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क्र=स= शिर्षक
१ पूर्वी देिान्तर
२ उत्तरी अक्ाांि
३ क्ेत्रफ़ल
४ उचाई समुन्री सतहबाट
५ सदरमुकामको उचाई
६ लम्र्वाई पुर्वष पश्चचम
७ चौडाई उत्तर दक्षक्ण
८ पूर्वी शसमाना
९ पश्चचमी शसमाना
१० उत्तरी शसमाना
११ दक्षक्णी शसमाना
१२ प्रदेि नां=
१३ सांघिय घनर्वाचषन क्ेत्र
१४ प्रदेि घनर्वाषचन क्ेत्र
१५ नगरपाशलका सांख्या
१६ गाउँपाशलका सांख्या
१७ हार्वापानी
१८ तापक्रम
१९ र्वार्र्षकसरदर र्वर्ाष
२० स्थानीय तहको सांख्या
२१ र्वडा सांख्या
२२ भूकम्पको सभेक्ण
२३ पूणष क्ेघत
२४ प्रर्वशलकरण
२५ हालसम्मको घनकासा
२६ कुल िर पररर्वार सांख्या
२७ कुल जन सांख्या
२८ महहला
२९ पुरुर्
३० र्र्वर्वाह गन ेऔसत उमेर
३१ औसत पररर्वार आकार
३२ कुल साक्रता
३३ महहला
३४ पुरुर्

!= kl/ro

१६३३१५
१२५८३३

अधिकतम ३२ डिग्री, न्युनतम ६ डिग्री सेल्ससयस

४

१९.३ वर्ष
४.२ जना
७६.६०%

६९.५०%

८६.०५%

५६७ घरिरुी
८००० घरिरुी
६८८८१ घरिरूी
२८९१४८

८३० २७' देखि ८४० ४६'

५
६
उष्ण १५% र बाकी समससतोष्ण

८५० सम=

३२ कक=सम= औसत
२० कक=सम= औसत
तनहुुँ
पवषत, गुसमी र पासपा
पवषत र कास्की
पासपा र कासिगण्िकी नदी\

२७० ५२' देखि २८० १३'
११६४ बगष कक=सम=

होचो ३६६ सम= केिादी, अग्िो २५१२ सम पन्चासे िेक

११
९७

२
४

६६६ सम.सम.

१५८८६ घरिरुी

सामान्य र्र्वर्वरण

८७६६ घरिरुी

स्याङ्जा ल्जसिाको सामान्य पररचयM
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जनसांख्या क्ेत्रफ़ल र्व= 

कक=मी=
र्वडा 
सांख्या पूर्वष शसमाना पश्चचम 

शसमाना
उत्तर 
शसमाना

दक्षक्ण 
शसमाना पूणष क्ेघत प्रर्वशलकरण हाल सम्मको 

घनकासा (प्रथम)

१ पुतलीबजार न.पा. ४४८७६ १४७.२१ १४ तनहु र कास्की
आुँधिखोिा, 
अजुषनचौपारी 
र सिरकोट

फेदीखोिा र 
कास्की

सिरकोट र 
ववरुवा १६१३ ३०४ १४५१

२ वाललङ् न.पा. ५११४३ १२८.४ १४ ववरुवा र 
चापाकोट गसयाङ र पवषत सिरकोट

गसयाङ र 
चापाकोट १३५७ ३३ १२५५

३ लिरकोट न.पा. २५५८३ ७८.२३ ९ ववरुवा र 
पुतिीबजार पवषत अजुषनचौपारी 

र पुतिीबजार वासिङ्
११४७ ११

११४३
४ चापाकोट न.पा. २६०४२ १२०.५९ १० तनहुुँ गसयाङ ववरुवा र 

हररनास पासपा ७१६ १ ६०७
५ गल्याङ् न.पा. ३६९६७ १२२.७१ ११ चापाकोट र 

वासिङ्
कासिगण्िकी 
र गुसमी पवषत पासपा ७४४ १०७ ८४३

६ अजुनुचौपारी गा.पा. १६१७६ ५७.२२ ६ पुतिीबजार पवषत आुँधिखोिा सिरकोट ४६२ ५७ ४६८
७ आँधििोला गा.पा. १६५८९ ६९.६१ ६ पुतिीबजार र 

फेदीखोिा पवषत फेदीखोिा र 
पवषत

अजुषनचौपारी 
र 

पुतिीबजार ७०१ १६ ६७५
८ ववरुवा गा.पा. १८४१३ ९५.७९ ८ हररनास र तनहुुँ सिरकोट र 

वासिङ् पुतिीबजार चापाकोट ७७० ३१ ७४५
९ काललगण्डकी गा.पा. २१७२८ ७३.५१ ७ गसयाङ गुसमी र पासपा गुसमी पासपा ४६३ ० ४९१
१० फेदीिोला गा.पा. १२३४१ ५६.७३ ५ कास्की आुँधिखोिा कास्की

पुतिीबजार 
र आुँधिखोिा ४१२ ७ २७५

११ हररनास गा.पा. १७३४३ ८७.४८ ७ तनहुुँ ववरुवा र 
चापाकोट तनहुुँ

चापाकोट र 
तनहुुँ

३१० ० २९०
८६९५ ५६७ ८२४३

सामान्य पररचय
s|=;= :yfgLo txsf] gfd

कुि जम्मा ननकासा
ववत्ततय तफु आ.व. ७३/७४ मा ३१०९ जनाको रु १५,५४,५०,०००/- र आ.व. ७४/७५ मा ४९०२ जनाको रु २४,५१,००,०००/- समेत गरर ८,०११ जनाको ननकासा 
गइसकेको र २३२ जनाको जाने प्रक्रियामा रहेको ।
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१ फेदीिोला गा.पा. 2074-10-11 5 5 23 33

२ आँधििोला गा.पा. 2074-10-12 6 6 18 30

३ पुतलीबजार न.पा. 2074-10-14 14 13 23 50

४ अजुनुचौपारी गा.पा. 2074-10-15 6 6 18 30

५ लिरकोट न.पा. 2074-10-16 9 8 15 32

६ वाललङ् न.पा. 2074-10-18 13 14 27 54

७ गल्याङ् न.पा. 2074-10-19 10 10 14 34

८ काललगण्डकी गा.पा. 2074-10-22 7 7 18 32

९ चापाकोट न.पा. 2074-10-23 10 9 26 45

१० ववरुवा गा.पा. 2074-10-26 8 6 10 24

११ हररनास गा.पा. 2074-10-29 7 4 12 23

95 88 204 387 कुल जम्मा
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६. दईु वर् ुअनि ऋण िन गरी बनाएको िरको दईु वर् ुपनि अनेक मापदण्ड अनि साररनु

७. ढुुंगा, गीटट, बालुवा, काठपात, नक्सा पासमा ववशरे् सहुललयतको प्रबन्ि निएको
८. ३ लाि अनुदानले गररब लाई उटठबास िेलाउने त्स्िनत
९. वर्ाुयाममा ननमाुण सामग्री नपाइने
१०.टहउदमा प्राववधिक नपाइने

१. केन्रबाट लािग्राटहको नाम समयमा सुंसोिन नहुनु

२. sms बैंक्रकङ् माफुत ननकासा टदन नसकेको र केटह बैंकले न्युनतम मौज्दात रकम राख्ने गरेको

३. एउटा त्जल्लामा दईु नतन वटा DLPIU आवश्यक नपने र NRA को पदाधिकारी फेर बदल िई रहन नहुने

४. इत्न्जननयरको िटन पटनले पूणतुा नपाउनु, पाररश्रलमक समयमा नपाउनु, काय ुत्जम्मेवारी र ताललमको अिाव

५. बैंक ऋण प्रबन्ि स्पस्ट निएको

११. करेक्सन तिा अपबाद पुत्स्तका वमोत्जमको कायनु्वयनमा कटठनाई

१२. डकमी ताललम समयमा हुन नसक्नु तिा गा.पा./ न.पा. का िूकम्प हेने कमचुारीलाई ताललम तिा िप प्रोतसान पाररश्रलमक नहुनु

१३. बत्स्तस्िानान्तरण तिा व्यवस्िापनमा समस्या
१४. बहुस्वालमतवका लािग्राटहको व्यवस्िापन र नाम नामेसी फरक परेकाको स्िानीय स्तर बाट सुंसोिन एवुं व्यस्िापन गन ु
कटठनाई
१५. बैंकहरुले लािग्राटहको आफन्तको नाता प्रमाखणत र हकदार ठहने कागजात पेश गदाुपनन िाता सुंचालन र रकम ननकासमा 
सहजता नदेिाउनु

१६. सेतो ननस्सा निएकाको िुटमा पून सवेक्षण र ननस्सा िएकाको पुन स्िलगत ननररक्षण समयमा नहुनु
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१३. बत्स्तस्िानान्तरण तिा व्यवस्िापनमा सहजता ल्याईनु पने 

९. वर्ाुयाममा पनन ननमाुण सामग्री पाइने व्यवस्िा गररनु पने 
१०.प्राववधिकको व्यवस्िा गररनु पने 
११. करेक्सन तिा अपबाद पुत्स्तका वमोत्जमको कायनु्वयनमा सहजता ल्याईनु पने
१२. डकमी ताललम समयमा गररनु पने तिा गा.पा./ न.पा. का िूकम्प हेने कमचुारीलाई ताललम तिा िप प्रोतसान पाररश्रलमक 
व्यवस्िा गररनु पने

१४. बहुस्वालमतवका लािग्राटहको व्यवस्िापन र नाम नामेसी फरक परेकाको स्िानीय स्तर बाट सुंसोिन एवुं व्यस्िापन गन ुसक्रकने 
प्रबन्ि गररनु पने
१५. बैंकहरुले लािग्राटहको आफन्तको नाता प्रमाखणत र हकदार ठहने कागजात पेश गरेपनि िाता सुंचालन र रकम ननकासमा 
सहजता पुवकु काय ुगनु ुपने

१६. सेतो ननस्सा निएकाको िुटमा पून सवेक्षण र ननस्सा िएकाको पुन स्िलगत ननररक्षण समयमा गररनु पने

१. केन्रबाट लािग्राटहको नाम समयमा सुंसोिन गररनुपने

२. sms बैंक्रकङ् माफुत ननकासा टदइनूपने र केटह बैंकले न्युनतम मौज्दात रकम राख्ने गरेको हँुदा राख्न नहुने

३. एउटा त्जल्लामा दईु नतन वटा DLPIU आवश्यक नपने र NRA को पदाधिकारी फेर बदल िई रहन नहुने

४. इत्न्जननयरको िटन पटनले पूणतुा पाउनुपने, पाररश्रलमक समयमा पाउनुपने, काय ुत्जम्मेवारी र ताललमको व्यवस्िापन गररनु पने

५. बैंक ऋण प्रबन्ि स्पस्ट तोक्रकनु पने एवुं व्यवस्िापन गररनु पने

६. दईु वर् ुअनि ऋण िन गरी बनाएको िरको दईु वर् ुपनि अनेक मापदण्ड अनि नसारर सहजता ल्याइनुपने

७. ढुुंगा, गीटट, बालुवा, काठपात, नक्सा पासमा ववशरे् सहुललयतको प्रबन्ि गररनु पने
८. ३ लाि अनुदानले गररब लाई उटठबास िेलाउने त्स्िनत रहेकोले अनुदान िप गररनुपने
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