगाउुँ ,  १ १  ६  
६ भोजे,  १ १  ७  
७ धगलुंङ, ०   ८  

 
९ िेलकुद मैदान 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

१ िाग्लुंङपानीको िडा न.१,२,५,६ १ २ िोपनी   



२ मामलङ  २   
३ उत्तिकन्या ३  १५०*२०० 

रु्टिल मैदान 
४ 

भुजुङ,  
५ करिि ८ 

िोपनी  
सानो भएको  

५ पसगाउुँ ,  ६  सानो भएको 
६ भोजे,  ७   
७ धगलुंङ, 

 
 

८   

 

 

 

१० पाकय  तथा उद्यान 

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

िेत्रर्ल(िगय 
ककमी) 

कैकर्यत 

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

१   

२ मामलङ  २   
३ उत्तिकन्या ३  गोििा पाकय  

घले पाकय  
४ भुजुङ ५ १० िोपनी  धचया िगान 
५ पसगाउुँ   ६  पसगाउुँ , मसगं्दी  
६ भोजे  ७  सानो पाकय  

भएको  
७ धगलुंङ ८   



 
१२ ढल तनकास ब्यिस्था 

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

ढलको 
लम्िाई(ककमी) 

कैकर्यत 

१ िाग्लुंङपानीको िडा 
न.१,२,५,६ 

   

२ मामलङ     
३ उत्तिकन्या    
४ भुजुङ,     
५ पसगाउुँ ,     
६ भोजे,     
७ धगलुंङ,    

 
१३ शिदाहको अिस्था ि सम्भा्यता 

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

कैकर्यत 

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

गापाको िडा नं) 
िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 
कैकर्यत 

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

१ १ िोपनी  अस्थाई  

२ मामलङ  २  नभएको  
३ उत्तिकन्या ३  नभएको 
४ भुजुङ,  ५ २ िोपनी  अस्थाई 
५ पसगाउुँ ,  ६  नभएको  
६ भोजे,  ७  नभएको  
७ धगलुंङ, ८  नभएको 



१ िाग्लुंङपानीको िडा न.१,२,५,६ १ पिम्पिागत 
शिदाह 

२ मामलङ  २  
३ उत्तिकन्या ३  
४ भुजुङ,    
५ पसगाउुँ ,    
६ भोजे,    
७ धगलुंङ,   

 
१४ पययटककय स्थल 

क्र.स.= साविक गाविसको नाम स्थान       
(प्रस्तावित 

गापाको िडा नं) 

गोटा 

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

  ५ पसगाउुँ    मवपङं, तामु, चिागाउुँ , घाम्राङ 
  ६ भोजे   पसगाउ, मसगं्दी  
  ७ धगलुंङ  गुम्िा, गुरुङ संग्रहालय, धचया 

प्रसोिन केन्ि,  
 

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

साविक गाविसको नाम वपच सडक ग्राभेल कजच्च 
१ िाग्लुंङपानी िडा न.१,२,५,६  ३ ९  
२ मामलङ    १२  



३ उत्तिकन्या   १०  
४ भुजुङ,    ५  
५ पसगाउुँ ,    ३  
 भोजे,    ११  
 धगलुंङ,   ६  
 जम्मा   ३ ५६  

 
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  भुजुङ 
२ हासी िा पा  ५  पसगाउ 
३ घाम्रंङ िा पा  ७ ि ८  भोजे  
४ कुम्लुंग िा पा  १    
५ चिागाउुँ  िा पा  २ ि ३    
६ भोजे िा पा  ४ ि ५    
७ साल्मे िा पा  ७   
८ मवपङं, तामु िा पा  ६, ८ ९    
९ ठाडो पिेिो िा पा  १ि२  मामलङ 
१० आलिािी िा पा  ३   
११ पन्च ेिा पा  ४   
१२ िेमे िा पा  ५   
१३ अलैचीिािी भीिकुना िापा  ६,८,९   



१४ यामुिादा िापा  भुजुङ गाविस  उत्तिकन्याले उपभोग 
गने  

१५  ताििे िोला िापा     
१६ आरिससीउ िोला िापा      
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  िाग्लुंङपानी ि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  भुजुङ,  ५ ३६.८४  
५  पसगाउुँ ,  ६ ३८.४३  
६  भोजे,  ७ ७.१ ६ िटा सा 

ि  
७  धगलुंङ, ८ १०.५६ २ िटा सा 

ि  
 जम्मा  २०१.३ 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) 



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 कैकर्य
त साविक गाविसको 

नाम ि िडा न ं
अि कायम िहने स्थान( 
प्रस्तावित गापाको िाड न)ं 

१     
२     

६ िानेपानी प्रयोगको अिस्था 
क्र.स. साविक गाविस िा 

नपाको नाम ि िडा 
िानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

िानेपानीको प्रकृतत( पाईप, 
कुिा , िोला) 

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

मध्यम िािा, पाइप 

२ मामलङ  िाम्रो िािा पाइप 
३ उत्तिकन्या मध्यम िािा पाइप 
४ भुजुङ,  िाम्रो िािा पाइप 
५ पसगाउुँ ,  मध्यम  िािा पाइप  
६ भोजे,  मध्यम  िािा पाइप  
७ 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 िाग्लुंङपानीको िडा 
न.१,२,५,६ 

१००  

२ मामलङ  १००  
३ उत्तिकन्या १००  



४ भुजुङ,  १०० ६ िटा  
५ पसगाउुँ ,  १००  
६ भोजे,  ९८  
७ 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 िाग्लुंङपानीको 
िडा न.१,२,५,६ 

२    तनजज 

२ मामलङ  १    तनजज 

३ उत्तिकन्या १    तनजज 

४ भुजुङ २    तनजज 

५ पसगाउुँ   ०     

६ भोजे  १           तनजज  

७ धगलुंङ ०    नभएको 

१० विद्युत सेिा(प्रततशत) 



 

 

क्रस+= साविक 

गाविस िा 

नपाको नाम 

लघु 

जलविद्युतिाट 

सोलाििाट केजन्िय 

प्रसािणिाट 

विद्युत सेिा 

प्राप्त गने कुल 

प्रततशत 

कैकर्यत 

१ िाग्लुंङपानीको 
िडा 

न.१,२,५,६ 

  ९९ ९९  

२ मामलङ  २५  ७५ १००  

३ उत्तिकन्या  ५ ७० ७५  

४ भुजुङ  १००   १००  

५ पसगाउुँ ९९   ९९  

६ भोजे ३३ ६६  ९९  

७ धगलुंङ,  ९४  ९४  

११ िलुा िेत्र 

क्रस+= साविक गाविस िा 

नपाको नाम 

स्थान िेत्रर्ल(िगय 

ककमी) 

कैकर्यत 

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

िाग्लुंङपानी चौि, 

बिद्यालय 

१० िोपनी   

२ मामलङ  तनयुमे डांडा    

३ उत्तिकन्या घलेगाउ चौि     



 

 

 

 

४ भुजुङ सिै िडामा   ५.९  

५ पसगाउुँ   मसगं्दी चौि   

६ भोजे  साबिक िडा १,२,३,७ मा   १३  

७ धगलुंङ    

१२ ब्यापािीक िेत्र ( िजाि) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मुख्य िजाि केन्ििाटको दिी 

(ककमम) 

कैकर्यत 

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

कपुि गाउ  ३  

२ मामलङ     

३ उत्तिकन्या    

४ भुजुङ,     

५ पसगाउुँ      

६ भोजे  साल्मे  १२  

७ धगलुंङ    

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



 

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

दििन्दीका) 

मसनं= नाम पद तह शे्रणी कैकर्यत 

१     

२     

३     

४     

 

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

गाविस, नपा, कृवष, पशु, स्िास्थ्य, हुलाक, िेन्जपोष्ट्ट आद्रद कायायलयको एकमुष्ट्ट) 

(ड) िाममयक स्थलको नाम 

क्रस= मन्दीि मस्जीद गुम्िा चचय अन्य 

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 

िसपाकय   



१    १ भुजंुङ, १उत्तिकन्या, १भोजे, 

२ पसगाउ, धगलुंङ 

धगलुंङ  

२      

(ढ) विमानस्थल भए ÷ नभएकोाः 

  हेलीप्याडाः भएको    आन्तरिक विमानस्थलाः नभएको 

 (ण) शिदाह ि पशुििशाला भए ÷ नभएको  

शिदाहाः नभएको    पशुििशलााः नभएको 

(त) विशषे ब्यािसायीक िेती 

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

अलैची िेती भोजे, पसगाउुँ , भुजुङ ि उत्तिकन्या गाबिसहरुमा, धचयािेती भुजंुङ ि उत्तिकन्या गाबिस  

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 संख्यााः 

तािे सािािण 

 १२ 



(ि) सुझाि सद्रहतको मसर्ारिसाः 

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

स्थानीय तह पुनसिंचना प्राविधिक सहयोग सममतत 

ममतताः २०७३।०७।३० 
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