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पररचे्छद 1: पररचय 

1.1. पृष्ठभूति 

नेपािमा नेपाि िौगोलिक लवलविता, प्राकृलतक सम्पदा तिा मानव संसािनको अवथिा हेदाु समृस्िको प्रशस्त 

सम्भावना िहेको छ । कुनै के्षत्रको सामालजक-आलिुक लवकासनै सो के्षत्रको रूपाििणको आिाि हो । नेपािमा 

अझैपलन जन सङ््खख्या को ठूिो लहस्सा गरिबीको िेखामुलन िहेको छ ।  लवकास लनििि  प्रयासहरूको बावजुद 

देशका सबै के्षत्रमा आिाििूत सेवा तिा पूवाुिािको समान पहँुच पुग्न सकेको छैन । योजनाबि लवकासको कमी 

यसको मुख्य कािकको रुपमा िहेको देस्खन्छ ।  

नेपािमा ६ दशक िामो योजनाबि लवकासको अवलिमा नौ वटा पंचवषीय ि पाँच वटा लत्रवषीय योजना कायाुन्वयन 

िईसकेका छन् । नेपाििे सन् २०१३-२०१८ मा पलहिो पंचवषीय योजनाबाट योजनाबि लवकासको िािनी िएको 

हो । हाि नेपािमा पन्ध्ौ ंआवलिक योजना (२०७६/०७७- २०८०/८१) कायुन्वयनमा चिणमा िहेको छ । 

नेपािको संलबिानको कायुन्वयन पछी नेपािको िाज्य प्रणािी संलघय िोकतास्न्त्रक गणतास्न्त्रक प्रणािीमा 

रुपाििण  िैसकेको छ ।  लतनै तहका सिकाि (संघ, प्रदेश ि थिानीय सिकाि) संबैिालनक रुपमा अलिकाि सम्पन्न 

िएका छन् । लतनै तहका सिकाि संबैिालनक रुपमानै थिानीय शास्ि, समृस्ि सुशासन, सामालजक तिा आलिुक 

लवकासका िालग स्वयम थिानीय तहिाई नै अलिकाि प्रत्यायोजन गरिएको छ । नेपािको संलबिान बमोलजम 

थिानीय तहको अलिकाि सम्बस्न्ध  व्यवथिा कायाुन्वयन गनु तिा संघ, प्रदेश ि थिानीय तह लबचको सहकारिता, 

सहअस्स्तत्व ि समन्वयिाई प्रविुन गनु नेपाि सिकािे थिालनय सिकाि संचािन ऐन, २०७४ जािी ियो  । ऐनिे 

थिानीय सिकािको अलिकाि, िूलमका तिा लजमे्मवािी तोकेको छ । ऐनिे थिानीय तहको लदगो लवकासका िालग 

गाउँपालिका /गाउँपालिकाप्रोर्ाइि, स्रोत नक्सा, आवलिक योजना, वालषुक योजना ि दीघुकािीन लवकास योजना 

तयाि गनुुपने व्यवथिा गिेको छ । यसै सन्दिुमा प्रदेश सुशासन केन्द्र , बागमती प्रदेशिे सामालजक तिा आलिुक 

लवकासको िक्ष्य हालसि गनु तिा थिानीय तहमा योजनावि लवकास मारु्त सुशासन कायम गनु प्रदेश लित्र िहेका 

लवलिन्न थिानीय तहको आवलिक योजना तजुुमा गिेको छ । 

थिानीय समस्यािाई सम्बोिन गनु योजना तजुुमा प्रलिया जनसहिालगतामा आिारित, नेपािको संलबिान, तिा 

सस्म्बस्न्धत ऐन, कानुन, नीलत तिा लनदेलशकामा आिारित िएि तजुुमा प्रलिया अगाडी बढेको छ । यो थिानीय 

तिाको लवकासको गलतिाई लनदेलशत गने एक गलतशीि दस्ताबेज हुनेछ ।  
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पररचे्छद 2: हररहरपुरगढी गाउँपातलकाको वसु्तस्थिति तववरण   

2.1.  गाउँपातलकाको पररचय 

2.1.1. के्षत्रीय अवस्थिति 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. राजनीतिक र प्रशासतनक संरचना 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिका वागमती प्रदेशको लसनु्धिी लजल्लामा अवस्थित छ ।  जस अनुसाि,लसनु्धिी लजल्लाको 

पलिमी के्षत्रमा अवस्थित सालवक महेन्द्रझ्याडी, हरिहिपुिगढी, क्यानेश्वि, लपपिमाडी गा.लव.स. समेटी लमलत २०७३ 

र्ागुन २७ गते हरिहिपुिगढी गाउँपालिका गठन िएको हो l  यस गाउँपालिकाको नामाकिण  ऐलतहालसक 

हरिहिपुिगढी दिबाििाई आिाि मानी गरिएको छ l पालिका लसमाना पूवुमा मरिण गाउँपालिका, पलिममा 

मकवानपुि ि िौतहट लजल्ला, उत्तिमा काभे्रपिान्चोक  लजल्ला दलक्षणमा सिाुही लजल्ला सम्म रै्लिएको छ l 

प्रशालनक रुपमा गाउँपलिकिई ८ वटा वडामा लबिाजन गरिएको छ l यस गाउँपालिकाको कुि के्षत्रर्ि ३४३.९ 

वगु लक.लम. िहेको छ l िौगोलिक ििातिीय रुपमा समिि र्ाँट, चुिे के्षत्र, खोिा खोल्सी, अग्लो होचो डाँडा काँडा 

नक्शा 1: गाउँपालिकाको िौगोलिक अवस्थिलत नक्शा  
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देस्ख महािाित सम्मको िूिाग पाईन्छ l गाउँपालिकाको मध्य िागमा मरिण, दलक्षण पुवी िागमा क्यानखोिा, 

पलिम िागमा बाग्मती ि उत्तिी िागमा कोखाजोि नदीहरु पाईन्छ l  

 तालिका 1:  गाउँपालिकाको पुनसंिचना 

हालको वडा  सातवक गातवस सातवक वडा  

१ हरिहिपुिगढी  १ – ९ 

२ लपपिमाडी १, २ , ९ 

३ लपपिमाडी ३ – ८ 

४ महेन्द्रझ्याडी २, ३, ४, ५  

५ महेन्द्रझ्याडी १, ६, ७, ८, ९ 

६ क्यानेश्वि ६,७, ८  

७ क्यानेश्वि १, २, ९ 

८ क्यानेश्वि ३, ४, ५ 

( स्रोत:  https://www.sthaniya.gov.np/gis/ ) 

2.1.3. भौगोतलक अवस्थिति  

लित्री मिेसमा अवस्थित हरिहिपुिगढी गाउँपालिका समुद्री सतहदेस्ख करिब समुद्री सतहबाट १२४ लम. देस्ख १३३५ 

लम. को उचाईमा अवस्थित छ । पालिकाको िौगोलिक अवस्थिलत लशवालिक के्षत्रमा २७˚८१३ देस्ख २७˚२२३५ 

उत्तिी अक्षांश ि ८५˚२५४ देस्ख ८५˚३९१ पूवी देशाििको लबचमा रै्लिएको छ । 

2.1.4. जलबायु 

यस गाँउपालिकामा जाडो याममा ज्यादै सुख्खा जाडो ि गलमुमा ज्यादै गलमु हुने गिेको छ।  सािै मनसुनमा िािी 

वषाु हुने गिेको छ । यस पालिकामा औसत अलिकतम तापिम ३०.०९ लडग्री सेस्ल्सयस ि औसत नु्यनतम तापिम 

६.२६ लडग्री सेस्ल्सयस िेकडु गरिएको छ । ( लसनु्धिी लजल्लाको लसनु्धिीमाडी से्टसनको िेकडु ) 

2.1.5. तभरोलापन  

लिलत्र मिेशमा अवस्थित हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको िेिै जसो िूिाग चुिे पहाडी के्षत्रमा पदुछ । पालिकाको ३५ 

% िन्दा बढी िूिाग १० – २० लडग्री सम्म ि २३.५५ % िूिाग २० – ३० लडग्री सम्मको लिििोपन िहेको छ । ३०. 

४१ % िूिाग  १० लडग्री िन्दा कम ि मात्र ०.६० % िूिाग ४५ लडग्री िन्दा बढीको लििोिोपन िहेको छ । 

तालिका 2: लििािोपन अनुसाि गाउँपालिकाको के्षत्रर्ि 

  तभरालोपन प्रतिशि 

१० लडग्री िन्दा कम ३०.४१ 

१० – २० लडग्री  सम्म ३५.२३ 

https://www.sthaniya.gov.np/gis/
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२० – ३० लडग्री  सम्म २३.५५ 

३० – ४५ लडग्री  सम्म १०.२१ 

४५ लडग्री िन्दा बढी ०.६० 

 

  

नक्शा 2:लििािोपनको  नक्शा  
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2.1.6. जनसांस्िक तववरण  

2.1.6.1. जनसङिा तविरण 

िालष्टि य जनगणना २०११ अनुसाि हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको कुि जन सङ््खख्या  २७,७२७ िहेको छ । जसमा 

पुरुषको  सङ््खख्या  १३,२७५ ि मलहिाको  सङ््खख्या  १४,४५२ िहेको छ । पालिकाको वडा अनुसाि जनसङ्खख्याको 

लवतिण हेदाु सबै िन्दा बढी जनसङ्खख्या वडा न १ मा ि सबै िन्दा कम वडा न ४ मा देस्खन्छ । पालिकाको औशत 

परिवािको आकाि ६ िहेको छ िने  

िैंलगक अनुपात ०.९२ छ । 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकािे लसनु्धिी लजल्लाको ९.३६ % ि बागमती प्रदेशको ०.४६ % जनसङ्खख्या ओगटेको छ 

। जहाँ लसनु्धिी लजल्ला ि बागमती प्रदेशको कुि जनसङ्खख्या िमशः  २,९६,१९२ ि ६०,८४,०४२  िहेको छ । 

गाउँपालिकाको वडा अनुसाि जनसङ्खख्या लवतिण तिको तालिकामा देखाइएको छ । 

तालिका 3: वडागत जनसङ्खख्या लवतिण  

वडा नं. घरघुरी जनसङिा के्षत्रफल  

(वगग तक.ति.) 

औसि पररवार  

सङ्िा 

लैतिक 

 अनुपाि पुरुष ितहला जम्मा 

१ ७०८ २२५३ २४९१ ४७४४ ६५.१६ ६.७ ०.९० 

२ ६६३ १७८९ १८७७ ३६६६ ३३.१६ ५.५ ०.९५ 

३ ६३६ १८७९ २०५९ ३९३८ ३९.६२ ६.२ ०.९१ 

४ ४१२ ११५१ १२८१ २४३२ ३०.२४ ५.९ ०.९० 

५ ५५० १७२१ १८६२ ३५८३ ५२.२२ ६.५ ०.९२ 

६ ४९२ १३४६ १४९३ २८३९ २५.२३ ५.८ ०.९० 

७ ६४० १८१६ १९४० ३७५६ ४०.८४ ५.९ ०.९४ 

८ ४८५ १३२० १४४९ २७६९ ५७.४३ ५.७ ०.९१ 

जम्मा ४५८६ १३२७५ १४४५२ २७७२७ ३४३.९० ६.० ०.९२ 

(स्रोत: िालष्टि य जनगणना, २०६८) 

2.1.6.2. जनघनत्व 

जनघनत्व लनलित के्षत्रर्िमा जन सङ््खख्या को चाप मूल्याङ्कन गनुको िालग प्रिावकािी सूचकांक हो । प्रलत ईकाई 

के्षत्रर्िमा बसोबास गने जनसङ्खख्यामा जनघनत्व मापन गरिन्छ । हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको औषत जनघनत्व 

८०.६३ व्यस्क्त प्रलत व.लक.लम िहेको छ । पालिकाको वडा नं ६ मा सबै िन्दा बढी ११२.५२ व्यस्क्त प्रलत व.लक.लम ि 

वडा नं ८ मा सबै िन्दा कम ४८.२२ व्यस्क्त प्रलत व.लक.लम जनघनत्व िहेको छ ।  
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तालिका 4: वडागत जनघनत्व लवविण  

वडा नं. जम्मा जनसङिा  के्षत्रफल  (वगग तक.ति.) जनघनत्व (वगग तक.ति) 

१ ४७४४ ६५.१६ ७२.८१ 

२ ३६६६ ३३.१६ ११०.५५ 

३ ३९३८ ३९.६२ ९९.३९ 

४ २४३२ ३०.२४ ८०.४२ 

५ ३५८३ ५२.२२ ६८.६१ 

६ २८३९ २५.२३ ११२.५२ 

७ ३७५६ ४०.८४ ९१.९७ 

८ २७६९ ५७.४३ ४८.२२ 

जम्मा २७७२७ ३४३.९० ८०.६३ 

(स्रोत: िालष्टि य जनगणना, २०६८)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.3. जातिगि संरचना 

 

 

 

 

नक्शा 3: जनघनत्व नक्शा  
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2.1.6.4. जातियिा  

जात ि जातीयता एक महत्त्वपूणु सामालजक अंग हो । हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा लवलिन्न जातजालतको बसोबास 

िहेको छ । कूि जन सङ््खख्या को ९२.६४ प्रलतशत, (२५,६८७) सङ््खख्या जनजालतको िहेको छ । यसका सािै 

गाउँपालिकामा कुि जनसङ्खख्याको िमशः  ४.८५ प्रलतशत (१३४६) १.०८ प्रलतशत (२९९) ि ०.८६ (२३८) प्रलतशत 

(२३८) दलित, के्षत्री ि ब्राह्मणहरू अन्य प्रमुख जातीय समूह हुन् । अन्य अिसंख्यक समूहहरू कुि जनसङ्खख्याको 

०.५७ प्रलतशत (१५७) छन् ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.5. भाषा 

प्रते्यक जालतको आ-आफ्नै मातृिाषा हुन्छ । यस पालिकामा बसोबास गने अलिकांश जनसङ्खख्या (६६.५८%) िे 

तामाङ्ख िाषा बोल्छन् । त्यसैगिी   नेपािी िाषा ि दनुवाि िाषा बोल्नेको  सङ््खख्या िमश  १३.५३% ि  ९ % छन् 

। ३.८१ % मगि २.९२%  िाई ि २.६७% िे माझी िाषा बोल्छन् ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93%

5%

1%
1%

0%

1%

जालतगत जनसंख्याको लवतिण

जनजालत दलित के्षत्री, ठकुिी बाहुन अन्य

लचत्र 1: गाउँपालिकामा िहेका जातजालतको लवविण  

67%

13%

9%

4% 3%

3%

1%

भाषागि जनसंिा

तामाङ्ख

नेपािी

दनुवाि

मगि

िाई

माझी

अन्य

लचत्र 2: िाषा अनुसाि जनसंख्याको लवविण  
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2.1.6.1. उिेर अनुसार जन सङ्िा  

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको कुि जनसङ्खख्या मधे्य बािबालिकाको  सङ््खख्या  (०-१४ वषु उमेि समुह) ३३.१४ 

% िहेको छ । यस गाउँपालिकामा युवा अिाुत् १५- ३९ वषु उमेि समुहको जनसङ्खख्या ३४.६४ %, देस्खन्छ । जुन 

आलिुक रुपिे सलिय समुह हो । त्यसैगिी ४०-६९ वषु उमेि समुहको जनसङ्खख्या १७.६१ % िहेको छ ।  

पालिकामा ७० वषु िन्दा मालि उमेि समुहको जनसङ्खख्या २.१ % मात्र िहेको छ (वसु्तस्थिलत लवविण, बागमती 

प्रदेश, २०७६)।   

2.1.6.2. साक्षरिा अवथिा 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको कुि साक्षिता दि ५०.५८ % िहेको छ । कुि जनसङ्खख्याको झनै्ड आिा लहस्सा 

लनिक्षि देस्खन्छ  । पालिकाको मलहिा साक्षिता दि ४१.६३ % ि पुरुष साक्षिता दि ६०.४२ % िहेको छ । 

५ वषग िाति उिेर सिुहको साक्षरिा दर साक्षरिा प्रतिशि 

मलहिा साक्षिता ४१.६३ 

पुरुष साक्षिता  ६०.४२ 

कुि साक्षिता   ५०.५८ 

(स्रोत: (वसु्तस्थिलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६)) 
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2.2. आतिगक तवकास अवथिा 

2.2.1. िुि पेशा  

यस गाउँपालिकाका अलिकांश घिपरिवािको कृलष पेशामा संग्लग्न छन् । पालिकाको ५६.२४ % आय आजुन 

कृलषबाट हुन्छ । त्यसैगिी अलिकांश युवा करिब १३.८६ % बैदेलशक िोजगािमा संग्लन छन् । ज्यािा मजदुिी 

थिानीयको अको मुख्य पेशा हो ज्यािा मजदुिीिाई ११.३५ % िे मुख्य पेशाको रुपमा अपनाएका छन् ।   

तालिका 5: मुख्य पेशा अनुसाि संग्लग्न  

        (स्रोत: हरिहिपुिगढी, पाशु्वलचत्र, २०२१)  

 

2.2.2. कृतष ििा पशुपालन  

कृलष नेपािको जीडीपीमा योगदान ि िोजगािी लसजुना गने प्रमुख के्षत्र हो । िालष्टि य प्रवृलत्त पछ्याउँदै थिानीय तहहरू 

पलन मुख्यतया कृलष के्षत्रमा लनिुि छन् । गाउँपालिकाको १५.९५ % जलमन खेती योग्य िहेको छ । पालिकाको मुख्य 

पेशाको रुपमा िहेको कृलष तिा पशुपािन के्षत्रमा पालिकाको कुि जनसङ्खख्याको ५६.२४ % जनसङ्खख्या संग्लग्न 

िहेको छ । यस के्षत्रमा हुने मुख्य अन्नबािीमा िान, मकै, कोदो, गहँु, हुन् । अलिकांश घिपरिवाििे खाद्यान्नको िालग 

आफ्नै खेतबािीमा उब्जाउने गिेका छन् ।   

त्यसैगिी यहाँ हुने मुख्य नगदे बािीमा तोिी, आिु, िसुन, अदुवा, बेसाि, लति, दिहन बािीमा मास, मस्यांग, 

िटमास, केिाउ, लसलम, बोडी तिा तिकािी बािीमा बन्दाकोिी, काउिी, बन्दा, िसुन, प्याज, खुसाुनी,  मुिा, साग, 

टमाटि, िहेका छन् । त्यसैगिी र्िरु्ि खेतीमा जुनाि, सुििा, कागती, आँप, लिची, केिा, मुख्य हुन् । पालिकाको 

अन््न उत्पादन खपत तिा लवलिको अवथिािाई हेने हो िने यहाँ हुने अन्न उत्पादन घिायसी प्रयोजनका िालग प्रयोग 

हुने गिेको देस्खन्छ । त्यसैगिी तिकािी उत्पादनको िेिै जसो लहस्सा लविी गने गरिएको छ  । त्यसैगिी दिहनमा 

मास, मस्यांङ्ख, केिाउ उत्पादनको केलह मात्रा लबलि  गने गरिएको छ ।  पालिकामा र्िरु्ि पलन िेिैजसो लहस्सा 

लविी हुने गिेको देस्खन्छ ।  पालिकामा उत्पादन तिा लबिीको यलकन तथ्यांक िाखे्न गरिएको छैन । 

क्र.स. आम्दानीको स्रोि प्रतिशि(%) 

१ कृलष ५६.२४ 

२ वैदेलशक िोजगाि १३.८६ 

३ ज्यािा मजदुिी ११.३५ 

४ सेवा ( नीलज तिा सिकािी ) ९.२५ 

५ व्यापाि व्यवसाय ५.४७ 

६ अन्य ३.८३ 
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कृषकहरुिे िेिै जसो अन्न बालि तिा नगदे बालिको थिानीय िैिाने लबउको प्रयोग गने गिेका छन् िने तिकािी 

तिा र्िरु्िमा िने उन्नत जातको लबउ, लबरुवा िगाउने गदुछन । कृलष उत्पादनमा िोिै मात्रामा थिानीय 

प्राङ्खगारिक मिको प्रयोग गने गिेका छन्, िने  िासायलनक मिको प्रयोग पलन बढ्दो देस्खन्छ । तिकािी खेतीका 

िालग िासायलनक मिका सािै कुखुिाको मि को प्रयोग गने गरिएको छ ।  

अन्य थिानमा जसै्त यस पालिकामा पलन कृलष बालिमा लवलिन्न िोगहरु िागे्न गिेको छ । कृलष उत्पादनमा देस्खएका 

मुख्य िोगहरुमा र्ौजी लकिा, गबिा लकिा, डढुवा (पात पहेिो हुने ),पदेिो, र्िरू्िका बोट मने तिा ओइिाउने, 

िाता कलमिा िागे्न आलद हुन् ।  

तिाई के्षत्रमा अवस्थित हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको अलिकांश कृलषयोग्य जलमन मलििो ि उबुि छ । पालिकािे 

लवलिन्न उत्पादनको िालग पकेट के्षत्र तोकी उत्पादन बढाउने तरु् जोड लदएको छ । पकेट के्षत्र लवकास कायुिमिाई 

प्रिानमन्त्री कृलष आिुलनकीकिण कायुिम  मारु्त सहयोग गरििहेको छ । पालिकामा छुट्याइएका पकेट के्षत्रहरु 

को लवविण तालिकामा प्रसु्तत गरिएको छ । 

तालिका 6: पालिकामा िहेका कृलष पकेट के्षत्र  

वडा न उत्पादनको नाि थिान सम्भातवि अन्य थिान 

१ कागती पकेट सालवक वडा न २, ४  - 

१ जुनाि तिा सुििा सालवक वडा न २, ४  सालवक १ वडा 

१ अकबिे खुसाुनी सालवक वडा न २, - 

१ केिा ि वदाम सालवक वडा न ६ ि २ सालवक २  

५ िान  दुबाि खोिा बोलटलन  

५ आदुबा बसेिी सेपाहा मूजोि 

५ बेसाि लसम्रासु डाडा िनमना खोिा 

५ तिकािी , र्िरु्ि बोलटनी पेिुगे दुबुि िेग 

४ िान  ब्रहालबसे 
 

४ मकै, गहँु लसमिपुि 
 

४ तिकािी वेिपुि, जुटपानी, हाकपािा 
 

३ िान, मकै ४ ओटा ३ ओटा  

३ केिा खेलत  १० थिान  ३ थिान  

६ बेसाि  लचसापानी  

िमनदास , सानो/ठुिो 

कौवा  

८ बेसाि लचसापानी 
 

८ खुसानी लचनीिे डाडा  नकुिे  

( स्रोत: वडा िेिा/ छिर्ि २०७९) 
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गाउँपालिकामा अलिकांश परिवाििे पशुपािन गने गिेको पाइन्छ । मुख्य तिा कृलषको सहायक पेशाको रुपमा 

पशुपािनिाई अलघ बढाएको िएता पलन वतुमान अवथिामा व्यस्क्तगत तिा सामुलहक रुपमा व्यवसालयक 

पशुपािन बढ्दै गएको छ । पालिकामा  मुख्यतया कुखुिा, बाख्रा, गई, िैंसी, बंगुिको व्यवसालयक रुपमा उत्पादन 

हुने गिेको छ ।     

  

 

2.2.3. पयगटन  

हरिहिपुिगढी गाउँपालिका लवलवि जैलवक लवलविता सलहत लशवालिक के्षत्रमा अवस्थित छ। यस गाउँपालिका लित्र 

िेिै पयुटकीय गिव्यहरु छन् । सबै पयुटकीय थििहरु मधे्य हरिहिपुि गढी ि गढी दिबाि गाउँपालिका मातै्र 

निई लसनु्धिी लजल्लाकै प्रख्यात पयुटकीय थििको रुपमा िहेको छ । हरिहिपुि गढी १४ औ ंशताब्दी ईसा पूवुमा 

हरि लसंह देविे बनाएको िेिै पुिानो लकल्ला हो । यसको ऐलतहालसक ि पुिातास्त्वक महत्व छ । हिेक वषु यहाँ 

पयुटकहरूको िीड िागे्न गदुछ ।  

 

कुण्ड पोखिी, िोहसुि पोखिी, लजतपुिगढी, िौगालिक लवलविताको रुपमा समिि र्ाँट, चुिे के्षत्र देस्ख महािाित 

सम्मको िूिाग, लवलिन्न मठ मस्न्दि, गुम्बा पलन पालिकामा पने मुख्य पयुटकीय थििहरु हुन्  l  

 

र्ोटो 1: पशुपािनको स्थिलत  

र्ोटो 2: ऐलतहालसक हरिहिपुिगढी दिबाि के्षत्र  



 
हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको आवलिक योजना तजुुमा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)    

 

गाउँपालिकाको वसु्तस्थिलत लवविण                                                                                                                                                      12 

 

तालिका 7: पालिकामा िहेका मुख्य पयुटकीय थििहरु  

वडा  पयगटतकय थिलको नाि  

१ हरिहिपुिगढी लकल्ला, दिबाि 

२ िाइु संग्राहिय 

७ बुिगते गुम्बा, पेमा देहलिङ्ख गुम्बा, लशव मस्न्दि, अँिेिी गुम्बा 

८ लिलमिे लहल्लोक, िामचुवा गुम्बा 

 लजिपुिगढी 

 कुण्ड पोखिी, िोहसुि पोखिी  

(स्रोत:वडा िेिा/छिर्ि २०७९) 

2.2.4. उद्योग ििा व्यापार, व्यवसाय  

2.2.4.1. उद्योग 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिका कृलषमुखी गाँउपालिका हो । आलिुक जनगणना २०१८, अनुसाि करिब २६.३८ % 

उद्योगहरू कृलषसँग सम्बस्न्धत छन् । जबलक ३७.४० प्रलतशत िोक ि खुद्रा व्यापािसँग सम्बस्न्धत छ जहाँ अन्न वािी, 

तिकािी ि र्िरू्िका सािै अन्य उत्पादनको कािोबाि हुन्छ । व्यावसालयक उद्योगको उपस्थिलत अझै नगण्य छन् 

। गाउँपालिकामा र्लनुचि, िाईस लमि, दुि डेिी जस्ता साना केलह उद्योगहरू छन् । गाउँपालिकामा करिब ३७ 

होटि ि िेष्टुिेन्ट सञ्चािनमा छन् । यस गाँउपालिलकको मुख्य बजाि केन्द्र झनझने बजाि हो, िने चैनपुि बजाि ि 

श्रीपुि बजाि अन्य प्रमुख बजािहरू हुन् । 

क्र.सं उद्यिका प्रकार   सङ्िा  

१ कृलष वन तिा माछा पािन  १८५ 

२ उत्पादन सम्बस्न्ध  उद्यम  ९५ 

३ खानी,खलनज, ग्यास, खानेपानी तिा लनमाुण  २ 

४ होिसेि तिा खुद्रा व्यापाि  २२४ 

५ यातायात, सूचना तिा संचाि  १ 

६ होटेि तिा िेष्टुिेन्ट  ३७ 

७ लशक्षा  ५२ 

८ स्वास्थ्य तिा सामालजक कायु  १० 

९ अन्य  २० 

(स्रोत: िालष्टि य आलिुक सिेक्षण, २०१८) 

 

 



 
हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको आवलिक योजना तजुुमा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)    

 

गाउँपालिकाको वसु्तस्थिलत लवविण                                                                                                                                                      13 

 

2.2.4.2.  व्यापार व्यवसाय  

अलिकांश िूिाग ग्रालमण परिवेशको िहेको हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको मुख्य व्यपारिक केन्द्र झनझने बजाि 

चैनपुि ि श्रीपुि हुन । यस पालिकामा होिसेि तिा खुद्रा व्यापाि गरि जम्मा २२४ वटा पसि िहेका छन् (स्रोत्: 

िालष्टि य आलिुक सिेक्षण, २०१८) ।  

यहाँ बाट लनकासी हुने मुख्य वसु्तहरुमा तिकािी, र्िरू्ि, लचया, मास, मस्यांग, घु्य िहेका छन् । उपिोगको िालग 

आवश्यक सामानहरुको आपूलतुबाट अन्य शहिबाट हुने गिेको देस्खन्छ ि आयात हुने मुख्य वसु्तहरुमा खाद्यान्न, 

औषलि जन्य सामग्री, ित्ता कपडा, लनमाुण सामग्री, उन्नत जातका लबउ लबजन, िासायलनक मि आलद पदुछन् । 

गाउँपालिकामा िण्डािणको व्यवथिा नहँुदा थिानीय उत्पादनहरु लसिै  बजािमा जाने गदुछन् ।  

2.2.5. श्रि ििा रोजगारी  

प्रदेशको प्रलत व्यस्क्त आय अमेरिकी डिि १९४६ िहेको छ । दुई लतहाई िन्दा बढी नागरिक कृलष पेशामा संिग्न 

िहेको यस गाउँपालिकामा स्विावत िोजगािी ि आम्दानीको प्रमुख श्रोत पलन कृलषनै मान्न सलकन्छ । ति कलतपय 

अवथिामा मुख्य पेशा कृलष िएता पलन आय आजुनका िालग अन्य पेशामा पलन संग्लग्न िहेका छन् । थिानीय  

बालसन्दा कृलषको सािै ब्यापाि ब्यवसाय, उद्योग ,सेवा (लनजामती, प्रहिी, जंगी, लशक्षण ), वैदेलशक िोजगािी आलदमा 

संग्लग्न छन् । बागमती प्रदेशको बेिोजगािी दि ११.४ % छ िने यस गाउँपालिकाको बेिोजगाि दि उच्च छ 

(आ.ब.२०७९/०८० को नीलत तिा कायुिम ) । 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा प्रिानमन्त्री िोजगाि कायुिम संचािनमा िहेको छ । यस कायुिमको मुख्य उदे्दश्य 

संलबिानत: िोजगािीको हक सुलनलित गनुु हो । पालिकामा  आ.व २०७६/०७७ देस्ख २०७९/०८० सम्म सुलचकृत 

िएका बेिोजगािको  सङ््खख्या, तिा िोजगाि प्राप्त गनेको  सङ््खख्या तिा िोजगािीका लदन को लवविण तालिकामा 

उले्लख गरिएको ।  

तालिका 8:  िोजगाि सम्बस्न्ध लवविण  

क्र.सं. 

 

आतिगक वषग सुतचकृि 

बेरोजगार  

सङ्िा 

रोजगारीिा खतटएका 

व्यस्िको   सङ्िा  

कुल 

आयोजना  

कुल रोजगारीका 

तदन  

१ २०७६/०७७ १५६ - २२ - 

२ २०७७/०७८ १४२ १०३ १७ १०२९३ 

३ २०७८/०७९ ६०१ ६८ १४ ५६४९ 

४ २०७९/०८० ५७८ -  - 

( स्रोत: http://www.pmep.gov.np/esc/statistics ) 

 

http://www.pmep.gov.np/esc/statistics


 
हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको आवलिक योजना तजुुमा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)    

 

गाउँपालिकाको वसु्तस्थिलत लवविण                                                                                                                                                      14 

 

2.2.6. तवत्तीय सेवा  

सावुजलनक ि लनजी के्षत्रको सािै सहकािी के्षत्रको सहिालगता एवं लवकास मारु्त देश लवकास गने नीलत िाज्यिे 

लिएको छ । अिुतन्त्रको तल्लो तह सम्म कायु गने िएकोिे सहकािी के्षत्रिे स-सानो रुपमा छरिएि िहेका पँुजी, 

सीप, प्रलवलि आलदिाई एकलत्रत गिी देशको लवकासमा प्रिावकािी ढंगिे िगानी गनु सकेको खण्डमा अिुतन्त्रको 

लवकास हुने मात्र निई देश मा लवद्यमान बेिोजगािको समस्या पलन िेिै हद सम्म अन्त्य हुने देस्खन्छ ।  आ.ब. 

२०७५/०७६ सम्ममा देश मा ३४,७६३ लबलिन्न के्षत्रमा कायु गने सहकािी संथिाहरु िहेको देस्खन्छ । सहकािी 

सम्बस्न्ध  लशक्षा ि चेतनाको लवस्ताि नहुनु ि उत्पादन तिा िोजगािी वृस्िमा यस के्षत्रवाट खासै योगदान पुयाुउन 

नसकु्न ि वचत ि ऋणको कािोबािमा मात्र केस्न्द्रत हुनु सहकािीको प्रमुख समस्याको रुपमा देस्खन्छन । 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा लवत्तीय सेवा प्रदान गने जम्मा ८ वटा लवलिन्न लकलसमका लवत्तीय संथिाहरु िहेका छन् 

। जसको लवविण तालिकामा उले्लख गरिएको छ ।   

क्र.सं. तवतत्तय संथिाको नाि प्रकार 

१ हरिहिपुिगढी साना लकसान कृलष सहकािी संथिा  सहकािी  

१ सुनौिो लवहान मलहिा बचत तिा ऋण सहकािी संथिा सहकािी 

२ सुनाखिी सहकािी संथिा  सहकािी  

३ िघुउद्यमी  सहकािी संथिा  सहकािी  

४ हातेमािो िघुउद्यमलशि सहकािी सथिा  सहकािी 

५ जािा िघुलवत्त  िघुलवत्त  

६ माउिी िघुलवत्त िघुलवत्त  

७ सािना िघुलवत्त  िघुलवत्त  

     ( स्रोत: वडा िेिा/छिर्ि, २०७९) 
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2.3. सािातजक तवकासको अवथिा 

2.3.1. स्वास्थ्य ििा पोषण 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा जम्मा ११ वटा स्वास्थ्य संथिा िहेका छन् । जसमधे्य ४ स्वास्थ्य चौकी ि ७ सामुदालयक 

स्वास्थ्य ईकाई िहेका छन् । यस्ता स्वास्थ्य संथिामा लविामी जाँच, औषिी लवतिण, पोषण सेवा, प्रसुती सेवा, गिुवती 

जाँच, ल्याब सेवा, खोप सेवा, परिवाि लनयोजन सेवा, लिटालमन ए खुवाउने तिा अन्य उपचािात्मक सेवाहरू उपिब्ध 

िहेका छन् । पालिकामा समय समयमा लनशुल्क स्वास्थ्य लशलवि संचािन पलन संचािन गने गरिएको छ । आिाििूत 

स्वाथ्य उपचाि थिानीय स्वास्थ्य चौकीबाट प्राप्त हुने िएता पलन िप उपचािका िालग थिानीयहरू हेटौडा तिा 

काठमाडौकँा लवलिन्न अस्पतािमा जाने गिेका छन् । गाउँपालिकामा ५ शैयाको अस्पताि लनमाुण िएको छ िने 

१५ शैयाको अस्पताि लनमाुणािीन छ (स्रोत: लदघुकालिन सोचं तिा योजना तजुुमा गोष्टी २०७९ ) । 

तालिका 9: वडागत स्वास्थ्य संथिाको लवतिण   

वडा नं. स्वास्थ्य संथिाको नाि थिान/ठेगाना 

१ हरिहिपुिगढी स्वास्थ्य चौकी  जलतपुि 

१ चीसापानी सामुदालयक स्वास्थ्य  ईकाइ आकाशे डाँडा 

२ ितनपुि स्वास्थ्य चौकी  ितनपुि 

५ सामुदालयक स्वास्थ्य इकाई  ििय खोिा 

४ महेन्द्रझ्याडी प्रािलमक स्वास्थ्य केन्द्र  बेिपुि 

३ कुशदमाि स्वास्थ्य चौकी  कुशदमाि 

६ सामुदालयक स्वाथि ईकाई हरिहिपुि 

६ सानो कौवा स्वाथि इकाई  सानो कौवा 

६ सानो कौवा- बेलस स्वाथि इकाई  बेलस टोि 

७ सामुदालयक स्वास्थ्य इकाई कटहि  कटहि 

७ सामुदालयक स्वास्थ्य  इकाई  िुताहा 

( स्रोत: वडा िेिा/छिर्ि, २०७९) 

र्ोटो 3 क्यानेश्वि स्वास्थ्य चौकी  
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यस गाउँपालिकामा पालिकाका उमेिनुसाि खोप िगाएका बािबालिकाको लवविण यस प्रकाि छ ।  

तालिका 10: बािबालिकािे लिएको खोपको अवथिा  

खोपको प्रकार  प्रतिशि  

पूणु खोप प्राप्त १ वषु मुलनको बािबालिकाको प्रलतशत  ५८.५ 

लबलसजी खोप प्राप्त १ वषु मुलनको बािबालिकाको प्रलतशत ८६.१ 

डीपीलट, हेपा.बी ि एचआईिी १ खोप १ वषु मुलनको बािबालिका को प्रलतशत  ८६.३ 

डीपीलट, हेपा.बी ि एचआईिी ३ खोप १ वषु मुलनको बािबालिका को प्रलतशत  ७८.८ 

पोलियो खोप १ वषु मुलनको बािबालिका को प्रलतशत  ७९.४ 

लपलसिी ३ खोप ७७.५ 

दादुिा/ रुबेिा २ खोप प्राप्त १२-२३ मलहना मुलनको बािबालिका को प्रलतशत  ४९.९ 

जापालनज एने्सर्िाईलटसको खोपप्राप्त १२-२३ मलहना मुलनको बािबालिका को प्रलतशत   ६०.६ 

(स्रोत: (वसु्तस्थिलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६) 

2.3.2. तशक्षा  

कुनै पलन के्षत्रको सामालजक तिा आलिुक लवकासमा लशक्षािे महत्वपूणु िूलमका खेिेको हुन्छ । लशक्षा मानव 

लवकासको एक महत्वपूणु सूचक पलन हो । कुनै पलन थिानको लवकासको स्ति पलहचान गनु प्रयोग गरिने सूचकहरू 

मधे्य लशक्षा पलन एक हो । यो सामालजक परिवतुन मापन गने उपकिणको रूपमा पलन िहेको छ । 

जनगणनाको तथ्याङ्कका आिािमा ९२९१ जनािे प्रािलमक (३३.५१ प्रलतशत), ६१६ िे लनम्न माध्यलमक (२.२२ 

प्रलतशत), ६६६ िे माध्यलमक (२.४० प्रलतशत), १६९ िे उच्च माध्यलमक (०.६१ प्रलतशत), ५० जनािे स्नातक (०.१८ 

प्रलतशत)  ि ७ जनािे स्नातकोत्ति तह (०.०३ प्रलतशत) उत्तीणु गिेका छन् । यस गाउँपालिकामा कूि जनसङ्खख्याको 

३९.४६ प्रलतशत लनिक्षि छ (वसु्तस्थिलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६)।  

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको कुि साक्षिता दि ५०.५८ % िहेको छ (वसु्तस्थिलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६)। 

िगिग ३.३० प्रलतशत पढ्न ि िेख्न सके्न सामान्य साक्षि छन् ।  

 

र्ोटो 4 महेन्द्रझ्याडी प्रािलमक  स्वास्थ्य केन्द्र  
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हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा माध्यलमक तहका ८ वटा ि आिाििूत तहका ४० वटा गिी जम्मा ४८ वटा शैलशक 

संथिाहरु िहेका छन् । पालिकाका ८ वटै वडामा शैलशक संथिाहरु हिेक छन् । वडा नं ७ बाहेक सबै वडामा 

माध्यलमक लवद्यािय िहेका छन् । प्रालवलिक लशक्षा अिगुत  कम्प्पु्यटि, ईस्न्जनीरिनङ्ख ि िेटेनेिी लशक्षा संचािन छन् 

। 

लवद्यािीहरु माध्यलमक तह सम्मको लशक्षाका िालग थिानीय लवद्याियमानै जाने िएता पलन उच्च लशक्षाका िालग 

गाउँपालिका बालहि लबशेष गरि हेटौडा, लसनु्धिी, काठमाडौ ँजस्ता शहिमा जाने गिेका छन् । 

गाउँपालिकामा िहेका लवद्याियहरुमा सबै लवद्याियका आफ्नै िौलतक संिचना छन् । यद्यलप िौलतक संिचनाहरु 

पयाुप्त िने छैनन् । िेिैजसो लवद्याियका िवनहरु सिकािी िवन मापदण्ड अनुसािका छैनन् । पालिकालित्र िहेका 

लवद्यािय मधे्य कुनै पलन लवद्याियमा व्यवस्थित पुस्तकािय छैन । सबै लवद्याियमा ईन्टिनेटको व्यवथिा छैन । 

नक्शा 4: शैलक्षक संथिाको लवतिण  

३९.४६

३.३

५७.२४

साक्षरिा दर

लनिक्षि

सामान्य िेखपढ

साक्षि

लचत्र 3: गाउँपालिकाको साक्षिताको अवथिा  
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त्यसैगिी सबै लवद्याियहरुमा सौचािय िएता पलन छात्र, छात्रा तिा कमुचािीका िालग छुट्टाछुटै्ट सौचािय छैन िने 

िएका सौचािय पलन सर्ा तिा व्यवस्थित छैनन् ।  सुिलक्षत खानेपानीको व्यवथिा पलन सबै लवद्याियमा पुगेको 

छैन । शैलक्षक संथिामा र्ोहोि व्यवथिापनका िालग कुनै ठोस व्यवथिा छैन । शैलक्षक संथिामा िौलतक संिचना 

अपाङ्गमैत्री तिा बाि मैत्री बन्न सकेका छैनन् ।  

  

 

 

2.3.3. ितहला ििा बालबातलकको स्थिति  

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा मलहिाको स्थिती िाम्रो देस्खन्छ । यस पालिकामा कुि घिपरिवाि मधे्य १७.२३ % 

घिमुिी मलहिा िहेका छन् । जलमन ि घिमा मलहिाको स्वालमत्व िएको घिपरिवाि िमश: ५.७३ % ि  १. ५३ % 

िहेका छन् । त्यसैगिी गाउँपालिकामा मलहिा साक्षिता दि ४१.६३ %  िहेको छ (वसु्तस्थिलत लवविण, बागमती 

प्रदेश, २०७६) ।  

गाउँपालिकामा मलहिा लहंसा एवं छुवाछुत सम्बस्न्ध घटनाहरु न्यालयक सलमलतिे हेदुछ । न्यालयक सलमलतमा घटना 

दताु िएपछी न्यालयक लनरुपण तिा मेिलमिापको प्रलियाबाट घटना लकनािा िगाउने गरिन्छ । यी दुवै प्रलियाबाट 

समािान हुन नसकेका घटनाहरुमात्र प्रशासन तिा न्यापालिकामा जान्छन । न्यालयक सलमलत गाउँपालिका प्रमुखको 

संयोजकत्वमा गठन िएको छ ।    

नगिको कुि जनसङ्खख्याको आिा िन्दा बढी ५२.१२ % मलहिा िहेको यस गाउँपालिकामा मलहिाहरु िाजनीलतक 

रुपमा पलन सलिय छन् । हरिहिपुिगढी गाउँपालिका मलहिाहरु आमा समूह, मलहिा समूह जस्ता समूहमा आवि 

िहेि लवलिन्न सामालजक लियाकिापमा संग्लग्न िहदै आएका छन् ।  त्यसैगिी गाउँपालिकामा संचािन हुने लवलिन्न 

योजना, कायुिम तिा परियोजनाको लनमाुण, संचािन, व्यवथिापन ि ममुत सम्भाि सम्बस्न्ध कामका िालग गठन 

हुने उपिोक्ता सलमलतमापलन िहेि मलहिाको उपस्थिलत िाम्रो छ । पालिकाको लवकास लनमाुणका कायुमा पलन 

मलहिाको सलिय सहिालगता हिेको देस्खन्छ । 

र्ोटो 5: श्री जनज्योलत आ.लव र्ोटो 6: श्री महेन्द्रझ्याडी मा.वी. 
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त्यसैगिी गाउँपालिकामा बािबालिकाको स्थिती पलन िाम्रो देस्खन्छ । कुि जनसङ्खख्याको ४५.६५ % बािबालिका 

िहेको यस पालिकाका सबै बािबालिकािे उमेि अनुसाि प्राप्त गनुुपने खोप सेवा प्राप्त गिेका छन् । पालिकामा 

आिाििूत तहको कुि िनाुदि १२०.६१ छ जसमा बालिकाको िनाुदि १२१.०८ छ, िने बािकको िनाुदि १२०.१४ 

िहेको छ । त्यसैगिी माध्यलमक तहको कुि िनाुदि ६८.७३ छ । जसमा  बालिकाको िनाुदि ६७.२६ ि बािकको 

िनाुदि ७०.१९ िहेको छ त्यसैगिी पालिकामा आिाििूत तह ि माध्यलमक तहमा बािबालिकाको खुद िनाुदि 

िमश ९४.०४ ि ५९.२५ िहेको छ (वसु्तस्थिलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६) ।  

बािबालिकाको आफ्नो लवचाि िाखे्न तिा वृलत लवकासक िालग बाि क्लबको थिापना तिा संचािन िएका छन् । 

त्यसैगिी गाउँपालिका बाि मैत्री थिानीय शासन संचािनका िालग पलन प्रयासित छ । 

2.3.4. युवा ििा खेलकुद  

युवा कुनै पलन थिानका लवकासका सम्वाहक हुन् । युवा शस्क्तको परिचािन बाटनै लवकास सम्भब हुन्छ । 

हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको जनसङ्खख्याको बनौट हेदाु कुि जनसङ्खख्याको झनै्ड ३६.६४ % लहस्सा युवाको 

िहेको छ (वसु्तस्थिलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६) ।  यो  सङ््खख्या बागमती प्रदेशमा ३५.७९ % िहेको छ । 

नेपािमा पलछल्लो समयमा युवाहरु लवदेलशने िम बढ्दै गईिहेको िने यसबाट हरिहिपुिगढी गाउँपालिका पलन 

अछुतो िहन सकेको छैन । गाउँपालिकाबाट लवशेष गरि बैदेलशक िोजगािी, लशक्षा तिा िोजगािीका िालग युवाहरु 

बालहरिने िम बढ्दो छ । यद्यलप पालिकािे युवावगुिाई थिानीय स्तिमानै लटकाई िाख्न लवलिन्न प्रोत्साहनका 

कायुिम गदै आइिहेको छ ।   

शािीरिक तिा मानलसक लवकास सािै अनुशालशत युवा पुस्ताको लवकासका िालग हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकािे 

खेिकुदको लवकासिाई पलन प्रािलमकताका साि कायु गरििहेको छ । गाउँपालिकािे खेिकुदको लवकासका िालग 

लवलिन्न प्रयासहरु िईिहेका छन् । पालिकाका लवलिन्न थिानमा खेि मैदानहरू लनमाुण गने, खेिकुद प्रलतयोलगता 

आयोजना गने जस्ता कायु गरििहेको छ । गाउँपालिकािे युवा खेिाडीहरुको मनोबि बढाउन लवलिन्न प्रोत्साहनका 

कायुिम समेत संचािन गरििहेको छ ।  

वडा नं. नाि थिान 

१ गैरिगाउँ खेि मैदान गैरिगाउँ 

१ वस्स्तपुि खेि मैदान वस्स्तपुि 

१ कँूडुिे खेि मैदान कँूडुिे, लचसापानी 

१ हरिहिपुिगलद दिवाि खेिमैदान  गडी वसेिी 

२ चैनपुि रु्टबि मैदान  चेनपुि 

२ रु्टबि मैदान  बखर्त 

२ रु्टबि मैदान  जखौिे 
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वडा नं. नाि थिान 

२ किाते कोटु  वखर्त 

४ रु्टबि चौि,  झ्याड़ी लसमिपुि 

४ बाह्रलबसे रु्टबि मैदान  बाहुलबसे 

४ हाकपािा रु्टबि मैदान हाकपािा 

४ िुथे्र रु्टबि मैदान  िुथे्र जुटपानी 

३ किाते कवडु हि हरिहिपुिगढी ३ 

३ रु्टबि मैदान  गुजी  

३ िलिबि मैदान  गुजी  

३ ब्याटलमन्टन कोटु तिा ब्यायाम थिि गुजी  

६ िौगेदोिान खेि मैदान  िौगेदोिान 

६ ढप्साि, खेि मैदान  ढप्साि, 

६ रू्टबि  मैदान  
 

६ िांगेचुिी खेि मैदान  िांगेचुिी 

७ कबडु हि  क्वटाि 

७ लमनी पाकु  क्वाटाि 

८ रू्टबि मैदान  पाँचतिे  

( स्रोत: वडा िेिा/ छिर्ि २०७९) 

 
 

 

2.3.5. धातिगक, सांसृ्कतिक र ऐतिहातसक थिल 

सम्पदा व्यस्क्तगत ि सामूलहक पलहचानको िालग महत्त्वपूणु छ । नेपाि दलक्षण एलसयाको एक प्राचीन देश हो ि 

यसको संसृ्कलत तिा  सम्पदा लवश्व प्रलसि छ। हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा लवलिन्न जातजालतको संगम हो यहाँ  

र्ोटो 7: ब्याटलमन्टन कोटु , वडा ५  र्ोटो 8: खेि मैदान   
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बसोबास गने सबै जातजालतको  आफ्नै िाषा, पिम्पिा, संसृ्कलततिा प्रचिन छन् । िालमुक समािोह ि 

चाडपवुहरूमा मालनसहरू पूजा गनु मस्न्दिहरूमा जान्छन् ।  

पालिकामा िालमुक महत्वका लवलिन्न मस्न्दि तिा गुम्बाहरु िहेका छन् । कालिका मस्न्दि, ित्नदेवी मस्न्दि, 

लशवमस्न्दि, जिेश्वोि िान मस्न्दि, सामलिङ्ख लतिु गुम्बा, माया बौि छोिदेंन गुम्बा, पे्रमा िपोलिंग गुम्बा, मामेन 

छोिदेंन गुम्बा, लिलमिे डाडा गुम्बा मुख्य िालमुक थििहरु हुन् । पालिकामा िहेका िालमुक थििहरुको लवविण 

अनुसूचीमा प्रसु्तत गरिएको छ । 

गाउँपालिकामा मनाईने मुख्य चाडपवुहरुमा दशै, लतहाि, लतज, साउने सङ््खिािी, जनै पूलणुमा, लशविालत्र, माघे 

सङ््खिािी, चैते दशैं, बैशाख पूलणुमा िगायतका चाडपवुहरू मनाइन्छ गाईजात्रा, तमु ल्होसाि, ग्याल्वो ल्होसाि, 

सोनाम ल्होसाि, उिौिी उिौिी, चाडपवु िुमिामका साि मनाईन्छ । लवलिन्न जातजालत तिा र्िक र्िक िमु 

माने्नहरुको बसोबास िएता पलन सामालजक सौहादुता कायम  छ ।  

हरिहिपुिगढी दिबाि गाउँपालिकामा पने मुख्य ऐतालहलसक थिि हो । ऐतालहलसक नेपाि अंगे्रज युि थिाको रुपमा 

िहेको गढी दिबाि पयुटलकय दृलष्टिे अलन महत्वपूणु िहेको छ । यस ऐतालहस सतहको लवकास तिा पुनथिापनाका 

िालग गुरुयोजना बनाई सोलह अनुसाि कायु िईिहेको छ ।पालिका बाहेक प्रदेश सिकाि ि संलघय सिकाििे पलन 

यस कायुमा  सहयोग गरििहेको छ ।  

गाउँपालिकाका लवलिन्न शवदाह थििहरु िहेका छन् । लवलिन्न जलत तह िमुका आिािमा घाट, लचहानका िालग 

थिान छुट्याइएको छ । संसृ्कलतक, िालमुक तिा जातीय महत्वो िाखे्न यस्ता थिानको संिक्षण ि लवकासका िालग 

नक्शा 5: िालमुक थिािहरुको वतिण  
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पालिकािे कायु गदै आइिहेको छ । पालिकामा िहेका शवदाह थििहरुको लवविण अनुसूचीमा प्रसु्तत गरिएको 

छ  । 

2.3.6. सुरक्षा  

गाउँपालिकामा सुिक्षाको िालग ४ वटा प्रहिी कायाुियिे नागरिकिाई सुिक्षा  प्रदान गरििहेका छन् । 

गाउँपालिकामा सामान्य चोरि, झैझगडा, घिायसी लववाद जस्ता सामान्य बाहेक सुिक्षा सम्बस्न्ध अन्य जलटि 

घटनाहरु देस्खदैनन । शास्ि सुिक्षाका िालग सुिक्षाकमी २४ सै घण्टा तैनाि िहेकोिे यहाँको शास्ि सुिक्षाको 

स्थिती िाम्रो देस्खन्छ ।   

तालिका 11: सुिक्षा लनकायको लवविण  

वडा नं प्रहरी चौकीको नाि सुरक्षाकिी  सङ्िा 

१ हरिहिपुिगढी प्रहिी चौकी ७ 

४ प्रहिी चौकी महेन्द्र झ्याड़ी ७ 

३ हरिहिपुिगढी प्रहिी चौकी  ५ 

७ क्यानेश्वि प्रहिी चौकी ५ 

(स्रोत : वडा िेिा/ छिर्ि, २०७९) 

 

 

  

र्ोटो 9: प्रहिी चौकी महेन्द्रझ्याडी 
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2.4. पूवागधार ििा शहरी तवकास 

2.4.1. भूउपयोग  

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको कुि के्षत्रर्ि ५३४७.२७ हेक्टि िहेको छ । पालिकाको िू-उपयोगको लवविण 

अनुसाि गाउँपालिकाको सबै िन्दा िेिै जलमन वन के्षत्रिे ओगटेको छ । त्यसैगिी खेतीयोग्य जलमन १५.९५ %, ६.९६ 

% खोिा लकनाि के्षत्र, १.२८ झाडी के्षत्रिे ओगटेको छ । पालिकाको िूउपयोग लवविण तालिकामा प्रसु्तत गरिएको 

छ । 

तालिका 12: गाउँपालिकाको वतुमान िूउपयोग लवविण  

वतुमान िूउपयोग लवविण   के्षत्रर्ि (हेक्टि) प्रलतशत (%) 

बाँझो जमीन ७०.५ ०.२० 

वस्ती १८३.७ ०.५३ 

झाडी ४३९.६ १.२८ 

खेतीयोग्य ५४८४.८ १५.९५ 

वन जंगि २४७७८.२ ७२.०५ 

खोिा/ जिस्रोत ४१५. १.२१ 

खोिा लकनाि तिा बगि २३९३.१ ६.९६ 

घाँसे के्षत्र  ६२५.८ १.८२ 

जम्मा  ७०.५ १०० 

 स्रोत: GIS नक्शा ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 नक्शा 6: गाउँपालिकाको लवद्यमान िूउपयोग नक्शा  
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2.4.2. वस्ती, आवास ििा सावगजतनक तनिागण 

यस गाउँपालिकाका मुख्य बस्स्तहरुमा बसेिी, गुजीडाँडा, हकप, झनझने, िामडाँडा, लचसापानी, िुताहा, पाििे, 

पतु जामुने, आलद हुन् । पालिकामा िहेका मुख्य वस्तीको लवविण तालिकामा प्रसु्तत गरिएको छ ।  

तालिका 13: वडागत मुख्य वस्तीको लवविण  

वडा िुि वस्ती 

१ आकासे डाँडा, बस्तीपुि र्ाँट, गोठडाँडा, किकिे, कोल्टी 

२ बखर्ि, चैनपुि बजाि, जकौिी, जमेडाँडा, झनझने, पलतुहैनी, ितनपुि, श्रीपुि बजाि, 

सोकागाँउ 

३ ब्रहमिान, घणे्ट, गुजी, हायुटाि, कुरुिे, लतनकुना   

४ बाह्रलवसे, गुरंुगटोि, जुटपानी, मालिल्लो हकुपािा, लसमपुि, तल्लो हकुपािा 

५ आँपटाि, िल्खाडा, बोटेनी, सेपाहा, लसन्दुिे दोिान, उचाि ढंुगा 

६ बेसीटोि, िंगचुिी, िंगेदोिान, सानो कुवा, ठूिो कुवाडाँडा 

७ िुमे्व, कुन्डा डाँडा, पन्थ चउिी, पिािाही, पुिानोगाउँ, सानो िुमे्ब 

८ िािुतेिे, जमुनेपताु, पाििे, ठूिो ढाँड खोिा गाउँ, लतिबािी 

(स्रोत: वडा िेिा/छिर्ि २०७९) 

गाउँपालिकामा ९९.२८ % परिवाि आफ्नै स्वालमत्वको घिमा बसोबास गदुछन ।  मात्र ०.३७ %  िाडाको घिमा 

बसे्न ि बाँलक अन्य स्वालमत्व िएको घिमा बसोबास गदुछन । घिको गाह्रोका आिािमा हेदाु ३७.५५ %  घि परिवाि 

माटोको जोडाई िएको घिमा बसोबास गदुछन् । यस पालिकामा ढिान गिेको लपल्लिवािा मात्र ०.०३ % िहेका 

छन्  िने लसमेन्टको गाहो िएका घिमा बसे्न परिवािको  सङ््खख्या मात्र ०.५९ % िहेको छ ।  २०७२ को िूकम्प 

पलछ यस के्षत्रमा बने्न घिहरुमा लपल्लिवािा ढिान गिेको घि, तिा जस्तािे छाना छाउने प्रचिन बढ्दै गैिहेको छ 

। 

  

 
र्ोटो 10: पिम्पिागत शैिीका घिहरु र्ोटो 11: थिानीय वस्ती, वडा नं ३ 
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सावगजतनक भवन  

पालिकामा िहेका मुख्य सावुजलनक िवनमा नगिपालिका कायाुिय, वडा कायाुिय, स्वास्थ्य संथिा आलद हुन् । 

त्यसैगिी सामुदालयक िवन पलन पालिकामा िहेका मुख्य सावुजलनक िवनको सुलचमा पदुछन । यी सामुदालयक 

िवनमा लवलिन्न सामालजक छिर्ि, बैठक, तालिम जस्ता कायुिम संचािन हुन्छन । 

सामुदालयक िवन लवलिन्न संघ संथिा, पालिका तिा वडाको बजेटबाट लनमाुण िएका हुन् । यस्ता िवनहरूमा 

खानेपानी, शौचािय र्लनुचिको कलम जस्ता समस्या िहेका छन् ।   

तालिका 14: सामुदालयक िवनको इव्रण  

वडा नं. सािुदातयक भवनको नाि थिान भवनको प्रकार  

१ सुनौिो लवहान मलहिा बचत तिा ऋण सहकािी संथिा  वसेनी पक्की 

२ िाई संग्राहिय ितनपुि पक्की 

५ आमा समूह बलतुनी  कच्ची  

७ पििाही सामुदालयक वन पििाही पक्की 

(स्रोत: वडा िेिा/ छिर्ि २०७९ ) 

2.4.3. सडक ििा यािायाि 

सडक पूवाुिािको पलन पूवाुिाि हो । सडक तिा यातायातिाई लवकासको मुख्य संवाहकको रुप्मा पलन लिन 

सलकन्छ । यसिे उद्योग, व्यापाि, सञ्चाि, लवद्युत, स्वास्थ्य, लशक्षा, बजाि, प्रलवलि, खानेपानी आयोजना आलद जस्ता 

महत्वपूणु सामालजक आवश्यकताको व्यवथिापनमा सहयोग पुयाुउछ । सडक सञ्जाि ि यातायात सुलविािे 

उत्पादकहरूिाइु आफ्नो उत्पादन ि वसु्तहरू बजािमा आपूलतु गनु ि िप िोजगािी लसजुना गनु मद्दत गदुछ । 

मदन िण्डािी िाजमागुिे यस पालिकिाई लछमेलक लजल्ला संग लसिा जोडेको छ । गाउँपालिकामा पने मुख्य 

सडकको लवविण अनुसूचीमा प्रसु्तत गरिएको छ । 

सडकको स्तर  सडकको नाि लम्बार्ग (तक.ति) 

लर्डि सडक ििान – चतािा – गाइुघाट – कटािी – लसनु्धिी – हेटौडा २६.३० 

किेक्टि सडक  ५६.१० 

थिानीय सडक  ३२७.२१ 

जम्मा िम्बाइु ४०९.६१ 

 

यस गाउँपालिकाको मदन िण्डािी िाजमागुमा सावुजलनक यातायात संचािन हुन्छन । यसका सािै अन्य केलह 

सडक खण्डमा सावुजलनक यातायात संचािन हुन्छन । लनलज सवािी सािन िने अन्य िेिै सडक खण्डमा संचािन 

हुन्छन । गाउँपालिकामा चल्ने यातायातका सािनहरूमा मोटिसाइकि मुख्य हुन् ।  त्यसैगिी लजप, मोटिसाईकि, 
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टि याक्टि, टेम्पो ,आलद  पलन लछटपुट रुपमा चल्छन । मुख्य गरि  थिानीय उत्पादनहरु  र्िरु्ि ,तिकािी , पशुजन्य 

उत्पादन पालिका बालहि ढुवानी गनु तिा ित्ताकपडा, खाद्यान्न, कृलष सामग्री (मि, लवउ)लनमाुण सामग्री (लसमेन्ट, 

बािुवा, डस्ण्ड, जस्तापाता आलद) जस्ता समाग्रीहरू पालिकामा आयात गनु ठुिा मािबाहक टि क पलन चल्छन ।  

गाउँपालिकामा िएका सडकहरुमा सुख्खा मलहनामा यातायात संचािन िएता पलन आवश्यक थिानमा कल्भटु, 

ग्यालवन वाि, नािीको व्यवथिा निएका तिा कच्ची सडक िएकोिे वषाुतको मौसममा िने सबै ठाउँमा यातायात 

संचािनमा समस्या छ । गुजी बसपाकु पालिकामा िहेको एक मात्र बसपाकु हो ।  

 
 

 

 

2.4.4. खानेपानी ििा सरसफाई 

सुिलक्षत लपउने पानी मौलिक मानव अलिकाि हो । सुिलक्षत लपउने पानी आपूलतुमा पहँुचिे सिसर्ाइु ि स्वच्छता 

सुलनलित गदुछ जसिे स्वस्थ्य जीवनस्ति प्रविुन गदुछ। हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाका अलिकांश जन सङ््खख्या  

पानीको आवश्यकताका िालग नढालकएको इनािमा लनिुि छन् । यस गाउँपालिकामा २ हजाि ७२३ घििुिी, करिब 

५९ % कुवामा लनिुि छन् िने १ हजाि २ सय ३४ घििुिी, करिब १७ % िे िािा वा पाइपबाट खानेपानी प्राप्त गछुन् 

। िािा वा पाइपिाइनबाट घिपरिवािमा खानेपानीको आपूलतुका िालग लवलिन्न प्राकृलतक मुहानबाट पानी संकिन 

गरिन्छ।  

क्र.सं खानेपानीको श्रोि प्रयोग गने घरधुरी  

सङ्िा 

प्रतिशि 

१ नढालकएको इनाि, कुवा २७२३ ५९.३८ % 

२ िािा वा पाइप १२३४ २६.९१ % 

३ ढालकएको इनाि २३२ ५.०६ % 

४ नदी खोिा १६६ ३.६२ % 

५ अन्य १२४ २.७० % 

६ वोरिङ्ग ८५ १.८५ % 

र्ोटो 12: मदन िण्डािी िाजमागु  र्ोटो 13: गाउँपालिकामा संचािन हुने यातायातका सािनहरु 
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७ िाहा निएको २२ ०.४८ % 

जम्मा ४५८६ १००.०० % 

(स्रोत (जनगणना, २०६८)) 

 

2.4.5. तसँचाई पूवागधार  

गाउँपालिका अलिकांश ब्यस्क्तहरु कृलष पेशामा संिग्न छन् । कृलष के्षत्रको उत्पादन तिा उत्पादकत्व बढाउन 

लसँचाईको महत्वपूणु िूलमका िहन्छ । गाउँपालिकामा खोिा, खोल्सी तिा मुि जस्ता स्रोतबाट लसँचाईको िईिहेको 

छ । सबै वडामा कुनै न कुनै प्रकािका पानीका स्रोतबाट लसँचाई हुदै आइिहेको छ ।  

पालिकाको कुि के्षत्रर्िको करिब १५.९५ % खेलतयोग्य जलमन िहेको छ, िने ५६.२४ % जनसङ्खख्याको मुख्य 

पेशा कृलष िहेको छ । यस पालिकामा िएका खोिा, खोल्सी तिा मूिबाट खेतीयोग्य जलमनमा लसँचाईको व्यवथिा 

गरिएको छ । वस्तीपुि लसँचाई योजना, ककािे लसँचाई योजना, झ्याड़ी र्ाँट लसँचाई, बसि लसँचाई, तमि खोिा 

लसँचाई, आँपडाँडा लसचाई, मालिल्लो पिािाही लसँचाई योजना आलद पालिकामा िहेका मुख्य लसँचाई योजना हुन् ।  

त्यसैगिी पालिकामा लिफ्ट लसँचाई बाट पलन खेतीयोग्य जलमनमा लसँचाईको व्यवथिा गरिएको छ । ठुिोमुहन लिफ्ट 

लसचाई, िाटी खोिा गाउ लिफ्ट लसचाई, दुबािखोिा गाउ लिफ्ट लसचाई, लसमिास गाउ लिफ्ट लसँचाई, झवूाडी बन्चिे 

लिफ्ट लसँचाई, चैनपुि क्षपुि लिफ्ट लसँचाई आलद पालिकामा िहेका मुख्य लिफ्ट लसँचाई हुन् । 

पालिकाको वडा न ८ मा  पोखिीकोबाट लसँचाईको व्यवथिा गरिएको छ । कािी खोिा लसचाई पोखिी, यागाि टोि 

लसचाई पोखिी, मालिल्लो जमुने लसचाई पोखिी, पताु गाउ लसचाई पोखिी, िापाखोल्चा लसचाई पोखिी, पाििे 

लसचाई पोखिी, मगि डाडा लसचाई पोखिी, च्याने लसचाई पोखिी, बाहुन डाडा लसचाई पोखिी, िाम चुबा लसचाई 

पोखिी पालिकामा िहेका मुख्य लसँचाईपोखिी हुन् । गाउँपालिकामा िहेका लसँचाई योजना तिा स्रोतहरुको लवविण 

अनुसूचीमा प्रसु्तत गरिएको छ । 

2.4.1. तवद्युि् ििा वैकस्िक ऊजाग 

यस गाउँपालिकाका अलिकांश घििुिीिे प्रकाशको मुख्य स्रोतको रूपमा सौयु ऊजाु प्रयोग गछुन्। ४,५८६ 

घिपरिवाि मधे्य २,७७८ (६०.५८) % घििुिीिे बत्तीको िालग सौयु ऊजाु प्रयोग गछुन्। दोस्रो थिानमा ४७० 

(१०.२५%) घिपरिवाििे मलट्टतेि प्रकाशको स्रोतको रूपमा प्रयोग गछुन्। गाउँपालिकामा एकदमै िोिै घिपरिवाि, 

२९ घििुिी (०.६३%)  मा मात्र लबजुिीको पहँुच छ (जनगणना, २०६८) ।  

गाउँपालिकाका सबै वडामा िालष्टि य प्रसािण मार्तु लवद्युत सेवा पुगेको छ । वडाका लवलिन्न थिानहरूमा १००, ५०, 

२५, केलिए क्षमताका टि ान्सर्मुिबाट लवद्युत लवतिण िईिहेको छ । लवद्युत लवतिणका िालग काठ तिा र्िामका 

खम्बाहरुको प्रयोग गरिएको छ । लजणु िएका तिा काठका पोि हटाएि र्िामे पोि िाख्नका िालग पालिकािे 

प्रयास गरििहेको छ ।    
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2.4.2. सूचना, सञ्चार ििा प्रतवतध 

गाउँपालिकाका सबै के्षत्रमा मोवाइि सेवाको पहँुच िाम्रो छ । पालिकामा ३३.२५ % िे मोबाईि र्ोनको प्रयोग 

गदुछन िने मात्र ०.०२ % को ईन्टिनेटमा  पहँुच िहेको छ । टेलिर्ोन तिा इन्टिनेट सेवामा घििुिीको पहँुच 

बढाउन मोबाइि सेवाको महत्वपूणु योगदान िहेको छ । पालिकामा नेपाि टेलिकम ि एनसेिको मोवाईि सेवा 

सबैिन्दा बढी प्रयोगमा िहेको छ ।  पालिकाका सबै वडामा लवलिन्न एर्.एम तिा िेलडयो नेपाि िगायत लवलिन्न 

से्टशनहरु सुन्न सलकन्छ िने  लवलिन्न केवि नेटवकु मारु्त टेलिलिजनको पहँुच पलन िाम्रो छ । नगिका सबै वडामा 

मोबाईि र्ोन तिा ईन्टिनेटको सुलबिा छ । पालिकाका सिकािी कायाुिय जसै्त गाउँपालिका कायाुिय, वडा 

कायाुिय, लवद्यािय, स्वास्थ्य चौकीमा ईन्टिनेटको सुलबिा लवस्ताि िएको छ । गाउँपालिकािे आफ्नो वेबसाइट 

मारु्त आफ्ना सुचना हरु जसै्त वालषुक कायुिम, ऐन तिा कानुनहरु सावुजलनक गने गिेको छ । 

 तालिका 15 : सूचना तिा संचाको पहँुचको अवथिा  

क्र.सं सूचना संचार िाध्यिको प्रकार प्रयोगकिाग (%) 

१ मोबाइि र्ोन  ३३.२५ 

२ टेिीर्ोन  १.२ 

३ टेलिलिजन  ६.४३ 

४ केवि टेलिलिजन  ०.५२ 

५ िेलडयो  ४७.३ 

६ इन्टिनेट  ०.०२ 

 (वसु्तस्थिलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६) 

2.4.3. फोहोरिैला व्यवथिापन 

गाउँपालिकाको वाताविण स्वच्छ ि सर्ा िहेको छ । ग्रालमण परिवेश नै िहेकोिे पालिकामा हािसम्म र्ोहोि 

व्यवथिापन समस्याको रुपमा देस्खएको छैन ।  यद्यपी थिानीयिे ठोस र्ोहोि गाड्ने, जिाउने तिा िुपािेि आरै्िे 

व्यवथिापन गने गिेका छन् । यी बजाि के्षत्रमा र्ोहोि पानीको लनकास पलन समस्याको रुपमा देस्खएको छ ।  

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको कुि घिपरिवाि मधे्य सेप्टी ट्यांकमा जोलडएको फ्लस िएको  १.५ % सौचािय, ०.७ 

%  िे ढि जोलडएको फ्लस िएको सौचािय ि  ३.४ ५ िे प्रयोग गदुछन सािािण सौचािय प्रयोग गदुछन िने 

९३.८७  % घििुिीमा सौचाियनै छैन (वसु्तस्थिलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६) ।  
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2.5. वन ििा वािावरण  

2.5.1. वन ििा जैतवक तवतवधिा 

नेपािको कुि के्षत्रर्िको ४४.७४ प्रलतशत जलमन वन के्षत्रिे ढाकेको छ। पयाुविणीय सिुिनका दृलष्टकोणिे कुि 

जलमनको ४० प्रलतशत जलमन वन के्षत्रिे ढालकएको हुनुपदुछ । गाउँपालिकाको कुि के्षत्रर्ि ७२.५ % जलमन  वन 

के्षत्र ि १.८२ % घाँसे के्षत्रिे ढाकेको छ । यस के्षत्रमा िहेको िालष्टि य बनिाई लवलिन्न सामुदायिाई हस्ताििण गरि 

सामुदालयक वनको रुपमा संिक्षण तिा व्यवथिापन तिा उपिोगको लजमे्मवािी प्रदान गरिएको छ । पालिकामा 

जम्मा ५६ वटा सामुदालयक वन िहेका छन् ।  थिानीयिे यी सामुदालयक वन बाट तिा घास, दाउिा, काठ, स्याउिा, 

पत्कि, जलडबुटी, चरिचिन आलदको प्रयोग गरििहेका छन् । पालिकामा िएका सामुदालयक वनको लवविण 

अनुसुलचमा प्रसु्तत गरिएको छ । 

चुिे के्षत्रमा पने यहाँको वन के्षत्रमा पाइने मुख्य वनस्पलतमा साि, लससौ, खयि, असना, जमुना,लसमि, आलद हुन्  । 

यहाँका वन के्षत्रमा अमिा, हिो, बिो, पाखनबेद, बोझो, लततेपाती, कुरििो, जस्ता जलडबुटी पाईन्छ । त्यसैगिी 

पशुपन्छीमा बाघ, बाँदि, खिायो, दुम्सी, स्याि, घोिि, सािक, मृग, िाि, घस्रने जनाविमा सपु, पानी सपु, गोहोिो, 

भ्यागुता, कछुवा, पाईन्छन । चिाचुरंुगीमा कोइिी, कालिज, ढुकुि, न्याउिी, िुइचे, काग, बट्टाई, भ्याकुि, रुपी, 

िंगेिा, गौििी तिा अनेकौ लकटपतंगहरु पाईन्छ ।  

2.5.2. जलस्रोि  

क्यान नदी यस गाँउपालिकाको प्रमुख नदी हो । िेिै खोिाहरू लमिेि बनेको यो नदी बागमती नदीमा लमलसएको 

छ। तमजोि खोिा, मिीण खोिा, दुवाि खोिा, क्यान खोिा, लचसापानी खोिा, िांगे खोिा, पकुवाि खोिा, ठेडुवा 

खोिा, अँिेिी खोिा आलद  पालिकामा पने अन्य खोिाहरु हुन् ।  

 

2.5.3. खानी ििा खतनज  

यस के्षत्रको मुख्य खाने तिा खलनज िनेकै खोिा िािमा पाईने बािुवा तिा ढंुगा हुन् ।यस बाहेक पालिकामा कुनै 

खलनजको अध्ययन तिा पलहचान िएको छैन । 
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2.5.4. प्राकृतिक प्रकोप  

हरिहिपुिगढी नगिपालिकामा िहेका लवलिम्न लकलसमका जोस्खमहरू मधे्य बाढी सबैिन्दा ठूिो जोस्खमको रूपमा 

िहेको छ । मरिण खोिामा आउने बाढीका कािण पालिकाका वडा नं ७, ८ ि ९ मा आवत जावत समेत बन्द हुन्छ 

। 

 

यसै गिी िूक्षय तिा पलहिोिे पलन यहाँको जनजीवन असहज बनाएको छ। लशवालिक के्षत्रमा पिेको यहाँको 

जलमनको अवथिा कच्चा ि अस्थिि िएको हँुदा पलन िूक्षय तिा पलहिोको सम्भावना बढी िहेको छ । यस ठाँउमा 

लवलिन्न प्रकािका िूक्षयहरू जसै्त debris flow, rock fall, creeping, gully erosion, bank cutting and road 

cut slide, and complex landslides आउने गदुछ ।  

भुउपयोग बाढीको संवेदनशीलिा ( वगग तक.ति ) 

उच्च िध्यि जम्मा 

बसोबास के्षत्र ०.०६८ ०.१७६ ०.२४४ 

कृलष िूलम ७.०३ ७.०७ १४.१०३ 

वन जंगि  ४.३९२ ७.०६७ ११.४५९ 

नदी, ताि तिा सीमसाि 

के्षत्र 

१६.५६९ १.२६९ १७.८३८ 

सावुजनीक प्रयोग ०.१४८ ०.२९६ ०.४४४ 

अन्य ०.००५ ०.०६६ ०.०७१ 

व्यवसालयक  ०.००२ ०.००२ 

जम्मा २८.२१५ १५.९४७ ४४.१६२ 

र्ोटो 14: खोिाबाट बािुवा लनकालै्द  



 
हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको आवलिक योजना तजुुमा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)    

 

गाउँपालिकाको वसु्तस्थिलत लवविण                                                                                                                                                      31 

 

थिानीयका अनुसाि अन्य थिानमा जसै्त यस बेमौसमी पानी पने, बािीनािी पाके्न समयमा परिवतुन, रु्ि रु्ल्ने 

समयमा परिवतुन, पानीका मुि सुकै्द जानु, नयाँ- नयाँ प्रजालतका र्ि र्ल्ने तिा थिानीय िैिाने जालतका लवउ 

लवजन हिाउदै गएका, कृलष तिा पशुमा नयाँ िोग देस्खनु जस्ता जिवायु परिवतुनका प्रिाब देस्खदै गईिहेका छन् 

।   
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2.6. सुशासन ििा संथिागि व्यवथिा 

2.6.1. थिानीय ऐन ििा कानुनहरु  

थिानीय तहिाई नेपािको संलबिान ( २०७२), थिानीय सिकाि संचािन ऐन २०७४, तिा अन्य लवलिन्न कानुनिे 

लदएको अलिकाि प्रयोग गनु,  गाउँपालिकाको दैलनक प्रशासन संचािन गनु तिा गाउँपालिकाबाट हुने कामकाज 

पािदशी, जवार्देही, उत्तिदायी बनाई सुशासन कायम गनु तिा थिानीय जनातािाई पुयाुउनु पने सेवा सुलबिा 

लनबाुि रुपमा लछटो छरितो रुपमा पुयाुउन गाउँसिािे लवलिन्न कानुन तयाि गिी िागु गिेको छ । हरिहिपुिगढी 

गाउँपालिकािे तजुुमा गरि िागु गिेका कानुनहरु देहाय बमोलजम छन् । 

१. आलिुक ऐन, २०७९ 

२. लवलनयोजन ऐन, २०७९ 

३. हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको मेिलमिाप कायुसंचािन सम्बस्न्ध कायुलवलि, २०७७  

४. हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको खानेपानी उपिोक्ता सलमलत व्यवथिापन कायुलवलि, २०७७ 

५. जे्यष्ठ नागरिक औषिोपचाि खचु लवतिण कायुलवलि, २०७७ 

६. उपिोक्ता सलमलत गठन, परिचािन तिा व्यवथिापन सम्बस्न्ध कायुलवलि, २०७७ 

७. अपाङ्गता िएका व्यस्क्तको परिचयपत्र लवतिण कायुलवलि, २०७६ 

८. भ्रमण खचु सम्बस्न्ध लनदेलशका, २०७५ 

९. थिानीय तहका पदालिकािीहरुको लवदेश िमुन सम्बस्न्ध लनदेलशका, २०७५ 

१०. थिानीय पूवाुिाि लवकास साझेदािी कायुिम (संचािन कायुलवलि) लनयमाविी, २०७५ 

११. लशक्षा लनयमाविी, २०७४ 

१२. घ वगुको व्यवसायी ईजाजतपत्र कायुलवलि, २०७४ 

१३. न्यालयक सलमलतिे उजुिीको सम्बन्धमा य्व्सथिा गनु बनेको ऐन, २०७५  

१४. हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कायुलवलि (लनयलमत गने ), २०७४ 

१५. हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको कृलष प्रविुन सम्बन्धमा व्यवथिा गनु बनेको लविेयक, २०७४ 

१६. गाउँपलिकबता गरिने बजाि अनुगमन लनदेलशका, २०७४ 

१७. आकस्िक कोष संचािन कायुलवलि, २०७४ 

१८. हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको कायुसम्पादन लनयमाविी, २०७४ 

१९. पदालिकािीहरुको आचािसंलहता, २०७४  

२०.  हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको बैठक संचािन सम्बस्न्ध कायुलवलि, २०७४ 

२१. हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको लनणुय वा आदेश अलिकािपत्रको प्रमाणीकिण (कायुलवलि) लनयमाविी, 

२०७४ 
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2.6.2. सतिति गठन  

गाउँ कायुपालिकाबाट गरिने कायुिाई लनयलमत तिा व्यवस्थित गनु थिानीय सिकाि संचािन ऐन २०७४ ि  

नेपािको संलबिानको िािा २१८ िे लदएको अलिकाि प्रयोग गिी हरिहिपुिगढी गाउँपालिकािे लवलिन्न लवषयगत 

सलमलतहरु बनाई गाउँपालिकाको कायु सम्पादन गरििहेको छ । यस्ता सलमलतमा कायुपालिका सदस्यहरु संयोजक 

तिा सदस्य िहन्छन । गाउँपालिकामा देहायका ६ वटा सलमलत तिा उपसलमलतहरु गठन िएका छन् । 

क. सावुजलनक सेवा तिा क्षमता लवकास सलमलत 

ख. आलिुक लवकास सलमलत 

ग. सामालजक लवकास सलमलत  

घ. पूवाुिाि लवकास सलमलत  

ङ्ख. वाताविण तिा लवपद व्यवथिापन सलमलत  

च. लविेयक सलमलत  

2.6.3. संथिागि व्यवथिा ििा सुशासन  

कुशि मानव संसािन, संथिागत क्षमता ि सािनहरू संगठन लवकासका आिाििूत तत्व हुन् । संगठनिे 

अपनाएका नीलत, िणनीलत, योजना, कायुिम तिा अन्य कािकहरू हुन्, जसिे संगठनको कुशि व्यवथिापनमा 

तिा संचािनमा महत्त्वपूणु िूलमका खेल्दछन । त्यसैगिी नीलत, िणनीलत, योजना तिा कायुिमिे पूवु लनिाुरित 

उदे्दश्यहरू प्राप्त गनु संगठनिाई मागुलनदेशन समेत गदुछ । यी आिाििूत तत्व लबना संगठनको समुलचत लवकास 

सम्भव छैन । त्यसैिे परिमाणमुखी लवकास प्राप्त गनु योजना, कायुिम ि िणनीलतहरूको संयोजन आवश्यक छ । 

जनसहिालगता, जवार्देलहता ि पािदलशुता सुलनलित गिी थिानीय सिकािको कायु ि सेवा लवतिण संयन्त्र सलजिो, 

लछटो छरितो, प्रिावकािी ि सेवाग्राही मैत्री हुनुपदुछ। त्यसैगिी गाउँपालिका योजना तिा कायुिम तयाि गदाु स्रोत 

सािनको अलिकतम उपयोग गने, सामालजक समावेशीकिण एवं समानतािाई आत्मसाि गने जस्ता लवषयिाई 

ध्यानमा िाखेि तयाि गनुुपदुछ । 

सेवाग्रालहिाई  लछटो छरितो रूपमा सेवा प्रवाह गनु तिा तोलकएको समयमा कायु सम्पादन गनु क्षमता लवकासका 

लवलिन्न तालिमहरू संचािन सािै सुचना तिा प्रलवलिको अलिकतम उपयोग गिी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहिाई 

प्रलवलिमैत्री बनाउनु जरूिी छ । थिालनय सिकाि संचािनका िालग संलघय मालमिा तिा सामान्य प्रशासन 

मन्त्राियिे जनसङ्खख्याका आिािमा थिानीय सिकाििाइ लनदेशन गनु दिबन्दी तेरिज लनिाुिण गिेको छ । यद्यपी 

थिानीय तहको आवश्यकता ि क्षमताका आिािमा दिबन्दी सृजना गनु तिा कमुचािी िनाु गनु सके्न व्यवथिा 

समेत िहेको छ ।   
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2.6.3.1. जनशस्ि  

क्र.सं शाखा  
अतधकृि स्तर ( 

सङ्िा) 
सहायक स्तर( सङ्िा) 

१ प्रशासन  १ ३ 

२ आलिुक प्रशासन (िेखा) - २ 

३ प्रालवलिक   १ २ 

५ सुचना प्रलवलि  १ १ 

६ लशक्षा  १ - 

७ स्वास्थ्य   - १ 

 लजन्सी शाखा  - १ 

१० आलिुक लवकास शाखा  - १ 

११ आलिुक लवकास  (पशु सेवा) - २ 

१२ प्रिानमन्त्री िोजगाि कायुिम १ - 

१३ उद्यम लवकास कायुिम - २ 

१४ कायाुिय सहयोगी - २ 

१५ डि ाईिि - ४ 

  जम्मा ५ २१ 

(https://hariharpurgadhimun.gov.np/staff ) 
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आतिगक तवकास शाखा  
शा.अ. िा.प.तृ (कृलष/प्र) वा 

उद्योग अलिकृत 

सातौ/आठौ-१  

उद्योग ििा व्यापार 

प्रवधगन ईकाई  

ना सु वा िा.प अनं प्र(प्र)/ 

अलिकृत छैटौ/ सहायक 

पाँचौ- १ 

 

गाउँसिा 

गाउँकायुपालिका 

अध्यक्ष 

िेखा, लविायन, सुशासन तिा अन्य सलमलत  

आलिुक लवकास, सामालजक लवकास, पूवाुिाि 

लवकास, वाताविण तिा लवपद व्यवथिापन सलमलत  

 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत 

िा.प. लितीय – १ 

 

न्यालयक सलमलत  उपाध्यक्ष  

प्रशासन योजना ििा अनुगिन 

शाखा  

शाखा अलिकृत िा.प्.तृ(प्र) वा अलिकृत 

सातौ/आठौ -१ 

प्रशासन ईकाई  

नासु वा िा.प अन प्र/ अलिकृत/ सहायक 

पाँचौ- १ 

राजस्व ईकाई  

ना सु वा िा.प अन प्र/ अलिकृत/ 

सहायक पाँचौ- १ 

योजना ििा अनुगिन ईकाई  

नासु वा िा.प अन प्र/ अलिकृत/ सहायक 

पाँचौ- १ 

कानुनी िातिला ईकाई  

नासु वा िा.प अन प्र(न्याय) / अलिकृत/ 

पूवागधार तवकास ििा वािावरण 

व्यवथिापन शाखा  
ईस्न्जलनयि ( िा.प्.तृ(प्रा) लसलिि 

जनिि लव.आ./स्यानेटिी/लसँचाई/हाइवे) 

ईस्न्जलनयि सातौ/आठौ-१ 

सडक ििा अन्य पूवागधार तवकास 

ईकाई 
सब.ईन्जी, िा.प्.अनं प्र (प्रा) 

जनिि/हाइवे/लसँचाई/वा ईस्न्जलनयि छैटौ /सब 

ईन्जी पाँचौ-१   

भवन ििा वस्ती तवकास ईकाई  
सब.ईन्जी, िा.प्. अनं प्रा (प्रा) (लसलिि, जनिि, 

लव.आ. )वा ईस्न्जलनयि छैटौ /सब इस्न्ज पाँचौ-१   

सिेक्षक िा.प. अनं प्र.(प्रा) वा सहायक (प्रा) 

पाँचौ -१ 

वािावरण सरसफाई ििा तवपद 

व्यवथिापन ईकाई  
ना.सु./िेन्जि/ िा.प. अनं प्र.(प्रा, वन) वा अलिकृत 

स्वास्थ्य ििा सािातजक तवकास शाखा  
शा.आ. िा.प.तृ(प्र)/ मलहिा लवकास अलिकृत/ 

जनस्वास्थ्य अलिकृत (प्रा) सातौ/आठौ-१ 
सािातजक सुरक्ष्य ििा पंजीकरण 

ईकाई  
ना सु वा िा.प अन प्र/ अलिकृत छैटौ/ सहायक 

पाँचौ- १ 

ितहला, बालबातलका ििा सिाज 

कल्याण ईकाई  

ना सु वा िा.प अनं प्र(प्र)/ मलहिा लवकास 

लनिक्षक/िा.प. अनं. प्र (लवलवि)/खरिदाि 

िा.प.अनं लि(प्र)सहायक मलहिा लवकास 

लनिक्षक/ िा.प.अनं लि(लव) वा सहायक स्ति 

पाँचौ- १ 

तशक्षा, युवा ििा खेलकुद 

शाखा  
शा.अ. िा.प.तृ लशक्षा) वा 

अलिकृत सातौ/आठौ-१  

प्रालवलिक सहायक िा.प अनं 

(लशक्षा)/ अलिकृत छैटौ/ 

सहायक पाँचौ- १ 

 

बािलवकास केन्द्र  

लवद्यािय 

खेिकुद सलमलत/केन्द्र 

युवा लवकास सलमलत  

थिानीय स्तिका प्रालवलिक तिा 

व्यवसालयक तालिम केन्द्र आलद  

सेवा केन्द्रहरु  

-प्रािलमक स्वास्थ्य केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी  

-अन्य  

ईकाई सेवा केन्द्रहरु  

पयुटन  

घिेिु तिा साना उद्योग कृलष 

सेवा केन्द्र/पशु सेवा केन्द्र  

अन्य   

आतिगक प्रशासन 

शाखा  
िेखा अलिकृत  िा.प.तृ- १ 

िेखपि. िा.प अनं प्र/ 

अलिकृत छैटौ/ सहायक 

पाँचौ- १ 

सिेपा िा.पा. अनं लि (लव) 

/ सहायकपाँचौ/चौिो-  १ 

 

अन्तररक लेखा पररक्षण  

आिरिक िेखा पिीक्षक िा.प. अनं 

प्रिम/सहायक स्ति पाँचौ- १ 

वडा कायागलय  

ना.सु. िा.प.अनं लि(प्र)/खरिदाि 

िा.प.अनं तृ/ अलिकृत छैटौ/सहायक 

पाँचौ/चौिो-१ सब ईस्न्ज िा.प्.अनं प्र 

(प्रा)/अलिकृत छैटौ/सहायक 

पाँचौ/अ.सब.ईस्न्ज/सहायक/चौिो -१ 

हररहरपुरगढी गाउँपातलकाको संगठनात्मक 

संरचना  
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2.6.3.2. सूचना प्रतवतधको प्रयोग  

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा सूचना प्रलबलिको प्रयोगमा सामान्य रुपमा हुदै आएको देस्खन्छ। पालिकाको 

वेवसाईट तयाि िई प्रयोगमा आएको छ । नगिमा िएका सूचना तिा लनणुयहरु, कानुन, लवलिन्न अध्यय प्रलतवेदन 

तिा नगिबाट िएका काम कािबाहीहरु वेवसाईट मारु्त प्रक्सहन गने गरिएको छ । त्यसैगिी गाउँपालिका 

/गाउँपालिकालवलिन्न शाखाहरु बीच ि वडा ि नगि लबच नेटवलकुङ्ख गरिएको छ । यसबाट लवलिन्न शाखामा िएका 

तिा वडामा िएका दैलनक कम कािबाही नगिमा स्वोता अध्यावलिक हुन्छ । गाउँपालिकाको खरिद प्रलिया पलन 

प्रलवलिमा आिारित (e- Procurement) छ िने सावुजलनक खरिद ऐन २०६३ ि लनयमाविी २०६४ को अलिनमा 

िही खरिद कायु गरिन्छ । 

गाउँपालिकामा नागरिक बडापत्रको व्यवथिा छ । जसिे नागरिकिाई गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने कायु, सो 

कायुका िालग आवश्यक कागजात, सम्बस्न्धत कमुचािी तिा सेवा प्राप्त गनु पुयाुउनु पने समू्पणु प्रलियाका बािेमा 

सहजै जानकािी प्राप्त हुन्छ ।  

गाउँपालिकामा हुने कम पािदशी बनाउन तिा कमुचािीिाई उत्तिदायी तिा जवार्देही बनाउन सावुजलनक 

सुनुवाई, सावुजलनक िेखा परिक्षण लनयलमत रुपमा हुन्छ । सेवा ग्रलहको गुनासो सुन्न तिा सेवािाई सेवाग्राही मैत्री 

बनाउन नगिमा  गुनासो सुने्न अलिकािीको व्यवथिा गरिएको छ । नगि तिा वडाबाट संचािन हुने सबै योजना तिा 

कायुिमको प्रालबलिक समेतको टोिीिे अनुगमन तिा मुल्यांकन अलनवायु रुपमा गने गरिएको छ ।   

2.6.4. तवत्तीय स्रोि ििा पररचालन 

लव.सं. २०७३ र्ागुनमा गाउँपालिकाको थिापना िएपछी स्वायत्त सिकािको रुपमा कायु संचािन गदै आइिहेको 

छ । मुख्यतया गाउँपालिकाको  आय स्रोतिाई अिरिक स्रोत ि बाहय स्रोत गरि दुई िागमा लबिाजन गनु सलकन्छ।  

अन्तररक स्रोि:  एलककृत सम्पती कि  ,सेवा शुल्क तिा दसु्ति, साप्तालहक बजाि तिा ठेक्का कि, पटके सेवा कि, 

बहाि लबिौलट शुल्क, अचि सम्पलत मुल्यांकन तिा अन्य लवलवि आय 

बाहय स्रोि: नेपाि सिकािबाट प्राप्त अनुदान (सशतु, लवलत्तय समानीकिण ि िाजस्व बाँडर्ाँड), प्रदेश 

सिकािबाट प्राप्त अनुदान (सशतु, लवलत्तय समानीकिण), लज .स.स संखुवासिाबाट िाजस्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त आय  

तालिका 16: गाउँपालिकाको आय लवविण 

बजेट तशषगक 
२०७५ /०७६ 

(अनुिातनि) 

२०७६/०७७ 

(यिािग) 

२०७७/०७८ 

(यिािग) 

२०७८/०७९ 

(अनुिातनि 

) 

राजस्व १७५०००       

अिरिक िाजस्व १५०००       
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बजेट तशषगक 
२०७५ /०७६ 

(अनुिातनि) 

२०७६/०७७ 

(यिािग) 

२०७७/०७८ 

(यिािग) 

२०७८/०७९ 

(अनुिातनि 

) 

िाजस्व बाँडार्ाड प्राप्त आय  ९००००       

अन्य आय  ७००००       

अन्तर सरकारी तवत्तीय हस्तान्तरण  २३३५५४       

संघबाट प्राप्त आय  २०९१००       

प्रदेश बाट प्राप्त आय २२४५४       

अिि थिानीय तहबाट प्राप्त आय  २०००       

जनसहभातगिा          

साना तसचाई कायगक्रि  १००४३       

जम्मा आय  ४१८५९७       

 

2.6.5. तवकास साझेदार संथिा र जनसहभातगिा  

पूवाुिाि लवकासमा थिानीय जनसहिालगता जुटाउन तिा सावुजलनक सम्पलत प्रलत अपनत्वको िावना लवकास गनु 

जनसहिालगता एक उतृ्कष्ट औजाि हो । हरिहिपुिगढी गाउँपालिकािे कुनै पलन पूवाुिाि लवकास गदाु िागत 

सहिालगताको नीलत अविम्बन गदै आइिहेको छ ।  

त्यसैगिी गाउँपालिकामा लवलिन्न गैि सिकािी संथिा तिा सिकािी परियोजनाहरुिे पालिकाको लवकासमा कुनैना 

कुनै रुपमा सहयोग गरििहेका छन् । 

तवकास साझेदार संथिाको नाि िुि कायगक्रि के्षत्र  

कारितास नेपाि  स्वास्थ्य, खानेपानी तिा लवपद व्यवथिापन 

लशक्षा नीलत तिा अभ्यास केन्द्र   

नेवा  संथिा  खानेपानी 

सहकायु नेपाि  

सािी नेपाि,  मलहिा तिा बािबालिका  

गरिलव लनवािण कोष  

गरिबी लनवािण अिगुत , गाई, िैसी , बाख्रा, बुगुि 

पािनमा िगानी गिेको  

Nepal Red Cross Society लवपद व्यवथिापन  
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(स्रोत : वडा िेिा/ छिर्ि २०७९) 
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अनुसूची  
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अनुसूची १: िुि वस्तीको नाि  

वडा नं िुि वस्तीको नाि िुि जािजािी 
घरधुरी  

सङ्िा 

१ दुबी, सोलिछोपे्र तामाङ्ख, पहिी ५५ 

१ बदािे, लसमे्ल तामाङ्ख, मगि ५९ 

१ बसेिी, रु्से्र तामाङ्ख, लव.क ११० 

१ नयाँगाउँ, गैिीगाउँ तामाङ्ख, लव.क ५५ 

१ िलमते तामाङ्ख, २३ 

१  कमीडाँडा, बाँदिे तामाङ्ख, घिे ६४ 

१ कुकुिे, गुजीडाँडा तामाङ्ख, लव.क २२० 

१ लचसापानी, आकाशी डाँडा तामाङ्ख, लव.क २३० 

१ कोस्क्ट, िोके्टलन तामाङ्ख, घिे ९५ 

२ वखर्ि तामाङ्ख, िाुइदनुवाि 
 

२ क्षपुि तामाङ्ख, िाुइदनुवाि 
 

२ झनूझने िाइ, तामाङ्ख 
 

२ चयनपुि लव.क,  तामाङ्ख 
 

२ ितनपुि  िाइ,  
 

२ जखौिी  िाुइदनुवाि ९५ 

२ पताुनी पलहिो, तामाङ्ख 
 

२ बन्चिे पलहिो, तामाङ्ख 
 

२ झीवाडी तामाङ्ख 
 

३ चप्रा, गुजी बसपाकु तामाङ्ख, िाई, लब.क, साकी 
 

३ अन्गािे, माडी, मैनी बजाि तामाङ्ख, नेवाि, साकी, लब.क 
 

३ घणे्ट, साढे, वागैया, वनौिी िाई, नेवाि, तामाङ्ख, परियाि, लब.क 
 

३ िानीपानी, लतनकुना िाई, तामाङ्ख, नेवाि, मगि 
 

३ खेलतघि, ताप्केडाँडा तामाङ्ख, लब.क, मगि, िाई 
 

३ हाइटाि, लिमु्बटाि तामाङ्ख, लब.क 
 

३ कुशदमाि तामाङ्ख 
 

३ वसिपुि, िनमना, वासने तामाङ्ख, लब.क 
 

३ वाखाकु, सोकन, टुडीखेि, िामडाँडा  िाई, तामाङ्ख,  लब.क, साकी, मगि ८०० 
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वडा नं िुि वस्तीको नाि िुि जािजािी 
घरधुरी  

सङ्िा 

४ बहुलवसे तामाङ्ख ४७ 

४ बेिपुि िाई, दनुवाि ४२ 

४ लसमिपुि  िाई, दनुवाि, तामाङ्ख 
 

४ बिौिी तामाङ्ख २१ 

४ हाकपािा तामाङ्ख, मगि, िाई ११० 

४ चायचुलट तामाङ्ख, मगि ४४ 

४ जुटपानी  िाई, दनुवाि ३५ 

४ िुथे्र िाई, दनुवाि १९ 

४ बसन िाई, दनुवाि, मगि  ४५ 

५ बोतेनी  माझी , तामाङ्ख ,िाइ १६७ 

५ हात्तीदमाि तामाङ्ख ५१ 

५ ििखडा िाइ २९ 

५ िाटीखोिा तामाङ्ख ३२ 

५ िनमाना खोिा  तामाङ्ख ३५ 

५ लसमिास  तामाङ्ख , मगि ९५ 

५ दुबाि खोिा तामाङ्ख ४० 

५ आपटाि तामाङ्ख ५० 

५ सेयाहा , पेिंुगे  तामाङ्ख , मगि ५५ 

६ िांगे दोिान  तामाङ्ग  
 

६ िेखटोि तामाङ्ग  
 

६ अलमिदमाि  तामाङ्ग  
 

६ ढप्साि, तामाङ्ग, िाई, मगि, लब.क. 
 

६ िमनदास  तामाङ्ग  
 

६ िांगेचुिी , ठुिो कौव  तामाङ्ग, लब.क., के्षत्री  
 

६ झास्प्स, लिमान  तामाङ्ग, पहिी  
 

६ लचसापानी  तामाङ्ग, माझी, के्षत्री 
 

६ सानो कौवा , बन झासी पाखा  लब.क., मगि, जोगी  
 

७ क्यनालसि तामाङ्ख ९६ 

७ लचसापानी  तामाङ्ख ७८ 
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वडा नं िुि वस्तीको नाि िुि जािजािी 
घरधुरी  

सङ्िा 

७ अँिेिी तामाङ्ख ३६ 

७ िुताहा तामाङ्ख २०० 

७ कुण्ड तामाङ्ख ६८ 

७ पुिानो गाउ  के्षलत्र, बाहुन १८० 

७ पििाही के्षलत्र ६० 

७ क्यानग चुिी  तामाङ्ख १०० 

७ िुमे्म  तामाङ्ख ३५ 

८ पाििे माझी , तामाङ्ख  ११० 

८ लिलमिे डाडा  तामाङ्ख ७५ 

८ खकुुने्द तामाङ्ख १५ 

८ तल्लो पििाइ  दलित , के्षलत्र , बाहुन , िुजेि १४ 

८ लतल्बािी मगि , के्षलत्र बाहुन , दलित , तामाङ्ख  ३५ 

८ कािीखोिा तामाङ्ख १२ 

८ बाहुन डाडा तामाङ्ख , दलित २० 

८ पताु जमुने तामाङ्ख , दलित ५४ 

८ िण्डािी पताु मगि , के्षलत्र बाहुन , दलित   ३० 

८ जमुने माझी , तामाङ्ख  ३५ 

८ च्याने माझी , तामाङ्ख  १२ 

८ िामचुबा तामाङ्ख ६० 

८ कास िकाि तामाङ्ख ११ 

८ लिलत्रजमुन तामाङ्ख १८ 

८ छाड खोिा सानो दोड्खोिा ि ठुिो दोड्खोि तामाङ्ख ११० 

८ कािीिेख तामाङ्ख १७ 

( स्रोत: वडा िेिा/छिर्ि, २०७९) 

अनुसूची २:  िुि धातिगक थिलहरु  
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वडा नं. धातिगक थिलको नाि थिान िुि िेला 

/जात्रा 

भिजन  सङ्िा 

( वातषगक ) 

१ गुम्बा, सत्य बचन, पिाम पुविीि 

मागु सा.स. 

लचसापानी ल्होसाि, बैशाख पुलणुमा 

२५०० 

१ चचु लचसापानी लिसमस, ५०० 

१ कालिका मस्न्दि गादी वसेिी बैशाख पुलणुमा ३००० 

१ कच्चाक्पो लचसापानी पुजा ३००० 

२ ित्नादेबी मस्न्दि  ितनपुि 
 

१०० 

२ चचु  ितनपुि 
 

२० 

२ गुम्बा  ितनपुि 
 

५० 

२ लशव मस्न्दि  ितनपुि 
 

१०० 

३ लशव मस्न्दि घणे्ट बािाचतुदुशी, 

एकादशी 
 

३ चप्रा गुम्बा  चप्रा 
 

 
३ चचु  लतनकुना लिसमस 

 
४ ल्हासुि लसमिपुि झ्याडी जात्रा १००० 

४ लशव मस्न्दि हाकपािा झ्याडी जात्रा ११०० 

४ सामलिङ्ग, लतिु गुम्बा  बेिपुि चैत्र मेिा  १२०० 

५ पे्रमा िपोलिङ्खग गुम्बा लसमिास  सोनाम ल्होसाि ५५० 

५ छेलसङ्ख गुम्बा बोतेनी सोनाम ल्होसाि ४५० 

५ लशव मस्न्दि बोतेनी लतज, लशबिात्री  १०० 

५ मामेन छोिदेन गुम्बा ििय खोिा ल्होसाि ५०० 

५ माया बौि छोिदेन गुम्बा टोटि दमाि ल्होसाि ३०० 

६ ठुिो बैचा गुम्बा  ठुिो कौवा  ल्तोसिा  
 

६ लशव मस्न्दि  लचसापानी  पुलणुमा मेिा  ५०० 

८ िामचुबा गुम्बा िामचुबा 
 

६०० 

८ लनरुण िान मस्न्दि पिे मािालतिु औशी ६५ 

८ जिेश्बि नाि महादेव िाम मिीठा ज्ञान बाटो लशविालत्र , बोिबम  िाखौ मा  

८ लिलमिे डाडा गुम्बा लिलमिे पुलणुमा ६०० 

( स्रोत: वडा िेिा/छिर्ि, २०७९) 
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अनुसूची ३ : तवद्यालयको  तववरण  

वडा नं शैतक्षक संथिाको नाि थिान÷ठेगाना िह 

१ श्री ज्ञनोदय आिाििूत लवद्यािय वडेि आिाििुत 

१ श्री जीवनज्योलत आिाििूत लवद्यािय जीवनपुि डाँडा  आिाििुत 

१ श्री बने्सिी आिाििूत लवद्यािय वने्सिी आिाििुत 

१ श्री कालिका आिाििूत लवद्यािय कोस्स्ट आिाििुत 

१ श्री  कलमु डाँडा माध्यलमक लवद्यािय  लचसापानी माध्यलमक 

१ श्री जनज्योलत आिाििूत लवद्यािय लचसापानी आिाििुत 

१ श्री जनकल्याण आिाििूत लवद्यािय ककिे आिाििुत 

१ श्री देवी आिाििूत लवद्यािय दुबी आिाििुत 

१ श्री सम्प्झना आिाििूत लवद्यािय गुजी डाँडा आिाििुत 

२ श्री जनता माध्यलमक लवद्यािय  वखपुि माध्यलमक 

२ श्री जनता माध्यलमक लवद्यािय ित्नपुि आिाििुत 

२ श्री जन प्रगती आिाििूत लवद्यािय  चयनपुि आिाििुत 

२ श्री जखौिी आिाििूत लवद्यािय जखौिी आिाििुत 

२ श्री बन्चिे आिाििूत लवद्यािय  बन्चोि आिाििुत 

२ श्री पताुनी आिाििूत लवद्यािय  पताुनी आिाििुत 

३ श्री हरिहिपुि माध्यलमक लवद्यािय  घणे्ट माध्यलमक 

३ श्री िानुिक्त माध्यलमक लवद्यािय  लतनकुना माध्यलमक 

३ श्री लतन कन्या आिाििूत लवद्यािय ताप्केडाँडा  आिाििुत 

३ श्री कुशेश्वि आिाििूत लवद्यािय कुशदमाि आिाििुत 

४ श्री महेन्द्र झ्याड़ी माध्यलमक लवद्यािय  बेिपुि माध्यलमक 

४ श्री जनज्योलत आिाििूत लवद्यािय  हाकपािा आिाििुत 

४ श्री डेडसाङ्ख आिाििूत लवद्यािय  चायचुलट आिाििुत 

४ श्री जुटपानी आिाििूत लवद्यािय  जुटपानी  आिाििुत 
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वडा नं शैतक्षक संथिाको नाि थिान÷ठेगाना िह 

५ श्री जनलहत माध्यलमक लवद्यािय  बालटलन  माध्यलमक 

५ श्री बाि लवकास आिाििूत लवद्यािय  बालटलन  आिाििुत 

५ श्री कालिका आिाििूत लवद्यािय  लसमिस  आिाििुत 

५ जन पे्रमी आिाििूत लवद्यािय 
 

आिाििुत 

६ श्री बाि कल्याण आिाििूत लवद्यािय 
 

आिाििुत 

७ श्री पेिुगदे आिाििूत लवद्यािय 
 

आिाििुत 

६ श्री िौगेदोमान आिाििूत लवद्यािय 
 

आिाििुत 

६ श्री कुिेश्वि  माध्यलमक लवद्यािय 
 

माध्यलमक 

६ श्री लशसु  आिाििूत लवद्यािय 
 

आिाििुत 

६ श्रीजनता आिाििूत लवद्यािय 
 

आिाििुत 

६ श्री कागेश्विी आिाििूत लवद्यािय 
 

आिाििुत 

६ श्री हरिहिपुिगढी  आिाििूत लवद्यािय 
 

आिाििुत 

७ श्री ब्रहामेश्विी आिाििूत लवद्यािय क्यामनचुिी आिाििुत 

७ श्री जनकल्याण आिाििूत लवद्यािय ठुिो िुमे्म आिाििुत 

७ श्री महाकुिेश्विी आिाििूत लवद्यािय  पन्थचौिी  आिाििुत 

७ श्री कुणे्डश्विी आिाििूत लवद्यािय  कुण्ड आिाििुत 

७ श्री कुिेश्विी आिाििूत लवद्यािय  िुताहा आिाििुत 

७ श्री जनाजाती आिाििूत लवद्यािय  बन्चिे आिाििुत 

७ श्री मन्जेश्विी आिाििूत लवद्यािय.  लचसापानी आिाििुत 

७ श्री जिायोटाि आिाििूत लवद्यािय क्यनालसि आिाििुत 

८ श्री क्यानेश्बि माध्यलमक लवद्यािय पििे माध्यलमक 

८ श्री लिलमिे डाँडा आिाििूत लवद्यािय लिलमिे डाडा आिाििुत 

८ श्री लमिन आिाििूत लवद्यािय पििाही आिाििुत 
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वडा नं शैतक्षक संथिाको नाि थिान÷ठेगाना िह 

८ श्री जामुने आिाििूत लवद्यािय जमुने आिाििुत 

८ श्री कासािकि आिाििूत लवद्यािय कासािकि आिाििुत 

( स्रोत: वडा िेिा/छिर्ि, २०७९) 

अनुसूची ४:  खेलिैदान तववरण  

वडा नं. खेल िैदानको नाि थिान 

१ गैरिगाउँ खेि मैदान गैरिगाउँ 

१ वस्स्तपुि खेि मैदान वस्स्तपुि 

१ कँूडुिे खेि मैदान कँूडुिे, लचसापानी 

१ हरिहिपुिगलद दिवाि खेिमैदान  गडी वसेिी 

२ चैनपुि रु्टबि मैदान  चेनपुि 

२ रु्टबि मैदान  बखर्त 

२ रु्टबि मैदान  जखौिे 

२ किाते कोटु  वखर्त 

३ किाते कवडु हि हरिहिपुिगढी ३ 

३ रु्टबि मैदान  गुजी  

३ िलिबि मैदान  गुजी  

३ ब्याटलमन्टन कोटु तिा ब्यायाम थिि गुजी  

४ रु्टबि चौि,  झ्याड़ी लसमिपुि 

४ बाह्रलबसे रु्टबि मैदान  बाहुलबसे 

४ हाकपािा रु्टबि मैदान हाकपािा 

४ िुथे्र रु्टबि मैदान  िुथे्र जुटपानी 

६ िौगेदोिान खेि मैदान  िौगेदोिान 

६ ढप्साि, खेि मैदान  ढप्साि, 

६ रू्टबि  मैदान   

६ िांगेचुिी खेि मैदान  िांगेचुिी 

७ कबडु हि  क्वाटाि 

७ लमनी पाकु  क्वाटाि 

८ रू्टबि मैदान  पाििे 

( स्रोत: वडा िेिा/छिर्ि, २०७९) 



 
थिानीय तहको आवलिक योजना तजुुमा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)  हरिहिपुिगढी गाउँपालिका  

 

 
 

अनुसूची ५: शवदाह थिलकोतववरण  

वडा न शवदाह थिलको नाि उपयोग  गने वस्ती  सम्बस्िि जािजािी  

२ बागमतीको लकनाि  ितनपुि, चैनपुि झन्झने, बन्चिे, 

खोिी, वखहर्ि 

िाइ, तामाङ्ख, 

२ मारिण खोिा लकनाि  ितनपुि, चैनपुि झन्झने, बन्चिे, 

खोिी, वखहर्ि 

िाइ, तामाङ्ख, 

३ बागमतीको लकनाि  ३ नम्बि वडाका बस्स्त के्षत्रहरु  तामाङ्ख-जंगि, टापुमा  

३ जंगिको पुछि 
 

अन्यजाती मगि, िाई, 

लबक, शे्रष्ठ आलद 

नदीलकनाि 

४ मारिन खोिाको बगिमा वडा नं ४ का सबै  तामाङ्ख, मगि, िाई 

५ चाि खोिा  लसमािस , छाबखोिा , लमिन 

चोक 

तामांग  

५ गाता दोिान पेिंुगे , घती , छाप मगि तामांग  

५ ििाए दोिान बोतेनी , ििाए  तामांग मगि 

७ क्वाटि कलिदोिान घाट पििही, पििही, लतिबािी, 

पुिानागाउ, बिडाडा 

तामाङ्ख, के्षलत्र, बाहुन, 

दलित 

८ घाट जमुने च्याने ,पताु , िामचुबा  तामांग , माझी , दलित  

(स्रोत: वडा िेिा/छिर्ि, २०७९)
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अनुसूची ६: सडकको तववरण  

वडा नं. सडक /गोरेटोको नाि सुरु हुने 

थिान 

अन्त्य हुने 

थिान 

लम्वाई 

(तक.ति.) 

चौडाई 

(ति) 

सडकको 

सिहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले सिेट्ने 

वस्तीहरु 

१ गुजी गडी वडा कायुिय सडक गुजी वडा 

कायुिय 

सडक 

९ ५ मी कच्ची सडक ग्रालमण सडक लशखि , गरि गाउँ, 

नयाँ गाउँ 

१ गुजी ककिे बादिे सडक गुजी बादिे सडक १९ ५ मी कच्ची सडक ग्रालमण सडक चपिा, बस्तीपुि, 

कुकुिे खिकंडे, 

लचसापानी 

१ ककिे गुजे डाँडा लघसीङ्ख बा नयाँगाउँ वडा 

कायुिय सडक 

ककिे वडा 

कायुिय 

सडक 

८ ४ मी कच्ची सडक ग्रालमण सडक बादुि ककिे डाँडा 

१ आडासे डाँडा लघसीङ्ख बा िागिुि 

खोििन्ज्यांग सडक 

आडासे 

डाँडा 

खोििन्ज्यांग 

सडक 

६ ४ मी कच्ची सडक ग्रालमण सडक अर्सेडाँडा 

लघलसङ्ख, िागडुि 

१ वगाडे रु्से तलिकोट स्वोि खोििन्ज्यांग 

सडक 

वगाडे खोििन्ज्यांग 

सडक 

६ ४ मी कच्ची सडक ग्रालमण सडक वगाडे रु्से 

१ नयाँगाउँ कलमुडाँडा कोविी सडक नयाँगाउँ कोविी 

सडक 

५ ४  मी कच्ची सडक ग्रालमण सडक नयाँगाउँ काकी 

डाँडा 
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वडा नं. सडक /गोरेटोको नाि सुरु हुने 

थिान 

अन्त्य हुने 

थिान 

लम्वाई 

(तक.ति.) 

चौडाई 

(ति) 

सडकको 

सिहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले सिेट्ने 

वस्तीहरु 

२ लपपिमादी सडक ० माइि कमैया १८ 
 

कािो पते्र ग्रालमण सडक वखर्ि नखौइ 

देस्ख कमैया सम्म 

२ झुवाडी  
  

५ 
 

कािो पते्र ग्रालमण सडक 
 

२ क्षीपुि देस्ख चैनपुि सम्म 
  

२ 
 

कािो पते्र ग्रालमण सडक 
 

२ सावा खोिा ढेखी सलतपुि सम्म 
  

१ 
 

कािो पते्र ग्रालमण सडक 
 

२ ० माइि देस्ख जवाुनी सम्म 
  

४ 
 

कािो पते्र ग्रालमण सडक 
 

२ झझने ढेखी चौरिटोि 
  

२ 
 

कािो पते्र ग्रालमण सडक 
 

५ मदन िण्डािी र्ाट पाङ्खगे महादेव 
 

३५ मी कािो पते्र 
 

चािखेपा देखी 

पाङ्खगे्र हुदै स .पा 

५ िुिौत देस्ख 
  

५ २५ मी' कािो पते्र 
  

५ मदन िण्डािी िाजमागु ढेखी महादेव टाि 

सडक 

    
कािो पते्र 
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वडा नं. सडक /गोरेटोको नाि सुरु हुने 

थिान 

अन्त्य हुने 

थिान 

लम्वाई 

(तक.ति.) 

चौडाई 

(ति) 

सडकको 

सिहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले सिेट्ने 

वस्तीहरु 

५ िात माि बाट 
 

प्रालव दिबाि २५ २५ मी कािो पते्र 
 

िाती खोिा+ 

बसी रुपा+ 

महादेब 

५ लवपे्ल मैनाि हुदै दुबाि 
    

कािो पते्र 
 

तामाजोि+ िलप्ट 

खोत िनयाना 

४ झ्याड़ी वािौिी हाकपािा सडक  झ्याड़ी हाकपािा १० ६ लम  कच्ची शाखा बाटो  झ्याड़ी, वागौिी, 

हाकपािा ३००  

घि 

४ जुटपानी, वसम झािी खेलत  जुटपानी झािी खेत ५ ६ लम  कच्ची शाखा बाटो  १३५ घि 

४ चायचुलट- वखर्ि चायचुलट वखर्ि १०. ६ लम  कच्ची शाखा बाटो  ३०७ घि 

४ ब्रहालबसे- लसमिपुि ब्रहालबसे लसमिपुि ३ ६ लम  कच्ची शाखा बाटो  २५० घि 

४ लिलज सडक िुथे्र, वसन,बाघखगु िुथे्र वाघखगु ८ ६ लम  कच्ची शाखा बाटो  २२० घि 

४ हाकपािा गुरुङ्ख टोि सडक  ग्यामी टोि  गुरुङ्ख टोि  १.५ ६ लम  कच्ची शाखा बाटो  १०० घि 
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वडा नं. सडक /गोरेटोको नाि सुरु हुने 

थिान 

अन्त्य हुने 

थिान 

लम्वाई 

(तक.ति.) 

चौडाई 

(ति) 

सडकको 

सिहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले सिेट्ने 

वस्तीहरु 

३ मदन िण्डािी िाजमागु सोकन 

केउिानी 

बागमती 

पूि  

७ ११ लम  कािो पते्र  िाजमागु सोकन, लतनकुना, 

वनौिी, घणे्ट, 

गुजी 

३ िानीपानी हुदै िनमना डाँडा सुि मागु िानीपानी िनमना १५ ६ लम  कच्ची  ग्रालमण सडक  खेलतघि, ताप्के 

डाँडा, हाईटाि, 

लिमु्बटाि 

३ सोकन सडक  मा.लव 

लतनकुना 

लिमु्बटाि ८ ६ लम  कच्ची  ग्रालमण सडक  सोकन, लिमु्बटाि 

३ घणे्ट चुवाडी हरिहिपुिगढी घणे्ट गढी लकल्ला  ७ ६ लम  कच्ची  पयुटन सडक  घणे्ट, बसेिी, गढी  

३ हरिहिपुिगढी सडक  माडी गढी लकल्ला  ८ ६ लम  कच्ची  पयुटन तिा 

ग्रालमण सडक  

लशखि, बसेिी, 

गढी  

३ टुडीखेि सडक लसतापुि िाम डाँडा  ४ ६ लम  कच्ची  ग्रालमण सडक  लसतापुि, िाम 

डाँडा, टुडीखेि  

६ लिलमिे, िौगेचुिी , सानोकौवा , ठुिो कौवा 

हुदै सिाुही कमौया जोड्ने बाटो  

लिलमिे  सिाुही  
    

लिलमिे, खिखणे्ड, 

िांगेचुिी, कौवा   
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वडा नं. सडक /गोरेटोको नाि सुरु हुने 

थिान 

अन्त्य हुने 

थिान 

लम्वाई 

(तक.ति.) 

चौडाई 

(ति) 

सडकको 

सिहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले सिेट्ने 

वस्तीहरु 

६ वडा न. ८ को पछाडी देस्ख िामचुवा, 

िौगेडीमाि िेखटोि , बागमती जोड्ने  

वडा न ८  सिाुहीको 

बागमती  

    
पििलह, 

िमनडाडा , बेलस 

टोि, िेखटोि,  

६ गाउँपालिका जोड्ने बाटो  
      

िांगेदोिान, झािस  

६ लिमान कौवा घेटा बाटो  
      

बेलसटोि देस्ख 

गाउँपालिका  

७ हरिवन क्यनेश्वि हरिवन क्यनेश्वि १३ ६ लम.  कच्ची कृलष  लबिान्दी, लिलमिे, 

पाििही, 

पुिानागाउ, पििे 

७ सिाुही लचसापानी देस्ख लसनु्धिी  हरिवन वरुण १३ ६ लम.  कच्ची 
 

छ्याङ्खछ्याङ्ख, 

िुताहा, अँिेिी 

वरुण 

७ क्यवानचुिी िुताहा अँिेिी वरुण क्यवानचुिी  वरुण १३ ५० लम.  कच्ची 
 

१७ कठ्ठा, 

हमािडाडा 

लचसापानी, 
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वडा नं. सडक /गोरेटोको नाि सुरु हुने 

थिान 

अन्त्य हुने 

थिान 

लम्वाई 

(तक.ति.) 

चौडाई 

(ति) 

सडकको 

सिहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले सिेट्ने 

वस्तीहरु 

क्यानलसि, 

मोक्तानडाडा 

७ नँया सडक एलतहालसक कुण्ड पोखिी जाने  एलतहालसक 

कुण्ड 

पोखिी 

 
२ ५० लम.  कच्ची 

 
कुण्ड को 

बस्तीहरु  

७ पुिाना गाउ देस्ख लसरुदमाि हुदै वरुण 

जोड्ने  

पुिाना गाउ  वरुण १३ २० लम.  कच्ची कृलष  
 

७ सिाुही हरिवन लततारिगाउ हुदै घुमे्म बतासे 

िन्ज्याङ्ख 

सिाुही 

हरिवन  

बतासे 

िन्ज्याङ्ख 

५ ६० लम.  कच्ची कृलष  
 

७ बिडाडा पुिाना गाउ पन्थचौिी िामपतेकुण्ड 

लसरुडाडा हुदै बरुण  

बिडाडा बरुण १० ६० लम.  कच्ची 
  

७ िामाकाइिा को घि हुदै िािीडाडा हुदै 

बमबहादुि टोि सम्म  

िामाकाइिा 

को घि  

बमबहादुि 

टोि 

३ ६० लम.  कच्ची 
  

८ हरिबन क्यनेश्वोि मोटि बाटो  हरिबन मदन 

िण्डािी 

िाजमागु  

४२ ६ लम.  ग्रािेि  महेन्द्र िाजमागु 

देस्ख मदन 

िण्डािी  

िाजमागु  
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वडा नं. सडक /गोरेटोको नाि सुरु हुने 

थिान 

अन्त्य हुने 

थिान 

लम्वाई 

(तक.ति.) 

चौडाई 

(ति) 

सडकको 

सिहको 

प्रकार 

सडकको स्तर 

(Hierarchy) 

सडकले सिेट्ने 

वस्तीहरु 

८ पििो देस्ख पताु जमुने बोतेनी  पििो बोतेनी ३० ६ लम.  कच्ची  सडक  लिलत्र जमुने 

८ पुिानो गाउ कािीिे सानो ठाउँ ठुिो ठाउँ 

िािुमास  

पुिानो गाउ िािुमास  २८. ६ लम.  कच्ची  सडक  सानो गाउ  

८ पताु बोतेनी मोटि बाटो पताु बोतेनी १६ ६ लम.  कच्ची  सडक  
 

८ पुिानो गाउ देस्ख कािीिेख सानो गाउ ठुिो 

गाउ िािुमाि  

पुिानो गाउ िािुमाि  १७ ६ लम.  कच्ची  सडक  
 

(स्रोत: वडा िेिा/ छिर्ि, २०७९) 

अनुसूची ७: पुल ििा कल्भटग को तववरण  

वडा नं पुल ििा कल्भटग नदी, खोला, 

खोल्सीको नाि 

जोतडने वस्ती 

देस्ख 

जोतडने वस्स्त 

सम्म 

पुलको प्रकार लम्वाई बनेको 

साल 

१ देडुव खोि देडुव खोिा खिखेडे आकास डाँडा काठे पुि २० मी २०७२ 

१ लचसापानी खोिा लचसापानी खोिा बाँदािे लचसापानी काठे पुि २१ मी २०७२ 

१ बाँदेि. िो, पु बागमती बाँदािे िोिौनी झोिूङ्खगे पुि २२ मी २०७९ 

२ झन्झाने देस्ख िाइगाउँ पक्की पुि बागमती झन्झाने  िाइगाउँ  पक्की पुि ३०० मी बनाउनु पने 
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वडा नं पुल ििा कल्भटग नदी, खोला, 

खोल्सीको नाि 

जोतडने वस्ती 

देस्ख 

जोतडने वस्स्त 

सम्म 

पुलको प्रकार लम्वाई बनेको 

साल 

२ बन्चिे देस्ख वग्राह सम्म बागमती बन्चिे   वग्राह झिुूङ्खगी पुि ३०० मी बनाउनु पने 

२ जखाुिी देस्ख िाइ गाउँ सम्म बागमती जखाुिी िाइगाउँ  झिुूङ्खगी पुि २५० मी बनाउनु पने 

३ सोकन खोिा पूि  सोकन खोिा  सोकन  लतनकुना पस्क्क  १२१ लम  २०७८ 

३ लतनकुना पूि  लतनकुना खोिा  लतनकुना  िानीपालन पस्क्क  
  

३ तम्मि पूि  तम्मि खोिा  माडी गुजी पस्क्क  
  

४ वािौिी काठे पूि  िनमना खोिा  वाघौिी वािी वाघौिी पारि काठे पूि  १२ लम  २०७८ 

४ वसन झुिंुगे पूि  वसन खोिा  वसन वािी वसन पारि निएको  ५५ लम  
 

४ िन मना झोिुङे्ग पूि   िनमना खोिा  हाकपािा वािी जुटपानी पारि  निएको  ६५ लम  
 

५ पक्की पुि मािीण खोिा हात्ती दमाि  पुिानो क्याम्पस पक्की पुि ५०० मी नबनेको, 

मण गिेको 

५ पक्की पुि दुवाि खोिा चाि खोिा  चािखोिा पक्की पुि १०० मी नबनेको 

५ पक्की पुि कोिखोजोि िपोिा कामे्र गहता दोवा पक्की पुि २०० मी नबनेको 

६ लचसापानी, ढप्साि  क्यान खोिा  लचसापानी  ढप्साि, झोिुङे्ग 
  

६ िमनदास, िांगेदोिान  िौगेडोमरु खोिा  िमनडाडा  िांगेदोमान ,  
   

६ पनाुती पस्क्क पुि  क्यान खोिा  मोिडागे  महडव डाँडा  
   

६ मोटङ्खगे पक्की पुि  बागमती  
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वडा नं पुल ििा कल्भटग नदी, खोला, 

खोल्सीको नाि 

जोतडने वस्ती 

देस्ख 

जोतडने वस्स्त 

सम्म 

पुलको प्रकार लम्वाई बनेको 

साल 

७ झोिुङे्ग पुि  वरुण वरुण कुण्ड झोिुङे्ग पुि  १०४ लम.  २०७७ 

७ नँया पुि  मालिल्लो पििाही वािी पािी झोिुङे्ग पुि  १०० लम.  माग गिेको  

७ नँया पुि  िुनाहा वडा कायाुिय वािी पािी पस्क्क पुि  ८० लम. माग गिेको  

७ नँया पुि  लचसापानी  वािी पािी पस्क्क पुि  ५० लम.  माग गिेको  

७ कििाट मोिङे्ग हविदाि  वािी पािी पस्क्क पुि  ५५ लम. माग गिेको  

८ झोिंुगे पूि  क्यानखोिा  पिुइ  पाििे  झोिंुगे पूि  २७०लम  २०६२-६३ 

८ झोिंुगे पूि  क्यानखोिा  जमुने  िण्डािी पताु  झोिंुगे पूि  ३२० लम २०६३-७४ 

८ टि स पूि  िामचुबा  िामचुबा  कुनाटोि  टि स पूि  ३०लम  २०७१-७२ 

(स्रोत: वडा िेिा/ छिर्ि, २०७९) 
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अनुसूची ८ :  खानेपानी योजना/स्रोि सम्बस्ि  तववरण  

वडा नं खानेपानी आयोजना वा स्रोिको नाि 
शुस्िकरण  

छ /छैन 

खानेपानी 

ररजभग 

ट्ांकी 

क्षििा 

(तल.) 

धारा  

स

ङ्िा 

लाभास्ि

ि घरधुरी  

सङ्िा 

सिेटेको वस्ती 
तनयतिि शुल्क 

(िातसक ) 

किगचारी  

सङ्िा 

१ गैिी नयाँगाउँ खसेपानी तिा सिसर्ाइ छ ४००० १४ ३८ नयाँ गाउँ १०० १ 

१ गुजीडाँडा खानेपानी छ ८००० ३२ ६१ गुजीडाँडा १५० २ 

१ ककिे खानेपानी योजना छ ४००० २८ ७२ ककिे १०० १ 

२ श्रीपुि नयाँ बस्ती छैन 
 

१० २५ 
   

२ लशखि टोि वखर्ि  छैन 
 

६० ५० 
   

२ बन्चिे छैन 
 

१०० २०० 
   

२ केउिानी खानेपानी छैन 
 

५० १०० 
   

२ किकाट स्रानोविखर्ि छैन 
 

५० १५० 
   

२ लजिो माइि विवर्ा टोि जोखने खानेपानी  छैन 
 

१० २५ 
   

३ इनाि मारु्त खानेपानी लवतीनी छ 
  

२० 
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वडा नं खानेपानी आयोजना वा स्रोिको नाि 
शुस्िकरण  

छ /छैन 

खानेपानी 

ररजभग 

ट्ांकी 

क्षििा 

(तल.) 

धारा  

स

ङ्िा 

लाभास्ि

ि घरधुरी  

सङ्िा 

सिेटेको वस्ती 
तनयतिि शुल्क 

(िातसक ) 

किगचारी  

सङ्िा 

३ िनमना खानेपानी योजना  छैन  १८ हजाि लि  ३५ ६९ 

टाि पछाडी, 

कुशदमाि, िनमना 

डाँडा  १०० १ 

३ वसिपुि खानेपानी योजना  छैन  १० हजाि लि  १५ १९ वसि पुि 
  

३ वाखकु खानेपानी  छैन  ८ हजाि लि  १२ २८ वाखकु  
  

३ तल्लो सोकन खानेपानी  छैन  ५ हजाि लि  ५ ११ सोकन  
  

३ केउिेनी खानेपानी योजना  छैन  ६ हजाि लि  १० ४५ 

सोकन, केउिेनी, 

लसतापुि 
  

३ गुजाु चप्रा खानेपानी  छैन  

२० हजाि 

लि  ३५ १५० 

चप्रा, गुजी, मैपी 

बजाि  
  

४ विपुि लसमिपुि खानेपानी  छैन  

२५०० घन 

लम  ७ ४५ बेिपुि, लसमिपुि  
  

४ विपुि लसमिपुि खानेपानी  छैन  

२५०० घन 

लम  ६ ६५ बेिपुि, लसमिपुि  
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वडा नं खानेपानी आयोजना वा स्रोिको नाि 
शुस्िकरण  

छ /छैन 

खानेपानी 

ररजभग 

ट्ांकी 

क्षििा 

(तल.) 

धारा  

स

ङ्िा 

लाभास्ि

ि घरधुरी  

सङ्िा 

सिेटेको वस्ती 
तनयतिि शुल्क 

(िातसक ) 

किगचारी  

सङ्िा 

४ जुटपानी खानेपानी  छैन  

३००० घन 

लम  ६ ५५ जुटपानी खानेपानी 
  

४ ब्रहालबसे खानेपानी छैन  

१८००० घन 

लम  १७ ४९ ब्रहालबसे खानेपानी 
  

४ हाकपािा खानेपानी  छैन  

३००० घन 

लम  १५ १०७ हाकपािा बस्स्त 
  

४ चायाचुलट खानेपानी  छैन  
      

४ बिौिी खानेपानी  छैन  

२५०० घन 

लम  ५ २२ बिौिी बस्स्त  
  

५ िुििा खानेपानी छ 
  

२० 
   

५ हात्तीदमाि खानेपानी  छ 
  

२० 
   

५ दुवओपरि इनाि खाने पानी  छ 
  

२० 
   

५ महादेव खानेपानी  छ 
  

२० 
   

५ सेपाहा खानेओयापालन लिफ्ट  छ 
  

२५ 
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वडा नं खानेपानी आयोजना वा स्रोिको नाि 
शुस्िकरण  

छ /छैन 

खानेपानी 

ररजभग 

ट्ांकी 

क्षििा 

(तल.) 

धारा  

स

ङ्िा 

लाभास्ि

ि घरधुरी  

सङ्िा 

सिेटेको वस्ती 
तनयतिि शुल्क 

(िातसक ) 

किगचारी  

सङ्िा 

६ सानो कौवा िािा खानेपानी  िािा  खोल्सी  छैन १६००० 
 

५-७ ३ 
  

६ ठुिो कौवा खानेपानी आयोजना  छैन १४००० ३५ ४-६ 
   

६ आपडोिा खानेपानी  छैन ६०००० २४ ४-७ १ 
  

६ िेखटोि खानेपानी  छैन ८००० १९ ४-८ १ 
  

६ अलमि दमाि खानेपानी  छैन ८००० १९ ४-९ १ 
  

६ लसह खोल्सी वेसीटोि खालनपानी  छैन ३०००० ६० ४-१० १ 
  

६ बेलसटोि खानेपानी  छैन ६००० ३० ४-११ १ 
  

७ बतासे िन्ज्याङ्ख  छ २००० लि.  २६ २५ सानो  ठुिो िुमे्म 
 

१ 

७ अँिेिी छ ३००० लि.  ४ २५ अँिेिी 
  

७  िुमे्म असान  छ ३००० लि.  ८ ४१ िुमे्म 
  

८ 

लसडस नेपािको आयोजना लबलमिे झोि 

खानेपलन  छ १०००० ८३ ८६ 

पििे , िण्डािी 

पताु ,डाडा टोि १०० १ 

८ Red Cross Society खानेपानी आयोजना  छ १००० ७ ७ जमुने ५० १ 
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वडा नं खानेपानी आयोजना वा स्रोिको नाि 
शुस्िकरण  

छ /छैन 

खानेपानी 

ररजभग 

ट्ांकी 

क्षििा 

(तल.) 

धारा  

स

ङ्िा 

लाभास्ि

ि घरधुरी  

सङ्िा 

सिेटेको वस्ती 
तनयतिि शुल्क 

(िातसक ) 

किगचारी  

सङ्िा 

८ नेवा संथिा खानेपानी आयोजना  छ १००० ४ २३ च्याने ५० १ 

८ नेवा संथिा खानेपानी आयोजना  छ ५००० १० ३४ 

आप डाडा , बि 

टोि , कुना टोि , 

ियाङ्ख डाडा  १०० १ 

८ नेवा संथिा खानेपानी आयोजना  छ ६००० १० २३ लतिबिी १०० १ 

(स्रोत: वडा िेिा/ छिर्ि, २०७९) 

 

अनुसूची ९ :  तसँचाई योजनाको तववरण  

वडा नं तसँचाई योजनाको नाि पानीको स्रोि तसंतचि के्षत्रफल 
लाभास्िि 

घरधुरी  
तसंचार्को उपलब्धिा  

१ बस्स्तपुि लसचाइ आयोजन बागमती खोिा ४०० लव.ग १०० घििुिी मौसम 

१ काकिे लसचाइ आयोजन बागमती खोिा ३०० लव.ग १५० घििुिी मौसम 

२ झवूाडी बन्चिे लिफ्ट लसचाइ  बागमती नदी 
 

३५० घििुिी वषु िरि 
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वडा नं तसँचाई योजनाको नाि पानीको स्रोि तसंतचि के्षत्रफल 
लाभास्िि 

घरधुरी  
तसंचार्को उपलब्धिा  

२ चैनपुि क्षपुि लिफ्ट लसचाइ  बागमती नदी 
 

५०० घििुिी वषु िरि 

२ ० माइि वखर्ि देस्ख जखोलि सम्म लसचाइ बागमती नदी 
 

९०० घििुिी वषु िरि 

२ ितनपुि केउिानी लिफ्ट लसचाइ  बागमती नदी 
 

१०० घििुिी वषु िरि 

५ दुबािखोिा गाउ लिफ्ट लसचाई  मारिन खोिा ५० १०० वषु िरि 

५ लसमिास गाउ लिफ्ट मारिन खोिा ३० ४९ वषु िरि 

५ िाटी खोिा गाउ लिफ्ट लसचाई  मारिन खोिा २० ३० वषु िरि 

५ हातीदमाि , जुिौटा , ििखडा  मारिन खोिा ३० ६० वषु िरि 

५ गाग्री ढंुगा बाट ठुिोमुहन लिफ्ट लसचाई मारिन खोिा १५० १०० वषु िरि 

४ झ्याड़ी र्ाँट लसँचाई खोिा  ७०० लबघा  ४५० मौषमी  

४ बसि लसँचाई  बसि खोिा  ६० लबघा ४५ मौषमी  

४ िनमना खोिा लसँचाई  िनमना खोिा  ३५० लबघा  २५० मौषमी  

४ जुटपानी लसँचाई  िनमना खोिा  ३५० लबघा  ३५ मौषमी  

३ तमि खोिा लसँचाई  तमि खोिा १५१ लबघा १०५ मौषमी  

३ केउिानी लसँचाई  सोकन खोिा  २० लबघा  २५ मौषमी  
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वडा नं तसँचाई योजनाको नाि पानीको स्रोि तसंतचि के्षत्रफल 
लाभास्िि 

घरधुरी  
तसंचार्को उपलब्धिा  

३ कुशदमाि लसँचाई वसन खोिा  २२ लबघा २० मौषमी  

३ कोडहि, लतनकुना, ठुिो खेत, गंगटे, खेलतघि लसँचाई  

लतनकुना खोिा, सोकन 

खोिा, गंगटे खोल्सी ३०, २०, १८, २ लबघा  ७०, ५३, ६०, १० मौषमी  

६ आँपडाँडा लसचाई  पहिीबारु खोल्सी  १० लबगाहा  १२ वषैििी 

६ िौगेडोमान लसचाई  सानो िांगे खोल्सी  १५  लबगाहा  १५ वषैििी 

६ ठुिो िांगे लसचाई  ठुिो िांगे खोिा  ११ लबगाहा  ७ वषैििी 

६ ठुिोिांगे लसचाई  ठुिो िांगे खोिा  २ लबगाहा  ५ वषैििी 

७ मालिल्लो पिािाही पिािाही खोिा  ५० लबगाहा ३५ बषैििी 

७ अिाुबिाु  लसचाई पोखिी  
   

७ क्यवानचुिी लसचाई पोखिी  
   

७ मोक्त्त्तान डाडा लसचाई पोखिी  
   

८ पाििे  क्यान खोिा  पाििे  १५० बषे िरि  

८ च्यान जमुने पताु  डाडा खोिा  च्यान जमुने पताु  ११५ बषे िरि  

८ पििाही कुिो लसचाई  
 

३५ २८ 
 

८ कािी खोिा लसचाई पोखिी 
 

१५ १३ 
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वडा नं तसँचाई योजनाको नाि पानीको स्रोि तसंतचि के्षत्रफल 
लाभास्िि 

घरधुरी  
तसंचार्को उपलब्धिा  

८ िाम चुबा लसचाई पोखिी  
 

५ १४ 
 

८ यागाि टोि लसचाई पोखिी  
 

४ १० 
 

८ मालिल्लो जमुने लसचाई पोखिी  
 

१० १८ 
 

८ बाहुन डाडा लसचाई पोखिी 
 

२० २५ 
 

८ च्याने लसचाई पोखिी  
 

६ १२ 
 

८ मगि डाडा लसचाई पोखिी  
 

३ ८ 
 

८ पताु गाउ लसचाई पोखिी  
 

६ ७ 
 

८ िापाखोल्चा लसचाई पोखिी  
 

६ १४ 
 

८ पाििे लसचाई पोखिी  
 

१०० ११५ 
 

स्रोत: वडा िेिा/ छिर्ि, २०७९) 
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अनुसूची १०: सािुदातयक वन  

वडा नं सािुदातयक वनको नाि 

१ लजतपुि बादािो सामुदालयक वन 

२ संजीवनी सामुदालयक वन 

२ लहमािी सामुदालयक वन 

२ सुन्दि सामुदालयक वन 

२ महादेव सामुदालयक वन 

२ सृजना सामुदालयक वन 

२ िाक्सी सामुदालयक वन 

५ बास खोल्सी सामुदालयक वन 

५ हालत्तबन सामुदालयक वन 

५ लशखि सामुदालयक वन 

५ महादेव सामुदालयक वन 

५ जनचेतना सामुदालयक वन 

५ चन्द्रसुयु  सामुदालयक वन 

५ बािा िैिब  सामुदालयक वन 

५ चौतािा सामुदालयक वन 

४ महादेव सामुदालयक बन उपिोक्ता सलमलत  

४ िटे्टस्वि सामुदालयक बन उपिोक्ता सलमलत 

४ हरियािी सामुदालयक बन उपिोक्ता सलमलत 

४ मागद डाँडा सामुदालयक बन उपिोक्ता सलमलत 

४ पन्चकन्य सामुदालयक बन उपिोक्ता सलमलत  

३ खोििन्ज्याङ्ख सामुदालयक बन उपिोक्ता सलमलत  

३ अिेिी  सामुदालयक बन उपिोक्ता सलमलत  

३ िोिेपाखा  सामुदालयक वन 

३ लशखिपाखा  सामुदालयक वन 

३ ईनाि पाखा  सामुदालयक वन 

३ केउिेनी  सामुदालयक वन 

३ लत्रपसा सामुदालयक वन 

३ कन्या डाँडा सामुदालयक वन 
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वडा नं सािुदातयक वनको नाि 

३ ठाकुि सामुदालयक वन   

३ हाईटाि सामुदालयक बवन 

३ कुसदमाि सामुदालयक वन 

३ वसिपुि सामुदालयक वन 

६ जिकन्या सामुदालयक वन 

६ िक्ष्मी खोिा समुदालयक वन   

६ गौिी खोल्सी सामुदालयक वन 

६ हरिपिी सामुदालयक वन 

६ िुमेश्वि सामुदालयक वन 

६ बमुढाडि सामुदालयक वन 

६ कुिन्डो सामुदालयक वन 

६ जिदेवी सामुदालयक वन 

६ लत्रवेणी सामुदालयक वन 

६ लपपिेश्वािी सामुदालयक वन 

६ लसिािु सामुदालयक वन 

७ पििाही सामुदालयक वन 

७ श्री काशेश्विी सामुदालयक वन 

७ ज्वािामुखी सामुदालयक वन 

७ देउता खोिा सामुदालयक वन 

७ लचसापानी सामुदालयक वन 

८ नबज्योती लघलमिे सामुदालयक वन 

८ िािुचुिे सामुदालयक वन 

८ लसमकािी  सामुदालयक वन 

८ सुन्दि हरियािी सामुदालयक वन 

८ लसिकािी सामुदालयक वन 

८ कलििेख सामुदालयक वन 

८ शास्िश्विी सामुदालयक वन 

८ चुरिया देवी सामुदालयक वन 

८ खिक सामुदालयक वन 
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स्रोत: वडा िेिा/ छिर्ि, २०७९) 

अनुसूची ११: तवपद जोस्खि के्षत्रको तववरण  

वडा नं जोस्खि हुनेको कारण जोस्खि के्षत्रको नाि 

१ बागमती बाढी सालवक  ७  

१ काटान ककािे बातसतीपुि 

१ बागमती बाढी सलवक ८  

१ काटान कुडंुिे र्ाट 

१ कुकाजोि नालद िामीदाहा 

१ पलहिो लसमे्रिे 

१ पलहिो  ठडदाघािी 

१ पलहिो लशखि गठी 

२ मरिण, वागमती नदी कटान डुबान  बिर्ि 

२ मरिण, वागमती नदी कटान डुबान  क्ष्रीपुि 

२ मरिण, वागमती नदी कटान डुबान  ितनपुि 

२ मरिण, वागमती नदी कटान डुबान  जखौिी 

२ मरिण, वागमती नदी कटान डुबान  झन्झाने 

२ मरिण, वागमती नदी कटान डुबान  अमरि खोल्सी 

२ बन्चिे कामी खोल्सी 

२ झोिज्खोिे खोल्सी कटान डुबान श्रीपुि 

३ बागमती नलद कटान  

 

गुजी घणे्ट, वनौिी, लतनरु्ना 

सोकन बागमती नलद कटान 

३ पलहिो कुडूिे 

३ पलहिो बाघखकु, साडे 

४ मारिण नलद कटान  मिीण नदीिे, जग्गा कटान, गाउँ 

सलमलत कटान, खेलत योग्य जलमन 

क्षालत  

४ बाढी पलहिो  
 

५ बढी , कटान  लमिन चोक  

५ बढी , कटान  िाटी खोिा गाउ 

५ तमाजोि खोिा कटान  तमाजोि गाउ 
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वडा नं जोस्खि हुनेको कारण जोस्खि के्षत्रको नाि 

५ ििखडा गाउ  खोिा को कटान 

५ िुिौडा गाउ  खहिेिे लगट्टी ल्याको 

५ पलहिो िनमना गाउ 

५ पलहिो  नोटेलन गाउ 

५ पलहिो सेपहा गाउ 

५ पलहिो  पानतिे गाउ 

६ आगो िालग हुने, िुक्षय हुने  वडा न ६ कोचुिे डाँडा के्षत्र 

७ बाढी  बेिादमाि पन्थ चौिी बािी  

७ बाढी  आसन गाउ बस्स्त  

७ बाढी  लचसा पालन गाउ बस्स्त  

७ बाढी  बेिादमाि िोिा बस्स्त  

७ बाढी  लसमिटाि गाउबालस  

७ बाढी  खपाङे्ग झािा चुिे  

७ बाढी  माख्िो िाम्पाते 

७ बाढी   

७ बाढी   

७ बाढी पलहिो , हावा हुिी   

८ बाढी पलहिो , हावा हुिी  िीलमिे डाडा 

८ बाढी पलहिो , हावा हुिी  कास  िकाि 

८ बाढी पलहिो , हावा हुिी  लतल्बािी 

८ बाढी पलहिो , हावा हुिी  दाङ्ख खोिा  

८ बाढी पलहिो , हावा हुिी  जामुने डाडा 

स्रोत: वडा िेिा/ छिर्ि, २०७९) 

 

 

अनुसूची १२ : पानीका स्रोिहरु  
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वडा नं पानीको स्रोि भएको थिान स्रोिको प्रकार 

१ पकुवाि खोिा खोिा 

१ तमोि खोिा  खोिा 

१ लचसापानी खोिा खोिा 

१ ठेडुवा खोिा खोिा 

१ लछसापानी खोिा खोिा 

२ मु्यिेनी खोिा  खोिा 

२ ओिंवो कुवा कुवा 

२ क्षखौिी सु्कि खानेपानी खोिा 

३ कटुपानी, तमिखोिा, बागमती नदी नलद 

३ सगािे खोिा, जले्कनी खोल्सी खोल्सी 

३ तुितुिे खोल्सी खोल्सी 

३ बागमती नलद  नलद 

३ लसि खोिा,  साजी खोिा  खोिा 

४ छाङ्ख खोल्सी  मूि 

४ डुलम्र खोल्सी  मूि 

४ मिीण खोिा  नलद 

४ वसन खोिा  खोिा 

४ िनमना खोिा  खोिा 

४ दुवाि खोिा  खोिा 

४ िटे्टस्वि पोखिी  पोखिी 

५ बोटेलन दाड खोिा  खोिा मूि कुबा 

५ हात्तीदमाि इनाि 

५ ििखाड़का मूि, कुवा 

५ लहमाि दुखोिा मूि 

५ महादेव मुि  मुि, कुवा 

५ जनचेतना मुि मूि, कुवा 
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५ चन्द्रसुयु कुवा  कुवा 

५ बािा िैरंुग कुवा कुवा 

५ चौतािी कुवा  मूि 

६ क्यानखोिा  खोिा 

६ िांगेखोिा  खोल्सा 

६ जिपे खोिा  खोल्सा 

६ लचसापानी खोल्सी  खोल्सा 

६ बोिे मुरि खोल्सी खोल्सा 

७ लहिेिी दोिान खोिा खोिा 

७ मालिल्लो पिािाही  खोिा 

७ अँिेिी खोिा  खोिा 

(स्रोत: वडा िेिा/ छिर्ि, २०७९) 

 


