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नगय कामाऩालरकाको कामाारम 

गरुरयमा, कञ्चनऩयु, सदूुयऩजिभ प्रदेश, नेऩार 

पोन् ०९९--४१२०४६ 

 

 

कृष्णऩयु नगयऩालरका कञ्चनऩयुको वस्तगुत वववयण (Municipal Profile) तमाय गयेकोभा भराई अत्मजत खशुी 
रागेको छ । कुनैऩलन मोजना वा कामाक्रभ तजुाभा गनाका लनलभत्त तथ्मऩयक य वस्तगुत तथ्माङ्कको भहत्वऩूणा बलूभका 
यहजछ । वमनै कुयाराई ध्मानभा याजख तथ्माङ्क सॊकरन तथा ववश्लषेण गरयएको छ बन्ने कुयाभा भ ववश्वस्त छु । 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ द्राया प्रदत्त अलधकाय ऺेत्र लबत्र यही स्थानीम लनकामरे गणुस्तयीम तथा 
प्रबावकायी सेवा दऺताका साथ मोजनावद्ध ढॊगफाट सञ्चारन गनुाऩने भाजमताका आधायभा कृष्णऩयु नगयऩालरकारे 
आफ्नो वस्तगुत वववयण तमाय गयेको छ । मस वस्तगुत वववयणराई नगयऩालरकाको मोजना तजुाभा, कामााजवमन 
रगामतका प्रवक्रमाभा आधाय फनाईएभा सभानऩुालतक रुऩभा सभग्र ववकासका रालग सहज हनुे कुयाभा ववश्वास 
लरइएको छ । 

नेऩारको सॊववधान २०७२, रे लतन तहको सयकायको अवधायणा ल्माए सॊगै नेऩारभा ७५३ स्थानीम तह यहेकोभा 
उक्त तोवकएका नमाॉ सॊयचनाहरुको जानकायी प्राद्ऱ गनाका रालग मस फस्तगुत वववयणरे धेयै सहमोग ऩमुााउन ेछ । 
मस भहत्वऩूणा कामाराई सपर फनाउन प्रत्मऺ मोगदान ऩमुााउने मस नगयऩालरकाका प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत, 
सचुना प्रववलध अलधकृत रगामत सम्ऩूणा कभाचायीहरु, सफै याजनीलतक दरका प्रलतलनधीज्मूहरु, एवककृत मोजना तजुाभा 
सलभलत, वडा नागरयक भञ्च, नागरयक सचेतना केजर, वडा कामाारमका सजचवहरु, नगयस्तयका ववलबन्न सञ्जारहरूका 
साथै ऩयाभशादाताप्रलत हाददाक आबाय प्रकट गदै मस कृष्णऩयु नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयण तमाय गने कामाभा 
प्राववलधक सहमोग गने Nepal Environmental Resources Organization (NERO), काठभाण्डौ राई ववशेष धजमवाद 
ददन चाहजछु य नगयऩालरकाको वावषाक तथा आवलधक मोजना तजुाभा, स्थानीम आवश्मकताको ऩवहचान, आजतरयक 
श्रोत ऩरयचारन रगामतका ऺेत्रभा मो वस्तगुत वववयण भहत्वका साथ प्रमोगभा ल्माउनका रालग सफैको सहमोगको 
अऩेऺा गदाछु । 

 

धजमवाद ! 

  

   कणा फहादयु हभार 

   नगय प्रभखु 



 

 कृष्णऩयु नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयण 

 

3 
 

 

कृष्णऩयु नगयऩालरका 
नगय कामाऩालरकाको कामाारम 

गरुरयमा, कञ्चनऩयु, सदूुयऩजिभ प्रदेश, नेऩार 

पोन् ०९९--४१२०४६ 

 

 

कञ्चनऩयु जजल्रा कृष्णऩयु नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयण तमाय गरय प्रस्ततु गना ऩाउदा कामाारम ऩरयवाय हवषात 
बएको छ । नगयऩालरकाभा आफ्नो ऺेत्र लबत्रको बौगोलरक, आलथाक, साभाजजक, शैजऺक, साॉस्कृलतक एवॊ सभग्र 
ऩऺहरूको जचत्रण हनुे गयी स्थालनम लनकामहरूरे आफ्नो नगयको फस्तगुत वववयण तमाय गनुा ऩने स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ को व्मवस्था अनरुुऩ नगयऩालरकाको कामाारम गरुरयमा , कञ्चनऩयुफाट ऩलन नगयको सवााविण 
ऩऺहरूको ववस्ततृ वववयण सवहतको ऩरयभाजजात एवभ सॊसोलधत तथ्माॊकीम वववयण स्वरुऩ मो वस्तगुत वववयण तमाय 
गरयएको छ । मस अध्ममन कामाभा नगयऩालरकाराई ववलबन्न ऺेत्रफाट प्राववलधक, ऩयाभशा तथा यामसझुाव प्राद्ऱ 
बएको छ जसको ऩरयणाभस्वरुऩ मो कामाारमरे आफ्नो वस्तगुत वववयण तमाय गना सपर बएको छ । मो वस्तगुत 
वववयण तमाय ऩानाका रालग ऩयाभशा तथा प्राववलधक सहमोग गरय मस अध्ममन कामा सपर ऩाना मोगदान गने 
नगयऩालरकाका सम्ऩूणा ऩरयवाय प्रलत हाददाक आबाय प्रकट गदाछ । मसैगयी मस वस्तजुस्थलत ववश्लषेण य लनभााण 
कामाभा सहजजकयण गने य आवश्मक ऩयाभशा प्रदान गने, ववलबन्न तहका छरपर कामाभा सहजजकयण तथा तथ्माॊक 
सॊकरन गनुाहनुे मस लनकामभा वक्रमाजशर याजनैलतक दरका लनवााजचत ऩदालधकायीज्मूहरु, ववषमगत कामाारमका प्रभखु 
एवॊ प्रलतलनलधहरु, कामाारमका साभाजजक ऩरयचारकहरू रगामत सम्ऩूणा सयोकायवाराहरु प्रलत नगयऩालरका सदैव 
आबायी छ । अध्ममनको क्रभभा प्रायजम्बक प्रलतवेदन ऩनुयावरोकन, अऩगु तथ्माङ्क सॊकरन तथा ववश्लषेण, 
नगयस्तयीम छरपर गरय अजजतभ प्रलतवेदन तमायीभा सहमोग गनुा हनुे ऩयाभशादाता य कृष्णऩयु नगयऩालरकाको 
वस्तगुत वववयण सम्फजधी अध्ममन कामाभा सहबागी बई यचनात्भक सझुाव य सहमोग ददन ु हनु े सम्ऩूणा 
भहानबुावहरूराई धजमवाद सवहत हाददाक आबाय प्रकट गदाछु । 

 

धजमवाद । 

 

यलभता याना फडामक 

नगय उऩ-प्रभखु 
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कञचनऩयु जजल्राको ऩवुॉ लसभानाभा ऩने कृष्णऩयु नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयाण (Municipal Profile) सम्फजधी 
अध्ममन कामा नगयऩालरकारे तमाय गरय प्रस्ततु गना ऩाउॉदा हाभी हवषात बएका छौ । मस अध्ममन कामाभा 
नगयऩालरकाराई ववलबन्न ऺेत्रफाट प्राववलधक सहमोग, ऩयाभशा तथा यामसझुाव प्राद्ऱ बएको छ जसको ऩरयणाभस्वरुऩ 
मो वस्तगुत वववयण तमाय गना नगयऩालरका सपर बएको छ । वस्तगुत वववयण तमाय गना प्राववलधक सहमोग गरय 
मस अध्ममन कामाराई सपर ऩाना मोगदान गने Nepal Environmental Resources Organization, काठभाण्डौ , प्रलत 
सवाप्रथभ नगयऩालरका ऩरयवाय हाददाक आबाय प्रकट गदाछ । मसैगयी मस वस्तगुत वववयण (Municipal Profile) 
लनभााण कामाभा सहजजकयण गने य आवश्मक ऩयाभशा प्रदान गने, ववलबन्न तहका छरपर कामाभा सहजजकयण तथा 
तथ्माॊक सॊकरन कामाभा सहमोग ऩमुााउन ु हनुे वक्रमाजशर याजनैलतक दरका लनवााजचत ऩदालधकायीज्मूहरु, मोजना 
शाखा, सचुना प्रववलध शाखा, अजम ववषमगत कामाारमका प्रभखु एवॊ प्रलतलनलधहरु, कामाारमका साभाजजक 
ऩरयचारकहरू रगामत सम्ऩूणा सयोकायवारहरु प्रलत नगयऩालरकाको तपा फाट आबाय व्मक्त गदाछु । अध्ममनको 
क्रभभा प्रायजम्बक प्रलतवेदन ऩनुयावरोकन, अऩगु तथ्माङ्क सॊकरन तथा ववश्लषेण, नगयस्तयीम छरपर गयी अजजतभ 
प्रलतवेदन तमायीभा सहमोग गनुा हनुे ऩयाभशादाता य नायामण नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयण (Municipal Profile) 
सम्फजधी अध्ममन कामाभा सहबागी बई यचनात्भक सझुाव य सहमोग ददन ु हनुे सम्ऩूणा भहानबुावहरूराई 
धजमवाद्सवहत हाददाक आबाय प्रकट गना चाहजछौं । 

 

 

जशव लसॊह बण्डायी 

प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत 
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नेऩारभा ववकेजजरत शासन व्मवस्था बए सॉगै अलधकाय सम्ऩन्न स्थानीम सयकायको ऩरयकल्ऩना गयेको छ । नेऩारको 
सॊववधान २०७२ रे स्थानीम शासनको सॊवैधालनक व्मवस्था गयेको छ । सॊवैधालनक व्मवस्था अनसुाय शासन 
सॊचारनभा केजजरम, प्रादेजशक तथा स्थानीम सयकायको सॊयचना प्रस्ताव गरयएको छ । सॊववधानरे गाउॉऩालरका य 
नगयऩालरकाराई स्थानीम सयकाय य जजल्रा तहभा ववकास व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाह कामाभा सभजवम गना जजल्रा 
ऩरयषदको व्मवस्था गयेको छ । सॊवैधालनक व्मवस्था अनसुाय स्थानीम तहभा सभावेशी तथा रोकताजजत्रक प्रणारीको 
अभ्मास य ववकास प्रलतपरभा अलबववृद्ध गना स्थानीम शासनको अनशुयण गने व्मवस्था उल्रेख गरयएको छ । 

स्थानीम सयकायराई फलरमो फनाउनका रालग नेऩारको सॊववधानको धाया २९६ को उऩधाया (१) फभोजजभ 
व्मवस्थावऩका सॊसदरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फनाएको छ । स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 
को दपा ११ को उऩदपा (२) को (च) भा स्थानीम तथ्माॊक य अलबरेख सॊकरन सम्फजधी व्मवस्था गयेको छ । सो 
व्मवस्था अनसुाय स्थानीम तथ्माॊक सम्फजधी नीलत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना कामााजवमन य लनमभन गने; आधायबतू 
तथ्माॊक सॊकरन य व्मवस्थाऩन गने; जजभ, भतृ्म,ु वववाह, सम्फजध लफच्छेद, फसाइसयाइ दताा य ऩारयवारयक रगतको 
अलबरेख तथा ऩॊजीकयण व्मवस्थाऩन गने; सूचना तथा सञ्चाय प्रववलधमकु्त आधायबतू तथ्माॊकको व्मवस्थाऩन गने; 
स्थानीम तथ्माॊक य अलबरेख सॊकरन सम्फजधी अजम कामा गने व्मवस्था गरयएका छन ्। सोही ऐनको दपा ११ को 
उऩदपा (२) को (ड) भा जजसाजङ्खख्मक, प्राकृलतक, आलथाक, साभाजजक, साॊस्कृलतक, बौलतक ऩूवााधाय जस्ता तथ्माॊक 
सॊकरन गयी स्रोत नक्साको अद्यावलधक अलबरेखन तमाय गनुा ऩने व्मवस्था गयेको छ ।  

नगयऩालरकाको ववकास, लनभााण य सावाजलनक सेवा प्रवाहभा स्थानीम तहको बलूभका फवढयहेको सजदबाभा नगयऩालरकाभा 
ववकास सम्फजधी सूचना व्मवस्थाऩन स्थानीम तहरे गनुाऩने एक भहत्वऩूणा कामाका रुऩभा यहेको छ । देश सॊजघमताभा 
गए सॉगै ववलबन्न गा.वव.स. हरु लभरेय नमाॉ लसभाना सवहत नमाॉ गाउॉऩालरका एवॊ नगयऩालरका फनेका छन ्। सोवह 
अनसुाय लभलत २०७२/०५/३१ गतेको भजजत्रऩरयषद्को लनणाम अनसुाय  साववकको कृष्णऩयु गा.वव.स., साववकको 
यैकवाय लफचवा गा.लफ.स य साववकको देखतबरुी गा.वव.स. को वडा नॊ ९ लभरेय कृष्णऩयु नगयऩालरका फनेको छ ।  

नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयण ऩजुस्तका तमाय ऩादाा नगयऩालरकाको ब–ूवनावट, सम्बाव्मता, स्थानीम आवश्मकता, 
स्रोत व्मवस्थाऩन, कानूनी तथा नीलतगत व्मवस्था य मोजनाफद्ध रुऩभा नगयऩालरकाका  प्रमासहरूराई अगालड फढाउन 
नगय वस्तजुस्थलत वववयण तथा श्रोत नक्शा अऩरयहामा यहेको छ । मसका आधायभा आवलधक एवॊ वावषाक ववकास 
मोजना तजुाभा गना सहज हनुे एवॊ रजऺत वगाको उजचत तवयरे ऩवहचान हनुे बएकारे मो नगयवस्तगुत वववयण तमाय 
गरयएको हो । 

1.1. अध्ययनका उदे्दश्यहरु 
कृष्णऩयु नगयऩालरकाको नगय प्रोपाईर लनभााण गनाका रालग साववकका गा.वव.स.हरुरे ववलबन्न सभमभा सॊकरन गयेका 
तथ्माॊकहरु, जजल्रा जस्थत ववलबन्न ववषमगत कामाारहरुफाट सॊकलरत सॊस्थागत सचुनाहरु, नेऩारको ऩलछल्रो जनगणना 
यावष्डम जनणना २०६८ अनसुायको जानकायी आदद स्रोतहरु फाट तथ्माङ्क सॊकरन तथा ववश्लषेणका साथै नगयको 
बौगोलरक, जनसाॊजख्मक, आलथाक, साभाजजक, बौलतक तथा वातावयणीम य सॊस्थागत जस्थलत ववश्लषेण सवहत 
नगयऩालरकाको वस्तजुस्थलत जचत्रण गने प्रभखु उद्देश्म यहेको छ । मी उदे्धश्महरुका साथै अजम ववजशष्ट उद्देश्महरु 
देहामअनसुाय यहेका छन ्। 

▪ नगयको सभग्र वस्तजुस्थलतको वववयण तमाय गने । 
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▪ नगयको ब–ूजैववक, बौलतक, आलथाक, साभाजजक, वातावयण य सॊस्थागत ववकाससभेत ववषमगत वस्तजुस्थलत 
जचत्रणतथा ववश्लषेण वववयण तमाय गने । 

▪ वद्धलतम श्रोतफाट प्राद्ऱ तथ्माङ्क ववश्लषेणगयी ववषमगत रुऩभा नगयको एकीकृत वस्तगुत वववयण तमायगने । 
▪ नगयको ववषम-ऺेत्रगत ववकासका सॊबावना तथा सभस्माहरूको ऩवहचान तथा ववश्लषेण गने । 
▪ नगयको आवलधक तथा वावषाक मोजना तजुाभा य अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको रालग ववषमगत य साभाजजक 

रुऩभाखण्डीकृत य एकीकृत अद्यावलधक सूचना वववयण उऩरब्ध गयाउन े। 
▪ नगयऩालरकाको आवश्मकता, सम्बाव्मता य प्राथलभकताको आधायभा स्ऩष्ट रक्ष्म, उद्देश्म, नीलत तथा कामाक्रभ 

तमायऩायी वावषाक मोजना तजुाभाभा भद्दत गने । 
▪ नगयऩालरकाको वास्तववक य सही सूचना सॊकरन तथा व्मवस्थाऩन गना भद्धत ऩगु्ने । 
▪ स्रोत, साधन य सीऩको ऩवहचान गयी त्मसको सदऩुमोग गना तथा सम्बाववत जोजखभहरुफाट वच्न ेउऩामहरुको 

खोजीगना सवकने,बौगोलरक, साभाजजक, आलथाक, धालभाक, प्राकृलतक य भानवीम जीवनका हयेक ऩऺहरुका 
वायेभा जानकायी प्राद्ऱ हनुेहनुारे सॊचालरत कामाक्रभको सभीऺा गयी सधुाय, सभामोजन वा ऩरयवतान गना य नमाॉ 
मोजना तजुाभाका रालग ऩषृ्ठऩोषण प्राद्ऱ हनु,े 

▪ सयकायी एवॊ गैयसयकायी सॊस्था तथा स्थानीम लनकामहरुफीच सभजवम गयाई कामााजवमनको प्रबावकारयता 
फढाउदैववकासको दोहोयोऩनराई कभ गदै राने । 

▪ सूचनाफाट ववलबन्न लनकाम तथा व्मजक्तहरुसॊग सम्फजध फढाउन सहज हनु े हनुारे आऩसी सहमोगको 
वातावयणलनभााण हनुे, 

▪ मस नगयऩालरका यहेका सम्ऩूणा स्रोत य साधन का साथै याज्मरे प्रदान गदै आइयहेका ववलबन्न सेवा 
सवुवधाकोफायेभा स्ऩष्ट नक्साॊकन हनुे । 

1.2. अध्ममनको भहत्व  
ववकासका प्रलतपरहरु जनतासभऺ ऩमुााउन ेएवॊ सफै वगारे उऩमोग गना सक्ने वातावयणको शृ्रजना गनाका रालग स्थानीम 
तहको वास्तववक वस्तजुस्थलत य आवश्मकताको ऩवहचान गनुा आजको सजदबाभा प्रभखु आवश्मकता बएको छ । आजको 
ववश्वव्माऩीकयणको मगुभा सभम साऩेऺ ढॊगरे सभानऩुालतक ववकासका प्रकृमाहरु अगालड फढाउन सम्फजजधत ऺेत्रको 
वस्तगुत य ववश्लषेणात्भक अध्ममन हनु ुजरुयी ऩदाछ । ऩरयवलतात सॊयचना अनसुाय तमाय बएको मस नगयऩालरकाको 
वास्तववक वस्तजुस्थलत ऩवहचान गयी बावव ववकास मोजना य यणनीलतहरु तजुाभा गना तथा ववलबन्न ववकासका 
वक्रमाकराऩहरु सॊचारन गना कृष्णऩयु नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयणरे ववशेष भहत्व याख्न ेछ । मसका अलतरयक्त 
प्रस्ततु वस्तगुत वववयण सम्फजजधत ऺेत्रका सॊस्था एवॊ अनसुजधानकताा, मोजनाकाय, ववकास जचजतक, सभाजसेवी रगामत 
जजऻाश ुभहानबुावहरुराई सभेत उऩमोगी हनुे बएकोरे मस अध्ममनको भहत्व व्माऩक यहेको छ । 

1.3. अध्ममनको औजचत्म 
नेऩार बरय यहेका ७५३ वटा स्थानीम सयकायहरुभा कृष्णऩयु नगयऩालरका एउटा प्राकृलतक रुऩभा सजुदय नगयऩालरका 
हो । २०७२ बार ३१ गतेको भजजत्रऩरयषद्को लनणाम अनसुाय सालफकको कृष्णऩयु गा.वव.स., यैकवाय लफचवा गा.वव.स. 
य देखतबरुी गा.वव.स. को वडा नॊ ९ लभराएय कृष्णऩयु नगयऩालरकाको गठन बएको हो । नेऩार सयकायरे जायी 
गयेको ऩरयऩत्र फभोजजभ स्थानीम लनकामरे आफ्नो ऺेत्रको वस्तगुत वववयण तमाय गयी सावाजलनवककयण गनुाऩने बलन 
लनदेशन गयेको छ । नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयणको आधायभा श्रोत साधनको व्मवस्थाऩन य उजचत कामाक्रभहरुको 
तजुाभा, कामााजवमन एवॊभ ्अनगुभन भलु्माॊकनका साथै नीलत लनमभ तजुाभाको सहमोगी हनुे हुॉदा ऩलन मसको अध्ममन 
अऩरयहामा हनु गएको हो । 
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1.4. अध्ममन ववलध 
नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयणको ढाॉचा तमायीका रालग हार तमाय बएका ववलबन्न वस्तगुत वववयणहरुको अध्ममन, 
सहस्राब्दी ववकास रक्ष्म (Millennium Development Goal), ददगो ववकास रक्ष्म (Sustainable Development Goal) 
तथा सूचकहरुको अध्ममन, केजजरम तथ्माङ्क ववबागका ववलबन्न प्रकाशनहरु, यावष्डम जनसाॊजख्मक तथा स्वास्थ्म सॊवेऺण 
प्रलतवेदनहरु, जजल्रा सूचना व्मवस्थाऩन सम्फजधी ददग्दशान, जजल्राको ऩाश्र्वजचत्र, साववकका गा.वव.स.हरुको ऩाश्र्वजचत्र 
य नगयऩालरका जस्थत वताभान लनवााजचत जनप्रलतनीलधहरु, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत, सम्फजजधत शाखाका शाखा 
प्रभखुहरु, सजचवहरु, जजल्रा जस्थत ववषमगत कामाारमहरुको वववयण, मस ऺेत्रभा कामा गयेका ववऻहरु सॉग गयेको 
ऩयाभशा आदद प्रभखु हनु ् ।उल्रेजखत ढाॉचा अनसुाय मस नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयण तमायीका रालग ववलबन्न 
अध्ममन ववलधहरुको प्रमोग गरयएको छ । मसको भखु्म प्रमोजनका रालग ववशेषगयी दद्रतीम स्रोतफाट प्राद्ऱ जानकायी, 
स्थरगत जानकायी तथा रजऺत सभहुछरपर, अजतयवक्रमा रगामत साभाजजक अध्ममन ववश्लषेणका वववयणात्भक य 
ववश्लषेणात्भक शैरीहरुको उऩमोग गरयएको छ । दद्रतीम स्रोतफाट सॊकरन गरयएको डाटाराई चेक जाॉच गना भोफाइर 
एऩ लनभााण गयेय sample target का रुऩभा लफलबन्न ठाउॉ छनौट गयी प्रथभ श्रोतको डाटा सॊकरन गयी तरुानात्भक 
अध्ममन गरयएको छ | मसैगयी जजल्रा तहभा उऩरब्ध प्रकाजशत तथा अप्रकाजशत अजम दद्रतीम सूचनाका श्रोतहरु य 
ववलबन्न सॊघसॊस्थाका प्रलतवेदनहरुको सभेत अध्ममन, तरुना य ववश्लषेण गयी सभग्र नगयऩालरकाको अवस्था झल्कने गयी 
लसॊगो वस्तगुत वववयण तमाय गने प्रमास गरयएको छ । 

1.5. अध्ममनको ऺेत्र य लसभा 
प्रस्ततु नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयणको अध्ममन ऺेत्र ववस्ततृ बएको हुॉदा अध्ममनको उद्देश्मरे दशााएका 
ववषमवस्तरुाई नै भखु्म ऺेत्रको रुऩभा लरईएको छ । साधन, श्रोत, सभम, रागत, सूचना रगामत अजम 
ववषमवस्तहुरुको लसलभतताका कायणरे जनुसकैु अध्ममन ऩलन केही लनजित सीभा लबत्र फालधएको हजुछ । मस अध्ममनभा 
सॊघीम भालभरा तथा स्थानीम ववकास भजत्रारमरे उऩरब्ध गयाएको भागा दशान य ढाॉचा अनसुाय य नगयकऩालरकारे 
तमाय ऩायेको कामाऺ ेत्रगत शता फभोजजभ तमाय गरयएको वववयण अध्ममन नै भखु्म लसभाऺेत्र भालनएको छ 
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2.1. नाभाकयण तथा ऐलतहालसक ऩषृ्ठबलूभ 
नेऩार सयकायको घना फस्ती बएको ऺेत्रहरुराई जनसख्ॊमाको आधायभा नगयऩालरकाको रुऩ ददई क्रलभक गलतभा 
बौलतक सवुवधा सम्ऩन्न फनाई स्थानीम आलथाक गलतववलधको केजरको रुऩभा ववकास गने नीलत अनरुुऩ वव.सॊ. 2073 
सारभा बौलतक ऩवुााधाय ववना नै स्थाऩना बएको हो । कञ्चनऩयु एक सजुदय य ऐलतहालसक चयेु तथा तयाइको जजल्रा हो 
बने मो जजल्राभा हारको सॊघीम सॊयचना अनसुाय ७ वटा नगयऩालरका य २ वटा गाॉउऩालरका यहे अनसुाय कृष्णऩयु 
नगयऩालरकाभा जजल्राको ऩूवॉ प्रवेशद्धायको रूऩभा यहेको छ । तत्कालरन गा.वव.स. ऩाश्र्वजचत्र २०६८ रे उल्रेख गये 
अनसुाय याना थारूहरूको फसोफास यहेको वकचाईगाॉउको नाभफाट मस नगयको नाभ कृष्णऩयु यहन गएको हो । सो 
ठाउॉभा ववढ वकचवहरो हनुे बएकारे वकचाहाको अऩभ्रॊश बएय कृष्णऩयु नाभ यहन गएको देजखजछ । 

 

2.2. बौगोरीक अवजस्थती 
सदुयुऩजिभ प्रदेशको प्रसताववत याजधानी गोदावयी बजदा ५ वकरोलभटय ऩजिभतपा  यहेको मस नगयऩालरका सभजुर सतह 
देजख कजम्तभा जमूनतभ ११८ य अलधकतभ १४३७ भी उचाई य जमूनतभ ताऩक्रभ ५ लडग्री य अलधकतभ ताऩक्रभ ४५ 
लडग्री सेजल्समस तथा औषत १५७५ लभ. लभ. वषाा यहने मस नगयऩालरका को ऺेत्रपर २५२.७५ वगा वकरोलभटयभा 
अवजस्थत छ । ऺेत्रपरको वहसावरे वडा न. 1 सफैबजदा ठूरो य वडा न. ३ सफैबजदा सानो वडा यहेको छ 
।त्मसैगयी वडा नॊ. 2 जनसॊख्माको वहसाफरे सवै बजदा ठूरो य सफैबजदा सानो वडा नॊ 3 यहेको छ बने औषतभा 
जनघनत्व ३२१ व्मजक्त प्रलत वगा वक.लभ. यहेको छ । उऩोष्ण हावाऩानी वा उष्ण भनसनुी हावाऩानी तथा जमामो 
सभजशतोष्ण हावाऩानी वा उष्ण प्रदेजशम हावाऩानी ऩाइने 9 वटा वडा यहेको मस नऩाभा २०६८ को जनगणना अनसुाय 
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56,643 यहेको छ ।मस नगयऩालरका को बौगोरोलगक अवजस्थती २८ लडलग्र ३२ लभनेट उत्तय अऺाॊश देखी २९ 
लडग्री २८ लभनेट अऺाॊश सम्भ तथा ८० लडलग्र ०३ लभनेट देजख ८० लडग्री ३३ लभनेट ऩूवा देशाजतय सम्भ यहेको छ । 

 

मसको ऩूवाभा कैरारीको गोदावयी नगयऩालरका, ऩजिभभा शकु्रापाॉटा नगयऩालरका, उत्तयभा कैरारीको गोदावयी 
नगयऩालरका डडेल्धयाको ऩशुायाभ नगयऩालरका तथा दजऺणभा रारझाडी गाउॉऩालरका य ऩनुवाास नगयऩालरकारे घेयेको 
मस नऩाका फहसुॊख्मक भालनसहरु कृवष ऺेत्रभा नै लनबाययहेका छन । मस नगयऩालरकाभा वनदेवी भजजदय, ग्वाॉसी सभैजी 
भजजदय, गडलफजरुा तार, भोहना नदी, रारझाडी भोहना सॊयजऺत फन जस्ता ऩमाटकीम स्थरहरुसभेत यहेका छन बने 
केया तथा उखकुो रागी प्रलसद्ध ठाॉउको रुऩभा मो नगयऩालरका जचलनन ेगदाछ । ब्राम्हण, ऺेत्री, ठकुयी, थारु, दभाई, 
साकी, आदद जस्ता जातजातीहरुको फसाई यहेको मस नगयऩालरकाभा फहसुॊख्मक भालनसहरु डोटेरी तथा थारु बाषा 
प्रमोग गदाछन बने काभकाजी बाषाको रुऩभा नेऩारी बाषा यहेको छ । 

2.3. याजनीलतक तथा प्रशासलनक ववबाजन 
कृष्णऩयु नगयऩालरका कञ्चनऩयु जजल्राको ऩूवॉ प्रवेशद्धायको रूऩभा यहेको नगयऩालरका हो । जजल्रा सदयभकुाभ 
भहेजरनगयफाट ३२ वक.लभ.को दूयीभा यहेको मो नगयऩालरकाको ऺेत्रपर २५२.७५ वगा वक.भी.छ । साववक कृष्णऩयु 
नगयऩालरका, यैकवाय ववचवा का सफै वडा तथा देखतबरूी गा.वव.स. को वडा नॊ. ९ सभावेश गयेय वव.स. २०७३ भा 
मसको ऩनुगाठन गरयएको हो । हार मस नगयऩालरकाभा ९ वटा वडाहरू यहेका छन।् जचत्र न. २-३ भा मस 
नगयऩालरकाको याजनीलतक तथा प्रशासलनक ववबाजन राइ देजखएको छ ।  
 



 

 कृष्णऩयु नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयण 

 

6 
 

 

हारको 
वडा न. 

साववक 
गा. वव. स. / न.ऩा. 

साववक 
वडा न. 

जनसॊख्मा भतदाता सॊख्मा 
(२०७३) 

1 कृष्णऩयु नगयऩालरका 1 5,573 3461 
2 कृष्णऩयु नगयऩालरका 2 9,719 4571 
3 देखतबरुी गा. वव. स. 9 3,116 1738 
4 कृष्णऩयु नगयऩालरका 3, 4 8,812 4743 
5 कृष्णऩयु नगयऩालरका 5 ,6 7,231 3448 
6 कृष्णऩयु नगयऩालरका 7,8,9 5,371 2839 
7 यैकवाय गा.वव.स. 3 ,4,5 7,053 3386 
8 यैकवाय गा.वव.स. 1,2,6 3,794 2021 
9 यैकवाय गा.वव.स. 7,8,9 5,974 1720 

जम्भा 56,643 27927 
श्रोत : सॊघीम भालभरा तथा साभाजम प्रशासन भजत्रामरम 
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2.4. भखु्म वस्ती सम्फजधी वववयण 
कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा क्रभश वस्तीहरूको ववकास बैयहेको छ । नगयऩालरकाको केजरलतय फाटो, फजाय तथा स-साना 
घयेर ुउद्योग देजखएता ऩलन सभग्रभा नगयऩालरकाको सफै वडाहरूभा खानेऩालन, ववद्यतु य मातामात जस्ता सेवा तथा 
सवुवधाहरु ऩलुगसकेको छैन । नगयऩालरकाभा ववकासका धेयै आमाभहरूभा अभ्मास गना फाॉकी देजखजछ । कृष्णऩयु 
नगयऩालरकाको सफै वडाहरूभा सडक सञ्जारको याम्रो ववकास बएको देजखॉदैन ।  
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वडा प्रभखु फजस्तहरु 

१ लनगारी, ऩहारयमा, सजुदयीपाॉटा, चजरऩयु, लसस्न,े धायाऩानी, खानीखोरागाॉउ, ऩरगडी, जडेखोरागाॉउ 

२ फाणी, खल्रागोठ, लरउडेपाॉटा, नकवटमा, ओखरपाॉटा, गमुाॉरपाॉटा, फॊक 

३ लसयेऩट्टी, फैबाहाऩट्टी, देखतबरुी कटान 

४ छोटी वकछान, धामा, अत्तरयमाऩट्टी, वकचै, खल्रा धामा, कोइयार फोजजमा, स्वाय कटान, लसस्नेगाॉउ, भारफेरा 
५ खल्रा भौयीपाॉटा, गरुरयमा, भौयीपाॉटा, खसल्रा, भौवापाटा, सदुशानऩयु, ऩातरेऩट्टी, भौवापट्टी 
६ काकी कटान, फारवुापाॉटा, भौयीपाॉटा, फञ्जरयमा, फसजतऩयु, लभरडाडा, लसॊहऩयु 

७ भटैमा, करवुाऩयु, लसभरकोट, शाजजतऩयु 

८ लफछुवागौडी, यैकवाय लफछुवा, भजगाउ, याजघाट, ऩाॉचधाकी 
९ घरघरे टोर, वऩऩरयमा, घोडाघाट, छऩयतरा, जोयार कटान 

श्रोत : स्थरगत सवेऺण, २०७७ 
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३.१. जनसॊख्मा ववतयणको अवस्था 
२०६८ सारको जनगणना अनसुाय मस कृष्णऩयु नगयऩालरकाको कूर जनसॊख्मा ५६६४३ (भवहरा २९५८४, ऩरुुष 
२७०५९) यहेको लथमो । मस कृष्णऩयु नगयऩालरकाको घयधयुी सवेऺण २०७७ अनसुाय कुर १४९४५ घयधयुी 
यहेको छ | उक्त सवेऺण अनसुाय कुर जनसॊख्मा ८१२४४ भध्मे भवहरा ४२४२१ य ऩरुुष ३८८२३ यहेको छ । 
जस अनसुाय ० देखी १४ वषा सम्भको उभेय सभहुको जनसॊख्मा ३१४५८ जना (३८.७२ प्रलतशत), १५ देजख ५९ 
वषा उभेयका ४४२३४ जना (५४.५४ प्रलतशत) य ६० देजख भालथका ५५५१ जना (६.८३ प्रलतशत) यहेको छ । 
जातीम रुऩभा दलरत, ऺेत्री, ठकुयी, जनजाती, ब्राम्हण रगामतका जातजातीको फसोफास यहेको छ । तालरका ३-१ भा 
२०६८ को जनगणना अनसुाय नगयऩालरकाको सॊजऺत्ऩ जनसॊख्माको वववयण ददएको छ । 

सूचक भान 
वव.स. २०६८ वव.स. २०७७ 

ऺेत्रपर (वगा वक.लभ.) २५२.७५ २५२.७५ 
कुर जनसॊख्मा  ५६६४३ ८१२४४ 
ऩरुुष  २७०५९ (४७.७७%) ३८८२३ (४७.७९) 
भवहरा  २९५८४ (५२.२३%) ४२४२१ (५२.२१) 
रैविक अनऩुात  ९१.४६ ९६.३१ 
वावषाक जनसॊख्मा ववृद्धदय २.७४ २.१ 
जजल्राको जनसॊख्माभा नगयऩालरकाको 
अॊश 

१२.६३ - 

जनसॊख्मा दोब्फय हनु राग्न ेअवलध 
(वषा) 

२६ ३५ 

ऩरयवाय सॊख्मा  १००१६ १४९४५ 
ऩरयवायका औषत सदस्म सॊख्मा  ५.०६ ५.४४ 
जनघनत्व (व्मजक्त प्रलत वगा वक.लभ.) २२४ ३२१ 
स्रोत् यावष्डम जनगणना २०६८, केजरीम तथ्माङ्क ववबाग तथा स्थरगत सवेऺण २०७७  

३.२. वडागत जनसॊख्मा वववयण 
२०७७ सारभा कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा सम्ऩन्न गरयएको घयधयुी तथ्माङ्क सॊकरन फाट प्राद्ऱ तथ्माङ्क अनसुाय नौ वटा 
वडाको कूर २५२.७५ वगा वक.भी. ऺेत्रपरभा पैलरएको मस नगयऩालरकाभा १४,९४५ घयधयुीभा कुर ८१,२४४ 
जनसॊख्मा यहेको छ । तथ्माङ्कराई हेदाा रैविक अनऩुात प्रलत १०० जना भवहराहरूभा ऩरुुषको जनसॊख्मा बने कभ 
अथाात ्९६.३१ देजखजछ । मद्यवऩ मो अजतय त्मलत ठुरो बने होइन ।  अकोतपा  प्रलत वगा वकरोलभटय ऺेत्रपरभा 
३२१ जनाको दयभा जनघनत्व यहेको देजखजछ । अथाात ्नगयऩालरकाको कूर ऺेत्रपररे कुर जनसॊख्माराई बाग गदाा 
प्रलत वगा वकरोलभटय ऺेत्रपरभा ३२१ जनसॊख्मा ऩना आउॉछ । घयधयुी सॊख्माको वहसाफरे वडा न. ४, जनसॊख्माको 
वहसाफरे वडा न. २, जनघनत्व वहसाफरे वडा नॊ. ५ सफै बजदा ठुरो वडा बएताऩलन ऺेत्रपरको वहसाफभा सफै बजदा 
ठूरो वडाको रुऩभा वडा नॊ. १ यहेको छ । मसैगयी जनसॊख्मा य घयधयुीका वहसाफरे वडा नॊ. ३ भा सफै बजदा कभ 
जनसॊख्मा य घयधयुी देजखजछ बने ऺेत्रपरको वहसाफरे वडा नॊ. ३ सफै बजदा सानो वडा यहेको छ जनघनत्वको 
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वहसाफरे वडा नॊ. ५ सफैबजदा फढी जनघनत्व बएको वडा हनुकुा ऩछालड अजम वडाहरूको तरुनाभा वडा न. ५ भा 
यहेका ववलबन्न भानवीम सवुवधाहरू जस्तै् मातामातको सगुभता, जशऺा, स्वास्थ्म, योजगाय, आवास, सयुऺा, व्माऩाय 
आदीको सघनता हो । तसथा मोजना लनभााणभा जनघनत्व य त्मसराई प्रत्मऺ प्रबाव ऩाने तत्वहरूको अध्ममन गनुा 
अथाात ्जनसॊख्मा ववतयणराई सजतरुनभा याख्न भानवीम सवुवधाहरूराई सजतलुरतरुऩभा ववतयण गने ववषमभा केजजरत 
हनुऩुदाछ । अकोतपा  ऩरुुषको तरुनाभा भवहराको जनसॊख्मा फढी हनु ुसभेत जनसाॊजख्मक ववश्लषेणको भहत्वऩणुा ऩाटो हो 
। साभाजमतमा नेऩारी साभाजजक सॊयचना य ऩयम्ऩयाराई हेदाा वऩतसृत्तात्भक स्वरुऩको सभाजभा छोयाको चाहना ऩयुा 
गने भनोववऻानका कायण छोयीहरूको सॊख्मा अप्रत्मऺ ढिरे फढेको देजखजछ । अको तपा  भवहराहरूको सॊख्मा फढ्दा 
उनीहरूका ववजशष्ट आवस्मकताहरूराई सम्फोधन गने मोजनाहरू याज्मद्राया लनभााण हनु ुआवस्मक देजखजछ । साथै 
रैविक अनऩुातभा यहेको अजतय ववृद्ध हुॉदै जाॉदा त्मसरे साभाजजक स्वरुऩभा नै रैविक वहसाफरे ऩरयवलतात गरयददजछ । 
मसतपा  सभग्र सभाजको ध्मान जान ुआवस्मक छ । थऩ वडागत वववयण तालरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ । 

वडा न. 
ऺेत्रपर 
(वगा 

वक.लभ.) 

जम्भा 
घयधयुी 

जनसॊख्मा 
जनघनत्व (प्रलत 
वगा वक.लभ.) 

रैविक 
अनऩुात 

औषत 
ऩरयवाय 
सङ्खख्मा जम्भा भवहरा ऩरुुष 

१ ७२.१२ १५१७ ८१०८ ४०७२ ४०३६ ११२ ९९.१ ५.३४ 

२ १७.७५ २६६४ १३३९६ ६९६६ ६४३० ७५५ ९२.३ ५.०३ 

३ ५.८ ८५४ ४९७४ २५४९ २४२५ ८५८ ९५.१ ५.८२ 

४ ५७.४२ २४१० १२२३९ ६४३९ ५८०० २१३ ९०.१ ५.०८ 

५ ९.३८ १८८९ १०२२३ ५३३१ ४८९१ १०९० ९१.८ ५.४१ 

६ ९.४१ १५२२ ७८५० ४२३० ३६२० ८३४ ८५.६ ५.१६ 

७ २१.९ १६३७ ९९९६ ५३५६ ४६४० ४५६ ८६.६ ६.११ 

८ २८.०८ ८९५ ५८३९ २९८० २८५९ २०८ ९६.० ६.५२ 

९ ३०.८८ १५५७ ८६१९ ४४९९ ४१२१ २७९ ९१.६ ५.५४ 

जम्भा २५२.७५ १४९४५ ८१२४४ ४२४२१ ३८८२३ ३२१ ९६.३१ ५.४४ 

स्रोत् स्थरगत सवेऺण २०७७ 

नगयऩालरकाभा यहेका कुर १४९४५ घयधयुीहरूभा ३८८२३ ऩरुुष य ४२४२१ भवहराहरू गयी कुर ८१२४४ 
जनसॊख्मा यहेको छ । वडागत वववयण अनसुाय सफैबजदा धेयै घयधयुीहरू वडा न. ४ जहाॉ २४१० घयधयुीहरू य 
सफैबजदा कभ वडा नॊ. ३ जहाॉ ८५४ घयधयुीहरू यहेका छन ्। वडागत जनसॊख्माको भवहरा/ऩरुुषको अनऩुात वववयण 
असभान वकलसभको देजखजछ । ऩरुुषको जनसॊख्मा बजदा भवहराको जनसॊख्मा धेयै यहेको छ । रैविक अनऩुातराई हेदाा 
प्रलत १०० जना भवहराभा ९६.३१ ऩरुुषको सॊख्मा देजखजछ ।  
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३.३. उभेय तथा लरिका आधायभा जनसॊख्माको वववयण 
कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा १४ – ५९ वषाका जनसॊख्माराई हेदाा कुर जनसॊख्माको ५४.४५ प्रलतशत  देजखजछ । मस 
सभूहको जनसॊख्मा तरुनात्भकरुऩभा फढी बएकारे वकशोय-वकशोयी य मवुा रजऺत कामाक्रभहरू राई प्राथलभकतासाथ 
जोड ददन ुजरुयी हजुछ । मूवा उभेयको जनसॊख्मा फढी हनु ु याम्रो बएताऩलन उनीहरूको जशऺा, स्वास्थ्म तथा भानव 
सॊसाधन ववकासभा व्माऩक रगानी गनुाऩने हजुछ । अकोतपा  मूवाहरूराई सवह ददशातपा  उजभूख फनाउन य योजगायीका 
अवसयहरू शृ्रजनागयी याष्ड लनभााणभा सरयक फनाउन ु सभाज य याज्मको दावमत्व हनु आउॉछ । फारफालरका तथा 
जशशहुरूको सॊख्मा कभहनुरेु क्रभश प्रजनन दय घट्दै गएको सॊकेत गदाछ बने फदृ्धहरूको तथा प्रौढहरूको सॊख्मा कभ 
हनुरेु औषत आमू अजम देशहरूको तरुनाभा कभ हनु ु य प्रौढाअवस्थाभा राग्ने योगका कायण ऩाका उभेयको 
जनसॊख्माको भतृ्मूदय फढी हनु ुबन्ने जनाउॉछ । मद्यऩी फढ्दो उभेयको सॊख्मा कभहनु ुस्वाबाववक हो । उभेय अनसुायको 
जनसॊख्माको ववश्लषेण गदाा प्रत्मेक उभेय सभूहका आवश्मकताहरू सम्फोधन गयी उनीहरूको उजचत व्मवस्थाऩन गनुा नै 
चनुौतीऩूणा हजुछ । फारफालरकाको ऩोषण य स्माहाय तथा जशऺा, मूवाराई उजचत योजगायी य फदृ्धहरूराई आवश्मक 
साभाजजक सूयऺा तथा स्वास्थ्म सेवा य स्माहाय याज्मरे लनवााह गनुाऩने दावमत्वहरू लबत्र आउॉछन ्। नगयऩालरकारे 
मसतपा  ध्मान ऩमुााउन आवश्मक छ । वडागत उभेय सभूह अनसुायको ववस्ततृ वववयण तालरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ 
। 
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वडा 
न. 

उभेय सभहु 

० - १४ १५ - ५९ ६०+ जम्भा 
ऩरुुष भवहरा जम्भा ऩरुुष भवहरा जम्भा ऩरुुष भवहरा जम्भा ऩरुुष भवहरा जम्भा 
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४ २४४० २४०४ ४८४४ २९३५ ३५४३ ६४७८ ४२५ ४९२ ९१७ ५८०० ६४३९ १२२३९ 

५ १९८५ १८६१ ३८४६ २६०७ ३११३ ५७२० ३०० ३५८ ६५८ ४८९२ ५३३२ १०२२४ 

६ १६०६ १४६४ ३०७० १७६० २४९८ ४२५८ २५४ २६७ ५२१ ३६२० ४२२९ ७८४९ 

७ १९२२ १९४४ ३८६६ २४०२ ३०९५ ५४९७ ३१६ ३१६ ६३२ ४६४० ५३५५ ९९९५ 

८ १०९३ १०३७ २१३० १५४२ १७२७ ३२६९ २२५ २१५ ४४० २८६० २९७९ ५८३९ 

९ १६४२ १६२७ ३२६९ २१६६ २५३६ ४७०२ ३१३ ३३५ ६४८ ४१२१ ४४९९ ८६२० 

जम्भा १६०७५ १५३८१ ३१४५६ २००७३ २४१६२ ४४२३५ २६७६ २८७६ ५५५२ ३८८२४ ४२४२० ८१२४४ 
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३.४. आलथाक रुऩरे सवक्रम जनसॊख्माको अवस्था 
नगयऩालरकाभा यहेका कुर 81,244 जनसॊख्मा भध्मे 44235 जनसॊख्मा आलथाक रुऩरे सवक्रम यहेको छ । जस 
भध्मे सफैबजदा धेयै ६९५१ जनसॊख्मा वडा न. २ भा यहेको छ बने सफैबजदा कभ २८६९ जनसॊख्मा वडा न. ३ भा 
यहेको छ ।वडा अनसुाय ववस्ततृ वववयण प्रस्ततु जचत्रभा उल्रेख गरयएको छ । 
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३.५. भातबृाषाको आधायभा जनसॊख्माको वववयण 
नगयऩालरकाभा यहेका कुर ८१,२४४ जनसॊख्मा भध्मे सफैबजदा फढी ४१११३ जना अथाात ्५०.६ प्रलतशतरे डोटेरी 
बाषा (डोटी रवज), सफैबजदा कभ १९१६ जना अथाात ्२.४ प्रलतशतरे डोटेरी बाषा (वझाॊगी रवज) फोल्ने गयेको 
ऩाइमो । त्मसैगयी क्रभश थारु, नेऩारी बाषा प्रमोग गने नगजम सॊख्माभा छन ्बने त्मसफाहेक अजम बाषा फोल्नेहरूको 
सॊख्मा २६७८ अथाात ् ३.३ प्रलतशत यहेको ऩाइमो । मस नगयऩालरका ऩहाडी खस सभदुामको फाहलु्मता बएको 
नगयऩालरका बएकोरे उनीहरूको करा, सॊस्कृलत तथा बाषाराई जगेना गने खारका ववशेष कामाक्रभ सॊचारन गनुाऩने 
देजखजछ । नेऩारको सॊववधानको धाया ३२ भा बाषा तथा सॊस्कृलतको हकराई भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गयेकोरे 
हयेक जातजालतका बाषा य सॊस्कृलत उनीहरूका भौलरक ऩवहचानहरू बएकारे त्मसको सॊयऺण गने मोजना स्थानीम 
सयकायसॉग हनुऩुदाछ । वडा अनसुाय ववस्ततृ वववयण तालरकाभा उल्रेख गरयएको छ । 

वडा नॊ भातबृाषा डोटेरी थारू अछाभी नेऩारी वझाॊगी अजम जम्भा 
१ सङ्खख्मा ४९३० ११९८ ११८१ ५९९ १०५ ९५ ८१०८ 
२ सङ्खख्मा ६२४७ ३३०७ १०६८ ८८८ ६६७ १२१९ १३३९६ 
३ सङ्खख्मा ३०८७ १११७ ४०२ ३०३ २९ ३५ ४९७४ 
४ सङ्खख्मा ४४३२ ४०९१ १२८४ ११७४ ४६३ ७९६ १२२३९ 
५ सङ्खख्मा ६३९९ २८६६ ५३६ १६७ ६७ १८९ १०२२३ 
६ सङ्खख्मा ३६४८ ३०४२ ४६८ ३८२ १७४ १३७ ७८५० 
७ सङ्खख्मा ५११६ ४६५४ १०१ ७९ १३ ३३ ९९९६ 
८ सङ्खख्मा ३४२५ १७१० २७१ २३४ १३५ ६४ ५८३९ 
९ सङ्खख्मा ३८२९ ३५४१ ५८६ २९० २६३ ११० ८६१९ 

जम्भा सङ्खख्मा ४१११३ २५५२६ ५८९७ ४११५ १९१६ २६७८ ८१२४४ 
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३.६. नगयऩालरकाको जालतगत वववयण  
नगयऩालरकाभा जातजालतका आधायभा जनसॊख्माको वववयणराई हेदाा सफैबजदा धेयै ३४,६७९ अथाात ्४२.६९ प्रलतशत 
ऺेत्री, दोस्रोभा १९,३९० अथाात ्२३.८७ प्रलतशत थारु, तेस्रोभा १०१९५ अथाात ्१२.५५ प्रलतशत ब्राह्मण यहेका छन ्
। त्मसैगयी क्रभश काभी, दभाई÷ढोरी, ठकुयी, रोहाय, सावका , तथा अजम जातजालत यहेका छन ्। मस नगयऩालरका 
चयेु ऩहाडी तथा तयाइ ऺेत्रभा बएकारे मस ऺेत्रको भूर जालतका रुऩभा यहेका ऺेत्री य ब्राह्मण सफैबजदा धेयै यहेका छन ्
। मसयी जालतम वहसाफरे ववववधतामकु्त सभाजभा स्थानीमहरू साभाजजक सवहष्णतुाका साथ फसेको ऩाइजछ । ववस्ततृ 
वववयण वडागत रुऩभा तालरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ । 

वडा 
नॊ जातजालत ऺेत्री थारू व्राम्हण काभी दभाइ ठकुयी रोहाय साकी सजमासी अजम 

दलरत अजम जम्भा 

१ सङ्खख्मा ४९२३ १२०७ १०७३ २४४ २१६ १६७ १३८ ५४ ३१ ३३ २२ ८१०८ 
२ सङ्खख्मा ४६३४ ३३५६ १२३६ १११३ ७४९ ६७२ ५५६ २२० १४५ ३३४ ३८२ १३३९६ 
३ सङ्खख्मा ३०९५ ९७८ ४९६ १४७ ८६ ६१ ३३ १९ १४ ४३ ० ४९७४ 
४ सङ्खख्मा ४२४४ ३८३० १५९६ ६४३ ५४० ४८८ २२५ १७७ ९१ २२० १८५ १२२३९ 
५ सङ्खख्मा 2973 2543 1763 813 550 202 159 139 49 786 244 १०२२३ 
६ सङ्खख्मा 3059 2127 1254 687 102 38 7 3 3 564 6 ७८५० 
७ सङ्खख्मा 4702 2214 1325 808 159 98 41 16 11 607 15 ९९९६ 
८ सङ्खख्मा 3483 1126 620 271 123 109 74 8 5 8 12 ५८३९ 
९ सङ्खख्मा 3565 2008 830 809 599 166 122 94 82 95 249 ८६१९ 

जम्भा सङ्खख्मा ३४६७९ १९३९० १०१९५ ५५३४ ३१२४ २००२ १३५६ ७३० ४३० २६९० १११५ ८१२४४ 
स्रोत् स्थरगत सवेऺण २०७७ 

३.७. धभाको आधायभा जनसॊख्माको वववयण 
नगयऩालरकाभा यहेका कुर ८१,२४४ जनसॊख्मा भध्मे ६२,९६४ अथाात ्७८ प्रलतशत जनसॊख्मारे वहजद ुधभा भाजदछन ्
। दोस्रोभा वक्रजस्चमन धभा भान्नेको सॊख्मा ११,३७४ अथाात ्१४ प्रलतशत यहेको छ बने फौद्ध धभा भान्नेको सॊख्मा 
६,०९३ अथाात ्७ प्रलतशत यहेको छ तथा अजम धभा भान्नेको सॊख्मा नगण्म यहेको छ । केवह भात्राभा धालभाक 
ववववधता यहेऩलन नगयऩालरकाभा वहजद ु धभाावरम्फीहरूको प्रधानता यहेको तथ्माङ्करे देखाउॉछ । ऩयम्ऩयागत रुऩभा 
नेऩारी सभाजभा यहेको धालभाक सवहष्णतुा बन ेमस नगयऩालरकाभा कामभ नै यहेको छ । 
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३.८. अऩाॊगता ऩरयचमऩत्र लरएका व्मजक्तहरुको वववयण  
नगयऩालरकाभा यहेका कुर अऩागॊता बएका जनसॊख्मा भध्मे कुर २०६ जना रे आलथाक फषा २०७६/२०७७ भा 
अऩाॊगता ऩरयचमऩत्र लरएका छन । जस भध्मे ८७ जना भवहरा छन बने ११९ जन ऩरुुऋ यहेका छन । तालरका 
३-६ य ३-७ भा अऩाॊगता ऩरयचमऩत्र लरएको आधायभा जनसॊख्मा वववयण प्रस्ततु गरयएको छ ।  

लस.नॊ. अऩाॊगताको वकलसभ अऩाॊगता बएका व्मजक्तको सॊख्मा 
भवहरा ऩरुुष जम्भा 

१. शायीरयक अऩािता ३६ ६४ १०० 
२. जमून दृवष्टमकु्त अऩािता २ १ ३ 
३. ऩूणा दृवष्ट लफवहन १४ १३ २७ 
४. फवहया ९ १३ २२ 
५ ससु्त श्रवण ० १ १ 
६. सवाय य फोराइ सम्फजधी अऩािता २ ० २ 
७. भानलसक वा भनोसाभाजजक अऩािता ३ २ ५ 
८. फैवद्धक अऩािता ९ ६ १५ 
९. अवटज्भ सम्फजधी अऩािता ० १ १ 
१०. फह ुअऩािता १२ १८ ३० 

कुर जम्भा ८७ ११९ २०६ 
स्रोत् स्थरगत सवेऺण २०७७ 

अऩािता ऩरयचम ऩत्रको वकलसभ ऩरयचमऩत्र लरएका व्मजक्तहरुको सङ्खख्मा 
भवहरा ऩरुुष जम्भा 

ऩूणा अशक्त अऩाॊगता (यातो 
यॊगको) 

११ २२ ३३ 

अलत अशक्त अऩाॊगता ऩरयचम ऩत्र 
(नीरो यॊगको) 

६० ६४ १२४ 

भध्मभ अऩाॊगता (ऩहेंरो यॊगको) १४ २३ ३७ 
साभाजम अऩाॊगता (सेतो यॊगको) २ १० १२ 
कुर जम्भा ८७ ११९ २०६ 
श्रोत्न.ऩा.(भवहरा ववकास शाखा), २०७७ 

३.९. ऩरयवायको स्वालभत्वभा यहेको जग्गा जलभन सम्वजजध वववयण 
मस नगयऩालरकाभा यहेका कुर १४,९४५ घयऩरयवाय भध्मे १४,६७६ अथाात ् ९८.२ प्रलतशत ऩरयवायभा आफ्नै 
स्वालभत्वभा घय तथा जलभन यहेको छ बने १६४ अथाात ्१.१ प्रलतशत घयधयुी बाडाभा फसेको देजखजछ । ऩरयवायको 
स्वालभत्वभा यहेको जग्गा जलभन सम्वजजध तथ्माङ्कको वडागत वववयण तालरका ३-८ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 
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वडा न. फसोफास गरययहेको घयको स्वालभत्वको आधायभा ऩरयवाय 
आफ्नै(%) बाडाभा (%) सॊस्थागत(%) अजम (%) जम्भा ऩरयवाय 

1 99.8 0.1 0.0 0.0 १५१७ 
2 98.7 1.3 0.0 0.0 २६६४ 
3 99.6 0.4 0.0 0.0 ८५४ 
4 99.5 0.1 0.1 0.0 २४१० 
5 94.6 4.4 0.2 0.0 १८८९ 
6 98.6 0.9 0.1 0.0 १५२२ 
7 99.3 0.3 0.0 0.0 १६३७ 
8 98.2 1.0 0.0 0.0 ८९५ 
9 95.8 0.4 0.1 0.0 १५५७ 

जम्भा 98.2 1.1 0.0 0.0 १४९४५ 
स्रोत् स्थरगत सवेऺण २०७७ 

३.१०. घय तथा जलभनभा भवहराको स्वालभत्व हनेु ऩरयवायको वववयण 
मस नगयऩालरकाभा यहेका कुर १४,९४५ घयऩरयवाय भध्मे १०५९ अथाात ् ७.०८ प्रलतशत ऩरयवायभा भवहराको 
स्वालभत्वभा घय यहेको छ बने १३८८६ अथाात ्९२.९२ प्रलतशत घयधयुीभा ऩरुुषको नै स्वालभत्व यहेको देजखजछ बने 
१०.४२ प्रलतशत ऩरयवायभा भवहराको स्वालभत्वभा जग्गा यहेको छ । हारका वषाहरूभा जशऺाको सकायात्भक प्रबाव, 
सञ्चाय भाध्मभको ववकास य त्मसको प्रचायात्भक प्रबाव, प्रभखु याजनैलतक तथा साभाजजक ऩरयवतान जस्ता कायणरे 
रैविक बेदबाव क्रभश् कभ हुॉदै गएताऩलन नगयऩालरकाको तथ्माङ्कराई हेदाा जम्भा १÷८ बाग बजदा कभ भवहराहरूभा 
नाभभात्रको जग्गा जलभनको स्वालभत्व यहेको छ । मस तथ्मरे रैविक बेदबाव हटाउन याज्मरे प्रबावकायी कदभहरू 
कडाइका साथ चाल्न ुअलनवामा छ । तथ्माङ्कको वडागत वववयण तालरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ । 

वडा न. घयको स्वालभत्व( प्रलतशत) जग्गाभा स्वालभत्व( प्रलतशत) 
बएको नबएको बएको नबएको 

1 0.76 99.24 4.36 95.64 
2 2.40 97.60 6.82 93.18 
3 5.70 94.30 6.48 93.52 
4 7.37 92.63 8.84 91.16 
5 12.80 87.20 16.71 83.29 
6 7.98 92.02 12.77 87.23 
7 10.97 89.03 15.75 84.25 
8 12.75 87.25 15.10 84.90 
9 3.02 96.98 6.94 93.06 

स्रोत् स्थरगत सवेऺण २०७७ 
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४.१. जशऺा 
कुनै ऩलन देशको साभाजजक तथा आलथाक ववकासभा जशऺारे ठूरो बलूभका खेरेको हजुछ । मसराई भानव ववकासको 
प्रभखु सूचकको रूऩभा लरइजछ । सभग्रभा हेदाा जशऺा प्रलत जनचासो, याज्म य गैययाज्म ऩऺको रगानीको सभवष्टगत 
ऩरयणाभस्वरुऩ सभग्र देशको साऺयता दयभा ववृद्ध आवलधक बइयहेको छ । कृष्णऩयु नगयऩालरकाको तथ्माङ्कफाट ऩलन 
मसको आबास ऩाउन सवकजछ । मसका साथै देशफाट लनयऺयता उजभरुन गना ववद्यारम बनाा अलबमान जस्ता याज्म 
लनदेजशत अलबमान ऩलन प्रबावकायी हनुे अऩेऺा गरयएको छ । मसै लसरलसराभा कृष्णऩयु नगयऩालरकाको शैजऺक जस्थलत 
देखाउन खोजजएको छ  । ववकासको प्रभखु आधायजशरा जशऺा हो । जशऺाको भाध्मभफाट व्मजक्तभा अजतलनावहत 
प्रलतबाहरूको ववकास हनु गई सभग्र सभाज य याष्डभा नै सकायात्भक ऩरयवतान ल्माउन सवकजछ बन्न ेसवाभाजम लसद्धाजत 
यवहआएको छ । सचेत, अनशुालसत तथा उत्ऩादनजशर जनशजक्त लनभााण गनाका रालग जशऺा ऺेत्रको सवोऩरय बलूभका 
यहजछ । गरयफी लनवायण तथा चौतपी ववकासका रालग जशऺा ऺेत्रराई एक अलनवामा आवश्मकता हो । नेऩारको 
सॊववधान २०७२ को  बाग ३, धाया ३१ जशऺा सम्फजधी हक भा देहामफभोजजभको व्मवस्था गरयएको छ ।  

▪ प्रत्मेक नागरयकराई आधायबतू जशऺाभा ऩहुॉचको हक हनुेछ ।  
▪ प्रत्मेक नागरयकराई याज्मफाट आधायबतू तहसम्भको जशऺा अलनवामा य लन्शलु्क तथा भाध्मलभक तहसम्भको जशऺा 

लन्शलु्क ऩाउन ेहक हनुेछ ।  
▪ अऩाॊगता बएका य आलथाक रूऩरे ववऩन्न नागरयकराई कानून फभोजजभ लन्शलु्क उच्च जशऺा ऩाउने हक हनुेछ ।  
▪ दृवष्टववहीन नागरयकराई बे्ररलरवऩ तथा फवहया य स्वय वा फोराइ सम्फजधी अऩाॊगता बएका नागरयकराई साॊकेलतक बाषाको 

भाध्मभफाट कानून फभोजजभ लन्शलु्क जशऺा ऩाउने हक हनुेछ ।  
▪ नेऩारभा फसोफास गने प्रत्मेक नेऩारी सभदुामराई कानून फभोजजभ आफ्नो भातबृाषाभा जशऺा ऩाउने य त्मसका रालग 

ववद्यारम तथा शैजऺक सॊस्था खोल्ने य सञ्चारन गने हक हनुेछ । 

सॊववधान तथा मोजनाको ठूरठूरा वहस बएता ऩलन शैजऺक गणुस्तयको हकभा अजम भरुकुको तरुनाभा उल्रेखनीम 
ववकास बने बएको देजखॉदैन । जशऺारे ऻान य लसऩभा प्रमोगात्भक ऩरयवतान ल्माउने, वऩछलडएको, ववऩन्न य अबावग्रस्त 
वगाको ऩऺऩोषण गने, अवोध फारफालरका एवॊ आवाज वववहनका ऩऺभा यही देशराई सभदृ्ध फनाउन ेऩरयकल्ऩनाराई 
साकाय ऩानुाऩदाछ । देशका रालग आवश्मक नेततृ्वदामी ऺभताको ववकास, अथकरूऩभा लसक्ने य लसकाउने प्रवलृत, 
साभाजजक य भानवीम भूल्मभाजमता य आत्भववश्वासजस्ता आधायबतू सभग्र ऩऺको ववकास गना सघाउन ु नै गणुस्तयीम 
जशऺाको ववशेषता हो । मस्तो जशऺाभा ववश्लषेणात्भक य भौलरक सोचको ऩमााद्ऱता हनुऩुछा  । लनददाष्ट लसकाइभात्र 
स्तयीमता होइन । आज व्मावहारयक ऩरयवतान, श्रभसॉगको आस्था, जीवनोऩमोगी खोज अनसुजधान, साजदलबाकता, देश य 
सॊस्कृलतप्रलत प्रभे, नैलतक जजम्भेवायी, भौलरकरूऩभा ववऻानको उऩमोग गना स्तयीम जशऺाको आवश्मकता छ ।  

ऩयम्ऩयागत कृवष ऩेशाभा आधलुनवककयण य व्मवसावमकयण गना, उद्यभजशरताको ववकास य ऩूॉजी रगानी भापा त 
औद्योलगवककयण गना भमाददात योजगायीको अवसय सजृना गना य सभग्रभा भानव ववकास भापा त सम्वदृ्ध य सभनु्नत देश 
ववकास गना जीवनोऩमोगी य व्मवहारयक जशऺाको अहभ ्बलूभका यहजछ ।  

जशऺा ऺेत्रको ऩरयसूचकराई त्मस ऺेत्रभा सञ्चालरत ववलबन्न शैजऺक कामाक्रभफाट लनधाायण गना सवकजछ । मसै 
लसरलसराभा मस कृष्णऩयु नगयऩालरकाको शैजऺक जस्थलत देखाउन महाॉको साऺयता जस्थलत, जशऺण सॊस्थाको वववयण, 
जशऺक दयफजदी वववयण, ववद्याथॉको बनाा, तहगत तथा ववषमगत शैजऺक वववयण देखाउन खोजजएको छ जसफाट 
कृष्णऩयु नगयऩालरकाको शैजऺक अवस्थाराई फझुी आगाभी ददनभा सधुाय गना नीलत तथा कामाक्रभ फनाउन सवकजछ । 
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नगयऩालरकाभा यहेको ८१२४४ जनसॊख्मा भध्मे ५ वषा भालथका ५३,९७९ जना साऺय यहेको देजखजछ । मस भध्मे 
२९,९७५ जना ऩरुुष य २४,००४ जना भवहराहरू साऺय यहेका छन ्। त्मसैगयी नगयऩालरकाभा यहेको जनसॊख्मा 
भध्मे १५ वषा भालथका य ६० फषा भलुनका ४४२३५ भध्मे ४२०२३ जना साऺय य २२१२ जना लनयऺय यहेको 
देजखजछ । कूर जनसॊख्माको ६८.८७ प्रलतशत कऺा १ देजख ८ सम्भको शैजऺक स्तय, १९.१२ प्रलतशत कऺा ९ 
देजख १२ सम्भ, १.४४ प्रलतशत उच्च जशऺा सम्भ अध्ममन, ५.९ प्रलतशत ऩूवा प्राथलभक जशऺाभा अध्ममन गरययहेका 
छन ्। त्मसैगयी प्रौढ जशऺा अजतगात ३.८३ प्रलतशत यहेका छन ्। नगयऩालरकाभा स्नातक वा सो बजदा भालथको 
अध्ममन गयेकाहरूको सॊख्मा जमून यहेको छ । उच्च अध्ममन गने अवसय नलभरेय वा आलथाक अवस्था नबएय सो 
सॊख्मा जमून यहेको हनुसक्छ । नगयऩालरकाको ववकासकारालग नगयऩालरकाकै दऺ तथा जशजऺत जनशजक्तको मोगदान 
भहत्वऩूणा हजुछ । साभाजमतमा उच्च अध्ममन गयेकाहरू नगयऩालरकाभै योजगायी तथा उजचत अवसयको कभीरे ऩरामन 
हनुे गदाछन ्। ददगो ववकासको रालग जशजऺत य दऺ जनशजक्त नगयऩालरकाभा यवह ऻान य सीऩको ऩूणा सदऩुमोग गना 
ऩाउने वातावयणको सलुनजस्चतता हनुऩुदाछ । तरुनात्भक रुऩभा केवहभात्राभा बएऩलन ऩरुुषको बजदा भवहराहरूको सॊख्मा 
प्राम सफै शैजऺक तहहरूभा कभ यहेको देजखजछ । वकशोयी य भवहराको जनसॊख्मा धेयै बएको मो नगयऩालरकाभा 
जशऺाभा बने उनीहरूको सॊख्मा कभ हनु ुउजचत नबएकोरे मसतपा  सम्फजजधत सफैको ध्मान जान ुजरुयी छ । वडागत 
रैविक शाऺयता वववयण तालरका ४-१ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 

वडा न. ५ वषा वा सो बजदा वढी उभेयका जनसङ्खख्माको साऺयता दय (प्रलतशत) 
ऩरुुष भवहरा जम्भा 

1 84.53 61.03 72.30 
2 74.04 61.61 64.13 
3 76.61 59.24 66.06 
4 73.74 65.48 65.22 
5 80.12 62.20 67.91 
6 85.87 76.76 73.93 
7 71.54 61.17 61.17 
8 76.38 60.25 66.12 
9 76.66 59.04 64.71 

जम्भा 77.21 63.04 66.44 
स्रोत् यावष्डम जनगणना २०६८, केजरीम तथ्माङ्क ववबाग तथा स्थरगत सवेऺण २०७७ 

नगयऩालरकाभा जशऺा ऺेत्रभा धेयै प्रमास बएता ऩलन अऩेजऺत उऩरजब्ध बने प्राद्ऱ गना सवकएको छैन । तथावऩ मोजनाफद्ध 
रूऩभा शैजऺक ऩूवााधाय एवभ ्सेवा ववस्ताय गने प्रमास हुॉदै आएको छ । मोजना लनभााणभा गरयफी लनवायण तथा चौतपी 
ववकासका रालग जशऺा ऺेत्रराई भानव सॊशाधन ववकासको एक शसक्त भाध्मभको रूऩभा नीलतगत रूऩभा अफरम्फन 
गरयएको छ । जशऺा ऺेत्रको ऩरयसूचकराई त्मस ऺेत्रभा सञ्चालरत ववलबन्न शैजऺक कामाक्रभफाट लनधाायण गना सवकजछ । 
मसै अनरुूऩ मस नगयऩालरकाभा आ.व. २०७७/७८ सम्भ सञ्चारन बैयहेका ववलबन्न तहका शैजऺक सॊस्थाहरूको 
वववयण तरको तालरकाभा देखाईएको छ ।  
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वववयण साभदुावमक लनजी कुर 
फार ववकास केजर ६८ २८ ९६ 
प्रा. वव. ११ १० २१ 
लन. भा. वव. ९ ८ १७ 
भा. वव. ६ ५ ११ 
उ. भा. वव. ७ ५ १२ 
क्माम्ऩस २ ० २ 
स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., जशऺा शाखा २०७७ 

(नोट : नमाॉ जशऺा ऐन अनसुाय कऺा १ देजख ८ सम्भको तहराई आधायबतू तह य कऺा ९ देजख १२ सम्भराई भाध्मलभक तहभा 
घोषणा गरयएको छ । त्मस्तै कऺा १ बजदा भलुनको तहराई फार ववकास बनेय नाभाकयण गरयएको छ ।) 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा जम्भा ६८ वटा फार ववकास केजर सॊचारनभा यहेका छन । वडागत फारववकास केजरको 
वववयण तालरका ४-३ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 

तालरका ४-3 : कृष्णऩयु नगयऩालरका अजतयगतका साभदुावमक ववद्यारमका फार ववकास केजरको वववयण 

क्र.सॊ. फारववकास कऺा/ववद्यारमको नाभ भात ृववद्यारमको नाभ ठेगाना जशऺकको नाभ 

१ यावष्टम  फारववकास केजर यावष्डम भा.वव. ऩहरयमा कृष्णऩयु १ ऩहरयमा ताया देवव बण्डायी 

२ भहाकारी  फारववकास केजर भहाकारी भा.लफ फसजतऩयु कृष्णऩयु ७ फशजतऩयु कववता बट्ट 

३ कृष्णऩयु भा.वव. फा.वव. केजर कृष्ण भा.वव. कृष्णऩूय कृष्णऩयु गाववस ४  ऩसु्ऩा बट्ट 

४ नवदगुाा  फारववकास केजर कृष्ण भा.वव. कृष्णऩूय कृष्णऩयु ४ ढामा जानकी शाह 

५ यावष्टम  फारववकास केजर यावष्टम भा.वव. करूवाऩूय  यै.वव. ३ करवुाऩयु ऻान ुचटौत 

६ ददऩज्मोलत फारववकास केजर यावष्टम भा.वव. करूवाऩूय  यै.वव. ३ करवुाऩयु ववजद ुखड्का 

७ लसद्धनाथ फारववकास केजर यावष्टम भा.वव. करूवाऩूय  यै.वव. ३ करवुाऩयु याज ुनेलग ऐय 

८ कृष्णऩयु उदम  फारववकास केजर उदम भा.वव, फॊक कृष्णऩयु  २ फॊक ववभरा फोहया 

९ उदम  फारववकास केजर उदम भा.वव, फॊक कृष्णऩयु २ फॊक रक्ष्भी लसॊह 

१० ग्वाॉसी  फारववकास केजर ग्वासी आ.वव. भारूवेरा कृष्णऩयु ३ भारफेुरा ऩावाती बण्डायी 

११ नववकयण फारववकास केजर सयस्वती भा.लफ.कल्माणऩयु कृष्णऩयु ८ वटका देवव ववष्ट 

१२ एकता फारववकास केजर सयस्वती भा.लफ.कल्माणऩयु कृष्णऩयु ८ कल्माणऩयु ऩद्मा  जोशी 

१३ फैजनाथ   फारववकास केजर क फैजनाथ आ.वव. दोभील्रा कृष्णऩयु १ द्योलभल्रा ववष्णदुत्त जोशी 

१४ फैजनाथ  फारववकास केजर ख फैजनाथ आ.वव. दोभील्रा कृष्णऩयु १ द्योलभल्रा सयस्वती जोशी 

१५ ऐश्वमा  फारववकास केजर फैजनाथ आ.वव. दोभील्रा कृष्णऩयु १ द्योलभल्रा इजरा बण्डायी 
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१६ फैजनाथ फारववकास केजर फैजनाथ आ.वव. दोभील्रा कृष्णऩयु १ द्योलभल्रा शोबा ऐडी 

१७ लसद्धनाथ  फारववकास केजर सभैजी भा.वव.वकचाई कृष्णऩयु ४ वकचाई दगुाा कुॉ वय 

१८ सभैजी भावव  फा.वव. केजर सभैजी भा.वव.वकचाई कृष्णऩयु ४ वकचाई डम्भया ओझा 

१९ वहभचरुी  फारववकास केजर सभैजी भा.वव.वकचाई कृष्णऩयु ४ वकचाई चजर फ. चौधयी 

२० प्रगती  फारववकास केजर सभैजी भा.वव.वकचाई कृष्णऩयु ४ वकचाई शायदा ववक 

२१ कञ्चन  फारववकास केजर कॊ चन भा.वव. शाजजतऩूय यै.वव. ५ शाजजतऩयु वहया याना 

२२ कालरका फारववकास केजर कालरका भा.वव. वण्ड कृष्णऩयु १ फण्ड धभाा बट्ट 

२३ सयस्वती फारववकास केजर  सयस्वती भा.वव., वाणी कृष्णऩयु २ वाणी भाधवव नाथ 

२४ भालरका फारववकास केजर सयस्वती भा.वव., वाणी कृष्णऩयु २ वाणी फशजजत शाह 

२५ समऩलत्र फारववकास केजर समऩत्री आ.वव.कृष्णऩयु कृष्ण्ऩयु  ६ भहेश्वयी ऩजण्डत 

२६ फारभजुक्त  फारववकास केजर फारभजुक्त आ.लफ.फारवुापाटा कृष्णऩयु ९ फरवुापाटा रोऩलत चौधयी 

२७ नवप्रलतबा  फा.वव. केजर गौयीशॊकय आ.लफ.करवुाऩयु कृष्णऩयु– करवुाऩयु शायदा सेठी 

२८ गौयीशॊकय फारववकास केजर गौयीशॊकय आ.लफ.करवुाऩयु कृष्णऩयु– करवुाऩयु रक्ष्भी काकी 

२९ ववणा  फारववकास केजर फीणा भा.लफ.यैकवायलफचवा कृष्णऩयु  ८ याजभलत चौधयी 

३० उन्नत  फारववकास केजर फीणा भा.लफ.यैकवायलफचवा कृष्णऩयु   ८ ईश्वयी बाट 

३१ प्रगलत फारववकास केजर फीणा भा.लफ.यैकवायलफचवा कृष्णऩयु याजघाट इशवयी बाट 

३२ ज्मोलत फारववकास केजर ऩॊचालधन भा.लफ. याजघाट कृष्णऩयु घोडाघाट ताया चजद 

३३ नवज्मोलत फारववकास केजर नवज्मोती आा.वव. याजघाट यै.लफ. १ याजघाट ऻान ुबण्डायी 

३४ नभूना फारववकास केजर  नवज्मोती आ.वव. याजघाठ यै.लफ. ७ याजघाठ रुऩा सनुाय 

३५ सयस्वती फारववकास केजर वारकल्माण आ.वव.खल्रागोठ कृष्णऩयु–२ फाणीजशववय ऩावाती फोहया 

३६ फनदेवव  फा.वव. केजर क वनदेवी आ.वव. सदुशानऩूय कृष्णऩयु ५ सदुशानऩयु फशजजत चौधयी 

३७  फनदेवव फा.वव. केजर ख वनदेवी आ.वव. सदुशानऩूय कृष्णऩयु ५ सदुशानऩयु टीका चौधयी 

३८ जनजागलृत  फा.वव.केजर जनजागतृी आ.वव. दमाऩूय कृष्णऩयु  ४ ढामा यभा देवव खड्का 

३९ उज्जवर  फारववकास केजर सयस्वती आ.लफ.वऩऩरयमा यै.वव. ९ वऩऩयैमा ऩावाती याना 

४० सयस्वती  फारववकास केजर सयस्वती आ.लफ.वऩऩरयमा यै.वव. ९ वऩऩयैमा भनुा याना 

४१ जागलृत  फारववकास केजर ऩववत्र आ.वव.ऩववत्रवजस्त  कृष्णऩयु ६ ऩववत्रफजस्त बागयलथ दभाई 

४२ लसद्धनाथ फारववकास केजर लसद्धनाथवारज्मोती आ.वव.वाणी कृष्णऩयु २ गडववजरा यत्ना यावर 

४३ फारज्मोथी फारववकास केजर लसद्धनाथवारज्मोती अरा.वव.वाणी कृष्णऩयु २ गडववजरा अलनता लसॊह 
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४४ चजरसूमाा  फारववकास केजर क चजरसूमा आ.वव. दोभील्रा कृष्णऩयु १ श्रीऩयु कभरा देवव जोशी 

४५ प्रगलतशीर  फारववकास केजर   चजरसूमा आ.वव. दोभील्रा कृष्णऩयु १ श्रीऩयु ववभरा यावत 

४६ सभैजी फारववकास केजर चजरसूमा आ.वव. दोभील्रा कृष्णऩयु १ श्रीऩयु नजदा कु. सावका  

४७ लसद्धनाथ वा.वव.केजर लसद्यनाथ आ.वव. वकचाई कृष्णऩयु ३ वकचाइ कारी चौधयी 

४८ लसद्धनाथ वा.वव.केजर लसद्यनाथ आ.वव. वकचाई कृष्णऩयु ३ वकचाइ जमरक्ष्भी फभ 

४९ जशफऩावाती फारववकास केजर फैजनाथ शाजजत आ.लफ.बेटघाठ कृष्णऩयु  १ बेटघाट लगता सावद 

५० फैजनाथ फारववकास केजर फैजनाथ शाजजत आ.लफ. बेटघाठ कृष्णऩयु  १ बेटघाट ऩषुोभलत चौधयी 

५१ फारददऩज्मोलत फा.वव. केजर वारदीऩज्मोती  आ.वव. कृष्णऩ ु१ कुञ्जकरी नायजजद चजद फभ 

५२ भैगय फारववकास केजर जनज्मोती आ.वव सजुदयीपाटा कृष्णऩयु १ सजुदयीपाटा जानकी चौधयी 

५३ जनज्मोलत फारववकास केजर जनज्मोती आ.वव सजुदयीपाटा कृष्णऩयु १ सजुदयीपाटा शाजजत चौधयी 

५४ रक्ष्भी फारववकास केजर जनज्मोती आ.वव सजुदयीपाटा कृष्णऩयु १ सजुदयीपाटा लगता चौधयी 

५५ जनुताया फारववकास केजर सजृना आ.वव.वेरकुजण्ड  कृष्णऩयु ४ फेरकुण्डी भजत देवव चौधयी 

५६ जनउत्थान  फा.वव. केजर जनउत्थान आ.वव. कृष्णऩयु २ गजुमारपाटा लभना योकामा 

५७ नभनुा  फारववकास केजर जनउत्थान आ.वव. कृष्णऩयु २ गजुमारपाटा रक्ष्भी थाऩा 

५८ सयस्वती  फारववकास केजर जनउत्थान आ.वव. कृष्णऩयु २ वादीलसववय। याभकुभायी लसॊह 

५९ जनशक्ती  फारववकास केजर जनशजक्त आ.वव. भटैमा यै.वव. ४ भटैमा कभरा ओझा 

६० पुरा फारववकास केजर नजद भा.वव. देखतबरूी कृष्णऩयु ३ फैफाहाऩट्टी ऩशऩुलत चौधयी 

६१ जनुताया फारववकास केनर नजद भा.वव. देखतबरूी कृष्णऩयु ३ कटान जगुनु देवव चौधयी 

६२ सूमाभजुख फारववकास केजर नजद भा.वव. देखतबरूी कृष्णऩयु ३ वाणी लनभारा चौधयी 

६३ जनचेतना  फा.वव. केजर सत्मवादी आ.वव. वॊक कृष्णऩयु २, फॊक लनभारा बण्डायी 

६४ कोवऩरा  फारववकास केजर सत्मवादी आ.वव. वॊक कृष्णऩयु २, फॊक कभरा बण्डायी 

६५ सभैजी फारववकास केजर सभैजी भा.वव.वकचाई का ष्णऩयु  ४ भॊज ुबट्ट 

६६ समऩलत्र फारववकास केजर सभैजी भा.वव.वकचाई कृष्णऩयु ४ खगशे्वयी कु ववष्ट 

६७ कालरका फारववकास केजर ग्वासी आ.वव. भारूवेरा कृष्णऩयु ४ भॊज ुजोशी 

६८ लसद्देश्वयी फारववकास केजर वारदीऩज्मोती  आ.वव. कृष्णऩयु १ कुञ्जकरी तरुसी बट्ट बण्डायी 

स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., जशऺा शाखा २०७७ 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा जम्भा 63 वटा ववध्मारम साभदुवमक तथा सॊस्थागत रुऩभा सॊचारनभा यहेका छन । जसभध्मे 
३४ वटा साभदुावमक ववध्मारम यहेका छन बने २९ वटा सॊस्थागत ववध्मारम यहेका छन । वम ववध्मारमहरुभा जम्भा 
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३०,८३६ लफध्माथॉ यहेका छन जसभध्मे १२,१७४ लफध्माथॉ साभदुावमक तपा  एवभॊ १८,६६२ लफध्माथॉ सॊस्थागत 
तपा  यहेका छन । कृष्णऩयु नगयऩालरभा सॊचालरत साभदुावमक एवॊ सॊस्थागत ववध्मारम हरुको ववलबन्न तहभा 
अध्ममनयत ववध्माथॉहरुको वववयण तालरका ४-३ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 

ववद्यारमको नाभ, ठेगाना फार ववकास केजर आधायबतू ववद्यारम भाध्मालभक ववद्यारम 

फालरका फारक जम्भा फालरका फारक जम्भा फालरका फारक जम्भा 

साभदुावमक ववघारम 

नजद भा.वव.देखतबरुी 48 45 93 223 178 401 215 124 339 

कृष्ण भा.वव.कृष्णऩयु 18 24 42 189 151 340 226 159 385 

यावष्डम भा.वव.ऩहरयमा 7 13 20 196 144 340 198 119 317 

उदम भा.वव.फॊक 25 14 39 166 97 263 241 126 367 

भहाकारी भा.वव.वसजतऩयु 30 32 62 208 158 366 139 98 237 

सयस्वती भा.वव.कल्माणऩयु 18 25 43 144 71 215 74 41 115 

सयस्वती भा.वव.वाणी 27 7 34 194 134 328 231 116 347 

सभैजी भा.वव.वकचाइ 32 23 55 364 295 659 147 102 249 

ग्वाॉसी आ.वव.भारफेुरा 15 35 50 99 100 199 0 0 0 

फैजनाथ आ.वव.दोलभल्रा 33 33 66 141 100 241 0 0 0 

कालरका भा.वव.फण्ड 11 10 21 175 132 307 74 31 105 

समऩत्री आ.वव.कृष्णऩयु 13 7 20 166 109 275 0 0 0 

फनदेवी आ.वव.सदुशानऩयु 13 6 19 64 34 98 0 0 0 

जनजागलृत आ.वव.दमाऩयु 16 15 31 133 49 182 0 0 0 

फारकल्माण आ.वव.खल्रागोठ 8 13 21 158 158 316 0 0 0 

ऩववत्र आ.व. कृष्णऩयु 26 26 52 99 83 182 0 0 0 

सत्मवादी आ.वव.फॊक 30 24 54 33 22 55 0 0 0 

लसद्धनाथ वा.ज्मोती आ.वव.वाणी 17 28 45 71 71 142 0 0 0 

लसद्दनाथ आ.वव.वकचाइ 20 15 35 45 40 85 0 0 0 

जनउत्थान आ.वव.फॊक 23 19 42 172 117 289 0 0 0 

फैजनाथ आ.वव.बेटघाट 19 14 33 42 29 71 0 0 0 

चजरसूमा आ.वव.श्रीऩयु 27 23 50 80 57 137 0 0 0 

जनज्मोती आ.वव.सजुदयीपाटा 14 21 35 30 43 73 0 0 0 

वारदीऩज्मोती आ.वव.कुजजकरी 13 23 36 45 42 87 0 0 0 

श्रीजना आ.वव.फेरकुण्डी 15 18 33 37 21 58 0 0 0 

वीणा भा.वव. यैकवाय लफचवा 33 48 81 179 130 309 157 123 280 
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श्री ऩॊचाधीन भा.वव.याजघाट 17 14 31 158 130 288 68 44 112 

कजचन भा.वव.शाजजतऩयु 10 12 22 160 112 272 50 41 91 

याजष्ि भा.वव. करवुाऩयु 11 21 32 255 129 384 148 76 224 

सयस्वलत आ.वव.वऩऩरयमा 27 33 60 147 107 254 0 0 0 

 गौयीशॊकय आ.वव.करवुाऩयु 19 30 49 86 52 138 0 0 0 

नवज्मोलत आ.वव.याजधाट 22 23 45 98 80 178 0 0 0 

जनशजक्त आ.वव. करवुाऩयु 14 21 35 38 50 88 0 0 0 

वारभजुक्त आ.वव.फारवुापाटा - - - - - - - - - 

सॊस्थागत ववद्यारम 

भाउण्ट अवऩ ई.फो., कृष्णऩयु ३ 37 66 10
3 

156 278 434 8 48 56 

गडुरक ई.फो.स्कुर, कृष्णऩयु ३ 43 51 94 124 202 326 0 0 0 

श्री कञ्चनजॊगा भा.वव., कृष्णऩयु ५ 30 56 86 716 131
6 

203
2 

208 268 476 

योजी इक्सक्रोलसव ई.फो.स्कुर, कृष्णऩयु २ 61 92 15
3 

340 530 870 48 122 170 

श्री सनराइट ऩजब्रक स्कुर, कृष्णऩयु २ 71 118 18
9 

468 842 131
0 

156 220 376 

सयस्वती ववद्या लनकेतन, कृष्णऩयु ६ 43 65 10
8 

400 658 105
8 

48 92 140 

ज्मोती ई.फो.स्कुर, कृष्णऩयु ५ 66 90 15
6 

340 534 874 38 70 108 

श्री नवमगु फार ववद्यारम, कृष्णऩयु ४ 35 49 84 162 356 518 200 168 368 

श्री केदाय ऩजब्रक स्कुर, कृष्णऩयु १ 19 31 50 242 324 566 0 0 0 

याधाकृष्ण ई.फो.स्कुर, कृष्णऩयु २ 25 32 57 22 28 50 0 0 0 

श्री जे.फी.एकेडेभी, कृष्णऩयु २ 98 149 24
7 

376 680 105
6 

96 138 234 

श्री ऐफी. ई.फो.स्कुर, कृष्णऩयु १ 28 62 90 160 322 482 0 0 0 

रयज एकेडेभी स्कुर, कृष्णऩयु ६ 3 14 17 302 474 776 60 76 136 

श्री ऩशऩुलत ववद्या लनकेतन, कृष्णऩयु ४ 0 0 0 130 272 402 22 26 48 

श्री ब्रभु वपल्ड एकेडेभी, कृष्णऩयु ५ 42 67 10
9 

170 256 426 20 34 54 

ऩञ्चदेफ ई.फो.स्कुर, कृष्णऩयु १ 32 38 70 66 164 230 0 0 0 

नमा सषृ्टी स्कुर, कृष्णऩयु ४ 20 28 48 76 66 142 0 0 0 

डाइभण्ड ई.फो.स्कुर, कृष्णऩयु २ 39 23 62 184 240 424 0 0 0 

यौरेश्वय एजकेुशन एकेडेभी, कृष्णऩयु १ 24 55 79 72 174 246 0 0 0 

श्री साइलन¨भून जचल्रेन, कृष्णऩयु ६ 34 40 74 168 304 472 16 32 48 
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श्री जमू जजलनमस एकेडेभी, कृष्णऩयु ७ 47 66 11
3 

198 322 520 0 0 0 

भहाकारी नोफेर एकेडेभी,कृष्णऩयु ९ 45 49 94 92 134 226 0 0 0 

भाहाकारी भोडेर एकेडेभी, कृष्णऩयु ९ 20 19 39 2 0 2 0 0 0 

फार ववकास एकेडेभी, कृष्णऩयु ७ 20 37 57 98 162 260 0 0 0 

कञ्चन एकेडेभी, कृष्णऩयु ८ 52 69 12
1 

92 144 236 0 0 0 

आस्था एकेडेभी, कृष्णऩयु ७ 0 0 0 84 126 210 0 0 0 

जम हनैुनाथ ई.फो., कृष्णऩयु ४ - - - - - - - - - 

लबक्टोय लबजन, कृष्णऩयु २ - - - - - - - - - 

स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., जशऺा शाखा २०७७ 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा जम्भा 63 वटा साभदुवमक ववध्मारमहरुभा जम्भा २२९ जना जशऺक/जशजऺका अध्माऩन 
गयाइयहेका छन । जसभध्मे १३ जना अनदुानभा, ९८ जना याहातभा य ११८ जना स्थामी दयफजदीभा यहेका छन। 
कृष्णऩयु नगयऩालरभा सॊचालरत साभदुावमक ववध्मारम हरुको ववलबन्न तहभा अध्माऩनयत जशऺक/जशजऺकाहरुको वववयण 
तालरका ४-४ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 

ववद्यारमको नाभ भाध्मलभक (११-१२) भाध्मलभक (९-१०) आधायबतू (६-८) आधायबतू (१-५) 

दयफजजद अनदुान जम्भा स्वीकृत याहत जम्भा स्वीकृत याहत जम्भा स्वीकृत याहत जम्भा 

नजद भा वव देखतबरूी ० २ २ ० ३ ३ २ २ ४ ३ १ ४ 

कृष्ण भा वव ० ३ ३ ६ ० ६ ५ ० ५ ५ ० ५ 

यावष्डम भा वव ऩहरयमा ० २ २ ३ १ ४ ४ ० ४ ४ १ ५ 

उदम भा वव फॊक ० २ २ १ २ ३ १ २ ३ ५ १ ६ 

भहाकारी भा वव फसजतऩयु ० २ २ ० ३ ३ २ १ ३ ५ ० ५ 

सयस्वलत भा वव कल्माणऩयु ० ० ० ० ० ० ० ३ ३ ३ १ ४ 

सयस्वलत भा वव फाणी ० ० ० ० १ १ ० ३ ३ ५ १ ६ 

सभैजी भा वव वकचाई ० ० ० १ ० १ ० ३ ३ ३ २ ५ 

ग्वासी आ वव भारफेुरा ० ० ० ० ० ० ० ० ० ३ १ ४ 

फैजनाथ आ वव दोलभल्रा ० ० ० ० ० ० ० २ २ ३ १ ४ 

कालरका भा वव ० ० ० ० ० ० ० ३ ३ २ ३ ५ 

समऩत्री आ वव ० ० ० ० ० ० ० ३ ३ १ ४ ५ 

फारभजुक्त आ वव फारवुापाटा ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ २ ३ 

फनदेवी आ वव ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ २ ४ 

जनजागलृत आ वव दमाऩयु ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ३ ३ 

फारकल्माण आ वव ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ ३ ५ 
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ऩववत्र आ वव ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ २ ३ 

सत्मवादी आ वव ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ३ ३ 

लसद्दनाथ फारज्मोलत आ वव फाणी ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ २ 

लसद्दनाथ आ वव वकचाई ० ० ० ० ० ० ० ० ० ३ १ ४ 

जनउत्थान आ वव वॊक ० ० ० ० ० ० ० ० ० ४ १ ५ 

फैजनाथ आ वव बेटघाट ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ३ ३ 

चजर सूमा आ वव ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ २ 

जनज्मोलत आ वव ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ २ 

फारददऩज्मोलत आ वव कुजजकरी ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ 

सजृना आ वव फेरकुजडी ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ 

लफणा भा वव ० २ २ ५ ० ५ ४ ० ४ ६ ० ६ 

ऩजचालधन भा वव याजघाट ० ० ० ० ३ ३ ० ३ ३ ६ १ ७ 

कजचन भा वव ० ० ० ० ० ० ० ३ ३ ४ ० ४ 

यावष्डम भा वव करवुाऩयु ० ० ० १ ० १ ० ३ ३ ६ ० ६ 

सयस्वलत आ वव वऩऩरयमा ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ४ ४ 

गौयीशॊकय आ वव ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ३ ३ 

नजज्मोलत आ वव याजघाट ० ० ० ० ० ० ० २ २ २ २ ४ 

जनशजक्त आ वव करवुाऩयु ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ २ 

जम्भा ० १३ १३ १७ १३ ३० १८ ३३ ५१ ८३ ५२ १३५ 

स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., जशऺा शाखा २०७७ 

ववघारमको नाभ ठेगाना हार सॊचालरत कऺा प्र.अ. को नाभ 

नजद भा.वव., देखतबरुी कृष्णऩयु ३  श्माभ लसह धाभी  

कृष्ण भा.वव., कृष्णऩयु कृष्णऩयु ४  गोऩार दत्त फडू 

यावष्डम भा.वव., ऩहरयमा कृष्णऩयु १  गणेश फ.चजद 

उदम भा.वव., फॊक कृष्णऩयु २  बवयाज लनयौरा 

भहाकारी भा.वव., वसजतऩयु कृष्णऩयु ६  गणेश फ. कुॉ वय 

सयस्वती भा.वव., कल्माणऩयु कृष्णऩयु ६  लभन फ.कठामत 

सयस्वती भा.वव., वाणी कृष्णऩयु २  प्रजाऩलत नेगी 

सभैजी भा.वव., वकचाइ कृष्णऩयु ४  रोक फ. खरका 

ग्वाॉसी आ.वव., भारफेुरा कृष्णऩयु ४  ताया लसॊह बण्डायी 
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फैजनाथ आ.वव., दोलभल्रा कृष्णऩयु १  नजदयाज जोशी 

कालरका भा.वव., फण्ड कृष्णऩयु १  जजतेजर चौधयी 

समऩत्री आ.वव., कृष्णऩयु कृष्णऩयु ५  बान फ. चजद 

वारभजुक्त आ.वव., फारवुापाटा कृष्णऩयु ६  गॊगायाभ  धाभी 

फनदेवी आ.वव., सदुशानऩयु कृष्णऩयु ५  तोमयाज जोशी 

जनजागलृत आ.वव., दमाऩयु कृष्णऩयु ४  दीऩकयाज बट्ट 

फारकल्माण आ.वव., खल्रागोठ कृष्णऩयु २  लभन फ.धानकु 

ऩववत्र आ.व.,  कृष्णऩयु कृष्णऩयु ५  लफय फ.साउद 

सत्मवादी आ.वव., फॊक कृष्णऩयु २  लफय फ. फोहया 

लसद्धनाथ वा.ज्मोती आ.वव., वाणी कृष्णऩयु २  नारु ऩाण्डेम 

लसद्दनाथ आ.वव.,वकचाइ कृष्णऩयु ४  बक्त लसॊह धाभी 

जनउत्थान आ.वव., फॊक कृष्णऩयु २  ददऩक लसॊह बण्डायी 

फैजनाथ आ.वव., बेटघाट कृष्णऩयु १  कृष्णा चजद 

चजरसूमा आ.वव., श्रीऩयु कृष्णऩयु १  गजीयाभ  साकी 

जनज्मोती आ.वव., सजुदयीपाटा कृष्णऩयु १  गोववजद प्रसाद चौधयी 

वारदीऩज्मोती आ.वव., कुजजकरी कृष्णऩयु १  भभता  जोशी 

श्रीजना आ.वव., फेरकुण्डी कृष्णऩयु ४  धभा याज बट्ट 

वीणा भा.वव., यैकवाय लफचवा कृष्णऩयु ८  अम्बादत्त फडू 

श्री ऩॊचाधीन भा.वव., याजघाट कृष्णऩयु ९  सम्झना फस्नेत 

कजचन भा.वव., शाजजतऩयु कृष्णऩयु ७  सयेुश चजद 

याजष्ि भा.वव., करवुाऩयु कृष्णऩयु ७  टेकयाज जोशी 

सयस्वलत आ.वव., वऩऩरयमा कृष्णऩयु ९  ववष्ण ुयाना 

 गौयीशॊकय आ.वव., करवुाऩयु कृष्णऩयु ७  दीघायाज  अवस्थी 

नवज्मोलत आ.वव., याजधाट कृष्णऩयु ९  ददऩेजरकुभाय खरका 

जनशजक्त आ.वव., करवुाऩयु कृष्णऩयु ७  ववस्ना उप्रतेी 

श्री कञ्चनजॊगा भा.वव. कृष्णऩयु५ १ देजख १२ ऩदभ फ. ऐय 
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श्री जे. फी. एकेडेभी कृष्णऩयु२ १ देजख ११ जगदीश शेठी 

श्री साइलनभून जचल्रेन  कृष्णऩयु६ १ देजख ९ चजरकाजत बण्डायी 

श्री केदाय ऩजब्रक स्कुर  कृष्णऩयु१ १ देजख ८ अभय धाभी 

श्री जमू जजलनमस एकेडेभी  कृष्णऩयु७ १ देजख ८ जॊग फ. लनदार 

कञ्चन एकेडेभी कृष्णऩयु८ १ देजख ५ शॊकय लफक्रभ शाही 

भहाकारी नोफेर एकेडेभी  कृष्णऩयु९ १देजख ५ देफयाज बट्ट 

श्री नवमगु फार ववद्यारम  कृष्णऩयु४ १देजख १२ खेभयाज बट्ट 

जम हनैुनाथ ई. फो.  कृष्णऩयु४ १ देजख ५ हरयश बट्ट 

श्री ऩशऩुलत ववद्या लनकेतन  कृष्णऩयु४ १ देजख १० बयत खड्का, ऩयुन खड्का 

योजी इक्सक्रोलसव ई. फो. स्कुर कृष्णऩयु२ १ देजख १२ भदन लसॊह बण्डायी 

डाइभण्ड ई. फो. स्कुर कृष्णऩयु२ १ देजख ८ लफय फ.भहया 

रयज एकेडेभी स्कुर कृष्णऩयु६ १ देजख ८ टेकयाज बट्ट 

ज्मोती ई. फो. स्कुर कृष्णऩयु५ १ देजख १० कुवेय खड्का 

भाउण्ट अवऩ ई. फो. कृष्णऩयु३ १ देजख १० लभन फ.लसॊह 

श्री ब्रभु वपल्ड एकेडेभी कृष्णऩयु५ १ देजख १० अजतयाभ लफष्ट 

श्री ऐफी.  ई. फो. स्कुर कृष्णऩयु१ १ देजख ८ कृष्ण खत्री 

फार ववकास एकेडेभी कृष्णऩयु७ १ देजख ८ याज फ.खड्का 

लबक्टोय लबजन कृष्णऩयु२ १ देजख ५ गोलफजद लसॊह लफ.सी. 

आस्था एकेडेभी कृष्णऩयु७ १ देजख ५ टेकयाज अवस्थी 

ऩञ्चदेफ ई. फो. स्कुर कृष्णऩयु१ १ देजख ५ गणेश दत्त जोशी 

गडुरक ई. फो. स्कुर कृष्णऩयु३ १ देजख ८ ददर फ. ऐय 

यौरेश्वय एजकेुशन एकेडेभी कृष्णऩयु१ १ देजख ५ लबभ फ.खड्का 

नमाॉ सषृ्टी स्कुर कृष्णऩयु२ १देजख ५ प्रभे लफभरी 

श्री सनराइट ऩजब्रक स्कुर कृष्णऩयु४ १देजख १२ अक्कर योकामा 

भाहाकारी भोडेर एकेडेभी कृष्णऩयु९ १देजख ५ ऩदभ फ. जोया 

सयस्वती ववद्या लनकेतन कृष्णऩयु६ १देजख १० सयोज जोशी 

याधाकृष्ण ई. फो. स्कुर कृष्णऩयु२ १देजख ५ भहेश बट्ट 

स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., जशऺा शाखा २०७७ 
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क्माम्ऩसको नाभ सॊचालरत सॊकाम क्माम्ऩस प्रभखुको 
नाभ 

सॊचारक सलभलत 

कजचन फहभुखुी क्माम्ऩस, कृष्णऩयु ५, गरुरयमा वव. वव. एस. य लफ. ए. य वव. 
एड. 

श्री जगददश बट्ट श्री याभचजर ऐय 

उदम सयस्वलत फहभुखुी क्माम्ऩस, कृष्णऩयु २, 

फॊक 

वव. वव. एस. श्री गणेश फ. चजद श्री रोकेजर प्र. 
ऩजत 

स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., जशऺा शाखा २०७७ 

▪ ववद्यारम छाड्ने प्रवजृत्त उच्च हनु:ु ववद्याथॉहरू प्राथलभक तह ऩयुा नगदै ववद्यारम छाड्ने, ववलबन्न वकलसभका छात्रवजृत्त 
उऩरब्ध गयाइएको बएता ऩलन दलरत, आददवासीहरूको ववद्यारम छाड्ने प्रवजृत्त उच्च हनु ु शैजऺक ववकासको फाधकको 
रूऩभा देजखएको छ । 

▪ कऺा दोहोमााउन ेप्रवजृत्त फढी हनु:ु प्राथलभक तहको ववद्याथॉहरूको तथ्माङ्कराई आधाय भानेय हेदाा कऺा दोहोमााउने प्रवजृत्त 
फढी हनुरेु शैजऺक गणुस्तय सधुायको आवश्मकताराई इवित गयेको छ । 

▪ दलरत, आददवासी जनजालत बनाादय जमून हनु:ु ववऩन्न, दलरत, आददवासी जनजातीको बनाादय जमून हनु ु नगयऩालरकाको 
शैजऺक ववकासको चनुौतीको रूऩभा यहेको छ ।  

▪ दलरत, आददवासी जनजालतको ववद्यारम छाड्न ेदय: नगयऩालरकाको औषत ववद्यारम छाड्ने दयभा ववृद्ध हनुकुो भखु्म कायण 
आददवासी य दलरतहरूको ववद्यारम छाड्ने दयभा ववृद्ध हनु ुहो ।  

▪ ववद्यारमहरू आलथाक रूऩरे कभजोय हनु:ु नेऩार सयकायफाट प्राद्ऱ सीलभत अनदुान तथा ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतहरूरे 
सभेत आवश्मक श्रोत जटुाउन नसक्दा फहसुॊख्मक ववद्यारमहरूको आलथाक जस्थलत लनकै कभजोय देजखजछ । दफुार आलथाक 
अवस्थारे गदाा शैजऺक साभाग्री जटुाउन तथा अजम अलतरयक्त वक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गना फाधा ऩगुकेो देजखजछ । 

▪ अलबबावकहरू चनाखो नहनु:ु फारफालरकाहरूको शैजऺक प्रगलतफाये अलबबावकहरूको चासो कभ हनु ुतथा ववद्यारमद्राया 
सभेत फारफालरकाहरूको जस्थलतफाये अलबबावकराई जानकायी नददइनरेु ऩलन शैजऺक गणुस्तयभा नकायात्भक प्रबाव ऩायेको 
देजखजछ । 

▪ जशऺक दयफजदी कभ हनु:ु दयफजदीअनसुाय जशऺकको कभी हनु ुतथा केही सभमका रालग कुनै जशऺकको अनऩुजस्थलत हुॉदा 
कऺाहरू खारी यहन े गयेको देजखजछ । मसयी जशऺकहरू तालरभभा जाॉदा, सतु्केयी लफदा वा सजञ्चत लफदाभा यहॉदा 
ववद्यारमरे अल्ऩकालरन जशऺकको व्मवस्था गना सक्ने प्रावधान यहेको छैन । एकालतय नेऩार सयकायफाट आवश्मक 
दयफजदी उऩरब्ध नहनु ुअकोतपा  स्थानीम लनकाम एवभ ् व्मवस्थाऩन सलभलतरे त्मसको आवश्मक व्मवस्था गना नसक्न ु
आदद कायणरे गदाा आवश्मक प्रलतपर प्राद्ऱ गना सवकएको देजखॉदैन । 

▪ याजनीलतकयण हनु:ु ववलबन्न याजनीलतक ऩाटॊहरूरे जशऺकहरूको सॊगठनहरू भापा त जशऺकहरूराई आफ्नो ऩाटॊको स्वाथा 
ऩूया गना प्रमोग गरययहेको देजखएको छ । याजनीलतक ऩाटॊहरूको दफावका कायण जजल्रा जशऺा कामाारमरे त्मस्ता 
जशऺकहरूभालथ अनशुासनको कायवाही सभेत गना नसकेको ऩाइएको छ । मस फाहेक व्मवस्थाऩन सलभलत सभेत 
जशऺकहरूराई आफ्नो दरगत स्वाथा ऩरयऩूलता गने साधनका रूऩभा प्रमोग गदै आएको देजखएको छ । 

▪ जशऺकहरूभा प्रलतफद्धताको कभी: जशऺकहरूरे जशऺण ऩेशाराई आत्भसात गना नसक्न ु तथा ववद्याथॉरे प्राद्ऱ गने 
प्रलतपरको जजम्भेवायी लरन नसक्न ुऩलन शैजऺक प्रगलतको फाधकको रूऩभा देखा ऩयेको छ । प्राम् ऩठन–ऩाठन सभमभा 
नलसवद्धन ुऩलन भखु्म सभस्माको रूऩभा देजखएको छ । 

▪ आधलुनक प्रववलधको प्रमोग नहनु:ु सूचना तथा प्रववलधको ऺेत्रभा आएका अत्माधलुनक ऩरयवतान य सवुवधाफाट फहसुॊख्मक 
ववद्यारमहरू फजञ्चत हनुरेु ऩलन शैजऺक ववकासभा फाधा ऩगुकेो देजखजछ । प्राम् धेयै ववद्याथॉ य जशऺकहरू कम््मटुय य 
इजटयनेटको प्रमोगको सलुफधाफाट फजञ्चत यहेका छन ्। 
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४.२. स्वास्थ्म 
नेऩारको सॊववधानरे प्रत्मेक नेऩारी नागरयकराई याज्मफाट प्राद्ऱ हनुे आधायबतू स्वास्थ्म सेवा लनशूल्क प्राद्ऱ गने तथा 
स्वास्थ्म सेवाभा सफैको सभान ऩहुॉच यहने कुयाराई भौलरक हकको रुऩभै प्रत्माबतू गयेको छ  । याजलनलतक रूऩभा ९ 
वडाहरूभा ववबाजजत मस नगयऩालरकाका धेयैजसो जनतारे आवश्मकताअनसुाय स्वास्थ्म सवुवधा लरन सकेका छैनन ्। 
नगयका केजर ऺेत्रका जनताहरूको ऩहुॉच सहज देजखएता ऩलन फाॉकी जनताको ऩहुॉच केवर स्वास्थ्म चौकीसम्भ यहेको 
छ जहाॉ सफै स्वास्थ्म सभस्माको सभाधान सॊबव छैन । हेल्थऩोष्टहरूभा ऩमााद्ऱ स्वास्थ्मकभॉ, स्वास्थ्म उऩकयण, साभाग्री 
य औषधीको उऩरब्धता नहदुा सभस्मा झेल्नऩुने फाध्मता छ ।  

नगयऩालरकाभा ववलबन्न वडाहरूभा स्वास्थ्म चौकी यहेका छन ् तय आवश्मक बौलतक ऩूवााधाय तथा दयफजदीअनसुाय 
स्वास्थ्मकभॉहरू छैनन ्। ग्राभीणस्तयभा उऩचायात्भक स्वास्थ्म जस्थलत कभजोय यहेको छ । मस नगयऩालरकाभा यहेको 
स्वास्थ्म सॊस्थाहरूको वववयण लनम्नअनसुाय छ ।  

क्र.सॊ. स्वास्थ्म सेवा सॊख्मा कैवपमत 
१ स्वास्थ्म चौकी २  
२ साभदुावमक स्वास्थ्म ईकाई (CHU)  २  
३ सहयी स्वास्थ्म केजर (UHC) २  
४ लनजी अस्ऩतार ३  
५ जचवकत्सक सॊख्मा ३ लनजज अस्ऩतारभा  
६ जक्रलनक १८  
७ फलथंङ सेजटय ५ नगयऩालरकाभा - २ 

लनजजभा - ३ 
८ स्वास्थ्म सॊस्थाभा सतु्केयी गयाउने प्रलतशत ८०  
९ दऺ स्वास्थ्मकभॉफाट सतु्केयी गयाउने प्रलतशत १००  
१० भवहरा स्वमभ सेववका सॊख्मा १०३  
११ वट.फी. उऩचाय केजर ४  
१२ ऩरयवाय लनमोजन का ५ ववलध य ३ ववलधको सेवा 

उऩरब्ध स्वास्थ्म सॊस्था सॊख्मा 
६  

१३ गबावती जाॉच ऩवहरो ऩटकको प्रलतशत ५०  
१४ गबावती जाॉच चौथो ऩटक सम्भको प्रलतशत ५०  
१५ सतु्केयी ऩिात जाॉच गयाउन आउने प्रलतशत ३०  
स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., स्वास्थम शाखा २०७७ 

स्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा भजत्रारमको सबेऺणअनसुाय करयफ आधाजलत जनसॊख्मारे गैयसयकायी तथा लनजी ऺेत्रफाट 
स्वास्थ्म सेवा लरएको देजखजछ । आलथाक जस्थलत भजफतु बएका तथा ऩहूॉचवारा व्मजक्तहरू भात्ररे मस वकलसभको सेवा 
उऩबोग गना सपर बएको ऩाइजछ । मस ऺेत्रभा आऩतकालरन प्रसतुी सेवा (Emergency Obstetric Care) को कभीको 
कायणरे गदाा उत्ऩन्न हनुे ऩरयजस्थलत नै भातभृतृ्मदय (Maternal Mortality) को सफैबजदा प्रभखु कायण फनेको छ । 
सभस्माको ऩवहचान गने सजदबाभा ऻानको कभी, रऺणहरूको (Symptoms)  गम्बीयता सम्फजजध फझुाइभा कभी, औषधी 
उऩचाय प्रणारी (Medical System) भालथको ववश्वासभा कभी, स्वास्थ्म सेवाका रालग मात्रा गरययहनऩुने दयुी सम्फजधी 
कुयाहरू, सेवाको रागत, ऩयम्ऩयागत ववश्वास, गरयफी जमून गने साभाजजक, आलथाक अवस्था जस्ता ववववध प्रकायका 
तत्वहरूको कायणरे गदाा आऩतकारीन सेवाभा कभी आउने गयेको देजखएको छ । नगयऩालरकाभा यहेको साभदुावमक 
अस्ऩतारभा ववशेषऻ जचवकत्सकहरूको (Medical Officers) सॊख्माभा कभी यहेको छ । दयफजदीअनसुाय डाक्टय रगामत 
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स्वास्थ्मकभॉहरू उऩरब्ध हनु सकेको छैन । नगयऩालरकाको  ववलबन्न वडाहरूभा स्वास्थ्म चौकी यहेको देजखजछ । 
स्वास्थ्म सॊस्थाहरूभा औषधीको कभी भखु्म सभस्माको रूऩभा यहेको देजखजछ । दगुाभ वडाहरूभा फस्ने ऩरयवायहरूरे 
स्वास्थ्म सेवाका रालग धेयै सभम खजचान ुऩने फाध्मता छ बने वषाातको सभमभा अझ कदठनाई झेल्न ुऩने अवस्था छ । 

मस नगयऩालरकाभा ऩलछल्रो सभम देखा ऩयेका १० प्रभखु योगहरूको वववयण तरको तालरकाभा उल्रेख गरयएको छ 
। योगहरूको वववयण मस प्रकाय यहेको छ । 

क्र.सॊ. प्रभखु योगहरू योगीको सॊख्मा प्रलतशत कुर 
जनसॊख्माको आधायभा 

ओ.वऩ.लड.भा आउने 
ववयाभी सॊख्मा 

१ भालथल्रो स्वास नरीको सॊक्रभण १४९०० १८.३ ११९२० 
२ तल्रो स्वास नरीको सॊक्रभण १४९४५ १८.४ ११९५६ 
३ ग्माजस्टक २९८९० ३६.८ २३९१२ 
४ टाउको दखुाई  ७००० ८.६ ५६०० 
५ टाईपाईट ६००० ७.४ ३०० 
६ चोटऩटक ६००० ७.४ ५७०० 
७ स्वास प्रणारीको ददघा योग ५००० ६.२ ४७५० 
८ छारा सम्फजधी सभस्मा  ३००० ३.७ २८५० 
९ नाक,कान य धाटी ३००० ३.७ २८५० 
१० भतु्र भागाको सॊक्रभण २५०० ३.१ २३७५ 
स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., स्वास्थम शाखा २०७७ 

नगयऩालरकाभा लनमलभत खोऩ कामाक्रभ लनमलभत रूऩभा नै चार ुयहेको छ तथा मसरे ढाक्ने रजऺत वगा ऩलन फढ्दो 
क्रभभा ऩाइएको छ । ६ वकलसभका ववलबन्न प्राणघातक योगहरूफाट फचाउनका रालग फच्चा जम्नेको १ वषालबत्र ११ 
वटा खोऩ ऩयुा रगाइसक्न ुऩदाछ ।  

फारफालरकाराई गबाभा यहॉदादेजख य जजभेऩलछ स्माहाय तथा येखदेख गना सवकएन बने उनीहरू ववलबन्न योगफाट सॊक्रलभत 
हनुे जोजखभ हजुछ । गबाभा यहॉदा भूरत् आभाको उभेय, ऩोषण, आयाभ, भादक तथा सलुताजजम ऩदाथाको सेवन 
रगामतका अवस्थारे फारफालरकाको स्वास्थ्म लनबाय यहजछ । फारफालरका स्वस्थ जजभनका रालग गबावती भवहरारे 
कम्तीभा ऩलन चायऩटक लनमलभत स्वास्थ्म जाॉच गयाउनऩुदाछ य आवश्मक खोऩ (वट.वट) तथा आइयन, लबटालभन चक्कीहरू 
लनमलभत सेवन गनुाऩदाछ । कभ उभेयभै गबावती हुॉदा आभा य जशश ु दवैुको स्वास्थ्मभा हालननोक्सानी ऩगु्ने बएकारे 
सयकायरे कानूनी रूऩभा वववाह गने जमूनतभ उभेय २० वषा तोवकएको छ । तय नेऩारभा १७ प्रलतशत वकशोयीहरू 
(१५ देजख १९ वषा उभेयका) गबावती बएका वा आभा बइसकेका हजुछन ्(नेऩार जनसाॊजख्मक तथा स्वास्थ्म सवेऺण–
२०११) ।  

सयकायरे स्वास्थ्म सेवा ववबागभापा त सयुजऺत भाततृ्व तथा नव जशश ुस्वास्थ्मका रालग सभदुामभा आधारयत कामाक्रभ 
सञ्चारन गरययहेको छ । मसरे आभा य फारफालरकाको भतृ्मदुय घटाउन धेयै भद्दत ऩ¥ुमाएको छ । तय ऩलन उक्त 
सेवाहरू कामाक्रभ केजजरत बएका कायण सफै रजऺत वगाभा अझै ऩगु्न सकेको देजखॉदैन ।  
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ग्राभीण बेगहरूभा सभमभा नै गबावती भवहरा स्वास्थ्म चौकी नऩगु्दा य स्वास्थ्मकभॉ ऩमााद्ऱ नहुॉदा कलत जशशहुरू को 
भतृ्म ुहनुे गयेको कुया हाभी साभ ुसवाववलतत ् नै छ । मसको अवस्था फझु्नको रालग तर मस नगयऩालरकाभा यहेका 
द्यष्चतजष्रन ऋबरतबच हरूको वववयण तर ददईएको छ । जसरे सयुजऺत भात ृजशशकुो  रालग ठुरो बलूभका खेल्छ 
। 

वववयण आ.व. २०७५/०७६ आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 

चेक / जाॉच सम्फजधी वववयण 

 २० वषा 
बजदा 
कभ 

२० वषा 
बजदा 
फढी 

जम्भा २० 
वषा 
बजदा 
कभ 

२० वषा 
बजदा 
फढी 

जम्भा २० 
वषा 
बजदा 
कभ 

२० वषा 
बजदा 
फढी 

जम्भा 

ऩवहरो ऩटक गबावलत जाॉच सेवा 
लरनकेो सॊख्मा 

194 979 1173 113 1069 1182 101 889 990 

चौथो भवहनाभा गबावलत जाॉच 
सेवा लरनकेो सॊख्मा 

159 844 1003 111 924 1035 96 796 892 

प्रोटोकर अनसुाय ३ ऩटक 
सतु्केयी जाॉच गयेको सॊख्मा 

335 - 335 361 - 361 337 - 337 

प्रोटोकर अनसुाय ४ ऩटक 
गबावलत जाॉच सेवा लरनकेो 

सॊख्मा 

121 684 805 102 764 866 52 664 716 

सयुजऺत गबाऩतन ऩाएका जम्भा 
भवहरा 

8 77 85 6 109 115 1 131 132 

प्रसतुी सेवा सम्फजधी वववयण 

 स्वास्थ्म 
सॊस्थाभा 

घयभा ज
म्भा 

स्वास्थ्म 
सॊस्थाभा 

घयभा जम्भा स्वास्थ्म 
सॊस्थाभा 

घयभा जम्भा 

दऺ प्रसलुतकभॉफाट (डाक्टय, नसा, 
तालरभ प्राद्ऱ अ.न.भी.) प्रसलुत 

गयाएको जम्भा सॊख्मा 

493 3  465 0  404 0  

प्रसलुतको वकलसभ 

 Cephalic Breech  Cephalic Breech  Cephalic Breech  

 491 2  462 4  407 4  

प्रसलुतको ऩरयणाभ 

  एकर 
फच्चा 

जु
म्ल्मा
हा 

एकर 
फच्चा 

जमु्ल्मा
हा 

एकर 
फच्चा 

जमु्ल्मा
हा 

  

आभाहरुको सॊख्मा  491 1 464 1 438 2   

जम्भा जीववत जजभ भवहरा 247 1 220 1 196 3   

 ऩरुुष 250 3 240 1 240 0   

जजभ तौर जजववत जजभ   जजववत 
जजभ 

  जजववत 
जजभ 

  

 जम्भा सॊख्मा लनसालसए  जम्भा लनसालसए  जम्भा लनसालसए  
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को सॊख्मा को सॊख्मा को 

साभाजम (>=२.५ के.जी.) 467 13  440 5  425 6  

कभ (१.५ < २.५ के.जी.) 23 2  19 2  14 1  

धेयै कभ (< १.५ के. जी) 2 0  3 1  2 1  

भतृ जजभ सॊख्मा  Fresh Mac
erat
ed 

Fresh Macera
ted 

Fresh Macer
ated 

  

  2 1 2 2 2 3   

स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., स्वास्थम शाखा २०७७ 

फारफालरका बववष्मका लनभााता हनु ्। तसथा मसको रालग वमनीहरू स्वस्थ य लनयोगी हनु ुआवश्मक छ । जशश ुय 
फाल्म अवस्थाभा उनीहरूराई फी.सी.जी. एक ऩटक, लड.वऩ.टी. तीन ऩटक, दादयुा एक ऩटक, ऩोलरमो य लबटालभन 
तोवकएको भात्राभा ददनै ऩदाछ । फारफालरकाहरूको रालग ऩाॉचओटै खोऩहरू लनमलभत ऩयुा भात्राभा ददन ुऩदाछ । नेऩार 
सयकायरे यावष्डम खोऩ कामाक्रभराई उच्च प्राथलभकताभा याखेको छ । खोऩ कामाक्रभ कभ खजचारो तथा लभतव्ममी 
रूऩभा गरयन ेस्वास्थ्म ऺेत्रको एउटा प्रबावकायी प्रमत्न हो । खोऩ कामाक्रभरे उल्रेख्म रूऩभा फारभतृ्मदुय घटाउन य 
ववलबन्न योगराई योकथाभ गना सहमोग ऩमुााएको ऩाइजछ । जसरे गदाा सहस्राब्दी ववकास रक्ष्मको फारभतृ्मदुय घटाउन े
रक्ष्म (एभ.जी.डी.–४) प्राद्ऱ गना सहमोग ऩगुेको छ । 

फारफालरकारे फाल्म अवस्थाभा रगाएको खोऩरे फारफालरकाको स्वास्थ्म लनधाायण गदाछ । फारक स्वस्थ यहन फाल्म 
अवस्थाभा रगाउनऩुने खोऩहरू सफै ऩयुा गनुा ऩछा । खोऩ कामाक्रभ प्रबावकायी बएको खण्डभा फार अवस्थाभा जोजखभ 
हनुे योगहरू फाट फच्नकुो साथै फार भतृ्मदुय ऩलन कभ हजुछ । मस कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा फारफालरकाभा रगाईएको 
खोऩको वववयण लनम्न अनसुाय यहेको छ । 

क्र.सॊ. खोऩको नाभ आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७ आ.व. २०७७/७८ 
खोऩ ऩाएका 

फच्चाहरुको सॊख्मा 
खोऩ ऩाएका 

फच्चाहरुको सॊख्मा 
खोऩ ऩाएका 

फच्चाहरुको सॊख्मा 
१. वव.लस.जज. ११२९ ११३२ १०६६ 
२. लड.वऩ.वट.-हेऩ वव.-

वहफ. 
ऩवहरो  ११६८ ११४२ ११०३ 
दोस्रो ११४९ ११०१ १०९८ 
तेस्रो  ११५६ १०२५ १०६४ 

३. ऩोलरमो (OPV) ऩवहरो  ११६८ ११४२ १०९७ 
दोस्रो ११४९ ११०१ १०८० 
तेस्रो  ११६८ १०२५ १०४५ 

४. ऩी.सी.बी. ऩवहरो  ११६८ ११४३ ११०३ 
दोस्रो ११४९ १०९८ १०९६ 
तेस्रो  ११७४ १०४८ १०२४ 

५. योटा ऩवहरो  ० ० ११०१ 
दोस्रो ० ० ९८८ 

६. एप.आई.वऩ.बी. ऩवहरो  ११०३ ११३५ ११०३ 
दोस्रो ९०२ १०२८ १०६४ 

७. दादयुारुफेरा ऩवहरो  ११७७ १०४८ १०२२ 
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दोस्रो १०२७ ९२१ १०२५ 
८. जे.ई. १११७ १०५० ९८३ 
९. एक फषा उभेयऩलछ डी.ऩी.वट.- हेऩ वव- 

वहफ य ऩोलरमोको तेस्रो भात्रा ऩयुा गयेको  
४० ० २ 

१०. वट.डी. (गबावती 
भवहरा) 

ऩवहरो  ५६५ ५०७ ५२० 
दोस्रो ४६३ ४७३ ४६३ 
तेस्रो  ५०४ ४८७ ५१७ 

स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., स्वास्थम शाखा २०७७ 

कुनै ऩलन ठाउॉको ऩोषणको अवस्था त्मस ठाउॉका फारफालरकाराई हेयेय सजजरै अनभुान रगाउन सवकजछ । ऩोवषत 
फारफालरकाराई कुनै ऩलन ठाउॉको साभाजजक य आलथाक ववकासको सूचकको रूऩभा हेना सवकजछ । सयकायरे ऩलन 
ऩोषणराई प्राथलभकता ददई ५ वषा भलुनका फारफालरकाहरूराई लनमलभत रूऩभा फारफवृद्ध अनभुान गदै आएको छ । 
फारअलधकाय सम्फजजध भहासॊजधी, १९८९ रे सभेत फारफालरकाराई अवहेरना, फेवास्ता, हेरचेक्राइ, दवु्मवाहाय, वहॊसा 
रगामतफाट जोगाई खाना य ऩोषणको अलधकाय सलुनजित गनुाऩने उल्रेख गयेको छ । नेऩारको सॊववधान (२०७२) रे 
ऩलन खाद्य सम्प्रबतुाराई भौलरक हकका रूऩभा याखेको छ । स्वास्थ्म य ऩोषण भानव जीवनको ऩवहरो भहत्वऩूणा 
आवश्मकता बएको य स्वस्थ नागरयकलफना याष्डका अजम ववकास वक्रमाकराऩहरू प्रबावकायी हनु नसक्न ेबएको हुॉदा 
जनस्वास्थ्मको अध्ममन मोजना तजुाभा प्रवक्रमाको एक भहत्वऩूणा वहस्सा हनु आउॉछ । कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा यावष्डम 
नीलत तथा कामाक्रभभा आधारयत बई फार स्वास्थ्म कामाक्रभ, ऩरयवाय स्वास्थ्म कामाक्रभ, व्मवस्थाऩन कामाक्रभ, 
प्राथलभक स्वास्थ्म सेवा ऩनुजाागयण कामाक्रभ, योग लनमजत्रण कामाक्रभ, स्वास्थ्म जशऺा, सूचना तथा सञ्चाय कामाक्रभ, 
भहाभायी तथा योग लनमजत्रण कामाक्रभ तथा ऺभता ववकाससम्फजधी कामाक्रभहरू सञ्चारन बइ आएका छन ्। स्वास्थ्म 
तथा ऩोषणसम्फजधी कामा गनाका रालग यावष्डम तथा अजतयाावष्डम सॊघ सॊस्थाहरू सभेत कामायत यहेका छन ्। कामाक्रभ 
सञ्चारनको सहमोगका रालग नगयभा स्वास्थ्म सॊञ्जार ववस्ताय बएको छ । फारफालरकाको ऩोषणराई ध्मानभा याख्दै 
सयकायरे ववलबन्न ऩोषण कामाक्रहरू सॊञ्चारन गदै आएको छ । जसरे फारफालरकाभा देजखने कुऩोषण जस्ता सभस्मा 
राई कभ गदै गएको ऩाईजछ । वताभान सभमभा कृष्णऩयु नगयऩालरकाको ऩोषणको अवस्था लनम्नअनसुाय यहेको छ ।  

 

 

 

आलथाक फषा  ववृद्ध अनगुभनका रालग दताा बएका नमाॉ फारफालरकाहरुको ऩोषण जस्थलत  
 ०-११ भवहना १२-२३ भवहना 

साभाजम जोजखभ अलत 
जोजखभ 

साभाजम जोजखभ अलत 
जोजखभ 

२०७५/७६ ऩवहरो ऩटक बेट  ८०३ ६१ ४७ ५०० ७६ २६ 
दोहोमााई आएको  ९० २ १७ १०६ ३ ० 

२०७६/७७ ऩवहरो ऩटक बेट  ९५२ ३६ ११ ४११ ४० १५ 
दोहोमााई आएको  ३१६ १२ २ १६४ ६ ११ 

२०७७/७८ ऩवहरो ऩटक बेट  ३७७ ४ ३ २३३ १८ ० 
दोहोमााई आएको  २६५ ० ० २२४ २ ० 
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 आइयन/जकुाको औषधी ऩाएका गबावती भवहरा आइयन/लबटालभन ए ऩाएका सतु्केयी भवहरा 
 ऩवहरो ऩटक 

आइयन चक्की 
१८० आइयन 

चक्की 
जकुाको औषधी ४५ आइयन चक्की लबटालभन ए 

२०७५/७६ ११६५ ७२५ ११२३ ५०२ ४९५ 
२०७६/७७ ११६८ ८५७ ११२७ ४५९ ४५८ 
२०७७/७८ ९४४ ६७१ ५६१८ ४२८ ४०५ 
 लबटालभन ए/जकुाको औषधी ऩाएका ५ फषा बजदा कभ 

उभेयका फारफालरका (अधा-फावषाक) 
जकुाको औषधी ऩाएका छात्रा/छात्रहरु (अधा-

फावषाक) 
 लबटालभन ए जकुाको औषधी छात्रा छात्र 
 ६-११ भवहना १२-५९ भवहना 
२०७५/७६ १०३१ ७०९७ ७०९७ ० ० 
२०७६/७७ १३१६ ९६८५ ९६८५ ० ० 
२०७७/७८ ८६५ ७३१० ७६१५ ० ० 
स्रोत् कृष्णऩयु न.ऩा., स्वास्थम शाखा २०७७ 

४.३. भवहरा तथा फारफालरका  

कुर जनसङ्खख्माको आधा वहस्सा बजदा फढी ओगटेका भवहराहरू अझै ऩलन देश ववकासको भरु प्रवाहभा 
उल्रेखनीमरुऩभा आउन सकेका छैनन ्। भवहरा सहबालगता,सशजक्तकयण तथा ववलबन्न कामाक्रभहरू ऩलछल्रो सभमभा 
हुॉदै आए ऩलन सभान सहभालगता य रैविक सभता बने कामभ हनु सकेको देजखॉदैन । मसको कायण सभाजभा व्माद्ऱ 
असभान शजक्त सम्फजघ, वऩतसृत्तात्भक सोच तथा साभाजजक सॊयचना आदी यहेका छन ्जसको परस्वरुऩ भवहराहरू 
आलथाक, साभाजजक, साॉस्कृलतक, याजनैलतक य शैजऺकरुऩभा अझै ऩलन तरुनात्भकरुऩभा ऩछाडी ऩयेको देजखजछ ।  

ववकासभा भवहराहरूको सभानऩुालतक य सवक्रम सहबालगता सलुनजित गना उनीहरूको आलथाक य साभाजजक जीवनस्तय 
अलबववृद्ध गने उद्देश्मका साथ अलबमानका रुऩभा आ.व.२०३८/०३९ देजख ५ जजल्राफाट सरुु बएको भवहरा ववकास 
कामाक्रभ हार नेऩारको ७७ जजल्राभा ववस्ताय बएको छ । भवहरा ववकास कामाक्रभ भवहरा ववकास य 
सशजक्तकयणको रालग एउटा भहत्वऩणुा प्रमास हो । ग्राभीण ववऩन्न भवहराहरूराई सभूह, सलभलत, सॊस्थाभा सॊगदठत 
गयाई जनचेतना अलबववृद्ध, ऺभता ववकास गयी साभाजजक तथा आलथाकरुऩभा सशक्त फनाउन, साभाजजक ववबेद य रैविक 
वहॊसा ववरुद्ध जागरुकता फढाउन मस कामाक्रभरे प्रभखु बलूभका लनवााह गदै आईयहेको छ । 

भवहरा हक, अलधकाय य शसजक्तकयणका रालग ववलबन्न गैय सयकायी सॊघ सॊस्था तथा सयकायी लनकामहरूफाट काभहरू 
शसक्त रूऩभा बईयहेको छ । अझ नेऩारको सॊववधान २०७२ भा भवहरा सम्फजजध हक सभेत सलुनजित गरयएको छ । 
नेऩारको सॊववधान २०७२ को बाग ३ को धाया ३८ रे देहाम फभोजजभको भवहराको हक सलुनजित गयेको छ । 

▪ प्रत्मेक भवहराराई रैंलगक बेदबाव ववना सभान वॊशीम हक हनुेछ ।  
▪ प्रत्मेक भवहराराई सयुजऺत भाततृ्व य प्रजनन स्वास्थ्म सम्फजधी हक हनुेछ । 
▪ भवहरा ववरुद्र धालभाक, साभाजजक, साॊस्कृलतक ऩयम्ऩया, प्रचरन वा अजम कुनै आधायभा शायीरयक, भानलसक, मौनजजम, 

भनोवैऻालनक वा अजम कुनै वकलसभको वहॊसाजजम कामा वा शोषण गरयने छैन । त्मस्तो कामा कानून फभोजजभ दण्डनीम 
हनुेछ य ऩीलडतराई कानून फभोजजभ ऺलतऩूलता ऩाउने हक हनुेछ ।  

▪ याज्मका सफै लनकामभा भवहराराई सभानऩुालतक सभावेशी लसद्धाजतको आधायभा सहबागी हनुे हक हनुेछ । 
▪ भवहराराई जशऺा, स्वास्थ्म, योजगायी य साभाजजक सयुऺाभा सकायात्भक ववबेदका आधायभा ववशेष अवसय प्राद्ऱ गने हक 

हनुेछ ।  
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▪ सम्ऩजत्त तथा ऩारयवारयक भालभराभा दम्ऩतीको सभान हक हनुेछ ।  

ववशेषगयी गबावती भवहराहरूको लन्शलु्क वा जमूनतभ ्शलु्कभा स्वास्थ्म ऩरयऺण गना तथा भवहराहरूभा देजखने स्तन 
क्माजसय य ऩाठेघय क्माजसयको अग्रीभ ऩवहचान य जमूलनकयणका रालग ववशेष ऩहर गनुाऩने देजखजछ । आलथाक, 
साभाजजक, शैजऺक तथा साॉस्कृलतक सशजक्तकयण गदै नगय ववकासभा भवहराहरूको सभान सहबालगता गयाउन अझैऩलन 
उनीहरूराई थऩ प्रोत्साहन गनुाऩने देजखजछ । साभाजजक ऺेत्रभा उदाहयणीम कामा गने आभा सभूह, टोर ववकास सॊस्था, 
भवहरा सभजवम सलभलत तथा भवहरा सम्फजधी सॊघसॊस्थाराई सॊस्थागत ववकासका रालग ववलबन्न कामाक्रभ सॊचारन गना 
प्रोत्साहन गनुा ऩदाछ । भवहरा तथा फारफालरकाका रालग साभदुावमक कामाप्रवक्रमाराई वडाहरूभा ववस्ताय गने तथा 
साभाजजक ऩरयचारन प्रवद्र्धन कामाराई लनयजतयता ददई रजऺत सभूहतपा  सफै सभूह य वगाको सहबालगता हनु े
कामाक्रभहरू सञ्चारन गरय सभावेशी अवधायणा अनरुुऩ स्थानीम शासन य ववकासभा भवहराको सॊरग्नता ववृद्ध गना 
ववलबन्न ऺभता ववकासका कामाक्रभहरू ल्माउनऩुने देजखजछ । नगयऩालरकाभा भवहरा वहॊसा सम्फजधी वववयण तरको 
तालरकाभा उल्रेख गरयएको छ । 

क्र.सॊ. वववयण सॊख्मा कैवपमत 
१ घयेर ुवहॊसाफाट वऩलडत ६८  
२ श्रीभानफाट वऩलडत/वऩवटएका ४५  

३ 
अरऩत्र अवस्थाभा बेवटएका फारक/ फालरका/ 
भवहरा  

१२ 
८ फारक + १ फालरका + 
३ भवहरा 

४ जवयजस्ती कयणी ५ जजल्राभा ऩठाईएको 
 जम्भा १३०  

स्रोत: कृष्णऩयु न.ऩा., भवहरा तथा फारफालरका शाखा, २०७७ 
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नाभ ठेगाना वकलसभ सदस्म सॊख्मा ऩलछल्रो आ.व. को ववत्तीम वववयण (रु हजायभा) प्रत्मऺ 

योजगायी 
शेमय ऩुॉजी फचत सॊकरन ऋण रगानी जस्थय सम्ऩजत्त जम्भा सम्ऩजत्त 

दावमत्व 

 

ग्वाॉसी सभैजी भ.वव. फहउुद्देश्म स.स.लर. 
कृष्णऩयु-०८ 

फहउुद्देश्मीम ७१७ ११३५ ३९१७ ६१६१  ६४७७ १ 

कृष्ण एकता भ.वव. फहउुद्देश्मीम स.स.लर. 
कृष्णऩयु-०५ 

फहउुद्देश्मीम १८५५ २४९० ७३०६ ८५३९ ३४०३ १०८५२ २ 

नव प्रगलत भवहरा कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-
०६ 

कृवष सहकायी ३०७ ३९५ ३१३८ ३८२५ १६८ ६२०० २ 

कृष्णऩयु भवहरा कृषक स.स.लर. कृष्णऩयु-
०१ 

कृवष सहकायी २९२ १८८ ५४४ ८१३ १६० १०७५ १ 

स्रोत: कृष्णऩयु न.ऩा., भवहरा तथा फारफालरका शाखा, २०७७ 

४.४. साभाजजक सयुऺा प्राद्ऱ व्मजक्तको वववयण 

नगयऩालरकाभा आ.व.२०७6/७७ सम्भ साभाजजक सयुऺा बक्ता ऩाउने राबग्रावहहरूको सॊख्मा प्रततु तालरकाभा दशााइएको छ । बत्ता ऩाउनेहरूभा जेष्ठ नागरयक (७० वषा बजदा 
भालथका) २६२५, जेष्ठ नागरयक (दलरत) ३३१ जना गयी जम्भा २९५६ यहेका छन ्। एकर/ववधवा भवहरा १८११ जना य अऩाि (ऩूणा) १२८ जना य अऩाि (अलत अश्क्त) 
२५२ यहेका छन ्। त्मस्तै दलरत फारफालरकाहरूको सॊख्मा १०३५ जना यहेको छ बने रोऩोजभखु जालत १३० जना यहेको छ ।  
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आलथाक वषा :  २०७६/७७ 

रजऺत सभहु गत आ.व. 
फाट 
नववकयण 
बएको 
सॊङ्खख्मा 
(१) 

ऩवहरो चौभालसक दोस्रो चौभालसक तेस्रो चौभालसक फावषाक कामभ सॊङ्खख्मा जम्भा 
सॊङ्खख्मा नमाॉ थऩ 

सॊङ्खख्मा 
(२) 

रगत 
कट्टा 
(३) 

जम्भा कामभ 
सॊङ्खख्मा 
(क=१+२-३) 

नमाॉ थऩ 
सॊङ्खख्मा 
(४) 

रगत 
कट्टा 
(५) 

जम्भा कामभ 
सॊङ्खख्मा 
(ख=क+४-५) 

नमाॉ थऩ 
सॊङ्खख्मा 
(६) 

रगत 
कट्टा 
(७) 

जम्भा कामभ 
सॊङ्खख्मा 
(ग=ख+६-
७) 

ऩरुुष भवहरा अजम 

जेष्ठ नागरयक 
बत्ता(७० फषा 
भालथ) 

२४५५ १६५ १ २६१९ ९ २ २६२६ ६ १४ २६२५ १०२९ १५९६ ० २६२५ 

जेष्ठ नागरयक 
बत्ता (दलरत) 

२६८ ६० ० ३२८ १ ० ३२९ २ ० ३३१ १८१ १५० ० ३३१ 

जेष्ठ नागरयक 
एकर भवहरा 

६५४ १८ ० ६७२ १२ ० ६८४ ९ ० ६९३ ० ६९३ ० ६९३ 

ववधवा १०२४ ३५ ० १०५९ ४७ ० ११०६ १४ ३ १११८ ० १११८ ० १११८ 

ऩूणा अऩािता 
बत्ता 

११९ ३ ० १२२ ७ ० १२९ ० २ १२८ ८९ ३९ ० १२८ 

अलत अशक्त 
अऩािता बत्ता 

२१५ ८ ० २२३ २४ ० २४७ ८ ६ २५२ १३८ ११४ ० २५२ 

दलरत 
फारफालरका 

१०६३ ८९ ९८ १०५४ ७५ ७५ १०५४ ४० ११७ १०३५ ५६८ ४६७ ० १०३५ 

रोऩजभखु जालत १०८ १ ० १०९ ३ ० ११२ १ ० ११३ ५५ ५८ ० ११३ 

जम्भा ५९०६ ३७९ ९९ ६१८६ १७८ ७७ ६२८७ ८० १४२ ६२९५ २०६० ४२३५ ० ६२९५ 

स्रोत: कृष्णऩयु न.ऩा. साभाजजक सयुऺा शाखा, २०७७ 
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त्मसैगयी नगयऩालरकाभा आ.व.२०७७/७८ सम्भ साभाजजक सयुऺा बक्ता ऩाउने राबग्रावहहरूको सॊख्मा प्रततु तालरकाभा दशााइएको छ । बत्ता ऩाउनेहरूभा जेष्ठ नागरयक (७० वषा 
बजदा भालथका) २७८७, जेष्ठ नागरयक (दलरत) ४२८ जना गयी जम्भा ३२१५ यहेका छन ्। एकर/ववधवा भवहरा १९८४ जना य अऩाि (ऩूणा) १४२ जना य अऩाि (अलत 
अश्क्त) २८९ यहेका छन ्। त्मस्तै दलरत फारफालरकाहरूको सॊख्मा १०२६ जना यहेको छ बने रोऩोजभखु जालत ११५ जना यहेको छ ।  

आलथाक वषा :  २०७७/७८ 

रजऺत सभहु गत आ.व. 
फाट 
नववकयण 
बएको 
सॊङ्खख्मा (१) 

ऩवहरो चौभालसक दोस्रो चौभालसक तेस्रो चौभालसक फावषाक कामभ सॊङ्खख्मा जम्भा 
सॊङ्खख्मा 

नमाॉ थऩ 
सॊङ्खख्मा 
(२) 

रगत 
कट्टा 
(३) 

जम्भा कामभ 
सॊङ्खख्मा 
(क=१+२-३) 

नमाॉ थऩ 
सॊङ्खख्मा 
(४) 

रगत 
कट्टा 
(५) 

जम्भा कामभ 
सॊङ्खख्मा 
(ख=क+४-५) 

नमाॉ थऩ 
सॊङ्खख्मा 
(६) 

रगत 
कट्टा 
(७) 

जम्भा कामभ 
सॊङ्खख्मा 
(ग=ख+६-७) 

ऩरुुष भवहरा अजम  

जेष्ठ नागरयक 
बत्ता(७० फषा 
भालथ) 

२६२५ १७५ ६२ २७३८ ४८ ८ २७७८ ९ ० २७८७ ११४३ १६४४ ० २७८७ 

जेष्ठ नागरयक 
बत्ता (दलरत) 

३३१ ६७ १ ३९७ २० १ ४१६ १२ ० ४२८ २३४ १९४ ० ४२८ 

जेष्ठ नागरयक 
एकर भवहरा 

६९३ ३१ २ ७२२ १२ १ ७३३ १ ० ७३४ ० ७३४ ० ७३४ 

ववधवा १११७ ७१ २ ११८६ ४७ ० १२३३ १७ ० १२५० ० १२५० ० १२५० 

ऩूणा अऩािता 
बत्ता 

१२८ ८ ० १३६ ५ ० १४१ १ ० १४२ ९७ ४५ ० १४२ 

अलत अशक्त 
अऩािता बत्ता 

२५२ २१ १ २७२ १६ ० २८८ १ ० २८९ १६४ १२५ ० २८९ 

दलरत 
फारफालरका 

१०३५ १११ १०५ १०४१ ९६ ७७ १०६० ३८ १४४ १०२६ ५५७ ४६९ ० १०२६ 

रोऩजभखु जालत ११३ २ ० ११५ ० ० ११५ ० ० ११५ ५५ ६० ० ११५ 

जम्भा ६२९४ ४८६ १७३ ६६०७ २४४ ८७ ६७६४ ७९ १४४ ६७७१ २२५० ४५२१ ० ६७७१ 

स्रोत: कृष्णऩयु न.ऩा. साभाजजक सयुऺा शाखा, २०७७ 
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शयीयका अिहरू य शायीरयक प्रणारीभा बएको सभस्माका कायण बौलतक, साभाजजक, साॊस्कृलतक वातावयणका साथै 
सञ्चाय सभेतफाट लसजाना बएको अवयोध सभेतरे दैलनक वक्रमाकराऩ साभाजमरूऩभा सञ्चारन गना एवॊ साभाजजक 
जीवनभा ऩूणा सहबागी हनु कदठनाइ हनुे अवस्थाराई अऩािता बलनजछ । खासगयी व्मजक्तहरूभा अऩािता हनुे कायण 
आमोलडनमकु्त ननुको प्रमोगको कभी, ग्राभीण ऺेत्रभा भखु नधनुे सभस्माका कायण उत्ऩन्न योग, दघुाटना, जजभजात, 

प्राकृलतक प्रकोऩ, कुऩोषण, स्वास्थ्म उऩचाय नऩाएय, द्रजद्र वा मदु्ध वा ववस्पोटक ऩदाथाको प्रमोग आदद देजखएका 
छन ्। जसराई घटाउन प्रलतयोधात्भक य उऩचायात्भक दवैु कामाहरू गरयनऩुदाछ । नेऩाररे अऩािता बएका व्मजक्त 
तथा फारफालरकाहरूको हक वहत य अलधकायको सॊयऺण एवॊ सम्फद्र्धन य ववकास गना १९ वटा ऺेत्रराई सभेटी 
अऩाि सॊयऺण तथा कल्माण ऐन, २०३९ य अऩाितासम्फजधी कामामोजना, २०६३ तमाय गयी कामााजवमनभा ल्माएको 
छ । त्मसै गयी २०६६ ऩसु १२ गते नेऩाररे अऩािता बएका व्मजत्तहरूको अलधकायसम्फजधी सॊमकु्त याष्ड सॊघीम 
भहासजधी, २००६ राई अनभुोदन गयेको छ । 

अऩािता ऩरयचमऩत्र ववतयण गनाका रालग अऩािता बएका व्मजक्तहरूराई अऩािताका आधायभा शारययीक अऩािता, 
दृवष्टववहीन य जमून दृवष्टमकु्त, स्वयफोराई सम्फजधी अऩािता, ससु्त श्रवण य फवहया, श्रवण दृवष्टवववहनता, भानलसक 
अऩािता, फौवद्धक अऩािता, फहअुऩािता गयी सात वकलसभरे य गाम्र्बीमताका आधायभा तह क (यातो यङको 
ऩरयचमऩत्र), तह ख (नीरो यङको ऩरयचमऩत्र), तह ग (ऩहेरो यङको ऩरयचमऩत्र) य तह घ (सेतो यङको ऩरयचमऩत्र) 
गयी चाय तहभा ववबक्त गयी ऩरयचम ऩत्र ववतयण गने कामा सरुु गरयएको छ । हारसम्भ मो सभदुामको साभाजजक 
आलथाक अवस्थाभा ऩरयवतान ल्माउन केही साभाजम आमभरुक य लसऩभरुक तालरभहरू सञ्चारन गरयएता ऩलन 
वमनीहरूको आत्भववश्वासराई फढाउन य सभदुामफाट हनुे गयेको उऩेऺाफाट भकु्त याख्न स्थानीम स्रोत साधन य 
लनकामहरूभा मो सभदुामको ऩहूॉच ऩमुााउन ववलबन्न कामाक्रभ ल्माउन ुऩने देजखजछ ।  

घयधयुी तथ्माङ्क सॊकरनको वववयण अनसुाय कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा यहेको कूर जनसॊख्मा ८१२४४ भध्मे १.७४ 
प्रलतशत अथाात ्१४१४ जनाभा कुनै न कुनै प्रकायको अऩािता यहेको छ । जस भध्मे शारययीक अऩािता बएका 
३३.३१, दृवष्टवववहन अऩािता बएका २२.५२, श्रवण दृवष्टवववहन सम्फजधी अऩािता बएका २.६६, स्वय फोराई 
सम्फजधी अऩािता बएका १२.१८, सनुाई सम्फजधी अऩािता बएका १४.१२ प्रलतशत यहेका छन ्। प्रस्ततु जचत्रभा 
अऩािताको आधायभा जनसॊख्मा वववयण देखाइएको छ ।  

 

शायीरयक अऩािता 
33% 

दृवष्ट 
सम्फजधी 
अऩािता 
23% 

श्रवण दृवष्टलफवहन 
3% 

सनुाई सम्फजधी 
अऩािता 
14% 

स्वय फोराई सम्फजधी 
अऩािता 
12% 

भानलसक अऩािता 
4% 

फौवद्धक अऩािता 
1% 

फहअुऩािता 
10% 
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नागरयकरे आफ्नो व्मजक्तगत अलधकाय उऩमोग गना कानूनी प्रवक्रमा ऩयुा गनुा ऩने हजुछ । नागरयकता, याहदानी वा 
अजम ऩरयचमऩत्र लरन, योजगायी वा उद्यभ गना, ववदेश जान लनजित कानूनी प्रवक्रमा ऩयुा गनुा ऩने हजुछ । जस ऩिात 
सयकायरे प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउॉछ । जजभ, भतृ्म,ु फसाई, सयाई वववाह य सम्फजध ववच्छेदजस्ता व्मजक्तगत घटना 
दताा गनुा ऩने हजुछ । सॊववधानरे नागरयकराई ववलबन्न अलधकायको प्रत्माबतू गयेको छ । त्मसको प्रस्थान ववजद ु
बनेकै व्मजक्तगत घटना दताा हो । यावष्डम तथ्माङ्क फनाउन ेमसको ववश्वव्माऩी भाजमता हो । कहाॉ कलत जजभे, 
कलतको भतृ्म ुबमो कलतरे फसाईसयाई गये, कलतको सम्फजध ववच्छेद बमो बन्ने कुयाको जानकायी याज्मरे ऩाउन ुऩछा 
। मसको आधायभा सयकायरे नीलत फनाउन ेहुॉदा व्मजक्तगत घटना दतााको रागी जनचेतना अलबववृद्ध गनुाऩने देजखजछ 
। 

वडा 
नॊ 

जजभ भतृ्म ु लफफाह सम्फजध 
ववच्छेद 

फसाईसयाई कुर 
जम्भा भवहरा ऩरुुष जम्भा भवहरा ऩरुुष जम्भा आएको 

दताा 
सॊख्मा 

आएको 
सदस्म 
सॊख्मा 

गएको 
दताा 
सॊख्मा 

गएको 
सदस्म 
सॊख्मा 

१ २६० २५४ ५१४ २५ ३० ५५ २०७ ० ३७२ ९१७ १२८ २१८ १२७६ 

२ ४७० ५३५ १००५ ३१ ६९ १०० २८१ ४१ ८८९ १५०३ ३५६ ५४३ २६७२ 

३ ८४ १०३ १८७ ९ ९ १८ ५९ ० ११७ १८२ ५९ १३२ ४४० 

४ २८९ ३५१ ६४० ५४ ४२ ९६ २०० ० ४९१ १२४७ ९५ १४५ १५२२ 

५ २८३ ३६४ ६४७ २३ ३१ ५४ १४८ १ १२५ ३९२ ६ १७ २०९१ 

६ १५३ १७३ ३२६ ४० ४० ८० १०८ ० ८८ १९६ ३३ ५० ६३५ 

७ १९६ २३४ ४३० ५१ ४९ १०० १५५ १ १६२ २९३ ५० ६० ८९८ 

८ १२५ १४२ २६७ ३३ १३ ४६ ८७ ९ ७५ ११८ ४१ २४ ५२५ 

९ १८१ १७९ ३६० १९ २१ ४० १४५ २४ ४६ १४२ २३ ३७ ६३८ 

जम्भा २०४१ २३३५ ४३७६ २८५ ३०४ ५८९ १३९० ७६ २३६५ ४९९० ७९१ १२२६ १०६९७ 

स्रोत: कृष्णऩयु न.ऩा. साभाजजक सयुऺा शाखा, २०७७ 

भालथको तालरकाभा नगयऩालरकाको व्मजक्तगत घटना दतााको अवस्थाराई देखाइएको छ । नगयभा २०७७ सारभा 
४३७६ जनारे जजभ दताा गयाएका छन ्बने ५८९ जनाको भतृ्म ुदताा बएको देजखजछ । त्मसैगयी वववाह दतााको 
जस्थलत हेदाा नगयऩालरकाभा १३९० जनाको वववाह दताा बएको देजखजछ । सो अवलधभा नगयऩालरकाभा ७६ 
सम्फजध ववच्छेदको घटना दताा बएको छ । त्मसैगयी ३१५६ ऩरयवायको फसाई सयाई दताा बएको देजखजछ । 
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५.१. सडक, सवायी तथा मातामात 

नगयऩालरकाको सफै वडाहरूभा ऩक्की सडकको ववस्ताय नबए ऩलन कच्ची सडकको ववस्ताय बईयहेको छ । 
नगयऩालरकाभा मातामातका ववलबन्न साधनहरूको उऩमोग बएको देजखजछ । नगयऩालरकाभा फस, ट्रक, टेक्टय, गाडा, 
साइकर, जीऩ य भोटयसाइकरहरूको उऩमोग गरयएको देजखजछ । मस नगयऩालरकाभा सडक सञ्जारको ऩहुॉच याम्रो 
यहेको छ । महाॉ याजभागा, सहामक याजभागा, ऩक्की तथा कारोऩते्र, ग्राबेर य कजच्च सफै प्रकायका सडकहरू यहेका 
छन ्। मस नगयऩालरकाभा यहेका सडकको वताभान अवस्था य सडक भागाको वववयण तरको तालरकाभा उल्रेख 
गरयएको छ । 

क्र.सॊ. सडकको नाभ सडकको वगॉकयण ऩगुकेा वडाहरू 

रम्फाई 
(वक.भी.) 

औषत 
चौडाई 
(लभ) 

कारोऩते्र 
(वक.भी.) 

ग्राबेर 
(वक.भी.

) 

कच्ची 
(वक.भी.

) 

याजभागा 
१ भहेजर याजभागा (H01-67) १३.६९ १४ १३.६९ - -  

जजल्रा सडक 

१ फॊक - लनगारी - ऩहारयमा - दलुभरा 
- लनरे - फडुय सडक (072DR022) 

९.९  - ९.९ -  

२ फाणी देखतबरुी सडक (072DR023) ३५   १६ १९  

३ भारफेुरा - याजघाट सडक 
(072DR028) 

२२   २२   

ग्रालभण तथा अजम सडक 

१ ग्रालभण सडक ७६.२५  ५ ६०.१२ ११.१३  

२ अजम सडक ३००.००   १०० २००  

स्रोत: सडक लडलबजन कामाारम, भहेजरनगय, २०७७ 
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नगयऩालरकाको भध्म बाग फाट भहेजर याजभागा जाने बएकारे मस नगयऩालरकाभा सडक तथा मातामातको सवुवधा 
याम्रो यहेको छ । याजभागाको उत्तय दजऺण तपा  जजल्रा सडक सञ्जार बएताऩलन उक्त सडकहरुभा लनमलभत रुऩभा 
सावाजलनक मातामात चल्ने गयेको ऩाइदैन। मस नगयऩालरका लबत्र छोटो दयुीको मात्राको रालग इ-रयक्सा तथा लडजेर 
रयक्सा (टुकटुक) प्रमोगभा यहेको देजखजछ ।  

मस नगयऩालरकाभा ववलबन्न साना तथा ठूरा नदद तथा खोराहरू यहेका छन ्। लत नदद तथा खोराहरूभा ववलबन्न 
ऩक्की तथा झोरिु ऩरुहरू यहेका छन ्। जसको वववयण तरको तालरभा उल्रेख गरयएको छ । 

वडा नॊ. ऩरुको नाभ ऩरु बएको खोरा वा 
खोल्सीको नाभ 

ऩरुको प्रकाय रम्फाई (लभ.) 

१ खायखोरा ऩरु खाय खोरा ऩदक्क  
२ भछेरी ऩरु भछेरी खोरा ऩदक्क  
५ तरुतरेु नारा ऩरु तरुतरेु खोरा ऩदक्क  
७ खसााहा खोरा ऩरु खसााहा खोरा ऩदक्क  
८ घरघरे खोरा ऩरु घरघरे खोरा ऩदक्क  
९ भोहना ऩरु भोहना नदी ऩदक्क  

स्रोत: सडक लडलबजन कामाारम, भहेजरनगय, २०७७ 
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नगयऩालरकाका भखु्म फजाय ऺेत्रबजदा फावहय यहेका अजम इराका तथा फस्तीफाट स्थालनमवासीहरूरे सेवा लरन जाॉदा 
वडा केजर सम्भ ऩगु्न राग्न ेसभम सफै बजदा फवढ वडा नॊ १ ऩगु्न २ घण्टा राग्ने देजखजछ । त्मस्तै प्राम् आधा 
घण्टा बजदा फढी देजखजछ । ग्राभीण ऩरयवेशका मी ऺेत्रहरूभा सडक भागा तथा सवायी साधनको उऩरब्धता नबएका 
ऺेत्रहरू सभेत यहेका हनु ्तसथा मातामात मोजना लनभााण गयी याज्मद्राया प्रदान गयीने सेवाराई सगुभ फनाउन स्थालनम 
सयकायरे काभ गनुाऩने देजखजछ । 

वडा नॊ. टाढाको वस्तीको नाभ ऩगु्न राग्न ेसभम लभनटेभा  
ऩैदर भागाफाट सवायी साधनफाट 

१  गोजे १२० नजाने 
२ खल्रा लसलफय, फनया २५ ६ 
३ नमाॉ फस्ती, वहयाऩयु टोर  ३० ८ 
४ दमा अम्फयऩयु  ३० ८ 
५ ऩववत्रा फजस्त  ४५ १० 
६ फरवुापाॉटा ३० ८ 
७  भटैमा ४५ १० 
८ गौडी यतासी  ६० १५ 
९ छाऩत्राा  ६० १५ 

स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 

वडा नॊ. वडा केजर यहेको स्थान ऩगु्न राग्न ेसभम लभनटेभा  
ऩैदर भागाफाट सवायी साधनफाट 

१ ऩहरयमा १२० ३० 
२ फाणी ६० १५ 
३ देखतबरुी, वाडा कामाारम 

टोर  
९० २० 

४ सहयानगय  ९०  २०  
५ गरुरयमा  १०  २ 
६  लभरडाडा ३० ८ 
७ करवुाऩयु ४५ १० 
८ लफचवा  १२०  ३० 
९ याजघाट  १५०  ४०  

स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 
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५.२. बवनको वववयण 

लस.नॊ. घयको प्रकाय सॊख्मा प्रलतशत 

१ पुस तथा खयरे छाएको  ८६७ ५.८ 

२ जस्ता/च्मादयरे छाएको  ३६०२ २४.१ 

३ काठको खम्फा तथा टामर तथा ढुिारे छाएको  ६४७१ ४३.३ 

४ आय सी.सी. २०४७ १३.७ 

५ लसभेजटको जोडाइ बएको इॉटा/ ढुॉगा  १५०९ १०.१ 

६ भाटोको जोडाइ बएको इॉटा/ढुॊगा ४४८ ३.० 
जम्भा १४९४५ १०० 

स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 

लस.नॊ. घयको प्रकाय सॊख्मा प्रलतशत 

१ भाटोको जचनाइ बमको ढुिा तथा ईट्टा ५४४ ३.६४ 

२ लसभेजटको जचनाइ बमको ढुिा तथा ईट्टा २०७७ १३.९० 

३ RCC  ३०६१ २०.४८ 

४ काठको खम्फा ९११५ ६०.९९ 

५ अजम १४८ ०.९९ 

जम्भा १४९४५ १०० 

स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 

लस.नॊ. घयको प्रकाय सॊख्मा प्रलतशत 

१ भाटोको जचनाइ बमको ढुिा तथा ईट्टा ६५८ ४.४० 

२ लसभेजटको जचनाइ बमको ढुिा तथा ईट्टा ५८५८ ३९.२० 

३ काठ  ७०३९ ४७.१० 

४ फाॉस ८६७ ५.८० 

५ काॉचो इट्टा ३० ०.२० 

६ अजम ४९३ ३.३० 

जम्भा १४९४५ १०० 

स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 

 

मस नगयऩालरकाभा नगयऩालरको स्वालभत्वभा यहेका बवनका वववयणहरु  तालरकाभा उल्रेख गरयएको छ ।  
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क्र.सॊ. बवनको नाभ बवनको प्रकृलत वडा नॊ. कैवपमत 
१ कृष्णऩयु नगय 

कामाऩालरका 
प्रशासलनक  ५ आफ्नै स्वालभत्वभा 

बमको ऩदक्क 
स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 

वडा नॊ वडा कामाारम यहेको स्थान अवस्था 
१ ऩहरयमा ऩदक्क, आफ्नै बवन 
२ फाणी ऩदक्क, आफ्नै बवन 
३ देखतबरुी, वाडा कामाारम टोर  ऩदक्क, आफ्नै बवन, ऩयुानो  
४ सहयानगय  ऩदक्क, आफ्नै बवन 
५ गरुरयमा  ऩदक्क, आफ्नै बवन 
६  लभरडाडा ऩदक्क, बाडाभा 
७ करवुाऩयु ऩदक्क, आफ्नै बवन 
८ लफचवा  ऩदक्क, आफ्नै बवन, ऩयुानो 
९ याजघाट  ऩदक्क, बाडाभा 
स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 

मस नगयऩालरकाभा यहेका ११ वटा साभदुावमक तथा सावाजलनक बवनहरू यहेका छन ्। जसको वववयण तरको 
तालरकाभा उल्रेख गरयएको छ ।  

क्र.स. बवनको नाभ वडा नॊ. हारको उऩमोग 

१ स.ुऩ.प्र. दिा प्रहयी लनमजत्रण कामाारम २  

२ अस्थामी प्रहयी ऩोष्ट २  

३ सफ लडलबजन वन कामाारम २  

४ कृष्णऩयु स्वाथ्म चौकी ५ स्वास्थ्म सेवा 
५ ईराका प्रहयी कामाारम,गरुरयमा ५  

६ इराका हरुाक कामाारम ५  

७ यैकवाय ववचवा स्वाथ्म चौकी ७ स्वास्थ्म सेवा 
८ ईराका प्रहयी कामाारम, यैकवाय ववचवा ८  

९ अलतरयक्त हरुाक कामाारम ८  

१० सफ लडलबजन वन कामाारम ९  

११ नेऩार ववद्यतु प्रालधकयण फ्मजु सेवा/ नो राइट सेवा ९  

स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 

क्र.सॊ. सावाजलनक वस्त ुवववयण स्थान उऩमोग 
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१ सावाजलनक प्रलतऺारम भोहना चोक गजयौरा प्रमोगभा यहेको 
२ वऩऩर चौताया गरुरयमाको ऩूवा ऩवट्ट प्रमोगभा यहेको 
३ सावाजलनक प्रलतऺारम गरुरयमा फजायको भखु्म चोकभा प्रमोगभा यहेको 
४ वऩऩर चौतायो कृष्णऩयु ४ भा यहेको प्रमोगभा यहेको 
५ सावाजलनक चौतायाहरु फाणी, फॊक, ववचवुा प्रमोगभा यहेको 
६ सावाजलनक धायाहरु भारफेुरा य वकचाॉई प्रमोगभा यहेको 

स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 

५.३. सञ्चाय 
सूचना य प्रववलधभा बएका नववनतभ खोज तथा ववकासरे गाउॉ, सभदुाम, देश, अजतयदेशराई एउटा सीभावहन ववश्व 
सभदुामको रुऩभा रुऩाजतरयत गरयददएको छ । ददनानदुदन सॊचाय प्रववलधको प्रमोग ववस्तारयत बइयहेको छ । सन ्
१९९० सारको दशकभा लसलभत जनसॊख्मारे प्रमोग गने सॊचायका भाध्माभहरू हार आधायबतू आवश्मकताभा 
ऩरयणत बएका छ । हार सवत्र ऩत्रऩलत्रका, येलडमो य वट.लब.को प्रमोग फढ्दै गएको छ । कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा 
काजजतऩयु एप.एभ., येलडमो नेऩार, शकु्रापाॉटा एप.एभ रगामत ववलबन्न स्टेसनहरू जजल्रा तथा केजरफाट लसधा 
प्रशायण बएको सनु्न सवकजछ । नगयऩालरकाभा  नेऩार टेलरकभ य एनसेरको Internet सेवा उऩरब्ध छ । 
नगयऩालरकाभा Subisu, Nepal Telecom Lease Line/ADSL, आदद कम्ऩनीहरूरे इजटयनेट सेवा ऩमुााउॉदै आइयहेका 
छन ्बने लडस होभजस्ता भाध्मभफाट नगयऩालरकाफासीरे भनोयजजनात्भक वट.बी कामाक्रभहरू हेने गयेका छन ्। 

सञ्चाय प्रणारीको वववेचना गदाा मस नगयऩालरकाको धेयै वडाहरूभा ल्माण्डराइन, लसलडएभए, एलडएसएर, भोफाइर, 
आदद सेवा नेऩार टेलरकभ, एनसेरजस्ता कम्ऩनीहरूरे उऩरब्ध गयाएको देजखजछ । नगयऩालरकाको २ न. वडा तथा 
५ न. वडाभा NTC को 4G  सेवा उऩरब्ध यहेको छ । ग्रालभण ऺेत्रहरूभा ऩातरो य छरयएको वस्ती बएकोरे, केवर 
नेटवका फाट टेलरपोन सेवा ऩमुााउन प्राववलधक कदठनाइको साथै, फढी खजचारो हनुे देजखएकोरे त्मस्ता स्थानहरूभा 
वामयरेस प्रणारीफाट सेवा ऩमुााउन ुऩने देजखजछ । मस नगयऩालरकाको दूयसञ्चाय सम्फजधी वववयण तरको तालरकाभा 
उल्रेख गरयएको छ । 

नगयऩालरकाभा आधा शताब्दीदेजख सञ्चाय ऺेत्रभा सेवा ऩमुााइयहेको हूराक सेवा हार नगयऩालरकाको ववलबन्न 
वडाहरूभा कामायत छन ्। हूराक सेवा अजतगात साधायण जचठीऩत्रहरू, यजजष्डी ऩत्रहरू, लफभा ऩलुरजदा, धनादेश सेवा 
य फचत सेवाहरू सञ्चालरत छन ्बन ेगरुरयमा देजख काठभाण्डौ, रलरतऩयु, बक्तऩयुसम्भ रतु सेवा ऩलन उऩरब्ध छ । 
मद्यऩी हार सॊचायको तीव्र ववकासरे हरुाक सेवाको प्रमोग साॊघरुयएको छ । 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा दैलनक, साद्ऱावहक य भालसक गयी जम्भा १५ ओटा ऩत्रऩलत्रकाहरू लनमलभत रुऩभा प्रकाजशत 
बैयहेका छन ्। मसका अलतरयक्त काठभाडौंफाट प्रकाजशत हनुे सफैजसो दैलनक, साद्ऱावहक य भालसक ऩलत्रकाहरू 
(गोयखाऩत्र, काजजतऩयु दैलनक, नागरयक दैलनक, नेऩार सभाचाय ऩत्र, याजधानी दैलनक, अन्नऩूणा ऩोष्ट, आदद) सभेत 
नगयऩालरकाका ववलबन्न वडाहरूभा ऩाइजछ ।  
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५.४. ववद्यतु तथा सौमा उजाा  

वडा न. खाना ऩकौनको रालग 
ग्मास दाउया फामो ग्मास अजम 

1 0 98.15 0.98 0.87 
2 0.53 98.51 0.21 0.75 
3 0 100 0 0 
4 0.06 96.72 2.11 1.11 
5 2.26 89.07 7.96 0.7 
6 0.11 94.04 5 0.85 
7 0.17 95.64 3.35 0.84 
8 0 91.78 6.38 1.85 
9 0.2 94.47 4.43 0.91 

जम्भा औषत प्रलतशत 0.37 95.38 3.38 0.88 
स्रोत् घयधयुी तथ्माङ्क सङ्करन, २०७7 

वडा नॊ फत्ती फाल्नको रालग 
ववधतु भट्टीतेर अजम 

1 71.32 27.81 0.87 
2 94.24 4.8 0.96 
3 98.43 1.38 0.2 
4 78.94 19.43 1.64 
5 85.64 13.51 0.86 
6 89.47 9.36 1.17 
7 77.3 21.27 1.42 
8 75.84 14.6 9.56 
9 77.36 19.72 2.92 

जम्भा औषत प्रलतशत 83.17 14.65 2.18 
स्रोत् घयधयुी तथ्माङ्क सङ्करन, २०७५ 

नगयऩालरकाभा यहेका कुर 1४,९४५ घयऩरयवायहरू भध्मे लभटय जडान बएका घय ऩरयवायको सॊख्मा १११८७ 
अथाात ्९० प्रलतशत यहेका छन ्बने ८५८ अथाात ्६.९ प्रलतशत घयऩरयवायहरूरे ववद्यतु सेवा उऩबोग गरययहेका तय 
लभटय जडान नबएका ऩरयवायको रुऩभा यहेका छन ् य ववद्यतु सेवा उऩबोग नगयेका ऩरयवाय सॊख्मा ३२६ अथाात ्
२.१८ प्रलतशत यहेका छन ्।  
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ववगतका दशकहरू बजदा हार देशबय ग्राभीण ववद्यतुीकयणभा व्माऩकता बएकारे ववद्यतुीम सेवा  प्राद्ऱ गने जनसॊख्मा 
फढेको छ । अकोतपा  ववद्यतु सेवा उऩबोगफाट फजञ्चत घयऩरयवाय सभेत ६.१ प्रलतशत हनुरेु सेवा ववस्तायराई 
लनयजतयता ददनऩुने देजखजछ । आफ्नै लभटय जडान नबएता ऩलन अरुको फाट ववद्यतु उऩमोग गने घयऩरयवायको सॊख्मा 
सभेत ६.९ प्रलतशत यहेकारे मसफाट ववद्यतु चहुावट वा दरुुऩमोग हनु सक्न ेसॊबावना यहजछ । ववगतभा देशभा 
यहेको उजाा  सॊकटराई बववष्मभा हनु नददन मस प्रकायको तथ्माङ्करे सहमोग ऩयुाउॉछ । आधायबतू उजााको स्रोतको 
रुऩभा ववकास बएको ववद्यतुको ऩहुॉचराई सहज य ऩणुारुऩभा ववस्ताय गयी मसको उजचत सदऩुमोग गदाा गणुस्तयीम 
जीवन लनवााह, सचुना तथा सञ्चायको ववकास, उद्योग व्मवसामको ववकास य अजम भानवीम वक्रमाकराऩभा भहत्वऩणुा 
सहमोग ऩगु्दछ । वडागत थऩ वववयण तालरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

५.५. खानेऩानी, सयसपाई तथा ढर लनकास 

फसोफास य स्वास्थ्मका वहसाफरे नगयऩालरका स्वच्छ य सपा हनुऩुछा । खानेऩानी स्वच्छ जीवनको प्रभखु आधाय हो 
। खानेऩानी सयुजऺत नहॉदा ववलबन्न दवुषत तथा असयुजऺत ऩानी फाट राग्ने योगको जोजखभ हजुछ । खानेऩानी 
सयुजऺत याख्न त्मस ठाउॉको वातावयण ऩलन सपा य स्वच्छ यहन ुऩदाछ । खानेऩानीभा प्रमोग गरयएको स्रोत य चऩॉको 
उऩरब्धताको आधायभा नगयऩालरकाको स्वास्थ्म जस्थलत लनधाायण गना सवकजछ । सयुजऺत खानेऩानीको प्रमोगफाट 
ववलबन्न योगको जोजखभ जमनुीकयण गना सवकजछ ।  

वडा 
नॊ 

धाया / 
ऩाईऩ 

हाते ऩाइऩ 
ढावकएको 

इनाय/ कुवा 
नढावकएको 
इनाय/ कुवा 

भरुको 
ऩानी 

नदद/ 
खोरा 

अजम 
जम्भा 
घयधयुी 

1 1.96 97.6 0 0 0.11 0 0.33 १५१७ 

2 11.35 87.05 0.32 0 0.05 0 1.23 २६६४ 

3 29.47 70.53 0 0 0 0 0 ८५४ 

4 3.1 84.49 0.29 0.41 0.29 11 0.41 २४१० 

5 2.65 91.88 0.16 0 0 0.31 5 १८८९ 

6 0.11 98.62 0.11 0 0 0 1.17 १५२२ 

7 0.92 97.99 0 0 0.17 0 0.92 १६३७ 

8 2.85 93.96 0.17 0 0 0 3.02 ८९५ 

9 0.3 98.29 0.2 0 0 0.1 1.11 १५५७ 

जम्भा 5.857 91.16 0.139 0.046 0.069 1.268 1.466 १४९४५ 
स्रोत् घयधयुी तथ्माङ्क सङ्करन, २०७५ 

वडा नॊ सावाजलनक 
ढरभा 

सेफ्टी 
िाॊकीभा 

साधायण 
सौचारम  

शैचारम 
नबएका  

अजम  जम्भा ऩरयवाय 
सॊख्मा  
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जोलडएका जोलडएका 
१ ०.३३ १३.६३ १४.८३ ७१.२१ ० १५१७ 
२ ५.३३ २३.१३ २४.७९ ४६.१६ ०.५९ २६६४ 
३ ०.२ ११ ९.०४ ७९.७६ ० ८५४ 
४ ०.९९ २१.०१ ३५.१७ ४२.६६ ०.१८ २४१० 
५ ०.३१ ३८.०२ १२.९६ ४८.४ ०.३१ १८८९ 
६ ०.३२ २१.३८ ३० ४७.७७ ०.५३ १५२२ 
७ ०.७५ १७.७६ १२.४ ६८.५१ ०.५९ १६३७ 
८ ०.५ ११.९१ २१.१४ ६४.९३ १.५१ ८९५ 
९ १.५१ १३.२८ १२.८८ ७१.७३ ०.६ १५५७ 
जम्भा       १४९४५ 
स्रोत् घयधयुी तथ्माङ्क सङ्करन, २०७५ 
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६.१. नगयऩालरकाको ववजत्तम जस्थलत  
नगयऩालरकाको अथातजत्र भखु्मतमा् कृवष, वन, कुखयुाऩारन, फाख्राऩारन, थोक, खरुा फजाय, होटर, येस्टुयेजट, 
व्माऩाय, व्मवसाम, नोकयी, ऩमाटन तथा सेवाजस्ता ऺेत्रभा बएको देजखजछ । उऩमकु्त हावाऩानी, भाटोको फनोट 
बएको मस नगयऩालरका कृवषको रालग उऩमकु्त उवाय भाटो बएको तयाई ऺेत्र बएको हुॉदा नगयऩालरकाभा अलधकाॊश 
घयऩरयवाय प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रूऩभा कृवष व्मवसामभा सॊरग्न यहेका छन ्। नगयऩालरकाको सफै वडाहरूभा क्रलभक 
रुऩभा सडक सञ्जारको ववस्ताय बैयहेका कायण नगयऩालरकाको ऩूवााधाय ववकासभा थऩ सहज बएको छ । कृवष, 
व्माऩाय, सेवाभूरक व्मवसाम साथै मस नगयऩालरकाभा यहेका केही साना तथा घयेर ुउद्योग व्मवसामहरू महाॉका 
आलथाक कृमाकराऩहरू हनु ् । मस नगयऩालरकाको वैकजल्ऩक आलथाक आधाय वैदेजशक योजगाय सभेत यहेको 
देजखजछ। प्राकृलतक सौजदमाको धनी, जैववक ववववधता एवॊ साॉस्कृलतक ववववधतारे बयीऩूणा यहेका कायण कृष्णऩयु 
नगयऩालरका भहत्वऩूणा स्थानभा यहेको छ । ववलबन्न वकलसभका जातजालतको ववलबन्न वकलसभका सॊस्कृलत, यहनसहन 
तथा चाडऩवारगामत ऐलतहालसक धालभाक, ऩौयाजणक भहत्वका स्थरहरू नगयऩालरकाको प्रभखु ऩमाटकीम आकषाणको 
रूऩभा यहेका छन ्। मस नगयऩालरकाभा आधलुनक कृवष तथा ऩशऩुारनराई फवढ जोड ददएय लफलबन्न वकलसभको 
ऩाकेट ऺेत्र धोषणा गरय सो सम्फजधी कृषी सहज फातावयण फनाउन सके कृवषभा आत्भलनबाय बई लफलबन्न कृवष जजम 
ऩदाथा लनमाात गना सवकने देजखजछ। साथै ववलबन्न ठाउॉभा यहेका धालभाक भहत्वका स्थरहरुराई उजचत रुऩभा 
व्मवस्थाऩन गना सके ऩमाा-ऩमाटनको प्रचयु सम्बावन बएको हुॉदा उक्त ऺेत्रहरुभा रगानी गयी नगयऩालरकाको 
अथातजत्र भजफदु हनुे सलुनजित देजखजछ । 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा तऩलसर फभोजजभका भखु्मा व्माऩारयक केजरहरु यहेका छन ्।  

लस.नॊ. व्माऩारयक केजरहरुका नाभ भखु्म व्माऩारयक फस्तहुरु 
१ गजयौरा खाद्य तथा कृवष साभाग्रीहरु 
२ गरुरयमा खाद्य, वकयाना, हाडावमय, तयकायी, परपुर, भास,ु य कृवष साभाग्रीहरु 
३ फाणी खाद्य, वकयाना, हाडावमय, तयकायी, परपुर, भास,ु य कृवष साभाग्रीहरु 
४ फॊक खाद्य, वकयाना, हाडावमय, तयकायी, परपुर, भास,ु य कृवष साभाग्रीहरु 
५ करवुाऩयु खाद्य, वकयाना, तयकायी, परपुर, भास,ु य कृवष साभाग्रीहरु 

स्रोत् स्थरगत सवेऺण २०७७ 

मस कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा यहेका कुर १४९४५ घयधयुी भध्मे सफैबजदा फढी (२५.९ %) औसत भालसक आम्दानी 
१०,००० देखी १५,०००  सम्भ बएका घयधयुी हरु ३८७१ यहेको य सफैबजदा कभ (१.९ %) औसत भालसक 
आम्दानी १,००० बजदा कभ बएका घयधयुी हरु २८४ यहेका छन । 

लस.नॊ. औसत भालसक ऩारयवारयक आम्दानी वववयण (रुऩैमाभा ) ऩरयवाय सॊख्मा प्रलतशत 

१ १००० बजदा कभ 284 १.९ 

२ १००० देजख २००० 389 २.६ 
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३ २००१ देजख ३००० 837 ५.६ 

४ ३००१ देजख ५००० 1420 ९.५ 

५ ५००१ देजख १०००० 2556 १७.१ 

६ १०००१ देजख १५००० 3871 २५.९ 

७ १५००१ देजख २५००० 2944 १९.७ 

८ २५००० बजदा भालथ 2645 १७.७ 

जम्भा  १४९४५ १००. 
स्रोत् स्थरगत सवेऺण २०७७ 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा यहेका कुर घयधयुी भध्मे ४०% घयधयुीरे फचत गना नसकेको देजखजछ बने १०,००० 
बजदा भालथ फचत हनुेको सॊख्मा कुर घयधयुीको ९% भात्र देजखजछ । कृष्णऩयु नगयऩालरकाको औषत भालसक 
ऩारयवारयक फचत वववयण प्रस्ततु जचत्रभा जचत्रण गरयएको छ ।  

 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा आ.व. २०७७/७८ सम्भ भारऩोत तथा सम्ऩजत्त कय तथा ववववध कय लतने कुर 
१०,८७५ कयदाता यहेका छन । जस भध्मे ३,४२९ घय बएका कयदाता यहेका छन ्बने ८,५०६ जग्गा भातै्र 
यहेका कयदाताहरु छन ्। उक्त सॊख्मा नीजज घयधयुीको सॊख्माका आधायभा मवकन गरयएको हो य फाॉकी गठुी, 
सावाजलनक ठाउॉ, ऐरानी जग्गा य सकुुम्फासी जग्गाभा यहेका छन ्। घयधयुी सबेऺण एवॊ नगयऩालरकाको याजस्व 
शाखाफाट प्राद्ऱ तथ्माॊक अनसुाय आलथाक फषा २०७६/७७ य आ.व. २०७७/७८ को चैत्र भवहना सम्भ ववलबन्न 
जशषाकभा सॊकरन बएको याजस्व तऩजशर फभोजजभ याजखएको छ । 

 

शजुम 
40% 

१००० बजदा कभ  
20% 

१००० देजख 
२००० 
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२००१ 
देजख 

३००० 
6% 

३००१ 
देजख 

५०००  
7% 

५००१ देजख 
१०००० 

7% 

१०००० बजदा भालथ  
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क्र.सॊ. वववयण 
आ.व. २०७६/७७ को 

जम्भा 
आ.व. २०७७/७८ को 
चैत्र भवहना सम्भ जम्भा 

१ सम्ऩजत्त कय  १९१५६४.८७ २६८८५६.७८ 

२ बलुभ तथा भारऩोत कय  ४४८९७६.८७ ८५६०३९.६ 

३ घय फहार कय  १६३९१२.८ १६६२७६.३३ 

४ फहार लफयौटी कय ६०५१३.४१ ३७७०७.४ 

५ ऩवुााधाय सेवाको उऩमोगभा राग्न ेकय ० ७१५००.० 

६ व्मावसाम यजजषे्डशन दस्तयु  ६४५००.० ५४५२०४.० 

७ अजम कय २८१६४.० १२५६०.० 

८ अजम सेवा शलु्क ९९६६०.० १६८५१०.० 

९ नक्साऩास दस्तयु १८०७५०.५६ ८८१८२.९६ 

१० लसपारयस दस्तयु ८१०८०.० २०९७०८५.० 

११ ब्मजक्तगत घटना दताा दस्तयु ९७७०.० २९२७१०.० 

१२ नाता प्रभाजणत दस्तयु ३८५०.० १३१५७५.० 

१३ अजम दस्तयु ० ३३९३३७६.९४ 

१४ प्रशासलनक दण्ड जरयवाना य जपत ० ५००००.० 

१५ अजम याजस्व २११३८३.० १०२६२०.० 

१६ फेरुज ु ० २०९७९.० 

१७ जशऺा सेवा शलु्क शैजऺक सॊस्था ५०००.० ० 

१८ अजम दस्तयु ४२९४९५.० ० 

१९ अजम लफक्रीफाट प्राद्ऱ यकभ १५०००.० ० 

जम्भा १९९३६२०.५१ ८३०३१८३.०१ 

श्रोत: याजस्व शाखा कृष्णऩयु न.ऩा., कॊ चनऩयु  

आ. व. २०७६/७७ भा आम्दानी तपा  ववजत्तम सभालनकयण (सॊघ) फाट प्राद्ऱ अनदुान रु हजायभा १५९६००, 
ववजत्तम सभालनकयण (प्रदेश) फाट प्राद्ऱ अनदुान रु हजायभा ७६८८, सशता अनदुान (सॊघ) रु हजायभा २१४७५१, 
सशता अनदुान (प्रदेश) रु हजायभा २४७६०, सभऩयुक अनदुान (सॊघ) रु हजायभा १४१००, ववशेष अनदुान (सॊघ) 
रु हजायभा ५,०००, याजश्व फाॉडपाॉड (सॊघ) रु हजायभा ८४६०१, याजश्व फाॉडपाॉड (प्रदेश) रु हजायभा २३०४, 
योमजल्ट  (सॊघ) रु हजायभा ९६ यहेको छ बने खचा तपा  ववजत्तम सभालनकयण (सॊघ) फाट प्राद्ऱ अनदुान रु हजायभा 
११७६८९, ववजत्तम सभालनकयण (प्रदेश) फाट प्राद्ऱ अनदुान रु हजायभा ३३७७, सशता अनदुान (सॊघ) रु हजायभा 
१७१४९२, सशता अनदुान (प्रदेश) रु हजायभा २२९५०, सभऩयुक अनदुान (सॊघ) रु हजायभा ०, ववशेष अनदुान 
(सॊघ) रु हजायभा ०, याजश्व फाॉडपाॉड (सॊघ) रु हजायभा ७८५३८, याजश्व फाॉडपाॉड (प्रदेश) रु हजायभा ९९९, 
योमजल्ट  (सॊघ) रु हजायभा ९६ यहेको छ ।  
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स्रोत: कृष्णऩयु नगयऩालरकाको कामाारम, २०७७ 

जचत्र ६–2: कृष्णऩयु नगयऩालरकाको आम/व्ममको वववयण 

आ. व. २०७४/७५, आ. व. २०७५/७६, य आ. व. २०७६/७७ को कुर ववलनमोजजत फजेटको आकाय हेदाा 
फड्दो क्रभभा देजखजछ । ववलनमोजजत फजेट सॊगसॊगै खचाको आकाय ऩलन फड्ने बएकोरे नगयऩालरकारे आजतरयक 
आमका स्रोत हरु ववस्ताय गदै आजतरयक आमभा तरुनात्भक वदृ्धी गयको देजखजछ । आ. व. २०७४/७५, आ. व. 
२०७५/७६, य आ. व. २०७६/७७ को तरुनात्भक तालरका देहाम फभोजजभ प्रस्ततु गरयएको छ ।  

आ.व. आजतरयक आम रू. कुर ववलनमोजजत फजेट रू. कुर खचा रू. 
२०७४/०७५ ५४४४४४६.०९ ५१८९६५७२३.०१ ४६९३६२५८३.१८ 

२०७५/०७६ २९७१६६०२.११ ६९४१६९३५४.७७ ४७२९०३७४१.३५ 

२०७६/०७७ ४२००६२१४.६३ ७४३१४७०६५.७९ ४९७७६२४७०.१२ 

जम्भा ७७१६७२६२.८३ १९५६२८२१४४ १४४००२८७९५ 

स्रोत: कृष्णऩयु नगयऩालरकाको कामाारम, २०७७ 

भखु्मता आ. व. २०७६/७७ भा प्रधानभजत्री योजगाय कामाक्रभ भापा त प्राद्ऱ तथ्माङ्क अनसुाय नगयऩालरकाभा यहेका 
काभ गने उभेयका कुर जनसॊख्मा भध्मे १,५५६ जना स्वेजच्छक फेयोजगाय यहेका छन । जस भध्मे सोवह कामाक्रभ 
भापा त १९५ जनारे योजगायी सभेत ऩाएका छन। साभाजमतामा काभ गने उभेय १५ देजख ५९ वषाका कुर 
४४,२३५ जनसॊख्मा भध्मे २५.०७ प्रलतशत जनसॊख्मा भात्र योजगाय यहेको देजखजछ । मद्यवऩ नेऩारभा कानूनरे 
तोकेको १५ देजख ५९ वषा सम्भको उभेय फाहेक फारफालरकाराई काभभा रगाउन े य जेष्ठ नागरयकहरूरे 
फाध्मतावश काभ गनुा ऩरययहेको  मथाथा छ । उक्त उभेय सभहुको ठुरो सॊख्मा फैदेशीक योजगाय (बायत) भा गएका 
कायणरे नगयऩालरकाभा उत्ऩादनशीर कामाभा राग्ने जनसॊख्माभा कलभ आएको छ य मसका कायण उत्ऩन्न हनु ेथऩ 
साभाजजक, आलथाक य भनोवैऻालनक असयहरू लनकै सॊवेदनशीर हदैु गयेका छन । अधादऺ, अदऺ य फेयोजगायको 
जनसॊख्मा उच्च हुॉदा नगयऩालरकाको ववकासभा ददघाकालरन नकायात्भक प्रबाव ऩदाछ । मसथा ददगो ववकासको रालग 
योजगायी शृ्रजना, दऺ जनशजक्त उत्ऩादन य सेवाभरुक उद्योग व्मवसामको ववकास गना ददघाकालरन कामामोजना 
लनभााण गयी राग ुगनुाऩने देजखजछ । मस प्रकायको व्मवसाम य उद्योग स्थाऩना गदाा स्थानीम श्रोत य साधनभा 

० 

५०००० 

१००००० 

१५०००० 

२००००० 

२५०००० 

ववजत्तम सभालनकयण अनदुान सशता अनदुान सभऩयुक अनदुान ववशेष अनदुान याजश्व फाॉडपाॉड योमजल्ट 

सॊघ फाट प्राद्ऱ फजेट 
मथाथा खचा 
प्रदेशफाट प्राद्ऱ फजेट 
मथाथा खचा 
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आधारयत उद्योगराई प्राथलभकता  ददनऩुदाछ । तसथा मस तपा  सम्फजजधत सयोकायवारहरूको ध्मान जान ुअत्मजत 
जरुयी छ । 

६.२. कृवष  
यावष्डम कृवष नीलत २०६१ भा देशभा बौगोलरक ववववधतारे उऩरब्ध गयाएको अवसय, कृषकहरूको राभो सभम 
देजखको ववजशष्ट अनबुव य आधलुनक कृवष प्रववलधको सदऩुमोगफाट ददगो आलथाक ववृद्ध तथा खाद्य सूयऺा कामभ गना 
सवकने सम्बावना यहेको औल्माॉइएको छ । तथावऩ कृवष उवाय बलूभको अवैऻालनक प्रमोग, प्राकृलतक प्रकोऩहरूको 
बलूभभा ऩने असयहरू, कृवष श्रभ य लसऩ हनुेहरूभा कृवष मोग्म बलूभको ऩहुॉच नहनु ुय ऩहुॉच हनुेहरूरे बलूभको प्रमोग 
गना नसक्न,ु कृवष ऺेत्रको ववकासका रालग आवस्मक बौलतक ऩूवााधायको व्मवस्था हनु नसक्न ुनेऩारभा कृवष ऺेत्रका 
भखु्म सभस्माहरू य चनुौती यहेको यावष्डम कृवष नीलत २०६१ को ऩषृ्ठबलूभ भै स्ऩष्ट उल्रेख गरयएको छ । मो सभग्र 
याष्डको कृवष ऺेत्रको आभ सभस्मा बएकोरे मस नगयऩालरकाको हकभा सभेत राग ुहजुछ । नेऩारभा कृवष ऺेत्र 
देशको प्रभखु योजगाय प्रदामक तथा कूर गाहास्थ उत्ऩादनभा प्रभखु वहस्सेदाय बै देशको अथातजत्रको भेरुदण्डको 
रूऩभा यहेको छ । ग्राभीण जनताहरूको जीवनस्तयभा प्रत्मऺ सयोकाय याख्न े कृवष ऺेत्रको आधायबतू कृवष 
तथ्माङ्कराई ग्राभीण ववकासको सूचकको रूऩभा लरन सवकजछ । खाद्यान्न तथा नगदे फारीहरू परपूर, ऩशऩुॊऺी, 
भत्स्म लसॊचाई साथै कृवष उत्ऩादन य ऺेत्रपर सम्फजधी ववववध सूचनाहरू कृवष तथ्माङ्कको ऺेत्रलबत्र ऩने बएताऩलन 
नेऩारभा सयकायी स्तयफाट यावष्डम तथा स्थानीमस्तयभा कृवष सम्फजधी सूचना तथा तथ्माङ्कको प्रभखु स्रोतको रूऩभा 
कृवष बलूभ व्मवस्थाऩन तथा सहकायी भजत्रारम य केजरीम तथ्माङ्क ववबाग यहेका छन ्। स्थानीम उत्ऩादनको फवृद्ध य 
ववकास गना फजायीकयणतपा  ववशेष ध्मान ददनऩुने देजखजछ ।  

आलथाक सवेऺण २०७३/७४ अनसुाय नेऩारको कुर ग्राहस्थ उत्ऩादनभा कृवष ऺेत्रको मोगदान २९.३७ प्रलतशत 
यहेको छ । नेऩारभा करयफ ६३ प्रलतशत जनसॊख्मा योजगायी तथा जीववकाको रागी कृवषभा लनबाय यहेका छन ्। 
वषेनी मवुा जनशजक्त ऩरामनभा फढोत्तयी, अव्मवजस्थत शहयीकयण, जग्गाको खजण्डकयण, घडेयीकयण, जग्गा फाॉझो 
याख्न ेप्रवजृत्त, सभग्र कृवष ऺेत्रका चनुौतीहरू हनु ्। कृवष ऺेत्रको ववकासका रालग आवश्मक लसॉचाई, सडक, ववजरुी, 
सॊचाय, उद्योग य फजाय व्मवसाम तथा उन्नत प्रववलधहरूभा ऩमााद्ऱ रगानी आका षण गना नसक्न ुकृवष ऺेत्रको भूरबतू 
सभस्मा हो बने कृवष ऩेशाराई प्रलतस्ऩधाा, नापाभूरक, सम्भानजनक य व्मवसावमक रुऩभा स्थावऩत गनुा ऩलन 
चनुौलतको रुऩभा यहेको छ । 

नगयऩालरकाको 65.८८ वगा वक.भी. (२६.३२ प्रलतशत) ब–ूबाग कृवषको रालग उऩमकु्त ऺेत्र यहेको छ । 
साभाजमत् कृवष प्रणारीभा भखु्म अन्न फारीहरू धान, भकै, गहुॉ आदद हनु ्। मस्तै दरहन फारीभा भास, फोडी, 
लसभी, भस्माॊग, भसुयुो उत्ऩादन हनुे गदाछ । तेरहन फारीभा तोयीको उत्ऩादन गरयजछ बने तयकायी खेती आर,ु 
्माज, काउरी, लबजडी, रसनु रगामत प्रभखु खाद्य तथा नगदे फारी हनु ्य वमनको उत्ऩादकत्व ऩलन फढी छ । 
नगयऩालरकाभा सफैबजदा धेयै ऺेत्रभा खाद्यान्न, तयकायी य परपूर फारी रगाइने गयेको छ बने तरुनात्भक रूऩरे 
जमून ऺेत्रभा दरहन य भसरा फारी रगाइन ेगयेको छ । 

बौगोलरक असभानतारे ववलबन्न स्थानहरूभा रगाउन ेफारी तथा उत्ऩादन पयक पयक हनुकुो साथै रगाउन ेसभम 
ऩलन लबन्न यहेको छ । कृषणऩयु नगयऩालरकाभा ऩलन अलधकाॊशॊ भालनसहरू कृवषभा सॊरग्न यहेका छन ्। मस 
नगयऩालरकाभा रगाईने फारीको ऺेत्रपर य उत्ऩादन सम्फजधी वववयण तरको तालरकाभा उल्रेख गरयएको छ । 
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नगयऩालरकाभा उत्ऩादन गरयने प्रभखु वहउॉदे फारीहरूभा गहुॉ, तोयी, भसयुो, जौ यहेका छन बने तयकायीभा आर,ु 
काउरी , तयकायी वीउ य भसरा फारी आदद यहेका छन ्बने नगयऩालरकाका प्रभखु वषे फारीहरूभा धान, भकै, 
कोदो, दरहन, बटभास, भास,  आर,ु भसरा फारी, अदवुा आदद छन ्। 

वारी/उत्ऩादन सभहु आलथाक वषा (२०७२/०७३) 

ऺेत्रपर (लफगाहा) उत्ऩादन (जक्वजटरभा) 

अन्न फारी 
धान ३०४५ ६०९०० 

गहुॉ १७२५ २५८७५ 

भकै २०१ १२०३ 

दरहन वारी 
भास, फोडी, लसभी, भस्माॊग, भसुयुो ४२५ ९८४ 

तेरहन वारी 
तोयी, समुाभखुी. ५६८ १८७२ 

तयकायी वारी 
आर,ु ्माज, काउरी, बण्टा, 
फजदा, गोरबेडा, याभ तोरयमा, 
साग आदी 

६५० १२५६० 

परपुर खेती 
केया, आॉऩ, सजुतरा, नास्ऩभती, 
बईुकटहय, लरची  आदी  

३६४ ७२८० 

स्रोत: कृवष ऻान केजर कञ्चनऩयु, २०७६ तथा स्थरगत स्रवेऺ ण, २०७७ 

नगयऩालरकाको कृवष उत्ऩादनभा धान, गहुॉ, भकै, दरहन, तेरहन, तयकायी, परपूर आदी नै भखु्म रूऩभा यहेको 
छ । साभाजमतमा धानभा ब्रास्ट, खैयो थो्रे, पेद कुवहने योगहरू देखा ऩयेको छ बने गहुॉभा कारो ऩोके य 
लसजदयेुजस्ता योगहरू देजखजछन ् । मसैगयी भकैभा डाॉठ वा घोगा कुवहने य तयकायी आर,ु सागऩात आददभा 
रेटव्राइट, भोजाइक, ओइराउने, खोस्टे, अल्टयनेरयमा, ड्याजम्ऩि अप, जया कुवहनेजस्ता योगहरू भखु्म रूऩभा देखा 
ऩदाछन ्। परपूरभा ववशेषगयी कोते्र, सेतो धरेु योग, बोजक ऩात गजुभुजु्ज हनु,े जया कुवहने, ओइराउने आदी 
योगहरूको प्रकोऩफाट कृषकहरू सभस्माभा ऩयेका छन ्।  

नेऩारको बौगोलरक ववववधताको कायण ववलबन्न ऺेत्रहरूभा रगाईने फारीहरू य रगाउन ेसभम पयक पयक ऩाईजछ 
। मस्तै एउटै ठाउॉको भालथल्रो भध्म य तल्रो बागभा ऩलन फारी रगाउन े य वारीको लबन्नता ऩाईजछ । मस 
कृष्णऩयु नगयऩालरकाको फारीको सभमअनसुाय फारी ऩात्रोको वववयण तर तालरकाभा देखाईएको छ । 
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सभम लसभा वक्रमाकराऩ 

जेष्ठ देखी असाय भकैको झाय लनकाल्ने, धानको लफउॉ याखने तथा फाॉझो खेत जोत्न े

असाय देखी बार भकै वट्ने तथा जम्भा गने, धानको लफउ यो्ने तथा धान गोड्ने 
असोज देजख भॊलसय धान लबत्राउने 
भॊलसय देजख ऩौष गहुॉ छने तथा तयकायी खेती गने 

भाघ देजख पाल्गनु फन व्मवस्थाऩन 

चैत्र देजख फैशाख गहुॉ काट्ने तथा भकै छने 

स्रोत: कृवष ऻान केजर कञ्चनऩयु, २०७६ तथा स्थरगत स्रवेऺ ण, २०७७ 

नावऩ ववबागरे २०७४ भा गयेको ब-ूउऩमोग वगॉकयण अनसुाय कृषीमोग्म जलभनराइ देहाम फभोजजभ ५ तहभा 
वगॉकयण गरयएको छ ।  

 

भालथको फलगाकयण अनसुाय कृष्णऩयु नगयऩालरकाको कृवष ब-ूउऩमोगको फगॉकयण लनम्न तालरकानसुाय यहेको छ । 

तह १  

(Level 1) 

तह २ 
(Level 2) 

तह ३  

(Level 3) 

तह ४ (Level 4 Cropping Pattern) 

Monsoon-Winter ऺेत्रपर 
(लफगाहा) 

कृवष ऺेत्र 
(Agricultur

al Land 

Use) 

तयाइ खेती 
(Tarai 

Cultivation) 

लसभसाय खेती (Wet Land Cultivation) 

ऺेत्रपर :  २५८३८. ५१ ववगाहा 
धान-ऩयाजजत फारी 84.44929 
धान-तेरहन 356.5616 
धान-आर ु 39.06383 
धान-आर-ुतयकायी 551.7412 
धान-दरहन 315.1959 

 

 
तह ५ : फालर लतव्रता (Cropping Intensity - Light, Medium, Intense) 

जमनु भध्ममभ  उच्च 

 तह ४ : फालर तथा फालर रगाउन ेतरयका (Crops and Cropping Patterns) 

 तह ३ : लसॊजचत ऺेत्र (Irrigated Cultivation and Dry Land Cultivation) 
लसॊचाइ सवहतको खेती (I) सखु्खा तथा लसॊचाइ नबएको खेती (D) 

 तह २ : तयाइ खेती (T) ( Terai Cultivation) 

 तह १ : कृवष ऺेत्र (Level 1: Agricultural Area Classification) 
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धान-गहुॉ-गेडागडुी 9.410674 
धान-गहुॉ 23751 

सखु्खा खेती (Dry Land Cultivation) 

ऺेत्रपर :  ७७.७६ ववगाहा 
भकै-तेरहन 25.69105 
भकै-दरहन 6.035919 
दरहन-ऩयाजजत फारी 84.44929 
परपुर 32.7994 
उख ु 43.21502 

लभश्रीत खेत (Mixed Land Cultivation) 

ऺेत्रपर :  ११६.२९ ववगाहा 
धान-दरहन 315.1959 
भकै-तेरहन 25.69105 
तयकायी 241.9611 
तयकायी 432.3308 
दरहन-ऩयाजजत फारी 84.44929 

स्रोत: कृवष ऻान केजर कञ्चनऩयु, २०७६ तथा नाऩी ववबाग, २०७७ 

कृष्णऩयु नगयऩालरका चयेु बावय य तयाइ छेत्रभा अवजस्थत नगयऩालरका हो । भखु्म रुऩभा मसको उत्तय ऩजिभी 
तथा याजभागाको दजऺण तपा को ब-ूबाग उवायशीर बभूीको रुऩभा यहेको छ । कुर कृषक भध्मे ५४% कृषकहरु 
लसॊचाइको रागी नदीनारा एवभ ्फोरयिभा लनबाय छन बने ४६% कृषकहरु लसचाइका रालग फषे झरयभा लनबाय छन ्। 
मस नगयऩालरकाभा यहेका ववलबन्न नदीनाराहरु भध्मे भोहना, भछेरी, फनया, टेडरुा आदी नदीहरु लसॊचाइका भखु्म 
श्रोतका रुऩभा यहेका छन ्। लसॊचाइको सवुवधा नऩगुेका कृषकहरु दइु फारी (गॉह ु य भकै) तथा लसॊचाइ बएका 
स्थान हरुभा भखु्मता लतन फारी (धान, गॉह,ु य भकै) रगाउनका साथ साथै तयकायी एवभ दरहन हरु रगाउन े
गरयएको छ ।  

नगयऩालरकाको २९.६६ प्रलतशत ऺेत्रपर खेती मोग्म जलभनरे ओगटेको छ । कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा यहेको 
उवाया ऺेत्रराई वैऻालनक कृवष प्रणारीभा आधारयत बई ऩूणा सदऩुमोग गना सवकएको छैन । नगयऩालरकाको फेसी 
तथा लबयारो ब–ूबागभा खाद्यान्न फारी, नगदे फारी तथा परपूर य तयकायीको रालग उवाय बलूभ ऩाइजछ बने वन 
ऺेत्ररे ढाकेको ऺेत्रहरूभा डाॉरेघाॉस य खयघाॉसको रालग उवायता यहेको ऩाइजछ । नगयऩालरका उऩरब्ध खेलतमोग्म 
जलभन य लसॉचाईको उऩमोग गना सके कृवषभा याम्रो सम्बावना यहेको छ ।  

ऩयम्ऩयागत कृवष फजायीकयणभा उत्ऩादकहरूरे असॊगठीत रूऩभा आफ्नो उऩजको आपैं  फजायीकयण गने चरन लथमो 
तय ऩलछल्रा ददनभा ववववध खारे फजाय शृ्रॊखरा ऩाय गदै कृवष उऩजहरूको फजायीकयण प्रचरन ववकास हनु थारेको 
छ । मद्यवऩ आजसम्भ ऩलन व्मवजस्थत कृवष फजाय लनभााण बई नसके ऩलन फन्ने य फनाउन ेददशाभा बएका प्रमत्नहरूरे 
कृवष फजायको क्रलभक ववकासभा टेवा ऩमुााएका छन ्। कृवष उऩज फजायीकयणका ढाॉचाहरूरे एकरे अकोराई 
ववस्थाऩन गयेका छैनन,् तय एकरे अकााको ववकास गना ऩरयजस्थलत लनभााण गयेका छन ्। नगयऩालरकाभा ववलबन्न 
स्थामी अस्थामी कृवष फजायहरूफाट कृवष रगामत अजम वस्तहुरूको (तयकायी, आर,ु परपूर तथा दैलनक उऩबोग्म 
अजम वस्तहुरू) फजायीकयण हनुे गयेको देजखजछ । मस नगयऩालरकाभा हार सम्भ औऩचारयक रुऩभा कृवष फजायहरू 
राग्ने गयेको ऩाइएको छैन तय नगयऩालरका स्तयको फजाय सॊचारन गने मोजना यहेको छ ।   
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कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा कृवष ऩेशा अगाल्ने ऩरयवायको सॊख्मा उच्च यहेको छ । कृवष ऩेशाभा सॊरग्न श्रभ शजक्त 
उच्च यहेको मस नगयऩालरकाभा कृवष व्मवसामराई प्रोत्साहन गने उद्देश्मरे नगयऩालरकाभा ववलबन्न ऺेत्रराई कृवष 
ऩकेट ऺेत्रको रूऩभा ववकास गयी नगदे, तयकायी, परपुर, खाद्यान्न, भौयी ऩारन, अरैचीजस्ता कृवष उत्ऩादनको 
ववृद्ध गना सक्ने प्रसस्त सॊम्बावना देजखजछ । मस नगयऩालरकाभा केया ऩाकेट ऺेत्र तथा तयकायी ऩाकेट ऺेत्र गरय २ 
प्रकायका ४ वटा ऩाकेट ऺेत्र लनयधारयत गरयएकोछ । मस नगयऩालरकाभा यहेका ऩकेट ऺेत्रको वववयण तऩजशर 
फभोजजभ नक्शाकॊ नभा देखाइएको छ ।  

 

क्र.स. कृषक उद्यभी तथा फचत सभूहको नाभ ठेगाना 
१ कृष्णऩयु भवहरा कृषक स.स.लर. कृष्णऩयु-०१ 

२ फयऩीऩर कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-०१ 

३ सजुदय कृष्णऩयु कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-०१ 

४ गडलफजरुा दलरत कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-०२ 

५ जम पुरफायी कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-०२ 

६ कोइयार फोजझमा कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-०४ 

७ रखवायी कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-०४ 

८ साना वकसान कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-०५ 



 

 कृष्णऩयु नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयण 

 

59 
 

९ नव प्रगलत भवहरा कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-०६ 

१० ववश्वज्मोती कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-०८ 

११ साना वकसान कृवष स.स.लर. कृष्णऩयु-०८ 

१२ जम वकसान कृषक स.स.लर. कृष्णऩयु-०९ 

स्रोत: कृवष ऻान केजर कञ्चनऩयु, २०७६ तथा स्थरगत स्रवेऺ ण, २०७७ 

नगयऩालरकाका कुर १४९४५ घयधयुीहरू भध्मे ११३५० अथाात ्८२.५ प्रलतशत ऩरयवायहरू कृवषभा आफद्ध यहेका 
छन ्बन े३५९५ अथाात ्१७.७ प्रलतशत घयऩरयवायहरू कृवषभा आफद्ध छैनन ्। ववशेषगयी सफैबजदा फढी जनसॊख्मा 
बएको वडा नॊ. ५ को फजाय ऺेत्रभा ववलबन्न स्थानफाट आई व्माऩाय, अध्ममन, योजगाय वा नोकयी गने ऩरयवायको 
सॊख्मा धेयै यहेकारे कृवषभा आफद्ध नयहेको ऩरयवाय ८३.८ प्रलतशत यहेको छ । नगयऩालरकाका अजम वडाहरूभा 
बने कृवषभा आफद्ध ऩरयवायको सॊख्मा फढी देजखजछ । तथ्माङ्करे यावष्डमरुऩभा अलधकाॊश जनसॊख्मा कृवषभा सॊरग्न 
बएको देखाए ऩलन मस नगयऩालरकाभा कृवष ऩेशाभा सॊरग्नको सॊख्मा तरुनात्भकरुऩभा कभ देखाउॉछ । कृवष 
प्रणारीभा यहेका सभस्माहरू जस्तै लनवााहभखुी खेती, भर ववउ ववजनको सभस्मा, प्रववलधको सभस्मा, तालरभ, 
फजायीकयण बण्डायण तथा फजाय भूल्मभा हनुे अजस्थयता, कृवष फीभा, ऋण आदीभा बएका सभस्माका कायण कृवषभा 
आकषाण बजदा ववकषाण फढी यहेकारे क्रभश ः् तथ्माङ्क घटेको छ । ववगतभा बजदा खेतीऩातीभा सॊरग्न घयधयुीको 
सॊख्मा क्रभश कभ हुॉदै गएको देजखजछ । मसको कायण कृवषभा अऩेऺाकृत आम्दानी नहनु ु य अजम ऩेशा य 
योजगायीका अवसयहरू सभेत ववृद्ध हनु ुहनु ्। तसथा व्मवजस्थत कृवष गरुुमोजना लनभााण गयी नगयऩालरकाका कृवष 
मोग्म ऺेत्रहरूभा कृवष उत्ऩादन ददगोरुऩभा ववृद्ध गना स्थानीम सयकाय अग्रसय हनुऩुने देजखजछ । वववयण तालरकाभा 
प्रस्ततु गरयएको छ ।  

क्र.सॊ. वववयण ऩरयवाय सॊख्मा प्रलतशत 

१ खेतीऩाती १०१०६ ७३.४ 

२ ऩशऩुारन ५२३ ३.८ 

३ कुखयुा ऩारन २०१ १.५ 

४ भाछा ऩारन २२ ०.२ 

५ अजम ४९८ ३.६ 

जम्भा ११३५० ८२.५ 

स्रोत् कृवष सेवा केजर, कॊ चनऩयु तथा घयधयुी तथ्माङ्क सङ्करन, २०७७ 

६.३. ऩशऩुारन 
नगयऩालरकाभा ववशेषगयी गाई, बैँसी, फाख्रा, फॉगयु नै महाॉका भखु्म घयऩारवुा जनावय हनु । मसफाट 
नगयऩालरकाफासीहरूको जीववकोऩाजानभा उल्रेख्म सधुाय बैयहेको छ । ऩशजुजम उत्ऩादनहरू जस्तै, दधु, दही, घ्मू 
तथा भासकुा रालग कुखयुा, फॊगयु, खसी, फोकाहरूको लफक्रीफाट आम्दानी फढेको देजखजछ । महाॉ डेयी उद्योग, 
व्माऩारयक पाभा, गाई, बैसी, कुखयुा पाभाहरू रगामतका कृवषजजम उद्योगहरू यहेका छन । त्मस्तैगरय बेटेनयी सेवा 
ऩलन नगयऩालरकाभा उऩरब्ध यहेको छ । नगयऩालरकाभा ऩशऩुारन अलधक भात्राभा हनुे गयेको देजखजछ ।  
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नगयऩालरकाभा ऩारन गरयने भखु्म ऩशऩुॊऺीहरूभा गाई, बैंसी, फाख्रा, बेंडा, कुखयुा, हाॉस आदद यहेका छन ् । 
साभाजमतमा व्मवसावमक ऩशऩुारनको ववकाससॉगै वणाशॊकय तथा उन्नत जातका ऩशहुरू ऩाल्ने गयेको ऩाइजछ । गाई 
बैंसीभा कृलत्रभ गबााधान सेवा उऩरब्ध हनु ु तथा फाख्रा य फॊगयुतपा  उन्नत जातका बारेहरूसॉग प्रजनन ् गयाउने 
ऩरयऩाटीको सरुुवात बएको हुॉदा मी जातका जनावयहरूभा वणाशॊकयको सॊख्मा फढ्दो छ । तथावऩ फॉधवुा ऩशऩुारन 
ऩद्धलतको कभी, कभजोय ऩश ुस्वास्थ्म व्मवस्थाऩन, कुऩोषण तथा ऩशऩुारन सम्फजधी प्राववलधक ऻान तथा चेतनाको 
अबावको कायण वणा शॊकयफाट उत्ऩादनभा खासै उत्साह थवऩएको अवस्था छैन । त्मसैगयी ठूरो सॊख्माभा यहेका 
कभ उत्ऩादक जनावयहरूरे अऩेऺाकृत फढी उत्ऩादक जनावयहरूको आहाया खाई ददन ेहुॉदा सफै जमून उत्ऩादक 
जनावयहरूराई हटाएय उन्नत जातको जनावय वकनेय ऩाल्दा उजचत हजुछ । तसथा नश्ल सधुायभापा त ्नमाॉ जजजभएका 
जनावयका फच्चाहरू बववष्मको याम्रो भाउभा ववकलसत गने कुया भध्मनजय गयी थऩ कामाक्रभहरू सॊचारन गनुा 
आवश्मक छ । 
सायाॊशभा, ववगतका वषाहरूभा नगयऩालरकाको ऩशऩुारन ऺेत्ररे क्रभश प्रगती गयेको छ जसरे गदाा ऩशऩुॊऺीजजम 
उत्ऩादनभा ऩरयभाणात्भक ववकास सम्बव बएको छ । तय हारको ऩरयभाणात्भक ववकासको गलत ससु्त छ । 
ऩशऩुारन ऺेत्रभा क्रलभक रूऩभा व्मवसावमकता थवऩएको छ तय ऩशऩुॊऺीजजम उत्ऩादन प्रशोधनका रालग उद्योग 
स्थाऩना खासै हनु सकेको ऩाईँदैन । त्मसैगयी ऩशऩुारनतपा  गणुात्भक ववकासको खाॉचो सवात्र भहससु गरयएको छ 
। ऩशऩुारनसॉग आवद्ध श्रलभक तथा भवहरा वगाहरूको उत्ऩादकत्व अलत जमून हनु,ु मवुा वगाहरू ववदेश ऩरामन हनु ु
य सो अनरुूऩ ऩशऩुारनभा माजजत्रवककयण हनु नसक्न,ु ऩश ुऩारन ऺेत्रभा ऩूॉजी रगानीको आकाय धेयै सानो हनु ुतथा 
जनभानसभा ऩशऩुारनको कृवष अथातजत्रभा मोगदानको फायेभा अऻानता आदद कायणरे गदाा ऩशऩुारन ऺेत्रफाट 
आशातीत उऩरजब्ध हालसर हनु सवकयहेको छैन ।  

क्र.सॊ. वकलसभ सॊख्मा उत्ऩादन 

१ ऩशधुन स्थानीम उन्नत जम्भा दधु लर. भास ुके.जी. उन के.जी. 

क गाईबैसी १७७८६ २२४६९ ४०२५५ १२०७६५   

ख गोरुयाॉगा ५०४६ १०२५ ६०७१    

ग फोका, खसी, फाख्रा ९४८७ ५६८९ १५१७६    

घ बेडा चेंग्रा ३५६८  ३५६८  ७४००  

ङ सुॊगयु फॊगयु ४५८७ १२५७ ५८४४  २४००००  

२ ऩॊऺी स्थानीम उन्नत जम्भा अण्डा सॊख्मा भास ुके.जी. 

क कुखयुा १२३१० १८३९० ३०७०० १००००००  ५०९७५ 

ख हाॉस ३२४७  ३२४७ ३२०००  ६००० 

३ भाछा २०१४ ३०२४० 32254   ७५००० 

क भौयीघाय १२६ ६० १८६ भह के.जी. २१७८ 

स्रोत: ऩश ुसेवा केजर कामाारम, तथा घयधयुी तथ्माङ्क सङ्करन, २०७7 
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कृषकहरूको भखु्म आम्दानीको स्रोतको रूऩभा यहेको ऩशऩुॊऺीहरूको ऩारन मस नगयऩालरकाभा प्रभखु रुऩभै गरयजछ 
। ऩशभुा राग्ने योगहरू ऩशऩुारन व्मवसामको सभस्माको रूऩभा यहेको देजखजछ । ऩशऩुारनको ववशेष जशऺाको 
कभीरे मो व्मवसामराई ऩछाडी ऩारययहेको छ तय ऩयम्ऩयागत ऩशऩुारन बजदा केवह सधुाय बएको छ । 
नगयऩालरकाभा देजखने ऩश ुयोगहरूभा येववज, खोयेत, वऩवऩआय, स्वाइन वपवय, भ्मागतेु, चयचये, नाम्रे, भाटे, थनुेरो, 
प्रजनन ्सम्फजजध य जकुा ऩदाछन ्। नगयऩालरकाको वन जॊगरसॉग जोलडएका वडाहरूभा एजटी येजजव खोऩ रगाउनऩुने 
देजखजछ बने खोयेत वऩवऩआय स्वाइन वपवयजस्ता अत्मजत सॊक्राभक योगको प्रकोऩ ऩलन मस  नगयऩालरकाभा  त्मजत्तकै 
यहेको ऩाइजछ । मसका कायणहरूराई हेदाा, ऩशकुो अवाजछछत आवत जावत तथा आमात, दमलनम व्मवस्थाऩन, 
खोऩ रगाउनऩुछा बन्ने चेतनाको कभी, आदद भान्न सवकजछ । वम योगको लनमजत्रणका रालग जजल्रा ऩश ु सेवा 
कामाारमफाट लनयजतय प्रमास बैयहेको देजखजछ । 

जजवाणफुाट हनुे योगहरूभध्मे भ्मागतेु्त, चयचये ववरुद्ध मस नगयऩालरकाको वकसानहरूरे खोऩ रगाउने गयेको 
ऩाइजछ । ताऩलन मी योगहरू पाटपुट रूऩभा देजखने गयेका छन ्। नगयऩालरकाभा स्वाइन वपवय, खोयेत, येववज 
ववरुद्धको खोऩकामा सभेत नगयऩालरकाको ववलबन्न वडाहरूभा सभेत सॊचारन गना सकेभा धेयै हदसम्भ योग लनमजत्रण 
कामा सपर हनुे देजखजछ । साभाजमतमा ऩशऩुॊऺीभा ठूरो भहाभायी पैलरएको ऩाइॉदैन । तथाऩी महाॉका 
ऩशऩुॊऺीहरूभा खोयेत, भ्मागतेु, चयचये, नाम्रेजकुा, येवीजजस्ता योगहरूको प्रकोऩ यहेको छ बने ऩॊऺीहरूभा भरुत 
यानीखेत, गम्फोया, लसआयडी य फडाफ्रू भखु्म रूऩभा राग्ने गयेको छ । 

क्र.स. योग ऩशऩुजछी अजम 

१ Liver Fluke गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

२ HSABQ गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

३ Pramphistomom गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

४ Nerves Sign गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

५ Respiratory Sign गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

६ Cocciodiosis    हाॉस तथा कुखयुा  

७ Skin Lesions    हाॉस तथा कुखयुा  

८ Wound/Abscess गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

९ Red Urine गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

१० Abortion गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

११ Warble Infestation गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

१२ Diarrhoea गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

१३ Infertility गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

१४ Mastitis गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

१५ Distocia गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

१६ Prolapse गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

१७ Retained Placenta गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

१८ Mange गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

१९ Rabis गाइगोरु बैंसी फाख्रा  कुकुय 

२० Tick/Lice(External Parasite) गाइगोरु बैंसी फाख्रा हाॉस तथा कुखयुा  
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२१ Intestinal Helmenthis    हाॉस तथा कुखयुा  

२२ Orf   फाख्रा   

२३ Parasitic Gastroenteritis गाइगोरु बैंसी फाख्रा  सुॉगयु 

२४ Anoestrous गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

२५ Indigestion/Anorexia गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

२६ Tympany/Bloats गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

२७ Magout wound गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

२८ Cough गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

२९ Pnoumonia गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

३० Gumbarrow    हाॉस तथा कुखयुा  

३१ Cyst गाइगोरु बैंसी फाख्रा   

३२ FMD   फाख्रा   

३३ PPR   फाख्रा   

३४ Ranikhet    हाॉस तथा कुखयुा  

३५ CRD    हाॉस तथा कुखयुा  

स्रोत: ऩश ुसेवा केजर कामाारम, २०७7 

मस नगयऩालरकाभा ववलबन्न ऩशऩुॊछी ऩारन कृवष पाभाहरू यहेका छन ्। ऩशऩुॊऺी ऩारन व्मवसामरे नगयऩालरकाको 
तथा देशको नै आलथाक ववकास गने बए ऩलन नगयऩालरकाभा व्मवसावमक कृवष पाभाहरूको ववकास हनु सकेको छैन 
। नेऩार एक कृवष प्रधान देश बएकोरे कृवष व्मवसामभा ववकासको धेयै सम्बावना यहेको छ । मस नगयऩालरकाभा 
व्मवसावमक रुऩभा कुखयुा य फाख्रा ऩारनको सरुुवात बएको छ । जसको वववयण तरको तालरकाभा उल्रेख 
गरयएको छ ।  

क्र.सॊ कृषकको नाभ पायभको नाभ ठेगाना सॊख्मा 
रेएसा 

१ ऩलुनयाभ चौधयी डेलफट ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —५ ४००० 

२ लभरन चौधयी लभरन ऩोल्ट्री पाभ कृष्णऩयु —५ २००० 

३ ऩजुसीमा चौधयी दवहत ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —५ ८००० 

४ कभर चौधयी  कृष्णऩयु —५ २५०० 

५ ऻानेजर चौधयी  कृष्णऩयु —४ १००० 

६ जशवयाज याना सयस्वती ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —४ ३००० 

७ ददऩक चजद लड.वव.ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —५ १००० 

८  कववय ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —२ १००० 

९ यववजर खडका, आय.वव.एग्रो ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —९ १५००० 

१०  सदुदऩ ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —८ ४५०० 

११ याभ लसह धाभी लड.जे. ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —१ २००० 

१२ लफय फहादयु फढुा  कृष्णऩयु —१ १००० 

१३ याभ फहादयु थाऩा  कृष्णऩयु —२ १२०० 

१४  जज.आय. एग्रो पाभा कृष्णऩयु —७ १६०० 
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१५ भामा चौधयी (हेभयाज चौधयी  कृष्णऩयु —७ १४०० 

१६ खसुीयाभ चौधयी के.आय.ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —५ ३००० 

१७ वटकायाभ चौधयी यचना ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —५ १५०० 

१८ हयेजर वोहया  कृष्णऩयु —४ ३००० 

१९ लबभ चराउने भूनार ऩोल्ट्री पाभ कृष्णऩयु—५ २३०० 

२० याकेश बण्डायी  कृष्णऩयु —२ १००० 

२१ खजुशयाभ चौधयी जमू चौधयी ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —५ ३००० 

२२ कभर चौधयी अलनश ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —५ ३००० 

ब्रोइरसा 
१ फवुद्धयाभ चौधयी  कृष्णऩयु —५ १००० 

२ चक्र ठकुयाठी  कृष्णऩयु —५ १००० 

३ बवुन लसहॊ  कृष्णऩयु —५ ८०० 

४ शॊकय खडका  कृष्णऩयु —५ १००० 

५ दठकायाभ चौधयी  कृष्णऩयु —५ ८०० 

६ प्रकाश कडार  कृष्णऩयु —५ ८०० 

७ बक्तयाज चौधयी  कृष्णऩयु —५ ५०० 

८ लफक्भ चौधयी  कृष्णऩयु —५ ६०० 

९ डम्फय साउद  कृष्णऩयु —५ ८०० 

१० ददवान लसह काकी  कृष्णऩयु —५ ८०० 

११ रार भहया  कृष्णऩयु —५ ८०० 

१२ गणेश भहया  कृष्णऩयु —५ ८०० 

१३ गोलफजद चौधयी  कृष्णऩयु —५ ५०० 

१४ बावना चतौधयी  कृष्णऩयु —५ ५०० 

१५ मऻ याज ऩाण्डेम  कृष्णऩयु —५ ८०० 

१६ ददऩक भहया  कृष्णऩयु —५ ८०० 

१७ कैराश याना  कृष्णऩयु —५ ५०० 

१८ रलरता चौधयी  कृष्णऩयु —५ ५०० 

१९ ऻानेजर चोधयी  कृष्णऩयु —२ ५०० 

२० ददऩक लफष्ट  कृष्णऩयु —२ १००० 

२१ डभन चजद  कृष्णऩयु —२ ८०० 

२२ नववन ऩाण्डेम  कृष्णऩयु —२ ८०० 

२३ शॊकय फभ  कृष्णऩयु —२ ५०० 

२४ नय फहादयु देउवा  कृष्णऩयु —४ ५०० 

२५ याभ फहादयु कुवॉय  कृष्णऩयु —४ ५०० 

२६ हयेजर यावर  कृष्णऩयु —४ ५०० 

२७ खडक भहया  कृष्णऩयु —४ ८०० 

२८ चक्र देउवा  कृष्णऩयु —४ ८०० 

२९ तेज साउद  कृष्णऩयु —४ ८०० 

३० ऩलफत्रा यावर  कृष्णऩयु —४ ८०० 

३१ गजेजर खडका खद्ऱड ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु —४ ५०० 

३२ तायानाथ वव.क.  कृष्णऩयु —६ ५०० 

३३ गोववजद वव.क.  कृष्णऩयु —६ ८०० 

३४ सॊजतोश चौधयी  कृष्णऩयु —६ ५०० 
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३५ दान फहादयु फढुा  कृष्णऩयु —१ ५०० 

३६ यभेश फढुा  कृष्णऩयु —१ ५०० 

३७ याज ुभहया  कृष्णऩयु —१ ३०० 

३८ खगजेर प्रसाद चौधयी शबुभ ्ऩोल्ट्री वपड एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु —६ २००० 

३९ गोयख अलधकायी 
शबुभ ्ऩोल्ट्री वपड एण्ड भास ुप्रोसोधन केजर 
स्रामसा 

कृष्णऩयु —६ १००० 

४० शॊकय साकी ववभाा देवी ऩोल्ट्री एण्ड वॊगयुऩारन पाभा कृष्णऩयु—१ १५०० 

४१ यभेश फढुा  कृष्णऩयु—१ ८०० 

४२ बीभ फहादयु फढुा  कृष्णऩयु—१ ५०० 

४३ दान फहादयु फढुा  कृष्णऩयु—१ ७०० 

४४ रलरत फढुा ववयाज ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—१  

४५ ववय फहादयु ऐडी गणेश ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—१  

४६ वसजजत देवी लफष्ट लडराशैलन ऩशऩुॊऺी ऩारन पाभा कृष्णऩयु—१  

४७ ववभरा देवी साउद साउद ऩशऩुॊऺी पाभा कृष्णऩयु—१  

४८ जगददश लसह यावर नववन ऩशऩुॊजऺ पाभा कृष्णऩयु—१  

४९ रक्ष्भी कुभायी बाट वप्रजसीऩल्स लबजन एग्रो पाभा कृष्णऩयु—१  

५० ववय फहादयु भहया बऩूेजर कृवष तथा ऩॊऺी पाभा कृष्णऩयु—१  

५२ नजदयाभ साउद साउद ववकास पाभा कृष्णऩयु—१  

५३ याभ दक्त बट्ट स्वयोजगाय ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—१  

५५ कभरे लफष्ट ददनेश ऩोल्ट्री पाभा एण्ड कवटङ सेजटय कृष्णऩयु—१  

५६ जगददश लसह यावर स्थानीम ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—१ ५०० 

५७ तेज फहादयु साउद  कृष्णऩयु—४ १७०० 

५८ टॊक याज खड्का खड्का ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—४ १००० 

५९ खडक फहादयु भहया  कृष्णऩयु—४ ३५० 

६० शॊकय फहादयु खडका मस.मस.वऩ.खडका ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—४ १००० 

६१ गजेजर खडका खद्ऱडी ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—४ १००० 

६२ जानकी ओझा  कृष्णऩयु ३ ४०० 

६३ हरयश लसह धाभी  कृष्णऩयु ३ ७०० 

६४ शॊकय फहादयु फभ सभैजी कुखयुा पाभा कृष्णऩयु—२ ६०० 

६५ काशी भहया  कृष्णऩयु—१ ४०० 

६६ ईजर जीत वव.क.  कृष्णऩयु—१ ५०० 

६७ कभर लफष्ट  कृष्णऩयु—१ ४०० 

६८ देवकी वोहया(भहया) उत्सफ ऩोल्ट्री तथा वॊगयु पाभा कृष्णऩयु—१ १००० 

६९ भजज ुचौधयी ऩोल्ट्री पाभ कृष्णऩयु—९ ५०० 

७० गोयख अलधकायी ऩोल्ट्री पाभ कृष्णऩयु—४ ६०० 

७१ प्रभे वोहया ऩोल्ट्री पाभ कृष्णऩयु—४ ७०० 

७२ नायत ओड ऩोल्ट्री पाभ कृष्णऩयु—४ ५०० 

७३ वकसन वव.क. ऩोल्ट्री पाभ कृष्णऩयु—४ ५०० 

७४ लसता वव.क. लसद्धाथा ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—४ ७०० 

७५ वकयन फहादयु लफष्ट रोकेश ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—४ १४०० 

७६ रार फहादयु खड्का ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—४ ५०० 

७७ हरय बाट ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—७ १२०० 

७८ सयेुश चौधयी  कृष्णऩयु—७ ८०० 
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७९ तरुसी बण्डायी  कृष्णऩयु—४ १००० 

८० धन फहादयु वोहया  कृष्णऩयु—१ १२के.जी 
 धन फहादयु वोहया  कृष्णऩयु—१ ५०० 

८१ डब्फर फढुा  कृष्णऩयु—१ ७०० 

८२ नायत फढुा  कृष्णऩयु—१ ५०० 

८३ वक्रभ थाऩा  कृष्णऩयु—१ ६०० 

८४ केशफ लसह भहता फयामर कुखयुा तथा वॊगूय पाभा कृष्णऩयु—१ ९०० 

८५ ददधे भहत्ता कैरऩारऩोल्ट्रीपाभा कृष्णऩयु—५ १५०० 

८६ हरय प्रसाद बट्ट लधयेजर ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—५ १००० 

८७ सऩुरयमा चौधयी सऩुरयमा ऩोल्ट्रीपाभा कृष्णऩयु—५ १५०० 

८८ ऩूयन शाही शाही रोकर कुखयुा पाभा कृष्णऩयु—४ ११०० 

८९ रलरत फ. चौधयी कुस्भी ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—५ ७०० 

९० तेज फहादयु यावर ग्वासी टे«डसा कृष्णऩयु—४  

९१ हरयना चौधयी फखरयमा फाख्रा तथा ऩशऩुॊऺी पभा कृष्णऩयु—१ १००० 

९२ चजरदेव ऩनेरु  कृष्णऩयु—५ ७०० 

९३ जानकी देवी देउवा जेम्स ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—४ ८०० 

९४ गणेश फ.साउॉद कासीका ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—४ ४०० 

९५ वटकायाभ यावर  कृष्णऩयु—४ ३०० 

९६ भगृजेर लसॊह सवुाण ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—४ १००० 

९७ मादफ लगयी  कृष्णऩयु—७ ७०० 

९८ टेक बण्डायी बण्डायी ऩोल्ट्रीपाभा कृष्णऩयु—७ ५०० 

९९ बान लसह ववष्ट  कृष्णऩयु—७ ५०० 

१०० कयन ववष्ट  कृष्णऩयु—७ ८०० 

१०१ घभुन याना  कृष्णऩयु—७ १५०० 

१०२ अजज ुधाभी ददवास ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—७ १००० 

१०३ लफयबर याना    

१०४ छिा याना याना ऩोल्ट्री पाभ कृष्णऩयु—२ १००० 

१०५ जम फहादयु चजद लगयीयाजऩोल्ट्रीपाभा कृष्णऩयु—२ २०० 

१०६ गोऩार बायती रोकर लगरययाज कृष्णऩयु—२ ४०० 

१०७ ददधा फहादयु साउद  कृष्णऩयु—९ ३५० 

१०९ ऻानेजर चौधयी  कृष्णऩयु—२ ९०० 

११० अजज ुधाभी धाभी ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—७ ८०० 

१११ ददऩक ओड लनशाजत ऩोल्ट्रीपाभ कृष्णऩयु—७  

११२ उलभारा कुवॊय यावर यावर ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—४  

११३ जम प्रकाश ढाॊट  कृष्णऩयु—४  

११४ ह्री लसॊह धाभी अनसु्का ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—०८  

११५ लफखा फ. धाभी ददबाष ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—०७  

११६ बान फ. बाट ऩववत्र ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु—०७  

११७ ऩावालत देवी बट्ट हनैुनाथ कुखयुा ऩारन पाभा कृष्णऩयु ५ १५०० 

११८ नवयाज जोशी जम गपुा केदाय ऩोल्ट्री पाभा कृष्णऩयु ५ ४०० 

११९ रक्ष्मभण वडु  कृष्णऩयु ५ ४०० 

१२० ददऩक याज वड ु  कृष्णऩयु ५ ४०० 

१२१ हेभयाज ऩाण्डेम श्रीमा ऩोल्ट्री पभा कृष्णऩयु—५ ३००० 
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१२२ कृष्ण फहादयु ऐय सहश्रीलर∙ ववयवेतार कृवष तथा ऩशऩुारन पाभा कृष्णऩयु-५  

१२३ दम्भयी देफी एय लफनोद ऩोल्ट्री पभा कृष्णऩयु-७ २००० 

१२४ वप्रमा ऩाण्डेम ऩमाा कृवष तथा ऩश ुऩजछी पभा कृष्णऩयु-४ ३५० 

स्रोत् ऩश ुसेवा शाखा, कृष्णऩयु नगयऩालरका, २०७७ 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा ऩशऩुारन एक प्रभखु व्मवसामको रूऩभा ऩूणारुऩभा ववकास बएको छैन । तय मस 
नगयऩालरकाभा कृषकरे आफ्नो आफ्नो आवश्मकता ऩरयऩलुता रालग गाई बैंसी ऩारन गयेको ऩाइजछ । दगु्ध 
फजारयकयणको रालग नगयऩालरकाभा फजायको ववकास बएको ऩाईदैन । स्थानीम स्तयभा उत्ऩाददत केही दधु स्थानीम 
फजायभा ऩसररे सानो ऩरयभाणभा प्रमोगभा ल्माएताऩलन अजम घयभा नै ववलबन्न वकलसभरे प्रमोग गयेको ऩाइजछ । 
नगयऩालरकाको लनजी स्तयका रघ ुदगु्ध उद्योगहरूको स्थाऩना बई नगयऩालरकाका ग्राभीण दधुको केही बागरे सफर 
फजाय सञ्जार ऩाउन सपर बएको छैन । नगय ववकासको रालग ऩशऩुारन व्मवसामभा सम्बावना यहेता ऩलन 
मसराई सपर फनाउन सकेको देजखॉदैन मसथा नगयऩालरकाभा यहेको सॊबाव्मताराई वास्तववकताभा फदल्न कदभ 
चाल्न ुऩने देजखजछ ।  

क्र.सॊ दूध वववक्र कतााको नाभ,थय ठेगाना दूध वववक्र लर. दैलनक 

१ श्री धन फहादयु फढुा कृष्णऩयु —१ ५०  

२ श्री लफसन फहादयु फभ कृष्णऩयु —४ २५० 

३ श्री नफयाज बट्ट कृष्णऩयु —४ ५५० 

४ श्री भान फहादयु देउवा कृष्णऩयु —४ ३००. 
५ श्री धौर लसह बाट कृष्णऩयु १ - 

६ यण फहादयु धाभी कृष्णऩयु १ - 

७ ऩशऩुलत वोहया कृष्णऩयु १ - 

८ याभ लसह भहया कृष्णऩयु १ - 

८ कयन बट्ट (जम फाशलुर  डेयी प्रोडक्सन) कृष्णऩयु  ५ ३५  

९ ददनेश याज बट्ट कृष्णऩयु —४ ३३५  

१० फारकृष्ण जोशी (लफकास दगु्ध सॊकरन तथा लफवक्र केजर) कृष्णऩयु —९ १३० 

११ बक्त याज जोशी कृष्णऩयु —९ १०० 

१२ 
गोऩार बट्ट(हरयमारी दूध डेयी तथा दूध सॊकरन केजर)  

ह.सा.व.फाट सॊचालरत 
कृष्णऩयु —५ १५ 

१३ सोन ुयाना(अॊवकत अनऩु दूध डेयी) कृष्णऩयु —७ १५० 

१४ फहोया याना (याना दूध दवह ववकी केजर) कृष्णऩयु —७ २५ 

१५ मऻ भहया कृष्णऩयु —९ १३० 

१६ प्रभर भहया कृष्णऩयु —९ ८० 

१७ केशफयाज बट्ट कृष्णऩयु —६ १८० 

१८ कभरा जोशी कृष्णऩयु —२ १०० 

१९ कृष्ण फहादयु ऐय कृष्णऩयु —५ ३०  

२० गणेस प्रसाद जैशी कृष्णऩयु ९ १०० 

२१ पुरायाभ डगौया कृष्णऩयु ९ १५० 

२२ ऩदभ फहादयु भहया कृष्णऩयु ९ १०० 

२३ मऻ भहया कृष्णऩयु ९ १०० 

२४ दर फहादयु भहया कृष्णऩयु ६ १५० 
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२५ सायदा लफष्ट कृष्णऩयु ७ १५० 

२६ रक्ष्भी लसॊह कृष्णऩयु २ २५ 

२० ईश्वय लसह फढुा कृष्णऩयु —१ - 

२१ आमसु डेयी (मऻ याज बट्ट) कृष्णऩयु ६ - 

स्रोत् ऩश ुसेवा शाखा, कृष्णऩयु नगयऩालरका, २०७७ 

क्र.स. कृषकको नाभ पायभको नाभ ठेगाना सॊख्मा 
फॊगयु 

१ सल्मानी चौधयी चौधयी फॊगयु पाभा कृष्णऩयु —५ १० 

२ सवुप्रमा चौधयी सवुप्रमा फॊगयु पाभा कृष्णऩयु— ५ २५ 

३ रक्ष्भी चौधयी चौधयी फॊगयु ऩारन  पाभा कृष्णऩयु —५ २० 

४ याधा चौधयी याधा फॊगयु ऩारन पाभा कृष्णऩयु —५ २५ 

५ ददऩेजर फहादयु फभ अलनर फॊगयु ऩारन पाभा कृष्णऩयु—३ २५ 

६ जजत फहादयु याना  कृष्णऩयु—७ १० 

७ हरययाभ याना  कृष्णऩयु—८ १० 

८ याभशाही याना आय.एस.फॊगयु पाभा कृष्णऩयु—८ ३५ 

९ शेय फहादयु चौधयी  कृष्णऩयु—८ १२ 

१० धनीयाभ चौधयी  कृष्णऩयु—६ १६ 

११ लभरन चौधयी  कृष्णऩयु—५ १२ 

१२ नयेजरलफक्रभ लसॊह रवटनाथ फॊगयु पाभा कृष्णऩयु—२ १४ 

१३ अवकर फहादयु लसॊह वेष्टना फॊगयु ऩारन पभा कृष्णऩयु—५ १० 

१४ भान फहादयु बाट ऩववत्रा ऩोल्ट्री एण्ड  फॊगयु ऩारन पाभा कृष्णऩयु—९ २५ 

१५ खडक याना याना फॊगयु पाभा कृष्णऩयु—९ १० 

१६ ववभरा देवी चौधयी ऩटेराऩवट्ट फॊगयु ऩारन पाभा कृष्णऩयु—५ २० 

१७ शॊकय साकी ववभाा देवी ऩोल्ट्री एण्ड वॊगयुऩारन 
पाभा 

कृष्णऩयु—१ ७ 

१८ हरयभलत भहया वयार कुखयुा तथा वॊगयु ऩारन पाभा कृष्णऩयु—१  

१९ देवकी वोहया(भहया) उत्सव ऩोल्ट्री तथा वॊगयु पाभा कृष्णऩयु १ ७ 

२० जजतेजर लसह धाभी धाभी वॊगूय पाभा कृष्णऩयु—१ ११ 

२१ भनोज खलत्र  कृष्णऩयु ३ ५ 

२२ यालस याना मस.आय.वॊगूय एण्ड फाख्रा पाभा कृष्णऩयु ७ १३ 

२३ लफक्रभ थाऩा  कृष्णऩयु—१ २ 

२४ केशफ लसह भहता फयामर कुखयुा तथा वॊगूय पाभा कृष्णऩयु—१ १६ 

२५ जगददश ऩजत जगददश भाछा तथा बैसी ऩारन पाभा कृष्णऩयु—१ २१ 

२६ देवकी चौधयी देवकी वॊगूय पाभा कृष्णऩयु—५ ५ 

२७ नववना चौधयी सूमा उदम वॊगूय पाभा कृष्णऩयु—५ २ 

२८ 
फोबास फास(ुभेचे)ताया 
अलधकायी 

अलधकायी वॊगूय ऩारन पाभा कृष्णऩयु—२ १२ 

२९ शॊकययाभ साकी लफयभा ऩोल्ट्री एण्ड वॊगूय पाभा कृष्णऩयु—१ ७ 

३० शभुन चौधयी शभुन वॊगूय पाभा कृष्णऩयु—६ २८ 

३१ बगयलथ जोशी नववन फॊगयु पाभा कृष्णऩयु—५ - 
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३२ धलन याभ डगौया गयुास फॊगयु ऩारन कृष्णऩयु—६ - 

३३ सजुदय प्रसाद चानैधयी सजुदय वॊगयुऩारन पभा कृष्णऩयु—५ २० 

गाई तथा बैंसी 
१ हयेजर वोहया पोक्स पोक्स बैसी पाभा कृष्णऩयु—४ ६ 

२ ववष्ण ुप्रसाद बट्ट वव.एस. ऩशऩुारन पाभा कृष्णऩयु—४ - 

३ टॊक प्रसाद जोशी फारक ऩशऩुारन पाभा कृष्णऩयु—४ ६ 

४ कृष्ण फहादयु ऐय 
सहस्त्तलरि लफयफेतार ऩश ुऩारन 
पाभा 

कृष्णऩयु—५ ६ 

५ कभरा जोशी बलूभयाज कृवष तथा ऩश ुऩारन पाभा कृष्णऩयु—२ २० 

६ रेखयाज जोशी 
बागशे्वय कृवष व्मावसावमक तथा 
अध्ममन केजर 

कृष्णऩयु—९ ६ 

७ गणेश भहता भहता बैसी ऩारन पाभा कृष्णऩयु—५ १० 

८ ऩयुन सनुाय ऩलु्त ुगाई पाभा कृष्णऩयु—२ ५ 

९ नवयाज जोशी लसद्धनाथ दगु्ध उत्ऩादन बैसी पाभा कृष्णऩयु—७ १४ 

१० उऩेजर लसह ठकुयाठी सलभय बैसी ऩारन पाभा कृष्णऩयु—७ ५ 

११ ववक्रभ फहादयु थाऩा थाऩाजी कृवष तथा ऩशऩुारन पाभा कृष्णऩयु —१  

१२ लतरक फहादयु खत्री तरुसी बैसी ऩारन पाभा कृष्णऩयु —१ - 

१३ गोदावयी वोहया रालरगयुाॉस बैसी ऩारन पाभ कृष्णऩयु —१ - 

१४ धन फहादयु फढुा दूधधायी गाई पाभा कृष्णऩयु —१ ५  

१४ ददनेश याज बट्ट जम श्री बौनेरी बैसी ऩारन कृष्णऩयु —४ ५ 

१५ जगददश ऩजत जगददश भाछा तथा बैसी ऩारन पाभा कृष्णऩयु—१ ३ 

१६ तेज फहादयु यावर ग्वासी टे्रडसा कृष्णऩयु—४  

१७ ताया जोशी ताया गाई बैसी पाभा कृष्णऩयु—६ ७ 

१८ डम्फयी देवी भहता लनयऩार बैसी ऩारन पाभा कृष्णऩयु—५ ५ 

१९ फसजजत देवी फडू 
आरु अस्भीत बैसी ऩारन तथा केया 
पभा 

कृष्णऩयु—५ ७ 

२० डम्फय फहादयु लफस्ट 
फैजनाथ शाजजत फहउुदे्दश्मीम कृषक 
भभूह 

कृष्णऩयु—१ - 

२१ याभ फहादयु लफस्ट लफस्ट बैसी ऩारन पभा कृष्णऩयु—७ - 

२२ 
याभ कुभायी 
भल्र९लसॊह० 

फलडभालरका कृवष तथा ऩशऩुॊजऺ 
ऩारन पभा 

कृष्णऩयु ४ - 

२३ ताया देवी बट्ट ताया बैसी पभा कृष्णऩयु ६ १५ 

फाख्रा 
१  श्री बवानी फहउुदे्दश्म कृवष  पाभा कृष्णऩयु—५ १५ 

२ धलनयाभ चौधयी सॊघायी फाख्रा पाभा कृष्णऩयु—१ १२ 

३ रक्ष्भीयाज करौनी कैरऩार फाख्रा ऩारन पाभा कृष्णऩयु—४ १५ 

४ ठक्कय वोगटी वोगटी फाख्रा ववकास पाभा कृष्णऩयु—४ १५ 

५ यगनुाथ खडका खडका फाख ववकास पाभा कृष्णऩयु —१ ५५ 

६ फर फहादयु नागी प्रगलत फाख्रा पाभा कृष्णऩयु —१ - 

७ कुर फहाःुय लफष्ट कारीका ऩशऩुारन पाभा कृष्णऩयु—१ १०५ 

८ लगता कुवॉय लफजद ु कृवष पाभा कृष्णऩयु—२ १५ 

९ तेज फहादयु यावर ग्वासी टे«डसा कृष्णऩयु—४ - 

१० बायती  कृष्णऩयु—४ ४५ 
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११ प्रकाश बण्डायी  कृष्णऩयु—४ ३५ 

१२ हरयना चौधयी फखरयमा फाख्रा तथा ऩशऩुॊऺी पभा कृष्णऩयु—१ १० 

१३ लफयेजर चजद जम फाशलुरि कृवष ववकास पाभा कृष्णऩयु—२ २० 

१४ ऩषु्ऩयाज करौनी श्री कैरऩार फाख्रा पाभा कृष्णऩयु—५ १० 

१५ वकशोय फोहया वकशोय फाख्रा ऩारन कृष्णऩयु—१ ६० 

१६ डम्फय फ. देउऩा जेरस फाख्रा पभा कृष्णऩयु—४ ९ 

१७ याभ कु. चौधयी जभनुाऩायी फाख्रा पभा कृष्णऩयु—६ १४ 

१८ हेभ याज ऩाण्डेम श्रीमा ऩोल्ट्री पभा कृष्णऩयु—५ २३ 

१९ दभन फहादयु चजद  कृष्णऩयु—२ ३५ 

२० नैन लसह वोहया  कृष्णऩयु—१गोजे ४४ 

२१ कृष्ण फहादयु ऐय 
सहश्रीलर∙ ववयवेतार कृवष तथा 
ऩशऩुारन पाभा 

कृष्णऩयु—५ ३० 

२२ रक्ष्भी लसहॊ जम रक्ष्भी कृवष तथा ऩश ुडेयी पाभा कृष्णऩयु—२ ५ 

२३ भनोज वोहया रम्चार फाख्रा ऩारन पभा कृष्णऩयु—१गोजेगाडा ४३ 

२४ अभतृा देवी साउद अभतृा फाख्रा ऩारन कृष्णऩयु (१ १० 

२५ तषृ्णा यावर जशव शजक्त कृवष तथा ऩशऩुॊजऺ पभा 
कृष्णऩयु (४ 
कोईयारवजजमा 

१० 

२६ फेर ुदेवी वोहया जमू बगवलत फाख्रा  ऩारन पाभा कृष्णऩयु (१ऩहरयमा ४५ 

२७ वप्रमा ऩाण्डेम ऩमाा कृवष तथा ऩश ुऩजछी पभा कृष्णऩयु ०४ - 

२८ चजर फहादयु वोहया चजर फाख्रा ऩारन पाभा कृष्णऩयु (१गोजेगाडा ५५ 

२९ सागय कुभाय बण्डायी सागय फाख्रा ऩारन पभा कृष्णऩयु (१दोलभल्रा ५ 

स्रोत् ऩश ुसेवा शाखा, कृष्णऩयु नगयऩालरका, २०७७ 

क्र.सॊ कृषकको नाभ पायभको नाभ ठेगाना सॊख्मा 
१ ववय फहादयु शावह शावह भत्स्म तथा अगाालनक परपूर तयकायी पाभा कृष्णऩयु—४ ४५००० 

२ लफयेजर बट्ट    

३ भनोहय चौधयी चौधयी भाछा पाभा कृष्णऩयु—४ १०००० 

४ जगददश ऩजत जगददश भाछा तथा बैसी ऩारन पाभा कृष्णऩयु—१ ३००० 

५ तेज फहादयु यावर ग्वासी टे«डसा कृष्णऩयु—४ २०००० 

६ नयेजर लफक्रभ लसॊह रवटनाथ कृवष पाभा कृष्णऩयु—४ ५००० 

७ दान लसॊह ऐय धनेश्वय भाछा ऩारन पभा कृष्णऩयु—४ २००० 

८ गजेजर धाभी  कृष्णऩयु—५ ३००० 

९ वरदेफ वरामय  कृष्णऩयु—९ ११४,००० 

१० अशोक शाह अशोक भाछा ऩोखयी कृष्णऩयु—२  

११ डफर लसह याना ऩखु्र्मौरी साभदुावमक भाछाऩारन कृषक सभूह कृष्णऩयु—७ २६००० 

१२ नयेजर ववक्रभ लसॊह रवटनाथ कृवष पाभा कृष्णऩयु—२ ५००० 

१३ ढुजडीयाज बण्डायी  कृष्णऩयु—१  

१४ फरदेव फरामेय फरदेव भत्स्म ऩारन केजर कृष्णऩयु - ०९ ११४००० बयुा 
१५ लफक्रभ ऐय ए.जी. भाछाऩारन कृष्णऩयु ६  

स्रोत् ऩश ुसेवा शाखा, कृष्णऩयु नगयऩालरका, २०७७ 
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क्र.सॊ 
भास ुकवटङ गनेको 

नाभ,थय 
ठेगाना ऩसरको नाभ 

दैलनक लफवक्र (के.जी. 
भा) 

वकलसभ 

१ लबखयुाभ चौधयी कृष्णऩयु—५ रलरत  फे्रस  हाउस १५ कुखयुा 
२ जमयाभ याना कृष्णऩयु—५ जमयाभ फे्रस हाउस २० कुखयुा 
३ वटकायाभ चौधयी कृष्णऩयु—५ वटकायाभ  फे्रस  हाउस १० कुखयुा 
४ लफयेजर चौधयी कृष्णऩयु—५ लफयेजर फे्रस   हाउस १४५ कुखयुा,भाछा,वॊगयु 

५ सयुज याना कृष्णऩयु—५ सयुज  फे्रस  हाउस १५ कुखयुा 
६ कभरा नाथ कृष्णऩयु—२ नाथ फे्रस हाउस १५ कुखयुा 
७ बान फहादयु भहया कृष्णऩयु—२ भहया भास ुऩसर २० कुखयुा 

८ 
गौयफ फहादयु 
योकामा 

कृष्णऩयु—२ योकामा फे्रस हाउस २० कुखयुा 

९ तेज याज चौधयी कृष्णऩयु—२ चौधयी फे्रस हाउस १५ कुखयुा 
१० प्रदेशी चौधयी कृष्णऩयु—२ ददऩक प्रोवटन सेजटय २० कुखयुा 
११ गौयफ योकामा कृष्णऩयु—२ ददऩेश भास ुऩसर १८ कुखयुा 
१२ शेय फहादयु फढुा कृष्णऩयु—१  १० कुखयुा 
१३ अजुान लसह ऐय कृष्णऩयु—१  ११ कुखयुा 
१४ लफभर चौधयी कृष्णऩयु—५ व्रोइरय भास ुऩसर १५  

१५ कम्रेश याना कृष्णऩयु—५ याना फे्रस हाउस १६ वॊगयु ,कुखयुा 
१६ ददर फहादयु चौधयी कृष्णऩयु—५ चौधयी फे्रसहाउस ४५ भाछा,कुखयुा 
१७ ददऩक कुवॉय कृष्णऩयु—५  ५  

१८ लफजम याभ चौधयी कृष्णऩयु २ ववजम भासऩुसर ३०  

१९ ददऩक लफष्ट कृष्णऩयु—२ आमषु होटर एण्ड भास ुऩसर १६  

२० लसतायाभ चौधयी कृष्णऩयु—२ यालधका होटर एण्ड भास ुऩसर १०  

२१ याभदास याना कृष्णऩयु—२  ५  

२२ कुभायी चौधयी कृष्णऩयु—२  १५  

२३ छऩेजर थाऩा कृष्णऩयु—२  ५  

२४ रार फहादयु चौधयी कृष्णऩयु—८  १०  

२५ जनक रार भडै कृष्णऩयु—८  २०  

२६ हरयजर याना कृष्णऩयु—८  १५  

२७ कृष्णरार चौधयी कृष्णऩयु—४  ५  

२८ कृष्ण कुवॉय कृष्णऩयु—४  १५  

२९ धन फहादयु वोहया कृष्णऩयु—१  १२  

३० जशवनायामण चौधयी कृष्णऩयु—५  २५  

३१ वकसोय टभटा कृष्णऩयु—५  १०  

३२ नैन लसह धाभी कृष्णऩयु—५ धाभी वकयाना तथा भास ुऩसर १०  

३३ ददधे भहत्ता कृष्णऩयु—५  १०  

३४ नय फहादयु लफष्ट कृष्णऩयु—५  ८  

३५ रार फहादयु ओरी कृष्णऩयु—५  १०  

३६ 
भान फहादयु 
ताम्राकाय 

कृष्णऩयु—५  ५  

३७ प्रभेरार चौधयी कृष्णऩयु—५ चौधयी फे्रस हाउस ५  
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३७ ववजम चौधयी कृष्णऩयु—५  २५  

३८ सयुत जैगडी कृष्णऩयु—५  ५  

३९ बालगयाभ चौधयी कृष्णऩयु—१ चौधयी फे्रस हाउस २०  

४० प्रभे चौधयी कृष्णऩयु—१ चौधयी फे्रस हाउस १२  

४१ उभेश चौधयी कृष्णऩयु—१ चौधयी फे्रस हाउस ३०  

४२ भॊगलर चौधयी कृष्णऩयु—१ चौधयी फे्रस हाउस १६  

४३ गणेश फ.देउवा कृष्णऩयु—४ फे्रस हाउस १६  

४४ रलरत जॊग खड्का कृष्णऩयु—४ फे्रस हाउस १०  

४५ भॊगर चौधयी कृष्णऩयु—५ फे्रस हाउस १०  

४६ कुरववजद चौधयी कृष्णऩयु—४ फे्रस हाउस १५  

४७ याभ प्रसाद चौधयी कृष्णऩयु—४ फे्रस हाउस ५  

४८ दान फहादयु याना कृष्णऩयु—७ फे्रस हाउस ६  

४९ याभ अवताय याना कृष्णऩयु—७ याना फे्रस हाउस ६०  

५० धभायाज याना कृष्णऩयु—७ याना फे्रस हाउस ६  

५१ लफयबर याना कृष्णऩयु—७ याना फे्रस हाउस १०  

५२ चजर फहादयु लफष्ट कृष्णऩयु—२  ५   

५३ याभसजमू याना कृष्णऩयु—२  ७   

५४ लररा चौधयी कृष्णऩयु—२  १५  

५५ धन फहादयु चौधयी कृष्णऩयु—२  ५ व्रो/भा  

५७ छिा याना कृष्णऩयु—२  ६ व्रो/भा  

५८ यण लसह लतरुवा कृष्णऩयु—९  ६   

५९ हरयरार चौधयी कृष्णऩयु—९  ५   

६० गोफाधन चौधयी कृष्णऩयु—९  फॊ ५+ व्रो ३+ २ भा 
६१ अग्रसेन याना कृष्णऩयु—९  २० व्रो  

६२ सजतोष याना कृष्णऩयु—८  १५ भा,व्रो  

६३ गरुाफ चजर याना कृष्णऩयु—८  ५ भा,व्रो  

६४ कनैमा याना कृष्णऩयु—७ आयम्ब फे्रस हाउस ८   

६५ दर फहादयु याना कृष्णऩयु—७  ८ भा+व्रो+वॊ  

६६ लतरक ओरी कृष्णऩयु—७ ओलर भास ुऩसर ४० भा.+व्रो  

६७ अजज ुधाभी कृष्णऩयु—७  २०  

६८ बगवानदास याना कृष्णऩयु—७  
भा १०+ १० व्रो 
+ ५ वॊ 

 

६९ ददऩेजर याना कृष्णऩयु—७  १३  

७० यालस याना कृष्णऩयु—७ मस.आय.वॊगूय एण्ड फाख्रा पाभ २५  

स्रोत् ऩश ुसेवा शाखा, कृष्णऩयु नगयऩालरका, २०७७ 

क्र.सॊ सॊचारकको नाभ,थय ठेगाना ऩसरकको नाभ 

१ ऩलुनयाभ चौधयी कृष्णऩयु —५ डेलफट एग्रोबेट 

२ लफष्ना बट्ट कृष्णऩयु —५ फासलुरि एग्रोबेट 

३ अम्फादत्त बट्ट कृष्णऩयु —५ बलूभयाज एग्रोबेट 

४ कयन ऐय कृष्णऩयु —२ ऩशऩुॊजऺ तथा फीय वेतार एग्रोबेट 
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४ कारीभलत चौधयी (रक्ष्भण चौधयी) कृष्णऩयु —३ गयुाॉश एग्रोबेट 

६ धलनयाभ चौधयी कृष्णऩयु —१ यालधका एग्रोबेट 

७ पलनयाज चौधयी कृष्णऩयु —१ जशव एग्रोबेट 

८ भदन नाथ कृष्णऩयु —३ बैयव एग्रोबेट 

९ याजकुभाय चौधयी कृष्णऩयु —२ भैगय एग्रोबेट 

१० याभवकसन चौधयी कृष्णऩयु —७ कल्ऩना एग्रोबेट 

११ भहन वोहया कृष्णऩयु —२ सूऩ एग्रोबेट एण्ड ऩोल्ट्री स्रामसा 
१२ जशव कुभाय चौधयी कृष्णऩयु —२ सदूुयवकसानएग्रोबेट 

१३ श्माभ याना कृष्णऩयु —८ याना एग्रोबेट 

१४ सजज ुयाना कृष्णऩयु —८ सजज ुएग्रोबेट 

१५ अशोक याना कृष्णऩयु ७ आनजद एग्रोबेट 

१६ नवयाज भहता कृष्णऩयु —६ सरुक्ष्भी  एग्रोबेट 

१७ ववजम चौधयी कृष्णऩयु —६ ववजम  एग्रोबेट 

१८ जशव याज बट्ट कृष्णऩयु ७ बट्ट एग्रोबेट 

१९ आजशस चौधयी कृष्णऩयु—५ आजशस एग्रोबेट 

२० नयेजर कहादयु काकी कृष्णऩयु—४ काकी एग्रोबेट सेजटय 

२१ जशवयाज बट्ट कृष्णऩयु —७ जशवशजक्त एग्रोबेट 

२२ याधा ऩनेरु कृष्णऩयु —९ ऩनेरु एग्रोबेट 

२३ चजरकाजत चौधयी कृष्णऩयु—५ जमू चौधयी एग्रोबेट 

स्रोत् ऩश ुसेवा शाखा, कृष्णऩयु नगयऩालरका, २०७७ 

 

क्र.सॊ ग्रा.ऩ.स्वा.का.को नाभ,थय ठेगाना सवक्रम/लनसवक्रम औषलध ऩसर याखे/नयाखेको 
१ श्री भदन नाथ कृष्णऩयु—३ सवक्रम नयाखेको 
२ श्री लफष्ण ुयाना कृष्णऩयु—९ सवक्रम नयाखेको 
३ पगनुा चौधयी कृष्णऩयु—९ सवक्रम नयाखेको 
४ ईश्वयी वोहया कृष्णऩयु—४ सवक्रम नयाखेको 
५ कयन ऐय कृष्णऩयु—२ सवक्रम याखेको 
६ भाधवी  जोशी कृष्णऩयु—२ लनसवक्रम नयाखेको 

स्रोत् ऩश ुसेवा शाखा, कृष्णऩयु नगयऩालरका, २०७७ 

६.४. उद्योग, फैंक तथा सहकायी 

कृष्णऩयु नगयऩालरका जस्थत गरुरयमा, फाणी य गजयौरा रगामतका प्रभखु फजाय केजर यहेका छन ् । मस्ता 
फजायहरूफाट ववशेषगयी खरुा व्माऩाय हनुे गयेको छ । मसैगयी, कृष्णऩयु नगयऩालरका फाट थोक व्माऩाय सभेत हनु े
गयेको छ । थोक व्माऩाय अजतगात खाद्य लभरफाट उत्ऩाददत चाभर, वऩठो, तेर अजम ऩहाडी तथा तयाई जजल्रासॉग 
हनुे गयेको छ बन ेअजम थोक व्माऩायभा ववस्कुट, साफनु, चाउचाउ, जचमा, जचनी आददको हनुे गयेको छ । मसका 
अलतरयक्त तेस्रो भरुकुभा लनलभात इरेक्ट्रीक य इरेक्ट्रोलनक्स साभानहरूका साथै पयेन गडु्सको नाभभा ववलबन्न तेस्रो 
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भरुकुहरूफाट उत्ऩादन बई आमात गरयएका घयेर ु उऩमोगका साभानहरूको सभेत थोक य खरुालफक्री मस 
नगयऩालरका फाट हनुे गयेको ऩाइजछ । 

व्माऩायको वकलसभ सॊख्मा उध्मोगको वकलसभ सॊख्मा 

इरेक्ट्रोलनक्स तथा ववजरुी १४ एग्रोबेट एवॊ जडीफटुी उद्योग २ 

एग्रोबेट ४ कजस्ट्रक्सन १ 

पैजसी तथा कस्भेवटक ऩसर १५ कृवष, भाछा, ऩॊऺी तथा ऩशऩुारन पभा १४ 

वकयाना ऩसर २४ खाद्य उद्योग २० 

कोल्ड स्टोय ३ टेजट, पलनाचय एवॊ भेटर उद्योग १३ 

टे्रडसा एॊड स्रामसा २७ प्रसोधन केजर २ 

ऩसु्तक ऩसर ५ वका सऩ ३ 

भददया ऩसर ७   

साइकर स्टोय ३   

लसराई कटाई १   

हाडावमेय १   

सवटंग, सवुटॊग एवॊ शृॊगाय ४   

होटर ४   

स्रोत् उद्योग फाजणज्म भहासॊघ, कञ्चनऩयु, २०७७ 

कृवष मोग्म जलभनको उऩरब्धता कृवष तथा वनजजम कच्चा ऩदाथाहरूको उऩरब्धता, ऩयम्ऩयागत तथा जालतगत सीऩ, 
कौशर, ऩमाटकीम भहत्वका स्थरहरूको उऩरब्धता रगामतका ववलबन्न कायणरे नगयऩालरकाभा कृवष तथा स्थालनम 
ऩयम्ऩया य सीऩभा आधारयत उद्योगहरूको ववकासको याम्रो सम्बावना यहेको छ । ववशेषगयी ग्राभीण ऺेत्रका 
भालनसहरू उल्रेखनीम रूऩभा औद्योलगक ववकासतपा  रालगसकेका छैनन ्। तथाऩी, स्थानीम भाग कामाभा केही 
भझौरा, साना तथा घयेर ुउद्योग बने सॊचालरत छन ्। मस नगयऩालरकाभा यहेका उद्योगहरू सम्फजधी वववयण 
तरको तालरकाभा उल्रेख गरयएको छ । 

लस.न. पभाको नाभ पभाको ठेगाना प्रोऩयाईटयको नाभ 

१ एर.वव. याइस लभर कृष्णऩयु १ प्रभोद फढुा 
२ कालरका ऩशऩुारन पभा कृष्णऩयु १ नवयाज ववष्ट 

३ जमू सजृना बैसी ऩारन तथा कृवष पभा कृष्णऩयु १ शॊकय लसॊह ठगनु्ना 
४ रक्ष्भी या.आ.एण्ड फ्रोय लभर कृष्णऩयु ३ ददब्म देव बट्ट 

५ उग्रताया चौलभन एण्ड सस उद्योग कृष्णऩयु ४ लफष्ण ुदत्त जोशी 
६ खद्ऱड ऩाऩड उद्योग कृष्णऩयु ४ बवुन फहादयु कावका  
७ वप्रजस याइस लभर कृष्णऩयु ४ प्रकाश वहादयु खड्का 
८ रयदभ फाख्रा तथा कुखयुा पभा कृष्णऩयु ४ सयेुजर फ. यावर 

९ याधा वॊगयु ऩारन पभा कृष्णऩयु ४ यालधका चौधयी 
१० रयभजझभ लफको खोरी भददया ऩसर कृष्णऩयु ४ शॊकय फहादयु थाऩा 
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११ स्वजस्तक ऩोल्ट्री तथा दाना उद्योग कृष्णऩयु ४ नायामण याना 
१२ सभैजी कृषी पभा कृष्णऩयु ४ खडक फहादःुुय फभ 

१३ होटर लधऩर वट कृष्णऩयु ४ टॊक प्रसाद जोशी 
१४ श्री हयी ग्रीर उद्योग कृष्णऩयु ५ कभरा देवी डॊगौया 
१५ वकशोय नास्ता ऩसर कृष्णऩयु ५ तेज लसॊह भहता 
१६ कालरका टेजट हाउस कृष्णऩयु ५ फर फहादयु भहया 
१७ कालरका टेजट हाउस कृष्णऩयु ५ वर फहादयु भहया 
१८ कुस्भी ऩोल्ट्री पभा कृष्णऩयु ५ रलरत चौधयी 
१९ कालरका ग्रीर सटय उद्योग कृष्णऩयु ५ यतन फहादयु ववश्वकभाा 
२० ग्वासी आ.या.एण्ड फ्रोय लभर कृष्णऩयु ५ वहया वहादयु भहता 
२१ जोशी चाउभीन उद्योग कृष्णऩयु ५ कजम याज जोशी 
२२ नाना अटो वका  सऩ कृष्णऩयु ५ पुरऩाती डगौया 
२३ वनदेवी केया पभा कृष्णऩयु ५ अजुान जेठाया 
२४ वावा अटो वका  सऩ कृष्णऩयु ५ पुराऩती डगौंया 
२५ भालरकाजुान टेजट हाउस कृष्णऩयु ५ शलुसर चौधयी 
२६ याजेश केया पभा नसायी तथा प्रशोधन केजर कृष्णऩयु ५ सयेुजर कु. चौधयी 
२७ यालधका होटर कृष्णऩयु ५ छवीरार बण्डायी 
२८ सागय लग्रर उद्योग कृष्णऩयु ५ भैना देवी वव.क. 
२९ साईलनि व्मटुी ऩाराय कृष्णऩयु ५ मऻ याज चौधयी 
३० जमू  उग्रताया नास्ता ऩसर कृष्णऩयु ७ बागयथी देफी झकुार 

३१ ववष्ण ुयाईस लभर कृष्णऩयु ९ ववजम कुभाय चौधयी 
३२ वहनोही येषु्टयेजट कृष्णऩयु ९ कभरा कु. वरयमा 
३३ श्री लफयफेतार लग्रर उद्योग कृष्णऩयु ८ धन फहादयु ऐय 

३४ कणा फेतार नास्ता ऩसर कृष्णऩयु ८ गगन लसह ऐय 

३५ अॊलगता या.आ. एण्ड फ्रोय लभर कृष्णऩयु २ लसजम बण्डायी 
३६ इट एन ऩाका  वपस पभा कृष्णऩयु २ सयेुजर वहादयु वभ 

३७ खसुी भोटय साईकर वका सऩ कृष्णऩयु २ याभ कृष्ण चौधयी 
३८ लगयी ऩोल्ट्री पभा कृष्णऩयु २ कभर याज लगयी 
३९ थाऩा चाउलभन उद्योग कृष्णऩयु २ ऩणुा फहादयु थाऩा 
४० दाज ुबाई होटर एण्ड येषु्टयेजट कृष्णऩयु २ यभेश लसह धाभी 
४१ प्रगतीजशर ऩशऩुारन तथा कृवष पभा कृष्णऩयु २ सयेुजर फ. वोहया 
४२ फैजनाथ पलनाचय तथा भेटर उद्योग कृष्णऩयु २ गगन बायती 
४३ बागेश्वय खाद्य उद्योग कृष्णऩयु २ धभा देव बट्ट 

४४ बान ुटेजट हाउस कृष्णऩयु २ लसद्ध याज बट्ट 

४५ भछेरी वारवुा प्रशोधन उद्योग कृष्णऩयु २ हरयरार चौधयी 
४६ रुभी टेरसा कृष्णऩयु २ हरयदत्त जोशी 
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४७ योजी इक्सक्रमुलसब ईङलरस फोडीङ स्कुर प्रा.लर. कृष्णऩयु २ प्रा.लर. 
४८ रटीनाथ कृवषा पभा कृष्णऩयु २ नयेजर फ. लसॊह 

४९ सोनी कजसट्रक्सन कृष्णऩयु २ ध्रव याज बट्टयाइ 

५० सयस्वती ऩाउयोटी उद्योग कृष्णऩयु २ जॊग वहादयु काकी 
५१ सागय होटर कृष्णऩयु २ खशुी याभ चौधयी 
५२ हरयत सेवा साभदुावमक स लभर तथा पलनाचय उद्योग कृष्णऩयु २ भहेश दत्त जोशी, जशव दत्त ऩजत 

५३ एर.म.ुलस नास्ता ऩसर कृष्णऩयु ६ कणा फ. धानकु 

५४ जम केदाय स लभर तथा पलनाचय उद्योग कृष्णऩयु ६ गगन फ. खड्का 
५५ जान ुव्मूटीऩाराय कृष्णऩयु ६ जमजती ऐय 

५६ जमू सयोज पोटो स्टुलडमो कृष्णऩयु ६ कष्णरार डगौंया 
५७ लबभ ऩोल्ट्री पभा कृष्णऩयु ६ भथयुा याना 
५८ यभा लसराई सेजटय कृष्णऩयु ६ चादनी चौधयी 
५९ रवकुश लग्रर सटय तथा कृवष औजाय कृष्णऩयु ६ तेज वहादयु काभी 
६० सभैजी ग.या.आ. एण्ड फ्रोय लभर कृष्णऩयु ६ नय फ. फोहया 
६१ वन देफी ग्रीर उद्योग कृष्णऩयु५ भान फहादयु लफष्ट 

६२ श्री आय.वव. एग्रो पभा प्रा.लर. यै.वव. ९ प्रा.लर. 
६३ जेऩी खाद्य उद्योग यैकवाय ववचवा ९ प्रा.लर. 
६४ बयत ऩोल्ट्री पभा यैकवाय ववचवा ८ कैरास वहादयु वरामय 

६५ ओभ शाजजत जडीवटुी उत्ऩादन उद्योग यैकवाय ववचवा २ उऩेजर भल्र 

६६ अनऩु याइस लभर एण्ड फ्रोय लभर देखतबरुी ऩल्टु याना 
६७ रुष्टभ याईस लभर देखतबरुी अभय लसॊह याना 
६८ दगुाा याईस लभर देखतबरुी ९ शेय वहादयु शाह ु

६९ सजुशर याईस एण्ड फ्रोय लभर देखतबरुी ९ प्रभे लसॊह ववष्ट 

७० भाउजट अवऩ इगलरस वोलडड स्कुर प्रा.लर. देखतबरुी ८ प्रा.लर. 
स्रोत् उद्योग फाजणज्म भहासॊघ, कञ्चनऩयु, २०७७ 

 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा उऩरब्ध प्राकृलतक कच्चा ऩदाथा तथा ववलबन्न स्रोत य साधनरे उद्योगको सॊबावना प्रचयु 
देजखजछ तय रगानी, व्मवसावमकता तथा ववलबन्न ऩवुााधायको असवुवधाको कायण उद्योगभा अऩेजऺत ववकास हनु 
सकेको देजखॉदैन । केही साना साना उद्योगहरू सञ्चालरत बएता ऩलन कृष्णऩयु नगयऩालरका रगामत आसऩासका 
ऺेत्रसम्भ भात्र आवश्मकता ऩरयऩलुता गना सपर छन ्। ती उद्योगहरूरे यावष्डम भाग तथा अथातजत्रको वहस्सा बन े
खासै ओगट्न सकेको देजखॉदैन । 
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नगयऩालरकाभा उद्योग व्माऩाय रगानी गना ववत्तीम सॊस्थाहरूभा वाजणज्म फैंकहरू भापा त कजाा रगानी हनुे गयेको देजखजछ । मस फाहेक नगयऩालरकाभा सॊचालरत अजम फैंक तथा 
ववत्तीम सॊस्थाहरूरे ऩलन कजाा उऩरब्ध गदै आएका छन ्बने नगयऩालरकाफासीहरू सॉग यहेको यकभराई लनऺेऩको रुऩभा जस्वकाय गयी फचत ऩलन गदै आएका छन ्। मस 
नगयऩालरकाभा लनम्नअनसुायका फैंक तथा ववजत्तम सॊस्थाहरूको वववयण तरको तालरभा उल्रेख गरयएको छ । 

क्र.स. फैंकको नाभ ठेगाना 
१ NCC फैंक कृष्णऩयु – ५, गरुरयमा 
२ NMB फैंक कृष्णऩयु – ५, गरुरयमा 
स्रोत् कृषणऩयु नगयऩालरकाको कामाारम, २०७७ 

नगयऩालरकाको आलथाक तथा साभाजजक ववकासभा महाॉका सहकायी सॊस्थाको बलूभका भहत्वऩूणा यहेको छ । सहकायी सॊस्थारे स्थानीम स्तयको फचतराई नगयऩालरका फावहय 
जानफाट योकी स्थानीम ऺेत्रभा ववलबन्न आम भूरक कामाभा रगानी गरययहेका छन ्। सहकायी सॊस्था प्रलत जनताको अऩनत्व फढी य प्रशासलनक झजझट कभी हनुे हुॉदा ववजत्तम 
ऺेत्रभा महाॉका जनताको ऩहुॉच सभेत फढेको छ । गाउॉभा उद्योग व्माऩाय ऺेत्रभा रगानी गने उद्देश्मका साथ फचत तथा ऋण, कृवष य फहदु्देश्मीम आदद प्रकृलतका सहकायी 
सॊस्थाहरूफाट कजाा रगानी हनुे गयेको छ । साथै मी सॊस्थाहरूरे लनमलभत रुऩभा सदस्महरूफाट फचत सङ्करन ऩलन गदै आएको देजखजछ । मस नगयऩालरकाभा यहेका सहकायी 
सॊस्थाहरू सम्फजधी वववयण तरको तालरकाभा उल्रेख गरयएको छ । 

नाभ ठेगाना दताा नॊ. य लभलत वकलसभ भखु्म कायोफाय सदस्म सॊख्मा ऩलछल्रो आ.व. को ववत्तीम वववयण 

    भवह
रा 

ऩरुुष ज
म्भा 

शेमय 
ऩुॉजी 
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ऋण 
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सम्ऩजत्त 

जम्भा 
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दावमत्व 
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२४५/२६२, 
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प्राद्ऱ तथ्माङ्क अनसुाय नगयऩालरकाभा सञ्चारनभा यहेका उद्योग व्माऩाय, व्मवसावमक पभा तथा कम्ऩनी सञ्चारकको 
लरिका आधायभा जनसॊख्माको ववश्लषेण गदाा ऩरुुषको तरुनाभा भवहराको स्वालभत्वभा यहेका पभाहरूको सॊख्मा आधा 
बजदा ऩलन कभ यहेको छ । तथ्माङ्क अनसुाय नगयऩालरका बय सॊचारनभा यहेका १७५ उद्योग तथा पभाहरू भध्मे 
120 अथाात ् 68.6 प्रलतशत पभाभा ऩरुुषको स्वालभत्व य 55 अथाात ् 31.4 प्रलतशत पभाभा भात्र भवहराको 
स्वालभत्व यहेको देजखजछ । त्मसो त भवहराका नाभभा यहेका पभाहरूभा भवहराको नै बलूभका लनणाामक हजुछ बन्न 
सवकॉ दैन वा ऩरुुषको नाभभा यहेका पभाहरूभा भवहराको बलूभका ऩलन लनणाामक हनु सक्दछ । मद्यऩी रैविक 
वहसाफरे तथ्माङ्कको तरुनात्भक अजतयभा देजखएको पयावकरोऩनरे व्माऩारयक वा व्मवसावमक पभाहरू सॊचारन गने 
भवहराको सॊख्मा ऩकै्क नै जमून यहेको देखाउॉछ । भवहराराई आलथाक रुऩरे लनणाामक तहभा ऩमुााउन सवाप्रथभ 
भवहरा उद्यभजशरता ववकासका प्रबावकायी कामाक्रभहरू सञ्चारन गयी भवहरा शसजक्तकयणराई केजरभा याख्नऩुदाछ । 
अकोतपा  तथ्माङ्करे व्माऩाय–व्मवसाम सॊचारकभा भवहराको सॊरग्नता बने देजखएको सकायात्भक सॊकेत गयेऩलन 
उनीहरूरे सॊचारन गयेका पभाको प्रकृलत कस्तो प्रकायको हो बन्ने स्ऩष्ट नबएकोरे उनीहरूको आलथाक जस्थलत कलत 
फलरमो छ बनेय आॉकरन गना बने सवकॉ दैन । उदाहयणका रालग मदद भवहरारे सॊचारन गयेका पभाहरू साभाजम 
लसराइ–कटाई, लततौया, अचाय, फनुाइ, फवुटक, ऩाराय आदद खारका यहेछन ्बने मस प्रकायका व्माऩारयक पभाहरूरे 
चयभ गरयवीफाट भालथ उठ्न सहमोग ऩमुााएताऩलन भवहराराई आलथाक वहसाफरे वास्तवभै सफर बने फनाउॉदैनन ्। 
ठुरा रगानीभा भवहराराई प्रात्साहन गना उदाहयणीम भवहरा उद्यभीहरूको उदाहयण ददएय, तालरभ ददएय 
शसजक्तकयणका वक्रमाकराऩ गयाई मसतपा  आकषाण गनुाऩदाछ ।  

 

कृवषजजम तथा उत्ऩादनभरुक उद्योग अजतगात ऩने खाद्य लभरफाट उत्ऩादन हनुे फस्त,ु दार, चाभर, तेर, वऩठो, 
भसरा, आददरे स्थानीम फजायको आवश्मकता ऩलुता गनुाको साथै केवह भात्राभा वमनरे अजम नगयऩालरका तथा 
लछभेकी जजल्राहरूको फजायको रूऩभा सेवा सभेत ऩ¥ुमाइयहेका छन ्। स्थालनम उत्ऩादन तथा आमालतत 
उत्ऩादनहरूको फजायीकयण हनुे गयेका प्रभखु फजाय केजरहरू लनम्नानसुाय छन ्। 

लस.न. पभाको नाभ पभाको ठेगाना प्रोऩयाईटयको नाभ 

१ लड.एस. टे्रडास एण्ड कोल्ड सेजटय कृष्णऩयु २ सवष्ट जोया 

उद्योग व्मवसावमक पभा जम्भा 

भवहरा  
ऩरुुष 



 

 कृष्णऩयु नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयण 

 

80 
 

२ ग्वासी सभैजी गल्रा खरयद केजर कृष्णऩयु जजत फ. देउवा 
३ ऐयी इजदेय्णी स्रामसा कृष्णऩयु १ लफय फहादःुुय ऐयी 
४ श्री केदाय वकयाना ऩसर कृष्णऩयु १ धन वहादयु वोहया 
५ एस.एस. टे्रडसा स्रामसा कृष्णऩयु ३ सयस्वती नाथ 

६ तब्फ ुगोल्डन वकयाना ऩसर कृष्णऩयु ३ ववस्ना कुभायी याना 
७ ददऩेश वकयाना ऩसर कृष्णऩयु ३ आशायाभ वडामक 

८ आजशष येलडभेड तथा पैजसी ऩसर कृष्णऩयु ४ झेरी याना थारु 

९ गौयव वकयाना स्टोय कृष्णऩयु ४ ववष्ण ुयाज ऩाण्डेम 

१० ददवा वकयाना तथा खरुा ऩसर कृष्णऩयु ४ शेय वहादयु याना 
११ ददवा वकयाना तथा खरुा ऩसर कृष्णऩयु ४ शेय फहादयु याना 
१२ आजशष स्टोय कृष्णऩयु ५ याभ वहादयु यावर 

१३ आवषस येडीभेट तथा पैजसी कृष्णऩयु ५ झेरी याना थारु 

१४ एभ.वव.एर. भोवाइर सोऩ ग्मारयी कृष्णऩयु ५ लभन ववष्ट 

१५ एस के टे्रडसा एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु ५ सयेुजर फ. काकी 
१६ एभ.वव.एर. भोफाइर सोऩ ग्मारयी कृष्णऩयु ५ लभन ववष्ट 

१७ श्री जशव साइकर स्टोय कृष्णऩयु ५ जशवयाज चौधयी 
१८ श्री फाफा लफजरुी बण्डाय कृष्णऩयु ५ अशोक कु. यावर 

१९ श्री प्रऻा पेजसी एण्ड लगफ्ट सऩ कृष्णऩयु ५ जगददश भल्र 

२० श्री याना भददया ऩसर कृष्णऩयु ५ भथयुा याना 
२१ कैरऩार ब्रह्म याह ुटे्रडसा कृष्णऩयु ५ ऩषु्ऩ याज करौनी 
२२ खद्ऱड टे्रड एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु ५ चक्र फहादयु खडका 
२३ गौयी शॊकय टे्रडसा एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु ५ हेभजत देउवा 
२४ ग्वासी खाद्य बण्डाय कृष्णऩयु ५ वहया वहादयु भहता 
२५ जनक रक्ष्भी वकयाना ऩसर कृष्णऩयु ५ सवाजजत भडैं 
२६ जमराटा नगयी कैरऩार जनयर स्टोय कृष्णऩयु ५ लफयेजर फ. भल्र 

२७ जम भा ऩणुाालगयी स्टोय कृष्णऩयु ५ कार ुयाभ डगौया 
२८ डेववट एग्रोबेट सेजटय कृष्णऩयु ५ ऩलुनयाभ चौधयी 
२९ ददऺा इरेक्ट्रोलनक्स स्रामसा कृष्णऩयु ५ नयेश देउऩा 
३० ददऺा इरेक्ट्रोलनक स्रामसा कृष्णऩयु ५ नयेश देउऩा 
३१ ददऩेश ऩसु्तक सदन एण्ड जनयर स्टोय कृष्णऩयु ५ जनक याज जोशी 
३२ जमू चौधयी एग्रो बेट कृष्णऩयु ५ चजरकाजत चौधयी 
३३ जमू आजशष एग्रो बेट सेजटय कृष्णऩयु ५ आजशष डगौया 
३४ लनजारा फकु लडऩो कृष्णऩयु ५ खेभ याज ओझा 
३५ जमू सलभय पैजसी स्टोय कृष्णऩयु ५ याभ आसये याना 
३६ जमू रवटनाथ वकयाना ऩसर कृष्णऩयु ५ नजद याज जोशी 
३७ जमू याजवॊसी साईवकर स्टोय कृष्णऩयु ५ वर वहादयु चौधयी 
३८ नवदगुाा टे्रड एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु ५ नयेश जोशी 
३९ जमू रुर टे्रडसा एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु ५ लगयी याज बट्ट 

४० जमू रुर टे्रडसा एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु ५ लगयी याज बट्ट 

४१ श्री सौयफ टे्रडसा कृष्णऩयु ८ सभुन जोशी खत्री 
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४२ श्री कृष्ण वकयाना ऩसर कृष्णऩयु ८ अकवय लसह बाट 

४३ वकयन एण्ड कल्ऩना वकयाना स्टोय कृष्णऩयु ८ प्रभे फहादयु ऐय 

४४ जमू रकु्स सोनर ऋगाय ऩसर कृष्णऩयु ८ भहेजर फहादयु योकामा 
४५ जमू के लस वकयाना ऩसर कृष्णऩयु ८ जमयाज के लस 

४६ अरुण पैजसी स्टोय एण्ड फस्त्रारम कृष्णऩयु २ भेभ याज याना 
४७ अभय वकयाना ऩसर कृष्णऩयु २ ववक्रभ ठगनु्ना 
४८ अकेश पैजसी स्टोय कृष्णऩयु २ कुम्ब याज बण्डायी 
४९ अलबशेक भददया ऩसर कृष्णऩयु २ धन वहादयु चौधयी 
५० आय.एन. पेजसी ऩसर कृष्णऩयु २ टेकेजर ववष्ट 

५१ आस्था ऩसु्तक एण्ड स्टेशनयी ऩसर कृष्णऩयु २ रक्ष्भण भहता 
५२ आमाा इरेक्ट्रोलनक्स कृष्णऩयु २ बयत भहता 
५३ इनेज पैजसी स्टोय कृष्णऩयु २ बजना याना 
५४ एस.वव. भोवाइर सेजटय कृष्णऩयु २ ववक्रभ चौधयी 
५५ एभ लड टे्रड एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु २ भहेश दत्त जोशी 
५६ एन.आय. टे्रडसा एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु २ नयेश याज जोशी 
५७ ॐ लसद्धनाथ खरुा ऩसर कृष्णऩयु २ रक्ष्भी दत्त जोशी 
५८ ॐ श्री सभैजी जनयर स्टोय कृष्णऩयु २ लबभ वहादयु वोहया 
५९ श्री कुश्भी टे्रडसा कृष्णऩयु २ लतरक वहादयु चौधयी 
६० श्री लडराशैनी टे्रडसा कृष्णऩयु २ अक्कर वहादयु वोहया 
६१ श्री काफ्राशैनी स्टेशनयी एण्ड वकु स्टोय कृष्णऩयु २ केशव दत्त जोशी 
६२ श्री आमाा टे्रडसा कृष्णऩयु २ चक्र भहता 
६३ के.वव. टे्रडसा एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु २ कणा वहादयु ववष्ट 

६४ चौधयी हाडावेमय स्टोय कृष्णऩयु २ लसता याभ डगौया 
६५ चौरानी ऩसु्तक एण्ड लगफ्ट सेजटय कृष्णऩयु २ नायामण फहादयु खत्री 
६६ जज.के.एस. कम्मूलनकेशन कृष्णऩयु २ नयेश लगयी 
६७ जे.वव. स्टोय कृष्णऩयु २ जगददश वहादयु सेटी 
६८ जम फासलुरि खाद्यान्न तथा वकयाना ऩसर कृष्णऩयु २ भहाववय चजद 

६९ वट.वव.लस. साइकर स्टोय कृष्णऩयु २ टेक वहादयु चौधयी 
७० डोवछडी जनयर स्टोय कृष्णऩयु २ नवयाज बट्ट 

७१ तेत्तीसकोटी पैजसी स्टोय कृष्णऩयु २ देफ फहादयु बाट 

७२ दगुाा टे्रडसा कृष्णऩयु २ ववयेजर वहादयु शाह ु

७३ ददनेश भददया ववक्री केजर कृष्णऩयु २ नयेजर फहादयु लफष्ट 

७४ दोगडा बलुभयाज टे्रड एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु २ ऩणुा वहादयु चजद 

७५ रोऩती वकयाना ऩसर कृष्णऩयु २ वरीदत्त जोशी 
७६ जमू केदाय भददया फेचलफखन केजर कृष्णऩयु २ अभय फहादयु फोहया 
७७ नयेजर टे्रडसा एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु २ भान लसॊह भहया 
७८ जमू ऩावाती खरुा ऩसर कृष्णऩयु २ ऩावाती धाभी 
७९ लनतेश सवटि सवुटि एण्ड पेसन कनाय कृष्णऩयु २ ददनेश टेरय 

८० जमू के ऩी टे्रडसा एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु २ यालधका देवी बट्ट 

८१ जमू आमाा इरेक्ट्रोलनक्स कृष्णऩयु २ ददऩारी ववष्ट 
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८२ जेलनता भोफाईर सऩ कृष्णऩयु २ जोगी याना 
८३ जमू सभैजी जनयर स्टोय कृष्णऩयु २ ददर वहादयु वोहया 
८४ एस.एस.वव सवऩि सेजटय कृष्णऩयु ६ रक्ष्भी कुभायी साउद(वोहया) 

८५ कृऩा शृ्रगाय ऩसर कृष्णऩयु ६ यालधका कु. डॊगौया 
८६ कभर टे्रड एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु ६ कभर याज बट्ट 

८७ खजजत एग्रोबेट सेजटय कृष्णऩयु ६ साइटु याभ चौधयी 
८८ चजररोक पेजसी स्टोय कृष्णऩयु ६ ददर वहादयु देउऩा 
८९ जम बलुभयाज स्रामसा कृष्णऩयु ६ याजेजर प्रसाद बट्ट 

९० जम बलुभयाज टे्रड एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु ६ ऩदभ याज बट्ट 

९१ टऩ भोवाइर ग्मारयी कृष्णऩयु ६ कृष्ण वहादयु साउद 

९२ ददनेश भोफाइर ग्मारयी कृष्णऩयु ६ ददऩक भल्र 

९३ ददबा कस्भेवटक सेजटय कृष्णऩयु ६ यभेश बट्ट 

९४ नम्रता टे्रडसा कृष्णऩयु ६ याज कुभाय चौधयी 
९५ जमू सयस्वती टे्रडसा एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु ६ जगत फ. याना 
९६ लनवकता टे्रड कजसना कृष्णऩयु ६ ऩावाती कुभायी बट्ट 

९७ जमू सषृ्टी श्रॊगाय कस्भेवटक  ऩसर कृष्णऩयु ६ ऩावाती डगौया 

९८ नयेश भददया ऩसर कृष्णऩयु ६ फवुद्ध याभ डगौया 
९९ नेहा ऩसु्तक सदन कृष्णऩयु ६ धभाानजद बट्ट 

१०० जमू सभैजी टे्रडसा एण्ड स्रामसा कृष्णऩयु ६ ददऩक याज बट्ट 

१०१ नववन भोवाइर ग्मारयी कृष्णऩयु ६ नववन वोकटी 
१०२ कावपमा भददया ऩसर देखतबरुी ९ ऩदभ लसह ववष्ट 

१०३ झकुार भददया ऩसर यैकवाय ववचवा ४ भोहन झकुार 

१०४ जम भा बगवती ववजरुी बण्डाय यैकवाय ववचवा ६ धन फहादयु ववष्ट 

स्रोत् कृषणऩयु नगयऩालरकाको कामाारम, २०७७ 
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७.१. बौलतक वातावयण  
बौलतक रुऩभा कृष्णऩयु नगयऩालरका चयेु ऩाहाडको दजऺण भा अवजस्थत छ । गिाको भलथल्रो टलतम बागभा 
अवजस्थत मस नगयऩालरका को अलधकाॊस ब-ूबाग भैदानी यहेको छ बने मस नगयऩालरकाको उत्तय भा बने चयेु ऩवात 
शृ्रखॊरा को दजऺण ऺेत्र यहेको छ । तयाइ तथा चयेु ब-ूबागभा अवजस्थत मस नगयऩालरकाको बौलतक वातावयण को 
वववयण मस प्रकाय यहेको छ ।  

कृष्णऩयु नगयऩालरका नेऩारको दजऺण ऩजिभ ऺेत्र को तयाई भैदान भा ऩदाछ। बौगोलरक रूऩरे कृष्णऩयु 
नगयऩालरकाराई उत्तय देजख दजऺण सम्भ तीन (चयेु, बाफय, तयाई) सभानाजतय ऺेत्रहरुभा ववबाजजत गना सवकजछ । 
मस नगयऩालरकाको अलधकाॊस ऺेत्र  भालथल्रो तयाई लबत्र ऩदाछ। प्रस्ततु जचत्रभा मस नगयऩालरकाको बौगोलरक 
अवजस्थत देखाइएको छ ।  

 

चयेुको पेदीभा फसेको कृष्णऩयुको औसत उचाइ सभरुी सतह फाट २५० लभ. यहेको छ बने मस नगयऩालरकाको 
उचाइ ११८ लभ. देखी १४३७ लभ. सम्भ यहेको छ । प्रस्ततु जचत्रभा मस नगयऩालरकाको उचाइको अवस्था 
देखाइएको छ । 
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कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा अलधकाॊस ब-ूबाग अलत जमनु ढरान यहेको छ बने नगयऩालरकाको उत्तय लतय उच्च ढरान 
बएको ऺेत्र यहेको छ । मस नगयऩालरकाको औषत ढरान ६ लडग्री छ बने जमनुतभ ढरान १ लडग्री  य उच्चतभ 
ढरान ६८ लडग्री यहेको छ । प्रस्ततु जचत्रभा मस नगयऩालरकाको ढरानको अवस्था देखाइएको छ । 
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७.२. वन तथा जैववक ववववधता 

कृष्णऩयु नगयऩालरका वन वातावयण य जैववक ववववधताको दृवष्टकोणरे सम्ऩन्न नगयऩालरकाको शे्रणीभा ऩदाछ । 
नगयऩालरकाभा जैववक ववववधताको अवस्था तथा जस्थलत ऩत्ता रगाउन नगयऩालरकाको जैववक ववववधता फाये 
रेजखएका रेख, यचनाहरूको अध्ममन गनुाको साथै सम्फजजधत कामाारमफाट प्राद्ऱ तथ्माङ्कको आधायभा मो वववयण 
तमाय ऩारयएको हो । अध्ममन एवॊ प्राद्ऱ जानकायी अनसुाय मस नगयऩालरकाभा उष्ण (Tropical) देजख सभजशतोष्ण 
(Sub tropical) भा हनुे वजमजस्त ुतथा वनस्ऩलतहरू ऩाईएका छन ्। कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा यहेको वन ऺेत्रभा 
ववलबन्न वनस्ऩलत प्रजातीहरु छन ्जसभा लससौ, खमय, सार, कभा, लसभर, असना, अभरा आददका रुख ववरुवाहरु 
ऩाईजछन । जस भध्मे सार, साज य लससौ रुख नेऩार सयकायको सॊयजऺत ववरुवाभध्मे एक हो । मस नगयऩालरका 
ऺेत्र वरयऩरय ऩाईन ेप्रजातीहरुको वववयण तरको तालरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ । 

क्र.स. स्थालनम नाभ फैऻालनक नाभ 
सॊयऺण अवस्था 

नेऩार सयकाय IUCN CITES 

1 सार Shorea robusta Protected Least Concern Not Listed 

2 साॉझ Terminalia Alata Protected Not Listed Not Listed 

3 सल्रा प्रजाती Pinus sps. Not protected Least concern Not Listed 

4 लसभर Bambax ceiba Not Protected Not Listed Not Listed 

5 खमय Acacia catecu Protected Commercially Not Listed 
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Threatened 

६ लससभ Dalbergia sissoo Protected Not Listed Not Listed 

७ सलतसार Dalbergia Latifolia Protected Threatened  

८ ववजमसार Pterocarpus Marsupium Protected Threatened  

९ दारजचनी Cinnamomun Verum Not Protected Not Listed Not Listed 

१० फय Ficus benghalensis Not Protected Not Listed Not Listed 

११ जचयाईतो Swertia Chirayita    

१२ कुरयरो Asparagus racemosus 

Willd 
   

१३ अभरा Phyllanthus emblica  Not Listed Not Listed 

१४ हल्द ु Adina cordifolia Not protected Not Listed Not Listed 

15 जाभनु Syzygium cumini Not protected Not Listed Not Listed 

16 वऩऩर Ficus religiosa Not protected Not Listed Not Listed 

17 अस्ना Terminalia tomentosa  Not Listed Not Listed 

18 कुसभु Schleichera trijuga Not protected Not Listed Not Listed 

19 कदभ Anthocephalus cadamba Not protected Not Listed Not Listed 

20 फमय Ziziphus jujuba Not protected Least concern Not Listed 

21 भौवा Bassia latifolia Not protected Not listed Not Listed 

22 फडहय Artocarpus lakoocha Not Protected Not Listed Not Listed 

23 घोडताप्र े Centella asiantica Not protected Least concern Not Listed 

24 लसजदयेु Mallotus Phillippensis Not protected Not Listed Not Listed 

25 असाये Lagerstropmia indica Not protected Not Listed Not Listed 

26 लसरु Imperata cylindrical Not protected Not listed Not Listed 

27 घोयताप्र े Casia tora Not protected Not listed Not Listed 

स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 

मस ऺेत्रभा वजमजजत,ु ऩॊऺी भाछा तथा सयीसऩृ ऩाईजछन । स्तनधायी वजमजजतहुरुभा जचत्तर, यतवुा भगृ, जचतवुा, 
फाघ वॊदेर आदद छन ् बने ऩॊऺी जातीभा भैना, काग, च्माखयुा, कालरज आदद प्रभखु यहेका छन । भाछा 
प्रजातीहरुभा चयॊगा, लसरा, फाभ, याज फाभ, पगेटा, साहाय, लसजगी, यह ुआदद छन बने सऩा तथा अजम सयीसऩृ 
प्रजातीभा लबते्त सऩा, छेऩायो, भ्मागतुो, गोहायो, भरसाप्रो, कछुवा, भाउसरुी, अजजगय, ऩानी सऩा, भमूय आदद छन । 
प्रस्ताव कामााजवमन ऺेत्रभा वरयऩरय ऩाईने जजवजजतहुरु वववयण तालरका भा प्रस्ततु गरयएको छ । 

क्र.स. स्थालनम नाभ फैऻालनक नाभ 
सॊयऺण अवस्था 

नेऩार सयकाय IUCN CITES 

स्तनधायी 
१ फाॉदय Macaca mulata Not protected Not listed II 

२ ढेड ुफाॉदय Presbykis entellus Not protected Not listed Not listed 

३ दमु्सी Hytrix indica Not protected Least concern Not listed 

४ फॉदेर 
Sus scrofa Not protected Least concern Not listed 

५ लनर गाइ 
Boselaphus tragocamelus Not protected Least concern Not listed 
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६ जयामो Cervus duvaucelli Protected Vulnerable I 

७ जचत्तर 
Axis axis Not protected Least concern Not listed 

८ फन ढडे्ड ] 
Felis Chaus Not protected Least concern II 

९ ऩाटे फाघ Panthera Tigris Protected Threatened I 

१० जचतवुा Pathera Pardous Protected Threatened I 

११ स्मार Canis aureus Not protected Least concern Not listed 

चया प्रजाती 
१ वन कुखयुा Gallus gallus Not protected Least concern Not listed 

२ कठपोरुवा Dendrocopos sp. Not protected Least concern Not listed 

३ भाछा खउवा Alcedo atthis Not protected Least concern Not listed 

४ कोईरी Cuculus canorus Not protected Least concern Not listed 

५ सगुा Psittacula krameri Not protected Least concern Not listed 

६ उल्र ु Otus sp. Not protected  Not listed 

७ ऩयेवा Columba livia Not protected Least concern Not listed 

८ ढुक्कुय Streptopelia sps. Not protected  Not listed 

९ चीर Milvus migrans Not protected Least concern Not listed 

१० चीर Haliaeetus sps. Not protected  Not listed 

११ बॉगेया Passer domesticus Not protected Least concern Not listed 

१२ काग  Corvus Splendens Not protected Least concern Not listed 

१३ भमयु Pavo Cristatus Not protected Least concern Not listed 

भाछा 
१ चयॊगा Channa punctatus Not protected Not listed Not listed 

२ लसरा Danio dangila Not protected Least concern Not listed 

३ फभ Amphipnous cuchia Not protected Not listed Not listed 

४ याज फाभ Anguilla bengalensis Not protected Near threatened Not listed 

५ फॊगा Labeo dero Not protected Least concern Not listed 

६ पगेटा Barilius sps. Not protected Least concern Not listed 

७ सहय Tor tor Not protected Near threatened Not listed 

८ लसॊघी Heteropneustes fossilis Not protected Least concern Not listed 

९ तेजजय Mystus tengara Not protected Least concern Not listed 

१० यह ु Labeo angara Not protected Least concern Not listed 

स्रोत: स्थरगत सवेऺण २०७७ 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाको ऩमाावयणीम सजतरुनका रालग ऩारयजस्थलतक जैववक प्रणारीराई सजतलुरतरूऩफाट कामभ याख्न 
वन, फनस्ऩती तथा प्राणीहरू लफचको स्थावऩत सम्फजधराई ददगोरूऩभा कामभ याख्न सजगता अऩनाउनऩुने देजखजछ । 
ददगो ववकासका लनम्ती ऩूवााधाय ववकासको क्रभभा हनुे वनजॊगर य ऩारयजस्थलतक ववनासराई जमूनीकयण गना लनताजत 
आवश्मक छ । वातावयणीम असजतरुनरे वनस्ऩती वा प्राणीहरूको क्रलभक ह्रास य ववनास हुॉदै अजतत् रोऩ हनु े
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अवस्था हनु सक्छ । ववषभ हावाऩानीभा ववलबन्न जात जालतका प्राणी य फनस्ऩती यहेको मस नगयऩालरकाभा वन 
सॊयऺण य सम्फद्र्धनको कामाभा स्थानीम फालसजदाहरूको सहबालगता अऩरयहामा हनु ऩगुेको छ ।  

भानव जीवनको रालग जैववक ववववधताको सॊयऺण अऩरयहामा छ । दैलनक जजवनको रालग आवश्मक काठ, दाउया, 
घाॉसको रालग भात्र नबई ऩारयजस्थलतक तथा जैववक प्रणारीको सजतरुनको रालग सभेत जैववक ववववधताको भहत्वराई 
दृवष्टगत गयी हार मस नगयऩालरकाभा साभदुावमक वन जस्ता अवधायणाहरूराई व्मवहायभा राग ुगरयएको छ । मसै 
सजदबाभा वन वरयऩयी फवढयहेको जनसॊख्मा, चोयी लनकासी य आगाभी ददनहरूभा उक्त वन ऺेत्ररे भागेको आधायभा 
आऩलुता गना नसक्न ेवन ऩैदावयको हैलसमतराई ववचाय गदाा मस ऺेत्रको जैववक ववववधता व्मवस्थाऩन कामा चनुौतीऩूणा 
फजदै गएको छ । हार साभदुावमक वनहरू वन सॊयऺण, सम्फद्र्धन तथा सदऩुमोगभा सहबागी बइयहेका छन ्। 

नगयऩालरकाको हावाऩानीरे जीवजजत ुय वनस्ऩतीहरूराई सॊयजऺत गना सवकने खारका वासॊस्थान उऩरब्ध गयाइएको 
बएताऩलन महाॉको वनऺेत्र अलतक्रभण य वन पडाॉनीको चऩेटाभा ऩना गएको छ । जैववक ववववधता अजतगात ऩने 
स्थानीम करा सॊस्कृलतहरूको ववववधताराई जगेनाा गदै धालभाक, ऐलतहालसक, साॊस्कृलतक य ऩमाटवकम दृवष्टकोणरे 
भहत्वऩणुा ठालनएका ववलबन्न स्थानहरूको सॊयऺण गनुाऩने देजखजछ । मस ऺेत्रभा ऩाइने गैयकाष्ठ वन ऩैदावायरे महाॉका 
स्थानीम वालसजदाका कलतऩम भहत्वऩूणा आवश्मकता ऩरयऩूलता गनुाका साथै कृष्णऩयु नगयऩालरकाका ग्राभीण 
फस्तीहरूको जीवन स्तय उकास्न य खाद्य सयुऺाभा भहत्वऩूणा बलूभका खेरेका छन ्। मस्ता ऩैदावायहरूरे जैववक 
ववववधताको सॊयऺण गनुाका साथै योजगायी य आमआजानको आधाय तथा साना उद्योगहरूराई अवसय प्रदान गछान ्
मसको रालग सयकाय तथा सम्फजजधत लनकामरे नीलत फनाउन ुऩछा ।  

स्थानीम फालसजदाराई वन सॊयऺण य उऩमोगभा सहबालग फनाउने नेऩार सयकायको नीलतअनसुाय मस  नगयऩालरकाभा 
जजल्रा वन कामाारम भापा त साभदुावमक वन उऩबोक्ता सभूह गठन गयी वन हस्ताजतयण गने काभ ऩलन बइयहेको 
छ । वन ऐन, २०४९ तथा वन लनमभावरी, २०५१ रे व्मवस्था गये फभोजजभ साभदुावमक वनको सॊयऺण, 
सम्फद्र्धन तथा व्मवस्थाऩनको सम्ऩूणा जवापदेही सम्फजजधत वन उऩबोक्ता सभूहहरू नै हजुछन ्। मो कामाक्रभ 
शरुुभा रागू हुॉदा मसको उद्देश्म नािा डाॉडा ऩाखाहरूभा हरयमारी फढाउन ेय सवासाधायण जनताराई, काठ, दाउया य 
डारेघाॉस रगामत वन ऩैदावायको आधायबतु आवश्मकता ऩरयऩलुता गने यहेको लथमो, तय अवहरे मस कामाक्रभको 
भखु्म उद्देश्मभा ववऩन्न ऩरयवायहरूको गरयवी लनवायण, जीववकोऩाजान, जैववक ववववधताको सॊयऺण, ददगो वन 
व्मवस्थाऩन, सशुासन, सभावेसीकयण, रैविक सभानता, ववशेष गरय भवहरा, दलरत तथा जनजालतको सहबालगता जस्ता 
नमाॉ नमाॉ सवारहरू सभेत सभावेश बएकोरे मस कामाक्रभरे गरयवी जमलुनकयणभा सभेत सहमोग ऩ¥ुमाउन सक्ने 
ववश्वास गरयएको छ । जजल्रा वन कामाारमको प्राववलधक सहमोगभा सभूहको स्वीकृत ववधान तथा वन कामामोजना 
फभोजजभ उऩबोक्ता सभूहको वक्रमाकराऩहरू सॊचारन तथा साभदुावमक वनको सॊयऺण, सम्वद्र्धन, व्मवस्थाऩन तथा 
वन ऩैदावायको सदऩुमोग हनुे गयेको छ ।  

मस कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा आ.व. २०७७/७८ सम्भभा 44 साभदुावमक वनहरूराई वन उऩबोक्ता सभूहभा 
हस्ताजतण गरयएको छ । ववगतको सभमभा थोयै जनसॊख्माको तरुनाभा प्रशस्त वन ऺेत्र बएकोरे ऩलन वन 
सॊयऺणबजदा उऩमोगभा भात्र जोड ददएको ऩाइजछ तय गएको केही वषादेजख वन ऺेत्र वरयऩरयका जनताभा नमाॉ 
जागयण देजखएको छ । फढ्दो अलतक्रभण, रवुकचोयी हनुे कटानी, चरयचयन, आगरागी आदद कायण य बैयहेको वन 
ववनासरे वनको अवस्था अत्मजत सॊवेदनशीर बएको छ । त्मसैरे गदाा वन ऺेत्रका फस्तीहरूभा वन सॊयऺण सलभलत 
तथा वन उऩबोक्ता सलभलतहरू गठन गयी वन सॊयऺणका रालग स्थानीम प्रमास शरुु हनु थारेको छ । एकालतय 
वनको भहाबायत ऺेत्र नजजक फस्ने फालसजदाहरूभा वन सॊयऺणको प्रमास शरुु हुॉदैछ बने अकोतपा  वनऺेत्रफाट 
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टाढाका गाउॉरेहरूको रालग सवासरुब तरयकाफाट वन उऩमोग व्मवजस्थत हनु नसक्दा वनफाट काठदाउया रवुकलछऩी 
चोयी लनकासी हनुे क्रभ ऩलन मथावत छ । ववगतका वषाहरूको तरुनाभा जनताको सहबालगताको ऩरयणाभ स्वरूऩ 
वनको भहाबायत ऺेत्र रगामत सघन अवस्थाभा यहेका कलतऩम वनऺेत्रहरू ऩनु् प्राकृलतक अवस्थाभा रूऩाजतरयत हनु 
ऩगुेका छन ्। साभदुावमक वनहरूभा ववद्यभान सॊयऺण य आफ्नो साभदुावमक वन प्रलतको रगावको ऩरयणाभ स्वरूऩ 
उजाड य भरुबभूीकयणतपा  उजभखु हुॉदै खोरा य खहयेहरूरे ग्रलसत बएका वनऺेत्रहरू आज प्राकृलतक रूऩभा सॊयजऺत 
बएका छन ्। साभदुावमक वनका उऩबोक्ताहरूसॉग प्राववलधक ऻान य वनको उत्ऩादकत्व फढाउन आवश्मक ऩने 
प्रववलधको अबाव खजड्कएको छ । तसथा वन व्मवस्थाऩन कामाराई प्रबावकायी फनाउन साभदुावमक वनहरूराई स्रोत, 
साधन य प्रववलधमकु्त जनशजक्तको उऩरब्ध हनु ु जरुयी छ । उऩबोक्ताहरूभा यहेका ऩयम्ऩयागत वन सॊयऺण 
ववलधहरूका अलतरयक्त नमाॉ ववलध य कामाशैरीहरूको ववकास गयाउन जरुयी देजखजछ । दऺता अलबववृद्धका लनलभत्त 
साभदुावमक वन उऩबोक्ताहरूराई तालरभ, गोष्ठी, सेलभनाय य अवरोकन भ्रभणका अवसयहरू प्रदान गनुाऩने देजखजछ । 

लस.नॊ. साभदुावमक वनको नाभ ऺेत्रपर(हे.) ठेगाना राबाजजवत घयधयुी 
१ ऐश्वमा सा.व.उ.स 393 कृष्णऩयु १ 355 
२ अभयजजत सा.व.उ.स 152.73 कृष्णऩयु १ 122 
३ जमशॊकय सा.व.उ.स 130 कृष्णऩयु १ 266 
४ नवदगुाा भवहरा सा.व.उ.स 162.43 कृष्णऩयु १ 221 
५ ववशार सा.व.उ.स 197.44 कृष्णऩयु १ 323 
६ जगदम्फा भमयु सा.व.उ.स 392.84 कृष्णऩयु १ 305 
७ ददऩेजर स्भलृत सा.व.उ.स 274 कृष्णऩयु २ 697 
८ ववयेजर आदशा सा.व.उ.स 128.5 कृष्णऩयु २ 392 
९ ग्वारावायी सा.व.उ.स 198.82 कृष्णऩयु २ 345 
१० जमरक्ष्भी भवहरा सा.व.उ.स 127.49 कृष्णऩयु २ 269 
११ गढलफजरुा सा.व.उ.स 195 कृष्णऩयु २ 247 
१२ जनवहत भहाकारी सा.व.उ.स 198.93 कृष्णऩयु २ 435 
१३ नजजदऩयु ओखरपाॉटा सा.व.उ.स 11.5 कृष्णऩयु २  
१४ सभावेशी कटान सा.व.उ.स 166.75 कृष्णऩयु ३ 144 
१५ नवदगुाा सा.व.उ.स 133.75 कृष्णऩयु ४ 295 
१६ ग्वासी सभैजी सा.व.उ.स 497.64 कृष्णऩयु ४ 754 
१७ ग्वासी सा.व.उ.स 495 कृष्णऩयु ४ 720 
१८ नभनुा सा.व.उ.स 195 कृष्णऩयु ४  
१९ सभैजी सा.व.उ.स 198 कृष्णऩयु ४ 963 
२० हरयमारी सा.व.उ.स 495 कृष्णऩयु ४, ५ 597 
२१ समऩत्री सा.व.उ.स 88.97 कृष्णऩयु ५ 298 
२२ वनदेवव सा.व.उ.स 119 कृष्णऩयु ५, ६ 483 
२३ एकता सा.व.उ.स 117.12 कृष्णऩयु ६ 441 
२४ लसॊहऩयु सा.व.उ.स 250 कृष्णऩयु ६ 175 
२५ भहाकारी सा.व.उ.स 156.23 कृष्णऩयु ६ 132 
२६ प्रगलतजशर सा.व.उ.स 117.12 कृष्णऩयु ६ 436 
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२७ ऐश्वमा सा.व.उ.स 45.5 कृष्णऩयु ६ 282 
२८ गौयादेवव सा.व.उ.स 7.5 कृष्णऩयु ६ 382 
२९ उग्रताया सा.व.उ.स 150 कृष्णऩयु ७  
३० गौयीशॊकय सा.व.उ.स 7 कृष्णऩयु ७  
३१ गौयीघाट सा.व.उ.स 29 कृष्णऩयु ७  
३२ जशव सा.व.उ.स 58.81 कृष्णऩयु ७, ८  
३३ ववयेजर सा.व.उ.स 145 कृष्णऩयु ८  
३४ चजरभखुी सा.व.उ.स 25 कृष्णऩयु ८  
३५ रक्ष्भी सा.व.उ.स 26 कृष्णऩयु ८  
३६ कञ्चन सा.व.उ.स 75 कृष्णऩयु ८  
३७ भोहना सा.व.उ.स 65 कृष्णऩयु ९  
३८ फसजत सा.व.उ.स 91 कृष्णऩयु ९  
३९ नभनुा सा.व.उ.स 29 कृष्णऩयु ९  
४० जानकी भवहरा सा.व.उ.स 27 कृष्णऩयु ९  
४१ जानकी सा.व.उ.स 189 कृष्णऩयु ९  
४२ वनदेवव सा.व.उ.स 150 कृष्णऩयु ९  
४३ गौयादेवव सा.व.उ.स 138 कृष्णऩयु ९  
४४ लसता सा.व.उ.स 192 कृष्णऩयु ९  

स्रोत् साभदुावमक वन सभजवम सलभलत, कृष्णऩयु, 2077 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा आ.व.२०७७/०७८ सम्भभा जम्भा ४४ वटा साभदुावमक वनहरू उऩबोक्ताराई हस्ताजतयण 
गरयएको छ । हस्ताजतरयत साभदुावमक वनरे मस नगयऩालरकाभा ७०४२.०७ हे. ऺेत्रपर ओगटेको छ । 
जसफाट मस नगयऩालरकाका १०,०७९ घयधयुी जनसॊख्मा राबाजजवत बएका छन ्। 

धालभाक सॊघ÷सॊस्थाको वरयऩरय यहेको वन जॊगर ऺेत्रहरू धालभाक ऺेत्रको भहत्व य सौजदमा फढाउन ेउद्देश्मरे त्मस्ता 
धालभाक वनको रूऩभा हस्ताजतयण गरयजछ । नगयऩालरकाको ववलबन्न बागहरूभा यहेका धालभाक स्थर धालभाक वनको 
सम्बावना फोकेका ऺेत्रहरू बएताऩलन त्मसको उजचत सॊयऺण य प्रवाद्धन हनु नसकेको देजखजछ । मस नगयऩालरकाभा 
यहेका धालभाक वन सम्फजधी वववयण तरको तालरकाभा उल्रेख गरयएको छ । 

लस.नॊ. धालभाक वनको नाभ ऺेत्रपर(हे.) ठेगाना 
१ कृष्ण प्रणाभी धालभाक वन 3.9 कृष्णऩयु ५ 
२ वनदेवव धालभाक वन 5 कृष्णऩयु ५ 

स्रोत् साभदुावमक वन सभजवम सलभलत, कृष्णऩयु, 2077 
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यावष्डम वन ऐन, २०४९ को ऩरयच्छेद–६ भा उल्रेख बए अनसुाय यावष्डम वनको कुनै बाग देहाम फभोजजभको 
उद्देश्म प्रालद्ऱको रालग छुिाइएको वन राई कफलुरमती वन बलनजछ ।  

(1) वन ऩैदावायभा आधारयत उद्योगहरूराई आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथा उत्ऩादन गना, 
(2) फृऺ ायोऩण गयी वन ऩैदावायको उत्ऩादनभा अलबववृद्ध गयी लफवक्र ववतयण गना वा उऩमोग गना, 
(3) वनको सॊयऺण य ववकास हनुे गयी ऩमाटन व्मवसाम सञ्चारन गना, 
(4) वनको सॊयऺण य ववकास हनुे गयी कृवष वन फारी कामा सञ्चारन गना, 
(5) वनको सॊयऺण य ववकास हनुे गयी कीट, ऩति तथा वजमजजतकुो पाभा सञ्चारन गना ।  

सोही अनरुुऩ मस कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा १० वटा कफलुरमती वन यहेका छन ्। कफलुरमलत वनरे कृष्णऩयु 
नगयऩालरकाको १८.१६ हे. ऺेत्रपर ओगटेको छ । जसरे कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा आलथाक आमआजान तथा 
ऩमाटकीम भहत्वराई टेवा ऩ¥ुमाएको छ । हार मस कामाक्रभ सयकाय तथा वन भजत्रारमको प्राथलभकताभा यहेको 
छ । मस नगयऩालरकाभा यहेका कफलुरमती वन सम्फजधी वववयण तरको तालरकाभा उल्रेख गरयएको छ । 

लस.नॊ. कफलुरमती वनको नाभ ठेगाना ऺेत्रपर(हे.) राबाजजवत घयधयुी 
1 नौरो ववहानी कफलुरमती वन कृष्णऩयु १ 1 7 
2 नव जागयण कफलुरमती वन कृष्णऩयु १ 1 5 
3 जन उठान कफलुरमती वन कृष्णऩयु १ 2 9 
4 ववशार कफलुरमती वन कृष्णऩयु २ 2 15 
5 झयना कफलुरमती वन कृष्णऩयु २ 2 15 
6 कभरा कफलुरमती वन कृष्णऩयु २ 2 14 
7 भनकाभना कफलुरमती वन कृष्णऩयु ५ 2.5 6 
8 राॉरीगयुाॉस कलफलरमती वन कृष्णऩयु ५ 2 10 
9 जागतृी कफलुरमती वन कृष्णऩयु ५ 2.5 8 
10 जचसाऩानी कफलुरमती वन कृष्णऩयु १ 1.16 13 

स्रोत् साभदुावमक वन सभजवम सलभलत, कृष्णऩयु, 2077 

नगयऩालरकाको कुर वन ऺेत्र भध्मे नगयऩालरकाभा साभदुावमक वन, लनजी वन य धालभाक वनको रूऩभा हस्ताजतरयत 
फाहेक फाॉकी यहेको वन ऺेत्र सयकायद्राया व्मवजस्थत वनको रूऩभा यहेको छ । 
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कञ्चनऩयु जजल्राभा यहेको कृष्णऩयु नगयऩालरकाफाट उत्ऩादन बएका वन ऩैदावायको लफक्री ववतयण उऩबोगको 
जस्थलतराई हेदाा महाॉको उत्ऩादन मस नगयऩालरकाको आऩूलताराई ऩमुााई जजल्रालबत्रकै अजम नगयऩालरका तथा ग्रालभण 
ऺेत्र तथा अजम जजल्राभा ऩलन जाने गयेको छ । मस नगयऩालरकाभा काठ÷दाउया खऩत भखु्म वन ऩैदावायभा 
आधारयत उद्योगहरूभा हनुे गदाछ । मस अरावा महाॉको फढ्दो जनसॊख्मा य फसाई सयाई तथा शहयीकयणरे 
आवश्मक ऩने काठ÷दाउया तथा ववकास लनभााणभा काठको भाग फढ्दै गएको छ । वनजॊगरको नजजकका 
ऩरयवायरे फढी काठ÷दाउया खऩत गदाछन ्बन ेवनफाट टाढा यहने ऩरयवायरे धेयै कभ ऩरयभाणभा काठ÷दाउया खऩत 
गने गयेको ऩाईजछ । 

यावष्डम, साभदुावमक य सॊयजऺत वनहरूराई सघनीकयण गदै लतनीहरू लबत्र गैयकाष्ठ ऩैदावाय य फहभुलु्म जलडफटुीहरूको 
उत्ऩादन गनुा लनताजत आवश्मक छ । यावष्डम तथा अजतयावष्डम फजायको ववश्लषेण गयी गैयकाष्ठ ऩैदावायभा आधारयत 
जलडफटुी प्रशोधन उद्योगको स्थाऩना तथा सञ्चारनतपा  सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरूको सॊरग्नता हनु ु
लनताजत आवश्मक देजखजछ । नगयऩालरकाभा जनसॊख्माको चाऩ फढ्दै गएको य उन्नत जातका ऩशहुरूको तरुनाभा 
स्थानीम अनतु्ऩादक ऩशहुरूको सॊख्मा ऩलन उच्च यहेको देजखजछ । मी अनतु्ऩादक ऩशहुरूको अलनमजजत्रत चरयचयनको 
कायण यावष्डम य सॊयजऺत वन ऺेत्रहरू प्रबाववत बएका छन ्प्राकृलतक रूऩफाट ऩनुरुत्ऩादन हनुे गयेको ऩोथ्रा ऩोथ्रीहरू 
अलनमजजत्रत चरयचयनरे ववनाश बइयहेका छन ्। प्राकृलतक स्रोत य साधनहरूको ददगो उऩमोगफाट नै भानव सभाजको 
सभनु्नत बववष्मको ऩरयकल्ऩना गना सवकजछ । जनताको सहबालगता य सॊरग्नताभा वन सॊयऺणराई साभदुावमक वन 
कामाक्रभ, कफलुरमती वन कामाक्रभ य कृवष वन कामाक्रभ सञ्चारन गयी गरयफ, असहाम, अऩाि य भवहरा 
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सभदुामराई हस्ताजतयण गनुाऩने देजखजछ । वनको हैलसमतभा सधुाय ल्माउन साभदुावमक वन उऩबोक्ता सभूहहरूफाट 
हनु सक्न े सकायात्भक कामाक्रभहरूराई ऩवहचान गयी सहबालगतात्भक साभदुावमक वन ववकास कामाक्रभ अजघ 
फढाउन ुअत्मावश्मक देजखजछ । वन नीलत २०७१ का अनसुाय वन सॊयऺणभा चाल्नऩुने कदभहरू लनम्न फुॉदाहरूभा 
उल्रेख गरयएको छ । वन नीलत २०७१ का अनसुाय वन सॊयऺणभा चाल्नऩुने कदभहरू लनम्न फुॉदाहरूभा उल्रेख 
गरयएको छ ।  

▪ घयामसी तथा अजम इजधनको रुऩभा प्रमोग हनु ेकाठ वा वन ऩैदावायको ववकल्ऩभा अजम वैकजल्ऩक उजााको 
प्रमोगराई प्रोत्साहन गने । 

▪ फहऩुजऺम सहबालगतात्भक सॊमजत्रको ववकास गयी चोयी जशकायी, अवैध कटान, वन ऩैदावायको अवैध 
सॊकरन, अत्मलधक चरयचयन, लभचाहा प्रजाती य डढेरो लनमजत्रण गने । 

▪ ऩमााऩमाटन प्रवद्र्धनको ववकासका रालग यावष्डम वनभा तोवकएका प्रजालतका वजमजजत ु तथा ववरुवाको 
सॊयऺण, प्रजनन ्य उऩमोग गने ।  

▪ ददगो वन व्मवस्थाऩनको नीलत अवरम्वन गने । 
▪ जैववक ववववधता, लसभसाय ऺेत्रको सॊयऺण य जरवामू ऩरयवतानको ववषमभा एवककृत कामाक्रभ सॊचारन गने 

। 

७.३. हावाऩानी सम्फजधी वववयण 
बौगोलरक असभानता बएकोरे नेऩारको ववलबन्न ठाउॉहरूभा लबन्न लबन्न हावा ऩानी यहेको छ त्मस्तै कञ्चनऩयु जजल्राभा 
अवजस्थत कृष्णऩयु नगयऩालरकाको उत्तयी बागभा ऩाहाडी हावाको प्रबावरे साथै उचाई बएको कायण जचसो हनुे य 
दजऺणी भधेश बाग बएकोरे पाल्गनु देजख आजश्वन सम्भ गभॉ हजुछ । महाॉ सभजशतोष्ण य उष्ण हावाऩानी ऩाइजछ 
। पाल्गनु भवहनादेजख आजश्वनको सरुुसम्भ गभॉ हजुछ । आजश्वन, कालताक य पागनुभा महाॉको हावाऩानी सभजशतोष्ण 
हजुछ बने भॊलसय, ऩौष य भाघभा लनकै जाडो हजुछ । जेष्ठको अजत्मदेजख आजश्वनको सरुुसम्भ भनसनुी वामकुा कायण 
प्रशस्त वषाा हनुे गछा । महाॉको औषत तापक्रभ अलधकतभ ३५.२ लडग्री सेजल्समससम्भ ऩगु्छ बने औषत जमूनतभ 
५.३ लडग्री सेजल्समससम्भ ऩगु्न जाजछ । मस नगयऩालरकाको भौसभ सम्फजधी औषत वववयण तरको जचत्रभा उल्रेख 
गरयएको छ ।  
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७.४. जरश्रोत  
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७.५. ब–ूउऩमोग 

ब–ूउऩमोग मोजना स्थानीम सयकायको रालग भहत्वऩणुा हजुछ । नगयऩालरकाहरुको मोजना लनभााण चाहे औद्योलगक, 
व्माऩारयक वा आवालसम होस मसभा कतै न कतै ब–ूउऩमोग मोजनाको आवश्मकता ऩदाछ । ब–ूउऩमोग मोजना 
सोचेका बजदा कैमन गणुारे स्थानीम सयकायको लनलत लनभााणभा असय ऩदाछ । उदाहयणको रालग स्थानीम सयकायरे 
कुनै ऩलन लनभााण सॊस्थाराई आवासीम वा व्माऩारयक प्रमोजनको रालग ठूरा अऩाटाभेजटहरु लनभााणको अनभुलत ददन 
रागेको, ववद्यारमको कऺा कोठा वा नमाॉ बवन लनभााणको तमायी, फाटो लनभााण, वा अस्ऩतार लनभााण जस्ता कामाहरु 
सञ्चारन गना ब–ूउऩमोग मोजना छ बन ेसो लनभााण गदाा फढी प्रबावकायी हनु े लनणाम गयी लनभााण प्रकृमाभा रैजान 
सवकजछ । ब–ूउऩमोग मोजनारे स्थानीम सयकायराई जलभनको प्रकृलत अनसुायको ऺेत्र छुिाउन तथा ववकास 
लनभााणका कामाहरु ववस्ताय गना सहजता ऩमुााउॉछ । नेऩारको सॊववधान २०७२ रे ऩलन स्थानीम सयकायहरुराई 
आफ्नो ऺेत्रलबत्रका ववलबन्न वकलसभका सहयी ववकासका मोजनाहरु तथा स्थानीम आवश्मकता अनसुायका ववकास 
लनभााण कामाहरू गना ऩाउन ेअलधकाय प्रदान गयेको छ । ववस्ततृ रुऩभा हेदाा ब–ूउऩमोग मोजना वनाउने कामा प्रदेश 
सयकाय य सॊघीम सयकायको कामासजुच लबत्र ऩयेका छन ्य थऩ स्थानीम ब–ूउऩमोग मोजना वनाउने कामा स्थानीम 
सयकायको कामा हो बलन शहरय ववकास भजत्रारमरे प्रकाशन गयेको ब–ूउऩमोग नीलतभा उल्रेख गरयएको छ । 

कृष्णऩयु नगयऩालरकाको ववध्मभान ब–ूउऩमोग हेदाा नगयऩालरकाको 63.27 प्रलतशत (158.37 वगा वक.लभ.) 
वनरे ओगटेको छ बन े26.32 प्रलतशत (65.89 वगा वक.लभ.) जग्गा खेतीमोग्म जलभनको रूऩभा यहेको छ । 
त्मस्तै मस नगयऩालरकाभा  औद्योगीक ऺेत्र ०.०६९ प्रलतशत (०.१७ वगा वकलभ), सावाजलनक उऩमोगको ऺेत्र 
7.61 प्रलतशत (19.05 फगा वकलभ) य नदी खोरा तथा लसभसाय ऺेत्र 0.33 प्रलतशत (0.83 फगा वकलभ) जग्गा 
ओगटेको ऩाइजछ ।  

क्र.स. वववयण वगा वक.लभ. प्रलतशत 
१ कृवष ऺेत्र 65.89 26.32 
२ व्मवसावमक ऺेत्र 0.41 0.17 
३ साॉस्कृलतक तथा ऩयुातत्व भहत्वको ऺेत्र 0.003 0.001 
४ वन ऺेत्र 158.37 63.27 
५ औद्योगीक ऺेत्र 0.17 0.069 
६ अजम ऺेत्र 0.01 0.002 
७ सावाजलनक उऩमोगको ऺेत्र 19.05 7.61 
८ आवासीम ऺेत्र 5.58 2.23 
९ नदी खोरा तथा लसभसाय ऺेत्र 0.83 0.33 

स्रोत् नाऩी ववबाग, 2077 

हारको अवस्थाभा कृष्णऩयु नगयऩालरकाको ब–ूउऩमोग मोजना नावऩ ववबग द्राया २०७४ सार भा लनभााण गयेको छ 
। मस नगयऩालरकाका आवासका रालग, उद्योग, फन जॊगर जस्ता प्रमोगको ऩवहचान गरय लत ऺेत्रको ऺेत्रपर 
उतारयसवकएको देजखजछ । मस नगयऩालरका राइ प्रस्ततु जचत्रको आधायभा वगॉकयण गरयएको छ ।  
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नगयऩालरकाभा भाटोको फनावट, खेतीमोग्म जलभन, सॊयजऺत ऺेत्र, फस्तीमोग्म ऺेत्र आददको ववस्ततृ अध्ममनको 
आधायभा नगयऩालरकाफासीहरूको आलथाक हैसीमत ववृद्ध गना य वातावयणभा प्रलतकुर असय ऩना नददन के–कस्ता 
उत्ऩादन प्रणारी तथा लनतीहरू अवरम्फन गना सवकजछ । कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा जलभन को खजण्डकयण गदाा सेवा, 
कामाारम, व्माऩारयक प्रमोजन, सॊस्थागत य औद्योलगक ऺेत्रहरु छुट्टाछुटै्ट हनुेगरय व्मवस्थाऩन गयेको देजखन्न । 
आवाजशम ऺेत्रभा ऩलन लनभााणको कुनै भाऩदण्डहरु  कडाईका  साथ प्रमोग गयेको ऩाईदैन । उदाहयणको रालग 
वल्रो घयभा आवाजशम तय ऩल्रोघयभा काठको कायखाना अथवा पराभको काभ गना यहेको जसरे गदाा आवास 
ऺेत्र कुरुऩ य ध्वनी प्रदवुषत फजदछ ।  

मस ववषमभा नाऩी ववबागरे २०७४ सारभा ववस्ततृ अध्ममन गयी प्रस्ताववत ब-ूउऩमोग ऺेत्रभा वगॉकयण गयेको छ 
। कृष्णऩयु नगयऩालरकाको ददगो ववकास तथा जलभनको खजण्डकयण योक्नको रागी मस ब-ूउऩमोग लनतीको 
कामााजवमन गनुाऩने देजखजछ । ब-ूउऩमोग लनती २०७२ को आधायभा मस नगयऩालरका राइ देहाम फभोजजभको 
ऺेत्रभा वगॉकयण गरयएको छ ।  
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जचत्र ७–8: कृष्णऩयु नगयऩालरकाको प्रस्ताववत ब-ूउऩमोगको नक्सा 

नेऩार सयकाय शहयी ववकास भजत्रारमका ववलबन्न सभमका लनलत लनमभ, बवन लनभााणका लनमभ तथा उऩलनमभहरु 
रगामतको प्रमोग तथा अनशुयण गरयएको ऩाईजछ । तय वजस्तहरुराई कसरय एकरुऩता वनाउन ेय सभम साऩेऺ 
वजस्त ववकासको कामा गरययहेको ऩाईदैन । शहयी ववकास भजत्रारमको ववलबन्न लनदेशनहरुरे कुनै एउटा भात्र ऺेत्र 
नबै फहृद ऺेत्र सभेट्न खोजजएको तय लनमभन य अनगुभन नहुॉदा प्रमोःृगभा झण्झवटरो य प्रमोगभा सभस्मा देजखएको 
छ वकनवक मो लनदेजशकाहरु कुनै स्थान वा ऩरयवेश ववशेष हनुे गरय फनाईएको छैन । हयेक मोजना लनभााणभा य 
उऩमोगभा जनताको प्रत्मऺ सहबालगता य सहमोगको आवश्मकता भहत्वऩणुा यहजछ । चलरआएको मोजना लनभााण 
प्रकृमा तथा ववकासका कामाक्रभहरू ववऻद्राया नै तोवकने गयेको छ । जनसहबालगताको नाउॉभा भात्र देजखने तय 
जनस्तयको आवाज मोजना लनभााणभा वपक्का हनुे कायणरे नै मोजना जनअऩेऺा अनरुुऩ नफन्न ेय जनसभदुामरे ग्रहण 
नगने सभस्मा यवहयहेको छ । जफसम्भ नागरयकरे आफ्नो मोजना आपैं  फनाएय उऩमोग गने सभेत वातावयण 
फजदैन, मोजना फजछ भात्र सवह कामााजवमन हुॉदैन । त्मसैरे कृष्णऩयु नगयऩालरकाको आगाभी मोजनाहरुको 
लनभााणरालग फवढ बजदा फवढ जनसहबालगता फवृद्ध गनाऩने देजखजछ । सॊघीमताको कामााजवमन ऩिात धेयै नीलत लनमभ, 
काननु लनभााण गने अलधकाय स्थालनम सयकायभा यहेको छ । अफ स्थालनम सयकायरे स्थानीमस्तयभा ध्मान ददन 
जरुयी छ । अफका मोजना लनभााणभा फवढ बजदा फवढ जनसहबालगता फढाउने, सभस्मा ऩवहचानभा जनसहबालगता य 
ऩरयमोजना सञ्चारनभा अऩनत्व फढाउन स्थालनम सयकायरे ववषशे ध्मान ददनऩुछा । ववकास लनभााणका कामाहरुभा 
सहजीकयण गना बलन याज्मरे ऩूवााधाय ववकास तथा ववश्वका शहयहरु जो सपर य सजुदय देजखएका छन उलनहरुरे 
आफ्ना लनलत लनमभहरु कडाईका साथ प्रमोग गयेय नै मो प्राद्ऱी गयेका छन । जनु नगयऩालरकाहरु सऺभ देजखए 
लतलनहरुरे आफ्ना नागरयकहरुकै फरभा प्राद्ऱ गयेका हनु । नगय सयकायहरुरे आफ्नो ददघाकालरन मोजनाहरु 
फनाउन नसक्न ेहो बन ेनगयको सेवा प्रवाहभा बारय लगयावट आउन सक्छ ।  
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७.६. खानी तथा खलनज  
नगयऩालरकाभा हार सम्भ लनभााण साभाग्री हरु को खानी (नदी जजम ऩदाथा) फाहेक कुनै खानी तथा खलनजको श्रोत 
नबएको अवस्था ।  

७.७. भखु्म वातावयणीम सभस्माका प्रकायको वववयण 
नगयऩालरकाभा बएको अव्मवजस्थत शहयीकयणका कायण ववलबन्न सभस्माहरु उत्ऩन्न बएका छन ्। नगयऩालरकाभा 
भखु्म वातावयणीम सभस्माका रुऩभा ऩानी प्रदषुण, पोहय व्मवस्थाऩन, वामपु्रदषुण, अव्मवजस्थत ढर य ध्वनी प्रदषुण 
यहेका छन ् । शहयी ववकासका रालग अत्मजत आवश्मक बौलतक ऩूवााधाय भध्मे स्वच्छ वऩउने ऩानी ववतयण 
प्रणारीको लनभााण, ठोस पोहय व्मवस्थाऩन मोजना, ढर लनकास, कारोऩते्र सडक ध्वनी लनमजत्रण जस्ता ववषम 
अलनवामा सताहरू हनु ्। तसथा, नगयऩालरकाभा व्मवजस्थत शहयी ववकास मोजना लनभााण य त्मसको ऩूणा कामााजवमन 
आवश्मकता देजखजछ ।  

७.८. पोहयभैरा व्मवस्थाऩन  
कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा पोहयभैराको सभस्मा भखु्म रुऩभा फजाय ऺेत्र हरुभा देजखने गरयएको छ। मस 
नगयऩालरकाभा पोहोयभैराको स्रोतभा जमूनीकयण, ऩनु् प्रमोग, प्रशोधन वा ववसजान गयी नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र 
पोहयभैराको उजचत य प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गनुा ऩने देजखजछ । जनस्वास्थ्म एवॊ वातावयणभा ऩना सक्ने प्रलतकूर 
प्रबावराई कभ गयी स्वच्छ, स्वस्थ य भनोयभ वातावयण कामभ गना वाजछनीम बएको रे स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन, २०७४ को दपा १०२ (१) वभोजजभ मस नगयऩालरकरे पोहयभैरा व्मवस्थाऩन को रागी ऐन फनाउन ऩने 
देजखजछ ।  

नगयराई सधैँ सपा याजख वातावयण भैत्री घय, टोर, फस्ती, सभाज फनाउने हेतरेु यावष्डम सयसपाई अलबमानराई 
लनयजतयता प्रदान गदै आएको क्रभभा वडा नागरयक भजच, नागरयक सचेतना केजर, टोर ववकास सॊस्था, टोर सधुाय 
सभाज य ववऩद व्मवस्थाऩन सलभलतको अगवुाई भा ववलबन्न स्थानभा सयसपाई अलबमान राग ु बएको ऩाइजछ । 
पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनका रालग थऩ उऩकयणहरूको व्मवस्थाऩन गना अझैँ राग्न ु ऩने देजखजछ । आभ 
नगयवासीहरूभा व्माऩक रुऩभा सयसपाई जागयणको रहय पैलरएको छ । हार नगयऩालरकाभा उत्ऩाददत पोहोय 
आपै व्मवस्थाऩन गने, खोल्सा खोल्सीभा खाल्टा फनाइ ऩनेु गयेको देजखजछ । हार मस नगयऩालरकाभा देजखएका 
सभस्माहरू देहाम फभोजजभ यहेको छ ।  

पोहोय व्मवस्थाऩनका नाभभा पोहोयहरू खोराखोल्साका होचा बागभा अलनमजजत्रत तरयकारे पाल्ने प्रफलृत मत्रतत्र 
देजखजछ । मसयी पालरएको पोहोय फषाातका सभमभा ऩानीरे फगाएय खोरा खोल्सा तथा नदीका तल्रो बाग सम्भ 
ऩमुााएय प्रदषुणराई लफस्तारयत गदाछ । जभीनका होचाबाग ऩानीका स्रोत ऩलन हनुे बएका य लतनै ऩानी सतहभा देजखने 
एवॊ जभीनको लबत्रऩलन लछयेय जानेहुॉदा होचा बागभा पालरएको पोहोयरे सतहको ऩानी तथा जभीन लबत्रको ऩानी 
सभेतराई प्रदवुषत गदाछ । 

७.९. ववऩद् व्मवस्थाऩन 
बौगोलरक वहसाफरे कभजोय ब–ूबाग य भध्मभ खारको जराधायीम अवस्थारे गदाा मस कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा ऩलन 
वषेनी ब–ूऺम, फाढी, ऩवहयो, नदी कटान हनुे गयेको छ । कवहरेकाही ीँ त स्थानीम जनताको ज्मान सभेत लरने 
गयेको दखुदामी घटनाहरू नगयऩालरकावासीरे बोग्न ु ऩयेको छ । मसयी वातावयणीम असजतरुनका कायण हनु े
प्राकृलतक प्रकोऩका कायण ठूरो जनधनको ऺती सभेत हनुे गयेको छ । मस लततो मथाथाराई भनन ्गयी ब–ूऺम य 
ऩवहयोको सभस्माहरू य मसको कायण ऩवहल्माएय सभाधानको रालग एक लनकामराई भात्र जजम्भेवाय नठानी सम्फद्ध 
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सफै लनकामहरूरे सभजवम य साझेदायी गयेय ब–ूसॊयऺण तथा जराधाय व्मवस्थाऩन कामाक्रभराई प्राथलभकताको साथ 
अगाडी फढाउन ुआजको टड्कायो आवश्मकता देजखएको छ । 

नगयऩालरका लबत्रका वाडाहरुभा लफगत फषाहरुभा बएका प्रभखु लफऩद्का घटना य मसफाट बएका ऺलतको ऐलतहालसक 
वववयणरे नगयऩालरकाभा हनुे सॊबाववत लफऩद्हरुको जानकायी प्राद्ऱ हनुेछ । प्रस्ततु तालरकाभा नगयऩालरकाभा ववगत 
1० वषाभा बएका प्रभखु लफऩद्का घटना य मसफाट बएका ऺलतको वववयण ददएको छ ।  

वडा प्रकोऩको प्रकाय लभती (इ.स.) भतृ्म ु घाइते प्रबाववत घयधयुी 
ऩरुुष भवहरा जम्भा 

वडा न. १ जॊगरी जनावयको आतॊक 15/08/2021 0 0 0 1 1 
आगरागी 15/04/2016 0 0 0 0 1 

06/05/2019 0 0 0 0 1 
19/12/2019 0 0 0 0 1 
06/04/2020 0 0 0 0 1 
14/11/2020 0 0 0 0 1 
30/01/2021 0 0 0 0 1 
07/03/2021 0 0 0 0 1 

ऩवहयो 29/03/2016 0 0 1 2 0 
वडा न. २ आगरागी 21/08/2015 0 0 0 0 1 

22/02/2021 0 0 0 0 1 
21/03/2021 0 0 0 0 1 
26/03/2021 0 0 0 0 1 
11/04/2021 0 0 0 0 1 

अलतवषृ्टी तथा वाढी 27/08/2021 0 0 0 0 1 
चिाङ् 01/05/2015 0 1 1 0 0 

वडा न. ३ आगरागी 09/04/2016 0 0 0 0 1 
29/03/2021 0 0 0 0 1 

वडा न. ४ आगरागी 24/05/2015 0 0 0 0 0 
28/10/2020 0 0 0 0 1 
13/04/2021 0 0 0 0 0 
23/07/2021 0 0 0 0 1 

हावाहयुी 20/04/2020 0 0 0 0 1 
वडा न. ५ आगरागी 24/05/2019 0 0 0 0 1 
वडा न. ६ आगरागी 27/02/2021 0 0 0 0 1 

30/03/2021 0 0 0 0 0 
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अलतवषृ्टी तथा वाढी 15/08/2021 0 0 0 0 1 
चिाङ् 08/05/2017 0 0 0 8 4 

16/06/2017 1 0 1 0 1 
वडा न. ७ आगरागी 22/04/2016 0 0 0 0 5 

07/11/2019 0 0 0 0 1 
06/04/2020 0 0 0 0 1 
05/05/2020 0 0 0 0 1 
04/12/2020 0 0 0 0 1 

वडा न. ८ आगरागी 23/04/2019 0 0 0 0 0 
20/05/2019 0 0 0 0 1 

वडा न. ९ हावाहयुी 01/06/2021 0 0 0 1 1 
स्रोत् drrportal, गहृ भजत्रारम 2077 

भालथको तालरकाभा उल्रेजखत फषा य स्थानभा बएका प्रकोऩहरु य मसको फायम्फायता, भानववम ऺलतको वववयणको 
रेखाजोखाफाट नगयऩालरकाभा हनुे प्रकोऩहरु थाहा ऩाउन सवकजछ जसफाट प्रकोऩको ऺलत य फायम्फायताको आधायभा 
प्रकोऩको प्राथलभवककयण गना सवकजछ । नगयऩालरका ऺेत्रभा लफगतहरुभा बएको लफऩद्हरु मसको फायम्फयता य 
ऺलतको वववयणको आधायभा लनम्नउल्रेजखत प्रकोऩहरु यहेका छन ् 

1. आगरागी 
2. चिाङ् 
3. अलतवषृ्टी तथा वाढी 
4. हावाहयुी 
5. जॊगरी जनावयको आतॊक 
6. ऩवहयो 

प्रकोऩहरुको फायम्फयताको आधायभा नगयऩालरका लबत्र ऩवहयो, ब–ूऺम, फाढी, आगरागी, अलसना, चिाि, भहाभायी, 
भौसभी सखु्खा साथै सडक दघुाटनाराई लरन सवकजछ बने फायम्वयता कभ तथा ऺलतको असय फवढ हनुे बकूम्ऩराई 
ऩलन सॊबाववत प्रकोऩको रुऩभा यहेको छ । त्मसै गरय फडा फ्र,ु वकट आॊतक, जनावय आतॊक जस्ता प्रकोऩहरुको 
असय ऩलन फवढयहेको देजखजछ ।  

क्र स सॊबाववत प्रकोऩ ववधभान अवस्था सभम 

१ बकुम्ऩ 

बकूजम्ऩम जोजखभका दृवष्टरे नेऩार ववश्वको ११ औीँ स्थानभा यहेको 
य नगयऩालरकाभा बकुम्ऩ प्रलतयोधात्भक बवन कभै भात्राभा बएको, 
बवन आचाय सॊवहता ऩूणा रूऩभा राग ुनबएको 

जनुसकैु सभमभा 

२ ऩवहयो वृऺ ायोऩण नबएका नािा डाॉडाऩाखा तथा नददरे कटान गने ऺेत्रहरू 
सभम अनसुाय 
असाय–श्रावण–बदौ 

३ फाढी नगयभा ववशेषत् साना ठुरा नदद÷खोराहरू फग्ने गयेको य जेष्ठ—असोज 



 

 कृष्णऩयु नगयऩालरकाको वस्तगुत वववयण 

 

101 
 

वषाामाभभा नदी तथा खोराहरूरे आसऩासका ब–ूबागहरू फषेनी 
कटान गरय ऺलत ऩ¥ुमाईयहेको छ । फषेनी धेयै सॊख्माभा ऩरयवायहरू 
प्रबाववत बैयहेका छन ् । 

४ आगरागी 

नगयको धेयै जसो ब—ुबागभा घनावस्ती यहेका अलत ववऩन्न 
सभदुामका घयहरू सचेतना अबाव, अग्नी लनमजत्रण मजत्रको अबाव, 

चलु्होभा आगो सल्काउॉदा भट्टीतेरको प्रमोग गनुा य सराई 
राईटयजस्ता आगो फाल्ने वस्तहुरू फच्चारे खेराउॉदा आगरागीका 
घटना फढी हनुे गयेको । 

चैत्र—जेष्ठ 

५ भहाभायी 
प्रकोऩका रूऩभा झाडाऩखारा रगामतका ऩानी जजम योग फढ्ने 
गयेको, स्रोत साधन अबाव य जनचेतना  कभी, अनकूुर ऺभताको 
अबाव । 

ववऩद् ऩलछ, अजम 
सभमभा 

६ 
वडाफ्र,ु अजम 
फ्र ु

अव्मवजस्थत कुखयुा ऩारन, स्वाइन फ्र,ु आदद जनुसकैु सभमाभा 

७ 
जॊगरी जनावय 
आतॊक 

नगयको वनजॊगर वरयऩरय फसोफास बएको ऺेत्रहरू जनुसकैु सभमभा 

८ भौसभी सखु्खा ऩानी नऩयेभा नहयको लसॊचाईं नऩगुेका बागहरू असाय —बदौ 

९ वकट आतॊक 
जरवाम ुऩरयवतान, फढी ववषादद प्रमोगका कायण राबकायी चया, 
वकया रोऩ 

खेती भौसभ 

१० चिाङ, अलसना फढी जसो फषाामाभ य ऩानी ऩयेको सभमभा जनुसकैु सभमभा 
स्रोत् स्थरगत सवेऺण 2077 

नगयऩालरका लबत्र ववगत फषाहरुभा बएका प्रकोऩहरुको आधायभा १० वकलसभका लफऩद्हरु ऩवहचान बएका छन ्। 
मी लफऩद्हरुफाट हनु सक्ने सॊबाववत ऺलतराई आधाय भानेय नगयऩालरकाको लफलबन्न वाडाहरुको सॊकटासन्नताको स्तय 
भाऩन गरयएको छ ।  

क्र.स. प्रकोऩ 
स्तय 

उच्च भध्मभ जमून 

१ बकुम्ऩ    

२ ऩवहयो    

३ ब ुऺ म    

४ फाढी    

५ आगरागी    

६ भहाभायी    

७ असीना ऩानी    

८ चिाि    

९ भौसभी सखु्खा    
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१० जॊगरी जनावय आतॊक    

११ वकट आतॊक    

स्रोत् स्थरगत सवेऺण 2077 

भालथको तालरकाको आधायभा नगयऩालरकारे लफऩद्ब फाट सॊकटासन्न वाडा य त्मस लबत्रका सभदुाम तथा ऺेत्रहरुको 
ऩवहचान गरय लफऩद् जोजखभ तथा सॊकटासन्नताको नक्साॊकन तमाय गनुाऩने हजुछ साथै ववऩद् जोजखभ जमूलनकयणभा 
सॊरग्न सयोकायवाराहरु फीच सभजवमात्भक य साझेदायी सॊमजत्रको लफकास गरय लफऩद् ऩूवा, लफऩद्को सभमभा य 
लफऩद् ऩिात्का गलतववलधहरु सञ्चारन गना सवकजछ । वडा—वडाभा लफऩद् प्रलतकामा साथै ऩूवातमायीका रालग सलभलत 
गठन गरय सभम—सभमभा आऩतकालरन कृलत्रभ घटना अभ्मास गयेय सभदुामको ऺभता अलबववृद्धका गलतववलधहरु 
सॊचारन गना नगयऩालरकारे ववलबन्न लनकामहरुसॉग सभजवमकायी बलूभका लनवााह गनुाऩने हजुछ । 

नगयऩालरकाभा कुन सभमभा कुन प्रकोऩ हजुछ बनेय ऩत्ता रगाउन प्रकोऩ ऩात्रो तमाय गना सवकजछ । मो प्रकोऩ 
ऩात्रो नगयऩालरकाको सफै वडाहरुको प्रलतलनलधत्व बएको सभहुगत छरपरफाट तमाय गरयएको छ । 

प्रकोऩहरू फैशाख जेठ असाय साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ्खसय ऩषु भाघ पागनु चैत 

ऩवहयो             

फाढी             

आगरागी             

भहाभायी             

हयुीफतास             

खडेयी             

शीतरहय             

जनावय 
आॊतक 

            

स्रोत् स्थरगत सवेऺण 2077 

भालथको तालरकाफाट साउन य बदौ भवहनाभा ऩवहयो य फाढीको प्रकोऩ देजखजछ बने फैशाख य जेठ भवहनाहरुभा 
आगोरालगको प्रकोऩ फवढ हनुे गदाछ । मसैगयी जेठ देजख साउन तथा ऩषु य भाघ भवहनाहरुभा झाडा–ऩखारा जस्ता 
भहाभायीको प्रकोऩ हनु गदाछ । पागनु य चैत्र जस्ता सखु्खाभौसभभा हावाहयुीका घटनाहरु हनुे गदाछन ्। नेऩार 
बकूम्ऩको जोजखभको उच्च स्थानभा यहेको हदुाॉ बकुम्ऩीम जोजखभको सॊबावना जनुसकैु सभमभा हनु सक्ने बएकारे 
मसको ऩूवातमायीका प्रमासहरु गरययाख्नऩुने आवश्मकता देजखजछ । उल्रेजखत प्रकोऩको सभमयेखाफाट लफऩद्–ऩूवा 
ऩूवातमायीका गलतववलधहरु सॊचारन गनाका रालग ववऩद्मा काभ गने लनकामहरु ववच सभजवम य सहकामाका रालग 
नगयऩालरकाको बलूभका य ऩहरकदभी भहत्वऩूणा हजुछ । मसका रालग आकजस्भक कामामोजना फनाउन,े याहत 
साभाग्री बण्डायण गने, कृलतभ घटना अभ्मास गने जस्ता लफऩद् ऩूवातमायीका कामाहरु गना गयाउन सवकजछ । 

नगयऩालरकाभा ववऩद् ऩूवातमायी, योकथाभ य अजल्ऩकयण, ववऩद्को सभमको प्रलतकामा य ववऩद् ऩिात्को ऩनुास्थाऩना य 
ऩनुलनाभाणा तथा जरवाम ुऩरयवतान अनकुुरनका रालग आवश्मक ऩने सेवा, सहमोग, सवुवधा, उऩरब्ध गयाउन ेसयकायी 
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लनकाम वा सयुऺा लनकाम, नेऩार येडक्रस सोसाइटी, स्थानीम सस्थाहरू य अजम भानवीम सेवा प्रदामक सङ्घसॊस्था, 
ववत्तीम सॊस्था, सहकायी, स्वास्थ्म सेवा केजर, लनजी ऺेत्र आददको उऩरब्धता, ऩहुॉच य सम्फजधको ववश्लषेण गरयएको 
छ । प्राद्ऱ सूचनाको आधायभा हार नगयऩालरका लबत्र करयफ ..... वटा लनकामहरु लफऩद्का अवस्था साथै ववऩद् 
ऩूवातमायीभा कामा गरययहेको देजखजछ । 

क्र.सॊ. 
कामाारम सङ्घसॊस्थाको 

नाभ 
ठेगाना 

ऩहुॉचको 
अवस्था 

बौगोलरक 
दयुी 

प्राद्ऱ हनु सक्न ेसहमोगको ऺेत्र 

१ 

नेऩार येडक्रस 
सोसाइटी,  जजल्रा 
शाखा 

 जजल्राबयी २० वक भी 
दतुा सवेऺण, गैय खाद्यम याहत साभाग्री, दऺ 

स्वमॊसेवक, एम्फरेुजस य यगत सेवा 

२ 
जजल्रा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन सलभलत 

 जजल्राबयी २० वकभी 
खोज उद्धाय, सवेऺण, सभजवम, नगद याहत, 

अजम कामाारमराई लसपारयस गने । 

३ नेऩारी सेना    खोज उद्धाय, सवेऺण, सभजवम 

४ 
जजल्रा प्रहयी 
कामाारम 

    

५ उद्योग फाजणज्म सॊघ     

स्रोत् ववऩद व्मवस्थाऩन सलभती 2077 

लफऩद्को अवस्थाभा सभमभै भानवीम सहमोग प्रदान गनाका रालग भालथ उल्रेजखत सयकायी तथा गैयसयकायी 
लनकामहरुसॉग सभजवम य सहकामाफाट ववस्थावऩत सभदुामहरुभा खोज–उद्धाय तथा याहतका गलतववलधहरु सॊचारन गना 
सवकजछ । मसका रालग सॊबाववत लफऩद्को जोजखभ कभ गना जोजखभ व्मवस्थाऩन मोजना आवश्मक ऩदाछ । 
नगयऩालरका लबत्र भानवीम तवयभा काभ गने सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुको ऩवहचान गरय स्रोत य साधनको 
आॉकरनभा सहमोग ऩगु्दछ । प्राद्ऱ सफै लनकामको उऩरव्ध स्रोत साधनको रेखाजोखा गयेय अऩगु स्रोतको रालग 
नगयऩालरकारे प्रदेश तथा केजर सयकाय, गैयसयकायी सॊघ—सॊस्था तथा दात ृ लनकामहरुसॉग सहमोग जटुाएय लफऩद् 
व्मवस्थाऩनका रालग ददघाकालरन मोजना लनभााण गना अग्रसय हनु ुऩने देजखजछ ।  
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नगयऩालरकाको स्थानीमस्तयको ववलबन्न स्रोतहरुको ऩवहचानरे लफऩद्को सभमभा के–कस्तो प्रमोग गना सवकजछ कहाॉ 
स्रोत साधनको खाडर छ त्मसको मथााथऩयक ववश्लषेण गयेय ववऩद् प्रलतकामाराई लछटो य प्रबावकायी फनाउन सवकजछ 
। लफऩद्ब फाट ववस्थावऩत जनसॊख्माराई आवास व्मफस्थाऩन गना सयुजऺत स्थान ऩवहचान गना ऩलन सहमोग ऩयुमाउछ 
। लफऩद्बाट जोजखभऩणुा सभदुाम तथा ऺेत्रहरुभा साधन स्रोतको वहसावरे ऩहुॉचमोग्म फनाउन नगयऩालरकारे रजऺत 
कामाक्रभहरु सॊचारन गना तथा गयाउन सहमोग ऩयुमाउदछ ।  

वववयण नाभ य यहेको स्थान (कहाॉ) सङ्खख्मा (कलत) अवस्था कैवपमत 

बौलतक स्रोत      

साभदुावमक बवन     

खलु्रा तथा सयुजऺत स्थान     

स्रोत् ववऩद व्मवस्थाऩन शाखा कृष्णऩयु नगयऩालरका, 2077 
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८.१. नगयऩालरकाको सॊगठनात्भक ढाॉचा 

 
स्रोत: सङ्घीम भालभरा तथा साभाजम प्रशासन भजत्रारम, २०७४ 

८.२. नगयऩालरकासॉग साझेदायी गयेका सॊघ सॊस्थाहरू 

क्र.स. सॊस्थाको नाभ ठेगाना दताा नॊ. दताा लभलत अध्मऺ/सम्ऩका  व्मजक्त 

१ 
वनदेवव लनयजजन आश्रभ  व्मवस्थाऩन सलभलत 
कृष्णऩयु ५ 

२८६ २०५५/०६/०६ स्वाभी रोबस लगयी 

२ व्मवसाम  ववकास  तथा  अनसुजधान  केन ्कृष्णऩयु ५८० २०६१/०६/१३ धभाानजद बट्ट 

३ रारीगयुास मवुा क्रफ कृष्णऩयु ४ ७०६ २०६३/०४/२८ प्रकास फहादयु खडका 
४ ग्वासी फहउुदे्धश्मीम ववकास सभाज यैक ववचवा ४ ७४६ २०६३/१०/०५ सबुाष चजर ऩजत 

५ वाणी फजाय व्मवस्थाऩन सलभलत कृष्णऩयु २ ८३६ २०६४/०९/३० हका फहादयु भहता 
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६ स्काटा मवुा क्रव कृष्णऩयु ३ ८३८ २०६४/१०/०३ डम्फय फहादयु देउवा 
७ साभदुावमक वन सभजवम सलभलत कृष्णऩयु ८५२ २०६५/०१/१० जशवदत्त ऩजत 

८ 
सजच्चदानजद मोगाश्रभ  ग्वासी सभैज भत्स्मावताय 
ऺेत्र, कृष्णऩयु 

८५९ २०६५/०१/२४ दगुाा दत्त बट्ट 

९ इजरेणी मवुा क्रव कृष्णऩःृुय ८ ९११ २०६५/०९/०८ ऩषु्ऩ याज बट्ट 

१० याभजानवक सेवा सलभलत यै.वव. ४ ९६२ २०६६/०९/१२ करेसी याना 
११ गरुरयमा फजाय व्मवस्थाऩन सलभलत कृष्णऩयु ५य६ १०१८ २०६७/०८/०५ ददर फहादयु देउवा 

१२ 
श्री कृष्ण प्रणाभी सेवा धाभ अनाथ व वालरका 
तथा वदृ्धाआश्रभ नेऩार कृष्णऩ ु

११६४ २०७०/०३/१८ नव याज बट्ट 

१३ 
नेऩार  जलडफवुट  खेलत  उत्ऩादन  वकस सॊघ यैकवाय 
ववचवा ६ 

१२०० २०७०/१२/११ उज्जर दत्त ऩनेरु 

१४ याभजानकी भजजदय कृष्णऩयु ११२५ २०७१/०६/१२ याभ फहादयु याना 

१५ 
श्री  फासलुरि  गौयादेवी  भजजदय  सॊ सलभलत कृष्णऩयु 
८ 

१२३७ २०७१/०८/०२ कवव याज बट्ट 

१६ वासलुरि मवुाक्रव कृष्णऩयु ८ १२५१ २०७१/१०/२२ नजद याज बट्ट 

१७ जशव  भजजदय  व्मवस्थाऩन  सलभलत  यैकवाय ववचवा ५ १२७१ २०७२/०२/०५ याभ फहादयु ववष्ट 

१८ 
जनज्मोलत सॊस्कृलत सॊयऺण सभाजसेवा सलभलत 
कृष्णऩयु १ 

१२८८ २०७२/०४/३२ हरयकृष्ण जोशी 

१९ 
वैजनाथ लसद्धनाथ भजजदय सॊयऺण सॊम्व सलभलत 
कृष्णऩयु २ 

१२९२ २०७२/०५/१३ केशफ नाथ 

२० 
वैजनाथ लसद्धनाथ स्थर सॊयऺण सॊम्व सलभलत 
कृष्णऩयु २ 

१२९३ २०७२/०५/१४ बगवलत नाथ 

२१ कोवऩरा ववकास सभाज कृष्णऩयु ६ १३०६ २०७२/०८/१८ उषा देवी थाऩा 
२२ कृष्णऩयु उद्योग वाजणज्म सघॊ कृष्णऩ १३१८ २०७२/०९/२८ झॊकय फहादयुखडका 
२३ लभत्र सभाज कृष्णऩयु २ १३२४ २०७२/१०/२५ सयेुजर फहादयु फभ 

२४ भष्टा बैयव नभनुा सभाज कृष्णऩयु २ १३२९ २०७२/११/२७ 
रक्ष्भी कुभायी शाही 

लसॊह 

२५ जनवप्रम अऩाि सॊघ वऩ.लड.ए. कृष्णऩयु १३४९ २०७३/०३/२० ववष्ण ुदेव जोशी 
२६ वहभ जशखय चयेु सॊयऺण क्रफ कृष्णऩ ु १३५७ २०७३/०५/०६ सोवेजर कावका  

२७ 
जशव  दगुाा  भजजदय  व्मवस्थाऩन  सलभ जःयैकवाय 
ववचवा ८ 

१३६३ २०७३/०५/२९ याभ फहादयु भहया 

२८ 
वैजनाथ  भजजदय  सॊयऺण  एॊव  सम्फ सलभलत 
देखतबलुर ९ 

१३७० २०७३/०६/१८ डम्फय फहादयु ववष्ट 

२९ ददव्म नगय जनसेवा सलभलत कृष्णऩयु १ १३७७ २०७३/०७/११ जगन्नाथ जोशी 

३० 
जगत  जननी  गौया  देवी  भजजदय  धा सलभलत कृष्णऩयु 
६ य ८ 

१३८३ २०७३/०८/१२ नवयाज बट्ट 
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३१ नवदगुाा  भजजदय  सॊयऺण  सम्र्वद्धन  स कृष्णऩयु २ १३८६ २०७३/०८/२३ टेक याज ऩजत 

३२ लसहऩयु मवुा क्रव कृष्णऩयु ७ १३९५ २०७३/१०/१३ वावयुाभ चौधयी 
३३ योमर ०७ मवुा क्रवकृष्णऩयु ४ १३९७ २०७३/१०/१४ सॊजजव शावह 

३४ श्री जशव भजजदय कृष्णऩयु कृष्णऩयु ५ १३९९ २०७३/१०/२६ सयेुजर फहादयु फो 
३५ स्टाय स्ऩोटा क्रव कृष्णऩयु १ १४२४ २०७४/०४/१६ लबभ फहादयु फढुा 

३६ 
वैजनाथ लसद्धनाथ भजजदय सॊयऺण सम्र्व सलभलत 
कृष्णऩयु १ 

१४२९ २०७४/५/०४ जमदेवनाथ 

३७ 
कृवष वन तथा वातावयण ववकास सभाज कृष्णऩयु 
५ 

१४३३ २०७४/५/६ यभेश बट्टयाई 

३८ समकु्त मवुा क्रव, कृष्णऩयु ३ १४३९ २०७४/६/२९ लसव फहादयु चौधयी 
३९ अवऩ  सजृनलसर  सभाज  सधुाय  नऩे कृष्णऩयु ५ १४४९ २०७४/८/३ भान फहादयु चौधयी 
४० श्री येजवो मवुा क्रव, कृष्णऩयु ८ १४५२ २०७४/८/७ खगेजर चौधयी 
४१ लग्रनमथु क्रव कृष्णऩयु १ १४६५ २०७४/१०/९ सजुचत्र शाह 

४२ वहभार मवुा क्रव कृष्णऩयु न.ऩा. ८ १४८३ २०७४/१२/३० सयुत चौधयी 
४३ सभावेजश एकता मवुा क्रव कृष्णऩयु न.ऩ १४८४ २०७४/१/२३ खेभयाज चौधयी 
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४५ व्राइट नेऩार मवुा क्रव कृष्णऩयु ५ १४९१ २०७५/२/८ टेकेश्वयी ऩाण्डेम 

४६ जशव मवुा क्रव कृष्णऩयु ९ १४९२ २०७५/२/८ याभ कृष्ण याना 
४७ भाहाकारी जनसेवा मवुा क्रव कृष्णऩयु १४९४ २०७५/२/१५ याभ चजर रावड 

४८ 
याधाकृष्ण भजजदय सॊयऺण सम्वधानसलभलत कृष्णऩयु 
१ 

१५०३ २०७५/४/१० सागय बण्डायी 
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५५ लबजन नेऩार ववकास सभाज १६०८ २०७६/५/३१ रलरत साउद 

५६ फाणी स्ऩोटा क्रफ, कृष्णऩयु २ १६११ २०७६/०६/०९ हेभयाज जोशी 
५७ कृष्णऩयु दृवष्टवववहन सॊघ नेऩार, कृ १६२९ २०७६/०८/०९ कयण लसह साउद 

५८ गौयी शॊकय सास्कृलतक सभहु, कृष्णऩ १६४० २०७६/१०/१९ नवयाज खडका 
स्रोत् जजल्रा प्रशासन कामाारम, कञ्चनऩयु, 2077 
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८.३. नगयऩालरका आपैरे फनाएका लनमभ÷ववलनमभहरूको वववयण 

क्र.स. कानूनको नाभ प्रकाशन लभलत 
१ अथा सम्फजजध प्रस्तावराई कामााजवमन गना फनेको आलथाक ऐन, २०७४ 01/02/2075 

२ ववलनमोजन ऐन, २०७४ 01/02/2075 

३ प्रशासवकम कामाववलध ऐन, २०७४ 01/02/2075 

४ सहकायी ऐन, २०७४ 01/02/2075 

५ आलथाक कामाववलध ऐन, २०७४ 01/02/2075 

६ अथा सम्फजजध प्रस्तावराई कामााजवमन गना फनेको आलथाक ऐन, २०७५ 3/31/2075 

७ ववलनमोजन ऐन, २०७५ 3/31/2075 

८ कृष्णऩयु नगयऩालरका जमावमकसलभलत कामाववलध सम्फजजध ऐन, २०७५ 27/10/2075 

९ नगय ववऩद जोजखभ जमनुीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 10/27/2075 

१० सॊस्थाहरुको स्थाऩना तथा दताा सम्फजधभा व्मवस्था गना फनेको ऐन, २० 10/27/2075 

११ कृष्णऩयु नगयऩालरका नगयकामाऩालरका कामा ववबाजन  लनमभावरी २०७४ 01/02/2075 

१२ कृष्णऩयु नगयऩालरका नगयकामाऩालरका कामासम्ऩादन लनमभावरी २०७ ४ 01/02/2075 

१३ 
कृष्णऩयु नगय कामाऩालरकाको लनणाम वा आदेश य अलधकायऩत्रको प्रभ (कामाववलध) 
लनमभावरी, २०७४ 

01/02/2075 

१४ जशऺा सेवा सञ्चारन लनमभावरी, २०७५ 08/07/2075 

१५ कृष्णऩयु नगयकामाऩालरको फैठक सॊचारन कामाववलध, २०७४ 01/02/2075 

१६ कृष्णऩयु नगयऩालरकाको नगय सबा सॊचारन कामाववलध, २०७४ 01/02/2075 

१७ कामाऩालरका अन्र्तगत सलभलत÷उऩसलभलत गठन सम्फजजध कामाववलध, २०७४ 01/02/2075 

१८ ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्र ववतयण लनदेजशका, २०७४ 01/02/2075 

१९ आधायबतू तहको ऩरयऺा सॊचारन कामाववलध, २०७४ 01/02/2075 

२० छाडा चौऩामा लनमजत्रण तथा व्मवस्थाऩन लनदेजशका, २०७४ 01/02/2075 

२१ ब्माक हो रोडय सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन लनदेजशका, २०७४ 01/02/2075 

२२ टोर ववकास सॊस्था गठन तथा सॊचारन कामाववलध, २०७४ 01/02/2075 

२३ वट्ऩय, टमाक्टय सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन लनदेजशका, २०७४ 01/02/2075 

२४ भभात सम्बाय कामाववलध, २०७४ 01/02/2075 

२५ स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन सम्फजजध कामाववलध, २०७४ 01/02/2075 

२६ भददया लफक्री ववतयण, व्मवस्थाऩन तथा लनमभन कामाववलध, २०७४ 01/02/2075 

२७ घ वगाको लनभााण व्मवसाम इजाजत सम्फजजधऩत्र कामाववलध, २०७४ 01/02/2075 

२८ उऩबोक्ता सलभलतको गठन, सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फजधी कामाववलध,२०७४ 01/02/2075 

२९ एवककृत सम्ऩजत्त कय व्मवस्थाऩन कामाववलध, २०७५ 3/31/2075 

३० घ वगाको लनभााण व्मवसाम इजाजत ऩत्र सम्फजजध कामाववलध २०७४ को सॊ गने 7/16/2075 
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कामाववलध, २०७५ 

३१ 
कृष्णऩयु नगयऩालरकाभा कयायभा प्राववलधक कभाचायी व्मवस्थाऩन गने स कामाववलध, 
२०७५ 

7/19/2075 

३२ आलथाक सहामता भाऩदण्ड सम्फजजध कामाववलध, २०७५ 7/19/2075 

३३ अऩाॊगताबएका व्मजक्तको ऩरयचम ऩत्र ववतयण कामाववलध, २०७५ 08/07/2075 

३४ एम्फरेुजस सेवा सञ्चारनकामाववलध, २०७५ 9/29/2075 

३५ कामाक्रभ सॊचारन कामाववलध, २०७५ 10/23/2075 

३६ कामासम्ऩादन प्रोत्साहन सम्फजजध भाऩदण्ड, २०७५ 12/03/2075 

३७ ववऩद्व्मवस्थाऩन कोष(सञ्चारन) कामाववलध, २०७५ 12/05/2075 

३८ अल्ऩकारीन नगय सेवा केजर सञ्चारन कामाववलध, २०७५ 12/05/2075 

३९ कृष्णऩयु  नगयऩालरकाका ऩदालधकायीहरुको रागी आचाय सॊवहता २०७४ 01/02/2075 

४० कृष्णऩयु नगयऩालरकाको ववलनमोजन ऐन, २०७६ 3/30/2076 

४१ कृष्णऩयु नगयऩालरकाको आलथाक ऐन, २०७६ 3/30/2076 

४२ 
ववऩद्व्मवस्थाऩन कोष(सञ्चारन) कामाववलध, २०७५ को सॊशोधन गने कामाववलध, 
२०७६ 

3/20/2076 

४३ कृष्णऩयु नगयऩालरकाको अनगुभन तथा भलु्माॊकन कामाववलध, २०७६ 11/30/2076 

४४ कृवष व्मवसाम प्रवद्र्धन, ऐन२०७६ 11/30/2076 

४५ स्थानीम स्वास्थ्म सेवा ऐन, २०७६ 11/30/2076 

४६ एक वडा एक उत्ऩादन कामाक्रभ सञ्चारन कामाववलध, २०७६ 11/30/2076 

४७ आजतरयक आम (ठेक्का) फजदोफस्त सम्फजजध लनमभावरी, २०७६ 3/30/2076 

४८ कृष्णऩयु नगयऩालरको सावाजलनक खरयद लनमभावरी, २०७६ 11/30/2076 

४९ कृष्णऩयु नगयऩालरकाको ववलनमोजन ऐन, २०७७ 3/31/2077 

५० कृष्णऩयु नगयऩालरकाको आलथाक ऐन, २०७७ 3/31/2077 

५१ फार क्रफ÷सञ्जार गठन तथा सहजीकयण कामाववलध २०७७ 4/16/2077 
स्रोत् कृष्णऩयु नगयऩालरका, 2077 

८.४. नगयऩालरका ऺेत्रका सयकायी कामाारमहरूको वववयण 

क्र.स. कामाारमको नाभ ठेगाना 
१ सदुयुऩजिभ प्रदेश दॊगा प्रहयी लनमजत्रण कामाारम कृष्णऩयु २, फॊक 

२ इराका प्रहयी कामाारम कृष्णऩयु ५, गरुरयमा 
३ इराका प्रहयीकामाारम कृष्णऩयु ८, यैकवाय ववचवा 
४ अस्थामी प्रहयी ऩोष्ट कृष्णऩयु २, वाणी 
५ इराका हरुाक कामाारम कृष्णऩयु ५, गरुरयमा 
६ अलतरयक्त हरुाक कामाारम कृष्णऩयु ८, यैकवाय ववचवा 
७ सफ लडलबजन वन कामाारम कृष्णऩयु २, वाणी 
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८ सफ लडलबजन वन कामाारम कृष्णऩयु ९, वऩऩयैमा 
९ नेऩार ववद्यतु प्रालधकयण फ्मजु ्सेवा/नो राइट सेवा कृष्णऩयु ५, गरुरयमा 

स्रोत् कृष्णऩयु नगयऩालरका, 2077 

८.५. सावाजलनक ऩाटीऩौवा य चौताया सम्फजजध वववयण 

क्र.सॊ. सावाजलनक वस्त ुवववयण स्थान उऩमोग 

१ सावाजलनक प्रलतऺारम भोहना चोक गजयौरा प्रमोगभा यहेको 
२ वऩऩर चौताया गरुरयमाको ऩूवा ऩवट्ट प्रमोगभा यहेको 
३ सावाजलनक प्रलतऺारम गरुरयमा फजायको भखु्म चोकभा प्रमोगभा यहेको 
४ वऩऩर चौतायो कृष्णऩयु ४ भा यहेको प्रमोगभा यहेको 
५ सावाजलनक चौतायाहरु फाणी, फॊक, ववचवुा प्रमोगभा यहेको 
६ सावाजलनक धायाहरु भारफेुरा य वकचाॉई प्रमोगभा यहेको 

श्रोत : स्थरगत सवेऺण एवॊ रजऺत सभूह छरपर, 2077 

८.६. खेरभैदान सम्फजजध वववयण   

क्र.सॊ. 
खेर भैदानको वकलसभ य 
अनभुालनत ऺेत्रपर 

स्थान तथा वडा नॊ. 
उऩमोगको अवस्था (कसरे उऩमोग 

गछा) 

१ खरुा खेरभैदान, २ लफगाहा कृष्णऩयु ४, कोईयारफोजझमा स्थानीम मवुाहरुको सभूहरे 

२ खरुा खेरभैदान, १ लफगाहा कृष्णऩयु २, फाणी फॊक स्थानीम मवुाहरुको सभूहरे 

३ 
ववलबन्न ववद्यारमभा यहेका 
खेरभैदानहरू, २५ लफगाहा 

कृष्णऩयु १ देजख ९ सम्भ स्कुर य ववद्याथॉहरुरे 

श्रोत : स्थरगत सवेऺण एवॊ रजऺत सभूह छरपर, 2077 

८.७. कृष्णऩयु नगयऩालरकाको हारसम्भका प्रभखु तथा उऩ प्रभखुहरुको वववयण 

लस.नॊ जनलनवााजचतको नाभ ऩद कामा अवलध कैवपमत 

देजख सम्भ 

१ देफयाज ऩाठक अध्मऺ २०४९ २०५४ साववकको कृष्णऩयु गा.वव.स. 
२ हका  खड्का उऩाध्मऺ २०४९ २०५४ साववकको कृष्णऩयु गा.वव.स. 
३ याभ फ भहया अध्मऺ २०४९ २०५४ साववक यैकवाय लफचवा गा.वव.स. 
४ तौरा याना उऩाध्मऺ २०४९ २०५४ साववक यैकवाय लफचवा गा.वव.स. 
५ जमयाज ऩाण्डेम अध्मऺ २०५४ २०५९ साववकको कृष्णऩयु गा.वव.स. 
६ भमायाभ चौधयी उऩाध्मऺ २०५४ २०५९ साववकको कृष्णऩयु गा.वव.स. 
७ श्माभरार याना अध्मऺ २०५४ २०५९ साववक यैकवाय लफचवा गा.वव.स. 
८ काजशयाभ अवस्थी उऩाध्मऺ २०५४ २०५९ साववक यैकवाय लफचवा गा.वव.स. 
९ कणा फहादयु हभार प्रभखु २०७३ हारसम्भ कृष्णऩयु नगयऩालरका 
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१० यलभता याना फडामक उऩ-प्रभखु २०७३ हारसम्भ कृष्णऩयु नगयऩालरका 
स्रोत् कृष्णऩयु नगयऩालरका, 2077 

८.८. नगयऩालरकाको कामाारमभा हार कामायत कभाचायीहरूको वववयण 

क्र.स. नाभ थय कामायत कामाारम ऩद/तह सम्ऩका  नॊम्फय 

१ श्री जशव लसॊह बण्डायी नगय कामाऩालरका प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 9858732111 

२ श्री ववष्ण ुदत्त बट्ट जशऺा शाखा अलधकृत स्तय दशौं (उऩसजचव) 9848431034 

३ श्री खेभ याज ओझा नगय कामाऩालरका अलधकृत स्तय सातौ रेखा 9848437175 

४ श्री अलनता ठगनु्ना जशऺा शाखा ववद्यारम लनरयऺक (अलधकृत) 9848904999 

५ श्री प्रभे फहादयु ववष्ट नगय कामाऩालरका अलधकृत स्तय छैठौं प्रशासन 9848764933 

६ श्री याभ प्रसाद वोहया 
वडा नॊ. ३ वडा 
कामाारम 

अलधकृत स्तय छैठौं प्रशासन 9848731808 

७ श्री दगुाा लसॊह धाभी 
वडा नॊ. १ वडा 
कामाारम 

अलधकृत स्तय छैठौं प्रशासन 9865829147 

८ 
श्री ऩयुन फहादयु 
चौधयी 

वडा नॊ. ७ वडा 
कामाारम 

अलधकृत स्तय छैठौं प्रशासन 9858751039 

९ श्री प्रेये्भ फोगटी नगय कामाऩालरका अलधकृत स्तय छैठौं (सा.वव.अ) 9858750685 

१० श्री भदन याज ऩाण्डेम नगय कामाऩालरका 
अलधकृत स्तय छैठौं (सूचना 
प्रववलध अलधकृत) 

9848722717 

११ श्री ददऩेजर कुवॉय नगय कामाऩालरका 
अलधकृत स्तय छैठौं 
(इजजजनीमय) 

9841149945 

१२ श्री यभेश प्रसाद बट्ट नगय कामाऩालरका योजगाय सॊमोजक अलधकृत 9848766895 

१३ श्री जीत फहादयु ऐयी नगय कामाऩालरका नामफ सबु्फा (वडा सजचव) 9858422575 

१४ 
श्री प्रकाश चजर 
करौनी 

वडा नॊ. ५ वडा 
कामाारम 

नामफ सबु्फा (वडा सजचव) 9848753576 

१५ श्री गणेश लसॊह ऐयी नगय कामाऩालरका 
सहामक स्तय ऩाॉचौ (कम््मटुय 
अऩयेटय) 

9858753800 

१६ श्री रार फहादयु शाही नगय कामाऩालरका सहामक स्तय ऩाॉचौ (रेखा) 9848723323 

१७ श्री रोकयाज बट्ट नगय कामाऩालरका 
सहामक स्तय ऩाॉचौ (सव 
ईजजजलनमय) 

9848841203 

१८ श्री कुभायी शायदा बट्ट नगय कामाऩालरका सहामक स्तय चौथो (रेखा) 9868887955 

१९ श्री केशफ लसॊह फोहया नगय कामाऩालरका MIS OPERATOR 9811641974 

२० श्री याजेश रहुाय नगय कामाऩालरका MIS OPERATOR 9862465444 

२१ श्री झ्ऩय फ. वट.एर नगय कामाऩालरका वपल्ड सऩुयबाइजय 9848819407 

२२ श्री ऩदभ लसॊह ठगनु्ना 
वडा नॊ. ४ वडा 
कामाारम 

ऩ.स्वा.प्रा (वडा सजचव) 9848519194 
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२३ श्री वकस्नानजद बट्ट 
वडा नॊ. ८ वडा 
कामाारम 

सहामक स्तय चौथो (अ.सव 
ईजजजलनमय) 

9865651866 

२४ श्री ददऩक लसॊह धाभी नगय कामाऩालरका सहामक कम््मटुय अऩयेटय 9848484528 

२५ श्री भारा गौतभ भवहरा ववकास शाखा भवहरा ववकास लनरयऺक 9848878140 

२६ 
श्री चजरकरा 
लतलभल्सीना 

भवहरा ववकास शाखा सहामक भवहरा वव.लनरयऺक 9868718212 

२७ श्री भान फहादयु के.सी ऩश ुसेवा शाखा 
अलधकृत सातौं (ऩश ु
जचवकत्सक) 

9848777981 

२८ श्री गोऩार लसॊह फोहया ऩश ुसेवा शाखा अलधकृत छैठौं 9868700736 

२९ श्री वकयण थाऩा ऩश ुसेवा शाखा ना.ऩ.स्वा.प्रा 9821207549 

३० श्री जजत फहादयु जेठाया ऩश ुसेवा शाखा साभाजजक ऩरयचारक 9848461525 

३१ श्री नजदरार फोहया स्वास्थ्म शाखा जनस्वास्थ्म अलधकृत 9749004360 

३२ श्री यतन लसॊह लफष्ट स्वास्थ्म शाखा लस.अ.हे.फ. छैठौ तह अलधकृत 9848897171 

३३ श्री लसजाना शाह स्वास्थ्म शाखा हे.अ.सहामक ऩाचौं 9848798295 

३४ श्री धन फहादयु ऐय स्वास्थ्म शाखा कोल्ड चेन म्मान 9868763766 

३५ श्री गोभती जोशी कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी लस.अ.न.लभ अलधकृत 9848712092 

३६ श्री जचत्रा बण्डायी कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी अ.न.लभ. 9848759546 

३७ श्री फॊशीयाज बट्ट कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी हे.अ 9848986259 

३८ श्री फागभती ऐय कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी अ.न.लभ. 9868444271 

३९ श्री नय लसॊह धाभी कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी हे.ई. ऩा“चौ 9848753741 

४० श्री लनयज ऩाठक कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी अ.हे.फ. 9868268654 

४१ श्री ऩषु्ऩा चौधयी कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी अ.न.लभ. 9848252902 

४२ श्री ऩशऩुलत लफष्ट कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी अ.न.लभ.  

४३ श्री गोववजद यावर 
घोडाघाट सा.स्वास्थ्म 
इकाई 

अहेव 9848533393 

४४ श्री लफना जोशी लनगारी सा.स्वा.ई अनलभ 9863362398 

४५ श्री अऩेऺा जोशी 
घोडाघाट सा.स्वास्थ्म 
इकाई 

अनलभ 9811622356 

४६ श्री मोगेजर साउॉद दोलभल्रा सा.स्वा.ई अहेव 9809475164 

४७ श्री रार फहादयु धाभी कृवष सेवा शाखा अलधकृत (कृवष प्रसाय) 9858784494 

४८ श्री नजदी भल्र कृवष सेवा शाखा प्रा.स  

४९ श्री गणेश प्रसाद ओझा कृवष सेवा शाखा ना.प्रा.स 9848710862 

५० 
श्री रक्ष्भी कुभायी 
बण्डायी ऐय 

कृवष सेवा शाखा ना.प्रा.स 9868570000 

५१ श्री सॊलगता चजद कृवष सेवा शाखा ना.प्रा.स 9868556803 
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५२ श्री ददर फहादयु चौधयी कृवष सेवा शाखा ना.प्रा.स 9868721550 

५३ श्री तायादत्त फोहया यैकवाय स्वास्थ्म चौकी जनस्वास्थ्म लनरयऺक 9848723972 

५४ श्री ददऩक खड्का यैकवाय स्वास्थ्म चौकी हे.ई. ऩा“चौ  

५५ श्री ऩावालत देवव ऩजत यैकवाय स्वास्थ्म चौकी अ.न.लभ.  

५६ 
श्री लनभारा कुभायी 
अवस्थी 

यैकवाय स्वास्थ्म चौकी अ.हे.फ. 9848737237 

५७ श्री जमजजत बट्ट यैकवाय स्वास्थ्म चौकी अ.न.लभ. 9848796616 

५८ श्री ववभरा बट्ट यैकवाय स्वास्थ्म चौकी अनलभ 9841063231 

५९ श्री ऩवन कुवॉय यैकवाय स्वास्थ्म चौकी अनलभ 9811667847 

६० श्री लनयज धानकु यैकवाय स्वास्थ्म चौकी ल्माफ अलससटेजट 9862860132 

६१ श्री ज्मोलत ओझा कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी ल्माफ अलससटेजट 9865754709 

६२ श्री लफभरा जोशी यैकवाय स्वास्थ्म चौकी अ.न.भी 9864751934 

६३ श्री खगेश्वयी ऐय 
भारफेुरा शहयी स्वास्थ्म 
केजर 

अहेफ 9865911592 

६४ श्री भक्र फहादयु ओड कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी हेल्थ अलससटेजट 9849908990 

६५ श्री देवकी जोशी कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी अनलभ 9848609976 

६६ श्री करुणा चौधयी कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी अनलभ 9848674950 

६७ श्री गौयी चटौत जोशी 
वडा नॊ. ४  वडा 
कामाारम 

सा.ऩ. 9848616155 

६८ श्री गोभलत काकी 
वडा नॊ. ३ वडा 
कामाारम 

सा.ऩ.  

६९ श्री कृष्णा चौधयी 
वडा नॊ. ९ वडा 
कामाारम 

सा.ऩ. 9848427655 

७० श्री भहेश खड्का नगय कामाऩालरका 
सहामक स्तय ऩाॉचौ (सव 
ईजजजलनमय) 

9848741265 

७१ 
श्री आशा कुभायी 
बण्डायी 

लनगारी सा.स्वा.ई अहेफ 9848864885 

७२ श्री ऩावालत बण्डायी नगय कामाऩालरका नगय उऩप्रभखुको सजचवारम 9812660511 

७३ 
श्री सलुनर कुभाय 
चौधयी 

नगय कामाऩालरका हेलब सवायी चारक (JCB) 9840765370 

७४ श्री गोऩार लसॊह ऐयी नगय कामाऩालरका हेलब सवायी चारक (Tripper) 9867464562 

७५ श्री नजद फहादयु भहता नगय कामाऩालरका हेलब सवायी चारक (Tripper) 9810661932 

७६ श्री प्रभे कुभाय टभटा नगय कामाऩालरका हरकुा सवायी चारक 
(Ambulance) 9865944501 

७७ श्री याभगरुाफ याना नगय कामाऩालरका हरकुा सवायी चारक (Tractor) 9865689244 

७८ श्री जॊग फहादयु डगौया नगय कामाऩालरका हरकुा सवायी चारक (Tractor) 9812662182 
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७९ श्री जनक याज बण्डायी नगय कामाऩालरका हरकुा सवायी चारक 9848732301 

८० श्री ईश्वय फहादयु ऐय नगय कामाऩालरका कामाारम सहमोगी  

८१ 
श्री हका  फहादयु 
खड्का 

कृवष ववकास शाखा कामाारम सहमोगी 9868442674 

८२ श्री बजौया याना 
वडा नॊ. ३ वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी 9812600671 

८३ 
श्री बीभ फहादयु 
कऩडार 

वडा नॊ. ८ वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी 9815661734 

८४ श्री ववय लसॊह धाभी ऩश ुसेवा शाखा कामाारम सहमोगी 9868574485 

८५ श्री फसजजत जोशी कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी स्वीऩय 9848886883 

८६ श्री धन्नो याना यैकवाय स्वास्थ्म चौकी स्वीऩय  

८७ श्री कभरा थाऩा लनगारी सा.स्वा.ई स्वीऩय  

८८ श्री हरयदत्त बाट 
वडा नॊ. ७ वडा 
कामाारम 

चौवकदाय  

८९ श्री रक्ष्भी योकामा यैकवाय स्वास्थ्म चौकी कामाारम सहमोगी 9811664175 

९० 
श्री यलभता कुभायी 
चौधयी 

वडा नॊ. ५  वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी 9865659556 

९१ श्री ऩयशयुाभ चौधयी 
वडा नॊ. ०१ वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी 9848756391 

९२ श्री गणेश दत्त बट्ट नगय कामाऩालरका कामाारम सहमोगी 9868798339 

९३ श्री सरुयता चौधयी नगय कामाऩालरका कामाारम सहमोगी 9840403207 

९४ श्री याभ कुभाय चौधयी 
वडा नॊ. २ वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी 9810667333 

९५ श्री छाॉमा लसॊह स्वास्थ्म शाखा कामाारम सहमोगी 9869506739 

९६ श्री लनभारा बट्ट यैकवाय स्वास्थ्म चौकी स्वीऩय 9800696055 

९७ श्री आनजदरार चौधयी कृष्णऩयु स्वास्थ्म चौकी कामाारम सहमोगी 9806455240 

९८ श्री शाजजत कुभायी थारु 
घोडाघाट सा.स्वास्थ्म 
इकाई 

कामाारम सहमोगी  

९९ 
श्री बागयथी देवी 
डगौया 

नगय कामाऩालरका कामाारम सहमोगी  

१०० श्री हरयना जोशी 
वडा नॊ. ०५ वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी  

१०१ श्री भदन याज ऩजण्डत 
वडा नॊ. ०२ वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी  

१०२ श्री देउभलत याना 
वडा नॊ. ०९ वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी  

१०३ श्री अशोक चौधयी वडा नॊ. ०६ वडा कामाारम सहमोगी  
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कामाारम 

१०४ श्री भामा याना 
वडा नॊ. ०७ वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी  

१०५ श्री जशरा देवव याना 
वडा नॊ. ०८ वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी  

१०६ श्री दजशयाभ चौधयी 
वडा नॊ. ०३ वडा 
कामाारम 

कामाारम सहमोगी  

स्रोत् कृष्णऩयु नगयऩालरका, 2077 

८.९. लनवााजचत जनप्रलतलनधीको वववयण 

क्र.सॊ. ऩद जनप्रलतलनलधको नाभ थय सम्ऩका  नॊ. 
१ प्रभखु श्री कणा फहादयु हभार ९८५८७५०६२१ 

२ उऩप्रभखु श्री यलभताकुभायी याना ९८५८७८४५६१ 

३ अध्मऺ वाडा नॊ. १ श्री भोहनफहादयु फस्नेत ९८४८६३००८८ 

४ अध्मऺ वाडा नॊ. २ श्री जमनायामण जोशी ९८६५९३११०२ 

५ अध्मऺ वाडा नॊ. ३ श्री सजुदय चौधयी ९८०६४३०५७८ 

६ अध्मऺ वाडा नॊ. ४ श्री तेज फहादयु यावर ९८६८४११३१५ 

७ अध्मऺ वाडा नॊ. ५ श्री आशायाभचौधयी ९८६८४४२६३५ 

८ अध्मऺ वाडा नॊ. ६ श्री नत्थयुाभचौधयी ९८०९४४०९३४ 

९ का.वा.अध्मऺ वाडा नॊ. ७ श्री कभर लसॊह खड्का ९८४८४२३६७४ 

१० अध्मऺ वाडा नॊ. ८ श्री अभय लसॊह फडामक ९८६८४०५०९३ 

११ अध्मऺ वाडा नॊ. ९ श्री छत्र फहादयु भहया ९८१५६२९३२७ 

१२ कामाऩालरका सदस्म श्री हरुवा साकी ९८४८७४५२१६ 

१३ कामाऩालरका सदस्म श्री लफभरा कुभायी थाऩा ९८१०६५०२९३ 

१४ कामाऩालरका सदस्म श्री तरुसी देवीकरौनी ९८१०६४२२५६ 

१५ कामाऩालरका सदस्म श्री फसजती देफी यावर ९८१३६६७५७५ 

१६ कामाऩालरका सदस्म श्री रक्ष्भी देवीचौधयी ९८१२६१२०४१ 

१७ कामाऩालरका सदस्म श्री गोववजद वव.क ९८११६६२७५५ 

१८ कामाऩालरका सदस्म श्री बवानी ऩाकी ९८०४६४१५६८ 

१९ कामाऩालरका सदस्म श्री धभाा देवी ववश्वकभाा ९८६४६२९१५८ 

२० वाडा सदस्म वाडा नॊ. १ श्री लसता देवी साकी ९८१०६११९५३ 

२१ वाडा सदस्म वाडा नॊ. १ श्री कारीदास डगौया ९८०६४५०९४४ 

२२ वाडा सदस्म वाडा नॊ. १ श्री तेज फहादयु चौधयी ९८१०६३४८१० 

२३ वाडा सदस्म वाडा नॊ. २ श्री कासीयाभ जैशी ९८०६४३४६०४ 
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२४ वाडा सदस्म वाडा नॊ. २ श्री फहादयु चौधयी ९८०५७७००२८ 

२५ वाडा सदस्म वाडा नॊ. २ श्री जगदेुवी सनुायनी ९८०५७९७८१३ 

२६ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ३ श्री कभरपुर याना ९८१२७०९९५४ 

२७ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ३ श्री जहय लसॊह कुॉ वय ९८१५६८९१३७ 

२८ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ३ श्री यघवुवय याना ९८०४६७४७२१ 

२९ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ४ श्री आशा देवी ओड ९८०६४४१६५७ 

३० वाडा सदस्म वाडा नॊ. ४ श्री ईश्वयी दत्त बट्ट ९८६५५७६८४८ 

३१ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ४ श्री सजतयाभ चौधयी ९८१२७५०४८४ 

३२ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ५ श्री साववत्री वव.क ९८११६२८६३७ 

३३ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ५ श्री फर फहादयु भहया ९८६८५२७९१४ 

३४ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ५ श्री गगनफहादयु खड्का ९८६८७२८८४४ 

३५ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ६ श्री लसता देवी चौधयी ९८६८८५७०४८ 

३६ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ६ श्री आशा ताम्राकाय ९८१२७७१५०७ 

३७ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ६ श्री दशी याभथारु डगौया ९८६५८११३२६ 

३८ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ६ श्री चजरकाजत बण्डायी ९८६८५७८६१२ 

३९ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ७ श्री लभना देवीकाकी ९८२४६४२८११ 

४० वाडा सदस्म वाडा नॊ. ७ श्री सॊगीता ताम्राकाय ९८०४६५२००७ 

४१ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ७ श्री अग्र फहादयु डगौया ९८१२६००२९८ 

४२ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ८ श्री ऩलफत्रा लफष्ट ९८६०१३७२४० 

४३ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ८ श्री अचाना नेऩारी ९८१५६०७३९७ 

४४ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ८ श्री जम फहादयु बण्डायी ९८१५६४७८४६ 

४५ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ८ श्री हरय याभ डगौंया ९८६७३६९१५० 

४६ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ९ श्री शायदा देवीचौधयी ९८०४६३७२७० 

४७ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ९ श्री चजर फहादयु याना ९८२४६८८४३७ 

४८ वाडा सदस्म वाडा नॊ. ९ श्री नजदरार यानाथारु ९८२४६९१८५५ 

स्रोत् कृष्णऩयु नगयऩालरका, 2077 

८.१०. कृष्णऩयु नगयऩालरकाका सलभलत तथा ववषमगत सलभलतहरु 

क्र.स. सलभलत को नाभ ऩद जन लनवााजचत ऩद नाभ 

१ श्रोत अनभुान तथा फजेट लसभा 
लनधाायण सलभलत 

सॊमोजक नगय प्रभखु श्री कणा फहादयु हभार 

सदस्म नगय उऩप्रभखु श्री यलभता याना 
फडामक 

सदस्म वडा अध्मऺ श्री नत्थयुाभ चौधयी 
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सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री गोववजद वव.क 

सदस्म   

सदस्म   

सदस्म 
सजचव 

प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत 

श्री जशव लसॊह बण्डायी 

२ फजेट तथा कामाक्रभ तजुाभा 
सलभलत 

सॊमोजक नगय उऩप्रभखु श्री यलभता याना 
फडामक 

सदस्म वडा अध्मऺ श्री आशयुाभ चौधयी 
सदस्म   

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री गोववजद लफ.क 

सदस्म वडा अध्मऺ श्री नत्थयुाभ चौधयी 
सदस्म वडा अध्मऺ श्री भोहन फहादयु 

फस्नेत 

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री फसजजत यावर 

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री धभाादेवी ववश्वकभाा 
सदस्म प्रभखु प्रशासकीम 

अलधकृत 

श्री जशव लसॊह बण्डायी 

सदस्म 
सजचव 

मोजना शाखा प्रभखु  

३ याजश्व ऩयाभशा सलभलत सॊमोजक नगय उऩप्रभखु श्री यलभता याना 
फडामक 

सदस्म प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत 

श्री जशव लसॊह बण्डायी 

सदस्म वडा अध्मऺ, वडा न. 
४ 

श्री तेज फहादयु यावर 

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री फसजजत देववयावर 

सदस्म वडा सदस्म श्री गगन फहादयु 
खड्का 

सदस्म 
सजचव 

याजश्व शाखा प्रभखु श्री ददऩक लसॊह धाभी 

४ जमावमक सलभलत सॊमोजक नगय उऩप्रभखु श्री यलभता याना 
फडामक 

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री ईश्वयी दत्त बट्ट 

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री फहादयु चौधयी 
५ सावाजलनक सेवा तथा ऺभता सॊमोजक वडा अध्मऺ, वडा न. श्री आशयुाभ चौधयी 
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ववकास सलभलत ५ 

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री हरुवा साकी 
सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री धभाा देवी लफ.क 

६ आलथाक ववकास सलभलत सॊमोजक   

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री ववभरा कुभायी 
थाऩा 

सदस्म वडा अध्मऺ, वडा न. 
४ 

श्री तेज फहादयु यावर 

७ साभाजजक ववकास सलभलत सॊमोजक   

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री गोववजद लफ.क 

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री रक्ष्भी देवव चौधयी 
सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री बवानी ऩाकी 

८ ऩवुााधाय ववकास सलभलत सॊमोजक वडा अध्मऺ, वडा न. 
६ 

श्री नत्थयुाभ चौधयी 

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री तरुसी देवी करौनी 
सदस्म वडा अध्मऺ, वडा न. 

३ 

श्री सजुदय चौधयी 

९ वातावयण तथा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन सलभलत 

सॊमोजक वडा अध्मऺ, वडा न. 
१ 

श्री भोहन फहादयु 
फस्नेत 

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री फसजजत देवव यावर 

सदस्म वडा अध्मऺ, वडा न. 
९ 

श्री छत्र फहादयु भहया 

१० ववधेमक सलभलत सॊमोजक का.ऩा. सदस्म श्री फसजजत देवव यावर 

सदस्म वडा अध्मऺ, वडा न. 
२ 

श्री जमनायामण जोशी 

सदस्म का.ऩा. सदस्म श्री गोववजद वव.क 

११ रेखा सलभलत सॊमोजक का.ऩा. सदस्म श्री धभाा देवी ववश्वकभाा 
सदस्म वडा सदस्म श्री काशीयाभ जैशी 
सदस्म वडा सदस्म श्री भीना काकी 

१२ नगय प्रवक्ता वडा अध्मऺ, वडा न. 
९ 

श्री छत्र फहादयु भहया 

स्रोत् कृष्णऩयु नगयऩालरका, 2077 
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८.११. कामाऩालरकाको वववयण 

क्र.सॊ. ऩद जनप्रलतलनलधको नाभ थय सम्ऩका  नॊ. 
१ प्रभखु श्री कणा फहादयु हभार ९८५८७५०६२१ 

२ उऩप्रभखु श्री यलभताकुभायी याना ९८५८७८४५६१ 

३ अध्मऺ वाडा नॊ. १ श्री भोहनफहादयु फस्नेत ९८४८६३००८८ 

४ अध्मऺ वाडा नॊ. २ श्री जमनायामण जोशी ९८६५९३११०२ 

५ अध्मऺ वाडा नॊ. ३ श्री सजुदय चौधयी ९८०६४३०५७८ 

६ अध्मऺ वाडा नॊ. ४ श्री तेज फहादयु यावर ९८६८४११३१५ 

७ अध्मऺ वाडा नॊ. ५ श्री आशायाभचौधयी ९८६८४४२६३५ 

८ अध्मऺ वाडा नॊ. ६ श्री नत्थयुाभचौधयी ९८०९४४०९३४ 

९ का.वा. अध्मऺ वाडा नॊ. ७ श्री कभर लसॊह खड्का ९८४८४२३६७४ 

१० अध्मऺ वाडा नॊ. ८ श्री अभय लसॊह फडामक ९८६८४०५०९३ 

११ अध्मऺ वाडा नॊ. ९ श्री छत्र फहादयु भहया ९८१५६२९३२७ 

१२ कामाऩालरका सदस्म श्री हरुवा साकी ९८४८७४५२१६ 

१३ कामाऩालरका सदस्म श्री लफभरा कुभायी थाऩा ९८१०६५०२९३ 

१४ कामाऩालरका सदस्म श्री तरुसी देवीकरौनी ९८१०६४२२५६ 

१५ कामाऩालरका सदस्म श्री फसजती देफी यावर ९८१३६६७५७५ 

१६ कामाऩालरका सदस्म श्री रक्ष्भी देवीचौधयी ९८१२६१२०४१ 

१७ कामाऩालरका सदस्म श्री गोववजद वव.क ९८११६६२७५५ 

१८ कामाऩालरका सदस्म श्री बवानी ऩाकी ९८०४६४१५६८ 

१९ कामाऩालरका सदस्म श्री धभाा देवी ववश्वकभाा ९८६४६२९१५८ 

स्रोत् कृष्णऩयु नगयऩालरका, 2077 

८.१२. भवहरा स्वास्थ्म स्वमॊसेववकाहरू  

नाभ, थय ठेगाना सम्ऩका  नॊ. 

कुभायी फोहया वडा नॊ. ७  ९८०४६४३२३३ 

धनादेवी साकी वडा नॊ. ७  ९८६५९१६५४९ 

लसल्रो याना वडा नॊ. ७  ९८१५६२१२८६ 

रोऩती याना वडा नॊ. ७  ९८६५९१६५४१ 

येवती देवी बट्ट वडा नॊ. ७  ९८१५६३२५०२ 

प्रभेऩती थरूनी वडा नॊ. ७  ९८६५९१६५४२ 

नजदी बट्ट वडा नॊ. ७  ९८६५९१६५५२ 

तरुसी देवी खड्का वडा नॊ. ७  ९८६५९१६५५५ 

याधीका बट्ट वडा नॊ. ७  ९८०४६१११३३ 
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धनभामा बण्डायी वडा नॊ. ७  ९८६५९१६५५७ 

याभसनीउ थरूनी वडा नॊ. ७  ९७४९५०८२६२ 

फसजती बट्ट वडा नॊ. ७  ९८६५९१६५४४ 

फेरभती अवस्थी वडा नॊ. ७  ९८६५९१६५४० 

ऩावाती चौधयी वडा नॊ. ७  ९८६५९१६५६४ 

रूऩा चौधयी वडा नॊ. ७  ९८१४६६५७२० 

धन्नो याना वडा नॊ. ८  ९८६५९१६५४५ 

यत्ना भहया वडा नॊ. ८  ९८६५९१६५५० 

उदासो कुभायी याना वडा नॊ. ८  ९८६५९१६५४८ 

डम्भयी जेठाया वडा नॊ. ८  ९८०५७४१८५२ 

ऩावाती चौधयी वडा नॊ. ८  ९८६५९१६५६७ 

कल्ऩना भल्र वडा नॊ. ८  ९८६५९१६५३९ 

ऩावाती देवी बट्ट वडा नॊ. ८  ९८४८५८२४०८ 

चजरा यावर वडा नॊ. ८  ९८६५९१६५५४ 

;fljqL ef/tL वडा नॊ. 2 9865916585 

a;GtL rGb वडा नॊ. 2 9865916586 

ladnf af]x/f वडा नॊ. 2 9865916587 

dfwjL gfy वडा नॊ. 2 9865916588 

;l/tf kfn  वडा नॊ. 2 9865916589 

4f/Lsf snf}gL  वडा नॊ. 2 9865916590 

स्रोत् कृष्णऩयु नगयऩालरका, 2077 

 


