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हाम्रो प्रर्ास 

लर्र्श्का १८९ दशेहरु मध्र्े नेपाििे समेत सन २००० मा भएको सर्जक्त राष्र सहस्राब्दी सम्मेिनको िोषणा अनजसार ८ 

र्िा सहस्राब्दी लर्कास िक्ष्र् हालसि गने प्रलतर्द्धता सलहतको हस्ताक्षर गरेको अनजरुप अझ पलन लर्लभन्न आर्ोर्नाहरु 

सञ्िािन भइरहकेा छन ्। आठर्िा लर्कास िक्ष्र्हरुमा १) अलत गररर्ी र भोकमरीको अन््र् गने, २) सबैिाई लर्र्श्व्र्ापी 

प्राथलमक लशक्षाको पह ुँि पजर्ाउने । ३) िैङ्लगक समानता तथा मलहिा शसलक्तकरणको प्रर्ुद्धन गने, ४) बािमृ् र्जदरिाई 

कम गने, ५) मात ृलशजसज स्र्ास्थ्र्मा सजधार ल्र्ाउने, ६) एिाआइलभ एड्स, औिो तथा अन्र् महामारी रोगहरुसुँग िड्ने ७) 

पर्ाुर्रणीर् लदगो लर्कासिाई सजलनश्चत गने । ८) लर्कासका िालग लर्र्श्व्र्ापी साझेदारीताको लर्कास गने रहकेा छन ् । 

उल्िेलखत िक्ष्र् हालसि गनुका िालग अलन्तम बषसुम्म आइपजग्दा नेपाि मानर् लर्कास सिूाङ्ककमा १३८ औ स्थानमा 

रहकेो छ भने लर्र्श् अब सहस्राब्दी लर्कास िक्ष्र्बाि अब लदगो लर्कास िक्ष्र् तफु अलि बढीसकेको छ ।   

समर्सुँग सगै लर्कासको अर्धारणा, लसद्धान्त र  कार्ाुन्र्र्नका नर्ाुँ नर्ाुँ उपार्हरुको खोर्ीिे नर्ाुँ आर्ामहरु थप्न 

सफि भएको छ । लहर्ो सम्म हर्ाइपत्रहरुको भरपने सञ्िार माध्र्म आर् रेलडर्ो, िेलिलभर्न, पत्र पलत्रका ह ुँद ैमोर्ाइि र 

इन्िरनेिसम्म आइपजगेको छ । लहर्ोका कलतपर् सञ्िारका सामग्रीहरुिाई आर्को नर्ाुँ शैिीिे ९० प्रलतशत भन्दा बढी 

प्रलतस्थापन गनु सफि भएको छ । ्र्सरी नै आलथुक भौलतक तथा सामालर्क लर्कासमा समेत लर्द्यमान प्रलर्लधको 

लर्कासिे नर्ाुँ समर्को माग र लर्र्श्व्र्ापी प्रलतस्पधाुिाई अझ शसक्त बनाएको पाइन्छ । आलखर सबै कज रा मानर्ीर् र र्स 

पथृ्र्ीको भिाईको िालग ह नज पछु भन्ने मान्र्ता सबैिे राखेका छन ्र राख्नज पदछु ।  

लर्कास लनमाणिुाई अझ र्नमजखी र प्रभार्कारी बनाउनका िालग स्थानीर् देलख राज्र्का प्रमजख िक्ष्र् तथा उद्दशे्र्हरुिाई 

अपेलक्षतरुपमा पजरा गनुका िालग सबै भन्दा मखू्र् आधार भनेको र्ास्तलर्क तथ्र्ाङ्क हो । सानो भन्दा सानो दलेख ठूिा 

ठूिा र्ोर्नािाई सफि बनाउनका िालग सलह तथ्र्ाङ्किे ठूिो भलूमका खेल्दछ । परम्परागत शैिीबाि गररएको 

तथ्र्ाङ्क संकिनका कलतपर् कमी कमर्ोरीहरुिाई केिाउद ैसिूना प्रलर्लधबाि शनू्र् कागर्को प्रर्ोग गरी मोर्ाइिबाि 

नगरपालिकाको  लर्स्ततृ लर्र्रण र नगरपालिका लभत्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा नीर्ी संस्थाहरु।को भौगोलिक 

अर्लस्थती सलहतको तथ्र्ाङ्क संकिन गरी नर्ाुँ सोि र नमजना लर्कासको तफु उन्मजख गराउनका िालग र्ो प्रर्ास गररएको 

छ । आगामी लदनमा र्सबाि प्राप्त लसकाईहरुिाई संस्थागत गद ेर्ाने कज रामा सबैको साथ र सहर्ोगको अपेक्षा समते गरेका 

छौ ।  

र्स लकलसमको नलर्नतम कामिाई र्हाुँसम्म ल्र्ाउनका िालग सहर्ोग अर्जुनधारा नगरपालिकाका उप-प्रमजख कमिा 

खलतर्डा (आिार्ु),  प्रमजख  प्रशासकीर् अलधकृत राधाकृष्ण खलतर्डा, सम्पणू ुर्डा अध्र्क्षहरु, नगरपालिकाका सम्पणूु 

कमुिारीहरु , प्रर्ास प्रारम्भ प्रा.लि. का  कार्ुकारी लनदशेक िोकलप्रर् खनाि सबै कमुिारी तथा डािा संकिन गने सबै 

स्र्ंर्सेर्कहरु प्रलत हालदकु आभार प्रकि गदछुज  ।   

………………………….. 
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अर्जुनधारा नगरपालिकाको बस्तजगत लर्र्रण (पारु्श् लित्र) २०७४ – सारांश 

 

क्र.स. लर्षर् लर्र्रण 

१ पररिर् नेपािको पर्मुा झापा लर्ल्िाको मध्र्उत्तरमा अर्लस्थत िजरे 

क्षेत्रसंग  लसमाना र्ोलडएको परू्कुो पशजपलतनाथका नामिे पररलित 

अर्जनुधारा धामका नामबाि  नामकरण गररएको नगरपालिका 

२ 

  

  

  

भौगोलिक अर्लस्थती   

अक्षांश २६.६४७३° दलेख २६.७९४०° 

दशेान्तर ८७.९४०४° दलेख ८८.०४३४° 

एलिभसेन ३०० लमिर दलेख ५०६ लमिरसम्म 

३ क्षेत्रफि १०९.८६ र्ग ुलक.लम. 

४ लसमाना परू्मुा मिेीनगर नगरपालिका; पलश्चममा कन्काई नगरपालिका र  

इिामको माइ नगरपालिका; उत्तरमा बजद्ध शालन्त र रोंग गाउुँ 

पालिका; र,  दलक्षणमा लबताुमोड नगरपालिका 

५ र्िर्ार्ज मनसजनी हार्ा पानी (अधु उष्ण र उष्ण हार्ा पानी पलन भलनन्छ ) 

पाइन्छ । तापक्रमः गषृ्मऋतज ३२ लडग्री सेलल्सर्स दलेख ३५ लडग्री 

सेलल्सर्स,  शीतकािमा १५ दलेख १० लडग्री सेलल्सर्स । र्षाु 

ऋतजमा लहन्द महासागरको बंगािको खाडीबाि आउने मनसजनी 

हार्ाबाि र्हाुँ २७१.७५ लमलि मीिरसम्म र्षाु ह ने गरेको पाइन्छ  

६ िरधजरीको संख्र्ा १४,३६७  

७ र्नसंख्र्ा ६९,०७५ 

८ मजख्र् पेशा कृलष तथा पशजपािन 

९ लर्द्यािर्को संख्र्ा ५७ (२८ सरकारी, २७ लनर्ी ) २ गजरुकज ि  

१० साक्षरता प्रलतशत ९०.३२ प्रलतशत 

११ मखू्र् धालमकु सम्प्रदार् लहन्दज  

१२ मखू्र् भाषा नेपािी 

१३ मखू्र् समजदार् ब्राम्हण, क्षेत्री, कज माि, राई, लिम्बज, नेर्ार 

१४ प्रमजख खाद्यान्न बािी धान, मकै, गह “, कोदो 

१५ प्रमजख नगदबेािी सजपारी, अदजर्ा, अलम्िसो, लिर्ा, प्राकृलतक रबर 

१६ फिफज ि नररर्ि, आप, कागती 

१७ मखू्र् िरपािजर्ा र्नर्ार गाई, भसैी, बाख्रा 

१८ संिार सजलर्धा मोर्ाइि, लसलडएमए फोन, केर्ि िेलिलभर्न 

१९ र्ातार्ात सजलर्धा बस, ि्र्ाक्सी, व्र्लक्तगत सर्ारी (साकइि, बाइक) 

२० स्र्ास्थ्र् सजलर्धा ३ हले्थपोष्ट, १० नीर्ी लकलल्नक, १ सामजदालर्क स्र्ास्थ इकाई 

२१ सरकारी कार्ाुिर्हरु १ केन्र  ४ र्िा स्थानमा र्ाडु कार्ाुिर्हरु , शलनस्िरे प्रहरी 
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क्र.स. लर्षर् लर्र्रण 

कर्ाुिर्, शसस्त्र प्रहरी बि, इिाका ह िाक कार्ाुिर्, ३ हले्थपोष्ट  

२२ गरैसरकारी संस्थाहरु ४५ 

२३ खोिा खोल्सी ११ र्िा खोिा र ६० भन्दा मालथ खोल्सी 

२४ खानेपानीको सजलर्धा २६.५ धारा, ६३.६२ ि्र्जबेि, ६.८३ इनार, ३.५१ र्रुर्ा, अन्र्  

२५ लर्र्जिी बलक्तको पह ि ९०.५१ प्रलतशतमा लर्र्जिीको पह ि भएको 

२६ सामजदालर्क र्न उपभोक्ता समहू ८ र्िा 

२७ प्रमजख र्डीर्जिी हरो बरो, अमिा, बोझो, लपप्िा, लततेपाती,  

२८ मजख्र् िाडपर्हुरु दश,ै लतहार, छि, िैते दश,ै फागजपलूणमुा, उधौिी उभौिी,  

२९ रासार्लनक मिको प्रर्ोग रु ५१०३८४०.०० बराबरको बालषकु रासार्लनक मि प्रर्ोग 

भइरहकेो (र्जरीर्ा, लडएपी, पोिास)  

३० रासार्लनक लर्षादीको प्रर्ोग रु. २४६९६००.०० बराबरको बालषकु रासार्लनक लर्षादी उपर्ोग 

३१ लर्द्यािर्को संख्र्ा ५७  

३२ लर्द्याथी लशक्षक अनजपात १:१९ 
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प्रकाशकीर् 

 

पलछल्िो समर्मा लर्कासिाई मापन गनु आधार रेखा तर्ार गने पद्धतीको अनजसरण गरेको पाइन्छ । नेपािको 

स्थानीर् तह पजनुसंरिना पलछ गाउुँपालिका र नगरपालिकाहरु धेरै के्षत्रमा स्र्ार्त्त संस्थाको रुपमा स्थालपत भएका 

छन । कज नै पलन नगरपालिकाको र्स्तजगत लर्र्रणिे र्सको हािको अर्स्था र अब तर् गनजु पने लदशाको माग ु

लनदशे गदछु । समर् अनजसार कज नै पलन ठाउुँको तथ्र्ांक एर् ंर्स्तजगत लर्र्रण पररर्तुन भइ रहकेो ह न्छ । सकरा्मक 

पररर्तनुिाई हामी लर्कास भन्छौ भने नकरा्मक पररर्तुनिाई लर्नास भन्छौ अत लर्कासिे स्तर र अर्स्थामा 

सकरा्म पररर्तुन ल्र्ाउनज पदछु । र्सका िालग कज नै पलन संिसंस्था, तह, लनकार् र्ा कार्ाुिर्का सम्पणूु 

सिूनाहरू आधार रेखाको रुपमा प्रर्ोग ह ने गदछुन ्र्सैिाई हामी पर्श्ुलित्र र्ा र्स्तजगत लर्र्रण भन्दछौ ।   

समार्को हरेक के्षत्रमा तथ्र्ांकको मह्र् लदनानजलदन बढ्द ै गइरहकेो छ । नगरको लर्कास र्ोर्ना तर्जमुा, 

कार्ाुन्र्र्न, अनजगमन तथा मलू्र्ाङ्कनका िालग तथ्र्ाङ्कहरु आर्श्र्क ह न्छन ् । र्ी सबै कार्ुका िालग 

उ्पालदत तथ्र्ाङ्क गजणस्तरीर्, भरपदो र लर्र्श्सनीर् ह नज र्रुरी छ । साथै उ्पालदत तथ्र्ाङ्कको सही उपर्ोग पलन 

उलत्तकै आर्श्र्क ह न्छ । र्नगणना, कृलष गणना, औद्योलगक गणना एर् ं लर्लभन्न सर्के्षणहरु माफुत प्राप्त 

तथ्र्ाङ्कहरुको लर्शे्लषणका आधारमा नै अल्पकािीन र लदिुकािीन र्ोर्नाहरु तर्ार गररन्छन । र्तुमान 

अर्स्थामा सिूना तथा तथ्र्ाङ्कको उपर्ोलगता र उपादरे्तामा र्लृद्ध सुँगसुँग ै लर्लभन्न क्षेत्रका तथ्र्ाङ्कहरूको 

प्रर्ोगकताुमतै्री स्र्रूपमा माग बलढरहकेो छ । र्नसांलख्र्क तथ्र्ाङ्कका प्रर्ोगकताु सरकारी तथा गरैसरकारी 

लनकार्, नीलर् क्षेत्र, नागररक समार्, अध्र्ेता तथा अनजसन्धानकताु, अन्तराुलष्रर् संि संस्था एर् ं आम 

सर्सुाधारणको अद्यार्लधक तथ्र्ाङ्क तथा सिूकका मागिाई स्थानीर् तहमा ह ने तथ्र्ांकिे  हदसम्म सम्बोधन 

गन ेअपेक्षा गनु सलकन्छ । प्राप्त सिूक तथा तथ्र्ाङ्कहरू नगरपालिकाको समग्र लर्कासका िालग अर्िम्र्न गरर 

र्ोर्ना, सार्रु्लनक नीलत लनमाुण र लनणुर् प्रलक्रर्ामा प्रर्ोग गररन्छ् ।  

नेपािमा तथ्र्ांकको इलतहास केन्रीर् तथ्र्ांक लर्भागको र्न्म सन ्१९५९ मा तथ्र्ांक ऐन, २०१५ को व्र्र्स्था 

बमोलर्म भएको हो । अलहिेको सिूना प्रलर्लध एर् ंतथ्र्ाङ्क के्षत्रमा आएको बहृत ्पररर्तुनिाई समि्ेन र्ो ऐन 

अपरूो नै छ । हाि नपेािको तथ्र्ाङ्क प्रणािीमा दलेखएका लर्लर्ध समस्र्ाहरूिाई ध्र्ानमा राखरे केन्रीर् 

तथ्र्ाङ्क लर्भागिे अन्तराुलष्रर् तथ्र्ाङ्क प्रणािी लर्कासका नर्ीन प्रर्ासहरू तथा सिूना प्रलर्लध समतेिाई 

समार्ोर्न गरी केन्रमा एक नर्ाुँ तथ्र्ाङ्क ऐन संग ैस्थानीर् तहमा समते तथ्र्ांक व्र्र्स्थापन सम्बलन्ध कानजलन 

तथा नीलतगत व्र्र्स्था र्रुरी छ ।   

मह्र्पूण ुतथ्र्ाङ्कहरू सरकारी व्र्र्स्थापनको लनर्लमत प्रलक्रर्ा अन्तगतु रालखएका अलभिेखहरूबाि उपिब्ध 

ह ने गरेका छन ्। केन्रीर् तथ्र्ाङ्क लर्भागिे रालष्रर् मह्र्का लर्लभन्न गणना एर्ं सर्के्षणहरू सञ्िािन गनजुका 

अलतररक्त रालष्रर् िेखा तथ्र्ाङ्कका अनजमानहरू तथा आलथुक सिूकाङ्कहरु पलन तर्ार पादछु । लर्लभन्न 

मन्त्रािर् तथा अन्तगतुका लनकार्हरूिे आफ्ना आर्श्र्कताअनजसार लर्लर्ध तथ्र्ाङ्कहरू सङ्किन एर् ं
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प्रकाशन गदछुन ्। सरकारी लनकार्हरूिे आ–आफ्ना प्रशासलनक प्रणािी र्ा आफ्ना मजख्र् कार्ुका लसिलसिामा 

प्राप्त गरेका सिूनाहरूबाि उपिब्ध ह ने तथ्र्ाङ्कहरूको लर्शषे मह्र् छ । 

तथ्र्ांक र र्स्तजगत लर्र्रण (पार्श्ुलित्र), र्सको मह्र् र आर्श्र्कतािाई बजुँदागत रुपमा र्सप्रकार उल्िेख 

गररन्छ। 

 नगरपालिकािाई र्ोर्ना तर्जुमा तथा नीलत लनधाुरणका िागी आर्श्र्क तथ्र्ांक उपिब्ध गराउनज । 

 स्तरीर् तथ्र्ांक संकिनका िालग सर्मुान्र् लर्लध र पररभाषाको लर्कास गरी लतनको प्रर्ोग गनु गराउन । 

 भलर्ष्र्को िालग आर्श्र्क पनुसक्ने तथ्र्ांकीर् के्षत्रहरु खोर्ी गद ैलतनको तथ्र्ांक उ्पादन गनु । 

 स्थानीर्स्तरमा उ्पालदत तथ्र्ांकहरुको गजणस्तर कार्म गनु समन्र्र्ा्मक भलूमका लनर्ाुह गनु । 

 तथ्र्ांक–लनकार्हरुबीि समन्र्र् गरी एकीकृत तथ्र्ांक संकिन प्रणािीको लर्कास गनु । 

 लदगो लर्कास िक्ष्र्मा सजिनाको अद्यार्लधक र लर्शे्लषण गनु । 

 आलथुक तथा सामालर्क के्षत्रसुँग सम्बलन्धत तथ्र्ांक संकिन, प्रशोधन र लर्शे्लषण गनु । 

 तथ्र्ांक सम्बन्धी लर्लभन्न गलतलर्लधिाई लनदशेन लदन र लनर्न्त्रण गनु । 

 तथ्र्ांकसुँग सम्बन्धीत रालष्रर् तथा अन्तरालष्रर् तालिम, गोष्ठी, सेमीनार आर्ोर्ना गनु, गराउन । 

 समग्र के्षत्रको तथ्र्ांक संकिन, गरी उपिब्ध गराउन । 

 तथ्र्ांक अलभिेखहरु सजरलक्षत रुपमा राख्न । 

 अन्तरालष्रर् प्रलर्लध खोर्ी गरी तथ्र्ांक संकिनिाई र्जै्ञालनक, भरपदो र उपर्ोगी बनाउुँद ैिैर्ान । 

 अथुतन्त्रमा भएको पररर्तुनको अध्र्र्न गनु । 

 स्थानीर् तहमा तथ्र्ांक लनर्लमत एर् ंभरपदो तथ्र्ांक उपिब्ध गने पद्धलतको लर्कास गनु । 
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अर्जुनधारा नगरपालिकाको पाुर्श्लित्र २०७४ 

पररच्छेद –१ 

पर्श्लुित्र लनमाणुको अर्धारण, औलि्र् र प्रलक्रर्ा 

१. पररिर्/भलूमका  

लर्केन्रीकरण माफुत ्स्थानीर् स्र्शासन प्रलक्रर्ािाई व्र्र्लस्थत गने अलभप्रार्िे नेपािको संलर्धान २०७२ र्ारी 

गरर संिीर् िोकतालन्त्रक गणतन्त्रा्मक राज्र्मा रुपान्तरण भइसकेको आर्स्थामा सबै स्थानीर् तहहरुि े प्राप्त 

अलधकारहरुको उच्ितम अभ्र्ासका िालग सबै भन्दा पलहिो आर्श्र्कता गाउुँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको 

लबस्ततृ र सही बस्तजगत लर्र्रण नै हो र्सका आधारमा स्थानीर् कानजन, नीलत लनमाुण, कार्ुक्रम, स्थानीर् स्रोतको 

पररिािनका िालग लत लनकार्हरुिे समसामलर्क सिूनामा आधाररत रहरे आर्लधक र्ोर्ना तर्ार गनजु पने र 

आर्लधक र्ोर्नाको िालग सूिना, तथ्र्ांक सलहतको र्स्तजगत लर्र्रण तर्ार गनजु पने स्पष्ट कानजनी व्र्र्स्था गरेको 

छ । नर्ाुँ संिीर् संरिना पछी नेपािको संलर्धानिे स्थानीर्, प्रदशे र संिीर् सरकार गरी लतन र्िा संरिनाहरु 

लनमाणु पछी स्थानीर् तहका तथ्र्ांकहरुको अलभिेखीकरण गन ेआलधकार गाउुँ र नगरपालिकाबाि नै कार्ुन्र्र्न 

गन े लनर्म अनजसार अर्जनुधारा नगरपालिकाको लर्लभन्न िरणको सर्दुिीर् बैठक, परामश ुतथा छिफि पलछ  

र्स भन्दा अलिका सालबक शलन-अर्जनु नगरपालिका र खजदजनाबारी गा.लर्.स.बाि लनमाुण गररएका िरधजरी तथा 

संस्थागत र स्रोत नक्सांकनका आधारमा र प्रर्ास प्रारम्भ प्रा.लि. को प्रालबलधक सहर्ोग र सहकार्ुमा 

नगरपालिकाको र्नसांलख्र्क लर्र्रण र लर्शे्लषण, आलथुक लर्कासका अर्स्था र क्षेत्र, सामालर्क लर्कासको 

अर्स्था र क्षेत्र, भौलतक लर्कासको अर्स्था र क्षेत्र, र्न तथा र्ातार्रणको अर्स्था र के्षत्र तथा संस्थागत लर्कास 

र सजशासनको अर्स्था सम्बन्धी तथ्र्ांक सिूनािाई संकिन लर्शे्लषण गरी नगरपालिकाको र्हृत तथ्र्ाङ्क 

सलहतको पर्श्ुलित्र तर्ार गररएको छ । 

समसामलर्क तथा लदगो लर्कासका िालग प्रभाकारी र्ोर्ना र र्ोर्नाका िालग गजणस्तरीर् तथ्र्ाङ्क अपररहार्ु छ 

। कज नै पलन लर्कास र्ोर्नाको सफिता, र्ानकारी कज न स्तरमा भएको छ भन्ने कज राको र्ास्तलर्क मलू्र्ाङ्कन सही 

तथ्र्ाङ्कबाि मात्र मापन गनु सलकन्छ । गजणस्तरीर् तथ्र्ाङ्किे आलथुक, भौलतक तथा सामालर्क लर्कासका 

िालग सही र बैज्ञालनक लनणरु् लिन एर् ं र्नमतै्री नीलत लनर्महरु लनमाण ु गनु साथै लर्द्यमान नीलत लनर्महरुको 

समर्ानजकि पररमार्नु गन,ु र समजदार्का सबै नागररकहरुबीि लर्गत, र्तुमान र भलर्ष्र्को अर्स्था बारे प्रमाण 

प्रदान गनु सक्छ । गजणस्तरीर् तथ्र्ाङ्क को अभार्मा ह ने लर्कास र्ोर्ना लफतिो बन्न सक्छ भन्ने कज रामा कसैको 

पलन दजइमत छैन । आर्को प्रलतस्पधाु्मक समर्मा लर्कासिाई बढ्दो लर्र्श्व्र्ापीकरणसुँग तजिना गरेर समेत हनेजु 

पने र्ातार्रण बन्द ै गइरहकेो छ । र्सका िालग भरपदो तथ्र्ाङ्कको आर्श्र्कता पदछु । नगरपालिकाको 

आर्ालधक र्ोर्ना लनमाण ुगनु र र्ोर्ना अनजसारका कार्ुक्रम, पररर्ोर्ना तथा लर्कासका लक्रर्ाकिाप सञ्िािन 

गनुका िालग सबै पक्षको तथ्र्ाङ्कको र्रुरत पदछु । र्समा पलन प्राथलमक स्रोतबाि संकिन गररएका 

तथ्र्ाङ्कहरु अन्र् लद्धतीर् स्रोतबाि संकिन गररएका भन्दा बढी मह्र्पणू ुर गजणस्तरीर् ह न्छ ।   
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परम्परागत तथ्र्ाङ्क संकिनका माध्र्म तथा तररकाहरुबाि प्रभार्कारी र गजणस्तरीर् तथ्र्ाङ्क संकिनमा 

कलठनाइ उ्पन्न ह ने गदछु भने आलथुक स्रोत साधनको समते लमतव्र्ालर्ता नह ने ह ुँदा आधजलनक प्रलर्लधहरुको 

प्रर्ोगिाई अबिम्बन गनजु पने आर्श्र्कता संग ै र्स नगरपालिकाको सम्पणू ु िरधजरीको लर्र्रणिाई मोर्ाइि 

प्रलर्लधको प्रर्ोग गरी गने प्रर्ास गररएको छ । र्सबाि समर्, आलथुकस्रोतमा लमतव्र्ालर्ताका साथै तथ्र्ाङ्कको 

गजणस्तरीर्तामा समेत सजधार आएको पाइएको छ । कलतपर् सरकारी तर्रबाि गररएका तथ्र्ाङ्कहरु नै र्ास्तलर्क 

तथ्र्ाङ्कसुँग मिे नह ुँदा लर्कासका कामकार्ाुहीहरुको मलू्र्ाङ्कनमा समते प्र्र्क्ष असर पने गरेको छ ।   

पररलस्थलतको लर्शे्लषणः 

नगरपालिकाको पर्श्ुलित्र लनमाण,ु आर्लधक र्ोर्ना लनमाण ु तथा बालषकु कार्ुक्रम र बर्िेहरुको लर्तरणमा 

र्जै्ञालनक लर्शे्लषण ह न नसकेको र्तुमान अर्स्थामा लर्कासिाई समानजपालत ढंगबाि अलि बढाउन सलकएको छैन 

। र्ास्तलर्क तथ्र्ाङ्क नह ुँदा परू् ुसहस्राब्दी लर्कास िक्ष्र् का साथै नर्ाुँ र्ारी गररएका लदगो लर्कास िक्ष्र्का 

सिूकहरु प्राप्त गने काममा समते कठीनाइ उ्पन्न ह ने ह ुँदा र्तुमान अर्स्थामा स्र् र र्स्तजगत तथ्र्ाङ्कबारे 

दलेखएका समस्र्ाहरुिाई लनम्न बमोलर्म उल्िेख गररएको छ ।  

 तथ्र्ांक संकिनिाइ अव्र्र्लस्थत र परम्परागत तररकाबाि गररएको तथ्र्ाङ्कमा मानर्ीर् त्रजिी रहनज र 

नगरपालिकाको  र्ास्तलर्क अर्स्था थाहा ह न नसक्नज ।  

 लर्लभन्न समर्मा िालहने खण्डीकृत तथ्र्ाङ्कको प्रलतर्देन लनमाणु गनुका िालग समर् र आलथुक भार 

परररहने ।   

 िरधनीिे लर्र्रण बताएको भरमा संकिकहरुबाि संकिन गदाु ह नसक्ने गलल्त कमर्ोरीहरुिाई 

न्र्नूीकरण गनु प्रलर्लधको उपर्ोलगता नह ुँदा सही तथ्र्ाङ्क लर्र्रण उपिब्ध ह न नसक्नज ।  

 लर्लभन्न कार्ुक्रम र पररर्ोर्ना सञ्िािन पलछ भएको पररर्तुनका सम्बन्धमा अनजगमन तथा रुर्ज गनुका 

िालग नगरपालिकामा  समते र्थेष्ठ प्रमाणका आधारहरु ह न नसक्नज ।  

 नगरपालिकाबाि प्रदान गररने सेर्ा सजलर्धाको बैज्ञालनक लर्तरण  र नीलत लनमाण ुगन ेआधार तर्ार गनुका 

िालग सही डािाको व्र्र्स्थापन ह न नसक्नज ।  

 गरीर्ी, लर्पन्न र पछाडीएका र्ातर्ातीहरुको र्थेष्ठ प्रमाणहरु नगरपालिकाको कार्ाुिर्मा व्र्र्स्था ह न 

नसक्नज । 

 कागर्बाि संकिन गररएको तथ्र्ाकंिाई पजन कम्पर्िूरमा राखी लर्शे्लषण गनजु पने ह ुँदा दोहोरो काम र त्रजिी 

बढी ह न सक्ने अर्स्था सरृ्ना ह नज ।  

 पिक पिक तथ्र्ाङ्क संकिन गररए पलन र्स्तजगत र र्थाुत परक तथ्र्ाङ्क नह ुँदा िागत मलू्र्मा बलृद्ध 

भइ आलथुक भार बढी ह ने ।  

 सेर्ाग्राहीबाि आर्श्र्क कागर्ात हराएको खण्डमा नगरपालिकाबाि उपिब्ध ह ने सेर्ा सजलर्धामा 

कठीनाइ ह ने रुर्ज गनुका िालग प्रलतलिपी कार्ातको व्र्र्स्थागनुका िालग थप आलथुक भार बेहोनजु पने । 
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मालथ उल्िेलखत तथ्र्ाङ्क तथा सिूना व्र्र्स्थापनबाि ह न ेप्र्र्क्ष तथा अप्र्र्क्ष कठीनाइहरुिाई व्र्र्लस्थत गनु 

सकेको खण्डमा नगरपालिकाको समग्र लर्कासमा दीिकुालिन प्रभार् पने र लदगो लर्कासका कार्ुक्रम सञ्िािन 

गनुका िालग सहर्ोग पजग्ने छ । 

स्थानीर् तहको बस्तजगत लर्र्रण तर्ार गनजुपने कानजनी आधार  

१. नेपािको सलबधान २०७२: को अनजसिूी–८  (धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), 

धारा २२१ को उपधारा (२)र धारा २२६ को उपधारा (१) सुँग सम्बलन्धत) स्थानीर् तहको अलधकारको 

सिूीमा उल्िेख भए अनजसार  बजदा न ६, १३, र १७ अनजसार स्थानीर् तहको तथ्र्ांक तथा अलभिेख 

संकिन, स्थानीर् अलभिेख व्र्र्स्थापन, बेरोर्गार तथ्र्ांक संकिनको अलधकारको संबैधालनक 

प्राबधान भएको ह ुँदा  

२. स्थानीर् शासन संिािन ऐन २०७४  

तथ्र्ांक सम्बन्धी लनम्न बमोलर्म कार्ु स्थानीर् तहबाि नै गनजु पने प्राबधान भएको ह ुँदा  

१. स्थानीर् तथ्र्ाङ्क सम्बन्धी नीती , काननू, मापदण्ड, र्ोर्ना  कार्ाुन्र्न र अनजगमन । 

२. आधारभजत तथ्र्ाङ्क सङ्किन र व्र्र्स्थापन, । 

३. र्न्म, मृ् र्ज, लबबाह, सम्बन्ध लबच्छेद, बसाइ सराइ, दताु, र पाररबाररक िागतको अलभिेख तथा 

पंर्ीकरण व्र्र्स्थापन  । 

४. सिूना तथा सञ्िार, प्रलबध र्जक्त आधारभत ूतथ्र्ाङ्कको सङ्किन र व्र्र्स्थापन,  

५. स्थानीर् तथ्र्ाङ्क र अलभिेख  सङ्किन सम्बन्धी अन्र् कार्ु । 

क) र्स्तजगत लर्र्रण प्रकाशन गनजुको उद्दशे्र् 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको सामालर्क, आलथुक, भौगोलिक िगार्तको समग्र र्स्तजलस्थलत झल्काई 

नगरपालिकाको आर्लधक र लदगो लर्कास र्ोर्ना तर्जमुा गनु आधार रेखा (Baseline) तथ्र्ांक उपिब्ध 

गराउनज र्स र्स्तजगत लर्र्रणको मिू उद्दशे्र् हो । आर्श्र्क सिूना तथा तथ्र्ांकहरू उपिब्ध गराई 

नगरपालिकाको लर्स्ततृ पार्श्ुलित्र तर्ार गनु र्स्तजगत लस्थलत लर्शे्लषण गनु सहर्ोग गनजु र्स दस्तार्रे्को अको 

प्रमजख उद्दशे्र् हो । र्स र्स्तजगत लर्र्रणका थप लर्लशष्ट उद्दशे्र्हरू दहेार् अनजसार रहकेा छनः्–  

१. अर्जनुधारा नगरपालिकाको र्स्तजलस्थलतको बारेमा र्ानकारी गराउन ।  

२. नगरपालिकाको आलथुक, सामालर्क, भौलतक परू्ाुधार, भौगोलिक, रार्नीलतक र्ातार्रणको बारेमा 

अलभिेखीकरण गनु ।  

३. नगरपालिकामा रहकेा लर्लभन्न स्रोत साधनको उपिव्धता र लस्थलत लर्शे्लषण गनु ।  

४. नगरपालिकामा रहकेा सरकारी कार्ाुिर् तथा संि संस्थाहरूको एकीकृत लर्र्रण लर्शे्लषण गनु ।  

५. नगरपालिकाको लर्षर्गत/क्षेत्रगत लर्कासका सम्भार्नाहरूको बारेमा लर्शे्लषण गनु ।  
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६. नगरपालिकाको आर्लधक/र्ालषकु र्ोर्ना तर्जमुाको िालग समग्र के्षत्रको सिूना/तथ्र्ाङ्क उपिब्ध 

गराउन । 

ख) तथ्र्ाङ्क संकिन गनु तथा पार्श्ुलित्र लनमाुण गनु प्रर्ोग गररएका लर्लधहरु 

र्ो दस्तार्रे्को तर्ारीका क्रममा सर्पु्रथम नगरपालिका स्थानीर् लर्कास मन्त्रािर्बाि र्ारी गररएको 

नगरपालिका पार्श्ुलित्र तथा आर्लधक र्ोर्ना लनदलेशकािे व्र्र्स्था गरेबमोलर्म लर्लभन्न लर्षर्गत 

सिूनाहरूको िालग सिूना संकिन गनुका िालग प्रश्नार्िी तर्ार गररर्ो । प्रश्नार्िीिाई मोर्ाइि प्रलर्लधमा 

स्थानान्तरण गरी सफि्र्र्र प्रणािीसुँग र्ोड्ने काम सम्पन्न गररसके पलछ अर्जनुधारा नगरपालिका िगार्त 

स्थानीर् रार्नीलतक दिका प्रलतलनलधहरुसुँगको छिफि गररर्ो । तथ्र्ाङ्क संकिकहरुिाई ३ लदनको 

प्रलशक्षण प्रदान गररएको लथर्ो । 

पार्श्ुलित्र तर्ार गनुका िालग लनम्न िरणहरु पजरा गररएको छ । 

१. तथ्र्ाङ्क संकिनका िालग प्रश्नार्िी तर्ार 

पार्श्ुलित्र लनमाुण गनु तर्ार गररने प्रश्नार्िी स्थानीर् लर्कास मन्त्रािर्बाि र्ारी गररएको नगरपालिका 

पार्श्ुलित्र तथा आर्ालधक र्ोर्ना लनमाुण लनदलेशकािाई मागदुशकु साधनका रुपमा अर्िम्बन गररएको 

छ । मोर्ाइि प्रलर्लधमा आधाररत सफिर्र्र लनमाुण गरी प्रश्नार्िीहरुिाई सफिर्र्रमा राखरे तथ्र्ाङ्क 

संकिनिाई रजत गलतमा सम्पन्न गररएको छ । प्रश्नार्िीहरुिाई तकुसंगत ढंगबाि लनर्लन्त्रत गररएको ह ुँदा 

मानर्ीर् त्रजिीहरुिाई कम गरी प्रभार्काररता र लमतव्र्ालर्तािाई र्लृद्ध गरर तथ्र्ाङ्किाई अद्यार्लधक 

गररएको । 

२. तथ्र्ाङ्क संकिक स्र्र्ंसेर्कहरुको छनौि तथा तथ्र्ाङ्क संकिन सम्बलन्ध अलभमजखीकरण 

नगरपालिका पार्श्ुलित्र लनमाुण का िालग िालहन े सम्पणू ु तथ्र्ाङ्कका िालग सम्बलन्धत र्डाबाि र्ोग्र् 

तथ्र्ाङ्क संकिकको छनौि गररर्ो छ । संकिक छनौि गदाु अनजभर्ी, भौगोलि र र्नसंख्र्ा िन्र्िाई 

ध्र्ान लदइएको छ भने र्ातीर्, भालषक, र्ग ु र िैङ्लगक र्स्ता साझा सर्ािहरुिाई समेत आधारको 

रुपमा लिइएको छ । स्थानीर् भाषाको ज्ञान भएको र स्मािु मोर्ाइि ििाउन र्ान्ने व्र्लक्तिाई 

प्राथलमकता लदइएको लथर्ो । तथ्र्ाङ्क संकिन अर्लधभर संकिकहरुको अनजगमन, लनरीक्षण र 

आर्श्र्क पषृ्टपोषण प्रदान गररएको छ । 

३. तथ्र्ाङ्क रुर्ज गनुका िालग नगर स्तरीर् र्ानकारी कार्ुशािाको आर्ोर्ना 

संकलित तथ्र्ाङ्कहरुको लर्र्रण सलहत गालर्स स्तरीर् एक लदने कार्ुशािा आर्ोर्ना गररर्ो भने 

प्र्र्ेक र्ाडुमा रहकेा र्डानगररक मञ्िसुँग समन्र्र् गररएको छ । स्थानीर् रार्नीलतक दि, संिसस्था, 

अन्र् सरोकारर्ािा र नगरपालिका पररषदको सहभालगतमा लर्भन्न लर्षर्सुँग सम्बलन्धत व्र्लक्तहरुबाि 
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कार्ुशािा सहर्ीकरण भएको लथर्ो । र्सिे गदाु लनमाुण गररएको नगरपालिका पार्श्ुलित्र र्ास्तलर्क र 

स्तरीर् ह ने कज रािाई र्ोगदान पजगकेो छ । 

४. र्नसंख्र्ा, आलथुक सामालर्क, संस्थागत तथा अन्र् सम्पणू ुतथ्र्ाङ्कको लर्शे्लषण 

संकलित तथ्र्ाङ्कहरुिाई मोर्ाइिबाि कम्पर्जिरमा स्थानान्तरण र भण्डारण गररएको छ । र्सरी 

संकिन गररएको लर्स्ततृ तथ्र्ाङ्कमा प्राथलमक स्रोतबाि संकिन गररएको सम्पणू िरधजरी र पररर्ारको 

अलभिेख, समहू छिफि, स्रोत व्र्लक्त अनुतर्ाुता र प्र्र्क्ष र्ानरकारी संकिन गरीएका संस्थागत 

तथ्र्ाङ्कहरु रहकेा छन भने लितीर् स्रोत अन्तरगत नगरपालिकामो लर्गतको अलभिेख र पार्श्ुलित्र, 

लर्लभन्न प्रकाशन, पत्रपलत्रका, इन्िरनेि आलदबाि प्राप्त गररएको छ । तथ्र्ाङ्किाई लर्शे्लषण गनुका िालग 

SPSS, Excel, Tableau र्स्ता सफिर्र्रहरुको प्रर्ोग गररएको छ । संस्थागत तथ्र्ाङ्कको GPS 

Tracking समते गरर नक्साङ्कन गररएको छ । प्राप्त GPS रेकडुको आधारमा GIS एक्सपिुबाि 

नंकसाङ्कन गने कामिाई पजणुता लदइने काम सम्पन्न भएको छ । Arcview GIS 3.2 र ILWIS 3.0 र 

अन्र् भौगोलिक लर्शे्लषण गने प्रलर्लधहरुको समते उपर्ोग गररएको छ । 

ग) र्स्तजगत लर्र्रणको सीमा 

तथ्र्ांकको संकिन र ्र्सको व्र्र्स्थापन आफैमा गहन लबषर् हो । बस्तजगत लर्र्रणको क्षेत्रिाइ लनधाुरण 

गदाु ्र्सको उदशे्र् र प्रर्ोर्निाइ आधार मालनएको पाइन्छ । स्थानीर् तहको र्स्तजगत लर्र्रणमा स्थानीर् 

तहिाई सेर्ा प्रदान गनु र लबकासका आधार रेखाको रुपमा लिन धेरै लर्षर्र्स्तज समलेिने गदछुन ् । स्थानीर् 

तहका लशक्षा, स्र्ास्थ्र्, संिार, शालन्तसजरक्षा, र्ातार्ात, कृलष, पशजपािन र उद्योगधन्धा िगार्तका पेशा 

व्र्र्सार्का साथमा बािबालिका, मलहिा र अपांगता भएका ब्र्लक्तहरुहरूको अर्स्था तथा लतनिाई 

लदइएका सेर्ा र सजलर्धाका बारेमा पलन र्स्तजगत लर्र्रणमा तथ्र्ांक समार्शे गराउनज आर्श्र्क ह न्छ  । र्द्दपी 

सबै क्षेत्र र लर्षर्का आ-आफ्नै लसलमतता र लसमा ह न्छन तसथु र्स र्स्तजगत लर्र्रण तर्ारीको पलन आफ्नै 

क्षेत्र  र लसमा रहकेो छ  । र्स लर्र्रणि ेबस्तजत अर्जनुधारा नगरपालिका के्षत्रको तथ्र्ांकिाई समिेेको छ । 

र्समा नगरपालिका बाि उपिब्ध ढाुँिामा नगरपालिका लर्लभन्न प्रकारका सिूनाहरू र्समा संग्रह गररएका 

छन।् र्स अध्र्र्नमा स्थानीर् लर्कास मन्त्रािर्िे उपिब्ध गराएको माग ु दशनु र ढांिा अनजसार तर्ार 

गररएको आधारभतू सर्के्षण फारमर्ाि प्राप्त ह न सक्ने तथ्र्ाङ्किाई नै र्सको लर्षर्र्स्तज मालनएको छ । 

र्स्तजगत लर्र्रण तर्ारीको के्षत्र भौगोलिक रूपमा अर्जनुधारा नगरपालिका  रहकेो छ भने लर्षर्र्स्तजका दृलष्टिे 

स्थानीर् लर्कास मन्त्रािर्िे तोकेको िरधजरी लर्र्रणको फारमिे समि्ेने लर्षर्र्स्तज समलेिएका छन ्। र्समा 

लर्शेषगरी स्थिगत सर्ेक्षण गने क्रममा िरधजरी सर्ेक्षण फारमको प्रर्ोग गररएको छ भने र्स बाहके र्नगणना 

२०६८ को प्रलतर्देन, सालबक खजदजनाबारी गालबसको बस्तजगत लर्र्रण, शलन-अर्जनु नगरपालिकाको बस्तजगत 

लर्र्रणका िालग गररएको तथ्र्ांक संकिन नगरपालिका र स्थानीर् समजदार्सुँगको छिफि तथा 

समसामलर्क लबषर् बस्तज र लबलभन्न समर्का अन्तरकृर्ाबाि पलन मह्र्पणू ुतथ्र्ांक संकिन गररएको छ । 

्र्सपलछ प्राप्त सिूनाहरूिाई तालिकीकरण गने र लर्शे्लषण गने कार्ु गरी र्ो र्स्तजगत लर्र्रण तर्ार पाररएको 

छ । 
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२. नगरपालिकाको पररिर् 

२.१. ऐलतहालसक पषृ्ठभलूम र नामाकरण 

नेपािको परू्मुा रहकेो झापा लर्ल्िािाई लिनाउने ऐलतहालसक स्थिहरु मध्र् ेझापाको खजदजनाबारीमा अर्लस्थत 

सलहद शाहदत स्थि, ऐलतहालसक शलनश्चरे बर्ार र लहन्दज धालमकु आस्थाको केन्र परू्कुो पशजपलतनाथिे लिर 

पररलित अर्जनुधारा र्ी लतन ैस्थान परू्रु्त गाउुँ लर्कास सलमलमतका नामिे पररलित लथए भने स्थानीर् तहको पजन ु

सरंिना पलछ पलहिो िरणमा शलनश्चरे र अर्जनुधारािाई समेिी २०७० सािमा शलनअर्जनु नगरपालिका  र २०७३ 

को अलन्तम स्थानीर् पनूुसरंिना पलछ खजदजनाबारी गा.लर्.स.िाई समते समिेेर र्स के्षत्रको पलर्त्र धालमकु स्थि 

अर्जनुधाराको नाममा र्स नगरपालिकाको नामाकरण गररएको छ ।  

शलनश्चरे बर्ारको स्थापना १०० भन्दा पजरानो रहकेो र्सबारे र्ानकार व्र्लक्तहरु बताउनज ह न्छ । ्र्सबेिा 

र्ातार्ातको कज नै साधन नभएको बखत समते र्ो बर्ार हािको मिेी अञ्ििको व्र्ापाररक केन्रको रुपमा 

स्थालपत लथर्ो । र्हाुँबाि ३ लदनको बािो भएर इिाम पाुँिथर ताप्िेर्जङ्ग साथै कोशीको तेह्रथजमसम्मका मालनसहरु 

र्स बर्ारमा नजन, मट्टीतेि, संख्खर, नररर्ि, सजपारी र्स्ता तराई तथा भारतीर् सामग्रीहरुको लिएर व्र्ापार 

व्र्र्सार् गने गरेका लथए । मिेी अञ्िििाई र्ोडने हािको मिेी रार्माग ु नह ुँदा लर्ताुमोडबाि शलनश्चरे 

खजदजनाबारी, दानाबारी ह द ै इिाम पजग्ने सबै भन्दा छोिो बािो भएको ह नािे समते र्ो बर्ार दलैनक उपभोग्र् 

सामानको िालग िल्तीको बर्ारको रुपमा हरेरन्थ्र्ो । बर्ार के्षत्रमा हािसम्म पलन पजराना व्र्ापारीहरु लर्द्यमान 

रहकेो र पजस्तौ पजस्तासम्म व्र्ापार व्र्र्सार् सञ्िािन गद ैरहकेा छन ्। शलनबारको लदन अझ ैपलन हाि बर्ार िाग्ने 

गरेको र झापाकै पलहिो खसी बाख्रा बर्ार पलन र्ही बर्ार अन्तगतु रहकेो छ । शलनबार िाग्ने बर्ारको नामबाि 

नै नगरपालिका ह नज भन्दा अलि शलनश्चरे गा.लर्.सको नामिे पररलित लथर्ो भने ्र्सै गरी महाभारत कािमा 

पाण्डर्हरू िजकेर र्ीनै स्थानमा गजप्तर्ास बसेका र दजर्ोधन िगार्त कौरर्हरूिे उक्त कज रा पत्ता िगाई 

पाण्डर्हरूको गजप्तर्ास भंग गनु लर्राि रार्ाका नौ िाख गाईहरू हरण गरी िगकेो तथा कौरर्हरूिे गाई हरण 

गरेको स्थान गौ हरण तथा र्सको अपभ्रशं भई गोरुर्ा ह द ै गरुर्ा भएको बताइन्छ, र्जन स्थान हाि इिाम 

लर्ल्िाको दानाबारी गालर्समा पदछु। हरण गरेर िगकेा गाईहरू कौरर् पक्षिे गौहिी (हाि आसाम राज्र्को 

गजहािी) पजर्ाुएका लथए र पाण्डर् पक्षका र्ीर र्ोद्धा बहृन्निा (नपजसक) को रूपमा िजकेर बसेका अर्जनुिे िजलिएका 

गाईहरू कौरर्हरूसुँग र्जद्ध गरी लफताु ल्र्ाउुँदा अ्र्न्तै लतखाुएकािे र्िदरे्ता भगर्ान लशर्को आरधना गरी 

र्मीनमा प्रर्नु्र् अस्त्र (पानी लनकाल्ने र्न्त्र, र्ाणको माध्र्म)िे पानी लनकािी गौमातािाई खजर्ाएको स्थानका 

रूपमा अर्जनुधारािाई लिइन्छ । 

र्सरी िापर र्जगमा लर्राि रार्ाको गाई कौरर्हरुिे हरण गरे । रार्ाकोमा गजप्तबास बसेका अर्जनुको सहार्ताि े

गाईहरु खोलर्र्ो । अर्जनुिे बाण हानी पानी लनकािेर लतखाुएका गाईहरुिाई खजर्ाइर्ो भन्ने लकबंदलन्त छ । र्सरी 

लतखाुका गाईिाई पानी खजर्ाउनका िालग पानी लनकालिएको धारा अर्जनुधारा, गाई हरण भएको क्षेत्र गरुर्ा, 

िजकाइएको ठाउुँ िजकानी, खोर्ीगररएको र्ारी खोर्ीर्ारी र नै आर्को गरुर्ा, सजखानी, खजदजनार्ारी र अर्जनुधारा 

नामाकरण भर्ो भन्ने तथ्र् रहकेो र्न लर्र्श्ास पाइन्छ । 

२.२. अर्लस्थलत (सीमाना): 

र्ो नगरपालिका झापा लर्ल्िाको मध्र् उत्तरमा रहकेो छ । सदरमजकाम भरपजर दलेख २३ लकिो लमिर उत्तरमा रहकेो 

र्स नगरपालिकाको परू्मुा बजद्धशालन्त गाउुँपालिका र मेिी नगरपालिका छ भने पलश्चममा झापाको कनकाई 
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नगरपालिका र इिामको माइ नगरपालिका रहकेा छन ्| ्र्सरी नै दलक्षणमा लर्ताुमोड नगरपालकिा पदछु र उत्तरमा 

इिामको रोङ्ग गाउुँपालिका रहकेो छ । र्स नगरपालिकािाई झापाकै बाढी प्रभालर्त लर्ररङ्ग खोिािे बीिमा 

लिरेर बगकेो छ भने झापा आन्दोिनको उद्गम स्थि सजखानी शाहदत्त स्थि, सजाखनी सलहद पाुक, नेपािको 

एकमात्र शकंरािार्ु पीठ साधजिार, धालमकु पलर्त्र स्थि अर्जनुधारा, १८ बषसुम्म नेपािी मजिका भजिानी 

शरणाथीहरुिे बसोबास गरेको कैदिे र्न सलहत ८ र्िा सामजदालर्क र्न र १०० बष ुभन्दा पजरानो बर्ार शलनश्चरे 

बर्ार पलन र्सै नगरपालिकामा पदछु ।  

 

लित्र १: अर्जनुधारा नगरपालिका र अन्र् स्थानीर् तहसुँग  र्सका लसमानाहरू 

तालिका १: अर्जनुधारा नगरपालिकाका मजख्र् बस्तीहरु (र्ाडु अनजसार) 

नगर के्षत्रका मजख्र् र्स्तीहरु 

र्ाडु नं. िोिको नाम 

१ बगर िोि, लबरान , डाुँडा गाउुँ , गौमजखी , खरेैनी , खोसाुनी बारी , मािे, पजतलििोक , साधजिार , 

सािबंदी, शालन्त िोक , लसस्ने , िप्पज, बगरिोि, बर्रिारी, भीमिे, भजिभजिे, मदनपजर, सातकिेरी, 

लसस्ने 

२ गार्बारी, खोर्परू, िाप्िेिार , मार्गाउुँ , लमश्रिार , राते, सहकािे, साठीमजरे, बगरिोि, बेििार , 

खाि , लमिन िोक , रमाइिो, आनन्दिोि, िौरासे, ढल्केलपपि, डजमरीबोिे, झेिेनी, झिेेनी पजछार, 

झिेेनी लसरान, खािगाउुँ, खजदजनाबारी बर्ार, शालन्तडाुँडा, 
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३ 
आइतबारे, बरपीपि, बजढीसजखानी, डाुँडागाउुँ, गालबसिोक, कौबाईपानी, खजदजनाबारी बर्ार, लकराुँत 

िोक, लमिन िोक, लसर्नुा िोि, कज म्मीिार, अमि,े लभलत्र गाउुँ, र्जकेखाड़ी, कज म्मीिार, मलन्दर िोि, 

पग्िा खोिा, बांगिेोक, गालबसिोक, र्नर्ागतृी िोि, कैदिे, खजदजनाबारी बर्ार 

४ बािडेाुँडा, बाुँसबारी , भांगबारी , दलहझोडा, र्रुर्ाबलस्त , कौर्ािी , मदनपजर , लमिडाुँडा , रातेखाि , 

सलिबलस्त 

५ बैसाबाडी, बाुँसबारी , िादनी िोि , िारपाने , लगरर लभिेर् , िक्ष्मीपजर , ओम िोक , पाण्डा पजर ् , 

पालनकि, फज िबारी, बैसाबाडी, भीट्टाबारी, दार्रगाउुँ, कन्िनमाग,ु मजसी िोि, ओम िोक, प्रगलत िोि 

,लसदाथु िोि 

६ िारिरे, दाशपजि, दरे्ीबस्ती, दरे्श्री, कप्तानबारी, िक्ष्मीपजर, महानन्द िोि, माता मलन्दर िोि, मजख्र्ेनी 

िोि, नर्ाुँखानेपानी िोि, प्रगलत िोि, पजि िोक, पजबेिी िोि, पजष्पिाि िोक, समाबेसी िोि, 

लशखर िोि 

७ 
कज शि िोक, लमि डाुँडा, मोक्ष्र्ार्र िोि, नारार्ण िोक, पाराखोपी, लपपि िोक, राधाकृष्ण, 

रामिोक, रमाइिो बलस्त, रामपथ, एकान्त िोि, सरस्र्लत िोि 

८ लबर्जिी अलफस, भर्ानीपजर गढी , लसनेमा हि, दजगाु िोि, गरैी गाउुँ, हातीलकल्िा , कमि गाछी , 

कप्तान्बारी , खानेपानी िोि , कृष्णलमि िोि , कज सि िोक , मजलस्िमबलस्त , नारार्ण िोक , पेरोि 

पम्प , प्रालप्त िोि , सात पत्र े , शलनस्िरे बर्ार, शालन्त िोि , सजती हट्टी, ताप्िरे्जगं िोि , तजतबारी , 

भकृज िी िोक 

९ बाह्रिरे िोि, बजद्धिोक , िारिरे िोक, दरे्श्री िोि, ढकाि िोक, लधमाि बलस्त, र्ागलृत िोि, 

लिलमरे गाउुँ, गोिधाप, कलिस्थान िोक, काकी डाुँडा, किरडाुँडाि, खरबंदी, खरेि डाुँडा, खलतर्डा 

िोक, मगर िोक, लमिन िोक, पाडारीखाि पजल्िोक, पशजपलतिोि , प्रणामी िोि , प्रालप्त िोि, 

रानागाउुँ सजकज म्बासी िोि , शालन्त िोक , उप्रेतीडाुँडा , 

१० आनन्दनगर, बजद्ध िोक, लिसापानी, िजथाई, कालिझोडा, कलिस्थान , लिम्बज गाउुँ, पशजपलत िोि , 

सरेडाुँगी , सेतीपानी , लसमििोक 

११ बसपाकु, बजट्टाबारी, दउेलनर्ा बलस्त, फाल्गजनन्द माग,ु लगररबन्धज, हान िोक, होलिका िोि, कंिनर्िंा 

माग ु, िक्ष्मीधाप, िक्ष्मीपजर, माता मलन्दर िोि, प्रगलत िोि, सािबाडी, श्रलमक िोि, लशर्ािर् मलन्दर 

,स्िाफ िोक 

श्रोत: खजदजनाबारी गालबस पर्श्लित्र लनमाुण  सरे्क्षण २०७२/७३, शलनअर्जुन नपा पर्श्लित्र लनमाुण  सरे्क्षण २०७१/७२   

२.३. क्षेत्रफि 

अर्जनुधारा नगरपालिका लर्र्श् मानलित्रमा २६.६४७३° दलेख २६.७९४०° उत्तरी अक्षांश र ८७.९४०४° दलेख 

८८.०४३४° परू्ी दशेान्तर सम्म फैलिएको छ । नगरपालिका को कज ि के्षत्रफि १०९.७८ र्ग ुलक.लम. रहकेो छ । 

नेपािको कज ि भभूाग को ०.०७४६ प्रलतशत र झापा लर्ल्िा को ६.७८१. प्रलतशत भभूाग र्स नगरपालिकािे 

ओगिेको छ ।  

२.४. भौगोलिक स्र्रुप 
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र्स नगरपालिकाको भधूराति उत्तर तफु िजरे-दजनसुँग र्ोलडएको र दलक्षण तफु समथर रहकेो छ । सामान्र्तर्ा 

भधूराति मन्दढाि (Conclave Slop) प्रकारको छ । उत्तर तफु र्गंि र साना होिा पहाड –िजरे) के्षत्र पदछु । िरेू 

पहाड कमिो एर् ंसबभन्दा कान्छो पर्तुीर् प्रणािीको नामिे पररलित छ । कमर्ोर भ ूर्नौि भएको ह ुँदा कलतपर् 

अर्स्थामा र्ो िरेू पहाड प्राकृलतक रुपमा पररर्ुतन ह ने लर्लभन्न िलक्रर् प्रणािीका कारणर्ाि नै ह्रास ह ने गदछु भने 

अकोलतर अर्ालन्छत र अदजरदशी मानर्ीर् लक्रर्ाकिापका कारण र्न, धन र र्लैर्क लर्लर्धता लतव्र गलतमा क्षलत 

ह द ैगएको छ । उपल्िो तिीर् र तल्िो तिीर् र्नतािाई र्सर्ाि ह ने नकारा्मक प्रभार् परररहकेो छ । र्हाुँको 

मािो बिौिे प्रकारको रहकेो छ र १० र्िा भन्दा बढी साना-ठजिा खोिाहरु र्स नगरपालिका भएर बग्ने गदछु । 

२.५. हार्ापानी 

समजन्र सतह दलेख ३००  दलेख ५०६ लमिरसम्म उिाइमा रहकेो  अर्जनुधारा नगरपालिकाको हार्ापानी उष्ण 

मनसजनी हार्ापानी भएको के्षत्र हो । र्ो  नगरपालिका तराई, भार्र, दजन र िजरे पर्तुको फेदमा अर्लस्थत भएको ह ुँदा 

समजर सतहदलेख कररर् १२०० लमिर (४०००लफि) उिाई सम्मका क्षेत्रहरू पाइने उष्ण हार्ापानी नै र्स 

नगरपालिकामा पाइन्छ । र्स  नगरपालिकाको सरदर तापक्रम गमी र्ाममा १५ दलेख ३८ लडग्री से. सम्म ह न्छ भन े

शीतकािमा १५ दलेख  ८ लडग्री से.सम्म ओलिुन्छ । 

झापाको दलक्षणी भजभागको तजिनामा र्हाुँ कम गमी ह न्छ, भने र्षाु ऋतजमा र्हाुँ सरदर २०० सेलन्िलमिर (१३००–

२६०० लमलिलमिर) सम्म र्षाु ह न्छ । अन्र् तराईको तजिनामा र्ो  नगरपालिकाको बसोबासका िालग उपर्ोगी 

भएको कारण पलन र्निन्र् उच्ि रहकेो छ । कृलष कार्ु (लर्शेषत धान र मकै) का िालग र्हाुँको हार्ापानी 

उपर्ोगी मालनन्छ । 

 

लित्र २: अर्जनुधारा नगरपालिकाको बालषकु तापक्रमको अर्स्था: स्रोत: accuweather.com  

३. स्थानीर् िाडपरु्, र्ात्रा र मेिाको लर्र्रण 

अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्र लर्लर्ध र्ातर्ाती तथा धालमुक समजदार्को बसोबास रहकेो छ । र्हाुँको सास्कृलत 

परम्परामा समते लर्लर्धता रहकेो पाइन्छ । पजर्दुलेख पलश्चम, लहमािदलेख तराइको तल्िो भाग सम्मका मालनसहरुको 

बसोबास रहकेो ह ुँदा र्हाुँ लहन्दज, लकराुँत, बौद्ध, इश्लाम, इसाइ, मजसिमान, प्रकृलत, मानर्धम ुिगार्तका धम ुमान्ने 

समजदार्को बसोबास रहकेो छ । लहन्दजहरुको महान िाड दश,ै लतहार िगार्त तीर्, कज शऔेशंी, नाग पञ्िमी, 
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र्नैपणूीमा, राम नर्मी, श्रीपंिमी, कृष्णर्न्माष्टमी िगार्तका िाडर्हुरु मनाइन्छ । ्र्सरी नै बौद्ध 

धमाुर्िम्बीहरुिे बजद्ध पणूीमा, ल्होसार मनाउने गरेका छन ्भने र्ातर्ाती अनजसार समेत लर्लभन्न लकलसमका िाड 

पर्हुरु मनाउने गरेको पाइन्छ । लर्लभन्न र्ात र्ाती तथा धमरु्ािम्बीहरुिे मनाउने िाडपर्हुरुिाई लनम्नअनजसार 

तालिकामा प्रस्तज गररएको छ । 

तालिका २: अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्र मनाइन ेिाडपर्हुरु 

क्र.सं. िाडुपर् ु र्ात्रा मेिाहरुका नाम मनाइने मलहना लतलथ मनाउने र्ातर्ालत 

१ आमाको मजख 

हनेे लदन –माता 

औशी) 

  बैशाख औशी 

कृष्णपक्ष 

लहन्दज तथा अन्र् 

धमाुर्िम्बीहरुिे समते 

मनाउने गरेको 

२ बजद्ध पणूीमा 

(बजद्ध र्र्न्ती) 

  बैशाख पजलणमुा लमश्रीत  

३ असार पन्ध्र दही 

लिउरा खाने 

लहिे 

र्ात्रा(

रोपाइ

र्ात्रा) 

खजदजनाबारी 

बर्ारमा लहिे 

र्ात्रा मनाउने 

गरेको भए पलन 

हाि नभएको   

असार  लमलश्रत सम्पणू ुकृषकहरुिे 

मनाउने 

४ िजतो फाल्ने लदन  हाि खासै प्रििन 

नभएको 

श्रार्ण संक्रान्ती  लहन्दज तथा लमलश्रत 

कृषकहरुिे मनाउने गरेको  

५ हररसर्नी 

एकादशी(तजिसी 

रोप्ने गरेका) 

 िर आगन मोठ 

तथा लर्लभन्न 

मलन्दरहरुमा  

श्रार्ण एकादशी लहन्दजहरुिे तजिसी रोप्ने  

६ गजरु पणूीमा   श्रार्ण पलूणमुा लमलश्रत लििर डे को रुपमा 

लर्द्यािर्हरुमा मनाउने 

गरेको 

७ नाग पन्िमी   श्रार्ण-भदौ पन्िमी बाम्ह्रण क्षेत्री, तथा लहन्दज 

धमाुर्िम्बीहरु सबैिे 

८ र्नै पणूीमा   श्रार्ण-भदौ  बाम्ह्रण क्षेत्री, तथा लहन्दज 

धमाुर्िम्बीहरु सबैिे 

९ क्र्ाती खाने लदन 

(र्नै पणूीमाको 

लदन) 

  श्रार्ण-भदौ  नेर्ार तथा अन्र् 

र्ातर्ातीहरुिे समेत 
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क्र.सं. िाडुपर् ु र्ात्रा मेिाहरुका नाम मनाइने मलहना लतलथ मनाउने र्ातर्ालत 

१० श्रार्णको 

अलन्तम सोममार 

 अर्जनुधारा धाममा 

भक्तर्नहरु र्ाने 

गरेको 

श्रार्ण  लमलश्रत र्ानर्ाती लर्शेष 

गरेर लहन्दज मलहिाहरु 

मनाउने गरेको 

११ गाइर्ात्रा   भदौ  नेर्ार तथा अन्र् 

र्ातर्ातीिे समेत मनाउने 

गरेको 

१२ श्री कृष्णा 

र्न्माष्टमी 

  भदौ  लहन्दज धम ुमान्ने सबै 

र्ातर्ातीिे 

 हररतालिका 

तीर् 

  भदौ  लहन्दज धममुान्ने सबै 

र्ातर्ातीका मलहिाहरु  

१३ लर्र्श्कमाु पजर्ा   असोर्  सबै र्ातर्ाती 

१४. दश ै

(ििस्थापना, 

महाकृष्णर्न्माष्ट

मी, महानर्मी, 

लिका, कोगार्त्र 

पलूणमुा)  

  असोर्-कालतुक  लहन्दज धमाुर्िम्बीहरु 

१५. लतहार ( काग 

लतहार, कज कर 

लतहार, 

िक्ष्मीपजुँर्ा, 

गोर्दु्धन पजुँर्ा, 

भाइलिका) 

  असोर्-कालतुक  लहन्दज धमाुर्िम्बीहरु 

१६. म्ह पूुँर्ा   कालतुक  लहन्दज धमाुर्िम्बीहरु 

लर्शेष गरेर नेर्ार र्ातीिे 

मनाउने 

१७. छठ पर् ु  सरू्ुको पूुँर्ा गनु 

नदी तिाउमा सर्ौ 

भक्तर्नहरुको 

लभडिाग्ने गरेको 

कालतुक नदी 

तिाउमा 

लहन्दज धमाुर्िम्बीहरु 

खासगरी मधेसीमजिका 

मलहिा तथा 

लमश्रीतर्ातर्तीिे मनाउने 

गरेको 
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क्र.सं. िाडुपर् ु र्ात्रा मेिाहरुका नाम मनाइने मलहना लतलथ मनाउने र्ातर्ालत 

१८. तमज ल्होसार   पजष  गजरुङ्ग, तामाङ्ग 

१९ तोि ल्होसार   पजष  गजरुङ्ग, तामाङ्ग 

२० सोनाम ल्होसार   माि  गजरुङ्ग, तामाङ्ग, राइ 

 माि ेसंक्रान्ती  सजरुङ्गामा 

माइमेिामा 

सहभागी ह ने 

गरेको 

माि १ गते  सबै  

२१ ग्र्ाल्मो ल्होसार   फागजन  गजरुङ्ग, तामाङ्ग 

२२. फागज पणूीमा   फागजन-िैत्र  सबै र्ातर्ाती, पहाड 

तराइ सबै क्षेत्रमा मनाइने 

गरेको 

२३ महालशर्रात्री   फागजन  लहन्दज धमाुर्िम्बीहरु, 

अर्जनुधारामा 

भक्तर्नहरुकोेे धजइिो 

िाग्ने गददु्ध  

२४ रामनर्मी   िैत  लहन्दज धमाुर्िम्बीहरु, 

२५ िैते दश ै   िैत  लहन्दज धमाुर्िम्बीहरु, 

२६. बंकर इद     मजिसमान धमाुर्िम्बी 

तथा अन्र् लमश्रीत 

समजदार्िे 

२७. लक्रसमस     इसाइ धमाुर्िम्बी तथा 

अन्र् लमश्रीत समजदार्िे 

२८. उधौिी 

साकेिा,िासोक 

तङनाम 

  मलंसर पलूणमुा राई, लिम्ब,ू सजनजर्ार र 

र्ाख्खा र्ालतहरु 

४. पर्ुिकीर् स्थिहरुको लर्र्रण 

४.१. अर्जनुधारा धामः 
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अर्जनुधारा झापा लर्ल्िामा पने लहन्द ूतीथुस्थि हो । र्ो नेपािको मिेी अञ्ििको झापा लर्ल्िाको शलन(अर्जनु 

नगरपालिकामा अर्लस्थत छ । पलहिे अर्जनुधारा गालर्समा पने र्ो धाममा लशर् मलन्दर, लर्ष्णज मलन्दर र अन्र् 

मलन्दरमा परू्ाआर्ा गनेको र्लहल्र्ै भीडभाड भइरहन्छ । खासगरी महालशर्रालत्र, बािाितजदशुी, कृष्णर्न्माष्टमी, 

माि े सङ्क्रालन्त आलद अनेक पर्मुा अ्र्न्त िजइुँिो ह न्छ । र्ाुँड रक्सी र धजम्रपान समते लनषलेधत गररएको 

अर्जनुधारा के्षत्र पररसर लभत्र अर्जनुिे र्ाण हानी पानी लनकािेको प्रािीन पोखरी रभ्ने र्सको बीिमा अर्जनुिे 

गाईिाई पानी ख्र्ाईरहकेो मलूतु स्थालपत गररएको छ। सातकज ने उक्त पोखरीको दलक्षण तफु पञ्िधातजबाि लनलमतु ५ 

र्िा धाराहरू छन ् र्सबाि लनरन्तर लिसो पानी बलगरहन्छ भने पोखरीलभत्र लर्लभन्न र्ातका रङ्गी लर्रङ्गी 

माछाहरू पाइन्छन।् 

२०५५ सािको ह िाक लिकिमा समते लित्रांलकत अर्जनुधारा के्षत्रमा प्र्र्ेक र्ष ुिाखौं स्र्दशेी तथा भारतीर् तीथु 

र्ात्रीहरूिे भ्रमण गने गरेको पाइन्छ। र्हाुँ लशर्, गणशे, नाग, हनजमान र सरस्र्ती आलद दरे्ी दरे्ताका मलूतुहरूका 

अलतररक्त लर्र्ाह, कमकुाण्ड, र्ज्ञकक्ष, लक्रर्ापजत्री कक्ष, धलमुक कार्ुक्रम र्ािन तथा श्रोता कक्ष आलदको स्थापना 

गररएको पाइन्छ। र्ो धाम परू्ीर् दशनुमा आधाररत एर् ं संस्कृत लशक्षाबाि प्रभालर्त रहकेो छ । र्स स्थानमा 

संस्कृत मा.लर्. र र्देलर्द्यापीठ समते स्थापना गरीएको छ। कालिका स्थानको गागी लर्द्यापीठ भने गजरुकज ि लशक्षा 

पद्धलतमा आधाररत छ । अर्जुनधारा पररसरलभत्र संिालित र्दे लर्द्यापीठमा व्राम्हणका अलतररक्त दलित र्ातका 

लर्धाथीहरुिाई समते पढाउने गरीएको छ । 

अर्जनुधारामा प्र्र्ेक र्ष ुबािाितजदशुी र श्रार्ण मलहनाभर मिेा िाग्ने गदछु, र्जन अर्सरहरूमा देश लभत्रका र 

भारतबाि समते भक्तर्नहरूआउने गदछुन । 

नामाकरणः  

महाभारत कािमा पाण्डर्हरू िजकेर र्ीनै स्थानमा गजप्तर्ास बसेका र दजर्ोधन िगार्त कौरर्हरूिे उक्तपत्ता िगाई 

पाण्डर्हरूको गजप्तर्ास भंग गनु लर्राि रार्ाका नौ िाख गाईहरू हरण गरी िगकेो तथा कौरर्हरूिे गाई हरण 

गरेको स्थान गौ हरण तथा र्सको अपभ्रशं भई गोरुर्ा ह द ै गरुर्ा भएको बताइन्छ, र्जन स्थान हाि इिाम 

लर्ल्िाको दानाबारी गालर्समा पदछु। हरण गरेर िगकेा गाईहरू कौरर् पक्षिे गौहिी (हाि आसाम राज्र्को 

गजहािी) पजर्ाुएका लथए र पाण्डर् पक्षका र्ीर र्ोद्धा बहृन्निा (नपजसक)को रूपमा िजकेर बसेका अर्जनुि ेिजलिएका 

गाईहरू कौरर्हरू सुँग र्जद्ध गरी लफताु ल्र्ाउुँदा अ्र्न्तै लतखाुएकािे र्िदरे्ता भगर्ान लशर्को आरधना गरी 

र्मीनमा प्रर्नु्र् अस्त्र (पानी लनकाल्ने र्न्त्र, र्ाणको माध्र्म)िे पानी लनकािी गौमातािाई खजर्ाएको स्थानका 

रूपमा र्स स्थानिाई लिइन्छ। र्हाुँ लनरन्तर धाराको रूपमा पानी बलगरहकेो ह नािे र्सिाई अर्जनुधारा धाम 

भलनएको हो भन्ने लकर्दन्ती छ । 

भौगोलिक अर्लस्थती 

परू्कुो पशजपलतनाथ भनेर पररलित अर्जनुधारा र्िेर्श्रधाम झापा लर्ल्िाको नर्गलठत शलनअर्जनु नगरपालिका 

(पलहिे अर्जनुधारा गा.लर्.स) र्डा नं.(४) मा अर्लस्थत छ । अर्जनुधारा र्िेर्श्रधाम झापा लर्ल्िाको 

लर्ताुमोडबाि िगभग ५ लक.मी. उत्तरको गए पलछ शलनश्चरे बर्ारबाि पलश्चमतफु करीब ६ लमनि र्लत लहुँडेपलछ 

अर्जनुधारा र्िेर्श्र धाममा पजग्न सलकन्छ । उक्त र्ात्रा बस, ि्र्ाक्सी अलद िढेर गनु सलकन्छ । 
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लित्र ३: परू्कुो पशजपलतनाथ-अर्जनुधारा धामको मजख्र् मलन्दर  

धालमकु तथा पर्ुिकीर् मह्र्ः  

महाभारत कािमा पाण्डर्हरू िजकेर र्ीनै स्थानमा गजप्तर्ास भगं गनु लर्राि रार्ाका नौ िाख गाईहरू हरण गरी 

िगकेो तथा कौरर्हरूिे गाई हरण गरेको स्थान गौ हरण तथा र्सको अपभ्रशं भई गोरूर्ा ह द ै गरूर्ा भएको 

बताइन्छ,र्जन स्थान हाि इिाम लर्ल्िाको दानाबारी गालर्समा पदछु। हरण गरेर िगकेा गाईहर कौरर् पक्षिे 

गौहिी(हाि आसाम राज्र्को गजहािी) पजर्ाुगएका लथए र पाण्डर् पक्षका र्ीर र्ोद्धा बहृन्निा (नपजसक) को रूपमा 

िजकेर बसेका अर्जनुिे िजलिएका गाईहरू कौरर्हरू सुँग र्जद्ध गरी लफताु ल्र्ाउुँदा अ्र्न्त लतखाुएकािे र्िदेर्ता 

भगर्ान लशर्को आरधना गरी र्लमनमा प्रर्नु्र् अस्त्र (पानी लनकाल्ने र्न्त्र,र्ाणको माध्र्म) िे पानी लनकािी 

गौमातािाई खजर्ाएको स्थानका रूपमा र्स स्थानिाई लिइन्छ। र्ुँहा लनरन्तर धाराको रूपमा पानी बलगरहकेो ह नािे 

र्सिाई अर्जनुधारा धाम भलनएको हो भन्ने लकर्दन्ती छ । र्ाुँड रक्सी र धजम्रपान समते लनषलेधत गररएको 

अर्जनुधारा के्षत्र पररसर लभत्र अर्जनुिे र्ाण हानी पानी लनकािेको प्रािीन पोखरी छ भने र्सको बीिमा अर्जनुिे 

गाईिाई पानी ख्र्ाईरहकेो मलूतु स्थालपत गररएको छ। सातकज ने उक्त पोखरीको दलक्षण तफु पंिधातजबाि लनलमतु ५ 

र्िा धाराहरू छन ्र्सबाि लनरन्तर लिसो पानी बलगरहन्छ भने पोखरीलभत्र लर्लभन्न र्ातका रंगी लर्रंगी माछाहरू 

पाइन्छ। २०५५ सािको ह िाक लिकिमा समेत लित्रांलकत अर्जनुधारा के्षत्रमा प्र्र्ेक र्षु िाखौं स्र्दशेी तथा 

भारतीर् तीथु र्ात्रीहरूिे भ्रमण गने गरेको पाईन्छ । 

४.२. सजखानी सलहद स्मलृत पाकु सािबाडी 

ऐलतहालसक झापा लर्रोहको क्रममा फालसस्ि सरकारिारा पक्राउ गरेर र्िेको कठोर र्ातनाबािै ०२९ साि फागजन 

२१ गते सहादत प्राप्त गनजुभएका अग्रणी र्ोद्धाहरू रामनाथ दाहाि, नेत्र लिलमरे, र्ीरेन रार्र्शंी, नारार्ण श्रेष्ठ र 

कृष्ण कज ईकेंििे सजखानीमा सहादत प्राप्त गनजुभएको स्थान (५ रुख) अब शलहद स्थिसुँग ैपर्ुिकीर् स्थिमा पलन 

लर्कास तथा लर्स्तार गरीने भएको छ । र्समा पर्ुिनका हरेक प्रकारहरु ५ सुँग गाुँलसने भएका छन ्। र्सका साथ ै
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इिाम र्ाने र्कैलल्पक माग ु रार्दजर्ािी माग ु पलन र्लह भएकोिे पर्ुिनमा थप आकषणु र पर्ुिकको सुँख्र्ामा 

र्लृद्ध ह ने बलिर्ो आधार बनेको छ । 

झापाको शलनश्चरे लस्थत सजखानी सलहद स्मतृी पाकु पर्ुिलकर् के्षत्रका रुपमा स्थालपत ह दं ैगएको छ । पजरानो लभमसेन 

होिीिाई व्र्र्लस्थत बनाई कछज र्ा उद्धार तथा प्रर्नन केन्रको रुपमा स्थापना र सािर्ारी क्षेत्रिाई पाकु बनाईए 

पलछ अलहिे र्ो क्षेत्रमा आन्तररक पर्ुिकहररुको िालग  आकषुण केन्र भएको छ । तीनै झापा लबरोहका ५ 

शलहदको प्रलतमा सलहतको पाकु झापाको उलदर्मान पर्ुिलकर् क्षेत्र बन्द ैगएको छ । २२ हके्िर र्लमनिाई संरक्षण 

गरर बनभोर् तथा अध्र्र्न स्थिको रुपमा लर्कलशत गररएका छ । पाकु संग ै रहकेो कछज र्ा उद्धार तथा प्रर्नन 

केन्र पलन र्लैर्क लबलबधताको अध्र्र्न गनेहरुको आकषणु बन्द ैगएको छ । शलहदहरुको र्ोगदानको सम्मान र 

र्ातार्रलणर् संरक्षणका िालग पाकुको स्थापना गररएको हो । र्गंिको लबि र शान्त स्थिमा रहकेािे शलहद 

उद्यान पर्ुिलकर् के्षत्रका रुपमा स्थालपत ह ने सम्भाव्र्ता प्रसस्त रहकेो छ । र्स स्थानिाई अध्र्र्न, मनोरञ्र्न र 

अनजसन्धान केन्रको रुपमा स्थालपत गनु सलकने प्रसस्त सम्भार्नाहरु रहकेा छन ्। र्ो स्थान अन्र् स्थि र्स्तो िजम्न े

र रमाईिो गने मात्र नभई इलतहास अध्र्र्न गने र्लैर्क लबलभदता बारे अनजसन्धान गने थिो बनाउन समते प्रर्ास 

भइरहकेो छ । र्स क्षेत्रिाई थप व्र्र्लस्थत पानु अर्िोकनकताुहरुका िालग लबश्राम स्थि, खानेपानी व्र्र्स्थापन 

िगार्तका परू्ाुधार लर्काशमा ध्र्ान लदन आर्श्र्क छ । र्स्तै शलहद उद्यान आसपासका के्षत्रमा होमस्िेको 

व्र्र्स्था समते गनु सके र्ो नर्ां पर्ुिलकर् गन्तव्र् बन्न सक्ने प्रसस्त सम्भाव्र्ताबारे छिफि भइरहकेो छ । 

 

लित्र ४: सजखानी सलहद पाकुमा रहकेो भीमसेन पोखरी (फोिो स्रोत सािबारी फेसबजक पेर्) 

४.३. साधजिारः  

अर्जनुधारा नगरपालिका र्डा नं. १ मा रहकेो साधजिार, नपेािको प्रथम एर् ं एकमात्र शंकरािार्ु पीठको रुपमा 

रहकेो छ । सर्ौं र्ष ु पलहिेदलेख नै साधजसन्तहरुिे बसोबास गद ैआएको र्स साधजिारिाई एकर्ना खडेबाबा 

नामका साधजिे संरक्षण गरेको ह नािे र्स स्थानिाई साधजिार भन्ने गररएको हो भन्न े भनाई रहकेो पाईन्छ । 

साधजिारमा एउिा लशर् मलन्दर समते रहकेो र मलन्दरिाई र्ज्ञ र्ज्ञरे्श्र लशर् समते भनेर पजकाररने गरेको पाईन्छ । 
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लर्र्श्का समस्त लहन्दजहरको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहकेो साधजिार शकंरािार्ु पीठ उत्तरपिी डाुँडामा दरे्ीथान 

समते रहकेो छ । दरे्ीथानबाि धेरै र्ष ु पलहिेदलेख सहस्रधारा बलगरहकेो र अलहिे सो धाराबाि अर्जनुधारा 

नगरपालिका र्डा नं. १ र्डा नं. ३ का बालसन्दाहरुिाई खानेपानीको आपजलतु गररएको पाइन्छ । खडेबाबािे दलैनक 

स्नान एर् ंध्र्ान, र्प गने लर्र्श्ास गररएको र्स सहस्र धारािाई धालमकु आस्थाका साथ हनेे गररएको पाईन्छ । 

शकंरािार्ु पीठ साधजिारको ऐतेहालसक पषृ्ठभलूमका औपिाररक कज नै पलन लिलखत अलभिेखहरु औपिाररक 

प्रमाणको रुपमा नभिेीएता पलन र्सबारे लर्लभन्न समर्समा र्स के्षत्रमा बसोबास गने पखूौिी आख्र्ान तथा र्षे्ठ 

नागररकहरु एर् ं सन्तहरुिे लदएको प्रबिन तथा अलभव्र्लक्तबाि र्थेष्ठ प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन ् । प्राप्त 

भनाईहरुबाि र्स क्षेत्रमा आलदम कािमा कतैबाि साधजहरु आएर बसेका लथए । अनजमालनत १९६० लतर र्स 

के्षत्रिाई साधजहरुिे आफ्नो तपोभलूमको रुपमा र्स स्थानिाई उपर्ोग गरेको अनजमान रहकेो छ । अनजसन्धानका 

क्रममा र्स के्षत्रसुँग र्ानकार व्र्लक्तहरुको खोर्ी गनेक्रममा थप तथ्र्हरु फेिा परेका छन ्। 

 

लित्र ५: खजदजनाबारी लस्थत साधजिारमा गरूुकज ि प्रणािी अन्र्तगत सस्कृतका लर्लर्ध लर्षर्हरुमा अध्र्र्न गद ै

बिजकहरु, साधजिारमा अर्लस्थत छात्रबास र अन्र् भौलतक संरिना 

र्तुमान झापा लर्ल्िाको बजद्धशालन्त गाउुँपालिका सालर्क बजधबारे गालर्स र्डा नं. ३ बस्ने श्री र्र्नारार्ण र्ाग्िेिे 

लदएको र्ानकारी अनजसार त्कािीन समर्मा र्स के्षत्रिाई मोरङ्ग लर्ल्िा अन्तगतु रालखएको लथर्ो र र्ो क्षते्र 

तराईमा पने भएकोिे लर्.स. १९८०-८२ लतर र्स के्षत्रमा सजकेरोग अथाुत औिो रोगबाि धेरै मालनसहरुको मृ् र्ज 

भएको र सोही समर्मा र्हाुँ बसोबास गने साधजहरुसमते मरेर नालसएका लथए भन्ने कज रामा धेरै व्र्लक्तहरुको सहमती 

रहकेो पाइन्छ । केही समर् पलछ र्ो ठाउुँमा पनूः कज म्भर्ीर पूमा (र्सिाई सालहुँिो पमूा पलन भलनन्थ्र्ो) र कणबुीर 

पमूा राईिे र्स के्षत्रमा आगो िगाई पनज बसोबास शजरु भएको भलन र्र्नाराण र्ाग्िे बताउनज ह न्छ । 

 

लित्र ६:  साधजिारमा रहकेो गौशािा, हालत्त आि र हालत्त आिबाि दलेखएको झापाको परू्तुफुको दृष्र् 

धालमकु तथा आध्र्ाल्मक शजद्धतािाई कार्म राख्द ै र्स शंकरािर्ाु पीठिे मानर्ीर् कल्र्ाणका िालग प्रालिन 

मौलिक परम्पराहरुको संरक्षण गद ैआधजलनक बैज्ञालनक आलर्श्कार, सिूना प्रलर्लध तथा लसद्धान्तहरुिाई अनजशरण 
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धालमकु पर्ुिकीर् स्थि लनमाुणका िालग र्सको क्षेत्र लर्स्तारिाई आफनो ५ बष े रणनीलतमा लनम्न कज राहरुको 

उल्िेख गलएको छ ।  

क) लहन्दज सनातन धममुा आधाररत धालमकु तथा र्लैदक अनजष्ठानहरु । 

ख) बैलदक गरूुकज ि लशक्षा पद्धती र आधजलनक प्रलर्लधर्जक्त लशक्षाको संर्ोर्न । 

ग) धालमकु पर्िुकीर् स्थिका िालग भौलतक परू्ाुधारहरुको लनमाुण  ।  

ि) बैलदक शास्त्रहरुको लसिान्तमा आधाररत अध्र्र्न र अनजसन्धान । 

ङ) आर्श्र्क मानर् संसाधनको संरक्षण, उ्पादन, लर्कास र प्रर्दु्धन । 

४.४. सजखानी साहदत्त स्थिः 

२०२९ साि फागन २१ गते कम्र्जलनस्ि आन्दोिनका क्रममा इिामको सजखानी र्गंिमा झापा लर्रोहमा िागकेा 

पाुँि र्नािाई ह्र्ा गररएको लथर्ो । कम्र्जलनस्ि आन्दोिनका क्रममा पाुँि र्नािे सहादत प्राप्त गरेको र्स ििना 

‘सजखानी काण्ड’िे लिलनन्छ । 

झापा आन्दोिनका क्रममा त्कािीन भलूमगत कम्र्जलनस्ि पािीका त्कािीन मिेी–कोसी को–अलडुनेसन 

कलमिीबाि लर्रोह गरेर बनेको को–अलडुनेसन कलमिी, झापािे र्गशुत्रज खतम अलभर्ान र त्कािीन पञ्िार्ती 

दमनलर्रुद्ध मोिाुबन्दी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पाुँिर्ना र्ोद्धािाई झापाको िन्रगढीबाि इिाम र्ेि साने 

बहानामा सजखानीको र्ंगिमा िगरे ह्र्ा गररएको लथर्ो । 

नेत्र लिलमरे, कृष्ण कज ईकेि, र्ीरेन रार्र्शंी, नारार्ण श्रेष्ठ र रामनाथ दाहाििाई दानार्ारीलस्थत सजखानीमा र्ो लदन 

ह्र्ा गररएको लथर्ो । 

लिलमरे, कज इकेि र श्रेष्ठ झापाको गरामनी, दाहाि िारपाने र रार्र्शंी ज्र्ालमरगढीका बालसन्दा लथए । उनीहरूिाई 

ह्र्ा गररएकै स्थानमा अलहिे सलहदकै संख्र्ाका पाुँि रूख छन ् । ििनास्थििाई सलहद स्मारकको नाम लदएर 

संरक्षण गरी रालखएको छ । 

 

लित्र ७:  सजखानी सलहद स्मारक प्रर्शृद्धार र सलहदहरुिे रोपेका पाुँिरुख सलहतको स्मारक 
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रार्नैलतक र धालमकु इलतहास र्ोकेको इिामको माइ नगरपालिका र झापाको अर्जनुधारा नगरपालिकाको र्ाड नं 

३ सुँग र्ोलडएको लसमानामा पने सजखानी सलहद पाकु संरक्षण के्षत्रलभत्र बह धालमकु तपोभजमी स्थापना गने र र्सिाई 

ऐलतहालसक पर्ुिकीर् स्थिको रुपमा लर्कलसत गनु सजखानी संरक्षण सलमलत प्रर्ासरत रहकेो छ  

 

लित्र ८: सजखानी सलहद शहदत स्थिमा लनमाुण गररएको सलहद स्तम्भ 

४.५. भजिानी शरणाथी लशलर्र स्थिः 

१८ बषअुलि झापा र मोरङका सात स्थानमा स्थापना गररएका भिूानी शरणाथी लशलबरहरु मध्र्े खजदजनाबारी पलन 

एक हो । शरणाथीहरुको तेस्रो दशे पजनबाुसका कारण लशलबरहरुको र्नसंख्र्ा िि्द ै गएपलछ र्एूनएिलसआरिे 

आन्तररक खिु ििाउन हाि खजदजनाबारीको लशलर्र स्थानान्तरण गरी र्सठाउुँिाई खािी गराएको छ । हाि र्स 

ठाउमा ससस्त्र प्रहरी, लकराुँत फाल्गजनन्द मांलिम, फाल्गजनन्द पोखरी, खिे मदैान िगार्तका पजबाुधारहरु रहकेा छन ्

भने र्स ठाउको एतेहालसक मह्र् र र्लैर्क लबलबधताको संरक्षण गरी आन्तररक तथा बाहर् पर्ुिनको 

आकषुणको केन्रको रुपमा लबकलसत गनु गजरु र्ोर्ना लनमाुणको थािनी भएको छ । 
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लित्र ९:  त्कालिन अर्स्थामा रहकेो खजदजनाबारीको शरणाथी लशलर्र रहकेो कैदिे र्गंि ।  

हाि र्हाुँ रालष्रर् र्डीबजिी उद्यान तथा र्डीबजिी प्रसोधन र उ्पादन केन्रको लर्काससुँग ैशरणाथी संग्रािर् र 

पर्ुिकीर् क्षेत्र लर्कास गद ेिैर्ाने स्थानीर्हरुको प्रर्ास भइरहकेो छ । 

 

लित्र १०:  त्कालिन अर्स्थामा खजदजनाबारी शरणाथी लशलर्रको सेििाइि इमेर्। स्रोतः लडलर्िि ग्िोर् 

 

लित्र ११: २०१७ म ेसम्ममा नेपािबाि तेस्रो मजिजक प्रस्थान गरेका भजिानी शरणाथीहरु :स्रोत: काररतास नेपाि  

४.६. होिि, िर्, रेष्ट रेन्ि 

शलनश्चरे नगरपालिकालभत्र को बस पाकु क्षेत्र भन्दा बालहर साना लिर्ा तथा खार्ा र लदर्ासेर्ा उपिब्ध गराउने 

सामान्र् होििहरु बाहके ठूिा होिि, िर् तथा रेष्ट रेन्िहरुको लर्कास भएको छैन ् । पर्ुिनको लर्कासका िालग 

होिि, िर् तथा रेष्ट रेन्िहरुको भलूमका गहन ह न्छ र र्स नगरपालिका लभत्र पर्ुिकीर् क्षेत्र लर्कासका सम्भार्नाहरु 

प्रर्ाप्त भएको ह ुँदा नीलर् िगानी बढाउनका िालग पर्ुिन परू्ाुधारको लर्कासमा प्राथलमकीकरण गनजु पने दलेखन्छ । 

४.७. लनलर् क्षेत्रको िागानीमा "फन र्ल्डु" 
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अर्जनुधारा धाम छेउमा लनर्ी क्षेत्रको दजई करोडको िगानीमा द फन र्ल्डुको स्थापना भएको छ । २ लबगाहा १० 

कठ्ठा र्लमनिाई २५ बषकुा िालग लिर्मा लिएर फन र्ल्डुको स्थापना गररएको हो । फन र्ल्डुमा ए लिलभ बाइक, 

पेन्ि बि, र्ािर र्ोब,ु लकडस ्र्ोन, सजमो स्र्ीि, रेन डान्स बङक्र्जि, रेष्ट रेन्ि एण्ड बार, िोलडङ आलद आकषणुहरु 

रहकेा छन ्।  

 

लित्र १२: लनलर् क्षेत्रको िागानीमा खोलिएको मनोरज्नन पाकु फोिो स्रोत: फन र्ल्डु – फेसबजक पेर् 

५. प्रमजख लर्शेषताहरुः  

५.१. नेपािकै पलहिो रबर खतेीको शजरुर्ातः 

लर्.स. २०४६ सािमा गोरखकािी रबर उद्योगको स्थापना भएको पलछ स्र्दशेी उद्योगिाई आर्श्र्क पने कच्िा 

पदाुथसमते स्र्दशेमा नै उ्पादन गरेको खण्डमा उ्पादन िागतसमते कम गनु सलकने अलभप्रार्िे, गोरखकािी 

रबर उद्योग लिलमिेड र स्थानीर् नीलर् क्षेत्रको सहकार्ुमा झापाको शलनश्चरेमा गोरखकािी रबर उद्योग र स्थानीर् 

नीलर् कम्पनी सजधारस प्रा.लि. लर्ि २०४७ सािमा सम्झौता भइ रबर खेतीको थािनी भएको लथर्ो । त्कालिन 

अर्स्थामा हलेभर्ा र्ातको रबर र्कृ्षहरु िगाइ प्राकृलतक रबर खतेीको उ्पादन शजरु गररएको लथर्ो । ्र्स पलछ 

लर्स्तारै लकसानहरुको आकषुण बढ्द ैगए पलछ हाि हलेभर्ा र्ातको रबर झापा, मोरङ्ग, सजनसरी तथा इिामको 

दलक्षणी भजभागमा िगाएको पाइन्छ भने रबरका अन्र् प्रर्ातीहरुको समते लर्स्तार भइरहकेो छ । प्राकृलतक रबर 

खतेी समरू सतहबाि २०० दलेख दलेख १५०० लमिर उिाइ सम्म िगाउन सलकन्छ । २०००  दलेख ३००० 

लमलिलमिर बषाु ह न,े बालषकु १२५ दलेख १५० लदन बषाु ह ने र २० लडग्री सेलल्सर्स दलेख ३४ लडग्री सेल्सीर्स 

तापक्रम भएको भौगोलिक तथा र्िबार्जको आर्श्र्कता पने ह नािे प्रस्तालर्त के्षत्र रबर खेतीका िालग अजनकज ि 

रहकेो साथै मालथ उल्िेलखत क्षेत्रमा रबर खतेीको अभ्र्ास समेत भइरहकेो छ । रबर खतेीका िालग अन्र् परू्ाुधार 

सम्भार्नाहरु लनम्नअनजसार उल्िेख गररएको छ ।   
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क)  रबर खतेीका िालग र्िबार्ज तथा प्राकृलतक अर्स्था अनजकज ि रहकेो ।   

ख)  झापा तथा नेपािका अन्र् लर्ल्िाका साना तथा ठूिा शहर के्षत्रमा पजग्नका िालग सडक तथा 

र्ातार्ातको राम्रो परू्ाुधार रहकेो । 

ग) कच्िा पदाुथ संकिनका िालग ग्रामीण ग्राभेि सडकहरु लर्स्तार भएको ।  

ि) प्रालर्लध सेर्ाहरुको मानर्ीर् स्रोतहरुको समते उपिब्ध ह न सक्ने ।  

ङ) उच्ि मलू्र्मा आधाररत लर्रुर्ा भएको ह ुँदा लकसानहरुमा उ्साह ।  

ि) बढ्दो र्ातार्ातका साधनहरुको प्रर्ोगको कारण िर्ार रररड, ररसोलिङ र्स्ता उद्योगहरुको सम्भार्ना 

रहकेो । 

छ) २०४७ सािबाि झापा लर्ल्िाबाि शजरु भएको रबर खतेीबाि हाि करीर् १०० हके्िर क्षेत्रमा उ्पादन 

भइरहकेो छ । 

५.२. झापाको सबैभन्दा पजरानो बर्ार – शलनश्चरे बर्ार  

नेपािको परू्मुा रहकेो झापा लर्ल्िािाङ्गई लिनाउने ऐतेहालसक स्थि मध्र्े झापाको शलनश्चरे बर्ार पलन हो । र्ो 

बर्ारको स्थापना १०० भन्दा पजरानो रहकेो र्सबारे र्ानकार व्र्लक्तहरु बताउनज ह न्छ । ्र्सबेिा र्ाता र्ातको कज नै 

साधन नभएको बखत समते र्ो बर्ार हािको मिेी अञ्ििको व्र्ापाररक केन्रको रुपमा स्थालपत लथर्ो । 

र्हाुँबाि ३ लदनको बािो भएर इिाम पाुँिथर ताप्िेर्जङ्ग साथैकोशीको तेह्रथजमसम्मका मालनसहरु र्स बर्ारमा 

नजन,मिट्टीतेि, संख्खर नररर्ि, सजपारी र्स्ता तराई तथा भारतीर् सामग्रीहरुको लिएर व्र्ापार व्र्र्सार् गने गरेका 

लथए । मिेी अञ्िििाई र्ोडने हािको मिेी रार्माग ुनह ुँदा लर्ताुमोडबाि शलनश्चरे खजदजनाबारी, दानाबारी ह द ै

इिाम पजग्ने सबै भन्दा छोिो बािो भएको ह नािे समते र्ो बर्ार दलैनक उपभोग्र् सामानको िालग िल्तीको 

बर्ारको रुपमा हरेरन्थ्र्ो । बर्ार के्षत्रमा हािसम्म पलन पजराना व्र्ापारीहरु लर्द्यमान रहकेो र पजस्तौ पजस्तासम्म 

व्र्ापार व्र्र्सार् सञ्िािन गद ैरहकेा छन ्। शलनबारको लदन अभ ैपलन हाि बर्ार िाग्ने गरेको र झापाकै पलहिो 

खसी बाख्रा बर्ार पलन र्ही बर्ार अन्र्तगत रहकेो छ । शलनबार िाग्ने बर्ारको नामबाि नै नगरपालिका ह नज भन्दा 

अलि शलनश्चरे गा.लर्.सको नामिे पररलित लथर्ो । 
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लित्र १३: शलनश्चरे खसी बर्ारमा लबक्रीका िालग खसी-बाख्रा ल्र्ाउद ै– फोिो िोकलप्रर् खनाि   

 

लित्र १४: शलनक्ष्िरे बर्ारको – शलनस्िरे –खजदजनाबारीतफुको बर्ारको भाग  

६. र्तुमान भ–ूउपर्ोग सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका ३: अर्जनुधारा नगरपालिका को र्तुमान भ-ूउपर्ोग सम्र्लन्ध लर्र्रण 

कं्र सं. लर्र्रण अर्जनुधारा नगरपालिका 

क्षेत्रफि (हके्िर) प्रलतशत  (%)  

१ कृलष के्षत्र ४,७३७ ४३.१२ 
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२ र्न तथा िरन क्षेत्र ४,१७६ ३८.०१ 

३ आर्ास क्षेत्र ६७९ ६.१८ 

४ नलदनािा तथा उभार क्षेत्रिे ओगिेको क्षेत्र ९९० ९.०१ 

५ ताि तिैर्ा तथा लसमसार क्षेत्र २४ ०.२२ 

६ सडकिे ओगिेको क्षेत्र ११० १. 

७ अन्र् २७० २.४६ 

 र्म्मा १०,९८६ १०० 

७. लसंलित के्षत्रफिको लर्र्रण 

तालिका ४: लसंलित के्षत्रफिका आधारमा भ-ूउपर्ोगको अर्स्था 

कं्र सं. लर्र्रण क्षेत्रफि (ह)े कैलफर्त 

१ सािैभर लसंलित १५००  

२ मौसमी लसंलित २२५० 

३ कूि लसंलित के्षत्रफि ३७५० 

श्रोत: खजदजनाबारी गालबस पर्श्लित्र लनमाुण सरे्क्षण २०७२/७३, शलनअर्जुन नपा पर्श्लित्र लनमाुण  सरे्क्षण २०७१/७२  
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८. र्न क्षेत्र-नसुरी सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका ५: अर्जनुधारा नगरपालिकामा रहकेा सामजदालर्क र्न के्षत्रको अर्स्था 

र्ाडु 

नं. 

िोि नाम समिेेको र्ाडु क्षेत्रफि 

(हके्िर) 

उपभोक्ता बनस्पलत अन्र् बनस्पलत 

१ साल्बंदी श्री हिजमासा समजदार्ीक 

बन उपभोक्ता सलमलत 

अर्जनुधारा १ र 

बजद्धशालन्त २ 

७४४.५ २०३५ साि, लससौ, खर्र, 

खामारी, लसमि, करम, 

लशररष, मसिा, 

असना,सार्,लििाउने,हरो,बरो,धगरेो,िामपाते,िजनी,बर

,लपपि,आप,ििहर,बडहर,डजमरी,हल्िजड़े,कज म्मी,भािा

र्ो,िािरी,आुँखातरुर्ा,साधन,सलत्तसाि,अमिा,र्मजना,

क्र्मजना, 

१ हिजर्ागढ़ श्री हिजर्ागढ़ 

समजदार्ीक बन 

उपभोक्ता सलमलत 

अर्जनुधारा १ २७२ ५०३ साि, लससौ, खर्र, 

खामारी, लसमि, करम, 

लशररष, मसिा, 

असना,सार्,लििाउने,हरो,बरो,धगरेो,िामपाते,िजनी,बर

,लपपि,आप,ििहर,बडहर,डजमरी,हल्िजड़े,कज म्मी,भािा

र्ो,िािरी,आुँखातरुर्ा,साधन,सलत्तसाि,अमिा,र्मजना,

क्र्मजना, 

२ बेल्िार/दा

हाििार 

श्री दाहाििार 

समजदार्ीक बन 

उपभोक्ता सलमलत 

अर्जनुधारा २ 

माइ नगरपालिका 

५ 

४३९.२ ७५० साि, लससौ, खर्र, 

खामारी, लसमि, करम, 

लशररष, मसिा, 

असना,सार्,लििाउने,हरो,बरो,धगरेो,िामपाते,िजनी,बर

,लपपि,आप,ििहर, 

डजमरी,हल्िजड़े,कज म्मी,भािार्ो,िािरी,आुँखातरुर्ा,साध

न,सलत्तसाि,अमिा,र्मजना,क 
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र्ाडु 

नं. 

िोि नाम समिेेको र्ाडु क्षेत्रफि 

(हके्िर) 

उपभोक्ता बनस्पलत अन्र् बनस्पलत 

२ गर्ाबारी श्री शालन्त समजदार्ीक 

बन उपभोक्ता सलमलत 

अर्जनुधारा २ ४१२ ७४३ साि, लससौ, खर्र, 

खामारी, लसमि, करम, 

लशररष, मसिा, 

असना,सार्,लििाउने,हरो,बरो,धगरेो,िामपाते,िजनी,बर

,लपपि,आप,ििहर,बडहर,डजमरी,हल्िजड़े,कज म्मी,भािा

र्ो,िािरी,आुँखातरुर्ा,साधन,सलत्तसाि,अमिा,र्मजना, 

३ र्जकेखाड़ी श्री र्जकेखाडी 

समजदार्ीक बन 

उपभोक्ता सलमलत 

अर्जनुधारा ३, ४ 

र ६ 

७४७.७ १८०० साि, लससौ, खर्र, 

खामारी, लसमि, करम, 

लशररष, मसिा, 

सार्,धगरेी,र्मजना,भिार्ो,कज म्मी,बढहर,स्र्ामी,नीम,हा

म्रो,बरो,अमिा,िक्रासी,बेि,ििहर,िामपाते,लििाउने

,िािरी,कज सजम,िसजने,बरलपपि,दबदबे,डजमरी,िंकी, 

३ सजखानी श्री सजखानी समजदार्ीक 

बन उपभोक्ता सलमलत 

अर्जनुधारा ३ र 

माइ नगरपालिका  

२ 

६३८ ५०० साि, लससौ, खर्र, 

खामारी, लसमि, करम, 

लशररष, मसिा, 

असना,सार्,लििाउने,हरो,बरो,धगरेो,िामपाते,िजनी,बर

,लपपि,आप,ििहर,बडहर,डजमरी,हल्िजड़े,कज म्मी,भािा

र्ो,िािरी,आुँखातरुर्ा,साधन,सलत्तसाि,अमिा,र्मजना, 

४ दलहझोड  दहीझोडा सामजदालर्क 

बन उपभोक्ता सलमलत 

अर्जनुधारा ४ ७४६.६   साि, लससौ, खर्र, 

खामारी, लसमि, करम, 

लशररष, मसिा, 

असना,सार्,लििाउने,हरो,बरो,धगरेो,िामपाते,िजनी,बर

,लपपि,आप,ििहर,बडहर,डजमरी,हल्िजड़े,कज म्मी,भािा

र्ो,िािरी,आुँखातरुर्ा,साधन,सलत्तसाि,अमिा,र्मजना, 

९, 

११ 

 सािबाड़ी नमजना सामजदालर्क बन 

उपभोक्ता सलमलत 

अर्जनुधारा ९, 

११ 

७६.१ १४५० साि   

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७२/७३/ शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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९. सरकारी-सार्रु्लनक र्ग्गाहरुको लर्र्रण 

 लर्र्रण उपिब्ध ह न नसकेको । 

१०. र्नसंख्र्ा लर्तरणको अर्स्था 

तालिका ६: रालष्रर् र्नगणना २०६८ र नगर प्रोफाइिका िालग गररएको िरधजरी सर्ेक्षणका आधारमा 

र्नसंख्र्ाको तजिना्मक अध्र्र्न 

र्ाडु न. िरधजरी पजरुष मलहिा र्म्मा र्नसंख्र्ा 

 
२०६८ २०७४ २०६८ २०७४ २०६८ २०७४ २०६८ २०७४ 

१ ११६८ १,३०५ २४०९ ३,०७८ २८१७ ३,२३० ५२२६ ६,३०८ 

२ ९९१ १,१४६ १९९५ २,८१९ २२२३ २,९५७ ४२१८ ५,७७६ 

३ १२९८ १,२६४ २६०७ ३,२०४ २९८० ३,२८८ ५५८७ ६,४९२ 

४ ११९२ १,२२९ २५१२ २,९८९ २८६९ ३,०२५ ५३८१ ६,०१४ 

५ १६५९ १,७४२ ३३९३ ४,२२२ ३८३४ ४,३४४ ७२२७ ८,५६६ 

६ ११५९ १,२१७ २४५१ २,७१५ २६५४ २,७५० ५१०५ ५,४६५ 

७ ९६४ १,०१२ २००१ २,४१५ २२१४ २,४६८ ४२१५ ४,८८२ 

८ १०८८ १,१४२ २३३९ २,५७१ २५१० २,६३६ ४८४९ ५,२०७ 

९ १३३५ १,४०२ २९१५ ३,४०८ ३१३० ३,५५९ ६०४५ ६,९६७ 

१० १०५४ १,१०७ २२५९ २,७७० २५७३ २,७९३ ४८३२ ५,५६३ 

११ १७१५ १,८०१ ३५४४ ३,९५९ ३९७६ ३,८७८ ७५२० ७,८३६ 

र्म्मा १३६२३ १४,३६७ २८४२५ ३४,१४८ ३१७८० ३४,९२८ ६०२०५ ६९,०७६ 
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लित्र १५:  रालष्रर् र्नगणना २०६८ र नगर प्रोफाइिका िालग गररएको िरधजरी सर्के्षणका आधारमा 

र्नसंख्र्ाको तजिना्मक अध्र्र्न 

 

लित्र १६: र्ाडु अनजसार िरधजरी र लिङ्गका आधारमा र्नसंख्र्ा 
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११. र्डा अनजसार िरधजरी तथा र्नसंख्र्ाको लर्र्रण 

तालिका ७: र्ाडु स्तरीर् िरधजरी तथा लिंगका आधारमा र्नसख्र्ाको लर्तरण 

र्ाडु न िरधजरी संख्र्ा मलहिा पजरुष र्म्मा क्षेत्रफि बग ुलक.लम. र्निन्र् 

१ १,३०५ ३,२३० ३,०७८ ६,३०८ १८.६५ ३३८.२३ 

२ १,१४६ २,९५७ २,८१९ ५,७७६ १५.७६ ३६६.५ 

३ १,२६४ ३,२८८ ३,२०४ ६,४९२ १६.८५ ३८५.२८ 

४ १,२२९ ३,०२५ २,९८९ ६,०१४ १२.६३ ४७६.१७ 

५ १,७४२ ४,३४४ ४,२२२ ८,५६६ १०.७१ ७९९.७७ 

६ १,२१७ २,७५० २,७१५ ५,४६५ ५.९६ ९१६.९४ 

७ १,०१२ २,४६८ २,४१५ ४,८८२ ३.१६ १५४५.०९ 

८ १,१४२ २,६३६ २,५७१ ५,२०७ ३.५३ १४७५. 

९ १,४०२ ३,५५९ ३,४०८ ६,९६७ ६.८७ १०१४.१३ 

१० १,१०७ २,७९३ २,७७० ५,५६३ ६.३ ८८३. 

११ १,८०१ ३,८७८ ३,९५९ ७,८३६ ९.४४ ८३०.१२ 

र्म्मा १४,३६७ ३४,९२८ ३४,१४८ ६९,०७६ १०९.८६ ६२८.७६ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२   

१२. उमरे तथा लिङ्गका आधारमा र्नसंख्र्ाको लर्र्रण 

तालिका ८: उमरे तथा लिंगका आधारमा र्नसख्र्ाको लर्तरण 

उमरेको अन्तर मलहिा पजरुस 

०-१० ५,०५१ ५,१७९ 

११-२० ६,१६७ ५,६६८ 

२१-३० ७,६८८ ७,३८७ 

३१-४० ६,४४७ ६,३१५ 

४१-५० ३,३७१ ३,४३६ 

५१-६० २,९१६ २,८८७ 

६१-७० १,८२८ १,८३५ 

७१-९० १,३३४ १,३०१ 

९१ दलेख मालथ १२६ १४२ 

र्म्मा ३४,९२८ ३४,१४८ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२  
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१३. आलथुक रुपिे सलक्रर् र्नसंख्र्ाको अर्स्था 

तालिका ९: आलथुक रुपिे संलक्रर्ा र्नसंख्र्ा  

र्डा न ं र्म्मा 

र्नसंख्र्ा 

आलथुक रुप िे 

सलक्रर् पजरुष 

आलथुक रुप िे 

सलक्रर् मलहिा 

आलथुक रुपिे सलक्रर् 

र्म्मा र्नसंख्र्ा 

सलक्रर् र्नसंख्र्ा 

प्रलतशत 

१ ६,३०८ २,०६९ १,८६१ ३,९३० ६२.३० 

२ ५,७७६ १,९०४ १,६७१ ३,५७५ ६१.८९ 

३ ६,४९२ २,२६८ २,१८४ ४,४५२ ६८.५८ 

४ ६,०१४ १,९०० १,८०६ ३,७०६ ६१.६२ 

५ ८,५६६ २,२६५ २,१६५ ४,४३० ५१.७२ 

६ ५,४६५ १,३०४ ८८१ २,१८५ ३९.९८ 

७ ४,८८२ १,२२३ ७६२ १,९८६ ४०.६८ 

८ ५,२०७ १,४०८ १,०४३ २,४५२ ४७.०९ 

९ ६,९६७ १,७८१ १,४४२ ३,२२३ ४६.२६ 

१० ५,५६३ १,४२३ १,१६३ २,५८७ ४६.५० 

११ ७,८३६ १,७५८ १,५१४ ३,२७२ ४१.७६ 

र्म्मा ६९,०७६ १९,३०४ १६,४९३ ३५,७९७ ५१.८२ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२  

१४. मातभृाषाको आधारमा र्नसंख्र्ाको लर्र्रण  

तालिका १०: भाषा भालषका आधारमा र्नसंख्र्ाको लर्तरण – भाषा लशषकु स्रोत र्नगणना २०६८ 
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१ ५५७३ ० ० ४५४ ४४ ० १० १० १६४ ० ५३ 

२ ४५४१ ० ० ५४४ ४३८ ० ९१ १० ११६ ५ ३० 

३ ५२४४ ५ २१ ३४९ १७५ २१ ४६ ० १३९ ५ ४८८ 

४ ५१९२ ० ५ २५९ ५९ १२७ ४४ १५ १७१ ७८ ६४ 

५ ७८२० ११ ६ १७ ११ ११ ० ३०२ १९४ ४६ १४८ 

६ ४४३५ ११ ६ २०४ ६ ११ ५४ ४९ ३८ २२ ६३१ 

७ ४३११ ० ० ८४ ५ ५ ० १५ ० ० ४६२ 
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८ ३३०४ ६५ ३५ १७२ ७१ ३३७ ५१ २४७ ९० ६५ ७६७ 

९ ५७३६ ११ ३२ २८९ ८९ ४२ ५ २०० १३१ ४२ ३८९ 

१० ५११९ ० ० १४४ २९ ६ ० ९८ ४१ २३ १०४ 

११ ५७५१ ० १७ ६५३ ५० १७ ५० ५० १८९ ४९१ ५६८ 

र्म्मा  ५७०२६ १०३ १२१ ३१७० ९७८ ५७७ ३५१ ९९६ १२७३ ७७६ ३७०४ 

तथयांि श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२   

१५. धमकुो आधारमा र्नसंख्र्ाको लर्र्रण 

तालिका ११: धमकुा आधारमा र्नसंख्र्ाको लबतरण 

र्डा न.  लहन्दज  बौद्ध लक्रलश्चर्न  लकराुँत  मजलस्िम  प्रकृलत  र्ैन  अन्र्  

१ ४,७८१ ६२४ १४५ ७५९ ० ० ० ० 

२ ४,४३५ ४२३ १४६ ५९० ० २५ ० १५६ 

३ ४,७७१ ४८३ २२६ ९८१ ५ १० ५ १० 

४ ५,२४६ २७९ ४९ ३६७ ० १० ० ६४ 

५ ७,९९६ ३०७ २३ २८ ६३ ६ ० १४२ 

६ ४,८८८ ११४ २२ १७८ १७ ० ६ २४३ 

७ ४,३४१ १७४ २० १५४ १५ ५ ५ १६८ 

८ ४,५४१ १६१ ११६ १८२ १२१ १० ६ ७१ 

९ ६,१०४ २५२ ५३ २१६ ३७ ५ ० ३०० 

१० ४,९४५ ३०५ २९ १७९ ० ० ० १०४ 

११ ६,१०७ ३६३ १४५ ७०८ ५ ० ० ५०७ 

र्म्मा  ५८,१५६ ३,४८५ ९७३ ४,३४३ २६३ ७१ २२ १,७६४ 

श्रोत : खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२   

१६. र्ालतर्ताको आधारमा र्नसंख्र्ाको लर्र्रण 

तालिका १२: र्ात/र्ालतका आधारमा र्नसंख्र्ाको लर्तरण 

र्ातर्ाती  पजरुष मलहिा र्म्मा प्रलतशत र्ातर्ाती  पजरुष  मलहिा  र्म्मा  प्रलतशत  

छेत्री ५,५७४ ६,४५५ १२,०२९ १९.८४ रार्बंशी ७७२ ७८४ १,५५६ २.५७ 

ब्राम्हण ७,७७३ ८,७५० १६,५२३ २७.२५ हर्म ठाकज र ३१ ३१ ६२ ०.१० 

मगर ९४७ १,०७५ २,०२२ ३.३४ सजनजर्ार  ४४ ५८ १०२ ०.१७ 

थारु ७४५ ७८८ १,५३३ २.५३ मालझ ९७ १०७ २०४ ०.३४ 
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र्ातर्ाती  पजरुष मलहिा र्म्मा प्रलतशत र्ातर्ाती  पजरुष  मलहिा  र्म्मा  प्रलतशत  

तामांग १,२२६ १,३८१ २,६०७ ४.३० नजलनर्ा ७ ५ १२ ०.०२ 

नेर्ार ८२९ ९२९ १,७५८ २.९० दनजर्ार  ६१८ ६४८ १,२६६ २.०९ 

मजसिमान ३२७ ३१२ ६३९ १.०५ हिजर्ाई ६२ ६४ १२६ ०.२१ 

कालम १,३९१ १,५७५ २,९६६ ४.८९ रार्पजत १० ४ १४ ०.०२ 

र्ादब ५० ३८ ८८ ०.१५ कार्स्थ ९ १४ २३ ०.०४ 

किर्ार  ३६३ ४३० ७९३ १.३१ बधेई ९ ७ १६ ०.०३ 

राइ १,६८२ १,३१८ ३,००० ४.९५ मारर्ाडी ५१ ४९ १०० ०.१६ 

गजरुङ १२६ १३९ २६५ ०.४४ सतार/ 

सन्थाि 

३१९ ३१३ ६३२ १.०४ 

दमाइ ढोलि ८५९ १,०१५ १,८७४ ३.०९ झागड/ 

धगाड 

२१ २३ ४४ ०.०७ 

लिम्बज १,७६१ १,९८२ ३,७४३ ६.१७ लधमाि  २५५ २९६ ५५१ ०.९१ 

ठकज री  १३ १७ ३० ०.०५ र्ाक्खा १८ १३ ३१ ०.०५ 

साकी ४५१ ४८७ ९३८ १.५५ तार्पजररर्ा ५ ८ १३ ०.०२ 

तेिी १४९ ११८ २६७ ०.४४ बंगािी ६८ ७२ १४० ०.२३ 

िमार / हररर्न/ 

राम 

९ ५ १४ ०.०२ िेप्िे  ४ ९ १३ ०.०२ 

कोइरी/कज शर्ाह  १० ७ १७ ०.०३ खर्ाश  १७ २९ ४६ ०.०८ 

कज मी १३ १६ २९ ०.०५ बान्तर्ा  १२ १४ २६ ०.०४ 

सन्र्ाशी/दस्नामी ७८९ ९३९ १,७२८ २.८५ सांगपांग १४ २१ ३५ ०.०६ 

धानजक ११९ ११८ २३७ ०.३९ मिेे १०६ १११ २१७ ०.३६ 

मजसहर ५५ ७२ १२७ ०.२१ लकशान  १४ १० २४ ०.०४ 

शपेाु  १५ २७ ४२ ०.०७ मजण्डा २९ २२ ५१ ०.०८ 

सोनार ६ ६ १२ ०.०२ िामलिंग ८ ११ १९ ०.०३ 

ब्राम्हण तराई १०१ ९५ १९६ ०.३२ थजिजंग ७ ९ १६ ०.०३ 

कथालबलनर्ा २१ १९ ४० ०.०७ दरे्  ७ ६ १३ ०.०२ 

िलतु /भजर्ेि २५७ ३२० ५७७ ०.९५ अन्र् १५६ १५० ३०६ ०.५० 

मल्िाह ७ ४ ११ ०.०२ तराई अन्र् २१८ २३३ ४५१ ०.७४ 

कज माि १८१ १६२ ३४३ ०.५७ अपररभालषत २९ ४३ ७२ ०.१२ 

स्रोत: राबिय र्नगणना २०६८   
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१७. लिंग र उमरेका आधारमा िरमजिीको लर्र्रण 

तालिका १३: लिङ्ग र उमरेका आधारमा िरमजिीको लर्र्रण 

लिङ्ग उमरे » 

िरमजिीको संख्र्ा 

१४ बष ुसम्म १५–२५ २६–३६ ३७–४७ ४८–५८ ५९–६९ ७० दलख मालथ 

पजरुष   ७ २९२ २,२७० ३,२०४ २,७३६ १,७८३ १,१५८ 

मलहिा   १ १७३ ४८२ ६३९ ६०२ ५८८ ४३२ 

र्म्मा १४,३६७ ८ ४६५ २,७५२ ३,८४३ ३,३३८ २,३७१ १,५९० 

श्रोत : खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१८. १० र्ष ुर सो भन्दा मालथका मलहिापजरुषहरुको पलहिो पिक लबबाह गरेको उमरेको आधारमा र्नसंख्र्ा 

तालिका १४: १० बष ुभन्दा मालथ पलहिो पिक लबबाह गरेको उमरेका आधारमा र्नसंख्र्ा 

लिंग 

पलहिो पिक लबबाह गरेको उमेर 

१
०
 ब
ष
ु भ
न्द
ा 

म
जन
ी 

१
०

–
१
४
 ब
ष
ु 

१
५

–
१
९
 ब
ष
ु 

२
०

–
२
४
 ब
ष
ु 

२
५

–
२
९
 ब
ष
ु 

३
०

–
३
४
 ब
ष
ु 

३
५

–
३
९
 ब
ष
ु 

४
०

–
४
४
 ब
ष
ु 

४
५

–
४
९
 ब
ष
ु 

५
०
 र
 स
ो 

भ
न्द
ा 
ब
लढ

 

पजरुष ७० ३१० ३,००६ ६,५९४ ४,९०६ १,३९१ ३४२ २१ ११ ४ 

मलहिा १३१ १,३०९ ८,०७२ ५,७६० १,३७० २३५ ८८ ११ २ २ 

र्म्मा २०१ १,६१९ ११,०७८ १२,३५४ ६,२७६ १,६२६ ४३० ३२ १३ ६ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२  

१९. अपांगताको आधारमा र्नसंख्र्ा 

तालिका १५: अपाङ्गताका आध्रारमा र्नसंख्र्ा 

लिंग 

अपांगताका आधारमा र्नसंख्र्ा 

मानलसक 

अपांगता 

शारीररक 

अपांगता 

स्र्र बोिाई 

सम्बलन्ध अपांगता दृलष्टलर्हीन 

श्रार्ण 

कलठनाइ/ बलहरा अन्र् र्म्मा 

पजरुष ७१ २२१ ९७ ३५ ७७ २५ ५२६ 

मलहिा ७९ २०५ ९७ २६ ६७ १८ ४९२ 

र्म्मा १५० ४२६ १९४ ६१ १४४ ४३ १०१८ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२   
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२०. अपांगता पररिर्पत्र लिएका र्ािर्ालिकाको लर्र्रण 

तालिका १६: पररिर् पत्र लिने आपांगहरुको संख्र्ा (१८ बष ुमजनी) 

१८ र्ष ुसम्म का बािबालिकाको अपाङ्गता पररिर् सम्बलन्ध लबर्रण 

अपाङ्गता पररिर् पत्रको लकलसम बालिका बािक र्म्मा 

अलत अशक्त अपांगता पररिर् पत्र (नीिो रंगको) ५ ४ ९ 

पणू ुअशक्त अपांगता (रातो रंगको ) १४ १५ २९ 

मध्र्म अपांगता (पहेंिो रंगको) ४ ५ ९ 

मध्र्म अपांगता (हररर्ो रंगको) २ २ ४ 

सामान्र् अपांगता (सेतो रंगको) १ १ २ 

र्म्मा २६ २७ ५३ 

पररिर् पत्र नभएका ४७ ४८ ९५ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२   

 

तालिका १७: १८ बष ुभन्दा मालथ अपांगता पररिर् पत्र लिनेहरुको लर्र्रण 

अपाङ्गता पररिर् पत्रको लकलसम अपाङ्गता पररिर् पत्र 

अलत अशक्त अपांगता पररिर् पत्र (नीिो रंगको) २० 

पणू ुअशक्त अपांगता (रातो रंगको ) १५ 

मध्र्म अपांगता (पहेंिो रंगको) ६२ 

मध्र्म अपांगता (हररर्ो रंगको) ६ 

सामान्र् अपांगता (सेतो रंगको) ३८ 

र्म्मा १४१ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

२१. छानाको प्रकारको आधारमा िरधजरी संख्र्ा 

तालिका १८:  छानाका आधारमा िरधजरीको अर्स्था 

िरको छानाको बनोिका आधारमा िरको प्रकार  

र्ाडु न.  लिन  आरलसलस  खर, फज स  प्िालस्िक र्म्मा 

१ १,१९१ ४९ ६३ २ १,३०५ 

२ १,०६० ५९ २६ १ १,१४६ 

३ १,१३७ १२० ५ २ १,२६४ 
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४ १,१२४ ३६ ६९ ० १,२२९ 

५ १,३३० ३४३ ६३ ६ १,७४२ 

६ ७२२ ४९४ १ ० १,२१७ 

७ ७९६ २०१ १५ ० १,०१२ 

८ ८०५ ३२७ ८ २ १,१४२ 

९ १,१८६ २१० ३ ३ १,४०२ 

१० ९९६ ९२ १६ ३ १,१०७ 

११ १,४४२ ३५८ १ ० १,८०१ 

र्म्मा ११,७८९ २,२८९ २७० १९ १४,३६७ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२   

२२. स्र्ालम्र्को आधारमा िरपररर्ारको र्सोर्ासको अर्स्था 

तालिका १९: स्र्ालम्र्का आधारमा पररर्ारको  अर्स्था 

र्ाडु न. भाडामा बस्ने आफ्नै र्म्मा 

१ ५ १,३०५ १,३१० 

२ ३७ १,१४६ १,१८३ 

३ ४४ १,२६४ १,३०८ 

४ १२ १,२२९ १,२४१ 

५ २७ १,७४२ १,७६९ 

६ ११४ १,२१७ १,३३१ 

७ ८६ १,०१२ १,०९८ 

८ १२५ १,१४२ १,२६७ 

९ ६० १,४०२ १,४६२ 

१० २१ १,१०७ १,१२८ 

११ ३२४ १,८०१ २,१२५ 

र्म्मा ८५५ १४३६७ १५२२२ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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२३. खानेपानीको श्रोतको आधारमा िरपररर्ार सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका २०: खाने पानीको श्रोतको आधारमा िरपररर्ारको लबतरण 

र्ाडु न. इनार धारा ि्र्जबेि र्रुर्ा खोिा अन्र् र्म्मा 

१ १९२ ७१० २८३ ५७ ५९ ४ १,३०५ 

२ २०७ ५५५ ३४३ ३१ १० ० १,१४६ 

३ २५८ ३६० ५३३ ५४ ३ ५६ १,२६४ 

४ ८१ १६७ ९२५ ४ ० ५२ १,२२९ 

५ २८ १८८ १४९० ० ० ३६ १,७४२ 

६ ८ २४७ ९६० ० ० २ १,२१७ 

७ २० ३४२ ६३८ ० ० १२ १,०१२ 

८ ३० ३१५ ७६५ ० २ ३० १,१४२ 

९ ७८ ३३९ ९४५ ७ ० ३३ १,४०२ 

१० ४१ ५५ ९९० ३ ० १८ १,१०७ 

११ ३८ ४६४ १२६८ ४ ३ २४ १,८०१ 

र्म्मा ९८१ ३७४२ ९१४० १६० ७७ २६७ १४३६७ 

 उल्िेलखत धाराको तथ्र्ाङ्क धारा लर्तरण भन्दा पलन अलधकतम खानेपानी प्रर्ोगको आधारमा गररएको 

र तथ्र्ाङ्क लमिानको िालग  खानेपानी कार्ाुिर्हरुमा सम्पकु गदाु तथ्र्ाङ्क व्र्र्लस्थत ह न बाुँकी 

रहकेो र र्सका िालग  समर् िाग्ने र्ानकारी प्राप्त भएको छ । 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

२४. इन्धनको प्रर्ोगको आधारमा िरपररर्ार लर्र्रण 

तालिका २१: इन्धनको प्रर्ोगका आधारमा िरपररर्ारको लबर्रण 

र्ाडु नं. दाउरा बार्ोग्र्ास लसलिन्डर ग्र्ास लर्द्यजत गजइठा मट्टीतेि 

१ १,२६८ २३० ४३३ ३२ ० १,९६३ 

२ १,१२३ १६४ ५२७ १५ ० १,८२९ 

३ १,२१२ १८५ ७१५ १३ ० २,१२५ 

४ १,०५४ २३७ ४०२ २ ६ ३० 

५ १,१५७ ३६७ ९३८ ८ १४ ५७ 

६ ४४३ ११० ८८६ १६ ४ ० 
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७ ६६० १७५ ६०६ ६ ५ ४ 

८ ६८४ ११६ ६५६ ४८ ४ ३ 

९ ९३२ २८३ ९६० ५९ ७ १ 

१० ७१५ १९२ ५७३ २ ६ १५ 

११ १,१७३ १५९ ९९५ १३५ ३ ३ 

र्म्मा १०,४२१ २,२१८ ७,६९१ ३३६ ४९ ६,०३० 

नोि : १ िरमा १ भन्दा बढी इन्धन प्रर्ोग गन ेभएकािे िरधजरीमा पररर्तुन ह न गएको हो ।   

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 

२५. बत्ती प्रर्ोगको आधारमा िरपररर्ार लर्र्रण 

तालिका २२: मजख्र् रुपमा प्रर्ोग गने बलत्तको स्रोतको आधारमा िरपररर्ार लबर्रण 

र्ाडु न बार्ो ग्र्ाुँस 
रालष्रर् लबधजत 

प्रसारण 
र्ेनेरेिर लकरोलशन सोिार अन्र् र्म्मा 

१ १ १,२१८ १ ५८ २० ७ १,३०५ 

२ ० १,०४३ ० ३५ ६८ ० १,१४६ 

३ ० १,२१३ १ ३१ १० ९ १,२६४ 

४ ० १,१२२ २ ९१ ५ ९ १,२२९ 

५ ० १,६५७ ० ६५ ६ १४ १,७४२ 

६ १ १,१९५ २ १३ ५ १ १,२१७ 

७ १ ९७९ ० २६ २ ४ १,०१२ 

८ ० १,०९५ ० ३४ ७ ७ १,१४३ 

९ ६ १,३६८ १ २३ ० ३ १,४०१ 

१० ५ १,०६३ ० ३१ ६ २ १,१०७ 

११ ० १,७५५ ० ३३ ४ ९ १,८०१ 

र्म्मा १४ १३७०८ ७ ४४० १३३ ६५ १४३६७ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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२६. उपिब्ध सेर्ा सजलर्धाको आधारमा िरपररर्ार लर्र्रण 

तालिका २३: उपिब्ध सेर्ा सजलबधाको आधारमा िर पररर्ारको  लबर्रण  

र्ाडु न िेलिलभर्न मोबाइि पलत्रका रेलडर्ो कम्प्र्िूर 
िेण्डिाइन 

फोन  

क्र्ासेि 

प्िेर्र 
अन्र् 

१ ८७० १,२५५ २४ ५७२ ४१ ० ४८ ३५ 

२ ८०६ १,१०८ ५ ४८५ ६२ ० ८५ २९ 

३ ९२१ १,८५७ १६ ४९४ ६४ ० ७५ ३५ 

४ ८१४ १,२१५ ४४५ ४२७ १२ ३ ९५ ० 

५ १३१९ २,७३३ ३४५ ४१६ ९५ ५९ १२२ ५ 

६ ९७३ २,०८५ ३३३ ३०० १५१ ११५ ७८ ७ 

७ ७३६ १,९५१ ३०५ ४६५ १०७ ८६ १२९ ५ 

८ ९४३ २,०५० ४१६ २८४ १२१ ९७ २७७ १५ 

९ ११६० ३,००५ ३३५ ५८८ १६३ १३० २१७ १० 

१० ८०५ १,९३८ २६५ २७६ ४९ ११ २४६ १ 

११ १२०७ २,३८७ ४३४ २७७ १०५ ५४ ३०१ ३ 

र्म्मा  १०,५५४ २१,५८४ २,९२३ ४,५८४ ९७० ५५५ १,६७३ १४५ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

२७. शौिािर् प्रर्ोगको आधारमा िरपररर्ार लर्र्रण 

तालिका २४: शौिािर् प्रर्ोगको आधारमा िरपररर्ारको लर्र्रण 

र्ाडु  पलक्क शौिािर्  कच्िी शौिािर्   शौिािर् नभएको  र्म्मा  

१ १३०५ ० ० १३०५ 

२ ११४६ ० ० ११४६ 

३ १२६४ ० ० १२६४ 

४ १२२९ ० ० १२२९ 

५ १७४२ ० ० १७४२ 

६ १२१८ ० ० १२१८ 

७ १०१५ ० ० १०१५ 

८ ११४२ ० ० ११४२ 

९ १४०१ ० ० १४०१ 
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१० ११०७ ० ० ११०७ 

११ १८०० ० ० १८०० 

र्म्मा  १४३६९ ० ० १४३६९ 

 

उल्िेलखत तालिका अनजसार अर्जनुधारा नगरपालिका  खजिा लदशामजक्त के्षत्र िोषणा भइसकेको छ  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

    , खुला कदशा र्ुक्त अबभयान अर्ुानधारा नगरपाबलिा   

२८. र्साई सराई सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका २५: बसाई सराइ सम्बलन्ध लबर्रण 

* २०७३ बैशाख दलेख िैत्र सम्मको मात्र को उपिब्ध भएको । 

श्रोत  : अर्ुानधारा नगरपाबलिािो िायाालय  

२९. खाद्यान्न आ्मालनुभरताको अर्स्था 

तालिका २६: खाधान्न आ्मलनभताुको आधारमा िरपररर्ार संख्र्ा 

खाधर्ान्न 

आ्मलनभरुता 

र्ाडु नं. 

र्म्मा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

एक बषुसम्म खान पजग्ने 

तथा बित ह ने 

३७३ १८५ २०९ ३५८ ७२० २८६ २४७ ३९९ ४१४ २२० ६१६ ४०२७ 

एक बषुसम्म खान पजग्ने 

१२५ १९९ २२१ ३१९ ६४५ ६७६ ४४१ ४२५ ६०० ४४५ ७०४ ४८०० 

नौ मलहना सम्म खान 

पजग्ने 

७०२ ५८१ ७२० ९० १११ १५१ ११४ ८५ १२७ १५३ १२७ २९६१ 

६ मलहना भन्दा कम 

खान पजग्ने 

४२ १३२ ७० ८३ ५७ ६० ५४ २४ ८३ ६० ४९ ७१४ 

३ मलहना भन्दा कम 

खान पजग्ने 

६३ ४९ ४४ ३७९ २०९ ४४ १५७ २०९ १७८ २२८ ३०५ १८६५ 

र्म्मा 

१,३०५ १,१४६ १,२६४ १,२२९ १,७४२ १,२१७ १,०१२ १,१४२ १,४०२ १,१०७ १,८०१ १४,३६७ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 

र्साई सराई लर्र्रण र्म्मा मजख्र् लर्ल्िाहरु/ स्थानहरु 

न.पा लभत्र आएका १३८ पररर्ार  इिाम, पाुँिथर, ताप्िेर्जङ्ग, तेह्रथजम, संखजर्ासभा, 

खोिाङ्ग, धनकज िा, मोरङ्ग, भोर्पजर, भारत आलद   

न.पा र्ाि बालहर गएका ७८ पररर्ार  उपिब्ध नभएको 
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३०. स्र्ालम्र्को प्रकारको आधारमा “मलहिा” िरमजिी सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका २७: लिंगका आधारमा िरमजिीको स्र्ालम्र्  

र्ाडु न मलहिा िरमजिी भएको िर संख्र्ा 

१ २०८ 

२ २१७ 

३ ३६५ 

४ २२१ 

५ २९७ 

६ २२९ 

७ २७४ 

८ ३०३ 

९ ३११ 

१० १६६ 

११ ३२६ 

र्म्मा २,९१७ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

३१. भसू्र्ालम्र् सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका २८: भसू्र्ालम्र् सम्बन्धी लबर्रण 

क्र.सं. स्र्ालम्र्को लर्र्रण िरधजरी प्रलतशत (%) 

१ स्र्ालम्र् भएका (नम्मरी) १०१७४ ७०.८१ 

२ स्र्ालम्र् नभएका (ऐिेनी) ३८७५  २६.९७  

३ ठेक्कामा रहकेो ३१८ २.२१ 

  र्म्मा १४३६७ १०० 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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३२. पररर्ारको स्र्ालम्र्मा रहकेो र्ग्गा र्लमन सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका २९: आफ्नो स्र्ालम्र्मा रहकेो र्ग्गा पररर्ारको आधारमा  

र्ाडु न. मलहिा पजरुष दजर् ै र्म्मा 

१ १६० ७१९ २५३ १,१३२ 

२ १९७ ७५३ १०५ १,०५५ 

३ २५७ ७४९ १०९ १,११५ 

४ १९५ ४४५ १९८ ८३८ 

५ २०५ ७३७ १६१ १,१०३ 

६ १३५ ४७९ १३४ ७४८ 

७ १४८ ४३९ १०४ ६९१ 

८ १५९ ४५८ १०७ ७२४ 

९ २६९ ७६१ ९७ १,१२७ 

१० ३४५ ५०२ १२३ ९७० 

११ १५२ ४०५ ११४ ६७१ 

र्म्मा २,२२२ ६,४४७ १,५०५ १०,१७४ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

३३. आलथुक र्ष ु२०७३।०७४ को पलञ्र्करणको लर्र्रण 

तालिका ३०: आलथुक र्ष ु२०७३।०७४ को पलञ्र्करणको लर्र्रण 

र्न्म दताु भएको मृ् र्ज दताु भएको सम्बन्ध 

लबछेद 

लबर्ाह 

दताु 

बसाई सराई 

पजरुष मलहिा र्म्मा पजरुष मलहिा र्म्मा आएको गएको 

६८६ ६२७ १३१३ ९१ ४९ १४० ४ ३३१ १३८ ७८ 

* पलञ्र्करणको लर्र्रण २०७३ बशैाख दलेख ितै्र सम्म को मात्र को उपिब्ध भएको । 

श्रोत  : अर्ुानधारा नगरपाबलिािो िायाालय  

३४. आलथुक र्ष ु२०७३।०७४ मा भएको नागररकता तथा अन्र् लसफाररसहरुको लर्र्रण 

 लर्र्रण उपिब्ध ह न सकेन । 
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३५. र्षे्ठ नागररक तथा एकि मलहिाहरुको लर्र्रण (आ.र्.२०७२।०७३) 

तालिका ३१: र्षे्ठ नागररक तथा एकि मलहिाहरुको लर्र्रण 

र्ाडु न. र्षे्ठ नागररक संख्र्ा एकि मलहिा संख्र्ा 

पजरुष मलहिा 

१ १११ ८५ १२६ 

२ ९५ ६८ १०६ 

३ १३४ ९७ १४६ 

४ ११९ ८९ १४७ 

५ १६० ११५ २३७ 

६ ३६ २५ ११६ 

७ ९४ ८९ १४९ 

८ ८८ ५४ १४१ 

९ १४६ १६० १९७ 

१० १२४ १३५ १४५ 

११ १२७ ९६ २५९ 

र्म्मा १,२३४ १,०१३ १,७६९ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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३६. र्डा अनजसार सामालर्क सजरक्षा भत्ता पाउने व्र्लक्तहरुको लर्र्रण 

तालिका ३२: सामालर्क सजरक्षा भत्ता पाउने व्र्लक्तहरुको लर्र्रण 

र्ाडु 

न. 

अलत अशक्त 

अपाङ्गता भत्ता 

र्षे्ठ नागररक भत्ता 

(अन्र्) 

र्षे्ठ नागररक भत्ता 

(दलित) 

पणू ुअपाङ्गता भत्ता बािबलिका सजरक्षा 

भत्ता - दलित 

िोपोन्मजख 

आलदर्ासी/र्नर्ाती 

लबधर्ा भत्ता 

पजरुष मलहिा पजरुष मलहिा पजरुष मलहिा पजरुष मलहिा पजरुष मलहिा पजरुष मलहिा मलहिा 

१ ११ १२ १११ ८५ ३१ २६ ८ ६ २३ १८ ६   १२६ 

२ ६ ४ ९५ ६८ २० २६ ६ ८ २२ २३     १०६ 

३ ७ ७ १३४ ९७ ३७ ३४ ६ १० ३५ ५२     १४६ 

४ १६ ७ ११९ ८९ २९ २६ ४ ३ २३ १८     १४७ 

५ ५ ११ १६० ११५ ४५ २३ ९ ३ २५ २८ १   २३७ 

६ ७ ४ ३६ २५ ११ ११ ४ ६ १२ २० ९   ११६ 

७ १२ ९ ९४ ८९ ११ १५ ६ ३ २२ ६     १४९ 

८ ६ ६ ८८ ५४ ४ ५ ३ ५ ७ १२ ६   १४१ 

९ ८ ४ १४६ १६० १४ १३ ८ ४ १६ १६ १   १९७ 

१० ६ ३ १२४ १३५ १२ ९ ७ ३ ९ १०     १४५ 

११ ८ ४ १२७ ९६ ३३ २२ ३ ६ २० २६     २५९ 

र्म्मा ९२ ७१ १,२३४ १,०१३ २४७ २१० ६४ ५७ २१४ २२९ २३ ० १,७६९ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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३७. र्ालषकु कार्ुक्रमबाि िलक्षत कार्ुक्रमतफु भएको लबलनर्ोर्न तथा खिुको अर्स्था 

तालिका ३३: नगरस्तरीर् र्ोर्ना 

क्र.सं. िलक्षत र्ग ुकार्ुक्रम  लर्लनर्ोलर्त बर्िे कैलफर्त 

१ र्षे्ठ नागररक कार्ुक्रम संिािन खिु २००००० दजई िाख मात्र ।  

२ र्षे्ठ नागररक भर्न लनमाुण  ३००००० तीन िाख मात्र ।  

३ मलहिाहरुका िालग क्षमता अलभर्लृद्ध तथा 

आर्ुआर्नु लसपमजिक तालिम 

५००००० पांि िाख मात्र ।  

४ अपाङ्ग क्षमता अलभर्लृद्ध  २००००० दजई िाख मात्र ।  

५ दलित कार्ुक्रम २००००० दजई िाख मात्र ।  

६ िोपोन्मजख, लपछडा र्ग ुतथा मलहिा धम,ु 

संस्कृलत, भाषा लिपी तथा लसप लर्कास 

कार्ुक्रम 

२००००० दजई िाख मात्र ।  

७ आलदर्ासी- र्नर्ालत २००००० दजई िाख मात्र ।  

८ बािबालिका २००००० दजई िाख मात्र ।  

  र्म्मा २०००००० लबस िाख मात्र ।  

    

तालिका ३४: लशषकुगत खिकुो लर्र्रण 

क्र.स. कार्ुक्रमको नाम लर्लनर्ोलर्त बर्िे कैलफर्त 

क) मलहिा सशलक्तकरण     

१ िैलगक लहसंा सम्बन्धी १ लदने अलभमजलखकरण 

र्डास्तरीर् 

३०००० तीस हर्ार मात्र 

२ नगर लभत्रका सञ्िालित मलहिा सहकारीहरुको 

१ लदने अन्तलक््ररर्ा 

३०००० तीस हर्ार मात्र । 

३ नेतृ् र् लर्कास तथा मलहिा सशलक्तकरण 

सम्बलन्ध तालिम, २ लदने 

६०००० साठी हर्ार मात्र । 

४ लर्पतमा  परेका मलहिाहरुका िालग त्काि 

आपतकालिन उद्धार कोष स्थापना 

५०००० पिास हर्ार मात्र । 

५ र्डा स्तरीर् मलहिा पजरुष समलर्कास तालिम ३ 

लदन 

६०००० साठी हर्ार मात्र । 

६ समहू सदस्र्हरुिाई अनजलशक्षण, ३ लदने ६०००० साठी हर्ार मात्र । 

७ स्थानीर् र्नप्रलतलनलध तथा सरोकारर्ािा 

लनकार्हरु लबि िैलगक लहसंा मिूप्रर्ाहीकरण 

अन्तरलक्रर्ा, १ लदने 

५५००० पिपन्न हर्ार मात्र । 

८ मलहिा अलधकार सम्बलन्ध तालिम, ३ लदने ४०००० िालिस हर्ार मात्र । 



अर्जुनधारा नगरपालिका बहृत परु्श्लित्र २०७४  | Arjundhara Municipality Profile 2017 62 

९ प्रर्नन स्र्स्थ्र् सिेतना तालिम, ३ लदने ६३००० लत्रसठी हर्ार मात्र । 

१० िैलगक लहसंा लनगरानी समहूको िौमालसक र्ठैक ४५००० पैतालिस हर्ार मात्र । 

११ िैलङक लहसंा लनर्ारण कोष २०००० लर्स हर्ार मात्र । 

ख) मानर् र्िेलर्खन लर्रुद्धका कार्ुक्रम     

१ मानर् बेिलर्खन तथा र्दैलेशक रोर्गार 

सम्बलन्ध कार्ुक्रम 

३२००० बलतस हर्ार मात्र । 

ग) बाि सम्र्धुन     

१ बािअलधकार र संरक्षण प्रणािी सम्बन्धी 

लर्द्यािर् लशक्षा (१ लदने) 

१५००० पन्ध्र हर्ार मात्र । 

२ बािक्िबका पदालधकारीहरुका िालग 

बािअलधकार नेतृ् र् सम्बन्धी तालिम 

३०००० तीस हर्ार मात्र । 

३ सडक बािबालिका, र्ोलखममा परेका 

बािबालिकाहरुको उद्धार, पजनुलमिन  तथा 

पजनुस्थापना कार्ुक्रम 

२०००० लर्स हर्ार मात्र । 

४ बािबालिकाको क्षेत्रमा कार्ुरत सरकारी, गरै 

सरकारी संि,संस्था र र्नप्रलतलनलधहरुको बीिमा 

िौमालसक अन्र्तलक्रर्ामा छिफि 

३०००० तीस हर्ार मात्र । 

५ बाि संर्ाि गठन तथा पररिािन ५०००० पिास हर्ार मात्र । 

६ िागज औषध दजव्र्र्सनी लकशोर, लकशोरीहरुिाई 

सिेतना कार्ुक्रम सम्बलन्ध, १ लदने 

५०००० पिास हर्ार मात्र । 

ि) अपाङता सम्बन्धी     

१ अपाङता सम्बन्धी र्ारी भएका ऐन, लनर्म 

सम्बन्धी अलभमजलखकरण कार्ुक्रम 

३०००० तीस हर्ार मात्र । 

ङ) ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बन्धी     

१ ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बन्धी र्ारी भएका ऐन, लनर्म 

सम्बन्धी अलभमजलखकरण कार्ुक्रम 

३०००० तीस हर्ार मात्र । 

  र्म्मा ८००००० आठ िाख मात्र । 

श्रोत: अर्ुानधारा नगरपाबलिािो िायाालय 

३८.  शैलक्षक संस्थाहरुको लर्र्रण 

तालिका ३५: नगरपालिकामा रहकेा  लबद्यािर्हरुको लर्र्रण 

क्र.स. लबद्यािर्को नाम र्ाडु िोि लबद्यािर्को 

लकलसम 

तह 

1 अर्जनुधारा संस्कृत आदश ु

मा.लब. 

7 अर्जनुधारा िोि सरकारी माध्र्लमक 
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2 कालिस्थान मा.लब. 9 कलिस्थान सरकारी माध्र्लमक 

3 बाि ज्र्ोलत आधारभतू 

लबद्यािर् 

9 खरबंदी सरकारी आधारभतू 

4 िक्ष्मीपजर मा.लब. 6 िक्ष्मीपजर ् सरकारी माध्र्लमक 

5 महारालनगरं् मा.लब. 11 सािबारी सरकारी माध्र्लमक 

6 बािकल्र्ाण आधारभतू 6 समाबेसी िोि सरकारी आधारभतू 

7 नर्दजगाु आधारभतू 4 रातेखाि सरकारी आधारभतू 

8 अर्जनुधारा मा.लब. 4 भांगबारी सरकारी माध्र्लमक 

9 लशर्नारार्ण आधारभतू 4 मदनपजर सरकारी आधारभतू 

10 लसंहदरे्ी मा.लब. 1 लसस्ने सरकारी माध्र्लमक 

11 गणशे आधारभतू 1 साधजिार सरकारी आधारभतू 

12 र्नता मा.लब. 3 सजक्रबारे सरकारी माध्र्लमक 

13 लसङ्गसे्र्री आधारभतू 2 बेल्िार सरकारी आधारभतू 

14 श्री नर्ज्र्ोलत आधारभतू 2 गार्ाबारी सरकारी आधारभतू 

15 भानज आधारभतू 3 भानज िोि सरकारी आधारभतू 

16 श्री अरुणोदर् आधारभतू 

लबद्यािर् 

7 पराखोपी सरकारी आधारभतू 

17 लसंहबलहनी आधारभतू 

लबद्यािर् 

10 सेतीपानी सरकारी आधारभतू 

18 र्जनलकरी साबुर्लनक 

आधारभतू 

11 दउेलनर्ा सरकारी आधारभतू 

19 भीमि ेआधारभतू 1 भीमिे सरकारी आधारभतू 

20 सरस्र्ती आधारभतू 

लबद्यािर् 

2 झिेेनी सरकारी आधारभतू 

21 श्री िन्रोदर् आधारभतू 

लबद्यािर् 

8 हात्तीलकल्िा सरकारी आधारभतू 

22 कन्िंबारी आधारभतू 

लबद्यािर् 

5 कन्िनबारी सरकारी आधारभतू 

23 भानज मा.लब. 5 फज िबारी सरकारी माध्र्लमक 

24 नर्ज्र्ोलत आधारभतू 

लबद्यािर् 

5 भसैाबाडी सरकारी आधारभतू 

25 समार्सेर्ी आधारभतू 

लबद्यािर् 

5 बािडेाुँगी सरकारी आधारभतू 

26 श्री आधारभतू लबद्यािर् 9 बाह्रिरे सरकारी आधारभतू 

27 श्री शलनस्िरे मा.लब. 8 शलनस्िरे सरकारी माध्र्लमक 

28 िक्ष्मी आधारभतू  लबद्यािर् 4 दलहझोड़ा  सरकारी आधारभतू 

29 कालिका लशसज सदन  10 कलिस्थान  लनर्ी माध्र्लमक 
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30 लहमािी एडजकेशन 

फाउन्डेसन 

6 िक्ष्मीपजर ् लनर्ी आधारभतू 

31 स्र्लस्तका लशशज सदन  8 पेरोिपम  लनर्ी आधारभतू 

32 लसर्नुा लशशज सदन  9 लमिनिोक लनर्ी आधारभतू 

33 प्रगलत सेकेण्डरी बोलडिंग 

स्कज ि  

9 नेपाि लमि  लनर्ी माध्र्लमक 

34 खजदजनाबारी कन्िनर्िंा 

स्कज ि  

1 मदनपजर  लनर्ी आधारभतू 

35 लसस्ने शालन्त लबद्या मलन्दर  1 शालन्त िोक  लनर्ी आधारभतू 

36 ब्िजहभेन  इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

2 नर्ाुँबस्ती  लनर्ी माध्र्लमक 

37 प्रलतभा नमजना सेकेण्डरी 

स्कज ि  

2 खजदजनाबारी  लनर्ी माध्र्लमक 

38 रोर्बड इलंग्िश  स्कज ि  3 आइतबारे  लनर्ी आधारभतू 

39 न्र्जहोप इलंग्िश बोलडिंग 

सेकेण्डरी स्कज ि  

3 आइतबारे  लनर्ी माध्र्लमक 

40 रुपर्न ममेोररअि सेकेण्डरी 

इलंग्िश स्कज ि  

7 गणशे पथ  लनर्ी माध्र्लमक 

41 दबेी पालथभरा इलंग्िश स्कज ि  6 कप्तानबारी  लनर्ी आधारभतू 

42 लबताुमोड पजलपि स्कज ि  6 छाता िोक  लनर्ी माध्र्लमक 

43 होलिका इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

11 होलिका िोि  लनर्ी आधारभतू 

44 र्ल्डु लभर्न इलंग्िश स्कज ि  6 माता मलन्दर  लनर्ी आधारभतू 

45 नर्ालनत एडजकेशन 

फाउन्डेसन 

6 लबहानी िोि  लनर्ी आधारभतू 

46 गोखाु इलंग्िश मडेीर्म स्कज ि  6 पजि िोक  लनर्ी आधारभतू 

47 इभरग्रीन इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

11 सािबारी लनर्ी आधारभतू 

48 सजर्ुज्र्ोलत इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

4 सजर्ु नगर  लनर्ी माध्र्लमक 

49 िोमस पलब्िक स्कज ि  1 साधजिार  लनर्ी आधारभतू 

50 शालन्त प्रभात इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

3 र्जकेखाड़ी  लनर्ी आधारभतू 

51 एम्स एकाडेमी 8 पेरोि पम्प  लनर्ी माध्र्लमक 

52 एिाइि एडजकेशन फाउन्डेसन 8 शलनस्िरे  लनर्ी आधारभतू 

53 शजभतारा एडजकेशन 

फाउन्डेसन 

10 सेतीपानी  लनर्ी आधारभतू 
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54 दरे् भजलम इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

5 प्रगलतिोि  लनर्ी माध्र्लमक 

55 होिीबलसि इलंग्िश स्कज ि  5 िक्ष्मीपजर ् लनर्ी माध्र्लमक 

56 बेदबेदांग संस्कृत पाठशािा  1 साधजिार  गजरुकज ि  आधारभतू  

57 सप्तऋलष आश्रम  9 सप्तऋलष िोि  गजरुकज ि  आधारभतू  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 

 
र्नता र्ाध्यबर्ि बर्वद्यालय, अर्ुानधारा ३ िा िक्षा ७ िा बर्वद्याथीिरुले प्रयोगात्र्ि बर्वषयर्ा तयार गरेिा घरिा नर्ुना 

३९. लर्र्श्लबद्यािर् तथा किेर्हरु 

तालिका ३६:अर्जनुधारा नगरपालिकामा अर्लस्थत क्र्ाम्पस 

क्र.स. किेर्को नाम र्ाडु नं. सञ्िालित कार्ुक्रम तथा तह 

१ श्री शलनश्चरे बह मजखी लर्द्यािर्, शलनश्चरे बर्ार ८ मानर्ीकी, व्र्स्थापन, लशक्षा  

४०. ५ बष ुर सो भन्दा मालथकाको साक्षरताको आधारमा र्नसंख्र्ाको लबबरण 

तालिका ३७: ५ बष ुर सो भन्दा मालथकाको साक्षरताको आधारमा र्नसंख्र्ाको लबबरण 

५बष ुभन्दा मालथको र्नसख्र्ाको शलैक्षक अर्स्था 

क्र.स. शैलक्षक तह र्नसंख्र्ा प्रलतशत 

१ साक्षर १२,४७९ २०.६३ 

२ लनरक्षर ३,९०८ ६.४६ 
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३ प्राथलमक लशक्षा ७,५६७ १२.५१ 

४ लर्द्यािर् लशक्षा ९,१७७ १५.१७ 

५ एसएिसी र्ा सो सरहको  लशक्षा ८,०६३ १३.३३ 

६ प्रलबणता प्रमाणपत्र तह ७,१०८ ११.७५ 

७ स्नातक तह १०,८७० १७.९७ 

८ स्नातकोतर १,२०४ १.९९ 

९ लपएिडी ११५ ०.१९ 

र्म्मा ६०,४९१ १००. 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

४१. लबद्यािर्मा अध्र्र्न गरररहकेा छात्रछात्राहरुको लर्र्रण 

तालिका ३८: लबद्यािर्मा अध्र्र्न गरररहकेा छात्रछात्राहरुको लर्र्रण 

लिंग र्म्मा प्रलतशत (%) 

छात्रा ८६७१ ५१.०७ 

छात्र ८६४२ ४८.९३ 

र्म्मा १७३१३ १०० 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

४२. ५ बष ुर सो भन्दा मालथकाको शैलक्षक अबस्था 

तालिका ३९: ५ बष ुर सो भन्दा मालथकाको साक्षरताको आधारमा र्नसंख्र्ाको लबबरण 

५बष ुभन्दा मालथको र्नसख्र्ाको शलैक्षक अर्स्था 

क्र.स. शैलक्षक तह र्नसंख्र्ा प्रलतशत 

१ साक्षर १२,४७९ २०.६३ 

२ लनरक्षर ३,९०८ ६.४६ 

३ प्राथलमक लशक्षा ७,५६७ १२.५१ 

४ लर्द्यािर् लशक्षा ९,१७७ १५.१७ 

५ एसएिसी र्ा सो सरहको  लशक्षा ८,०६३ १३.३३ 

६ प्रलबणता प्रमाणपत्र तह ७,१०८ ११.७५ 

७ स्नातक तह १०,८७० १७.९७ 
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८ स्नातकोतर १,२०४ १.९९ 

९ लपएिडी ११५ ०.१९ 

र्म्मा ६०,४९१ १००. 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

४३. लर्द्यािर्मा भनाु नभएका तथा लर्द्यािर् छाडेका र्ािर्ालिकाहरुको लबबरण 

तालिका ४०: लर्द्यािर्मा भनाु नभएका तथा लर्द्यािर् छाडेका र्ािर्ालिकाहरुको लबबरण 

भनाु नभएको तथा लबिैमा छोड्नजको कारण बािबालिकाको संख्र्ा 

अपांगताको कारण ५८ 

आलथुक अभाब ५२ 

िेतनाको अभार् ६७ 

िाढा भएर ४ 

िरार्सी काममा सिाउनज पन े ३३ 

थाहा छैन ६ 

र्म्मा  २२० 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

४४. कूि साक्षरता दरमा मलहिाहरुको लहस्सा 

तालिका ४१: कूि साक्षरता दरमा मलहिाहरुको लहस्सा 

र्ाडु न. ;fIf/tf b/df dlxnfx?sf] lx:;f  
  

१ २,३५२ अर्जनुधारा नगरपािीको र्म्मा साक्षर 

र्नसङ्ख्र्ा ५६,५८३ रहकेो छ, र्समध्र्े 

मलहिा २३,९७० र्ना र पजरुष ३२,६१३ 

रहकेो छ । 

२ २,०४३ 

३ २,३२३ 

४ २,१९९ 

५ २,७०६ 

६ १,८०२ 

७ १,८२४ 

८ १,७५१ 

९ २,६९३ 
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१० १,८८३ 

११ २,५६४ 

र्म्मा २४,१४०(४२.३६%)  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

४५. र्डा अनजसार साक्षरता प्रलतशत 

तालिका ४२:  र्डा अनजसार साक्षरता प्रलतशत 

र्डा नं. साक्षर र्नसंख्र्ा कज ि र्नसंख्र्ा साक्षर र्नसंख्र्ा (प्रलतशत) 

१ ५,६५४ ६,३०८ ८९.६३ 

२ ४,९७३ ५,७७६ ८६.१ 

३ ५,५३३ ६,४९२ ८५.२३ 

४ ५,१९४ ६,०१४ ८६.३७ 

५ ६,४०९ ८,५६६ ७४.८२ 

६ ४,१२८ ५,४६५ ७५.५४ 

७ ४,२७२ ४,८८२ ८७.५ 

८ ४,०८३ ५,२०७ ७८.४२ 

९ ६,३४८ ६,९६७ ९१.११ 

१० ४,४६४ ५,५६३ ८०.२५ 

११ ५,५२५ ७,८३६ ७०.५१ 

र्म्मा ५६,५८३ ६९,०७६ ८२.३१ 

उल्िेलखत साक्षरता प्रलतशत र्म्मा र्नसंख्र्ाको आधारमा रालखएको हो ! १५ दलेख ५९ बषु उमरे समजहका 

आधारमा नगरपालिकाको साक्षरता प्रलतशत ९४ % रहकेो छ  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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४६. बािलर्कास केन्रको लर्र्रण 

तालिका ४३: बािलर्कास केन्रको लर्र्रण 

र्ाडु न. िोि 

भ
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१ लसस्ने आफ्नै छ २ छ छ ९ १० १ ५ १३ कृष्ण कज मारी फज र्ेि  

१ लसस्ने आफ्नै छ २ छ छ ७ ९ ४ ३ ९ बेदक्िा नेपाि खलतर्डा  

१ साधजिार आफ्नै छ २ छ छ ६ १० १ ७ ८ हमे कज मारी लतलम्सना  

१ मािे आफ्नै छ २ छ छ १० ५ ३ ६ ६ ररर्ा राइ  

१ गौमजखी आफ्नै छैन ० छैन छैन ४ ७ ० २ ९ नरमार्ा सजब्बा  

१ भीमिे आफ्नै छ १ छैन छ ६ ६ ० ७ ५ फाल्गजनी आिार्ु  

३ कज म्मीिार आफ्नै छ २ छैन छैन ६ ५ ७ ३ १ दजगाु लगरी  

३ कज म्मीिार आफ्नै छैन ० छैन छैन ६ १० ५ ७ ४ रमा दरे्ी काफ्िे  

३ बेल्िार आफ्नै छ ३ छ छ २५ १९ ४ २० २१ िन्रा तामांग  

४ लमिडाुँडा      १३ ५ ४ ९ ५  लमिडाुँडा बािलर्कास केन्र 

७ रमाइिो बलस्त      १२ २२ ० ६ २८  रमाइिो बलस्त बािलर्कास केन्र 

८ शलनश्चरे बर्ार      १५ ११ ३ २ २१  शलनश्चरे बािलर्कास केन्र 

९ बाह्रिरे      १९ १७ १ १३ २१  बाह्रिरे बािलर्कास केन्र 

९ िारिरे िोक      ८ ९ १ ० ३  िारिरे बािलर्कास केन्र 

१० लिसापानी      ९ ११ ० ५ ०  लिसापालन बािलर्कास केन्र 

११ बजट्टाबारी      ३ ५ ५ २ १  बजट्टा बारी बािलर्कास केन्र 

 र्म्मा      १५८ १६१ ३९ ९७ १५५   
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४७. बाि सञ्र्ािको अर्स्था 

अर्जनुधारा नगरपालिकाका ९५% लर्द्यािर्मा बाि क्िब गठन भए पलन सालबक खजदजनाबारी गालबस मातहतका 

बाि क्िबहरुको संर्ाि लनमाुण गररएको लथर्ो भने सालबक शलनअर्जनु नगरपालिकामा बाि क्िबहरुको संर्ाि 

गठन ह न सकेको छैन । 

४८. लर्शेष लशक्षातफु स्रोत कक्षामा अध्र्र्नरत छात्र/छात्राको लबर्रण 

 लर्र्रण उपिब्ध ह न नसकेको । 

४९. लर्द्यािहरुमा शौिािर्को लर्र्रण 

तालिका ४४: लबद्यािर्हरुमा शौिािर् को अर्स्था  

क्र.स. लबद्यािर्को नाम र्ाडु िोि शौिािर् शौिािर्को 

संख्र्ा 

छात्राको िालग 

छज टै्ट शौिािर् 

1 अर्जनुधारा संस्कृत आदश ु

मा.लब. 

7 अर्जनुधारा 

िोि 

छ 3 छ 

2 कालिस्थान मा.लब. 9 कलिस्थान छ 7 छ 

3 बाि ज्र्ोलत आधारभतू 

लबद्यािर् 

9 खरबंदी छ 3 छ 

4 िक्ष्मीपजर मा.लब. 6 िक्ष्मीपजर ् छ 6 छ 

5 महारालनगरं् मा.लब. 11 सािबारी छ 2 छ 

6 बािकल्र्ाण आधारभतू 6 समाबेसी 

िोि 

छ 4 छ 

7 नर्दजगाु आधारभतू 4 रातेखाि छ 2 छैन 

8 अर्जनुधारा मा.लब. 4 भांगबारी छ 2 छैन 

9 लशर्नारार्ण आधारभतू 4 मदनपजर छ 1 छैन 

10 लसंहदरे्ी मा.लब. 1 लसस्ने छ 2 छ 

11 गणशे आधारभतू 1 साधजिार छ 2 छ 

12 र्नता मा.लब. 3 सजक्रबारे छ 6 छ 

13 लसङ्गसे्र्री आधारभतू 2 बेल्िार छ 1 छैन 

14 श्री नर्ज्र्ोलत आधारभतू 2 गार्ाबारी छ 5 छ 

15 भानज आधारभतू 3 भानज िोि छ 2 छ 

16 श्री अरुणोदर् आधारभतू 

लबद्यािर् 

7 पराखोपी छ 4 छ 

17 लसंहबलहनी आधारभतू 

लबद्यािर् 

10 सेतीपानी छ 3 छैन 
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18 र्जनलकरी साबुर्लनक 

आधारभतू 

11 दउेलनर्ा छ 2 छैन 

19 भीमि ेआधारभतू 1 भीमिे छ 3 छ 

20 सरस्र्ती आधारभतू लबद्यािर् 2 झिेेनी छ 4 छ 

21 श्री िन्रोदर् आधारभतू 

लबद्यािर् 

8 हात्तीलकल्िा छ 3 छैन 

22 कन्िंबारी आधारभतू 

लबद्यािर् 

5 कन्िनबारी छ 4 छ 

23 भानज मा.लब. 5 फज िबारी छ 6 छ 

24 नर्ज्र्ोलत आधारभतू 

लबद्यािर् 

5 भसैाबाडी छ 2 छैन 

25 समार्सेर्ी आधारभतू 

लबद्यािर् 

5 बािडेाुँगी छ 1 छैन 

26 श्री आधारभतू लबद्यािर् 9 बाह्रिरे छ 2 छैन 

27 श्री शलनस्िरे मा.लब. 8 शलनस्िरे छ 3 छ 

28 िक्ष्मी आधारभतू  लबद्यािर् 4 दलहझोड़ा  छ 5 छ 

29 कालिका लशसज सदन  10 कलिस्थान  छ 20 छ 

30 लहमािी एडजकेशन फाउन्डेसन 6 िक्ष्मीपजर ् छ 8 छ 

31 स्र्लस्तका लशशज सदन  8 पेरोिपम  छ 2 छ 

32 लसर्नुा लशशज सदन  9 लमिनिोक छ 8 छ 

33 प्रगलत सेकेण्डरी बोलडिंग स्कज ि  9 नेपाि लमि  छ 4 छ 

34 खजदजनाबारी कन्िनर्िंा स्कज ि  1 मदनपजर  छ 3 छ 

35 लसस्ने शालन्त लबद्या मलन्दर  1 शालन्त िोक  छ 3 छ 

36 ब्िजहभेन  इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

2 नर्ाुँबस्ती  छ 3 छ 

37 प्रलतभा नमजना सेकेण्डरी स्कज ि  2 खजदजनाबारी  छ 3 छ 

38 रोर्बड इलंग्िश  स्कज ि  3 आइतबारे  छ 2 छ 

39 न्र्जहोप इलंग्िश बोलडिंग 

सेकेण्डरी स्कज ि  

3 आइतबारे  छ 11 छ 

40 रुपर्न ममेोररअि सेकेण्डरी 

इलंग्िश स्कज ि  

7 गणशे पथ  छ 12 छ 

41 दबेी पालथभरा इलंग्िश स्कज ि  6 कप्तानबारी  छ 5 छ 

42 लबताुमोड पजलपि स्कज ि  6 छाता िोक  छ 5 छ 

43 होलिका इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

11 होलिका 

िोि  

छ 3 छ 

44 र्ल्डु लभर्न इलंग्िश स्कज ि  6 माता मलन्दर  छ 2 छ 

45 नर्ालनत एडजकेशन फाउन्डेसन 6 लबहानी िोि  छ 4 छ 
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46 गोखाु इलंग्िश मडेीर्म स्कज ि  6 पजि िोक  छ 4 छ 

47 इभरग्रीन इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

11 सािबारी छ 3 छ 

48 सजर्ुज्र्ोलत इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

4 सजर्ु नगर  छ 4 छ 

49 िोमस पलब्िक स्कज ि  1 साधजिार  छ 2 छैन 

50 शालन्त प्रभात इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

3 र्जकेखाड़ी  छ 2 छ 

51 एम्स एकाडेमी 8 पेरोि पम्प  छ 6 छ 

52 एिाइि एडजकेशन फाउन्डेसन 8 शलनस्िरे  छ 1 छैन 

53 शजभतारा एडजकेशन फाउन्डेसन 10 सेतीपानी  छ 4 छ 

54 दरे् भजलम इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

5 प्रगलतिोि  छ 2 छ 

55 होिीबलसि इलंग्िश स्कज ि  5 िक्ष्मीपजर ् छ 4 छ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

५०. लर्द्यािर्को लशक्षक लबर्रण 

तालिका ४५: लबद्यािर्मा  लशक्षकको लर्र्रण 

क्र.स. लबद्यािर्को नाम र्ाडु िोि लबद्यािर्को 

लकलसम 

र्म्मा 

लशक्षक 

पजरुष 

लशक्षक 

मलहिा 

लशक्षक 

1 अर्जनुधारा संस्कृत आदश ु

मा.लब. 

7 अर्जनुधारा िोि सरकारी 14 7 7 

2 कालिस्थान मा.लब. 9 कलिस्थान सरकारी 18 13 5 

3 बाि ज्र्ोलत आधारभतू 

लबद्यािर् 

9 खरबंदी सरकारी 6 2 4 

4 िक्ष्मीपजर मा.लब. 6 िक्ष्मीपजर ् सरकारी 41 26 15 

5 महारालनगरं् मा.लब. 11 सािबारी सरकारी 19 11 8 

6 बािकल्र्ाण आधारभतू 6 समाबेसी िोि सरकारी 7 1 6 

7 नर्दजगा ुआधारभतू 4 रातेखाि सरकारी 14 9 5 

8 अर्जनुधारा मा.लब. 4 भांगबारी सरकारी 14 4 10 

9 लशर्नारार्ण आधारभतू 4 मदनपजर सरकारी 7 3 4 

10 लसंहदरे्ी मा.लब. 1 लसस्ने सरकारी 20 15 5 

11 गणशे आधारभतू 1 साधजिार सरकारी 13 10 3 

12 र्नता मा.लब. 3 सजक्रबारे सरकारी 40 21 19 

13 लसङ्गसे्र्री आधारभतू 2 बेल्िार सरकारी 8 4 4 

14 श्री नर्ज्र्ोलत आधारभतू 2 गार्ाबारी सरकारी 5 2 3 
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15 भानज आधारभतू 3 भानज िोि सरकारी 15 12 3 

16 श्री अरुणोदर् आधारभतू 

लबद्यािर् 

7 पराखोपी सरकारी 9 3 6 

17 लसंहबलहनी आधारभतू 

लबद्यािर् 

10 सेतीपानी सरकारी 10 5 5 

18 र्जनलकरी साबुर्लनक 

आधारभतू 

11 दउेलनर्ा सरकारी 9 1 8 

19 भीमि ेआधारभतू 1 भीमिे सरकारी 8 6 2 

20 सरस्र्ती आधारभतू लबद्यािर् 2 झिेेनी सरकारी 6 2 4 

21 श्री िन्रोदर् आधारभतू 

लबद्यािर् 

8 हात्तीलकल्िा सरकारी 4 2 2 

22 कन्िंबारी आधारभतू 

लबद्यािर् 

5 कन्िनबारी सरकारी 10 7 3 

23 भानज मा.लब. 5 फज िबारी सरकारी 27 20 7 

24 नर्ज्र्ोलत आधारभतू 

लबद्यािर् 

5 भसैाबाडी सरकारी 5 2 3 

25 समार्सेर्ी आधारभतू 

लबद्यािर् 

5 बािडेाुँगी सरकारी 4 1 3 

26 श्री आधारभतू लबद्यािर् 9 बाह्रिरे सरकारी 7 4 3 

27 श्री शलनस्िरे मा.लब. 8 शलनस्िरे सरकारी 34 19 15 

28 िक्ष्मी आधारभतू  लबद्यािर् 4 दलहझोड़ा  सरकारी 5 4 1 

29 कालिका लशसज सदन  10 कलिस्थान  लनर्ी 21 11 10 

30 लहमािी एडजकेशन फाउन्डेसन 6 िक्ष्मीपजर ् लनर्ी 22 7 15 

31 स्र्लस्तका लशशज सदन  8 पेरोिपम  लनर्ी 25 11 14 

32 लसर्नुा लशशज सदन  9 लमिनिोक लनर्ी 32 14 18 

33 प्रगलत सेकेण्डरी बोलडिंग स्कज ि  9 नेपाि लमि  लनर्ी 29 15 14 

34 खजदजनाबारी कन्िनर्िंा स्कज ि  1 मदनपजर  लनर्ी 16 8 8 

35 लसस्ने शालन्त लबद्या मलन्दर  1 शालन्त िोक  लनर्ी 14 6 8 

36 ब्िजहभेन  इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

2 नर्ाुँबस्ती  लनर्ी 17 11 6 

37 प्रलतभा नमजना सेकेण्डरी स्कज ि  2 खजदजनाबारी  लनर्ी 14 7 7 

38 रोर्बड इलंग्िश  स्कज ि  3 आइतबारे  लनर्ी 9 1 8 

39 न्र्जहोप इलंग्िश बोलडिंग 

सेकेण्डरी स्कज ि  

3 आइतबारे  लनर्ी 29 16 13 

40 रुपर्न ममेोररअि सेकेण्डरी 

इलंग्िश स्कज ि  

7 गणशे पथ  लनर्ी 32 13 19 

41 दबेी पालथभरा इलंग्िश स्कज ि  6 कप्तानबारी  लनर्ी 17 5 12 
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42 लबताुमोड पजलपि स्कज ि  6 छाता िोक  लनर्ी 19 10 9 

43 होलिका इलंग्िश बोलडिंग स्कज ि  11 होलिका िोि  लनर्ी 12 5 7 

44 र्ल्डु लभर्न इलंग्िश स्कज ि  6 माता मलन्दर  लनर्ी 10 3 7 

45 नर्ालनत एडजकेशन फाउन्डेसन 6 लबहानी िोि  लनर्ी 20 0 20 

46 गोखाु इलंग्िश मडेीर्म स्कज ि  6 पजि िोक  लनर्ी 11 2 9 

47 इभरग्रीन इलंग्िश बोलडिंग स्कज ि  11 सािबारी लनर्ी 10 2 8 

48 सजर्ुज्र्ोलत इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

4 सजर्ु नगर  लनर्ी 22 10 12 

49 िोमस पलब्िक स्कज ि  1 साधजिार  लनर्ी 8 3 5 

50 शालन्त प्रभात इलंग्िश बोलडिंग 

स्कज ि  

3 र्जकेखाड़ी  लनर्ी 10 4 6 

51 एम्स एकाडेमी 8 पेरोि पम्प  लनर्ी 23 11 12 

52 एिाइि एडजकेशन फाउन्डेसन 8 शलनस्िरे  लनर्ी 5 0 5 

53 शजभतारा एडजकेशन फाउन्डेसन 10 सेतीपानी  लनर्ी 10 4 6 

54 दरे् भजलम इलंग्िश बोलडिंग स्कज ि  5 प्रगलतिोि  लनर्ी 20 9 11 

55 होिीबलसि इलंग्िश स्कज ि  5 िक्ष्मीपजर ् लनर्ी 24 9 15 

56 बेदबेदांग संस्कृत पाठशािा  1 साधजिार  गजरुकज ि  5 5 0 

57 सप्तऋलष आश्रम  9 सप्तऋलष िोि  गजरुकज ि  2 2 0 

 र्म्मा     867 420 447 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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५१. लशक्षक तथा कक्षा कोठाको पर्ाुप्तता 

तालिका ४६: लबद्यािर्हरुमा लशक्षक लबधाथी र कक्षा कोठाको अर्स्था  

   लबधाथी संख्र्ा  लशक्षक संख्र्ा  

क्र.स. लबद्यािर्को नाम र्म्मा लबधाथी 

संख्र्ा 

छात्र छात्रा र्म्मा लशक्षक पजरुष लशक्षक मलहिा लशक्षक र्म्मा कोठा संख्र्ा 

1 अर्जुनधारा संस्कृत आदशु मा.लब. 107 53 54 14 7 7 10 

2 कालिस्थान मा.लब. 353 204 149 18 13 5 11 

3 बाि ज्र्ोलत आधारभतू लबद्यािर् 75 40 35 6 2 4 6 

4 िक्ष्मीपजर मा.लब. 833 389 444 41 26 15 18 

5 महारालनगंर् मा.लब. 437 196 241 19 11 8 16 

6 बािकल्र्ाण आधारभतू 173 75 98 7 1 6 8 

7 नर्दजगाु आधारभतू 372 176 196 14 9 5 11 

8 अर्जुनधारा मा.लब. 310 120 190 14 4 10 12 

9 लशर्नारार्ण आधारभतू 74 34 40 7 3 4 7 

10 लसंहदरे्ी मा.लब. 744 340 404 20 15 5 14 

11 गणशे आधारभतू 390 194 196 13 10 3 12 

12 र्नता मा.लब. 1240 628 612 40 21 19 31 

13 लसङ्गेस्र्री आधारभतू 121 59 62 8 4 4 8 

14 श्री नर्ज्र्ोलत आधारभतू 55 31 24 5 2 3 5 

15 भानज आधारभतू 253 130 123 15 12 3 12 

16 श्री अरुणोदर् आधारभतू लबद्यािर् 194 94 100 9 3 6 9 

17 लसंहबलहनी आधारभतू लबद्यािर् 91 50 41 10 5 5 8 

18 र्जनलकरी साबुर्लनक आधारभतू 103 50 53 9 1 8 6 

19 भीमिे आधारभतू 102 58 44 8 6 2 15 

20 सरस्र्ती आधारभतू लबद्यािर् 80 35 45 6 2 4 7 
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   लबधाथी संख्र्ा  लशक्षक संख्र्ा  

क्र.स. लबद्यािर्को नाम र्म्मा लबधाथी 

संख्र्ा 

छात्र छात्रा र्म्मा लशक्षक पजरुष लशक्षक मलहिा लशक्षक र्म्मा कोठा संख्र्ा 

21 श्री िन्रोदर् आधारभतू लबद्यािर् 45 20 25 4 2 2 6 

22 कन्िंबारी आधारभतू लबद्यािर् 165 65 100 10 7 3 10 

23 भानज मा.लब. 707 322 385 27 20 7 15 

24 नर्ज्र्ोलत आधारभतू लबद्यािर् 126 54 72 5 2 3 6 

25 समार्सेर्ी आधारभतू लबद्यािर् 62 32 30 4 1 3 5 

26 श्री आधारभतू लबद्यािर् 91 40 51 7 4 3 7 

27 श्री शलनस्िरे मा.लब. 962 397 565 34 19 15 20 

28 िक्ष्मी आधारभतू  लबद्यािर् 61 33 28 5 4 1 6 

29 कालिका लशसज सदन  335 155 180 21 11 10 15 

30 लहमािी एडजकेशन फाउन्डेसन 448 211 237 22 7 15 17 

31 स्र्लस्तका लशशज सदन  470 285 185 25 11 14 19 

32 लसरु्ना लशशज सदन  503 263 240 32 14 18 20 

33 प्रगलत सेकेण्डरी बोलडिंग स्कज ि  530 290 240 29 15 14 16 

34 खजदजनाबारी कन्िनरं्िा स्कज ि  300 130 170 16 8 8 14 

35 लसस्ने शालन्त लबद्या मलन्दर  200 90 110 14 6 8 11 

36 ब्िजहभेन  इलंग्िश बोलडिंग स्कज ि  400 230 170 17 11 6 13 

37 प्रलतभा नमजना सेकेण्डरी स्कज ि  225 100 125 14 7 7 13 

38 रोर्बड इलंग्िश  स्कज ि  154 70 84 9 1 8 8 

39 न्र्जहोप इलंग्िश बोलडिंग सेकेण्डरी स्कज ि  651 359 292 29 16 13 26 

40 रुपर्न ममेोररअि सेकेण्डरी इलंग्िश 

स्कज ि  

882 473 409 32 13 19 40 

41 दबेी पालथभरा इलंग्िश स्कज ि  285 149 136 17 5 12 18 

42 लबताुमोड पजलपि स्कज ि  350 150 200 19 10 9 13 

43 होलिका इलंग्िश बोलडिंग स्कज ि  230 145 85 12 5 7 11 
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   लबधाथी संख्र्ा  लशक्षक संख्र्ा  

क्र.स. लबद्यािर्को नाम र्म्मा लबधाथी 

संख्र्ा 

छात्र छात्रा र्म्मा लशक्षक पजरुष लशक्षक मलहिा लशक्षक र्म्मा कोठा संख्र्ा 

44 र्ल्डु लभर्न इलंग्िश स्कज ि  210 104 106 10 3 7 8 

45 नर्ालनत एडजकेशन फाउन्डेसन 110 60 50 20 0 20 8 

46 गोखाु इलंग्िश मेडीर्म स्कज ि  84 45 39 11 2 9 10 

47 इभरग्रीन इलंग्िश बोलडिंग स्कज ि  122 75 47 10 2 8 8 

48 सजरु्ज्र्ोलत इलंग्िश बोलडिंग स्कज ि  462 205 257 22 10 12 18 

49 िोमस पलब्िक स्कज ि  96 46 50 8 3 5 8 

50 शालन्त प्रभात इलंग्िश बोलडिंग स्कज ि  138 58 80 10 4 6 11 

51 एम्स एकाडेमी 514 265 249 23 11 12 20 

52 एिाइि एडजकेशन फाउन्डेसन 72 40 32 5 0 5 4 

53 शजभतारा एडजकेशन फाउन्डेसन 150 70 80 10 4 6 9 

54 दरे् भजलम इलंग्िश बोलडिंग स्कज ि  400 175 225 20 9 11 17 

55 होिीबलसि इलंग्िश स्कज ि  486 300 186 24 9 15 21 

56 बेदबेदांग संस्कृत पाठशािा  135 135 0 5 5 0 1 

57 सप्तऋलष आश्रम  45 45 0 2 2 0 2 

  17313 8642 8671 867 420 447 700 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 

र्म्मा लर्द्याथी संख्र्ा : १७३१३  

र्म्मा लशक्षक संख्र्ा : ८६७   लर्द्याथी लशक्षक अनजपात:-  १९:१ (१९  लर्द्याथी बराबर एक लशक्षक) 

र्म्मा कक्षा कोठा संख्र्ा : ७००   लर्द्याथी कक्षा कोठा अनजपात :-  २५:१ (२५ लर्द्याथी बराबर एक कक्षा कोठा) 
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अर्जुनधारा नगरपालिकामा लर्द्यािर् लबधाथी को समग्र अर्स्था 

 

लित्र १७: अर्जनुधारा नगरपालिकामा लर्द्यािर् लबधाथी को समग्र अर्स्था 
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५२. लर्द्यमान स्र्ास्थ्र् सेर्ाहरु 

तालिका ४७: नगरपालिकामा रहकेा स्र्ास्थ्र् सेर्ा प्रदार्क संस्थाहरु  

स्र्ास्थ्र् संस्था स्र्ालम्र् स्र्ास्थ्र् संस्थाको नाम 
पजरुष 

कमिुारी 

मलहिा 

कमिुारी 
उपिब्ध पद लर्भागहरु अन्र् सेर्ा 

अस्पताि लनर्ी शकंर अस्पताि ७ ३ 
MBBS, HA, 

CMA, ANM 

OPD, Emergency General surgery, 

Pharmacy 
XRay Lab 

आर्जर्लेदक 

अस्पताि 
सरकारी 

शलनश्चरे आर्जर्लेदक 

औशाधािर् 
४ ० HA सामान्र् उपिार 

 

पोिी लक्िलनक लनर्ी साह लक्िलनक १ ० CMA सामान्र् उपिार 
 

हले्थ पोस्ि सरकारी 
अर्जनुधारा स्र्ास्थ्र् 

िौकी 
१ ४ HA 

OPD, Emergency, ENT, 

Neurology, Cardiology, 

Gastroenterologyy, General 

surgery, Gynaecology, Neonatal 

unit, Nutrition and dietetics, 

Orthopaedics, Pharmacy 

 

हले्थ पोस्ि सरकारी प्राथलमक स्र्स्थ केन्र १७ ११ 

Specialists, MD, 

MBBS, HA, 

Staff Nurse, 

CMA, ANM, 

CHW 

OPD, Emergency, ENT, 

Neurology, Cardiology, 

Gastroenterology, General surgery, 

Gynaecology, Haematology 

Maternity departments, 

Lab ECG 
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Microbiology Neonatal unit 

Nutrition and dietetics 

पोिीलक्िलनक लनलर् लिररर्ा लक्िलनक १ १ CHW OPD 
 

पोिीलक्िलनक लनलर् साह लक्िलनक १ ० CMA सामान्र् उपिार 
 

पोिीलक्िलनक लनलर् झापा पोिी लक्िलनक ४ १ MBBS OPD, Emergency  XRay Lab 

हले्थ पोस्ि सरकारी स्र्ास्थ्र् िौकी ० ० CHW Nutrition and dietetics Vitamin 

पोिीलक्िलनक लनलर् लकरण मलेडकि २ ० Pharmacist Pharmacy 
 

हले्थ पोस्ि समजदाइक 
सामजदाइक स्र्ास्थ्र् इकाई 

खजदजनाबारी 
० ३ CMA ANM 

OPD, Maternity departments,  

Neonatal unit  

पोिीलक्िलनक लनलर् खत्री फामसेी १ ० ANM OPD 
 

हले्थ पोस्ि सरकारी 
स्र्ास्थ्र् िौकी 

खजदजनाबारी 
४ ६ 

CMA, ANM, 

CHW, HA 
OPD 

 

पोिीलक्िलनक 
 

लब एडं लब प्र्ाथोिोर्ी २ ० 
 

सामान्र् उपिार 
 

पोिीलक्िलनक 
 

खगने्र फामसेी १ १ 
 

सामान्र् उपिार 
 

पोिीलक्िलनक 
 

भषेरार् फमसेी १ १ 
 

सामान्र् उपिार 
 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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५३. खोप सेर्ाको लर्र्रण 

तालिका ४८:  खोप सेर्ा प्राप्त गने बािबालिकाको लर्र्रण  

खोप िाउने संख्र्ा 

खोपको नाम  खोप िगाउने संख्र्ा  

BCG  १,३४५ 

DPT-1 १,२७७ 

DPT-2 १,१५७ 

DPT-3 ९८३ 

दादजरा ६४५ 

Hepatitis B ३८४ 

अन्र् १३ 

र्म्मा ५,८०४ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

५४. खोप सेर्ा छोडने बािबालिकाको अबस्था 

अर्जनुधारा नगरपालिका को स्र्ास्थ्र् लर्भाग कार्ाुिर् बाि प्राप्त र्ानकारी अनजसार आ.र्. २०७३/७४ मा 

अर्जनुधारा नगरपालिकामा ६% बािबालिका िे खोप सेर्ा पजरा नगरेको तथ्र्ांक रहकेो छ । 

श्रोत  :अर्ुानधारा न.पा स्र्वास्थय बबभाग प्रर्ुख   

५५. लर्गत ३ र्षहुरुको पोषणको अर्स्था 

तालिका ४९: तीन बषुमा पोषणको अर्स्था  

र्ष ु पोषणको अर्स्था  

२०७१-७२  ४० प्रलतशत  

२०७२-७३  ३८ प्रलतशत  

२०७३-७४  ६८ प्रलतशत  

श्रोत  : अर्ुानधारा न.पा स्र्वास्थय बबभाग प्रर्ुख  

५६. कज पोषणको अर्स्था 

अर्जनुधारा नगरपालिका को स्र्ास्थ्र् लर्भाग कार्ाुिर् प्राप्त र्ानकारी अनजसार आ.र्. २०७३/७४ मा अर्जनुधारा 

नगरपालिकामा २% बािबालिकामा कज पोषण रहकेो तथ्र्ांक रहकेो छ । 

श्रोत  : अर्ुानधारा न. पा स्र्वास्थय बबभाग प्रर्ुख  
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५७. दीि ुरोगको कारणिे मृ् र्ज भएका र्ािर्च्िा सम्र्न्धी लर्र्रण 

 लर्र्रण उपिब्ध ह न नसकेको । 

५८. लिंग अनजसार र्ाि लबर्ाह सम्र्न्धी लर्र्रण (१८ र्ष ुमजलनका) 

तालिका ५०: बाि लबबाहको अर्स्था  

लिंग 

लर्र्ाह गरेको उमरे 

र्म्मा १४ र्ष ु १५ र्ष ु १६ र्ष ु १७ र्ष ु १८ र्ष ु

पजरुष ० २ २ ९ २३ ३६ 

मलहिा २ २ ३० ७० ९६ २०० 

र्म्मा २ ४ ३२ ७९ ११९ २३६ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

५९. कामदारको रुपमा िर-पररर्ारर्ाि िर र्ालहर गएका बािर्ालिकाहरुको लर्र्रण 

 लर्र्रण उपिब्ध ह न नसकेको । 

६०. श्रलमक र्ािर्ालिकाको प्रकार  

 लर्र्रण उपिब्ध ह न नसकेको । 

६१. र्ािर्ालिकाहरुको ह्र्ा अपहरण सम्र्न्धी लर्र्रण 

 शलनश्चरे प्रहरी िौकी अनजसार अर्जनुधारा नगरपालिकामा आ.र्. २०७३/७४ मा र्म्मा ८० र्िा मानर् 

हाराएको लर्र्रण दताु भएका छन ्। तर लत मध्र्े कलत र्ना र्ािबालिका ह न भन्ने उपिब्ध ह न सकेन । 

 अर्जनुधारा नगरपालिका मा बािक ह्र्ा को एक ििना दताु रहकेो छ । २०७४ असोर् १४ गतेका लदन 

अर्जनुधारा-११ का ११ र्षकुा िक्ष्मण लसर्ाकोिी र्ािकको ह्र्ा भएको लथर्ो ।   

श्रोत  : शबनअर्ुान नपा प्रिरी िौिी शबनश्चरे 

६२. स्र्ास्थ्र् सम्बन्धी सिूांकहरु 

तालिका ५१: नगरपालिकाको स्र्ास्थ्र् सिूांकहरु  

क्र.स. लर्र्रण इकाइ ०७३/७४ 

१ कज पोषण दर प्रलतशत २% 
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२ पणू ुखोपको अर्स्था प्रलतशत ९८% 

३ झाडा पखािा रोग िाग्ने दर प्रलतशत १५% 

४ स्र्ासप्रर्श्ास रोग िाग्ने दर प्रलतहर्ार २० (र्म्मा १२४० र्ना) 

५ कम तौि भएका ५ बष ुमनूीका बािबालिकाहरु प्रलतशत २% 

६ १५–२४ बषुको र्नसंख्र्ामा एि.आइ.भी संख्र्ा - 

७ गभरु्ती मलहिामा आइरन त्र्को कमीको कारण ह ने 

एलनलमर्ा 

प्रलतशत 
- 

८ पररर्ार लनर्ोर्नका साधनको उपर्ोग दर संख्र्ा १२ 

९ ३० लमनेि लभत्र स्र्ास्थ सेर्ामा पह ुँि भएको र्नसंख्र्ा संख्र्ा - 

१० पणू ुसंस्थागत प्रसजती ह ने संख्र्ा संख्र्ा २४ 

११ प्रसजती र्ाडु भएका स्र्ास्थ्र् संस्था संख्र्ा २ 

१२ िारै पिक परू् ुप्रसजती सेर्ा लिने गभरु्ती मलहिा प्रलतशत २५% 

१३ तालिम प्राप्त स्र्ास्थ्र्कमीबाि प्रसजती ह ने दर प्रलतशत ५% 

१४ बलथुङ सेन्िर संख्र्ा २ 

१५ लनःशजल्क रुपिे प्रदान गररने औषधीको प्रकार संख्र्ा ५७ 

१६ आफ्न ैभर्न भएका स्र्ास्थ्र् संस्था संख्र्ा ३ 

१७ आर्जर्दे सेर्ाबाि िाभालन्र्त ह ने र्नसंख्र्ा संख्र्ा ७ र्ना प्रलत लदन 

१८ आर्जर्दे औषधािर् संख्र्ा १ (सरकारी), १ (लनलर्) 

१९ र्ोग तथा प्राकृलतक लिलक्सा संख्र्ा ० 

२० नसने रोगबाि प्रभालर्त र्नसंख्र्ा संख्र्ा ६०% 

२१ एम्बजिेन्स संख्र्ा संख्र्ा १ (लबग्रेको) 

श्रोत  : अर्ुानधारा न.पा स्र्वास्थय बबभाग  प्रर्ुख  

६३. बािक्िबहरुको लर्र्रण 

तालिका ५२: नगरपालिका क्षेत्रका बाि क्िबहरु  

क्र. सं. क्िबको नाम अध्र्क्ष सम्पकु व्र्लक्त फोन न 

१ शलनशरे उच्ि मा. लब बाि क्िब सलन्र्भ अिार्ु भरैब प्र पौडेि 

(शलनशरे उच्ि 

मा. लब 

९८४२६२९५१५ 

२ भानज नमजना बाि क्िब सन्र्ज लबशखंे रुपक दाहाि ९८५२६७८८१५२ 
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३ महारालनगरं् बाि क्िब िक्ष्मी िौदरर मन बहादजर लिम्बज ९८१६९६८८२९ 

४ कलिस्थान बाि क्िब लनशा कज इकेि इन्र प्रसाद उप्रेती ९८४२७९६५३५ 

५ अर्जनुधारा संस्कृत मा.लब बाि 

क्िब 

पर्न सापकोिा कृष्ण प्रसाद 

भट्टराई 

९८४२६५७२१३ 

६ नर् दजगाु बाि क्िब डोल्मा शपेाु रर प्र. खलतर्डा ९८४२६५९०४२ 

७ अरुणदोर् बाि क्िब लबसेस किजर्ाि श्र्ाम थापा ९८४२७१०६३४ 

८ लशहंर्ालहनी बाि क्िब सजर्ु कज मार खलतर्डा नारद प्र. कडररर्ा ९८४२६३४९५३ 

९ बािकल्र्ाण बाि क्िब लप्रर्ंका रार् भक्ता खलतर्डा ९८४२६४०१३५ 

१० िन्रदर् बाि क्िब गोमा लगरर िंक आिार्ु ९८४२६९४१११ 

श्रोत  : अर्ुानधारा नपा बबद्यालयिरु  

 

६४. र्डागत बािक्िबहरुको लर्र्रण 

तालिका ५३: र्ाडु स्तरीर् र्ािक्िबहरु 

र्ाडु 

नं. 

क्िबको नाम अध्र्क्ष सम्पकु व्र्लक्त फोन न 

४ नर् दजगाु बाि क्िब डोल्मा शपेाु रर प्र. खलतर्डा ९८४२६५९०४२ 

५ भानज नमजना बाि क्िब सन्र्ज लबशखंे रुपक दाहाि ९८५२६७८१५२ 

७ अर्जनुधारा संस्कृत मा.लब बाि 

क्िब 

पर्न सापकोिा कृष्ण प्रसाद 

भट्टराई 

९८४२६५७२१३ 

७ अरुणदोर् बाि क्िब लबसेस किजर्ाि श्र्ाम थापा ९८४२७१०६३४ 

८ शलनशरे उच्ि मा. लब बाि क्िब सलन्र्भ अिार्ु भरैब प्र पौडेि 

(शलनशरे उच्ि 

मा. लब 

९८४२६२९५१५ 

८ िन्रदर् बाि क्िब गोमा लगरर िंक आिार्ु ९८४२६९४१११ 

९ कलिस्थान बाि क्िब लनशा कज इकेि इन्र प्रसाद 

उप्रेती 

९८४२७९६५३५ 

९ बािकल्र्ाण बाि क्िब लप्रर्ंका रार् भक्ता खलतर्डा ९८४२६४०१३५ 

१० लशहंर्ालहनी बाि क्िब सजर्ु कज मार खलतर्डा नारद प्र. 

कडररर्ा 

९८४२६३४९५३ 

११ महारालनगरं् बाि क्िब िक्ष्मी िौदरर मन बहादजर 

लिम्बज 

९८१६९६८८२९ 

श्रोत  : अर्ुानधारा नपा बबद्यालय  
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६५. बािक्िर् तथा बाि समजहिे प्रलतलनलध्र् गरेका संि संस्थाहरुको लर्र्रण 

 लर्र्रण उपिब्ध ह न नसकेको । 

६६. DCWB मा दताु भई न.पा. अन्तगुत रहकेा बािक्िबहरुको संख्र्ा 

 हाि कज नै पलन बाि क्िब District Children Welfare Board (DCWB) मा दताु भएका छैनन ्। 

६७. र्न्मदताु भएका बािबालिकाको संख्र्ा 

तालिका ५४: र्न्मदताु भएका बािबालिकाहरु  

र्न्म दताु गरेका बािबालिकाको संख्र्ा लबर्रण 

उमरेको अन्तर र्न्म दताु गराउने बािबालिकाको संख्र्ा  

०-५ ३,४९२ 

६-१० ४,६८५ 

११-१५ ५,५३१ 

र्म्मा १३,७०८ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

६८. पररर्ार लर्हीन बािबालिकाको अबस्था 

 लर्र्रण उपिब्ध ह न नसकेको । 

६९. मलहिा लहसां सम्र्न्धी लर्र्रण 

 शलनश्चरे प्रहरी िौकी बात प्राप्त र्ानकारी अनजसार अर्जनुधारा नगरपालिका मा आ.ब. २०७३/७४ मा 

लर्लभन्न प्रकारका मलहिा लहशंा सम्बलन्ध १०० र्िा केस दताु भएका छन ्। 

 अर्जनुधारा १ का २३ र्षीर् पलतिारा  २०७४  माि ७ गते १५ लदनकी सज् केरी प्नीिाई दाउ प्रहार गरेर 

ह्र्ा गरे । प्नीको परपजरुष सम्बन्धको आशकंामा उनिे ह्र्ा गरेका लथए । 

 अर्जनुधारा ५ को पाण्डपजरका ५५ र्षीर् श्रीमानिे  ५२ र्षीर्ा प्नी लिपुििे हानेर ह्र्ा गरे । 

स्रोत पत्र पलत्रका 
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७०. र्ातार्रण तथा सरसफाई 
तालिका ५५: बातार्रण तथा सरसफाई  

क्र. सं. लर्र्रण संख्र्ा 

१ सार्रु्लनक शौिािर् २  र्िा 

२ फोहरपानी प्रशोधनशािा ० र्िा 

३ पीउने पानी प्रशोधनशािा ० र्िा 

४ ल्र्ाण्डलफि साइि ० र्िा 

५ सरसफाई व्र्र्स्थापन सर्ारी साधनको अर्स्था १ र्िा 

६ सरसफाई कमिुारी संख्र्ा ४ र्ना 

७ बार्ोग्र्ास प्िान्ि २२१८ र्िा 

श्रोत  : नगरपाबलिािो िायाालय योर्ना बबभाग प्रर्ुख  

७१. फोहरमैिा ब्र्र्स्थापन 

तालिका ५६: फोहरमिैा व्र्र्स्थापनमा नगरबासीको अभ्र्ास  

क्र. 

स. 

फोहर 

व्र्र्स्थापनका 

तररकाहरु ख
ान
 त
थ
ा 
ख
ान
ाब
ाि
 

लन
स्क

न
े अ
ग
ाुल
न
क
 फ
ोह
ोर

 

क
ाग
र्
 त
थ
ा 
क
ाग
र्
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ाि
 

लन
लम
तु
 स
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ाग्र
ी 

लस
स
ा 
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ोत
ि

 

क
प
ड
ा 
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ा 
क
प
ड
ाक
ा 

स
ाम
ग्र
ी 

ध
ात
ज र्
स्तै
  
फ
ि
ाम
, 
ि
ीन

, 

त
ार

 

प्ि
ाल
स्ि
क
 त
थ
ा 
रब
र 

क
ाठ
ब
ाि
 ल
न
स्क

न
े ध
जि
ो 

आ
लद

 

प
श
जब
ाि
 ल
न
स्क

न
े फ
ोह
ोर

 

अ
न्र्
 फ
ोह
ोर

 

१ कम्पोस्ि बनाएर २,४०७ 
        

२ खाल्डोमा हािेर ४,९४१ १,११८ ३७४ ६१४ 
 

५८६ ३४८ ५८२ १,४४६ 

३ पजन प्रर्ोग गरेर २,७०६ ३२६ ३४६ ३२२ २०२ ३१७ ९६ २,९८७ ५७ 

४ 

ररसाइकि गरेर 

(प्रसोधन गरेर) 
० ६४ ४ ५२ ३० २ 

 
१०५ १९६ 

५ 

कर्ाडी 

संकिकिाइ लबक्री 

गरेर 

० १,२९४ ६८७ ५८४ ५१३ ७२० ६ 
  

६ आगोिे बािेर ० ९५२ 
 

६९८ 
 

१,६१८ ३१७ 
 

१,४६५ 

७ अन्र् तररकाबाि २ १ 
     

२,८६० 
 

  र्म्मा पररर्ार संख्र्ा १०,०५६ ३,७५५ १,४११ २,२७० ७४५ ३,२४३ ७६७ ६,५३४ ३,१६४ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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७२. सेर्ा प्रर्ाह लर्र्रण 

तालिका ५७: नगरपालिका बाि ह ने सेर्ा प्रबाह 

क्र. सं. लर्र्रण 

१ ििना दताु, र्न्म दताु, मृ् र्ज दताु, बसाइ सराई, लर्र्ाह दताु 

२ नागररकता लसफाररस, नाता प्रमालणत, सम्पती मलू्र्ाङ्कन 

३ व्र्ार्सार् दताु र नलर्करण 

४ िर नक्सा पास 

५ िर र्ग्गा खररद लर्क्री लसफाररस 

६ सामालर्क सजरक्षा भत्ता लर्तरण 

श्रोत  : अर्ुानधारा न.पा िायाालय  

७३. कृलष सेर्ा केन्द, उपकेन्र, कृषक समहू, 

तालिका ५८: कृलष सेर्ा केन्र 

र्ाडु नं. लबर्रण िोि सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु न 

८  कृलष सेर्ा केन्र अर्जनुधारा 

(नगरपालिकाको कार्ाुिर्मा रहकेो) 

डाडा गाउुँ सालिग्राम भट्ट ९८४२६३७८५५ 

श्रोत  : अर्ुानधारा नपा 

तालिका ५९: कृषक समहू  

क्र.स.ं िृषि सर्िुिो नार् ठेगाना (र्वर्ा न)ं 
hDdf ;b:o ;+Vof 

;d'xsf] lsl;d 
d= k'= hDdf 

१ िृबष उत्पादनबशल बर्. िृ.स. र्वर्ा नं १ 5 9 14 ldl>t 

२ बत्ररे्वणी िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १ 12 11 23 ldl>t 

३ र्ातृभूबर् बर्बश्रत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १ 4 11 15 ldl>t 

४ सुयोदय बर्बश्रत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १ 11 16 27 ldl>t 

५ सातिटेरी र्बिला िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १ 19   19 dlxnf 

६ लालीगरुास र्बिला िृ. सर्ुि र्वर्ा नं १ 17 - 17 dlxnf 

७ उन्नतबशल र्बिला िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १ 29 0 29 dlxnf 

८ रे्वलटार िृषि सर्ूि र्वर्ा नं २ 12 18 30 ldl>t 

९ गा“र्ार्वारी िृषि सर्ूि र्वर्ा नं २ 8 20 28 ldl>t 

१० किरण िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ३ 8 7 15 ldl>t 

११ िुम्र्वीटार िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ३ 3 13 16 ldl>t 

१२ रु्िेखार्ी बर्बश्रत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ३ 10 15 25 ldl>t 

१३ आदशा बर्श्रीत िृषि सर्ुि र्वर्ा नं ३ 15 14 29 ldl>t 

१४ आधुबनि िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ४ 17 17 34 ldl>t 

१५ ज्योबत स्र्वार्वलम्बी बर्बश्रत र्वर्ा नं ४ 17 8 25 ldl>t 
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१६ लालीर्ा र्बिला िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ४ 27 0 27 dlxnf 

१७ बिर्िुली िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ४, ७ 54 100 154 ldl>t 

१८ र्लर्ला िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ४,७ 13 21 34 ldl>t 

१९ िंिल र्बिला िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ५ 24 0 24 dlxnf 

२० नर्ूना िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ५ 11 14 25 ldl>t 

२१ भाग्यरेखा बर्बश्रत िृ.स. र्वर्ा नं ५ 12 10 22 ldl>t 

२२ िदिन बर्बश्रत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ५ 2 14 16 ldl>t 

२३ अर्ुानधारा िृषि सर्ूि  र्वर्ा नं ५ 34 79 113 ldl>t 

२४ उर्वारा िृबष सििारी सर्ूि र्वर्ा नं ५ 16 16 22 ldl>t 

२५ िा“दनी िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ५ 15 15 30 ldl>t 

२६ रै्वशाबार्ी िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ५ 11 19 30 ldl>t 

२७ र्ेलबर्लाप स्र्वार्वलम्बी बर्बश्रत र्वर्ा नं ५ 24 3 27 ldl>t 

२८ ओर् स्र्वार्वलम्बी  बर्. िृ.स र्वर्ा नं ५ 20 5 25 ldl>t 

२९ रै्वशाबार्ी आई.बप.एर् िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ५ 11 11 22 ldl>t 

३० प्रगबतबशल िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ५, ६ 8 8 6 ldl>t 

३१ र्न र्ागृबत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ६ 8 5 13 ldl>t 

३२ नर्वज्योबत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ७ 15 10 25 ldl>t 

३३ र्लेश्वर िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ७ 7 4 1 ldl>t 

३४ सृर्नशील र्बिला िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ७ 27 0 27 dlxnf 

३५ पुरुष र्ागरुि िौतारी िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ७ 0 27 27 k'?if 

३६ िात्ती किल्ला िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ८ 12 5 17 ldl>t 

३७ बर्तेरी आई.बप.एर् िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ८ 16 4 20 ldl>t 

३८ र्ागृबत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ९ 6 12 18 ldl>t 

३९ सृर्ना बर्बश्रत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ९ 3 18 21 ldl>t 

४० र्वाह्रघरे र्व.उ. िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ९ 4 18 22 ldl>t 

४१ शाबदत र्बिला िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ९ 11 0 11 dlxnf 

४२ िाबलिा बर्बश्रत िृ.स. र्वर्ा नं ९ 4 21 25 ldl>t 

४३ भेटघाट बर्बश्रत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ९ 14 14 28 ldl>t 

४४ संगर् िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ९ 13 14 27 ldl>t 

४५ पररर्वतान िृषि सर्ूि  र्वर्ा नं ९ 9 10 19 ldl>t 

४६ ससंिबाबिनी र्व.उ. िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १० 1 9 10 ldl>t 

४७ सििारी िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १० 0 10 10 k'?if 

४८ उपिार बर्बश्रत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १० 5 17 22 ldl>t 

४९ बिसापानी िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १० 4 18 22 ldl>t 

५० अन्नपणूा र्वहुउदे्दश्यीय िृ.स. र्वर्ा नं १० 4 21 25 ldl>t 

५१ ज्योबत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १० 7 10 17 ldl>t 

५२ सेतीपानी बर्.िृ.स. र्वर्ा नं १० 6 11 19 ldl>t 

५३ उन्नत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १० 7 12 19 ldl>t 

५४ प्रगबतबशल र्बिला िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १० 18 0 18 dlxnf 

५५ पररश्रर्ीि िृषि सर्ूि र्वर्ा नं १०, ११ 0 17 17 k'?if 
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५६ िातेर्ालो िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ११ 4 29 33 ldl>t 

५७ सािार बर्बश्रत िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ११ 3 10 13 ldl>t 

५८ प्रगती तथा र्वित सर्ूि र्वर्ा नं ११ 13 17 30 ldl>t 

५९ सालबार्ी िृषि सर्ूि र्वर्ा नं ११ 5 20 25 ldl>t 

 

लडलभर्न सहकारी कार्ाुिर् झापामा दताु भएका सहकारी संस्थाहरुको लर्र्रण लनम्न अनजसार रहकेो छ : 

क) कृलष सहकारी संस्थाहरुः 

क्र.सं. संस्थाको नाम ठेगाना 
संिािक सदस्र् 

कज ि कारोबार 
म. पज. र्म्मा म. पज. र्म्मा 

१ 
श्री ऋलद्धलसद्धी मलहिा कृलष 

स.सं.लि,शलनश्चरे, झापा 
9 0 9 611 0 611 6,607,020 

२ 
श्री किरडार्डा कृलष स.सं.लि, 

शलनश्चरे, झापा 
4 7 11 42 42 84 1,860,569 

३ 
श्री खजदजनाबारी कृलष स.सं.लि, 

खजदजनाबारी झापा 
3 4 7 43 74 117 1,713,031 

४ 
श्री िा·लि· कृलष स.सं.लि, खजदजनाबारी, 

झापा 
9 0 9 16 15 31 870,468 

५ 
श्री बेििार कृलष स.सं.लि, खजदजनाबारी 

झापा 
3 6 9 6 21 27 427,074 

६ 
श्री िािी गजरांस मलहिा कृलष 

स.सं.लि, शलनश्चरे, झापा 
9 0 9 472 45 517 10,557,586 

७ 
श्री साना लकसान कृलष स.सं.लि, 

खजदजनाबारी 
3 8 11 364 184 548 52,184,996 

८ 
श्री अर्जुनधारा कृलष 

स.सं.लि,अर्जुनधारा, झापा 
11 0 11 36 74 110 2,657,489 

९ 
श्री शलनश्चरे साना लक.कृलष स.सं.लि,  

शलनअर्जुन  
11 0 11 22 10 32 32,000 

१० 
श्री अर्म्बरी मलहिा कृलष स.सं.लि, 

शलनश्चरे 
9   9 40 10 50 171,100 

११ श्री पररश्रमी कृलष स.सं.लि, शलनश्चरे 4 7 11 9 17 26 2,600 

१२ श्री गलतशीि कृलष स.सं.लि 3 8 11 12 15 27  

१३ श्री सजलनलश्चत भलर्ष्र् कृलष स.सं.लि 2 9 11 6 19 25  

१४ श्री िजह न कृलष स.सं.लि  3 6 9 8 19 27  

  
जम्मा 83 55 138 1687 545 2232 77083933 

श्रोत: अर्ुानधारा न.पा., िृबष बर्विास साखा 
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ख) सजपारी सहकारी संस्था लि. हरुको लर्र्रण 

क्र.सं. संस्थाको नाम ठेगाना 
संिािक सदस्र् 

कज ि कारोबार 
म. पज. र्म्मा म. पज. र्म्मा 

१ श्री गौमजखी सजपारी स.सं.लि, शलनश्चरे 
2 5 7 9 40 49 259,505 

२ 

श्री बाण्गगंा सजपारी उ्पादक 

स.सं.लि,अर्जुनधारा 
10 3 13 35 6 41 431,092 

३ 

श्री लसंहरे्श्री सजपारी उ्पादन तथा 

प्रशोधन स.सं.लि, खजदजनाबारी 
3 8 11 10 15 25 7,500 

४ 
श्री शलनश्चरे सजपारी स.सं.लि, शलनश्चरे 3 6 9 9 16 25 689,700 

 

जम्मा 18 22 40 63 77 140 1387797 

श्रोत: अर्ुानधारा न.पा., िृबष बर्विास साखा 

 

ग) तरकारी तथा फिफूि सहकारी संस्था लि. हरुको लर्र्रण 

क्र.सं. संस्थाको नाम ठेगाना 
संिािक सदस्र् 

कज ि कारोबार 
म. पज. र्म्मा म. पज. र्म्मा 

१ 
श्री बांसबारी तरकारी तथा फिफूि 

स.सं.लि, अर्जुनधारा, झापा 

4 7 11 22 18 40 971,925 

२ 
श्री लर्शजद्ध तरकारी तथा फिफूि 

स.सं.लि, अर्जुनधारा, झापा 

3 6 9 24 23 47 428916 

३ 
श्री लदब्र् तरकारी तथा फिपmूि 

उ्पादक स.स.लि,खजदजनाबारी 

4 7 11 24 6 30 30,000 

४ 
श्री लहमिजिी फिपmूि तथा तरकारी 

उ्पा.स.सं.लि, अर्जुनधारा  

3 6 9 12 13 25 27,100 

 

र्म्मा 14 26 40 82 60 142 1457941 

श्रोत: अर्ुानधारा न.पा., िृबष बर्विास साखा 

७४. पशज सेर्ा केन्र, उपकेन्र, कृषक समहू 

तालिका ६०: पशज सेर्ा केन्र, उपकेन्र  

र्डा 

नं. 

िोि लबर्रण सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु न. 

९ किहर डाडा पशज सेर्ा केन्र, अर्जनुधारा पदमिाि राई (पशज लबभाग अलधकृत) 9852681644 

श्रोत  : अर्ुानधारा नपा पशु बबभाग प्रर्ुख  
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७५. ह िाक सेर्ा केन्द 

तालिका ६१: ह िाक सेर्ा  

क्र.सं. लर्र्रण समिेेको 

र्ाडुहरु 

कार्ाुिर्िे ओगिेको 

क्षेत्रफि कट्ठा 

कमिुाुरी 

संख्र्ा 

सम्पकु व्र्लक्त 

१ शलनश्चरे इिाका ह िाक सबै ३ ५ र्जर्रार् आिार्ु 

२ अलतररक्त ह िाक 

कार्ाुिर्, खजदजनाबारी 

१,२,३ १ ४ कमिा गौतम 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

७६. नपाका हािका भर्नहरु 

तालिका ६२: नगरपालिकाका हािका भर्नहरु  

र्ाडु नं. लर्र्रण स्थान 

२ र्डा कार्ाुिर् खजदजनाबारी 

३ र्डा कार्ाुिर् खजदजनाबारी 

७ र्डा कार्ुिर् अर्जनुधारा 

८ नगरपालिकाको मजख्र् भर्न शलनश्चरे 

८ र्डा कार्ुिर्को भर्न शलनश्चरे 

श्रोत: अर्ुानधारा नगरपाबलिािो िायाालय  

७७. र्सपाकु र्ा र्स स्िेशन 

तालिका ६३: नगरपलिका लभत्र रहकेा बसपाकु तथा बस स्िेसन  

र्ाडु न. बस पाकु/स्िेशन िोि  

२ खजदजनाबारी िोक बस/ ि्र्ाक्सी स्िेशन खजदजनाबारी  

३ गरुर्ा िोक बस/ि्र्ाक्सी स्िेशन गालबस िोक  

५ ओम िोक बस स्िेशन ओम िोक  

८ शलनश्चरे बस/ि्र्ाक्सी स्िेशन शलनश्चरे  

९ प्रणामी मलन्दर िोक बस स्िेशन प्रणामी िोि  

९ िार िरे िोक बस स्िेशन िारिरे  

११ िेक बहादजर लगरर बस पाकु बसपाकु  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२  
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७८. लसिांईको स्रोत 

तालिका ६४: लसिाई स्रोत उपर्ोग गने िरधजरीहरू 

र्ाडु न. कज िो पैनी बोररंग पम्पसेि इनार बखपेानी र्रुर्ा 

१ ८८२ २४ ६ १३ ४९३ ५१ 

२ ९११ २ ८ १ ४४५ ४ 

३ ७०२ ३५ १० १ ३२२ १० 

४ ५८७ ५२ १६ १ १७३ ० 

५ ५३८ २२ १९ ० ३३ ० 

६ ५८ १ ११ १ २ १ 

७ २६१ ४२ ८ ० ९ ० 

८ ४२ ६ ५५ ४ ४ ३ 

९ १०० १०१ ७० ६ ४६ ० 

१० १०८ ४६ १३ ७ १८ ० 

११ २०० १२ २ १ ६४ ० 

र्म्मा ४,३८९ ३४३ २१८ ३५ १,६०९ ६९ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 

७९. ताितिैर्ा र प्राकृलतक पोखरीको नाम (लसमसार/रामसार क्षेत्र समते) 

(क) सािबारी लसमसार क्षेत्र 

सािबारी लसमसार तथा पर्ुिकीर् क्षेत्र झापा लर्ल्िाको अर्जनुधारा नगरपालिकाको र्डा नं. ९ मा अर्लस्थत छ । 

स्थानीर् नमजना सामजदालर्क र्नलभत्रको सजखानी सलहद स्मलृत उद्यान अन्तगतुको र्स लसमसारक्षेत्रिाई पर्ुिकीर् 

स्थिको रूपमा लर्कास गररएको हो। परू्–ुपलश्चम रार्मागबुाि उत्तर िगभग दजई लकिोलमिको दरूीमा रहकेो ७६.१ 

हके्िर क्षेत्रफि भएको सामजदालर्क र्नको भ–ूभागमध्र्े कररब ४ हके्िर र्ो लसमसार क्षेत्रिे ओगिेको छ । र्स 

लसमसार के्षत्र संग ैर्हाुँ नेपािकै ठजिो कछज र्ा उद्धार तथा संरक्षण केन्र पलन अर्लस्थत छ । 

आलथुक आम्दानीिाई समते मध्र्नर्र राख्दै पोखरीमा व्र्र्सालर्क रूपमा डजङ्गा सञ्िािन गने गररएको र 

पोखरीमा माछापािन समते गररएको छ।  
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लित्र १८: सािबारी लसमसार तथा पर्ुिकीर् क्षेत्र (फोिो: बोइ इगर)  

(ख) कैदिे – र्न तथा लनमाुणाधीन ताि/पोखरी क्षेत्र 

 
लित्र १९: अर्जनुधारा नगरपालिका र्ाडु न ३ अन्तगुतको कैदिे र्न के्षत्रमा लनमाण ुभइरहकेो फाल्गजनन्द 

बािबािीका पोखरी (फोिोः खगने्र लिङ्गदने) 
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(ग) कािीखोिा – र्न तथा लनमाुणाधीन ताि/पोखरी क्षेत्र- अर्जनुधारा – २  

 

लित्र २०: लनमाुणाधीन कािीखोिा लसमसार तथा पर्ुिकीर् क्षेत्र अर्जनुधारा -२, झापा  

८०. नपाको िाढाको र्स्तीबाि सम्बलन्धत नपाको केन्र पजग्न िाग्ने अनजमालनत समर् (िण्िा) 

तालिका ६५: नपाको िाढाको र्स्तीबाि सम्बलन्धत नपाको केन्र पजग्न िाग्ने अनजमालनत समर् 

र्ाडु नं. नगरपालिका कार्ाुिर्दलेख प्र्र्ेक र्डाकेन्र 

सम्मको दरूी 

नगरपालिका कार्ाुिर् पजग्न िाग्ने अनजमालनत 

समर् 

१ ७.५ लक.लम २ िण्िा ३० लमनेि 

२ ६.८८ लक.लम २ िण्िा 

३ ८ लक.लम २ िण्िा १५ लमनेि 

४ २.५ लक.लम ३० लमनेि 

५ ४.३ लक.लम १ िण्िा १५ लमनेि 

६ २.६ लक.लम ३० लमनेि 

७ २ लकमी ३० लमनेि 

८ नगरपालिका केन्रबाि ८ न र्ाडु कर्ाुिर्  १० लमनेि  

९ २.५ लक.लम ४५ लमनेि 

१० ४ लक.लम १ िण्िा 

११ ५ लक. लम १ िण्िा २५ लमनेि 
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र्ाडु न. र्डा कार्ुिर्को लबर्रण दजरी (लक.लम) 

१ र्ाडु न. १ को कार्ाुिर् ७.५० लक.लम 

३ र्ाडु न. २ र ३ को कार्ाुिर् ६.८८ लक. लम 

५ र्ाडु कार्ाुिर् ४,५,र ७ को कार्ाुिर् १.३७ लकमी 

८ र्ाडु कार्ाुिर् ६, ८, ९, १० र ११ को कार्ाुिर् ०. ९५ लक. लम (९५० लमिर) 

श्रोत  : Google Maps
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८१. र्ैंक तथा लर्त्तीर् संस्था 

तालिका ६६: नगरपालिकामा अर्लस्थत बैंक, सहकारी तथा लर्त्तीर् संस्था  

र्ाडु न. िोि बैंक तथा लर्त्तीर् सस्थाको नाम दताु दताु बष ु सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु न. 

१ पजतालििोक श्री लसस्ने कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६९ आस्था आिार्ु ९८१७००८८२९ 

१ मदनपजर हाम्रो स्र्ाबिम्बी सामालर्क उध्र्लम मलहिा सहकारी संस्था लि. छ २०६९ लसर्नुा मगर ९८०२७३५८८१ 

१ सातकिेरी श्री प्रगलत बह उदशे्र् सहकारी संस्था लि. छ २०६१ लदनेश लिलमरे ९८४२७१०२११ 

३ अमिे श्री सरृ्ना बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०६१ मोहन ितानी ९८१७०५२३६८ 

३ खजदजनाबारी-बर्ार अलभर्ान नेपाि बह  उदशे्र् सहकारी संस्था लि. छ २०५९ हरर र्ाग्िे ९८५२६७९०१३ 

३ कज म्मीिार श्री कज लम्मिार बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०५५ िाि बहादजर गजरुङ ९८०६०६६५२७ 

३ आइतबारे श्री सजखानी कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६६ शालन्तराम अलधकारी ९८४२७३४४२३ 

३ खजदजनाबारी-बर्ार श्री प्रलतभा मलहिा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६२ सलमक्ष्र्ा भजर्ेि ९८०४९८८६७२ 

३ र्जकेखाड़ी श्री कोलपिा बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०५६ सोभा अलधकारी ९८१७९०४६६० 

३ बेल्िार श्री बेल्िार कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६७ लनि कण्ठ पौडेि ९८४२७११८८५ 

३ गालबसिोक श्री साना लकसान कृलष सहकारी सस्था लिलमिेड छ २०५४ राधा कृष्ण खनाि ९८४२६७२७४९ 

३ गालबसिोक श्री खजदजनाबारी कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६५ खगने्र ढजंगिे ९८१६९५६६०१ 

३ गालबसिोक श्री लदब्र् तरकारी तथा फिफज ि कृलष सहकारी संस्था लि.     कमिा आिार्ु ९८४२७२५०२७ 

४ रातेखाि श्री र्नलमिन मलहिा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६४ कल्पना खत्री ९८४२६४०४७१ 
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र्ाडु न. िोि बैंक तथा लर्त्तीर् सस्थाको नाम दताु दताु बष ु सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु न. 

४ दलहझोडा श्री र्नकल्र्ाण बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०५४ तेर् र्ोंहांग ९८१४९६४९४७ 

४ भांगबारी श्री िाुँदनी बह उदशे्र्ीर् सहकारी संस्था लि. छ २०५७ 

ज्ञान बहादर 

अलधकारी ९८४२७५५३३१ 

४ भांगबारी श्री नमजना बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०५९ लबदजर भट्टराई ९८५२६७८९४१ 

४ भांगबारी श्री आधजलनक कृषक समहू छ २०६३ रार्ज काफ्िे ९८४२६७८२०९ 

५ फज िबारी श्री अर्जनुधारा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६३ राम बहादजर काकी ९८१६९६११४७ 

५ बाुँसबारी श्री बाुँसबारी तरकारी तथा फिफज ि उ्पादक कृषक सहकारी संस्था 

लि. छ २०७९ खड्ग प्रसाद िौर्न ९८४२६७००६९ 

५ िक्ष्मीपजर ् श्री बािडेाुँगी बह उदशे्र्ीर् सहकारी संस्था लि. छ २०७९ र्जबरार् ररर्ाि ९८४२६३४३०९ 

५ फज िबारी श्री अर्जनुधारा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७९ तारा प्रदाद बराि ९८४२६९९८७४ 

६ समाबेसी िोि श्री गलतशीि कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६४ अलनि खत्री ०२३-५४४२७८ 

७ रमाइिो बलस्त श्री र्िर्िा कृषक समहू छ २०७० तारा भट्टराई ९८०८६८८३२८ 

७ लमिडाुँडा श्री मलहिा िेतना  बह उदशे्र्ीर् सहकारी संस्था लि. छ २०५८ उमा थापा - 

७ लमिडण्डा श्री सर्पत्री बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०७९ लभम बस्नेत ९८१४९६३९०२ 

७ लमिडाुँडा श्री पजरुष र्ागरुक कृषक समहू छ २०७० बबी श्रेष्ठ ९८४२६९७७४१ 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री सतासी बह मजखी सहकारी संस्था लि. छ २०५३ लबकाश किजर्ाि ९८०१४५६११५ 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री सदार्र कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७१ तजिषा प्रदान ९८४२६३४९८७ 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री शलनश्चरे सानालकसान सहकारी संस्था लि. छ २०७१ भरैब खड्का ९८१७९८४५८३ 
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र्ाडु न. िोि बैंक तथा लर्त्तीर् सस्थाको नाम दताु दताु बष ु सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु न. 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री र्िेर्श्र बह उदशे्र्ीर् सहकारी संस्था लि. छ २०७१ गोलबन्द खलतर्डा ९८५२६७४३८५ 

८ खानेपानी िोि श्री गौमजखी सजपारी सहकारी संस्था लि. छ २०६८ सेखर अलधकारी - 

८ लसनेमा हाि 

श्री प्रज्र्िा अपाङ्ग तथा मलहिा बित तथा ऋण सहकारी संस्था 

लि. छ २०४८ इलन्दरा दाहाि ९८१६९३२८३१ 

८ लसनेमा हाि श्री लर्र्श् शालन्त गजम्बा कृलष सहकारी संस्था लि छ २०७० लदि मार्ा तामांग ०२३-४६५२१० 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री सहनशीि मलहिा सहकारी संस्था लि. छ २०६६ शरे्ाु पम्फा लब.क ९८४२६९९५५० 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री ऋलद्ध लसलद्ध मलहिा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७० कज सजम राइ ९८४२६४०५५४ 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री पजबाुधु कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७० कमि बहादजर भण्डारी ०२३-४६५२६३ 

९ प्रणामी िोि श्री गाउुँ र्रीबजिी उ्पादन तथा प्रसोधन सहकारी संस्था लि. छ २०६८ र्न तामांग ९८६२६४०००३ 

९ कलिस्थान िोक श्री कालिका बह उदशे्र्ीर् सहकारी संस्था लि. छ २०५९ दामोदर दाहाि ९८५२६८२३०० 

९ पाडारीखाि िोक श्री र्नर्ीलर्का सहकारी संस्था लि. छ २०७१ खमे नेपाि ९८४२६४०११५ 

१० सेलतपानी श्री ज्र्ोलत उन्नत गाइ पािन समहू छैन   लित्र बहादजर किजर्ाि ९८४२६८१७६७ 

११ बसपाकु श्री नर्ालदप बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०६८ अशोक कज मार भजतेि ९८५२६७१६४४ 

११ लमिडाुँडा श्री प्रोफेशनि हले्प िाइन कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७१ कृष्ण श्रेष्ठ ९८४२७६५७७१ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 



अर्जुनधारा नगरपालिका बहृत परु्श्लित्र २०७४  | Arjundhara Municipality Profile 2017 99 

८२. खजिा के्षत्र 

लतब्र सहरीकरण भ ैरहकेा नगरपालिकामा  सार्रु्लनक खजिा ठाउुँ भौलतक संरिनािे भररुँद ैगदाु ्र्स बाि लर्लभन्न 

प्रकारका समस्र्ाहरु उ्पन्न गने गदछु  । र्निन्र् र्लृद्धसुँग ै खजिा क्षेत्र खजलम्िुँद ैगए पलन संरक्षणका िालग स्थानीर् 

तहिे खजिा के्षत्रको अबधारण अलि सानजु पने दलेखन्छ । सहरी सौन्दर्ु तथा सामालर्क र सांस्कृलतक महत्त्र्का 

खजिा के्षत्रको प्र्र्क्ष  प्रभाब स्थानीर् समजदार् संगसंग ैस्थानीर् तह बढी उत्तरदार्ी ह नज र्रुरी छ । 

अर्जनुधारा नगरपालिका नर्ाुँ नगरपालिका भएको ह नािे ११ र ८ र्ाडु बाहके सहरीकरणको गलत कम छ । र्ाडु 

११ र ८ मा व्र्ापाररक प्रर्ोर्नका भौलतक संरिनािे भररन िागकेा छन ्। लबताुमोड  बसपाकुमा व्र्ापाररक ‘केन्र 
बन्न थालिसकेको छ  तसथ ुसहररकरण तफु उन्मजख र्ाडु हरुको खजिा के्षत्र लनती लनमाुण गरर कार्ाुन्र्र्न गनजु र्रुरी 

छ। 

८३. अिि सम्पती लर्र्रण 

 लर्र्रण उपिब्ध ह न नसकेको । 

८४. धालमकु स्थि 

तालिका ६७: नगरपालिकामा अर्लस्थत धालमकु आस्थाका केन्रहरु  

क्र.स. मलन्दर को नाम धालमकु आस्था र्ाडु 

नं 

िोि मलन्दरतथा प्रलतमाहरु 

१ श्री संकरािार्ु लपठ लहन्दज १ साधजिार सरस्र्लत, लशर्, र्ोग्र् कज ण्ड, 

दजगाु मलन्दर 

२ श्री गार्त्री मलन्दर लहन्दज १ बरपीपि िोक गार्त्री दरे्ी, गणशे, लशर् 

३ होसंना मण्डिी 

सािबलन्द 

लक्रलश्चर्न १ साधजिार पजिलपठ बेदी, कृश 

४ श्री लबष्णज पंिार्न मलन्दर लहन्दज २ डजलम्रबोिे दजगाु, गणशे, लशर् पार्ुती 

५ र्ागलृत मासी मण्डिी लक्रलश्चर्न २ गाुँर्ाबारी क्रस, बाइबि 

६ श्री लत्रपजरेशोर सीबािर् लहन्दज ३ मलन्दर िोि लशर्, गणेश, िक्ष्मीनारार्ण 

७ ओम कारेशोर लसभ 

पन्िार्ान 

लहन्दज ३ कज लमिार लशर्, दरे्ी दजगाु, गणशे 

८ डु्रक नोबजु िोलिंग गजम्बा बजदलधस्ि ३ कैदिे बजद्ध, गजरु ररम्पोंिे, 

फपच्र्ान्ग्रासी 

९ सारा लक्रलस्िर्न िट्टान 

मण्डिी खजदजनाबारी 

लक्रलश्चर्न ३ गालबस िोक क्रस 
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क्र.स. मलन्दर को नाम धालमकु आस्था र्ाडु 

नं 

िोि मलन्दरतथा प्रलतमाहरु 

१० श्री दजगाु पान्िार्ान 

मलन्दर 

लहन्दज ३ बेल्िार दजगाु, गणशे, लशर् पार्ुती 

११ नेपाि लक्रलस्िर्न ििु लक्रलश्चर्न ३ अमिे लर्सस 

१२ लबलिबस ुििु लक्रलश्चर्न ३ डाुँडा गाउुँ लर्सस 

१३ लकरात मलंगम 

खजदजनाबारी 

लकराुँत ३ कैदिे लमन्िोस, बजद्ध, सजर्ु 

१४ ग्रेस िि ु लक्रलश्चर्न ३ कैदिे क्रस 

१५ श्री सबेशोर लशभ 

पंिार्न मलन्दर 

लहन्दज ३ कैदिे लशर् प्रर्तुी, लबष्णज िक्ष्मी, 

गणशे, सजर्ु दरे्ी 

१६ लबस्र्ासी मण्डिी 

सजखानी 

लक्रलश्चर्न ३ बजढीसजखानी क्रस 

१७ लसंहबालहनीभरकािी 

शलक्तपीठ 

लहन्दज ४ रातेखाि लशब,लसंहबालहनी,गणशे 

१८ गजप्तेर्श्ोरलशर्ािर् मलन्दर लहन्दज ४ बांगडेाुँडा लशब 

१९ श्रीलबन्दबालसनी 

लसंहदबेी मलन्दर 

लहन्दज ४ भांगबारी लसंहदरे्ी 

२० प्रेस्बेतेररना संस्था लक्रलस्िर्न ४ दलहझोडा प्रेसबेतेररर्न 

२१ दजगाुशलक्त समार् 

कल्र्ाण संि 

लहन्दज ४ कौर्ािी दजगाु 

२२ अमरनाथमहाकाि 

बाबा मलन्दर 

लहन्दज ५ फज िबारी लशब,पार्तुी,गणशे,हनजमान 

२३ नर् दजगाुपंिर्ान मलन्दर लहन्दज ५ िक्ष्मीपजर नर्दजगाु 

२४ स्संगनेपाि लहन्दज ५ बैसाबाडी अनजकज िठाकज र 

२५ दजगाुमलन्दर लहन्दज ५ बैसाबाडी दजगाुकािी 

२६ सेदजपुक्षोर्ोलिन्ग गजम्बा बजदलधस्ि ५ पालनकि नमो बजद,्गजरु राम्पेके्ष 

२७ श्री कृष्णप्रणामी मलन्दर लहन्दज ५ िक्ष्मीपजर कृष्णा 

२८ िक्ष्मीपजरबालप्तस ििु लक्रलस्िर्न ५ िक्ष्मीपजर लर्सस 

२९ िक्ष्मीनारार्ण मलन्दर लहन्दज ५ कन्िनमाग ु िक्ष्मीनारर्ण 

३० पालथभरामलन्दर लहन्दज ६ िक्ष्मीपजर दबेीपालथभरा 

३१ श्रीभीमसेन थान मलन्दर लहन्दज ६ दासपजि लभम 
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क्र.स. मलन्दर को नाम धालमकु आस्था र्ाडु 

नं 

िोि मलन्दरतथा प्रलतमाहरु 

३२ मातामलन्दर लहन्दज ६ मातामलन्दर लशर्,कािी,हनजमान 

३३ दजगाुमलन्दर लहन्दज ६ कप्तानबारी दजगाु 

३४ नेपािएर्रं्लेिकि 

बालपि्स कन्भने्सन 

लक्रलस्िर्न ६ लबहानीिोि लर्सस 

३५ बैलदक सनातन लहन्दज धम ु

महा अलभर्ान 

लहन्दज ७ अर्जनुधारा   

३६ अर्जनुधारार्िेर्श्र धाम लहन्दज ७ अर्जनुधारा लशब,हनजमान,लबष्णज 

िक्ष्मी,गणेश,कािीनाग 

३७ गणशेमलन्दर लहन्दज ७ खसीहिी गणशे 

३८ दजगाुपान्िार्ान मलन्दर लहन्दज ७ रमाइिोबलस्त दजगाु 

३९ राधा कृष्णमलन्दर लहन्दज ७ राधाकृष्ण राधाकृष्ण 

४० दजगाुपान्िर्ान मलन्दर लहन्दज ७ रमाइिोबलस्त दजगाु 

४१ लशद्धबाबाब्राहदशेी लहन्दज ७ खसीहिी बाबा 

४२ हनजमानमलन्दर लहन्दज ८ शलनस्िरेबर्ार हनजमान 

४३ लशर्ािर्मलन्दर लहन्दज ८ खानेपालनिोि लशबमलन्दर 

४४ लकराुँत र्ाक्थजम िजम्िजंग 

संि 

लकराुँत ८ शलनस्िरे बर्ार लकराुँतेर्श्र महादरे् 

४५ र्ीर्नज्र्ोलत लिबेि 

िि ु

लक्रलस्िर्न ८ नारार्ाणिोक लर्र्ानमासुि 

४६ साई राममलन्दर लहन्दज ८ सातपत्रे साईराम 

४७ कग्तेतीदजगाु मलन्दर लहन्दज ८ शलनस्िरेबर्ार दजगाु 

४८ लकराुँत र्ार्ोख्हा लकराुँत ८ लसनेमा हि   

४९ श्रीभजर्नेर्श्र लशब 

पान्िार्ान आनन्द धाम 

लहन्दज ९ सािबाड़ी लशर्,हनजमान,गणशे 

५० लबष्णजपान्िार्ान मलन्दर लहन्दज ९ लमिनिोक   

५१ भागर्तभलक्त आश्रम लहन्दज ९ गोल्डधाप लहन्दज 

५२ श्री कृष्णप्रानामी मलन्दर लहन्दज ९ प्रानामीिोि कृष्ण 

५३ श्रीकलिस्थान बजद्ध गजम्मा बजदलधस्ि ९ कलिस्थानिो

क 

गौतमबजद्द 
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क्र.स. मलन्दर को नाम धालमकु आस्था र्ाडु 

नं 

िोि मलन्दरतथा प्रलतमाहरु 

५४ सजनजर्ार समार् लकराुँत ९ सािबारी   

५५ पालथभरादरे्ी लहन्दज ९ बाह्रिरेिोि दबेीपालथभरा 

५६ सप्त ऋलषगजरुकज ि 

लबद्याआश्रम 

लहन्दज ९ लमिनिोक . 

५७ श्री हररभक्त मलन्दर लहन्दज ९ िारिरेिोक लदर्ो किसिेपजर्ा गररन्छ 

५८ सलबिामलन्दर लहन्दज ९ गोल्डधाप कृष्ण 

५९ लकरातेर्श्र महालन्गम लकराुँत ९ गोल्डधाप   

६० सेन्रि ििु अफ लक्रस्ि लक्रलश्चर्न ९ गोल्डधाप   

६१ श्रीमहारानी मलन्दर बजदलधस्ि १० कलिझोडा बजद्ध 

६२ र्िकन्र्ाउपकर केन्र लहन्दज १० िजथाई दजगाु 

६३ िी लर्िब्र्ालप्िस्ि इसाई ११ बजट्टाबारी   

६४ गौरी शकंरलसर्ािर् 

मलन्दर 

लहन्दज ११ सािबारी लशब 

६५ उमामहरे्श्र लशर्ािर् 

मलन्दर 

लहन्दज ११ सािबारी लशर् 

६६ भरकािीमलन्दर लहन्दज ११ सािबारी भरकािी 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

८५. सडक सञ्र्ािको लर्द्यमान अर्स्था 

तालिका ६८: नगरपालिका लभत्र रहकेा सडक संर्ाि 

क्र.सं. सडकको नाम सडकको 

र्गीकरण 

िम्र्ाई 

लक.लम. 

सडकको 

औसत 

िौडाइ 

(लफि) 

सडकिे 

सेर्ा पजगकेा 

र्डाहरु 

१ लबताुमोड-खजदजनाबारी-दानाबारी सडक  ग्राबेि  ११ ३० लफि १,२,८, ६ 

२ शलनश्चरे–िारपाने कािोपत्रे ३.८ २४ लफि ५ 

३ शलनश्चरे होक्से रोड कािोपत्रे ३.९ २४ लफि ८, ९ 

४ महानन्दिोक–मातामन्दीर रोड कािोपत्रे १ २४ लफि ५, ९ 

५ शलनश्चरे खजदजनाबारी गढीसम्मको सडक कािोपत्रे २.४ २६ लफि ७, ८ 

६ िक्ष्मीपजर–अर्जनुधारा शलनश्चरे रोड कािोपत्रे ०.९२ २४ लफि ८, ७, ५ 
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क्र.सं. सडकको नाम सडकको 

र्गीकरण 

िम्र्ाई 

लक.लम. 

सडकको 

औसत 

िौडाइ 

(लफि) 

सडकिे 

सेर्ा पजगकेा 

र्डाहरु 

७ अर्जनुधारा–िक्ष्मीपजर–ििैाडजब्बा सडक ग्राभिे ७ १८ लफि ५, ४,  

८ िारपाने–शलनश्चरे रोड  ग्राभिे २.८ २४ लफि ४, ५ 

९ शलनश्चरे–कप्तानबारी–लमि–लिर्ार्बारीसम्मको सडक  ग्राभिे १.५ २४ लफि ८, ५ 

१० कम्ताबारी–िक्ष्मीपजर सडक ग्राभिे १.४ २४ लफि ८, ६ 

११ िक्ष्मीपजर–कृष्ण प्रणामी सडक ग्राभिे २ २६ लफि ९, ६ 

१२ शलनश्चरे खानेपानी ह द ैधाइर्न िारािी सडक ग्राभिे ५.५ २६ लफि ९, १०, ११ 

१३ िक्ष्मीपजर–सािबाडी सडक १, २ ग्राभिे १.७ २४ लफि ६, ११, ९ 

१४ सािबाडी–कालिस्थान िोक सडक ग्रभिे २.३ २४ लफि ९, १० 

१५ कालिस्थान धाइर्न सडक ग्राभिे ३.५ २४ लफि ९, १० 

१६ शलनश्चरे खजदजनाबारी गढी दलेख मदनपजर सडक खण्ड ग्राभिे १.६ २६ लफि ७, ४ 

१७ र्रुर्ा लमिडाडा सडक ग्राभिे ३ २० लफि ७, ४ 

१८ गोसखान–भाङबारी सडक कच्िी २.३ १८ लफि ७, ४ 

१९ रातेखाि–दहीर्ोडा सडक  कच्िी १.८ १८ लफि ४ 

२० भाङबारी–खजदजनबारी र्जकेखाडी सामजदालर्क बन र्ाने 

बािो 

कच्िी ०.८ १६ लफि ४ 

२१ मदनपजर रातेखाि सडक कच्िी ३.२ १६ लफि ७, ४ 

२२ खजदजनाबारी िोक- बेििार- सालठमजरे सडक  ग्राबेि  ४.८ २५ लफि २, ३ 

२३ खजदजनाबारी- झिेेनी-सातकिेरी सडक  ग्राबेि  १.८ २० लफि २, १ 

२४ गरुर्ा िोक-बेििार- बरको रुख सम्म  ग्राबेि(कच्िी  २.२ २० लफि ३, २, 

२५ गरुर्ा िोक-बांगिेोक (पजरानो शरणाथी लशलबर)- 

शसस्त्र प्रहरी बि  

ग्राबेि  १.६ २० लफि ३ 

२६ खजदजनाबारी िोक-सर्पत्री िोक- कैदिे- शब ् दोहन 

िाि 

ग्राबेि  १.७ १८ लफि ३ 

२७ दजगाुपजर-र्जकेखाड़ी-सजखानी-दानाबारी सडक  ग्राबेि  ७.८ २० लफि ३ 

२८ कज म्मीिार-भानज लनमालब -मलन्दरिोि -लभलत्रगाउ सडक  ग्राबेि(कच्िी  ५.७ १६ लफि ३ 

२९ शकंरािार्ु माग ु (मदनपजर-शालन्तिोक-साधजिार) मजख्र् 

सडक  

ग्राबेि  ५.६ २० लफि १ 
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क्र.सं. सडकको नाम सडकको 

र्गीकरण 

िम्र्ाई 

लक.लम. 

सडकको 

औसत 

िौडाइ 

(लफि) 

सडकिे 

सेर्ा पजगकेा 

र्डाहरु 

३० लबररंग-लसस्ने-सातकिेरी  कच्िी  १.९ १६ लफि १ 

३१ मदनपजर-नेत-ेसातकिेरी बीिबािो  कच्िी  १.८ १६ लफि १ 

३२ बगरिोि-शालन्तिोक-हिजमासा-खरेैनी (बफुल्र्ांग 

सडक) 

कच्िी  ३.५ १६ लफि १ 

३३ बनाराशी िोक - गणशे लनमालब -शकंरािार्ुलपठ  ग्राबेि(कच्िी  १. १६ लफि १ 

३४ साधजिार-मािे-मालथल्िोमािे कच्िी  ३.८ १६ लफि १ 

३५ सरस्र्लत प्रालर्-झिेेनीबीि-खाि सडक  कच्िी १.९ १२ लफि २ 

३६ लमिनिोक-िांगलिंग-राते  कच्िी  १.७ १६ लफि २ 

३७ कैदिे-शब ्दोहन िाि-र्जकेखाड़ी कच्िी  १.७ १६ लफि ३ 

३८ लिंग्देंन िोक-झोडा कच्िी  ०.९ १६ लफि ३, २ 

३९ कान्छीबर्ार (बेििार)- गार्ाबारी- बफुल्र्ांग सडक  कच्िी ४.४ १२ लफि २ 

४० राते-शालन्त सा.बा.उ. -राते लसरान सडक  कच्िी  २. १२ लफि २ 

४१ भोिेनी-बेल्िार कच्िी  १.६ १२ लफि २ 

४२ सातकिेरी-झिारे कच्िी  ३. १२ लफि १ 

४३ र्जकेखाड़ी-िांगलिंग-भांगबारी-शलनश्चरे  कच्िी  १.६ १२ लफि ३ 

४४ िारिरे-सर्पत्रीिोक-र्नकल्र्ाण समार् -सजखानी  कच्िी  १.३ १२ लफि ३ 

४५ ढल्के लपपि-सरस्र्लतप्रा.लब.  कच्िी  १.२ १२ लफि ३ 

४६ ढल्के लपपि-लिहानडाुँडा  कच्िी  ०.५ १२ लफि ३ 

४७ मदनपजरिोक- िक्र तामांग को िर कच्िी  १.७ १२ लफि १ 

४८ साधजिार-लदिबहादजरिोक-नेत ेखोिा  कच्िी  १. १२ लफि १ 

४९ लदिबहादजर िोक -गौमजखी र्ाने बािो  कच्िी  १.१ १२ लफि १ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

८६. लनमाुणाधीन नगर स्तरीर् सडकहरु 

तालिका ६९: लनमाुणाधीन सडकहरु  

क्र.सं. सडकको नाम र्ाडु नं. 

१ िक्र िोकबाि लसंहदरे्ी मालर् सडक स्तरउन्नलत (शकंरािार्ु माग)ु  अर्जनुधारा–१ 

२ शकंरािार्ु लपठबाि र्ीर्न िौक (नमजना मागु) ग्राभि अर्जनुधारा–१ 
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क्र.सं. सडकको नाम र्ाडु नं. 

३ मदनपजर सातकिेरी ह द ैअठारे सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–१ 

४ मानबहादजर तार्पजररर्ा िर ह द ैमदनपजर माग ुस्तरउन्नलत अर्जनुधारा–१ 

५ िापज, शालन्त िोि खरैनी झिारे माग ुस्तरउन्नलत अर्जनुधारा–१ 

६ लदिबहादजर िोक ह द ैलर्रान माग ुर खरेैनी पानीिेकी ह द ैबाधे खोल्सीसम्म सडक 

स्तरउन्नलत 

अर्जनुधारा–१ 

७ थनलसंह िोक दलेख तेते माग,ु िंक लिमिेको िर ह द ैपजर् ुलर्ररङ माग,ु गौमजखी माग,ु 

रुपक खलतर्डाको िर पजर्कुो बािो ममतु पिास हर्ारका दरिे 

अर्जनुधारा–१ 

८ र्कैलल्पक शकंरािार्ु माग ुसतरउन्नलत अर्जनुधारा–१ 

९ राते र्ज्ञ प्रसाद अलधकारीको िरबाि िन्र प्रसाद आिार्ुको िर हद ैिािगढी 

सडक ममुत 

अर्जनुधारा–२ 

१० बािकृष्ण खनािको िर अगालडबाि अर्जनु गर्मरेको िर र्ाने बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–२ 

११  गोपाि अलधकारीको िर ह द ैरार्न सापकोिाको िरसम्म र र्ाि कष्ण खनािको 

िरबाि पजर् ुर्ाने सडक स्तरउन्नलत 

अर्जनुधारा–२ 

१२ ढजङगाखजरीबाि िौरासे ह द ैर्ाने सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–२ 

१३ लतनखजिे बरदरे्ी राते लभत्ता ह द ैिािगद्धीसम्म र्ाने सडक स्तरउन्नलत  अर्जनुधारा–२ 

१४ नरबहादजर आिार्ुको िर पजर्बुाि भीम लिलमरेको िर अगालडसम्म र साठीमजरे सडक 

खण्ड ममतु 

अर्जनुधारा–२ 

१५ थानानाथ सजर्देी किेिर पलश्चमबाि झोिजङग ेपजिसम्म सडक ग्राभि र लडल्िी 

गजे जरुङको िर दलक्षणाबि पजर् ुर्ाने सडक लर्स्तार  

अर्जनुधारा–२ 

१६ भक्तबहादजर ररमािको िर अगालडबाि इिाका बािोसम्म र होम िापागाईको िर 

अगालडबाि बािकृष्ण खड्काको िर ह द ैर्ाने सडक ममुत 

अर्जनुधारा–२ 

१७ लप.ए.नेपािबाि दलक्षण झने बािो र नगने्र खनािको िर  छेउबाि शलनश्चरे र्ाने 

मजि बािो र्ोड्ने सडक ममुत 

अर्जनुधारा–२ 

१८ हरी लिलमरेको िर अगालडबाि पजर् ुर्ोग कज मार बरािको िर अगालड ह द ैिािगढी 

र्ाने बािो ममतु 

अर्जनुधारा–२ 

१९ नर्ज्र्ोलत आधारभजत लर्द्यािर्बाि िािगढी र्ाने बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–२ 

२० गार्ाबारी िािेिार सडक ममुत अर्जनुधारा–२ 

२१ रोम न्र्ौपानेको िर पलश्चम पजण्र् बास्कोिाको िरसम्मको बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–३ 

२२ र्न खजर्जमको िर पजर् ुह द ैदरे्ीथान कलपिमजणी लमश्रको िरसम्मको सडक ग्रुँभि  अर्जनुधारा–३ 

२३ कण ुशाहको िर दलेख भोिा बरािको िर ह द ैपलश्चम लर्धजर ितानीको िर ह द ैर्ाने 

सडक स्तउन्नलत तथा ग्राभि 

अर्जनुधारा–३ 

२४ शकंर नेम्र्ाङ्को िर दलक्षण अगालड लिर्ाकािी र्ाने बािो ममतु अर्जनुधारा–३ 

२५ कैदिे बजद्ध बराइिी िर अगालड लभत्री गाउं र्ाने बािो ममुत अर्जनुधारा–३ 

२६ सजखाुनी कव्र् ेलनमाुण साझदेारी कार्ुक्रम अर्जनुधारा–३ 

२७ रेनजका खर्ासको िर ह द ैसजखाुनी खोिासम्मको बािो लनमाुण अर्जनुधारा–३ 

२८ बजढी सजखाुनी र्ाने बािो ममुत तथा सजधार  अर्जनुधारा–३ 
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क्र.सं. सडकको नाम र्ाडु नं. 

२९ सालर्क खजदजनार्ारी र्डा न ६ का बािोहरु ममतु अर्जनुधारा–३ 

३० कज सजम ेर्ाने बािो ममुत अर्जनुधारा–३ 

३१ ििु दलेख दलक्षण दलहझोडा लभत्री गाउं र्ाने बािो ममतु अर्जनुधारा–३ 

३२ लशर्नारार्ण दलक्षण सहासी बस्ती लर्न्दार्ालसनी मलन्दर अर्जुनधारा मालर् ह ुँद ैदरे्ान 

िौकबाि गजमानलसं िौकसम्मको बािो ग्राभि 

अर्जनुधारा–४ 

३३ अर्जनुधारा मालर्बाि लमिडाुँडासम्मको बािो ग्राभि अर्जनुधारा–४ 

३४ खानपेानी ह ुँद ैओमिौक नेत्र खड्काको िर र्ोड्ने बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

३५ रमशे थापलिर्ाको िर ह ुँद ैमानबहादजर लनरौिाको िर दलक्षण  र्ाने बािो स्तरोन्नलत अर्जनुधारा–४ 

३६  दजगाुपजर दानार्ारी सडक स्तर उन्नलत अर्जनुधारा–४ 

३७  दनजर्ार माग ुककज र्ािी सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

३८ सानजिौक मदनपजर सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

३९  लशर्नारार्ण प्रालर् अगालडबाि साहासी बस्ती ह द ैलमिडाडा सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

४० गोसखानबाि लशलर्र र्ाने बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

४१  पौडेि िोकबाि र्रुर्ासम्म सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

४२  रेड्क्रस पलश्चम तामाङ गाउं ह द ैपानी िेकी सम्म सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

४३ दरे्ी खड्काको िरबाि लमलनपजि र्ाने सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

४४  रमशे थपलिर्ाको िर ह द ैमान बहादजर लनरौिाको िर दलक्षण बागडेांगी र्ोड्ने 

सडक स्तरउन्नलत 

अर्जनुधारा–४ 

४५ खरेैनी बस्तीबाि खानेपानी ह दै ककज र्ािी ओमिोक र्ोड्ने बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

४६  ल्र्ागजन िोकबाि साहासी बस्ती र्ोड्ने बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

४७  िोकबहादजर बजढाथोकीको िर ह द ैरातेखाि र्ोड्ने सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

४८ अर्जधुारा मालर्बाि लर्न्दर्ालसनी र्ोड्ने सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–४ 

४९ लधमािगाउं िेतनाथको िर ह द ैर्िेर्श्र माग ुर्ोड्ने सडक अर्जनुधारा–५ 

५० खड्ग िौहानको िरबाि परू् ुसरकारी पैनी ओमिोक र्ोड्ने सडक अर्जनुधारा–५ 

५१ नरेन्र नेपािको िरबाि पाण्डापजर र्ोड्ने सडक अर्जनुधारा–५ 

५२ प्रगलत मागकुो सालर्क ९ र ७ को सडक खण्डमा ग्राभि अर्जनुधारा–५ 

५३ िारपाने नारार्ण िौक सडक खण्डको ढकािको पजिबाि तजर्ारी र्ोड्ने सडक, 

अमर माग ु, राम प्रसाद कडेररर्ाको िर छेउबाि दलक्षण दरे्ी भजलम स्कज ि ह द ै

सालर्क ७ र्डा र्ोड्ने बािो, महरे्श्र िोकबाि सकज म्बासी िोि ह द ैदर्ार गाउं बािो 

गुँभि 

अर्जनुधारा–५ 

५४ र्डाका मापदण्ड पजगकेा सडकहरुिाई ग्रेडर िगाई िेर्लिङ गने काम अर्जनुधारा–५ 

५५ भानज भट्टराईको िर ह द ैभानज उमालर् र्ाने बािोमा भल्कएको कल्र्भि लनमाुण र 

सडक स्तरउन्नलत 

अर्जनुधारा–५ 

५६ िक्ष्मीपजर उत्तर लर्लहर्ारे बर्ारबाि पजर् ुपजर् ुपलश्चम रार्माग ुर्ोडने सडक 

स्तरउन्नलत 

अर्जनुधारा–५ 
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५७ पजििोक छातािोक खण्ड कािोपते्र अर्जनुधारा–६ 

५८ ढजङगा डागी ढाडो बािो दरे्ने्र न्र्ौपानेको िरसम्म स्तरउन्नती अर्जनुधारा–६ 

५९ प्रणामी उत्तर तफु तेस्रो बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

६० लर्भत्ती माग ुपलश्चम नलर्न संगौिाको िरसम्म सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

६१ लर्भजत्ती माग ुपलश्चम छत्रपलत मैनािीकोको िरसम्म सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

६२ लर्भजत्ती माग ुपलश्चम दरे्ने्र न्र्ौपानेको िरसम्म सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

६३ लर्भजत्ती माग ुपलश्चम कमिा पौडेिको िरसम्म सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

६४ लर्भजत्ती माग ुपलश्चम दउेकज मारी आिार्ुको िरसम्म सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

६५ लर्हानी िोि पलश्चम तजिमार्ा तामाङको िरसम्म सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

६६ लर्हानी िोि पलश्चम लगता बराकोिीको िरसम्म सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

६७ लर्हानी िोि पजर् ुपजण ुथापाको िर ह द ैखडानन्द गडतौिाको िरसम्म सडक 

स्तरउन्नलत 

अर्जनुधारा–६ 

६८ लर्हानी िोि पजर् ुररता अलधकारीको िरसम्म सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

६९ लनरेन रार्र्शंीको िर अगाडीको बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

७० बसन्त िम्िागाईको िर अगालडको बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

७१ रार्र्शी गाउंको ढाडो बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

७२ पजििोकबाि पजर् ुदलक्षण तफु र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–६ 

७३ इभाम लनरौिाको िर पजर् ुलदर्ाकर परार्जिीको िर सम्म बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

७४ लतिक रेग्मीको िर दलक्षणको तेस्रो बािो सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

७५ कृष्ण लतम्सीनाको िर पजर् ुह द ैर्डा न ११  र्ोड्ने बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

७६ िंक आिार्ुको िरपजर्बुाि ग्रागी माग ुर्ोड्ने बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

७७ छाता िोक पलश्चम दासपजि र्ोड्ने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–६ 

७८ गोलर्न्र बास्तोिाको िर पजर् ुर्डा न ११ र्ोड्ने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–६ 

७९ ज्ञानी बास्तोिाको िर अगालडको ढाडो बािो ग्रुँभि अर्जनुधारा–६ 

८० लित्रा दरे्ी लनरौिाको िर पजर् ुलर्नोद मिेेको िरसम्म बािो ग्राभि अर्जनुधारा–६ 

८१ महने्र भण्डारीको िर अगालडको ढाडो बािो ग्राभि अर्जनुधारा–६ 

८२ िक्ष्मीपजर स्कज ि पलश्चम नेत्र कज मारी पौडेिको िरसम्मको बािो ग्राभि अर्जनुधारा–६ 

८३ दजगाु पौडेिको िर पजर् ुपदम राई िर ह द ैगागी माग ुर्ोडने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–६ 

८४ खगने्र आिार्ुको िर दलक्षण उत्तर र्ाने दजर् ैबािो ग्राभि अर्जनुधारा–६ 

८५ सडक तथा भौलतक पजर्ाुधार ममतु सम्भार अर्जनुधारा–६ 

८६ महानन्द िोक ह द ैलर्हानी िोि कािोपते्र सडक लनमाुण अर्जनुधारा–६ 

८७ होमनाथ सापकोिाको िर दलक्षण लसके प्रलतष्ठान पलश्चम पजर् ुह द ैबािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–६ 

८८ शजभरार् बराइिीको िर उत्तर न्र्ौपाने डाडा बािो ग्राभि अर्जनुधारा–६ 

८९ फागजिाि मागबुाि लर्भजलत्त र्ोड्ने सडक ग्रुँभि अर्जनुधारा–६ 

९० दलधराम ररमाि िर पजर् ुलतन पैनी बािो ग्राभि अर्जनुधारा–६ 
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९१ लडएमी लमिडाडा दाहाि िोक ह द ैबािजर्ािार सडक ग्राभि अर्जनुधारा–७ 

९२ पलर्त्रा खनािको िरबाि मोहन पौडेिको बािजर्ािार सडक ग्रुँभि अर्जनुधारा–७ 

९३ गगंा शाहको िर दलक्षणबाि उमा थापाको िर ह द ैतोरण श्रेष्ठको िरसम्मको सडक 

ग्राभि 

अर्जनुधारा–७ 

९४ र्जर्रार् लधतािको होिबाि पलश्चम फज िमती पजिसम्म ग्राभि अर्जनुधारा–७ 

९५ गढीगाउ पजि छेउबाि र्डा न ८ र्ोड्ने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–७ 

९६ रेडक्रसबाि पलश्चम एकान्तिोि ह द ैसाङ्गिेोि ह द ैलसंबालहनी गौमाता फमसुम्मको 

सडक ग्राभि 

अर्जनुधारा–७ 

९७ महाकािी सेिर लमि ह द ैपजष्पिाि ह द ैलर्ररङ खोिासम्म ग्राभि र गोरखान र्ाने 

बािो अलमत खम्बजको िर समेत 

अर्जनुधारा–७ 

९८ खलसहट्टीबाि नारार्ण िोक र्ाने बािो नािा लनमाुण अर्जनुधारा–७ 

९९ लडएमसी बाि लमिडाडा पौडेि िौक ह द ैमदनपजे जर सडक स्तरोन्नलत अर्जनुधारा–७ 

१०० मोहन थापाको िर उत्तर रमाईिो बस्ती उत्तर बािजर्ािार र्ाने सडक स्तरोन्नलत 

ग्राभि 

अर्जनुधारा–७ 

१०१ शलनश्चरे बर्ार पलश्चम सांग ेिोि र्ाने सडक स्तरोन्नलत अर्जनुधारा–७ 

१०२ सजनौिो माग ुमाधर् प्रसाईको िर छेउ सडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–८ 

१०३ कज शििोक पजर् ुर्ाने बािो र्मनाथ लसिौिाको िर र्ाने बािो स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–८ 

१०४ सजधार माग ुसडक स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–८ 

१०५ कज शििोक पजर् ुर्ाने बािो पजणु लधमािको िरबाि पलश्चम र्ाने बािो सडक 

स्तरउन्नलत 

अर्जनुधारा–८ 

१०६ र्ानजका काकीको िरबाि दलक्षण ह द ैलधमाि िोक र्ोड्ने सडक  अर्जनुधारा–८ 

१०७ पेिोि पम्प पजर्कुो सडक ग्राभि  अर्जनुधारा–८ 

१०८ र्डाका बािाहको स्तरउन्नलत अर्जनुधारा–९ 

१०९ भोिा सञ्र्िेको िर दलक्षण पञ्िकन्र्ा मलन्दर ह ुँद ैर्डा नं ९ र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

११० र्िकन्र्ा मलन्दर परू् ुह ुँद ैतारीडा“डा दलक्षण गजरुड्ड गाउ“ डम्बर लगरीकोिको िर 

र्ाने बािो स्तरोन्नती 

अर्जनुधारा–१० 

१११ िखन िौक उत्तर र्ाडु नं ७ र ८ को लसमाना ह ुँद ैसेतीपानी स्कज ि र्ाने बािो 

स्तरोन्नलत 

अर्जनुधारा–१० 

११२ ररंगरोड कािापते्र अर्जनु धमिाको िर पलश्चम सिेतना केन्र ह ुँद ैखोिापारी र्ाने 

बािो 

अर्जनुधारा–१० 

११३ पञ्िकन्र्ा मलन्दर परू् ुह ुँद ैिंक बरािको िर परू् ुर्ोड्ने बािो अर्जनुधारा–१० 

११४ ताडी डाडा, लसमिोक गजरुङ्ग गाउं सडक ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

११५  र्मनाथ आिार्ुको िर छेउ र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

११६ र्न काकीको िर र्ाने बािो ग्रुँभि अर्जनुधारा–१० 

११७  सेतीपानी सजकज म्बासी बस्ती र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

११८  र्ीर्न बरािको िर ह द ैख्र्ाम बस्नेतको िर र्ाने सडक ग्राभि अर्जनुधारा–१० 
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११९ रलर् पोखरेिको िरबाि कािोपते्र र्ोड्ने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

१२०  दकािीझोडा स्कज ि र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

१२१  दरे्ी मजखीर्ाको िर छेउबाि रामिन्र खरेिको िर र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

१२२  महािािको िरबाि पजष्प लतर्ारीको िर र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

१२३  अर्जनु धमिाको िरबाि कािोपते्र लनष्कने सडक ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

१२४ र्रलपपिबाि धजर्र् लमश्रको िर र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

१२५  गोमा न्र्ौपानेको िर अगालडको ह्यजमपाइप पजने अर्जनुधारा–१० 

१२६  प्रकाश ओझाको िर अगालडको बािो ग्रुँभि अर्जनुधारा–१० 

१२७  िान्सफमरुबाि पजण्र् सजर्देीको िर र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

१२८  महताराको िरबाि रुर ढजङ्गेिको िर ह द ैर्ाने बािो ग्रुँभि  अर्जनुधारा–१० 

१२९  रार्ज ढजङगिेको िर र्ाने सडक ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

१३०  प्रकाश नेपािको िर ह द ैर्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

१३१ रार्र्शंी िोि र्ाने सडक ग्राभि अर्जनुधारा–१० 

१३२ नर्ा“ बसपाकु बाि सािबाडीह ुँद ैसरेडा“गी र्ोड्ने बािो लर्स्तार।  अर्जनुधारा–११ 

१३३ तजिसी श्रेष्ठको िरबाि कालिबहादजर र्नको िरमा र्ोलडने सडक ग्राभि अर्जनुधारा–११ 

१३४ लगररबन्धज कञ्िनर्िंा िोि र्ाम ढजंगिेको िर ह ुँद ैलशर्ािर् मलन्दर ह ुँद ैररंगरोड 

र्ोड्ने बािो 

अर्जनुधारा–११ 

१३५ िौधरी िोि हांग िोक दलेख िौधरी िोि लछने सडक ग्राभि अर्जनुधारा–११ 

१३६ र्डाभरीका सडक ममुत सम्भार अर्जनुधारा–११ 

१३७ इलन्द कडररर्ाको िर पलश्चमबाि लतन पैनीिोकसम्म बािो ग्राभि अर्जनुधारा–११ 

१३८ लगरी बन्धज लशर्ािर्बाि खोरो उराउको िरसम्म बािो ग्राभि  अर्जनुधारा–११ 

१३९ शालन्त माग ुग्राभि अर्जनुधारा–११ 

१४० नर्ा बस्ती नरेन्द ्खड्काको िर दलक्षण दजई र्िा बािो ग्रुँभि अर्जनुधारा–११ 

१४१ र्डा न ९ को लसमानाबाि लत्रर्ेणीसम्म बािो ग्रुँभि अर्जनुधारा–११ 

१४२ िन्र खनािको िर दलेख पजर् ुअर्जनु िम्र्ेिको िर तफु र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–११ 

१४३ नारार्ण िोम्र्ाङको िर दलक्षण कृेृष्ण ररमािको िर र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–११ 

१४४ सरोर् लनरौिाको िर दलक्षण लशर्ािर् मलन्दर पलश्चम र्ाने बािो ग्राभि अर्जनुधारा–११ 

श्रोत  : अर्ुानधारा नगरसभा बाट पाररत  र्वार्षाि योर्ना  

८७. नगर के्षत्रलभत्र रुि परलमि लिएर संिािन भएका सर्ारी साधनहरुको लर्र्रण 

तालिका ७०: नगरपालिकाबाि अन्र् गन्तब्र् तफु र्ाने र्ातार्ात रुि परलमि  

क्र.सं. बस िल्ने शजरु स्थान बस पजग्ने 

अलन्तम स्थान 

दलैनक सञ्िािन ह ने 

सर्ारी साधन संख्र्ा 

बस स्िप/ संख्र्ा 
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१ शलनश्चरे  काठमाण्डौ ३ शलनश्चरेबर्ार ढाि 

२ लर्ताुमोड शलनश्चरे खजदजनाबारी खजदजनाबारी ३ शलनश्चरे, नारार्ण िोक, गढी,  

३ साधजिार–शलनश्चरे–लबरािनगर लर्रािनगर १ शलनश्चरे, नारार्ण िोक, गढी, 

४ लबताुमोड–खजदजनाबारी–

दानाबारी–लिसापानी–सोलक्तम 

सोलक्तम, इिाम २ शलनश्चरे, नारार्ण िोक, 

५ 

 

िेक बहादजर लगरी बसपाुक नेपािका प्रमखज 

शहरहरु 

१०० भन्दा मालथ बस पाुक िलमनुि/  

२४ र्िा भन्दा बढी नाइि, १० 

भन्दा बढी लदर्ा सेर्ा 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

८८. नगर क्षेत्र िल्ने सर्ारी साधनहरुको लर्र्रण 

तालिका ७१: नगरपालिका लभत्र संिािन भएका सर्ारी साधनहरु  

सर्ारी साधनको लबर्रण 

र्ाडु 

नं. 

कार बस साइकि मोिर 

साइकि 

राक्िर लपकअप भने इिेलक्रक 

ररक्सा 

िेक्सी रक 

१ २ २ ७५२ २१० १७ ४ २ ० ० ० 

२ ० १ ६९६ २१५ १३ ६ २ ३ ४ ० 

३ ० ४ ८४० २५७ १६ ७ १ १ २ १ 

४ १ ० ६०० १७१ ९ १ १ १ ० ९ 

५ ७ ० ५१० ३०७ २० २ ९ ३   २० 

६ ३ १ ४१० २६० ६ ४ ३ ८ १ ६ 

७ ९ ० ४६९ २२६ ९ १ २ ० २ ९ 

८ २ १ ४९९ २७६ १० ११ ७ १ २ १० 

९ ८ २ ७६७ ३५७ ७ ५ २ ५ ३ ७ 

१० २ ० ५१० १६४ ६ ३ ० २   ६ 

११ ४ १ ७७९ १९८ ५ ४ ४ ८   ५ 

र्म्मा ३८ १२ ६८३२ २६४१ ११८ ४८ ३३ ३२ १४ ७३ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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८९. लर्द्यमान सतह ढिको अर्स्था 

तालिका ७३: लर्द्यमान ढि सतह  

र्ाड नं. लर्र्रण िम्बाई 

७ शलनश्चरे बर्ार ओरािो बाि उद्धर् थापाको िर पलश्चम सम्मको 

सडक पक्की डे्रन 

७०० लमिर 

८ शलनश्चरे बर्ार लबिमा ढि १५० लमि 

 पलक्क स्ल्र्ाब नढाकेको ५ लक.लम 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

९०. सार्रु्लनक शौिािर् सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका ७४: सार्ुर्लनक शौिािर् सम्र्न्धी लर्र्रण 

क्र.स सार्रु्लनक शौिािर् 

रहकेो स्थान 

र्डा न. कैलफर्त सञ्िािनको 

अर्स्था 

सञ्िािक 

१. शलनश्चरे बर्ार ८ बर्ार क्षेत्रमा  लठकै  

२  िेक बहादजर लगरर बसपाकु   ११  

 

बसपाकु  राम्रो   

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

९१. प्रकोपबाि भएको क्षलत सम्र्न्धी लर्र्रण (आ.र्. २०७१/७२ दलेख ०७३।०७४ को) 

तालिका ७५: लबगत ३ बषुमा प्रकोपबाि भएको क्षलत िरधजरी  

लबगत लतन र्ष ुअलि लर्लभन्न प्राकृलतक प्रकोप बाि क्षलत पजगकेा िरधजरी 

र्ाडु न भजइिािो बाढी ह री बतास आगो िि्र्ांग सपुको िोकाई र्म्मा 

१ १८२ ३३९ ६ २ ५ ० ५३४ 

२ ९ १९६ ३ ० १ ० २०९ 

३ १४ ६८ ४ ० १ १ ८८ 

४ २ ३४ ८३ २ ० ० १२१ 

५ ३ ० २० ० १ ० २४ 

६ २ ० ८ २ १ ० १३ 

७ ४५ १ ७ ० ० ० ५३ 

८ ४ ० १ ० ० ० ५ 
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९ ११ १ ३ २ १ ० १८ 

१० १४ ० ० ० ४ ० १८ 

११ ३ ० २ ० ० ० ५ 

र्म्मा २८९ ६३९ १३७ ८ १४ १ १०६५ 

१ िरमा १ भन्दा बढी प्रकोपको असर रहकेो अर्स्था पलन छ  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

९२. लर्पद व्र्र्स्थापन परू् ुतर्ारी सम्र्न्धी लर्र्रण 

 अर्जनुधारा नगरपालिकािे र्न, र्ातार्ारण तथा लर्पत व्र्र्स्थापन तफु रु १,४७,४५,०००/ अथाुत कज ि 

बर्िे को ३.५४ प्रलतशत लबलनर्ोर्न गरेको छ ।  

अर्जनुधारा नगरपालिकािे  लर्पद व्र्र्स्थापन र राहत सम्बलन्ध लनम्नउल्िेलखत नीलत अर्िम्बन गरेको छ: 

“प्राकृलतक प्रकोपको आहत, लपलडतहरुिाई राहत” 

 नगरके्षत्रमा आईपने प्राकृलतक लर्पत्तीहरुबाि ह ने क्षलत न्र्नूीकरण गनु  प्रकोप न्र्लूनकरण सम्बलन्ध 

र्निेतनामिूक कार्ुक्रमहरु सञ्िािन गररनेछ । प्रकोप सम्बलन्ध परू् ुसिूना प्रणािी, प्रलर्लधहरुको 

प्रर्ोग िगार्त लर्लभन्न प्रलतकार्ु र्ोर्ना कार्ुन्र्र्नको प्रर्ोग गने नीलत लिईनेछ । 

 प्राकृलतक प्रकोपबाि र्नधनको क्षलत व्र्होरेका नागररकिाई त्काि राहतका िालग उलित सहर्ोग गने 

नीलत लिईनेछ । 

 लर्पद्बाि क्षलत भएका र ह नसक्ने भौलतक परू्ाुधारहरुको त्काि रोकथाम, पजनलनुमाुण िगार्तका कार्ुका 

िालग आर्श्र्क सामाग्रीहरु त्काि उपिब्ध गराउने नीलत लिईनेछ । 

९३. शहरी लर्द्यजतीकरण 

तालिका ७६: शहरी लर्द्यजतीकरण 

क्र.सं. लर्र्रण संख्र्ा 

१ ग्राहस्थ िाइन संख्र्ा १०,२२० 

२ औधोलगक र र्ालणज्र् िाइन संख्र्ा १६८ 

३ लसिाई ६१८ 

४ मलन्दर ३० 

५ खानेपानी ५ 

  र्म्मा ११,०४१ 

श्रोत  : बबर्ुली िायाालय अर्ुानधारा न.पा  
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९४. दजर संिार सम्बन्धी लर्र्रण 

तालिका ७७: दजरसंिारसंग सम्बलन्धत लर्र्रण  

क्र.सं. सार्रु्लनक सञ्िारको 

नाम 

ठेगाना सम्पकु 

व्र्लक्तको नाम 

सम्पकु नं. कैलफर्त 

१ नेपाि िेलिकम शलनश्चरे राधाकृष्ण लडल्िी नेपाि 9852644444   

२ र्िम्बर िाइम्स 

साप्तालहक पलत्रका 

शलनश्चरे बर्ार लदपीन राई 9842671131   

३ नेपाि िेलिकम 

बजिाबारी 

बजिाबारी दजगाु दाहाि 9842629674   

४ नेपाि पत्रकार महासंि 

झापा शाखा 

शलनश्चरे बर्ार खमेरार् बराि 9844607132   

५ रार्श्री केर्ि प्रा.लि. शलनश्चरे बर्ार सोलभत कज मार 

शमाु 

9852672128 १०० च्र्ानि, १२ 

सर् ग्राहक मालसक 

शजल्क ३०० 

६ एनसेि ग्राहक सेर्ा 

केन्र 

शलनश्चरे बर्ार       

७ कन्काई केर्ि प्रा.लि खजदजनार्ारी पजन्र् िापागाई 9801413618 १०० भन्दा बढी 

च्र्ानि, १२ सर् 

ग्राहक संख्र्ा मालसक 

रु ३२५ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

९५. झोिजङ्ग ेपजि-पजिपजिेसा सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका ७८: लनमाुणाधीन पजि –झोिजंग ेपजि  

क्र.सं. 

 

पजि/खोिाको नाम दार्ाुँ लकनारा 

रहकेो स्थान 

बार्ाुँ लकनारा 

रहकेो स्थान 

लनलमतु साि सहर्ोगी लनकार् 

१ लबररङ्गको पजि र्रुर्ा िोि गढी २०६७ नेपाि भारत 

सहर्ोग 

२ अदजर्ा खोिा पजि पजर्िेी िोि महानन्द िोक २०६८ नेपाि सरकार 

३ लर्ररङ्गको पजि रातेखाि 

र्ाने बािोमा 

अर्जनुधारा लमिडाडा २०६६ नेपाि सरकार 

४ अर्जनुधारा कल्र्भि शलनश्चरे बर्ार अर्जनुधारा 

मलन्दर 

२०५० नेपाि सरकार 

५ िाङ्गलिङ्ग पजि मदनपजर खजदजनार्ारी लनमाुणालधन नेपाि सरकार 
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६ िाङ्गलिङ्ग झोिजङ्ग ेपजि बेल्िार गार्ार्ारी पजन–

लनमाुणालधन 

  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 

९६. व्र्ापाररक केन्रहरुको लर्र्रण 

तालिका ७९: नगरपालिकामा अर्लस्थत बर्ार केन्रहरु  

क्र.सं. व्र्ापाररक केन्रहरुका नाम मजख्र् व्र्ापाररक र्स्तजहरु कैलफर्त 

१ साप्तालहक शलनश्चरे बर्ार िरार्सी सरसमान, पजस्तक, 

ित्ता कपडा, फिफूि, 

तरकारी, 

प्र्र्ेक शलनबार बर्ार िाग्ने गरेको र्समा १०० 

भन्दा बढी कपडा पसि, ५० भन्दा बढी तरकारी 

तथा फिफज ि पसि, अन्र् खजरा पसिहरु 

सहभागी ह न्छन भने बर्ारको लदन १० िाख 

भन्दा बढीको कारोबार ह ने गरेको पाइन्छ 

२ खसी बाख्रा बर्ार खसीबाख्रा बर्ार हप्तामा 

२००० भन्दा बढी खसी 

बाख्रा लर्क्री ह ने रेको छ । 

बजधबार दलेख शलनबार सम्म खररद लर्क्री ह ने 

गरेको 

३ शलनश्चरे तरकारी बर्ार सबै लकलसमका मौसमी 

बेमौसमी तरकारीहरुको खररद 

तथा लर्क्री 

दलैनक 

४ नमजना सामजदालर्क बन 

क्षेत्रमा 

सानो हाि बर्ार, खार्ा 

खाना, सामान्र् दलैनक 

प्रर्ोगका बस्तजहरु 

शलनबार र लर्शेष अर्सरहरुमा िाग्ने गरेको 

५ गोसखान हाि तरकारी 

बर्ारसुँग ैरहकेो 

माछा मासज आर्श्र्कता अनजसार 

६ आइतबारे बर्ार 

(खजदजनाबारी ) 

िरार्सी सरसमान, पजस्तक, 

ित्ता कपडा, फिफूि, 

तरकारी,गाई र्स्तज व्र्पार, 

मासज र्न्र् पशज पन्छीहरु 

प्र्र्ेक आइतबार बर्ार िाग्ने गरेको १०० भन्दा 

बढी कपडा पसि ५० भन्दा बढी तरकारी तथा 

फिफज ि पसि र अन्र् खजरा पसिहरु सहभागी 

ह न्छन 

७ शजक्रबारे (खजदजनाबारी 

िोक) 

िरार्सी सरसमान, पजस्तक, 

ित्ता कपडा, फिफूि, 

तरकारी, 

दलैनक 

८ कान्छी बर्ार (बेल्िार) सानो हाि बर्ार दलैनक 



अर्जुनधारा नगरपालिका बहृत परु्श्लित्र २०७४  | Arjundhara Municipality Profile 2017 115 

९ मगंिबारे बर्ार 

(अर्जनुधारा १ ) 

िरार्सी सरसमान तरकारी, प्र्र्ेक मगिंबार 

१० मदनपजर सानो हाि बर्ार दलैनक 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 

 
लित्र २१: नगरपालिकाको मजख्र् बर्ार शलनस्िरे एररर्ि भ्र्ज  

९७. सामजदालर्क भर्नहरुको लर्र्रण 

तालिका ८०: नगरपालिकाका सामजदालर्क भर्नहरु  

क्र.सं. सामजदालर्क भर्नहरुका 

नाम 

र्डा नं. बस्ती हािको उपर्ोग 

१ आदीबासी र्नर्ाती 

महासंि सामजदालर्क भर्न 

शलनश्चरे बर्ार, 

र्डा न. ८  

सभार्, सम्मिेन, लर्लभन्न गोष्ठी तथा कार्ुक्रमहरुको 

िालग प्रर्ोगमा आइरहकेो । 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

९८. सार्रु्लनक पािीपौर्ा र िौतारा सम्र्न्धी लर्र्रण 

क) र्षे्ठ नागररक िौतारो (शलनश्चरे बर्ार) 

अनजभर् बाुँड्द ैभिाकज सारी गने उद्दशे्र्िे झापा अर्जनुधारा नगरपालिका अन्तगतुको पजरानो बर्ार शलनश्चरे मा  ज्र्ेष्ठ 

नागररकहरुको िालग प्रलर्लध र सजलर्धार्जक्त सार्ुर्लनक िौतारी लनमाुण भएको छ । अर्जनुधारा नगरपालिका –८ 

शलनश्चरे बर्ारमा कररब पाुँि िाख रूपैर्ाुँको िागतमा लनमाुण भएको िौतारीमा बसेर भिाकज सारी गनुका िालग 

२८ र्ना अिाउन सलकने आरामदार्ी फिाम ेफिैंिा लनमाुण गररएको छ । ज्र्ेष्ठ नागररकिे दताु गरेको सामजदालर्क 
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लमिन केन्र नामक संस्थािे लबहान ४ बर्देलेख रालत १० बर्सेम्म िौतारीमा लनःशजल्क इन्िरनेि (र्ाईफाई) र 

पत्रपलत्रका पढ्ने व्र्र्स्था लमिाएको  छ । फिै ुँिामा भिेा भएर ज्र्ेष्ठ नागररक मोबाइिमा फेसबजक, ि्लर्िर र 

स्काइप ििाउने गछुन ्। िरमा खाना खाएर र्रपरका अलधकांश र्दृ्ध लदनभर िौतारीमा भिेा ह ने र आफ्ना अनजभर् 

आदानप्रदान तथा लर्दशेमा भएका आफ्ना छोराछोरी र नालतनालतनासुँग लभलडर्ो च्र्ािमा रमाउने गरेका छन ्  । 

लनःशजल्क इन्िरनेि सजलर्धाका िालग खिु र्जिाउन ज्र्ेष्ठ नागररकिे िौतारीमा खजत्रजके राखकेा छन ् । र्ाईफाई 

ििाउने व्र्लक्तिे स्र्चे्छािे खजत्रजकेमा सहर्ोग रकम र्म्मा गररलदुँद ैआएका छन ्। - स्रोत: अनिाइन खबर 

 

लित्र २२: र्षे्ठनागररक िौतारो मा लबलबध कार्ुक्रममा उपलस्थत र्षे्ठ नागररकहरु (फोिो स्रोत- र्षे्ठ नागररक 

फेसबजक पेर्) 

९९. खेि मदैान सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका ८१: नगरपालिकामा अर्लस्थत खिे मदैानहरु  

र्ाडु नं. लर्र्रण स्थान 

१ िेकमान रंगशािा खिे मदैान अर्जनुधारा–१ 

१ दखिबस्ती खेि मदैान अर्जनुधारा–१ 

१ मािे खिे मदैान अर्जनुधारा–१ 

१ मदनपजर खिे मदैान अर्जनुधारा–१ 

७ अर्जनुधारा खिेमदैान लबररंग फज िमती पलश्चम 

८. शलनस्िरे माबी खिे मदैान  अर्जनुधारा – ८  

९  शरणाथी क्र्ाम्प खिे मदैान  अर्जनुधारा – ३  

प्र्र्ेक लर्द्यािर्मा रहकेा खिेमदैानहरु समाबेस गररएको छैन  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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१००. पाकु, र्नस्पलत तथा उद्यान सम्बन्धी लर्र्रण 

तालिका ८२: पाकु तथा उधान  

र्ाडु नं. लर्र्रण स्थान 

३ सजखानी सलहद पाकु सजखानी 

९ सजखानी स्मतृी प्रलतष्ठान पाकु सािबाडी 

८  फन र्ल्डु  अर्जनुधारा  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१०१. नगरपालिका कार्ाुिर्दलेख प्र्र्ेक र्डाकेन्र सम्मको दरूी 

तालिका ८३: नगरपालिका कार्ाुिर् दलेख र्डाको केन्र सम्मको दजरी 

र्ाडु नं. नगरपालिका कार्ाुिर्दलेख प्र्र्ेक र्डाकेन्र 

सम्मको दरूी 

नगरपालिका कार्ाुिर् पजग्न िाग्ने अनजमालनत 

समर् 

१ ७.५ लक.लम २ िण्िा ३० लमनेि 

२ ६.८८ लक.लम २ िण्िा 

३ ८ लक.लम २ िण्िा १५ लमनेि 

४ २.५ लक.लम ३० लमनेि 

५ ४.३ लक.लम १ िण्िा १५ लमनेि 

६ २.६ लक.लम ३० लमनेि 

७ २ लकमी ३० लमनेि 

८ नगरपालिका केन्र  ० 

९ २.५ लक.लम ४५ लमनेि 

१० ४ लक.लम १ िण्िा 

११ ५ लक. लम १ िण्िा २५ लमनेि 

 

र्ाडु न. र्डा कार्ुिर्को लबर्रण नगरपालिका कार्ाुिर् दलेखको दजरी (लक.लम) 

१ र्ाडु न. १ को कार्ाुिर् ७.५० लक.लम 

३ र्ाडु न. २ र ३ को कार्ाुिर् ६.८८ लक. लम 

५ र्ाडु कार्ाुिर् ४,५,र ७ को कार्ाुिर् १.३७ लकमी 

८ र्ाडु कार्ाुिर् ६, ८, ९, १० र ११ को 

कार्ाुिर् 

०. ९५ लक. लम (९५० लमिर) 
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१०२. रालष्रर् तथा अन्तरालष्रर् गरैसरकारी संिसंस्थाको लर्र्रण र बालषकु बर्िे 

तालिका ८४: नगरपालिका के्षत्र लभत्र रहकेा गरै सरकारी संस्थाहरु  

र्ाडु नं.  िोि साझदेार संि सस्थाको नाम  सम्पग ुव्र्लक्त   सम्पग ुन . 

१ शालन्त िोक श्री सर्पत्री र्जर्ा क्िब लबष्णज िाि ढकाि 9802735872 

१ लसस्ने श्री कृलष उ्पादलन्सि लमलश्रत कृषक समहू रङ बहादजर लबष्ट 0 

१ सातकिेरी श्री सातकिेरी मलहिा कृलष समहू कमिा आिार्ु 0 

१ सातकिेरी श्री लसद्धाथु र्जर्ा क्िब लदल्िी नारार्ण श्रेष्ठ 9842871280 

१ बेल्िार श्री लकरण लमलश्रत कृषक समहू कृष्ण कज मारी ढजंगिे 9815989069 

१ बेल्िार श्री बेल्िार कृषक समहू लतिक थापा 9842714377 

३ कज म्मीिार श्री च्र्ाररिी र्जथ क्िब लििा बल्िब 

खलतर्डा 

9863623224 

३ आइतबारे श्री सजखानी समजदाइक लबकाश केन्र अर्जनु लनरौिा 9860127870 

३ गालबस िोक गाउुँ मलहिा संर्ाि रेनजका खबास 9816713918 

३ गालबस िोक श्री लसस्ने र्जथ क्िब लबनोद प्रसाद गौतम 9842640722 

३ र्जकेखाड़ी श्री दबैीप्रकोप पजर् ुतर्ारी सलमलत िन्रा अलधकारी 9814936789 

३ र्जकेखाड़ी श्री लकरण लमलश्रत कृषक समहू र्र् नारार्ण 

आिार्ु 

0 

३ गालबस िोक श्री गाउुँ लबकाश पारालिगि सलमलत लदि मार्ा दास 0 

३ आइतबारे श्री गाउुँ लबकाश स्तरीर् बाि क्िब इशा िापागाई ं 9816080408 

३ डाुँडागाउुँ श्री सजखानी नलद लनर्न्त्रण तथा भोिेनी 

बास रोपन उपभोक्ता सलमलत 

मान बहादजर खरे्ांग 986017016 

३ खजदजनाबारी श्री अलभर्ान नेपाि प्रसाद कज मार गजरागाई ं 9801339205 

३ खजदजनाबारी श्री अलभर्ान सामजदालर्क अध्र्र्न केन्र िोकलप्रर् खनाि 9802735883 

४ दलहझोडा  र्नकल्र्ाण र्जर्ा पररर्ार      

४ भांगबारी  दोभान र्जर्ा क्िब      

४ भांगबारी  तांगलिंग नलद लनर्न्त्रण उपभोक्ता सलमलत      

४ भांगबारी  गाउिर लक्िंक तथा खोप केन्र      

४ र्रुर्ाबलस्त  र्रुर्ा र्नकल्र्ाण र्जर्ा समहू      

४ र्रुर्ाबलस्त  लबररंग र्िाधार संरक्षण तथा व्र्र्स्थापन 

सलमलत  
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र्ाडु नं.  िोि साझदेार संि सस्थाको नाम  सम्पग ुव्र्लक्त   सम्पग ुन . 

४ र्रुर्ाबलस्त  सनालकसान र्ि उपभोक्ता सलमलत      

४ भांगबारी  दलैर्क प्रकोप उद्दार सलमलत      

५ बाुँसबारी  अर्जनुधारा दलैर्प्रकोप व्र्र्स्थापन सलमलत      

६ लशखरिोि  लशखर िोि सजधार सलमलत      

६ मातामलन्दर िोि  सी. के. लिन्तन प्रलतस्थान      

६ समाबेसी िोि  समाबेसी िोि सजधार संस्था      

७ रामपथ नागररक सिेतना केन्र      

७ रामपथ सामजलहक उद्दार तथा उपकार संि     

७ रमाइिो बलस्त  लसर्नुशीि मलहिा कृषक समहू      

७ डाुँडा गाउुँ समार् कल्र्ाण संि      

८ शलनश्चरे बर्ार  मगर संि      

८ शलनश्चरे बर्ार  मिेी बस ब्र्बसार्ी संि      

८ शलनश्चरे बर्ार  शलन अर्जनु नगर र्लेसस      

८ सातपत्रे  र्िेर्श्र स्र्ाब्िंबन समार्      

८ सातपत्रे  र्िेर्श्र सामजदालर्क अध्र्र्न केन्र      

८ शलनश्चरे बर्ार  शलनअर्जनु उधोग बालणज्र् संि      

८ शलनश्चरे बर्ार  मलहिा  दलित आलदबासी संि      

८ शलनश्चरे बर्ार  सहारा नेपाि साकोस      

१० िजथाई  उपहार लमलस्रत उप  समहू      

११ बसपाकु  मकािज इलंर्लनर्ाररंग सेर्ा      

११ बसपाकु  रालष्रर् प्रर्ातालन्त्रक रेड र्जलनर्न      

११ सािबारी  सजखानी सलहद स्मलृत प्रलतस्ठान     

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१०३. नगर के्षत्रलभत्र गठन भएका िोि लर्कास संस्थाहरुको लर्र्रण 

तालिका ८५: िोि लर्कास संस्था  

क्र.सं. िोि लर्कास 

संस्थाको नाम 

ठेगाना संस्थाको लकलसम (मलहिा, 

पजरुष, लमलश्रत) 

सम्पकु नं सदस्र् 

संख्र्ा 
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१ लशखर िोि 

सजधार संस्था 

लशखर िोि लमश्रीत ९८६२६५९५५२ ३५ 

२ समार्शेी िोि 

सजधार संस्था 

समार्शेी िोि लमश्रीत ९८४२६३९६२७ ५२ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१०४. नगरपालिकामा नर् लनर्ाुलित र्नप्रलतलनलधहरुको नाम पद 

तालिका ८६: नगरपालिकाका लनबाुलित र्नप्रलतलनलधहरु  

र्ाडु न  पद  नाम थर  

 नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना  

 नगर उप-प्रमजख श्री कमिा खलतर्डा  

१ अध्र्क्ष  श्री गर्ाुधर खलतर्डा  

मलहिा सदस्र्  श्री तजिषा पोख्रिे  

दलित मलहिा सदस्र्  श्री भालरका लबस्र्कमाु  

खजल्िा सदस्र्  श्री माधर्प्रसाद आिार्ु  

खजल्िा सदस्र्  श्री लदिबहादजर मगर  

२ अध्र्क्ष  श्री रिजनाथ खनाि  

मलहिा सदस्र्  श्री खड्ग मार्ा परार्जिी  

दलित मलहिा सदश्र्   श्री लबमिा रोक्का  

खजल्िा सदस्र्  श्री बिबहादजर समि मगर  

खजल्िा सदस्र् श्री रार्ने्र र्ाग्िे  

३ अध्र्क्ष  श्री र्ीर्न कज मार भण्डारी  

मलहिा सदस्र्  श्री लनमिुादरे्ी लिलमरे  

दलित मलहिा सदश्र्   श्री लदि मार्ा लसर्ा  

खजल्िा सदस्र्  श्री लसताराम भट्टराई  

खजल्िा सदस्र् श्री होमनाथ दजिाि  

४ अध्र्क्ष  श्री दजगाुप्रसाद दाहाि  

मलहिा सदस्र्  श्री रालधका र्बेगज  

दलित मलहिा सदश्र्   श्री लबष्णजमार्ा लबसंख ेसाकी  

खजल्िा सदस्र्  श्री मोहनप्रसाद खलतर्डा  

खजल्िा सदस्र् श्री धनबहादजर लबस्र्कमाु  

५ अध्र्क्ष  श्री ध्र्ानबहादजर भारती  

मलहिा सदस्र्  श्री दलेर्कज मारी लिलमरे  

दलित मलहिा सदश्र्   श्री ररता नेपाि  

खजल्िा सदस्र्  श्री कज न्दन भट्टराई  
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र्ाडु न  पद  नाम थर  

खजल्िा सदस्र् श्री खड्गप्रसाद िौहान  

६ अध्र्क्ष  श्री िोकनाथ गौतम  

मलहिा सदस्र्  श्री िलक्ष्मदरे्ी दगंाि  

दलित मलहिा सदश्र्   श्री मार्ा खाती  

खजल्िा सदस्र्  श्री अर्जनु कज मार मिेे  

खजल्िा सदस्र् श्री तजम्नाथ काफ्िे  

७ अध्र्क्ष  श्री नर्रार् ढजंगाना  

मलहिा सदस्र्  श्री सरदकज मारी भट्टराई  

दलित मलहिा सदश्र्   श्री गोमा दरे्ी पर्तुे  

खजल्िा सदस्र्  श्री ऐतरार् नेम्र्ांग  

खजल्िा सदस्र् श्री दरे्कज मार राई  

८ अध्र्क्ष  श्री गोपीिन्र गौतम  

मलहिा सदस्र्  श्री सजलशिा सजबेदी  

दलित मलहिा सदश्र्   श्री कल्पना लबस्र्कमाु  

खजल्िा सदस्र्  श्री सजदसुन बजढाथोकी छेत्री  

खजल्िा सदस्र् श्री सेर्न्तकज मार ढकाि  

९ अध्र्क्ष  श्री पजष्पकज मार प्रसाई   

मलहिा सदस्र्  श्री हररमार्ा भण्डारी  

दलित मलहिा सदश्र्   श्री खड्गमार्ा पौडेि लबस्र्कमाु  

खजल्िा सदस्र्  श्री नरेन्र प्रसाद अलधकारी  

खजल्िा सदस्र् श्री मनोर् तामांग   

१० अध्र्क्ष  श्री बिदरे्लशगं गोम्दने तामांग 

मलहिा सदस्र्  श्री सकज न्तिा बराि  

दलित मलहिा सदश्र्   श्री लसता पररर्ार  

खजल्िा सदस्र्  श्री लफपरार् लिम्बज  

खजल्िा सदस्र् श्री भोिानाथ गौतम  

१० अध्र्क्ष  श्री भरैर्बहादजर खड्का  

मलहिा सदस्र्  श्री िक्ष्मी तामांग  

दलित मलहिा सदश्र्   श्री लसता रनापहिेी दर्ी  

खजल्िा सदस्र्  श्री मोहनकज मार र्ोशी  

खजल्िा सदस्र् श्री रमशेकज मार दर्ी  

दलित  ,अल्पसंख्र्क  सदस्र्  श्री लखनमार्ा दर्ी  

सदस्र्  श्री रमशे कज मार दर्ी  

सदस्र्  श्री लदलिप गजरुङ  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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१०५. र्निेतनामिूक तालिम प्राप्त गरेको र्नसंख्र्ा लर्र्रण 

तालिका ८७: र्निेतनामजिक तालिम गोलस्थमा सहभागीहरुको  संख्र्ा   

र्निेतनासम्बलन्ध तालिम (सालबक को सलनअर्जनु न.पा. मात्र) 

क्र.स. तालिमका लबषर् बस्तज संख्र्ा 

१ मलहिा शसलक्तकरण २६४ 

२ िैंलगक लशक्षा १९७ 

३ समजह व्र्र्स्थापन ५१४ 

४ समहू बित पररिािन १,२०७ 

५ नेतृ् र् लर्कास तालिम २९४ 

६ पररर्ार लनर्ोर्न १६१ 

७ मात्री लशशज १३६ 

८ पोषण र स्र्ास्थ्र् ४१५ 

९ खानेपानी र स्र्ास्थ्र् ३८३ 

१० सामालर्क समाबेलसकरण १६७ 

११ मानबअलधकार लशक्षा २१ 

१२ उपभोक्ता सलमलत गठन प्रलक्रर्ा ३४ 

१३ बाताबरण र सरफाइ १,५८१ 

१४ अन्र् १५० 

 
र्म्मा ५,५२४ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१०६. मजख्र् पेशा सम्र्न्धी लर्र्रण  

तालिका ८८: मजख्र् पेशाका आधारमा िरधजरीको संख्र्ा  

पररर्ारको मजख्र् पेशाका आधारमा िरधजरीको संख्र्ा 

र्ाडु 

न. 

कृलष तथा 

पशजपािन स्र्रोर्गार 

ब्र्ापार 

ब्र्बासार् 

सरकारी 

र्ालगर 

लनर्ी 

क्षेत्रमा 

बैदलेशक 

रोर्गार 

दलैनक 

ज्र्ािादारी अन्र् र्म्मा 

१ १,१३२ २३ १६ ३० ८ ४८ ४६ २ १,३०५ 

२ ९४९ ११ ४६ २० ४ ५१ ५६ ९ १,१४६ 

३ ८९७ १९ ९१ १९ ९ ८५ १३५ ९ १,२६४ 

४ ८६० १७ ५९ १४ ६५ ५८ १५२ ४ १,२२९ 

५ ८३२ ६० ९० ३८ ४६ १६५ २१७ ५७ १,५०५ 
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६ २३२ ४५ ११९ ४४ ८८ २४४ २१० ३२ १,०१४ 

७ ४२४ १०५ ८४ ३८ ४६ १०० १५४ ३२ ९८३ 

८ ३४२ १२१ १४८ ४३ ३६ १४५ १८५ १२ १,०३२ 

९ ६८१ ४९ १०४ ५९ ५८ २०३ १६५ ५ १,३२४ 

१० ५२२ १६५ १० २० १६ ९९ १३१ १ ९६४ 

११ ४३० १४४ १०३ ४० ४८ २४६ ३८३ ११ १,४०५ 

र्म्मा ७,३०१ ७५९ ८७० ३६५ ४२४ १,४४४ १,८३४ १७४ १३,१७१ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१०७. औसत मालसक पाररर्ाररक आम्दानी लर्र्रण 

तालिका ८९: र्ाडुका आधारमा औशत आम्दानी  

र्ाडु न. मालसक औसत आम्दानी रुपैर्ामा 

१ १२,४८० 

२ १४,०९६ 

३ १९,०३० 

४ १५,९६९ 

५ १६,४५७ 

६ १५,२३४ 

७ १३,९५६ 

८ १३,१४५ 

९ २४,६६३ 

१० १६,२०३ 

११ २३,२७० 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१०८. औसत मालसक पाररर्ाररक र्ित लर्र्रण 

तालिका ९०: औसत बित  

र्ाडु न. मालसक औसत बित रुपैर्ामा 

१ ४,४८० 

२ ६,०९६ 

३ ११,०३० 

४ ७,९६९ 
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५ ८,४५७ 

६ ७,२३४ 

७ ५,९५६ 

८ ५,१४५ 

९ १६,६६३ 

१० ८,२०३ 

११ १५,२७० 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१०९. बैदलेशक रोर्गार र लर्प्रेषण (रेलमिान्स)को लर्र्रण 

 

दलेशक रोर्गारी नेपािीहरूको िालग नौिो रहने । अलहिे नेपािी अथुतन्त्र र नेपािीहरूको र्नर्ीलर्का र्दैलेशक 

रोर्गारीमा गएका कामदारहरूिे पठाएको रेलमि्र्ान्समा लनभरु रहकेो छ । सजगौिी सलन्धपलछ लर्लधर्त रूपमा 

लब्रलिश सेनामा नेपािीहरूको भती सजरु भएको दलेखन्छ । त्पश्चात भारतमा काम गनु र्ानज सामान्र् भएको लथर्ो । 

सन ् १९८० र १९९० को दशकपलछ लर्र्श्व्र्ालपकरण र उदारीकरणिे गदाु नेपािीहरू भारतबाहके अन्र् 

मजिजकहरूमा पलन रोर्गारीमा र्ान थािे । उच्ि र्नसंख्र्ा र्लृद्धसुँग ैबढ्दो श्रमशलक्त तर सोही अनजरूप आन्तररक 

रोर्गारी लसर्नुा ह न नसक्नज र ्र्सैको पषृ्ठभलूममा २०५२ दलेख २०६२ सम्मको एक दशक िामो आन्तररक िन्ििे 

गदाु नेपािीहरू लर्दशे र्ानज बाध्र्ता र्स्तै ह न गर्ो । अलहिे सरकारिे र्दैलेशक रोर्गारीको िालग ११० 

दशेहरूमा र्ान सक्ने भएको छ भने झण्डै ४० िाख मालनसहरू र्दैलेशक रोर्गारीमा गएको तथ्र्ाङ्क रहकेो छ । 

र्नर्ीलर्का र रोर्गारीको बाध्र्ता बाहके उच्ि अध्र्र्नसुँग ै सजलर्धार्नक र्ीर्नर्ापनको िालग नेपािीहरू 

लर्दलेशने गरेको अर्स्था छ । र्ास्तर्का लर्दलेशनज नेपािीहरूको िालग बाध्र्तासुँग ैसंस्कृलत पलन बलनसकेको छ । 

आन्तररक रूपमा रोर्गारी लसर्नुा गनु नसकेपलछ सरकारिे पलन बाह्य रोर्गारीिाई प्रर्र्धन गनु थािेको दलेखन्छ 

। सरकारिे आठौं पञ्िर्लषरु् र्ोर्नादलेख नै र्दैलेशक रोर्गारको गन्तव्र् पलहिान गनु शजरु गरेको लथर्ो । उक्त 

र्ोर्नाको अलन्तम र्षदुलेख लर्ल्िा प्रशासन कार्ाुिर्बाि राहदानी पाउने व्र्र्स्था गरेपलछ र्दैलेशक रोर्गारीतफु 

मालनसहरू थप आकलषुत ह न पजग े। २०६४ सािमा र्दैलेशक रोर्गारी ऐन नै र्ारी भई र्दैलेशक रोर्गार लर्भाग र 

र्दैलेशक रोर्गार बोडु गठन भए । र्सिे र्दैलेशक रोर्गारीिाई व्र्र्लस्थत गने प्रर्ास गरे । आन्तररक रोर्गारीको 

अभार् तर सोही समर् परू्ी एलशर्ा र खाडी मजिजकहरूको उच्ि आलथुक र्लृद्धिे गदाु बढ्दो श्रम मागिे गदाु 

र्दैलेशक रोर्गारीमा र्ाने संख्र्ामा तीव्ररूपिे र्लृद्ध भर्ो । 

 

बढ्दो र्दैलेशक रोर्गारी र रेलमि्र्ान्स प्रर्ाहसुँग ैर्सिे लर्लभन्न आलथुक सामालर्क प्रभार् पानु शजरु गरेको छ । 

र्दैलेशक रोर्गारीबाि प्राप्त भएको लर्प्रेषण आलथुक र्ष ु२०७२।७३ मा कज ि गाहसु्थ उ्पादनको २९।५ प्रलतशत 

रहकेो छ । र्स्तो अनजपात हदेा ुनेपाि लर्र्श्को तेस्रो स्थान रहकेो छ । उक्त आलथुक र्ष ुदलैनक औसत १ अबु ८२ 

करोड रेलमि्र्ान्स नेपाि लभलत्रर्ो । तार्लकस्तान र लकलगरु् ररपलब्िक मात्र नेपाि भन्दा अगालड छन ् । 

रेलमि्र्ान्सको उल्िेख्र् प्रर्ाहिे गदाु गररबी ििेको छ, िािज खाता र भजक्तानी सन्तजिन सकारा्मक रहकेो छ, र 

सहरदलेख गाुँउसम्म आलथुक गलतलर्लध ििार्मान भएको छ । एक दशक िामो आन्तररक िन्ि र न्र्नू आलथुक 

र्लृद्धको अर्स्थामा पलन लर्कासका सामालर्क सिूकहरू र्स्तै औसत आर्ज, साक्षरता दर, र बािबालिकाहरूको 
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लर्द्यािर् भनाुमा पलछल्िा र्षुहरू उल्िेख्र् सजधार भएको छ । र्सको श्रेर् रेलमि्र्ान्स आप्रर्ाहिाई र्ान्छ । ह न त 

र्दैलेशक रोर्गारीका नकारा्मक पािाहरू पलन नरहकेा होइनन ्। 

 

र्दैलेशक रोर्गारी र लर्प्रेषणको बढ्दो भलूमकािाई लिएर र्ससम्बन्धी लर्लभन्न अध्र्र्नहरू भएका छन ् । र्स ै

लसिलसिामा हािै नेपाि राष्र बैंकिे लर्प्रेषण प्राप्त गने िरपररर्ारहरूको बित तथा िगानीको अध्र्र्न गरेर 

प्रलतर्देन सार्रु्लनक गरेको छ । नेपािका १६ र्िा लर्ल्िाहरूबाि २० र्िा िरपररर्ारका दरिे ३२० 

िरपररर्ारहरूिाई समिेेर उक्त अध्र्र्न गररएको छ । छनोिमा परेका लर्ल्िाहरूमा झापा, सजनसरी, तेह्रथजम, 

खोिाङ, धनजषा, काठमाडौं, लितर्न, कास्की, बाग्िजङ, गोखा,ु रूपन्दहेी, दाङ, कालिकोि, बार्जरा, कैिािी र 

बैतडी रहकेा छन ् । र्दैलेशक रोर्गारी र रेलमि्र्ान्स आप्रर्ाहबाि िरपररर्ारको बित तथा िगानीमा आएको 

प्रर्लृत्तिाई केिाउने प्रर्ास उक्त अध्र्र्नमा भएको छ । बित र िगानी र्स्ता आलथुक आर्ामहरूमा आउन े

पररर्तुनिे समग्र आलथुक गलतलर्लधमा असर पादछु । र्सिे नेपािी अथुतन्त्र कज न लदशातफु र्ाुँद ैछ भन्ने पलन 

संकेत गदछु । 

 

र्दैलेशक रोर्गारीबाि मालसक औसत आम्दानी ४४ हर्ार ३३३ रहकेो छ र्जन आकषुक आम्दानी हो । तर सबैिे 

सो अनजरूप आम्दानी गरेका छैनन ्। खासगरी मिेलसर्ा र खाडी मजिजकमा काम गनेहरूको आम्दानी सो अनरूप 

नह न सक्छ । साथ,ै उक्त अध्र्र्निे दखेाए अनजसार र्दैलेशक रोर्गारीमा गएका िर पररर्ारहरूिाई हदेाु अलधकांश 

अथाुत ८६.२ प्रलतशत िर पररर्ारमा बािबालिका लर्द्यािर् तथा किेर्हरूमा अध्र्र्न गने पाइएबाि 

रेलमि्र्ान्सिे शलैक्षक स्तर उकास्न सहर्ोग पजरर्ाइरहकेो पजष्टी ह न्छ । अलधकांश बािबालिकाहरू लनर्ी स्कज ि तथा 

किेर्मा अध्र्र्न गरररहकेा छन ् । र्दैलेशक रोर्गारीमा गएका िरहरूमध्र्े ३८.४ प्रलतशतको मात्र र्दैलेशक 

रोर्गारी मजख्र् आर् स्रोतको रूपमा रहकेो छ । अझ ैठूिो लहस्सा ४४.७ प्रलतशत िरपररर्ारको िालग कृलष नै मजख्र् 

पेशाको रूपमा रहकेो छ । 

 

र्दैलेशक रोर्गारीमा गएका झण्डै दजई लतहाई िर पररर्ारका िरमिूीको बैंक खाता रहकेो छ भने एक लतहाई र्लतको 

खाता छैन । गाउुँ बस्ने र अलशलक्षत पररर्ार भन्दा सहरमा बस्ने र लशलक्षत पररर्ारमध्र्े बढीको बैंक खाता रहकेो छ 

। तर, र्दैलेशक रोर्गारीमा नर्ानेहरूमध्र्े केर्ि एक लतहाई र्लतिे मात्र बैंक खाता खोिेका छन ्। बैलकङ पह ुँि 

बढाउन अझ ैधेरै गनु बाुँकी रहकेो दलेखन्छ । 

 

धेरै र्सो अलभमजखीकरण तथा तालिम व्र्ार्सालर्क तालिम नलिई र्ाने गरेका छन ्। केर्ि ३७.२ प्रलतशतिे मात्र 

्र्स्तो तालिम लिएर र्ाने गरेको दलेखएको छ । खासगरी खाडी मजिक, मिेलसर्ामा र्ानेहरूिे कमिे मात्र ्र्स्तो 

तालिम लिने गरेका छन ् । लबना तालिम गएका, कम शलैक्षक र्ोग्र्ता भएका अझ िेखपढ गनु नसक्नेहरू धेरैिे 

सम्झौता अनजरूप काम नपाउने गरेको पाइएको छ । उनीहरूको कमाई पलन औसतमा कम ह ने र बित पलन कम ह न े

गरेको छ । सीप र दक्षता अलभर्लृद्धतफु सरकार र अन्र् सरोकारर्ािािे थप ध्र्ान लदनजपने दलेखएको छ । 

 

र्दैलेशक रोर्गारी प्राप्त गन ु खलिुिो छ । उक्त खिुको व्र्र्स्था गनु ५२.१ प्रलतशत िरपररर्ारिे र्दैलेशक 

रोर्गारमा र्ाुँदा िाग्ने खिु महुँगो ब्र्ार् दरमा अनौपिाररक स्रोतबाि लिने गरेका छन ् । केहीिे र्दैलेशक 

रोर्गारीमा र्ान िरर्ग्गा िगार्तका अिि सम्पलत्तको समते लबक्री गने गरेका छन ् । अनौपिाररक स्रोतबाि 
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लिएको ऋणमा ६० प्रलतशतसम्म ब्र्ार् लिएको पाइन्छ । र्सिे गदाु र्दैलेशक रोर्गारी माफुत सजरुर्ाती कमाईको 

ठूिो अशं ऋण भजक्तानीमा नै र्ाने गरेको छ । 

 

र्दैलेशक रोर्गारीमा गएका व्र्लक्तिे र्ालषकु औसत ६ पिक लर्प्रेषण पठाउने गरेका छन् । ९१ प्रलतशत व्र्लक्तिे 

बैंक तथा लर्त्तीर् संस्था एर्म ् रेलमि एर्ने्सी माफुत लर्प्रेषण पठाउने गरेको पाइएको छ । तर, अझ ै६ प्रलतशतिे 

पैसा पठाउन ह ण्डीको प्रर्ोग गने गरेका छन ्। औपिाररक माध्र्मबाि पैसा पठाउनेहरूको ठूिो लहस्सा भए पलन 

ह ण्डीको प्रर्ोग पलन कार्म ैरहबेाि लर्प्रेषण प्रर्ाहिाई सहर् बनाउन थप प्रर्ास गनजुपने आर्श्र्कता छ । 

 

सबैभन्दा िासोको लर्षर् लर्प्रेषणबाि प्राप्त रकम िरपररर्ारिे कसरी प्रर्ोग गछुन ्भन्ने रहकेो छ । लर्प्रेषणबाि 

रकमको सही सदजपर्ोग भएमा लदगो रूपमा गररबी लनर्ारण ह ने र स्र्दशेमा रोर्गारी लसर्नुा ह न सक्छ । 

लर्प्रेषणबाि प्राप्त रकमको एक िौथाई अशं ऋण लतनुको िालग प्रर्ोग भएको छ । ्र्सपलछको ठूिो अशं २३.९ 

प्रलतशत उपभोगमा खिु ह ने गरेको दलेखन्छ । लशक्षा तथा स्र्ास्थ्र्मा लर्प्रेषणको ९.७ प्रलतशत खिु ह ने गरेको छ । 

मह्र्पूण ुकज रा लर्प्रेषण रकमको २८ प्रलतशत बित गनु सकेका छन ्। ्र्स्तै, दजई लतहाई िर पररर्ारिे सामान्र्ता 

बित गने गरेको पाइएको छ । धेरै र्सोिे ्र्स्तो बितमा बैंक तथा लर्त्तीर् संस्थामा राख्ने गरेका छन ्। लशलक्षत 

िरमजिी (७०.४ प्रलतशत) िे बढी मात्रामा बैंक तथा लर्त्तीर् संस्थामा बित गने गरेको पाइएको छ । तर लसध ै

व्र्र्सार्मा िगानी गने िरपररर्ारको लहस्सा कम रहकेो छ, केर्ि १६ प्रलतशतिे आगामी लदनमा व्र्ार्सालर्क 

क्षेत्रमा िगानी गने र्ोर्नामा पाइएका छन ् । ४१.३ प्रलतशत िरपररर्ारिे पररर्ारका सदस्र् र्दैलेशक रोर्गारीमा 

गएपलछ िर र्ग्गा खररद गने गरेका छन ् । र्दैलेशक रोर्गारमा गएकाहरूको र्दैलेशक रोर्गार ऋणपत्र र अन्र् 

सरकारी ऋणपत्रमा ज्र्ाद ैन्र्नू िगानी रहकेो छ । र्ससम्बन्धमा लर्नीहरूको अज्ञानता र अनाकषुणिाई सम्बोधन 

गनजुपने दलेखन्छ । 

 

अलहिे र्जर्ा र्नसंख्र्ाको बाह ल्र् रहकेो अर्स्था र लर्दशेमा श्रमको माग उच्ि रहकेोिे लर्प्रेषण अलहिे नेपािी 

अथुतन्त्र र्ीर्न्त रहने आधार भएको छ । लर्प्रेषणिे ल्र्ाएको उपभोग, बित र िगानीको प्रर्लृत्तिाई सजक्ष्म ढंगिे 

लनर्ािेर बढी भन्दा बढी आन्तररक उ्पादनको उपभोग बढाउने र बित पररिािन गरी िगानी प्रर्र्धन गन ु

सलकएमा नेपािी अथुतन्त्रिे लदगो लर्कासको लदशालतर बढ्ने प्रशस्त सम्भार्ना रहकेो छ । तर, रार्नैलतक 

अन्र्ोिता, िगानी प्रर्र्धन गने स्पष्ट नीलत र र्ातार्रणको अभार्िे लर्प्रेषणबाि प्राप्त रकमको उपर्ोग आर्ालतत 

र्स्तजहरूको उपभोगतफु बढी केन्रीत भइरहकेो प्रर्लृत्तिाई लिन्तार्नक मान्नजपदछु । 

 

तालिका ९१: अर्जनुधारा नगरपालिका बाि बैदलेशक रोर्गारीमा र्ानेको संख्र्ा र अर्स्था  

दशे 

र्ाडु नं. 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

अस्रेलिर्ा २ ३ ४ ४ ८ ७ ६ १ २ ५ १० 

भजिान        १ १ ० ० ० ० ० ० 

बमाु    १ ० ० ० ० ० ० १ ० ० 

क्र्ानाडा  २ ० ० ० ० ० ४ २ ६ ७ ० 

लिन        ० ० ० १ ० ० ० ० 

र्जरोलपर्न दशेहरु  ० १ २ २ १ ० १ ६ १ ४ २ 
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हगंकंग  ४ १ १ ० ० ७ ० ४ ० २ १ 

भारत ६९ ४८ ६२ ८५ ३१ १७ ७३ ३७ ३४ २८ ५० 

इराक  २ ० ४ ० १ १ १ ० ० ० ४ 

र्ापान  ५ ६ ५ १ २ १ ० २ २ १ २ 

मिेलसर्ा  २७५ २६३ २२५ २२३ १७० १०७ १३७ ११८ २१५ १३० १८६ 

कतार  १४४ १३९ १६६ ११८ १४३ १३० ८३ ९८ १७० ९८ ११३ 

साउदी अरब  ९८ ९५ १०६ ८८ १०३ ७९ ५८ ७१ ११६ ९५ १२१ 

दलक्क्षन कोररर्ा  ५ ७ १५ १ २ ७ ५ १ १० १ ६ 

दजबई ९२ १०८ ११२ ८६ ७८ ९४ ५९ ९० ११४ ९८ ९४ 

र्जके  १ १ ० ४ २ ० ४ १ २ ० ० 

अमरेरका  ११ १२ ४ २ ५ ० ६ ५ २० १० ८ 

अन्र्  २९ ४२ ८४ ४९ ४४ ४० ६० ४६ ८० ४२ ५८ 

र्म्मा  ७३९ ७२७ ७९० ६६५ ५९४ ४९० ४९७ ४८२ ७७५ ५२१ ६५५ 

 

 
लित्र २३: अर्जनुधारा नगरपालिकाबाि बैदलेशक रोर्गारीिालग र्जर्ाहरु  गएका दशेहरु 

११०. लर्प्रेषण (रेलमिान्स)को लर्र्रण 

तालिका ९२: नगरपालिका क्षेत्रका  रेलमिान्स सेर्ा प्रदार्क संस्थाहरु  

र्डा 

नं. 

िोि  रेलमिेन्स संिािन गने 

संस्था को नाम  

सम्पकु व्र्लक्त  सम्पकु न. औषत 

दलैनक 

कारोबार 

७ शलनश्चरे शलनश्चरे मलन रान्सफर  फलबन्र िापागाई ं 9852671256 ३५०००० 
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८ शलनश्चरे  नेपाि बहूदलेसर् सहकारी  भजपेन्र बस्नेत  9852689409 ५००००० 

८ शलनश्चरे  एक्सि डेव्िोपमने्ि बैंक 

(रेलमिान्स) 

र्जबरार् लनरौिा  9815004550 ४००००० 

८ शलनश्चरे  सताशी बह मजखी सहकारी 

संस्था  

लबकाश कि्र्ाि  9817055302 ५००००० 

८ शलनश्चरे  सहारा नेपाि रेलमिेन्स िक्ष्मी प्रसाद ररर्ाि  9852630294 ४००००० 

३ खजदजनाबारी  अलभर्ान नेपाि बह दलेसर् 

सहकारी संस्था  

हरर र्ाग्िे  9842625633 २५०००० 

३ आइतबारे 

िोक  

सजभ िक्ष्मी मलन रान्सफर  सजर्ज लबक्रम नेम्र्ांग  023-697552 २५०००० 

३ खजदजनाबारी  खजदजनाबारी मलन रान्सफर  कृष्ण श्रेष्ठ  9842640716 ३००००० 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 १,४४४ िरिे आफ्नो प्रमजख आम्दानी को श्रोत बैदलेशक रोर्गार उल्िेख गरेका छन ्। 

 ८ भन्दा बढी रेलमि्र्ान्स कम्पनीहरु माफुत कारोबार गरररहकेो । 

 नगरपालिकामा लभत्रने दलैनक औसत रेलमि्र्ान्स रु  २९,५०,०००/ ( उनलन्तस िाख पिास हर्ार रुपैर्ाुँ) 

१११. र्डा अनजसार लर्पन्नता स्तरीकरण 

तालिका ९३: र्ाडु अ नजसार लर्पन्नतास्तरीकरण  

र्डा स्तरीर् लर्पन्नता स्तरीकरण खाद्य पर्ाुप्तता 

र्डा नं. अलत गररब गररब मध्र् उच्ि र्म्मा 

र्नसंख्र्ा 

३ मलहना 

भन्दा कम 

३-६ मलहना 

१ ६३ ४२ ८२७ ३७३ १,३०५ ६३ ४२ 

२ ४९ १३२ ७८० १८५ १,१४६ ४९ १३२ 

३ ४४ ७० ९४१ २०९ १,२६४ ४४ ७० 

४ ३७९ ८३ ४०९ ३५८ १,२२९ ३७९ ८३ 

५ १८१ ४९ ६५३ ६२२ १,५०५ १८१ ४९ 

६ ३७ ५० ६८९ २३८ १,०१४ ३७ ५० 

७ १५२ ५२ ५३९ २४० ९८३ १५२ ५२ 

८ १८९ २२ ४६१ ३६० १,०३२ १८९ २२ 

९ १६८ ७८ ६८७ ३९१ १,३२४ १६८ ७८ 

१० १९९ ५२ ५२१ १९२ ९६४ १९९ ५२ 
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११ २३८ ३८ ६४८ ४८१ १,४०५ २३८ ३८ 

र्म्मा १,६९९ ६६८ ७,१५५ ३,६४९ १३,१७१ १,६९९ ६६८ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

११२. लर्द्यजत/सौर्ु उर्ाु आर्ोर्नाहरुको लस्थलत 

अर्जनुधारा नगरपालिकािे लर्द्यजत तथा बैकलल्पक उर्ाु सम्बलन्ध लनम्नउल्िेलखत नीलतहरु अर्िम्र्न गरेको छ : 

“िर िरमा उर्ा,ु र्ीउधनको सजरक्षा” 

 सम्पजण ुनगर के्षत्रलभत्र लर्द्यजतसेर्ा लर्स्तार तथा क्षमतार्लृद्ध गने नीलत लिईनेछ । 

 उपभोक्ताहरुको सहकार्ुमा मिू सडकमा सौर्ु उर्ाुका माध्र्मबाि सडक बलत्त सञ्िािन गने कार्ुिाई 

लनरन्तरता लद“द ैउज्र्ािो नगर बनाउने नीलत लिईनेछ । 

 नीलर् के्षत्र तथा संिसंस्थाको सहकार्ु र साझदेारीमा र्कैलल्पक उर्ाुको सम्भार्ना र अर्सरको खोर्ी गद ै

र्कैलल्पक उर्ाुको प्रर्ोग िाई बढार्ा लदने नीलत लिईनेछ । 

 

 

११३. र्ालषकु कृलष उ्पादन सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका ९४: बालषकु कृलष उ्पादन  

आ.ब. २०७२/७३ को खाध्र्ान बालि उ्पादन (मलेरक िन मा) 

र्ाडु न. धान मकै गह  कोदो कािोदाि 

१ १,३६९.७२ ३२५.४० २२.०८ ३९.९२ ४.४० 

२ २३५.६० ५९.८८ ३.१२ ०.३६ ८.७२ 

३ १,१४९.२० ३२२.८४ ३२.६० ६.६० ०.१६ 

४ १,४२९.२४ ३६९.३२ १३.४८ १३.१२ ०.३२ 

५ १८९.२० १११.३२ ७.४० ०.०० ५.४० 

६ २५३.६८ १३३.०० ५.०० ०.२० २.९६ 

७ १२७.४० ५५.०४ ०.२४ ०.०४ ०.०८ 

८ १०१.७२ ५५.९२ १.२० १.०८ १२.४८ 

९ ९३.९२ २३५.३२ २.९६ ०.०८ ०.१२ 
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१० ५८.१२ ५६.१२ ०.०० ०.०० १.०८ 

११ ५५.३६ १८.७२ ०.२० ०.१२ ०.१२ 

र्म्मा  ५,०६३.१६ १,७४२.८८ ८८.२८ ६१.५२ ३५.८४ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

११४. पशजधन तथा सोबाि ह ने उ्पादनको अर्स्था सम्र्न्धी लर्र्रण 

तालिका ९५: नगरपालिकामा पशज पािनको अर्स्था 

नगरपालिका के्षत्र लभत्र भएका पशज पन्छीको लर्र्रण 

र्ाडु न. गाई गोरु/बाछा राुँगा/ भसैी बाख्रा बंगजर कज खजरा 

१ ९१० ४३६ ४७५ ३,७६३ २८९ ३,७१९ 

२ ८०५ ५४३ १८६ २,९०५ ३६१ ३,०१६ 

३ ९३७ ४१० ३६९ ३,५०४ ५६८ ४,३६१ 

४ ७७७ ४०० २२० १,४२८ ३५० १,९७८ 

५ १,३१६ २२६ १२५ १,००७ ९५ २,४७७ 

६ ४२५ ६३ ४१ ५१५ १८५ ३,३१२ 

७ ५९१ १६३ ९२ ६८६ १५५ ३,६३५ 

८ ४८५ ६३ १११ ५८० ६३ ४०३ 

९ १,२११ १८९ १३५ १,४३० २४५ २,५४८ 

१० १,३३२ १५१ १०० ८१४ ३४२ ४१६ 

११ ६०८ २१३ १०७ १,०६६ ५१२ १,४२९ 

र्म्मा ९,३९७ २,८५७ १,९६१ १७,६९८ ३,१६५ २७,२९४ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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  @)^%÷& 5}g b}lgs @ !^) ! 

  >L s'n 

k|;fb 

e08f/L 

ch'{gwf/f 

# 

  @)&)÷!÷! 5}g b}lgs ! @* ! 

  >L rGb| 

tfdfË 

ch'{gwf/f 

# 

    5}g xf6 ! @^ ! 
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  >L uf]df 

yfkf du/ 

ch'{gwf/f 

# 

  @)^%÷!!÷! 5}g xf6 ! @% ! 

  >L eQm 

axfb'/ 

cfn] 

ch'{gwf/f 

# 

(*!))@@%&* @)^&÷*÷@ 5}g xf6 ! %) ! 

  >L ljv{ 

axfb'/ 

cfn] 

ch'{gwf/f 

# 

(*!^)@&^#) @)^%÷!!÷! 5}g xf6 ! %) ! 

  >L Zofd 

;';]nL 

ch'{gwf/f 

# 

(*!&((#@%* @)^(÷@÷! 5}g xf6 @ !)) ! 

  >L dg' 

du/ 

ch'{gwf/f 

# 

(*@$)#%!)( @)^$÷!!÷! 5}g xf6 $ @)) ! 

  >L ofd 

jxfb'/ 

/fgf du/ 

ch'{gwf/f 

# 

(*!%(*^*&! @)^)÷! 5}g xf6 3 !%) ! 

 

िुखुरािो र्ासु पसलिो बर्वर्वरण  

 
df;' 

k;nsf] 

gfd 

;+rfnssf] gfd 7]ufgf ;Dks{ g+= :yfkgf 

ldlt 

btf{ 

5÷5}g 

ahf/sf] 

lsl;d 

b}lgs 

aw 

ul/g] 

k+IfL 

;+Vof 

b}lgs 

df;' 

ljqmL 

-

s]=hL_ 

/f]huf/L 

  >L rqm 

a'9fyf]sL 

ch"{gwf/f #   )^*÷!÷! 5 b}lgs !^ #*   

  >L lbks 

a'9fyf]sL 

ch"{gwf/f # (*!^)!#%@$ )^(÷^÷% 5 b}lgs !@ #) ! 

;fnaf/L 

k|m]; 

xfp; 

>L k|sfz 

l/hfn 

ch"{gwf/f #   )&)÷&÷# 5}g b}lgs !) @% ! 

  >L lht]g 

clwsf/L 

ch"{gwf/f # (*)&(()!!# )&)÷!@ 5 b}lgs @) %) ! 

cldt 

sf]N8 

:6f]/ 

>L cfv] tfdfË ch"{gwf/f #   )&!÷$÷@ 5}g b}lgs !@ @) ! 

  >L l8NnL/fd 

l/hfn 

ch"{gwf/f # (*!^(*(*&@ )^%÷$ 5}g b}lgs !! @* ! 

  Vofd axfb'/ 

;'Aaf 

ch"{gwf/f # (*$@^(%$!$ )^%÷(÷! 5}g b}lgs !) @% ! 

  >L g]kfn kf]N6«L  ch"{gwf/f 

* 

) )^*÷!! 5 b}lgs !% #% ! 

>L 

tfD;flnË 

k|]m; 

xfp; 

>L dg dfof 

tfdfË 

ch"{gwf/f 

* 

) )&!÷!÷! 5 b}lgs !( $# ! 
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  >L xfl;d k|m];  

xfp; 

ch"{gwf/f 

* 

) )^#÷@ 5 b}lgs #) &) ! 

  >L /fd /fO{ ch"{gwf/f 

* 

) )^!÷!÷! yfxf 

gePsf]  

b}lgs ! ^) ! 

  >L wg axfb'/ 

/fO{ 

ch"{gwf/f 

* 

) yfxf 

gePsf]  

yfxf 

gePsf]  

b}lgs ! %% ! 

  >L /fkm" /fO{ ch"{gwf/f 

* 

) yfxf 

gePsf]  

yfxf 

gePsf]  

b}lgs ! @)) ! 

  >L s'n k|;fb 

e08f/L 

ch"{gwf/f # ) yfxf 

gePsf]  

yfxf 

gePsf]  

b}lgs !^ $) ! 

  >L s'df/ >]i7 ch"{gwf/f # ) yfxf 

gePsf]  

yfxf 

gePsf]  

b}lgs ! @)) ! 

  >L led axfb'/ 

>]i7 

ch"{gwf/f # ) yfxf 

gePsf]  

yfxf 

gePsf]  

b}lgs !@ @* ! 

  >L lr/glhjL 

vgfn 

ch"{gwf/f # ) yfxf 

gePsf]  

yfxf 

gePsf]  

b}lgs !% #^ ! 

  >L ljZj; -

8Da/ rf}w/L_ 

ch"{gwf/f # ) yfxf 

gePsf]  

yfxf 

gePsf]  

b}lgs !* $% ! 

  >L b]j]Gb| d}gfnL  ch"{gwf/f # ) yfxf 

gePsf]  

yfxf 

gePsf] 

* 

b}lgs !@ #) ! 

  >L gf/fog >]i7 ch"{gwf/f ( ) yfxf 

gePsf]  

yfxf 

gePsf]  

b}lgs * @) ! 

स्रोत: अर्जुनधारा नगरपालिका पशज लर्कास शाखा 

११५. नगरबाि बालहर लनकासी ह ने र्स्तजहरुको लर्र्रण (र्न पैदार्ार) 

अर्जनुधारा नगरपालिकामा कृलष तथा र्नर्गंिमा आधाररत र्स्तजहरुको उ्पादन बाह ल्र्ता रहकेो छ भने  

िाङ्गलिङ, लर्ररङ्ग, सजखानी िगार्तका िजरे के्षत्रबाि बंग्ने खोिाहरुको कारण प्रसस्त ढजङ्गा, लगिी, बािजर्ा  

लनमाुण सामग्रीको रुपमा र्स नगरपालिकाबाि बालहररने गरेको छ । र्न पैदार्रमा मखू्र् तर् सािको लनकासी उच्ि 

रहकेो छ । र्नमा आधाररत र्डीबजिीको व्र्ार्सालर्क उ्पादन नह ुँदा लनकासीको अर्स्था थाहा ह न सकेको छैन ।  

कृलष उ्पादनमा धान प्रमजख रहकेो छ भने मकै र अन्र् बािीको लनकासी अपेक्षाकृत ह न सकेको छैन । र्स 

नगरपालिकाबाि दलैनक १५०० लििर हाराहारीमा दजध लर्ताुमोड र अन्र् बर्ारमा लनकासी ह ने गरेको छ भने 

मासजर्न्र् उ्पादनमा खसीबाख्रा बंगजर, कज खजरा रहकेा छन ् । व्र्ार्सालर्क उ्पादन नभएका कारण लनकासीको 

बास्तलर्क अर्स्थाबारे अध्र्र्न ह न सकेको छैन । र्गं्गाको बढ्दो िक्िाबन्दी, मानर्ीर् श्रमको अभार्, 

लसिाईको प्रर्ाप्त सजलर्धाको अभार्का कारण कृलष उ्पादनमा सोिे अनजसारको उपिलब्ध हालसि ह न ्नसके पलन 

हाि नगरपालिका अन्तगुत नै कृलष शाखाको व्र्र्स्था भए पछी भने प्र्र्क्ष अनजगमन र कृलष अलभर्ानहरु 

संिािन भए पछी कृषकहरुमा उ्साह थलपएको छ । नगद ेर्ािीमा सजपारीको उ्पादन भए पलन र्लृद्धदर न्र्नू रहकेो 
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कारण गजणस्तरीर् उ्पादन र र्सको लनकासी तिस्थ रहकेो पाइन्छ, । थोरै क्षेत्रमा लिर्ा खलेत गररएको र कलतपर् 

ठाउुँमा रहकेो लिर्ा मालसने क्रममा रहकेो ह ुँदा लिर्ाको लनकासी समते िि्द ैगएको छ ।  

११६. र्ग्गाको लकलसम अनजसारको लर्र्रण 

तालिका ९६: र्ग्गाको प्रकार उपभोगका आधारमा िरधजरी  

र्ग्गाको 

प्रकार 

र्ाडु न. (उपभोग गने िरधजरी संख्र्ा) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ र्म्मा 

नम्बरी २५१ ३९२ ३९२ ४४२ ८४२ ३६६ २७५ ३३० ८४१ ५२८ ३७४ ५०३३ 

एिेनी ७४६ ३४९ ५७८ २६३ १०४ ६ १९२ २९ १८ १८ १४५ २४४८ 

भाडामा ११ ११ ११ २४ ३ २ १ ३ ९ २ ९ ८६ 

नम्बरी र 

भाडामा 

१८ १८ १४ २७ २ १ २ २ ७ ३ ७ १०१ 

एिेनी र 

भाडामा 

१७ १६ ९ १२   १०     ६४ 

नम्बरी र 

एिेनी 

१५२ २४७ १९० ६१ ५ ३ ५२ ८ ६ ८ ३ ७३५ 

नम्बरी, 

एलिनी र 

भाडामा 

लिन े

७ १० ५ ५   ३     ३० 

र्म्मा १,२०२ १,०४३ १,१९९ ८३४ ९५६ ३७८ ५३५ ३७२ ८८१ ५५९ ५३८ ८,४९७ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

११७. औद्योलगक तथा व्र्ापार, व्र्र्सार् (लनमाुण व्र्र्सार्ी समते) सम्बन्धी लर्र्रण 

तालिका ९७: नगरपालिका लभत्र रहकेा िरेिज तथा साना उधोग  

र्ाडु नं. िोि उद्योग को नाम उद्योग प्रमजख 

१ सातकिेरी बराि राइस लमि सजरेन्र बराि 

१ साधजिार ढकाि राइस लमि उदर् ढकाि 

१ शालन्त िोक न्र्ौपाने राइस लमि शमाुनन्द न्र्ौपाने 

१ लसस्ने बस्नेत राइस लमि ज्ञानेन्र बस्नेत 

१ बनारसी िोक खनाि राइस लमि नन्द िाि खनाि 
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१ लसस्ने हाम्रो दजध डेरी राम काकी 

१ शालन्त िोक हिजमास काठ लिरानी (स लमि) हिज मासा 

१ िप्पज उज्ज्र्ि काष्ट फलनुिर उधोग लबष्णज िम्िागाई 

१ हिजर्ागढ़ हिजर्ागढ़ काठ लिरानी (स लमि) हिजर्ागड 

१ मदनपजर गोि ेराइस लमि सरस्र्लत लसिौिा 

१ मदनपजर ररमाि राइस लमि फन प्रसाद ररमाि 

१ मदनपजर क्रसर उधोग - 

१ साधिूार अमर बाख्रा फमु अमर बहादजर लिलमरे 

२ खजदजनाबारी बर्ार श्रेष्ठ राइस लमि भालरका श्रेष्ठ 

२ बेल्िार पौडेि राइस लमि   

२ झिेेनी भट्टराई राइस लमि   

२ खजदजनाबारी िोक आिार्ु साइिा राइस लमि   

२ साठीमजरे समाि राइस लमि रुप नारार्ाण समाि 

२ राते गौतम राइस लमि मलंर्िा गौतम 

२ गर्ाबारी श्रेष्ठ राइस लमि लसधाथु श्रेष्ठ 

२ खजदजनाबारी िोक फागज लग्रि उधोग रुर फागज 

२ खजदजनाबारीबर्ार लसर्नुा मोिर ग्र्ारेर् लसर्नुा मगर 

२ बेल्िार बेल्िार बाख्रा फमु खड्गमार्ा परार्जिी 

३ अमिे लसर्नुा राइस लमि उदर् बहादजर लब.क. 

३ बन अलफस र्न सेर्ा राइस लमि छत्र पौड्र्ाि 

३ कज म्मीिार थापा राइस लमि र्ाम बहादजर थापा 

३ बेल्िार बेल्िार कृलष सहकारी कज िनी लपसानी 

लमि 

दरे्ी प्रसाद ढजंगिे 

३ लिंग्देंन िोक बाि कल्र्ाण राइस लमि   

३ आइतबारे भास्कर राइस लमि   

३ गरुर्ा िोक भट्टराइ राइस लमि   

३ खजदजनाबारी बर्ार अलभर्ान दजध डेरी अलभर्ान ब. स. स. लि 

३ खजदजनाबारी िोक सेंदांग लग्रि उधोग दरे्ने्र सेंदाग 
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३ खजदजनाबारी बर्ार खड्का मोिर साइकि ग्र्ारेर् साने खड्का 

३ खजदजनाबारी बर्ार पररर्ार मोिर साइकि ग्र्ारेर् अम्मर पररर्ार 

३ गरुर्ा िोक बालनर्ा मोिर साइकि ग्र्ारेर् नरेश बालनर्ा 

३ गरुर्ा िोक खबास साइकि/मोिरसाइकि ग्र्ारेर् रार्ज खबास 

३ कज म्मीिार गणशे बाख्रा फमु गणशे लिलमरे 

३ र्जकेखाड़ी भण्डारी गाई फमु कमि भण्डारी 

३ बेल्िार लिलमरे पशज पािन फमु लभम लिलमरे 

४ भांगबारी कालिकाच्र्ाउ उधोग िंक नाथ श्रेष्ठ 

४ लमि डाुँडा  लबल्कन इन्डस्री प्रा.लि. (कंलक्रि ब्िक 

उधोग) 

नलबन गट्टानी  

५ बैसाबाडी िक्ष्मीहात ेनेपालि कागर् उधोग खमेनाथ न्र्ौपाने 

६ िक्ष्मीपजर सहारा राइसलमि महशे कोइरािा 

६ मातामलन्दर लस.लद.राइस लमि उत्तम कज मार श्रेष्ठ 

६ कप्तानबारी नबुदा उ्कृस्ि राइस लमि नबुदा आिार्ु 

६ पजििोक प्रमोद फलनिुर उधोग धजबु रार्राइ 

६ महानन्दिोक लबबेकलग्रि उधोग लबबेक गर्मरे 

६ पजल्िोक रमशे लग्रिउधोग रमशे राइ  

६ महानन्दिोक ि्र्ाइिेिररंग उधोग लदप नारार्ण श्रेष्ठ 

६ मातामलन्दर िोि एभरलग्रन लमनरि र्ािर उधोग लनतन श्रेष्ठ 

६ पजल्िोक र्सोदा िरेिज उधोग सतनिाि मिेे 

७ लमिडाुँडा िौहान धानलपसानी लमि केर्ि िौहान 

७ र्रुर्ािोि स्र्लस्तकाश्रदा राइस लमि र्जबरार् पौडेि 

७ र्रुर्ािोि मगंिश्री रोडा उधोग लमिन बस्नेत 

७ गढीगाउ मगंिश्री रोडा उधोग लमिन बस्नेत 

७ नारार्णिोक र्र् ििाि रोडा उधोग सजलदर लबष्ट 

७ गढीगाउ र्र्कािीभगर्ती रोडा उधोग शरेबहादजर 

७ गढीगाउ ररर्ाना होिो ब्िक उधोग सजरेन श्रेष्ठ 

७ नारार्ाणिोक अर्जनुधारा लिर्ा प्रसोधन उधोग खगने्र ढकाि 
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८ लसनेमाहाि र्िेर्श्र फलनुिर उधोग भलगरथ लगरर 

८ शलनश्चरे बार्ार सम्भाबी बेभरेर् उधोग प्रलदप लमत्ति 

९ प्रणामीिोि पन्िदबेीसेिर लमि र्र् प्रसाद सापकोिा 

९ ढकाििोक लबस्र् र्गतराइस लमि िब कज श लगरी 

११ बसपाकु अमतृाकास्ि फलनुिर उधोग मिेधर्र् लिम्बज 

११ बजट्टाबारी ब्राह्मण हाडुर्रे्र राम नारार्ण िौधरी 

११ बजट्टाबारी परीक फज ड प्रोडक्ि्स सन्तोष शमाु 

११ िक्ष्मीपजर पालथभरा माता खाद्य उधोग रमशे ओझा 

११ सािबारी सािबारी राइस लमि बि बहादजर लिम्बज 

११ बजट्टाबारी लनलतन लिप्रोसेलसंग प्रा.लि. कृष्णकज मार लगरर 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 

११८. लर्गत ५ आलथुक र्षकुो आर्व्र्र्को लर्र्रण 

;fljs v'b'gfaf/L ufFlj; xfn -jf8{ g+ !, @ / # sf] 

cfly{s aif{ @)&#/)&$ cfDbfgL vr{sf] ;+zf]lwt ah]6 tyf k|:tfljt ljj/0f 

cfDbfgL tkm{ 

cfo  

lzif{s 

 g+= 

 

cfo ljj/0f 

cf= j= )&@-)&# rfn' cf= a= )&#-)&$    cfufdL 

cf=a=)&$-)&% sf] 

cg'dflgt cfo 
cg'dflgt cfo af:tljs cfo cg'dflgt cfo 

sflt{s ;Ddsf] 

af:tlas cfo 

  z+;f]wLt  

cg'dflgt cfo 

 lhDd]jf/L utsf] df}Hbft @$,#!,%^$-&@   @$,#!,%^$-&@  $),&#@-&@ $),&#@-&@  

!=!=! 3/ hUuf s/ !,^),)))-– !,*$,@$@- – !,^),)))-–  @,)),)))-– @,)),)))-– 

!=!=@ dfnkf]t jf e"dLs/ %,)),)))-– 
$,!),%@@-– 

%,)),)))-– !,@$,^&%-– %,)),)))-– %,)),)))-– 

!=!=# xf6ahf/ k;n s/   @),)),)))-– $),$#,*))-– $$,##,&((-– $@,)),)))-– 

!=!=^ axfn la6f}/L s/ %,)),)))-– 
$,)),!^^-– 

^,)),)))-– #*,)&$-– $,%),)))-– $,%),)))-– 

!=!=* Aoa;fo s/ !,%),)))-– ((,$&)-– !,%),)))-– $^,$%)-– !,%),))) -– !,%),))) -– 

!=@ ;]jf z'Ns aSof}tf s/ !,&%,*#^-– 
!,^@,#%^-– 

  !#,$*) -–  

!=@ :yfgLo lasf; ;]jf z'Ns 

-;~ro s/_ 

$,^%,)))-– 
$,^%,)))-– 

%,)),)))-– *,&%,!))-– *,&%,!))-– (,)),)))-– 

!=# b:t'/ l;kmfl/; &,%),)))-– 
*,!&,%(%-– 

&,%),)))-– @,^&,%^#-– *,%),)))-– !),)),)))-– 

!=$ lalqm cfo %),)))-– $%,%@)-– %),)))-– @,)))-– %),)))-– %),)))-– 

!=%=! ;|f]t pkof]uaft k|fKt 

af“ 8kmf“ 8 

!,)),)))-– 
 

   @,)),)))-–    
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!=%=# cGo cfo -k~hLs/0f 

;d]t_ 
!,@),)))-– !,&*,&^)- – !,@),)))-– &@,#*%-– !,*),))) -– !,*),))) -– 

@=!=! ;/sf/L cg'bfg $$,(),)))-– $$,^^,*(^-–   $$,(),)))-– @&,%$,$)$-– *#,)@,)))-– *#,)@,)))-– 

@=!=@ lh lj=;=of]hgf cg'bfg 

LGCDP,hg;xeflutf, 

lgaf{rg If]qljsf; cfbL 

 

!,)),)))-– 
@@,)&,*@@-–  (*,%))-– 

  

@=!=# cGo lgsfo af6 k|fKt 

cg'bfg -lh=k|f=sf= ejg 

lgdf{0f cg'bfg_ 

 

#*,*),)))-– 
!@,#^,!&$-– 

    

@=!=$ ;fdflhs ;'/Iff  

cg'bfg   vr{  

 

!,!),^(,!))-– 
 &(,(),$))-– 

  

 e"QmfgL lbg af+sL bfloTj 

-s/,ladf,s=;=sf]if_ 

 

 

 
#&,%##-– 

  

 hDdf /sd !,#*,&@,$))-&@ 
@,$!,&%,!*&-&@ 

(%,@),)))-– !,^#,(!,^!^-&@ !,^),$%,!!! -&@ !,^),*@,))) -– 

 

;fljs v'b'gfaf/L ufFlj; xfn -jf8{ g+ !, @ / # sf] 

vr{ tkm{ 

vr{  vr{ ljj/0f 
cf= a= )&@-)&# cf=a= )&#-)&$ 

cfufdL cf= 

a= )&$-

)&% sf] 

k|:tfljt 

vr{ 

lzif{s  

g+= 

cg'dflgt vr{ af:tljs vr{ cg'dflgt vr{ 

sflt{s 

;Ddsf]     

af:tljs 

z+;f]wLt 

cg'dflgt 

   vr{ 

!=)! tnj -sNof0f 

sf]if ;d]t_ 

!%,&(,#$^-– 

!%,&(,#$^-– 

 !%,^(,^&*-– &,#&,**(-

– 

@!,%),)))-– @!,%),)))

-– 

!=)@ eQf !,%%,)))-– 

!,%$,^$$-– 

 !,$),)))-– *,)))-– !,$),))) -– !,$),)))-

– 

!=)$ cGo pkef]u vr{ %%,)))-– 

%%,)))-– 

%%,)))-–    %%,)))-– %%,)))-– 

!=)% kfl/>lds   
  

        

@=)! wf/f, lah'nL tyf 

;~rf/  

 (),)))-– **,&@)-– (),)))-– @%,(&%-– !,%),))) -– 

!,^),)))-

– 

g]6 dx;'n 

glas/0f 

@=)# sfof{no ;~rfng  

@,@),)))-– @,!(,$@$-–   @,@),)))-– (#,^!@-– @,%),)))-– 

  

;DaGwL cGo vr{ @,%),)))-

– 



अर्जुनधारा नगरपालिका बहृत परु्श्लित्र २०७४  | Arjundhara Municipality Profile 2017 139 

@=)#=! sfof{noOGwg,cg'

udg  

  

  

  %,!#%-– !,)),)))-– !,)),)))-

– 

@=)$ ljljw vr{ @,!),)))-– 

@,)(,*@$-– 

  @,!),)))-– *%,())-– @,#),)))-– @,#),)))-

– 

#=)! ;fdflhs ;]jf 

cg'bfg 

        !,)),))) -– !,)),)))-

– 

#=)@ ;fdflhs ;'/Iff 

cg'bfg 

            

$=)! 

sfo{qmd vr{  

  !,&!,!^*-– !,&!,)(@-– 

   %),)))-– %%,)*)-– !,*),))) -– !,*),)))-

– 

sfo{qmd vr{ 

lh=la=; 
  !,@!,*))-– 

        

$=)@ sfo{qmd e|d0f 

vr{ 

!,@),)))-– !,!(,^#%-–    (),)))-– %%,#!)-– !,$!,))) -– !,$!,)))-

– 

$=)# pTkfbg tyf ;]jf 

vr{ 

            

(= lkmtf{ vr{ -

dfnkf]t,cGo_ 

!,@%,)))-&@ !,)@,^#)-–  !,@%,)))-–   !,)$,@%^.&@ !,@%,)))-

– 

  rfn' tkm{ -k|;f;gLs_ hDDff @%,%),^&*-–   

!),^^,()!-

– 

#^,))@%^-– #^,#!,)))-

– 

%=)! hUuf vl/b             

%=)@ ejg vl/b             

^=)! kmlg{r/       #*,)))-– !,)),))@-– %),)))-– 

^=)@ ;jf/L ;fwg       @,$!,())-

– 

@,$!,())-–   

^=)# d]lzg cf}hf/ tyf cGo  

#^,*&#-– #^,*%@-–   ^%,^#)-– *),)))-– %),)))-– 
pks/0f vl/b  

^=)$ ejg lgdf{0f -gof“ 

uf=lj= 

#*,*),)))-– !@,#^,!&$-– 

        

 ;= ejg_ 

^=)% ;fa{hlgs lgdf{0f vr{ %*,%*,(!#-– 

&*,)%,^!^-– 

^(,&),#@@-– ^,#^,@$!-– !,)!,^(,)%)-– 
!,)),%!,)

))-– 

&= nufgL             

*=)! ;fa{hlgs ;+:yfnfO{ 

cg'bfg 

^,&$,#*#-– 

&,$!,@^*-– 

    %,@@,)))-– !^,&%,)))

-– 

*=)@ ;]jfd"ns ;+:yfnfO{ 

cg'bfg 

^,(%,&!&-– 

#,(*,@!)-– 

  $^,((%-– !#,#!,()#-– ^,@%,)))-

– 

(= e}k/L cfpg]             

!)= C0fsf] ;f“jf e'QmfgL             

!!= C0fsf] Aofh e'QmfgL             
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^=)% k|sf]k vftf lgsf;f   @%,!@)-–         

  ;f=;'=sfo{qmd vr{   

  !,!),^(,!))-

– 

    

&(,(),$)

)-– 

    

  
df}Hbft ljj0f -c=Nof_             

gub ;fgls;fg vftf   

    ).&( 

      

&!,))$-

&( 

    

a}+s /f= af= a}s eb|k'/   

$),&#!.(# 

   

^@,#$,%$$

-(# 

    

hDdf !,#*,&@,$))-&@ @,$!,&%,!*&.&@ (%,@),)))-– !,^#,(!,^!

^-&@ 

!,^),$%,!!! -&@ !,^),*@,)

))-– 

 

;fljs zlgch'{g gu/kflnsf xfn -jf8{ g+ $–!!_ sf] 

cfly{s aif{ @)&#/)&$ cfDbfgL vr{sf] ;+zf]lwt ah]6 tyf k|:tfljt ljj/0f 
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११९. नगरपालिकािे २०७४/७५ मा सञ्िािन गन ेप्रमजख कार्ुक्रम तथा र्ोर्नाहरु 

तालिका ९८: नगरपालिकािे २०७४/७५ मा सञ्िािन गने प्रमजख कार्ुक्रम तथा र्ोर्नाहरु 

क्र.स. लर्र्रण र्ाडु नं. रकम 

१ मािे खानेपानी लर्स्तार तथा ममतु १ ४५,००,००० 

२ बदजरु्ािको िरबाि साठीमजरे र्ाने बािो स्तरउन्नलत २ २५,००,००० 

३ अमिडागी ििु अगालड लनमाुणाुलधन कल्र्भि लनमाुण ३ ८,००,००० 

४ ढजङ्ग ेखोल्सी कल्र्भि लनमाुण र्कृ्षारोपण (बास)   ३ १०,००,००० 

५ कज सजम होिी कल्र्भि लनमाुण पलर्त्रा खलतर्डाको िरछेउ  ३ १२,००,००० 

६ र्गं ेिौतारो पलश्चम ककज र्ािी होिीमा कल्र्भि लनमाुण ४ १०,००,००० 

७ मदन आलश्रमत िमाग ुदलेख बरािको िर छेउ कल्र्भि लनमाुण ४ १०,००,००० 

८ िेम्र्ोङनी िरछेउ र्रुर्ाहोिी कल्र्भि लनमाुण ४ १०,००,००० 

९ रमशे काकीको िर दलेख मजलस िोकसम्मको बािो र कल्र्भि लनमाुण ५ १५,००,००० 

१० ओमिोक दलेख भानज मालर् ह द ैिारपाने र्ोड्ने मजि बािो स्तरउन्नलत 

तथा ह्यजमपाइप कल्र्भि 

५ १०,००,००० 

११ पजष्पिाि िोक पलश्चम अदजर्ा खोिा आर लस सी पजि लनमाुण ६ ४५,००,००० 

१२ कप्तानर्ाडी होिीमा आर सी सी पजि लनमाुण ६ २६,००,००० 

१३ र्डा कार्ाुिर् अगाडीको कल्र्भि लनमाुण ७ १५,००,००० 

१४ अर्जनुधारा खिे मदैान स्तरउन्नलत ७ १०,००,००० 

१५ कज शििोक पजर् ुलमिन बस्नेतको िर र्ोड्ने बािो कािोपते्र ८ १४,००,००० 

१६ कदमगाछी पजर् ुिारिरे िोक र्ाने बािो कािोपत्रे ८ ११,००,००० 

१७ िारिरे िोक पजर् ुअदजर्ा खोिामा पजि लनमाुण ९ ५,००,००० 

१८ िारिरे िोक पजर् ुअदजर्ा खोिा पैनीमा बांध लनमाुण ९ १८,००,००० 

१९ इनार र्ोररङ लनमाुण िार र्िा ९ ३,००,००० 

२० लहिेखोिा आर लस सी पजि लनमाुण १० १८,००,००० 

२१ लहिेखोिा गजरुङ गाउं कल्भिु लनमाुण १० ३,००,००० 

२२ िलित खड्काको िर  छेउ कल्भिु १० ५,००,००० 

२३ ऋतजर्ण ुलगरीको िर छेउको कल्भिु  लनमाुण ११ १९,००,००० 

२४ लमरलमरे बाि क्िर्बाि उत्तर लभमसेनिािसम्म बािो ग्राभि ११ २,००,००० 

२५ नरहरर िापागाईको िर उत्तर पजर् ुिौर्ािोमा कल्र्भि लनमाुण ११ ३,००,००० 
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२६ नर्ा बस्ती पलश्चम राधा भारतीको िर छेउ तिबन्धन ११ ७५,००० 

२७ िेक रार् लतलिङको िर पलश्चम किान बािो ममतु  ११ ५५,००० 

२८ मलहिा लर्कास कार्ुक्रम   ८,००,००० 

२९ स्थानीर् शासन तथा सामजदालर्क लर्कास कार्ुक्रम   १३,१७,००० 

३० सडक बोडु नेपाि कार्ुक्रम   ४१,५३,८३२ 

  र्म्मा   ४१६,००,८३२ 

श्रोत  : अर्ुानधारा नगरपाबलिािो प्रथर् नगरसभाबाट पाररत र्वार्षाि नगर बबिास योर्ना  

१२०. नगरपालिकाको संगठना्मक ढाुँिा 

 

लित्र २४: अर्जनुधारा नगरपालिकाको संगठालनक संरिना  

१२१. नगरपालिकाको कार्ाुिर्मा हाि कार्ुरत कमिुारीहरुको लर्र्रण 

तालिका ९९: नगरपालिकाका कमिुारीहरुको लर्र्रण 

क्र.स. नाम  पद  इमेि  सम्पकु न 

१ राधाकृष्ण खलतर्डा 
कार्ुकारी अलधकृत 

  

९८५२६३३१११, 

०२३-४६५५०२ 
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२ र्ानजका गजरागाइिं लशक्षा शाखा अलधकृत guragainjanuka@gmail.com ९८५२६६२८८८ 

३ मदन कज मार पौडेि  िेखा अलधकृत poudelmadan77@gmail.com ९८४२७८२०१७ 

४ शालिक राम भट्टराइ ु र्ोर्ना अलधकृत shalikbhattarai@gmail.com ९८४२६३७८८५ 

५ पदमिाि राइ ु पशज लर्कास अलधकृत   ९८५२६८१०४४ 

६ रार्ज परार्जिी आर्जबेद स्र्ास्थ्र् सहार्क rajuparajuli46@gmail.com ९८०६०१८६५७ 

७ लहमरार् सेडाइ ु

बररष्ठ कार्ुक्रम तथा 

र्ोर्ना अलधकृत 
sedaihimraj@gmail.com ९८५२६७७३६२ 

८ डेनर्नी  आिार्ु शाखा अलधकृत   023-465502 

९ लनरर् अलधकारी इलन्र्लनर्र   9852645502 

१० मजकज न्द बस्नेत स्र्ास्थ्र् शाखा प्रमजख   ९८०७९६४१८० 

११ लबनोद खनाि सजिना प्रलबलध अलधकृत binod.iiht1@gmail.com 9814961919 

१२ अर्जनुप्रसाद आिुर्  र्डा सलिर्     

१३ गोपाि प्रसाइ ु ना.सज     

१४ िन्र भान गजप्ता िेखापाि cbgupta430@gmail.com ९८४६१९२४३० 

१५ रोशन  बस्नेत अहरे्     

१६ तजिसी प्रसाद भण्डारी ना.सज   ९८४२६२३४४३ 

१७ धनबहादजर खड्का र्डा सलिर्     

१८ सालर्त्रा दाहाि पशज स्र्ास्थ्र् प्रालर्लधक     

१९ भारध्र्र्िाि कणु स्रोत व्र्लक्त     

२० कमि रार् पौड्र्ाि सर्.इलन्र्लनर्र kpoudyal85@gmail.com ९८५२६७९२४० 

२१ लतर्ने्द अलधकारी ना.सज tibendraadhikari@gmail.com ९८१८०६२०८४ 

२२ प्रलदपकज मार पजरी सर्.इलन्र्लनर्र   ९८५२६८०००० 

२३ भगर्ती काकी महत कम्प्र्जिर अपरेिर   ९८१७९४२७९५ 

२४ र्ािकृष्ण नेपाि 
िेखापाि 

balkrishnanepal1971@ 

gmail.com 
९८४२६८६९७० 

२५ सलस्मता िजइिेुि र्डा सलिर्   ९८०२७३४०६५ 

२६ धनेन्र परार्जिी ना.प.से.प्रा   ९८१४९०६८९८ 

२७ िजडामलण लनराेैिा र्डा सलिर्   ९८४९६२२४९३ 

२८ पलर्त्रा बास्काेेिा 

सहार्क मलहिा लर्कास 

लनररक्षक 
  ९८४४६५१३४२ 

२९ मार्ा बस्नेत अनमी     
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३० लमना अलधकारी कृलष प्रालर्लधक     

३१ धमने्रकज मार साहू खररदार     

३२ 
शान्ता  गड्तौिा 

कट्टेि 
र्डा सलिर्     

३३ 
अर्जनुप्रसाद 

अलधकारी 
र्डा सलिर्   ९८४२७१३२२० 

३४ कृष्ण नेपाि खररदार krishnanepal50@gmail.com ९८४४६८६१०५ 

३५ 
खगने्र बहादजर 

लिङदने 
खररदार 

lingdenkhagendra@ 

gmail.com 
९८५२६७१८६४ 

३६ िजडामणी खनाि 
सह–िेखापाि 

chudakhanal2017@ 

gmail.com 
९८४२६५६०३९ 

३७ लिरलन्र्र्ी खर्ास अलमन   9844660630 

३८ छलर्रणम पोख्रेि अ.सर्.इलन्र्लनर्ेर   ९८५२६७४५४४ 

३९ सजलनता अलधकारी अनमी     

४० मजना सजर्ार लनरौिा  खररदार   9844065434 

४१ रार्लर्क्रम खड्का खररदार   9807930040 

४२ बन्दना भट्टराइ ु अनमी     

४३ सजरर् रार्र् शी खररदार mesurajvai56@ gmail.com 9815977100 

४४ सौर्न किजर्ाि खररदार 
 

९८०१४०८२६७ 

४५ िेकबहादजर तामाङ्ग कार्ाुिर् सहर्ोगी      

४६ नेत्र प्रसाद भट्टराइ ु सजरक्षा गाडु   ९८१६०१६२०१ 

४७ हमेनारार्ण िौधरी  सजरक्षा गाडु   ९८१५०६७९६७ 

४८ र्ानजका कजुँ र्र कार्ाुिर् सहर्ोगी      

४९ दजगाु नेपाि कार्ाुिर् सहर्ोगी    ९८१५०१४४८९ 

५० लिकाराम खलतर्डा कार्ाुिर् सहर्ोगी    ९८१७९६६३५० 

५१ मनोर्  खर्ास कार्ाुिर् सहर्ोगी      

५२ मलतमार्ा खर्ास कार्ाुिर् सहर्ोगी      

५३ लसता मलल्िक कार्ाुिर् सहर्ोगी    ९८१६०९३५३६ 

५४ सालर्त्रा काकी कार्ाुिर् सहर्ोगी      

५५ लशर्िाि िौधरी  कार्ाुिर् सहर्ोगी      

५६ बेगने्र राइ ु र् ेसी बी िािक   ९८१७९२२८११ 
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५७ लििा कज मार लनरौिा  हिजका सर्ारी िािक   ९८०१४५१९९१ 

५८ रार्कज मार पररर्ार हबे्बी सर्ारी िािक   ९८१६९२०८४५ 

५९ सन्र्र् मलल्िक कज लिकार   ९८०६०८५८३० 

६० लगता हररर्न मलल्िक कज लिकार     

६१ र्ोगने्र मलल्िक कज लिकार     

स्रोत: अर्जुनधारा नगरपालिका कार्ाुिर् 

१२२. सरकारी कार्ाुिर्हरुको नाम, िेलिफोन लर्र्रण 

तालिका १००: सरकारी कार्ाुिर्हरुको नाम, िेलिफोन लर्र्रण 

क्र.सं. सरकारी कार्ाुिर्को नाम समिेेको 

र्ाडुहरु 

सम्पकु ब्र्लक्त सम्पकु नं. 

१ अस्थाई प्रहरीिौकी, बसपाकु सबै पोिी दास 9862006696 

२ श्री आदश ुसामजदालर्कप्रहरी 

सेर्ाकेन्र (अधु सरकारी) 

सबै िैतन्र्प्रसाद मनैािी 23542100 

३ शलनश्चरे प्रहरी िौकी सबै पजण्र् पोख्रिे 9814319066 

४ लबर्जिी कार्ाुिर् सबै र्म प्रसाद सेंर्िे 23465431 

५ शलनश्चरे इिाकाह िाक सबै र्जर्रार् आिार्ु 9842695116 

६ श्री ससस्त्र प्रहरीबि, कप्तानबारी सबै कृष्ण रार् अलधकारी 23465100 

७ प्रहरी लबि शलनश्चरे सबै शखंर मगर 9807973117 

८ पशज शरे्ा केन्र सबै पदम िाि राइ 9852681044 

९ अर्जनुधारा नगरपािीका कार्ाुिर् सबै   

१० अलतररक्त ह िाक कार्ाुिर् 

(खजदजनाबारी) 

३ 

 

कमिा गौतम 9842692095 

११ ससस्त्र प्रहरी बि खजदजनाबारी ११ 

 

प्रभात गौतम 9851259784 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

 



अर्जुनधारा नगरपालिका बहृत परु्श्लित्र २०७४  | Arjundhara Municipality Profile 2017 153 

१२३. स्थानीर् रार्नैलतक दिहरु 

तालिका १०१: स्थानीर् रार्नीलतक दि 

क्र.सं. दि को नाम 

१ नेकपा एमािे 

२ नेकपा मार्ोबादी केन्र 

३ नेपाि कम्र्जलनस्ि पािी क्रालन्तकारी 

४ नेपािी कांग्रेस पािी 

५ राप्रपा 

६ राप्रपा नेपाि 

७ संलिर् र्नमजलक्त पािी 

८ संलिर् लिम्बजर्ान पािी 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१२४. नगरपालिकासंग साझदेारी गरेका संि संस्थाहरु 

तालिका १०२: नगरपालिकासंग साझदेारी गरेका संि संस्थाहरु 

र्ाडु 

न  

िोि साझदेार संि सस्थाको नाम  सम्पग ुव्र्लक्त   सम्पग ुन . 

१ शालन्त िोक श्री सर्पत्री र्जर्ा क्िब लबष्णज िाि ढकाि 9802735872 

१ लसस्ने श्री कृलष उ्पादलन्सि लमलश्रत कृषक समहू रङ बहादजर लबष्ट 0 

१ सातकिेरी श्री सातकिेरी मलहिा कृलष समहू कमिा आिार्ु 0 

१ सातकिेरी श्री लसद्धाथु र्जर्ा क्िब लदल्िी नारार्ण श्रेष्ठ 9842871280 

१ बेल्िार श्री लकरण लमलश्रत कृषक समहू कृष्ण कज मारी ढजंगिे 9815989069 

१ बेल्िार श्री बेल्िार कृषक समहू लतिक थापा 9842714377 

३ कज म्मीिार श्री च्र्ाररिी र्जथ क्िब लििा बल्िब 

खलतर्डा 

9863623224 

३ आइतबारे श्री सजखानी समजदाइक लबकाश केन्र अर्जनु लनरौिा 9860127870 

३ गालबस िोक गाउुँ मलहिा संर्ाि रेनजका खबास 9816713918 

३ गालबस िोक श्री लसस्ने र्जथ क्िब लबनोद प्रसाद गौतम 9842640722 

३ र्जकेखाड़ी श्री दबैीप्रकोप पजर् ुतर्ारी सलमलत िन्रा अलधकारी 9814936789 

३ र्जकेखाड़ी श्री लकरण लमलश्रत कृषक समहू र्र् नारार्ण 

आिार्ु 

0 



अर्जुनधारा नगरपालिका बहृत परु्श्लित्र २०७४  | Arjundhara Municipality Profile 2017 154 

३ गालबस िोक श्री गाउुँ लबकाश पारालिगि सलमलत लदि मार्ा दास 0 

३ आइतबारे श्री गाउुँ लबकाश स्तरीर् बाि क्िब इशा िापागाई ं 9816080408 

३ डाुँडागाउुँ श्री सजखानी नलद लनर्न्त्रण तथा भोिेनी 

बास रोपन उपभोक्ता सलमलत 

मान बहादजर खरे्ांग 986017016 

३ खजदजनाबारी श्री अलभर्ान नेपाि प्रसाद कज मार गजरागाई ं 9801339205 

३ खजदजनाबारी श्री अलभर्ान सामजदालर्क अध्र्र्न केन्र िोकलप्रर् खनाि 9802735883 

४ दलहझोडा  र्नकल्र्ाण र्जर्ा पररर्ार      

४ भांगबारी  दोभान र्जर्ा क्िब      

४ भांगबारी  तांगलिंग नलद लनर्न्त्रण उपभोक्ता सलमलत      

४ भांगबारी  गाउिर लक्िंक तथा खोप केन्र      

४ र्रुर्ाबलस्त  र्रुर्ा र्नकल्र्ाण र्जर्ा समहू      

४ र्रुर्ाबलस्त  लबररंग र्िाधार संरक्षण तथा व्र्र्स्थापन 

सलमलत ब्िक न ७ 

    

४ र्रुर्ाबलस्त  सनालकसान र्ि उपभोक्ता सलमलत      

४ भांगबारी  दलैर्क प्रकोप उद्दार सलमलत      

५ बाुँसबारी  अर्जनुधारा दलैर्प्रकोप व्र्र्स्थापन सलमलत      

६ लशखरिोि  लशखर िोि सजधार सलमलत      

६ मातामलन्दर िोि  सी. के. लिन्तन प्रलतस्थान      

६ समाबेसी िोि  समाबेसी िोि सजधार संस्था      

७ रामपथ नागररक सिेतना केन्र      

७ रामपथ सामजलहक उद्दार तथा उपकार संि     

७ रमाइिो बलस्त  लसर्नुशीि मलहिा कृषक समहू      

७ डाुँडा गाउुँ समार् कल्र्ाण संि      

८ शलनश्चरे बर्ार  मगर संि      

८ शलनश्चरे बर्ार  मिेी बस ब्र्बसार्ी संि      

८ शलनश्चरे बर्ार  शलन अर्जनु नगर र्लेसस      

८ सातपत्रे  र्िेर्श्र स्र्ाब्िंबन समार्      

८ सातपत्रे  र्िेर्श्र सामजदालर्क अध्र्र्न केन्र      

८ शलनश्चरे बर्ार  शलनअर्जनु उधोग बालणज्र् संि      
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८ शलनश्चरे बर्ार  मलहिा  दलित आलदबासी संि      

८ शलनश्चरे बर्ार  सहारा नेपाि साकोस      

१० िजथाई  उपहार लमलस्रत उप  समहू      

११ बसपाकु  मकािज इलंर्लनर्ाररंग सेर्ा      

११ बसपाकु  रालष्रर् प्रर्ातालन्त्रक रेड र्जलनर्न      

११ सािबारी  सजखानी सलहद स्मलृत प्रलतस्ठान     

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१२५. नगरपालिकाको भलगनी सम्बन्ध रहकेो संस्था 

 लर्र्रण उपिब्ध ह न नसकेको । 

१२६. नगरपालिकाको स्थापनाकािदलेख हािसम्मका प्रमजखहरुको लर्र्रण 

नगरपालिका स्थापना भए पलछ पलहिो पल्ि २०७४ सािमा भएको स्थालनर् तहको लनबाुिन भए 

पछीका नगर प्रमजखको नाम  

क. हररकज मार राना  

१२७. लर्गत ३ बषकुो MCPM को स्तर 

नगरपालिका बलनसके पछी स्थानीर् स्र्ार्त साशन २०५५ अनजसार नगरपालिकाको स्तरीकरण ह ने र्ा 

नह ने लबषर्मा नर्ाुँ लनदलेशका, ऐन, कानजन बन्न बाुँकी रहकेो  र  उक्त MCPM अनजसार लबगत ३ आलथुक 

बषमुा नगरपालिकाको स्तरीकरण नभएको ह ुँदा र्हाुँ उल्िेख गररएको छैन  

१२८. लर्मानस्थिको लर्र्रण 

र्स नगरपालिकामा कज नै पलन लर्मान स्थि छैन । र्स नगरपालिकाको दलक्षणमा रहकेो भरपजर नगरपालिकामा 

अर्लस्थत भरपजर लर्मानस्थि नै सबैभन्दा नलर्कमा रहकेो लर्मानस्थि हो र्जन र्स नगरपालिकाको केन्र बाि १८ 

लकिोलमिरको दजरीमा रहकेो छ । 
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लित्र २५: अर्जनुधारा नगरपालिकाबाि िन्रगडी एर्रपोिु सम्म पजग्निाग्ने दजरी र समर्   

१२९. शर्दाह स्थिहरुको लर्र्रण 

तालिका १०३: अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्र भएका शबदाह तथा र्धशािा स्थाि 

र्ाडु नं. शर्दाह गने स्थान िोि 

१ लर्ररंग खोिा मािे 

२ िांगलिंग खोिा राते 

२ िांगलिंग खोिा झिेेनी पजछार 

३ िांगलिंग खोिा बांग े

४ र ५  लबररंग खोिा  रातेखाि पजछार 

 

तालिका १०४: अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्र भएका पशज बदश्ािाहरु  

र्ाडु नं. पशजर्धशािाको लबर्रण िोि आर्स्था  

७ शलनश्चरे गोश्खान गोसखान ब्र्बसालर्क र गजणस्तरीर् ह न नसकेको  

८. 

शलनश्चरे तरकारी बर्ार क्षेत्रमा 

साना र व्र्लक्तगत िेस हाउसहरु   शलनस्िरे बर्ार  

ब्र्बसालर्क र गजणस्तरीर् ह न नसकेको 

३. आइतबारे बर्ार , खजदजनाबारी  आइतबारे बर्ार  ब्र्बसालर्क र गजणस्तरीर् ह न नसकेको 

११. िेक बहादजर बस पाकु क्षेत्रमा  बस पाकु  

सामान्र्तर्ा ब्र्बसालर्क भएपलन मापदण्ड 

पजग्न बाुँकी रहकेो  

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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१३०. लर्शेष ब्र्ार्सालर्क खेती र उ्पादन ह ने मजख्र् कृलष बािी 

तालिका १०५: कृषी बािी उ्पादनको अर्स्था 

आ.ब. २०७२/७३ को खाध्र्ान बालि उ्पादन (मलेरक िन मा) 

र्ाडु न. धान मकै गह  कोदो कािोदाि 

१ १,३६९.७२ ३२५.४० २२.०८ ३९.९२ ४.४० 

२ २३५.६० ५९.८८ ३.१२ ०.३६ ८.७२ 

३ १,१४९.२० ३२२.८४ ३२.६० ६.६० ०.१६ 

४ १,४२९.२४ ३६९.३२ १३.४८ १३.१२ ०.३२ 

५ १८९.२० १११.३२ ७.४० ०.०० ५.४० 

६ २५३.६८ १३३.०० ५.०० ०.२० २.९६ 

७ १२७.४० ५५.०४ ०.२४ ०.०४ ०.०८ 

८ १०१.७२ ५५.९२ १.२० १.०८ १२.४८ 

९ ९३.९२ २३५.३२ २.९६ ०.०८ ०.१२ 

१० ५८.१२ ५६.१२ ०.०० ०.०० १.०८ 

११ ५५.३६ १८.७२ ०.२० ०.१२ ०.१२ 

र्म्मा  ५,०६३.१६ १,७४२.८८ ८८.२८ ६१.५२ ३५.८४ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१३१. नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा होििहरुको लर्र्रण 

तालिका १०६: नगरपालिका क्षेत्रका होििहरु  

र्ाडु 

नं. 

िोिको नाम  होििको नाम  दताु भए 

नभएको  

सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु न  

२   खार्ा िर छ िक्षजमन िौधरी   

२   लबशाि होिि छ कृष्ण कज मार काकी ९८०६०३६२९८ 

२   खनाि होिि छ मरं्ज आिार्ु ९८४२७८८३५६ 

२   पजर्ा होिि छ रालर्न राई ९८१७९२७९४१ 

३   गाउुँि ेहोिि छैन रन्र्ज कज माि ९८४२७३०६०९ 

३   पजरी होिि छैन बि बहादजर पजरी ९८४२६९८१४५ 

७ डाडा गाउ  ररभर साइड खार्ा िर  छ  र्जर्रार् लधताि  ९८४२६५४४२८ 
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र्ाडु 

नं. 

िोिको नाम  होििको नाम  दताु भए 

नभएको  

सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु न  

८   लबनम होिि छैन लबर्र् तामांग ९८१६९११८२९ 

८   लिसारा खार्ा िर छ र्ौर्ज बहादजर थापा ९८१४९९४९१८ 

८   काफ्ि ेलमस्ठान भण्डार छ सोम नाथ काफ्िे ९८१४९६३६३६ 

८   महाकािी लमस्थान भण्डार छ मनोर् कज मार ९८०७९९९३३० 

११ बसपाकु  नर्रार् होिि एण्ड िर्  छ  लभम किजर्ाि  ९८४४६४६२८२ 

११ बसपाकु  झझल्को होिि एण्ड िर् छ  खड्ग बहादजर लिम्बज  ९८४१४०६०६४ 

११ बसपाकु  होिि ओलिुड रेस्िजरेन्ि 

एण्ड बार  

छ  लमन प्रकास मनैािी  २३५४४१२१ 

११ बसपाकु  पलतभारा होिि एण्ड िर्  छ  र्ामजना अलधकारी  ९८१६०६८८९४ 

११ बसपाकु  ताप्िेर्जगं मनकामना होिि 

एण्ड िर्  

छ  दजगाु बस्नेत  ९८१६९४२०९० 

११ बसपाकु  फज िबारी होिि  छैन  अशोक अग्रर्ाि  ९८०६०३६७७३ 

११ बसपाकु  िेकािी होिि एण्ड िर्  छ  र्जर्रार् राइ  ९८६०४०८७४३ 

११ बसपाकु  ताप्िेर्जगं अलधकारी होिि  छ  मार्ेश अलधकारी  ९८४४६३८९०६ 

११ बसपाकु  होिसेि पसि  छ रुर कज मार उप्रेती  ९८५२६८२३४४ 

११ बसपाकु  काकी सप्ल्र्ासु  छ  भर्ानी प्रसाद काकी  ९८०१४००५७४ 

११ बसपाकु  मलनष रेडसु  छ धन र्र् शाहा  ० 

११ बसपाकु  होिि माउन्ि मिेी  छ लदपेन्र र्ोंगहाग  २३५४४७८२ 

११ बसपाकु  ताप्िेर्जगं थेिम्बज होिि 

एण्ड िर्  

छैन  झमाुन, लडल्िी लिम्बज  ९८४२७३०४७८ 

११ बसपाकु  लनर्ज ताप्िेर्जगं होिि एण्ड 

िर्  

छैन  लबष्णज रेग्मी  ९८५२६८००३४ 

११ बसपाकु  र्नसेर्ा बेस्ि होिि एण्ड 

िर्  

छैन  ज्ञान बहादजर काकी  २३५४५१९१ 

११ बसपाकु  ग्र्ािेक्सी गसे्ि हाउस  छ िन्र अगं्दमे्बे २३५४५२६५ 

११ बसपाकु  ताप्िेर्जगं लसनम लतिक 

होिि एण्ड िर् 

छ राम कज मार इव्रम  ९८०८०५६५६९ 

११ बसपाकु  होिि मनू लिईि एण्ड िर्  छैन  कमि उप्रेती  ० 

११ बसपाकु  मरेो होिि एण्ड िर्  छैन  सजरेन लसिौिा  ९८१४९०५९३६ 
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र्ाडु 

नं. 

िोिको नाम  होििको नाम  दताु भए 

नभएको  

सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु न  

११ बसपाकु  पजष्पान्र्िी होिि एण्ड 

िर् 

छ  मार्ा नारार्ण ओझा  २३५४४८५४ 

११ बसपाकु  फज ि बारी होिि एण्ड िर्  छ  अलबकेसर दाहाि  ९८१५६७९८१ 

११ बसपाकु  स्र्ागत होिि एण्ड िर्  छ नेत्र प्रसाद बजढाथोकी  २३५४४८०४ 

११ बसपाकु  न्र्ज िािीगजराश होिि एण्ड 

िर्  

छ लबकाश लगरर  ९८५२६७२३७१ 

११ बसपाकु  न्र्ज हरर ओम होिि एण्ड 

िर्  

छ लदपेन्र अलधकारी  ९८५२६४४७७७ 

११ बसपाकु  न्र्ज िक्ष्मी होिि एण्ड िर्  छ उस्सब कन्दगंर्ा  २३५४४२२३ 

११ बसपाकु  प्रगलत होिि एण्ड िर्  छ सालर्त्र दरे्ान  ९८१७९८१५७० 

११ बसपाकु  खलतर्डा होिि एण्ड िर्  छ मालत्रका खलतर्डा  ९८४२६७५९८५ 

११ बसपाकु  दोबन होिि एण्ड िर्  छ लसत पौडेि  २३५४५४५४ 

११ बसपाकु  नर्दीप होिि एण्ड िर्  छ रुप किा लगरर  २३५४५८०४ 

११ बसपाकु  ज्र्ोलत होिि  छ लडक नारार्ण श्रेष्ठ  ९८०४०७४४७४ 

११ बसपाकु  अल्फा होिि  छ लनकेश भजर्ेि  २३५४३८९२ 

११ बसपाकु  सजब्बा होिि  छ तारा फागज लिम्बज  ९८१५०८८२६६ 

११ बसपाकु  झझल्को होिि एण्ड िर् छैन  खड्ग राइ  ९८४१४०६०६४ 

११ बसपाकु  सजलबदा गसे्ि हाउस  छ कल्पना तामांग  ९८४२७५९८०६ 

११ बसपाकु  गजड िजक्स गसे्ि हाउस  छ ठत बहादजर डाुँगी  ९८४२६४२८५८ 

११ बसपाकु  सेर्ा होिि  छैन  रंलर्त राइ   २३६९३४७२ 

११ बसपाकु  र्नसं होिि  छ लबमि श्रेष्ठ  ९८६२६६७४३० 

११ बसपाकु  ताप्िेर्जगं मनकामना गसे्ि 

हाउस  

छ  राम रार्बंशी  ९८०४३९३८२७ 

८  शलनस्िरे 

बर्ार  

खान्की भ्र्ज पोइन्ि  छ  कज मार भट्टराई   

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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१३२. बेरोर्गारको तथ्र्ाङ्क 

र्ोग्र्ता र क्षमता ह ुँदा ह ुँद ैपलन रोर्गारबाि बलन्ितहरुको संख्र्ा लनम्न बमोलर्म रहकेो छ: 

 तालिका १०७: नगरपालिकामा बेरोर्गार र्जर्ा र्जर्तीको अर्स्था 

र्ाडु न.  मलहिा  पजरुष  र्म्मा  

१ ४७३ ४८८ ९६१ 

२ ३३८ ४०७ ७४५ 

३ ३३२ ३७४ ७०६ 

४ ३६३ ३८८ ७५१ 

५ ५२१ ५४८ १०६९ 

६ ३३० ३५२ ६८२ 

७ २६९ ३१३ ५८२ 

८ ३१६ ३३४ ६५० 

९ ४२७ ४४३ ८७० 

१० ३३५ ३६० ६९५ 

११ ४६५ ५१४ ९७९ 

र्म्मा  ४१६९ ४५२१ ८६९० 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१३३. सजरक्षा ईकाईहरु 

तालिका १०८: नगरपालिका के्षत्र लभत्र रहकेा सजरक्षा इकाइहरु  

jf8{ g+= 6f]n Gfd ;Dks{ JolQm ;Dks{ g+= 

३ कैदिे  ससस्त्र प्रहरी बि  खजदजनाबारी प्रभात गौतम  9851259784 

६ कप्तानबारी  श्री ससस्त्र प्रहरी बि  कृष्ण रार् 

अलधकारी  

23465100 

८ शलनश्चरे बर्ार  शलनश्चरे प्रहरी िौकी  पजण्र् पोख्रिे  9814319066 

९ गोल्डधाप  प्रहरी लबि शलनश्चरे शखंर मगर  9807973117 

११ बसपाकु  अस्थाई प्रहरी िौकी  पोिी दास  9862006696 

११ बसपाकु  श्री आदश ुसामजदालर्क प्रहरी सेर्ाकेन्र 

(अधु सरकारी) 

िैतन्र्प्रसाद 

मनैािी 

23542100 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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१३४. सहकारी संस्थाहरुको लर्र्रण 

तालिका १०९: नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा सहकारीहरु  

र्ाडु न. िोि लर्त्तीर् सस्थाको नाम दताु दताु बष ु दताु न सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु नं. 

१ पजतालििोक श्री लसस्ने कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६९ ० आस्था आिार्ु 9817008829 

१ मदनपजर हाम्रो स्र्ाबिम्बी सामालर्क उध्र्लम मलहिा सहकारी संस्था 

लि. 

छ २०६९ ३/१/७/६७१ लसर्नुा मगर 9802735881 

१ सातकिेरी श्री प्रगलत बह उदशे्र् सहकारी संस्था लि. छ २०६१ १९ लदनेश लिलमरे 9842710211 

३ अमिे श्री सरृ्ना बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०६१ ८ मोहन ितानी 9817052368 

३ खजदजनाबारी 

बर्ार 

अलभर्ान नेपाि बह  उदशे्र् सहकारी संस्था लि. छ २०५९ ३१७२३४ हरर र्ाग्िे 9852679013 

३ कज म्मीिार श्री कज लम्मिार बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०५५ ३/१/७(१४६) िाि बहादजर गजरुङ 9806066527 

३ आइतबारे श्री सजखानी कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६६ ३/१/७(३७४) शालन्तराम अलधकारी 9842734423 

३ खजदजनाबारी 

बर्ार 

श्री प्रलतभा मलहिा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६२ १५२/०६२/०६३ सलमक्ष्र्ा भजर्ेि 9804988672 

३ र्जकेखाड़ी श्री कोलपिा बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०५६ ३/१/७(१६६) सोभा अलधकारी 9817904660 

३ बेल्िार श्री बेल्िार कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६७ ३/१/७/(५४५) लनि कण्ठ पौडेि 9842711885 

३ गालबसिोक श्री साना लकसान कृलष सहकारी सस्था लिलमिेड छ २०५४ ३/१/७(११३) राधा कृष्ण खनाि 9842672749 

३ गालबसिोक श्री खजदजनाबारी कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६५ १३१/०६५/०६६ खगने्र ढजंगिे 9816956601 

३ गालबसिोक श्री लदब्र् तरकारी तथा फिफज ि कृलष सहकारी संस्था लि.    कमिा आिार्ु 9842725027 
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र्ाडु न. िोि लर्त्तीर् सस्थाको नाम दताु दताु बष ु दताु न सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु नं. 

४ रातेखाि श्री र्नलमिन मलहिा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६४ ४७ कल्पना खत्री 9842640471 

४ दलहझोडा श्री र्नकल्र्ाण बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०५४ ३१७९० तेर् र्ोंहांग 9814964947 

४ भांगबारी श्री िाुँदनी बह उदशे्र्ीर् सहकारी संस्था लि. छ २०५७ ३१७१७५ ज्ञान बहादर 

अलधकारी 

9842755331 

४ भांगबारी श्री नमजना बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०५९ ० लबदजर भट्टराई 9852678941 

४ भांगबारी श्री आधजलनक कृषक समहू छ २०६३ ५५९ रार्ज काफ्िे 9842678209 

५ फज िबारी श्री अर्जनुधारा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६३ ३४१२ राम बहादजर काकी 9816961147 

५ बाुँसबारी श्री बाुँसबारी तरकारी तथा फिफज ि उ्पादक कृषक सहकारी 

संस्था लि. 

छ २०७९ ३१७५१६ खड्ग प्रसाद िौर्न 9842670069 

५ िक्ष्मीपजर ् श्री बािडेाुँगी बह उदशे्र्ीर् सहकारी संस्था लि. छ २०७९ ३१७१३६ र्जबरार् ररर्ाि 9842634309 

५ फज िबारी श्री अर्जनुधारा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७९ ३३०३४ तारा प्रदाद बराि 9842699874 

६ समाबेसी िोि श्री गलतशीि कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०६४ ८८४ अलनि खत्री 23544278 

७ रमाइिो बलस्त श्री र्िर्िा कृषक समहू छ २०७० ८०१ तारा भट्टराई 9808688328 

७ लमिडाुँडा श्री मलहिा िेतना  बह उदशे्र्ीर् सहकारी संस्था लि. छ २०५८ १०२०५८०५९ उमा थापा 98426495 

७ लमिडण्डा श्री सर्पत्री बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०७९ ० लभम बस्नेत 9814963902 

७ लमिडाुँडा श्री पजरुष र्ागरुक कृषक समहू छ २०७० ७७१ बबी श्रेष्ठ 9842697741 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री सतासी बह मजखी सहकारी संस्था लि. छ २०५३ ३१७०५३०५४ लबकाश किजर्ाि 9801456115 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री सदार्र कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७१ ६६०६५०६६ तजिषा प्रदान 9842634987 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री शलनश्चरे सानालकसान सहकारी संस्था लि. छ २०७१ ३१७८५८ भरैब खड्का 9817984583 
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र्ाडु न. िोि लर्त्तीर् सस्थाको नाम दताु दताु बष ु दताु न सम्पकु व्र्लक्त सम्पकु नं. 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री र्िेर्श्र बह उदशे्र्ीर् सहकारी संस्था लि. छ २०७१ ११०६१०६२ गोलबन्द खलतर्डा 9852674385 

८ खानेपानी 

िोि 

श्री गौमजखी सजपारी सहकारी संस्था लि. छ २०६८ ० सेखर अलधकारी 0 

८ लसनेमा हाि श्री प्रज्र्िा अपाङ्ग तथा मलहिा बित तथा ऋण सहकारी 

संस्था लि. 

छ २०४८ ९७ इलन्दरा दाहाि 9816932831 

८ लसनेमा हाि श्री लर्र्श् शालन्त गजम्बा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७० ९२९ लदि मार्ा तामांग 23465210 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री सहनशीि मलहिा सहकारी संस्था लि. छ २०६६ ७८ शरे्ाु पम्फा लब।क 9842699550 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री ऋलद्ध लसलद्ध मलहिा कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७० ९९ कज सजम राइ 9842640554 

८ शलनश्चरे बर्ार श्री पजबाुधु कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७० २ कमि बहादजर भण्डारी 23465263 

९ प्रणामी िोि श्री गाउुँ र्रीबजिी उ्पादन तथा प्रसोधन सहकारी संस्था लि. छ २०६८ २२० र्न तामांग 9862640003 

९ कलिस्थान 

िोक 

श्री कालिका बह उदशे्र्ीर् सहकारी संस्था लि. छ २०५९ ३१६३२३ दामोदर दाहाि 9852682300 

९ पाडारीखाि 

िोक 

श्री र्नर्ीलर्का सहकारी संस्था लि. छ २०७१ ० खमे नेपाि 9842640115 

१० सेलतपानी श्री ज्र्ोलत उन्नत गाइ पािन समहू छैन   लित्र बहादजर किजर्ाि 9842681767 

११ बसपाकु श्री नर्ालदप बित तथा ऋण सहकारी संस्था लि. छ २०६८ ३१६५२५ अशोक कज मार भजतेि 9852671644 

११ लमिडाुँडा श्री प्रोफेशनि हले्प िाइन कृलष सहकारी संस्था लि. छ २०७१ ७३३०६९०७० कृष्ण श्रेष्ठ 9842765771 

 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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१३५. एफ.एम र रेलडर्ो स्िेशनहरुको लर्र्रण 

तालिका ११०:  एफ, रेलडर्ो स्िेसनहरु  

र्ाडु नं. लबर्रण िोि सम्पकु र्लक्त सम्पकु न. 

८ मरेो रेलडर्ो 105 MHZ शलनश्चरे कज मार भट्टराई ०२३- ४६५००८/ 

9852682250 

२ AONE FM 99 

MHZ 

खजदजनाबारी   9852645017 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१३६. व्र्ापाररक फमहुरुको लर्र्रण 

तालिका १११: अर्जनुधारा नगरपालिका क्षेत्रका साना व्र्र्सार्हरु  

व्र्ार्सार् को प्रकार संख्र्ा व्र्ार्सार् को प्रकार संख्र्ा 

लकराना पसि २९५ पान पसि १६ 

कपडा पसि १६५ फोिो िेलमगं पसि १० 

खजरा लिर्ा पसि १२९ सजती िजर खनैी पसि ० 

गहना पसि १७ रेलडमडे फेन्सी पसि ६६ 

कस्मलेिक पसि ६० लसिाइकिाइ प्रलशक्षण केन्र १७ 

िजरी पसि २८ फिाम पसि २२ 

इिेक्रोलनक्स पसि(लबर्जिी) १०० साउण्ड लसस्िम ५ 

मोबाइि पसि २७ लस.डी पसि ५ 

रेलडमडे कपडा पसि ११४ माशज पसि २७ 

र्जत्ता तथा िप्पि पसि ९८ सब्र्ी तरकारी पसि ३९ 

र्जत्ता सोरुम २ फिफज ि पसि २४ 

धान कािा पसि ८ फलनुलसंग तथा डेकोरेशन पसि ३ 

उपहार पसि १३ प्िालस्िकक सामग्री पसि १० 

बजक तथा स्िेशनरी पसि १८ लर्म हाउस १ 

भाडाकज डा पसि ३१ िेन्ि हाउस ३ 

कज िो नांग्िो पसि ९ ग्िास हाउस लससा पसि ७ 

िजम्ती पसि १९५ धोबी पसि २ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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१३७. सामजदालर्क मिेलमिाप सम्बन्धी सलमलत गठन र लक्रर्ाकिाप 

 गठन ह ने क्रम मा रहकेो । 

१३८. प्राकृलतक श्रोत (खानी र खलनर् आलद) 

झापाका अन्र् गाुँउपालिका तथा नगरपालिकाको तजिनामा अर्जनुधारा नगरपालिका प्रसस्त मात्रामा प्राकृलतक 

स्रोत साधनर्जक्त नगरपालिका रहकेो छ । ३७ प्रलतशत बन के्षत्र रहकेो र्स नगरपालिकामा बािजर्ा, ढजंगा, लगिीको 

खानीहरु प्रर्ाप्त रहकेो छ र र्हाुँका िाङ्गलिङ्ग, लर्ररङ्ग िगार्तका खोिाहरुबाि बालषकुरुपमा ठूिोमात्रामा 

ढजङ्गा लगिी बािजर्ाको उ्खनन ्ह ने गरेको छ । अन्र् खलनर्हरुको हकमा अध्र्र्न अनजसन्धान ह न सकेको छैन ।  

१३९. पशजपंक्षी र र्न्र्र्न्तजको लर्र्रण 

तालिका ११२: िरपािजर्ा पशज पन्छी र र्न्र्र्न्तजको लर्र्रण  

नगरपालिका के्षत्र लभत्र भएका पशज पन्छीको लर्र्रण 

र्ाडु न. गाई गोरु/बाछा राुँगा/ भसैी बाख्रा बंगजर कज खजरा 

१ ९१० ४३६ ४७५ ३,७६३ २८९ ३,७१९ 

२ ८०५ ५४३ १८६ २,९०५ ३६१ ३,०१६ 

३ ९३७ ४१० ३६९ ३,५०४ ५६८ ४,३६१ 

४ ७७७ ४०० २२० १,४२८ ३५० १,९७८ 

५ १,३१६ २२६ १२५ १,००७ ९५ २,४७७ 

६ ४२५ ६३ ४१ ५१५ १८५ ३,३१२ 

७ ५९१ १६३ ९२ ६८६ १५५ ३,६३५ 

८ ४८५ ६३ १११ ५८० ६३ ४०३ 

९ १,२११ १८९ १३५ १,४३० २४५ २,५४८ 

१० १,३३२ १५१ १०० ८१४ ३४२ ४१६ 

११ ६०८ २१३ १०७ १,०६६ ५१२ १,४२९ 

र्म्मा ९,३९७ २,८५७ १,९६१ १७,६९८ ३,१६५ २७,२९४ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 
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१४०. सजकज म्र्ासीको तथ्र्ाङ्क 

तालिका ११३: नगरपालिका लभत्रका सजकज म्र्ासीहरुको लर्र्रण  

र्ाडु न. र्म्मा पररर्ार  

१ १२२ 

२ १०२ 

३ ६५ 

४ १७५ 

५ १०४ 

६ ७७ 

७ ९७ 

८ ६३ 

९ ८१ 

१० ७९ 

११ १४५ 

र्म्मा  १११० 

 

 

लित्र २६: नगरपालिका लभत्रका सजकज म्र्ासीहरुको लर्र्रण 
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१४१. अल्पसंख्र्क र लसमान्तकृत बगकुो तथ्र्ाङ्क 

तालिका ११४: अर्जनुधारा नगरपालिका मा बसोबास गने अल्पसंख्र्क तथा लसमान्तकृतको संख्र्ा  

अल्पसंख्र्क र लसमान्तकृत बगकुो तथ्र्ाङ्क 

लर्र्रण संख्र्ा र्ग ु संख्र्ा 

िाप्िा १३ 

िोपजन्मजख २७ 

लमर्ार १४ 

माझी २०४ 

अलत लसमान्तकृत १४७० 

दनजर्ार 
१२६६ 

सजनजर्ार 
१०२ 

फाइदाबाि बलन्ित समहू ५०१५ 

तामांग २६०७ 

भजर्िे ३८४ 

कज माि ३४३ 

रार्बंशी १५५६ 

तार्पजररर्ा 
२३ 

र्म्मा ६५१२ 
 

६५१२ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१४२. िरभाडामा बस्नेहरुको लर्र्रण 

तालिका ११५: िर भाडामा बस्ने पररर्ारको संख्र्ा  

र्ाडु न. भाडामा बस्ने 

१ ५ 

२ ३७ 

३ ४४ 

४ १२ 

५ २७ 

६ ११४ 

७ ८६ 
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८ १२५ 

९ ६० 

१० २१ 

११ ३२४ 

र्म्मा ८५५ 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१४३. नगरपालिकालभत्र रहकेा लर्शेष, संरलक्षत, स्र्ार्त्त क्षेत्रको लर्र्रण 

अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्र मह्र्पजण ु लबशेष संरलक्षत र स्र्ार्त्त के्षत्रहरु भएता पलन हाि ती क्षेत्रहरु 

लनधाुरण ह न ्सकेका छैनन ् नगर के्षत्र लभत्र प्राकृलतक र र्लैर्क लर्लर्धतासुँग संरलक्षत के्षत्र, र्न क्षेत्र, िजरे 

क्षेत्र, औधोलगक, धालमकु, सास्कृलतक, ऐलतहालसक के्षत्रहरुिाई लर्शेषता संरलक्षत के्षत्रकोरुपमा िोषणा 

गरी ती के्षत्रहरुको लर्शषे लनगरानी राख्नज पने दलेखन्छ । हाि सजखानी सलहद स्मलृत प्रलतस्ठानिे सािबाडी 

क्षेत्रमा सलहद पाकुको रुपमा लर्कास गद ैगरेता पलन अन्र् ठाउुँहरुको लर्लधर्त िोषणा ह न सकेका छैनन ्  

१४४. नगरपालिका आफैिे बनाएका लनर्म र लर्लनर्महरुको लर्र्रण 

 अर्जनुधारा नगर कार्ुपालिका (कार्ुसम्पादन) लनर्मार्िी, २०७४ 

 अर्जनुधारा नगर सभा सञ्िािन कार्ुलर्लध, २०७४ 

 अर्जनुधारा कार्ुपालिकाको बैठक संिािन सम्बन्धी कार्ुलर्लध, २०७४ 

 नगर कार्ुपालिका (कार्ु लर्भार्न) लनर्मार्िी, २०७४ 

 आलथुक ऐन, २०७४ 

 अर्जनुधारा रार्पत्र  २०७४  
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१४५. नगरपालिकाका अर्सर, िजनौलत र समस्र्ाहरु 

तालिका ११६: नगरपालिका िजनौती, अर्सरहरु  

क्र  .स  लबषर्गत क्षेत्र 

हरु  

मजख्र् सर्ाि /मजद्दाहरु  अर्सर  िजनौती  

१ .१  आलथुक लबकाश  

 कृलष   कृषकहरुमा क्षमता लर्कासको कमी  

 उन्नत बीउ लबर्नको कमी 

 नर्ाुँ कृलष प्रलर्लधको कमी 

 लसंिाईको कमी  

 परम्परागत खतेी प्रणािी  

 कृलष प्रसार सेर्ा र सामग्रीहरुको कमी  

 सङ्किन केन्रको अभार् 

 पानीका श्रोतहरुको 

उपिब्धता  

 कृलष क्षते्रको लर्कासमा 

लर्लभन्न संिसंस्था एरं् 

स्थानीर् लनकार्हरुको र्ोड 

एरं् िगानीमा र्लृद्ध 

 कृलषमा एलककृत 

अनजदान नीलतको 

अभार् 

 रार्नीलतक 

अलस्थरता 

 बर्ारमा लसलमत 

पह ुँि 

१ .२  गैरकृलषमा 

आधाररत 

(सीप तथा 

रोर्गारी) 

 सहकारी सम्बन्धी ज्ञानको अभार् 

 कृलष सम्बन्धी दक्ष र्नशलक्तको अभार्  

 बेरोर्गारी, िरेिज उद्योगको स्थापना ह न 

 र्जर्ा स्र्ःरोर्गार कोषको 

कार्ाुन्र्र्न 

 कच्िा पदाथुको उपिब्धता  

 श्रोतको अपर्ाुप्तता 

 रार्नीलतक अलस्थरत 
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नसक्नज  

 परम्परागत सीपको स्तर र्लृद्ध ह न नसक्नज 

 संिसंस्थाहरुको 

लक्रर्ालशिता  

 सडक सञ्र्ाि र्ोलडएको 

बर्ार भएको 

१ .३  र्न तथा 

र्ातार्रण 

 िेतनाको अभार् 

 छाडा िरीिरन 

 र्कृ्षारोपणको अभार् एरं् अलनर्लन्त्रत 

र्न फुँ डानी 

 र्ातार्रण संरक्षणका लक्रर्ाकिापहरुको 

कमी (र्कृ्षा रोपण, भ–ूक्षर्, आगर्नी) 

 र्न क्षते्रको संरक्षण एरं् सम्र्र्धनमा 

कमी  

 र्लडबजिीहरुको अलनर्लन्त्रत सङ्किन 

 फोहरमिैा व्र्र्स्थापनमा लदिकुालिन 

र्ोर्नाको अभार्  

 र्न संरक्षणका िालग रालष्रर् 

नीलत – र्न लर्कास 

कारु्क्रम प्रलत संिसंस्था 

तथा स्थानीर् लनकार्हरुको 

लक्रर्ालशिता – सामजदालर्क 

र्नको अभ्र्ास 

 नीलतगत पारदलशतुा 

एरं् कार्ाुन्र्र्को 

अभार् 

 र्न क्षते्रको 

अलतक्रमण 

 लशक्षाको गजणस्तरत 

२  सामालर्क लबकाश  

२ .१  लशक्षा   अलशक्षा र अज्ञानता 

 लर्द्यािर्मा पर्ाुप्त लर्षर्गत लशक्षकको 

कमी 

 लर्द्यािर्मा अलभभार्कको अनजगमन 

नह नज 

 व्र्र्लस्थत कक्षाकोठा, फलनुिर, स्र्च्छ 

खानपेानी तथा शौिािर्को कमी  

 पजण ुबािमतै्री लर्द्यािर् नभएको 

अर्स्था 

 लर्द्यािर् सजधार कारु्क्रम  

 लशक्षाको नीलतमा अनजगमन 

संर्न्त्रको व्र्र्स्था  

 बािमैत्री स्थानीर् शासन 

 लशक्षा क्षते्रमा िगानी र्लृद्ध  

 लशक्षा प्रलत नागररकहरुको 

िेतनामा र्लृद्ध 

 श्रोतको अपर्ाुप्तता 

 लशक्षा नीलत 

कार्ाुन्र्र्मा 

रार्नीलतक हस्तक्षेप 

२ .२  स्र्ास्थ्र्  भगूोि र र्नसंख्र्ाको आधारमा 

स्र्ास्थ्र् संस्थाहरु नह नज 

 पानीर्न्र् रोगहरुको समस्र्ा 

 प्रसजलत गहृको भर्न र उपकरणको अभार्  

 गजणस्तररर् र पर्ाुप्त औषधी र 

सामग्रीहरुको अभार्  

 दक्ष स्र्ास्थ्र्कमीको अभार् 

 स्र्ास्थ्र् सामग्रीहरुको अभार् 

 स्रेिरको अभार् 

 स्र्ास्थ्र् क्षेत्रमा काम गने 

संिसंस्थाहरुको िगानीमा 

र्लृद्ध 

 रोगको महामारी  

सरकारिे न.पा मा 

लर्तरण गन े

औषधीको गजणस्तर 

२ .३  दलित, 

मलहिा, 

अपाङ्ग, 

असहार्, र्दृ्ध 

 र्ातीर् तथा िैङ्लगक लर्भेद 

 स्थानीर् सीप प्रर्र्धनमा अभार् 

 िलक्षत र्गुको क्षमता लर्कासको अभार् 

 प्रर्नन ्स्र्ास्थ्र्, छाउपलड तथा पाठेिर 

खस्ने समस्र्ा  

 िैङ्लगक समानता तथा 

सामालर्क समार्ेशीकरण 

नीलत 

 स्थानीर् शासन संिािन ऐन 

२०७४ को कार्ाुन्र्र्नको 

सलिर्हरुको कार्ुबोझ – 

स्थानीर् तहमा नीलतहरुको 

प्रभार्कारी कार्ाुन्र्र्न 

तथा अनजगमनको अभार् 

– रार्नीलतक हस्तक्षपे 
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 फरक क्षमता (अपाङ्ग), असहार् र र्दृ्ध 

िलक्षत कार्ुक्रमहरु कार्ाुन्र्र्नको कमी  

 िलक्षत समजदार्का िालग सामजदालर्क 

परू्ाुधारको कम 

थािनी 

 सामालर्क सजरक्षा नीलत 

२ .४  बािबालिका  बािमैत्री सजशासन कारु्क्रमहरु 

कार्ाुन्र्र्नको कमी  

 बािलर्र्ाह कार्म ैरहकेो अर्स्था  

 ठोस बािबालिका केलन्रत र्ोर्ना 

नभएको  

 बाि लर्कास कोषको स्थापना नभएका 

 बािमैत्री स्थानीर् शासन 

रालष्रर् रणनीलत  

 सरकारको बािबालिकाको 

स्पष्ट नीलत भएको  

 स्थानीर् शासन संिािन ऐन 

२०७४  को कार्ाुन्र्र्नको 

थािनी 

रार्नीलतक हस्तक्षेप 

२ .५  सामजदालर्क 

परू्ाुधार 

 लदर्ा खार्ाको िालग भान्सा तथा गोदाम 

िरको अभार्  

 लर्द्यािर् भर्नहरुको अर्स्था र्ीण ु

रहकेो  

सार्ुर्लनक शौिािर्को कमी 

 सामजदालर्क भर्नको कमी 

 दात ृलनकार्हरुको ग्रामीण 

क्षेत्रमा काम गने िासो 

बलढरहकेो अर्स्था – लशक्षा 

क्षेत्रमा िगानी गने 

लनकार्हरुको बढ्दो क्रम 

श्रोतको पर्ाुप्तता – 

सामजदालर्क भर्नहरुको 

संरक्षण र दीगो 

व्र्र्स्थापन 

३  र्िश्रोत लर्कास तथा लर्द्यजलतकरण 

३ .१  र्िश्रोत 

लर्कास 

 खानपेानीको अभार्  

 पानीका धारा न्र्नू र र्ीण ु 

 खानपेानी र्ोर्नाको ममतु सम्भार 

नभएको  

 लसंिाईको कमी  

 सरसफाई सम्बन्धी लक्रर्ाकिापहरुको 

कमी  

 लसंिाई र्ोर्नाहरुको ममुत सम्भारको 

कमी  

 ढि लनकासको समस्र्ा 

 पानीका श्रोतहरुको 

उपिब्धता 

र्िर्ार्ज पररर्तुन – 

रार्नीलतक अलस्थरता 

३ .२  लर्द्यजत  र्स न .पा मा  लर्द्यजतको समस्र्ा भएका  नलर्करणीर् उर्ाु लबस्तारमा 

(अनजदान नीलत) 

र्ि र्ार्ज पररर्तुन – ठूिो 

आर्ोर्नाको िालग श्रोत 

३ .३  सिूना एर् 

सञ्िार 

 सरु्सजिभ ढङ्गिे रेलडर्ो सजन्न नसलकनज 

 रालष्रर् पत्रपलत्रकाहरुमा पह ुँि नभएको  

 िेलिफोन िार्रको समस्र्ा 

 नेपाि िेलिकमका क्षमता 

लबस्तार प्रलक्रर्ा रहकेा] 

लर्द्यजत आपतूी 

श्रोतको पर्ाुप्तता 

४  र्ातार्ात परू्ाुधार 

४ .१  सडक तथा 

झो.पज. 

 न.पा मा ग्रामीण कृलष सडक लनमाुण 

नभएको  

 झोिजङ्ग ेपजिको समस्र्ा – काठेपजि 

र्ीण ुअर्स्थामा रहकेो 

 सरकारी तथा अन्र् दात ृ

लनकार्हरुको िगानीका 

िालग प्राथलमकता क्षते्र 

 स्थानीर् श्रोत साधनहरुको 

उपर्ोग 

रार्नीलतक दर्ार् – 

भौगौलिक लर्कित 
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५ सजशासन तथा अन्र् 

५ .१  सजशासन  न .पा मा  अनजगमन सञ्र्ाि कमर्ोर 

भएको  

 र्ोर्नामा पारदशी रुपमा मलू्र्ाङ्कन 

नह नज  

 न.पा मा उपभोक्ता सलमलतिाई तालिम 

नह नज  

 र्ोर्नाहरुको सारु्र्लनक सजनजर्ाई र 

िेखापरीक्षणको कमी  

 िलक्षत समजदार्को र्ोर्ना छनौि तथा 

कार्ाुन्र्र्न प्रलक्रर्ामा पह ुँिको अभार्  

 न.पा मा क्षमता लर्कासका 

लक्रर्ाकिापहरुको कमी  

 न.पा को नागररक र्डापत्र बािमैत्री, 

आपांग मैत्री नह न 

 आर्लधक र्ोर्ना बलनरहकेो 

अर्स्था 

 स्थानीर् लनकार् श्रोत 

पररिािन तथा व्र्र्स्थापन 

कार्ुलर्लध २०६९ को 

कार्ाुन्र्र्नको थािनी  

 न.पा का र्डा नागररक मञ्ि 

र नागररक सिेतना केन्र 

माफुत पारदशीताका बारेमा 

सिेतनाका लक्रर्ाकिापहरु 

सञ्िािन 

लर्लभन्न संिसंस्थाहरुको 

आ–आफ्नो नीलत र 

कार्ुशैिी – रार्नीलतक 

अलस्थरता तथा दर्ार् 

श्रोत: खुदनुाबारी गाबबस पश्वबित्र बनर्ााण सर्वेक्षण २०७२/७३, शबनअर्ुान नपा पश्वबित्र बनर्ााण  सर्वेक्षण २०७१/७२ 

१४६. नगरपालिकाका लर्कास सम्भार्नाहरु 

क)  नागररका गजनासाहरुिाई िजस्त दजरुस्त बनाउन सिूना प्रलर्लधको अलधकतम उपर्ोग गनु एर् ं लर्लभन्न 

माध्र्मबाि लर्कासका गलतलर्लधहरुमा रार्, सल्िाह, अनजभर् आदानप्रदानको प्रणािी को लर्कास गनु  । 

ख)  E-Governance प्रणािीबाि सेर्ा प्रर्ाह गनु सलकने छ ।  र्सका िालग नगरपालिकाको सेर्ाहरुिाई 

व्र्र्स्थापन सजिना प्रणािी Municipal MIS र्स्ता सफ्िर्ेर्रको प्रर्ोग बाि अनिाइन सेर्ा प्रदान गनु 

सलकने छ ।  

ग)  अर्जनुधारा  नगरपालिकाकाको एकीकृत नगर लर्कास र्ोर्ना बाि सबै सडक पजर्ाुधारहरु, बलस्त 

लर्कास, औधोलगक के्षत्र, खजल्िा स्थान, पर्ुिन के्षत्रहरुको मापदण्ड तर् गरर व्र्र्लस्थत सहरी लर्कासको  

सम्भार्ना रहकेो छ ।   

ङ)   र्स नगपालिका लभत्र पने अर्जनुधारा, सजखानी सलहद साहादत् स्थि, सजखानी सलहद पाकु, साधजिार, 

कािीझोडा, दलहझोदा हाती आि र कैदिे क्षेत्रिाई धालमकु तथा सांस्कृलतक पर्ुिकीर् क्षेत्रको रुपमा 

लर्कास गन सलकने सम्भार्ना रहकेो छ ।  

छ)  र्हाुँको शलनस्िरे बह मजखी क्र्ाम्पस तथा  सामजदालर्क लर्द्यािर्मा सञ्िािन भइरहकेा माध्र्लमक 

लर्द्यािर्हरुिाइ सजलर्धा सम्पन्न बनाई अन्र् प्रालर्लधक लर्षर्मा कक्षा सञ्िािन गनु सलकने सम्भार्ना 

रहकेो छ ।  

र्)  स्तरीर् अस्पताि सलहत र्ोग, ध्र्ान, प्राकृलतक लिलक्सा, आर्रू्देको उपर्ोगबाि सर्ाुङ्लगण स्र्ास्थर् 

केन्रको  नगरपालिकािाई लर्कास गनु सलकने छ ।  
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झ) एलककृत कृलष प्रणिीबाि कृलषको व्र्र्सार्ीकरण, उ्पादनको औद्योलगकीकरण कार्ुक्रम सञ्िािन  

गनु सलकने सम्भार्ना रहकेो छ । 

ञ)  र्लैर्क लर्षदीको व्र्र्सालर्क उ्पादन गनु सलकने र अन्र् औधोलगक र व्र्ापाररक केन्रको रुपमा लर्कास 

गनु सलकने ।  

ठ)  प्रसस्त खजिा के्षत्रहरु भएको ह ुँदा खिेकज दको लबकासका िालग, मदनपजर, बजट्टाबारी, दलहझोड़ा के्षत्रमा  

रंगशािाको रुपमा लर्कास गरी व्र्ार्सालर्क खिेकज द संस्थाको रुपमा लर्कास गरी लर्ल्िाकै 

पलहिानर्जक्त स्थानको रुपमा लर्कास गनु सलकन्छ ।   

ड)  सबै र्डाहरुको लर्शषे केन्रहरुमा  लनशजल्क र्ाइफाई सलहतको उच्ि गलतको इन्िरनेि सेर्ा उपिब्ध 

गराउन सलकन्छ ।  

ण) प्रसस्त र्गंि के्षत्र भएको ह ुँदा र्नमा आधाररत उधोग, बाुँस र रबर खतेीको लर्स्तार गरी पर्ाुर्रण मतै्री 

पदमाग ुर पर्ुिनको लर्कास गरर आन्तररक स्रोतमा बदृी गनु सलकन्छ  

त) अन्र् नगरपालिकाहरुसंग समन्र्र् गरी र्हाुँ रहकेा खरे गरैहकेा र्ग्गामा फोहर मिैा व्र्र्स्थापन गरी 

कम्पोस्ि मि, पजनरु्पादन गनु सलकने फोहर बाि लबलबध सामाग्रीहरुको लनमाुण गरर आन्तररक स्रोत बदृी 

गनु सलकन्छ । 

थ) नगर के्षत्रलभत्र अलधकांश िरधजरीिे दलैनक आर्ागमन का िालग साइकि प्रर्ोग गने दलेखएकोिे साइकि 

प्रर्ोगकताुहरुको सजरक्षा र सहर् आर्ागमन का िालग मजख्र् सडकहरुमा साइकि िेनको लर्कास गरर 

साइकि मतै्री सहर/नगर बन्न सलकन्छ । र्सो गनाुि ेनगरको इन्धन आपलूतु मा समते कलम आउने साथै 

प्रदजषणमा पलन कलम आई हररत र स्मािु सहर तफु उन्मजख बन्न सलकन्छ ।    
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१४७. नगरपालिकाको नक्सा 

 

लित्र २७: नगरपालिकाको र्ाडु लबभार्न 
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लित्र २८: भ-ूउपर्ोगका आधारमा नगरपालिकाको नक्सा 



अर्जुनधारा नगरपालिका बहृत परु्श्लित्र २०७४  | Arjundhara Municipality Profile 2017 176 

 

लित्र २९: नगरपालिकाका मजख्र् बस्तीहरु  
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लित्र ३०: अर्जनुधारा नगरपालिका, नक्सा स्रोत: प्रर्ास प्रारम्भ 
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लित्र ३१: झापा लकल्िाको नक्सा 
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