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k|b]z ;/sf/
k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u

k|b]z g+= #
x]6f}+8f, dsjfgk'/, g]kfn





;+3Lo ;+/rgf cg';f/ :yfgLo txsf] clwsf/, lhDd]jf/L / ef}uf]lns bfo/f;d]t km/flsnf] ePsf] 
cj:yf 5 . o; s'/fnfO{ Wofgdf /fvL hgtfsf] ;d[l4sf] rfxgfnfO{ ;a} txsf] ;/ sf/n] cf–
cfˆgf] 7fpFaf6 ;Daf]wg ug{ cfjZos 5 eGg] s'/fdf b'O{dt gxf]nf . :yfgLo txsf] ljsf;sf] 
oyfy{ cj:yf emNsfpg] t'ngfof]Uo cfwf/e"t ;"rgfx¿sf] cefjdf k|b]z ;/sf/n] :yfgLo ;sf/
sf/nfO{ s'g If]qdf s], slt / s;/L ;xof]u ug]{ tyf :yfgLo txn] klg cfˆgf l;ldt ;|f] t 
/ ;fwgnfO{ s'g If]qdf a9L s]lG›t ug]{ eGg] s'/f lgSof{}n ug{ sl7g e}/x]sf] dx;'; ul/ Psf] 
5  . oxL sl7gfO{nfO{ ;Daf]wg ug{ k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]un] tof/ u/]sf] æ:yfgLo txsf] 
cfwf/e"t ljj/0f, @)&^Æ n] dxTjk"0f{ ;xof]u ug]{5 eGg] d}n] ljZjf; lnPsf] 5' .

b]zsf] cfly{s s]G› / /fhwfgLdfq xf]Og ef}uf]lns lx;fan] lxdfnb]lv leqL dw]z;Dd / 
k|zf;lgs kx'Frsf lx;fan] clt b'd{ub]lv ;'ud If]q;Dddf km}lnPsf ufpFkflnsfb]lv dxfgu/
kflnsf;Ddsf :yfgLo txx¿df a;f]af; ug]{ cfd hgtfsf] ljsf;sf] rfxgfnfO{ Gofof]lrt 
¿kn] ;Daf]wg ug{' tLgj6} txsf] ;/sf/sf] nflu r'gf}ltsf] ljifo xf] . :yfgLo txsf] w/ftnLo 
oyfy{nfO{ klxrfg ug{, ;f] cg'¿k ljsf;sf k|fyldstfx¿ lgwf{/0f ug{ / ljsf; k|of;nfO{ 
lbuf] ¿kdf ;+:yfut ug{ tLgj6} txsf] ;/sf/nfO{ o; ljj/0fn] d2t ug]{5 . o; k|sf/sf] 
dxTjk"0f{ ljj/0f k|sfzg u/]sf]df k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u / ljj/0f tof/L sfo{df ;+nUg 
;a}nfO{ wGojfb lbg rfxfG5' . 

===================
8f]/dl0f kf}8]n
d'VodGqL tyf cWoIf
k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u
@)&^÷)@÷!$

===================

ljifo M– dGtAo

k|b]z g+= #
x]6f}+8f, dsjfgk'/, g]kfn

d'VodGqL





hgtfsf] rfxgf cl;ldt x'g] t/ /fHosf] ;|f]t / ;fwg eg] l;ldt x'g] x'Fbf pknAw ;|f]t / 
;fwgsf] ljj]sk"0f{ pkof]u ug{' k5{ eGg] s'/f of]hgf th{'dfsf] Ps ;j{dfGo l;4fGt g} xf] . 
hgtfsf] dtaf6 lgjf{lrt ;/sf/ hgtfk|lt hjfkmb]xL x'g] ePsf]n] tLgj6} txsf] ;/sf/n] 
/ fHosf] ;|f]t / ;fwg ljj]sk"0f{ 9Ëaf6 pkof]u ePsf] 5 eGg] s'/fsf] k'li6 ug{' kb{5 / ;f] 
k'li6 ug]{ cfwf/ eg]sf] ;xL ;"rgf g} xf] . t;y{, ;"rgf Joj:yfkg k|0ffnLsf] gofF ;+/rgf 
cg';f/ ljsf; tyf plrt Joj:yfkg cfhsf] cfjZostf xf] . oBlk, ;/sf/ / ljleGg 
lgsfox¿n] cfˆgf] cfjZostf cg';f/ :yfgLo txsf vf;–vf; lsl;dsf ;"rgfx¿ ;Íng 
/ ljZn]if0f ug]{ sfo{ ul//x]sf 5g\ . t/, ;a}nfO{ sfd nfUg] vfnsf :yfgLo txsf] cfwf/e"t 
;"rgfx¿ Ps} 7fpFaf6 pknAw x'g ;ls/x]sf] b]lvb}g . oxL cefjnfO{ Ps xb;Dd ePklg 
k"/f ug{ k|b]zsf ;a} :yfgLo txnfO{ ;d]6L tof/ kfl/Psf] æ:yfgLo txsf] j:t'l:ylt ljj/0f, 
@)&^Æ n] d2t ug]{5 eGg] d}n] ljZjf; u/]sf] 5' .  

k|b]zdf ;a} If]qsf] ;Gt'lnt / Gofof]lrt ljsf; x'g'k5{ eGg] s'/fdf b'O{ dt 5}g . ;Gt'lnt 
/ Gofof]lrt ljsf;sf] nflu –  ljsf;df c;Gt'ng sxfF / s'g If]qdf 5, ljsf;sf] d"n 
k|jfxdf g;d]l6Psf] ;d'bfo sf] x'g / sxfF a:5g\, cflb hfgsf/L cfjZos 5 . :yfgLo 
txsf] hg;ª\ Vof, hfthflt, efiffefifL, blnt / l;dfGts[t ;d'bfo, lzIff, :jf:Yo, cfly{s 
cj:yf, ljkb k|efj, dfgj ljsf;sf] cj:yf nufotsf ;"rgfx¿ o;sf nflu dxTjk"0f{ 
dflgG5 . oLg} ;"rgfx¿ o; ljj/0fn] ;d]6]sf] x'gfn] of] Ps dxTjk"0f{ ;Gbe{ ;fdu|Lsf] ¿kdf 
/xg]5 eGg] ljZjf; u/]sf] 5' . o;sf nflu k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u / ljj/0f tof/ Ldf 
k|ToIf / ck|ToIf ¿kdf ;+nUg ;a}nfO{ wGojfb lbg rfxfG5' .





g]kfnsf] ;+ljwfgn] :yfgLo txnfO{ clwsf/ ;DkGg / lhDd]jf/ lgsfosf] ¿kdf :yflkt u/]sf] 5 . 
:yfgLo txsf] cfwf/e"t ;"rgfx¿ PsLs[t ¿kdf pknAw x'g g;s]sf sf/0f :yfgLo txnfO{ ;+ljwfg / 
sfg'gn] tf]s]sf sfo{x¿ ug{ sl7g e}/x]sf] ;a}lt/af6 dx;'; ul/Psf] 5 . To;}u/L, pko'Qm ;"rgfx¿sf] 
cefjdf k|b]z ;/sf/nfO{ klg k|b]z / :yfgLo txsf] ljsf;sf k|fyldstfx¿ lgwf{/0f ug{, Gof]of]lrt 
¿kdf ;|f]tsf] afF8kmfF8 u/L ljsf;nfO{ ;Gt'lnt agfpg / :yfgLo txnfO{ tYok/s dfu{bz{g k|bfg ug{ 
sl7g ePsf] dx;'; ul/Psf] 5 . o;sf cltl/Qm, ;+3Lo ;/sf/, lghL If]q, u}/;/sf/L ;+:yfx¿, k|fl1s 
lgsfo / cg';Gwfgstf{x¿nfO{ klg nueu o:t} k|sf/sf] sl7gfO{ dx;'; eO{/x]sf] tYo aflx/ cfO/x]sf] 
5 . ;a} :yfgLo txn] gofF ;+/rgf / lhDd]jf/L cg';f/sf] lj:t[t kfZj{lrq tof/ gu/]sf] / tof/ ePsf 
kfZj{lrq¿df klg Ps¿ktf gePsf]n] pknAw ;"rgfx¿nfO{ t'ngf ug{ ;lsg] cj:yf /x]sf] b]lvb}g . oLg} 
sl7gfO{x¿nfO{ s]xL xb;Dd ;Daf]wg ug{sf nflu æ:yfgLo txsf] cfwf/e"t ljj/0f, @)&^Æ tof/ ul/Psf] 
xf] . t;y{, :yfgLo tx, k|b]z ;/sf/ / ;+3Lo ;/sf/nfO{ k|b]z / :yfgLo ljsf;sf ;DaGwdf oyfy{k/s 
lg0f{o lngsf] nflu ;xof]u k'¥ofpg] vfnsf cfwf/e"t ;"rgfx¿ Ps} 7fpFaf6 pknAw u/fpg], t'ngfof]Uo 
;"rgfx¿sf] cfwf/df ;a} :yfgLo txsf] ljsf;sf] jt{dfg cj:yfsf] t'ngfTds ljj/0f k|:t't ug]{ / k|b] z 
/ :yfgLo txsf] ljsf;sf nflu lqmoflzn ;+3, ;+:yf, lghL If]q, ljsf;  ;fem]bf/, ;/f]sf/jfnf, k|fl1s 
ju{ / cg';Gwfgstf{x¿nfO{ cfwf/e"t ;"rgf pknAw u/fpg] o;sf k|d'v p2]Zox¿ x'g\ . 

of] cfwf/e"t ljj/0fdf pknAw eP;Ddsf cBfalws tYofÍx? k|of]u ul/Psf 5g\ . oxfF k|:t't ePsf 
;"rgfx¿sf] juL{s/0f, ljZn]if0f / k|:t'tLs/0fnfO{ ;s];Dd ;/n, Ps¿k / t'ngfof]Uo agfpg] k|of; 
ul/ Psf] 5 . o;sf nflu ;a} tYofÍnfO{ :yfgLo txsf] k|sf/, ef}uf]lns If]q / k|zf;lgs kx'Frsf cfwf/
df k|:t't ul/Psf 5g\ . ljleGg l;dfx¿sf sf/0f rfx]hlt ;"rgfx¿ o;df ;dfj]z ug{ ;lsPsf] 5}g  . 
cfufdL ljj/0fdf 5'6]sf ljifox¿ ;d]t ;dfj]z u/L kl/dfh{g tyf ;+zf]wg dfkm{t kl/is[t ul/g]5 . 

of] ljj/0f tof/ ug]{ qmddf k|b]z ;/sf/sf dfggLo d'VodGqL, dfggLo dGqLx?, k|b]zsf dfggLo 
;f+;bx¿, k|d'v ;lrj tyf k|b]z ;/sf/sf ;lrjx?, k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]usf dfggLo ;b:ox¿ 
/ sd{rf/Lx¿, ljj/0f tof/L 6f]nLsf ;b:ox? nufot k|ToIf / k/f]If ?kn] ;xof]u ug]{ cGo dxfg'efjk|lt 
cfef/ / wGojfb JoQm ub{5' . To;}u/L, ;DalGwt sfuhft, ;"rgf / ljj/0f pknAw u/fO{ ;xof]u ug] { 
JolQm, lgsfo tyf ;+3 ;+:yfk|lt;d]t xflb{s wGojfb JoQm ub{5' . cGTodf, of] b:tfj]h ;+3Lo ;/sf/, 
k|b]z ;/sf/ / :yfgLo tx tyf ;Da4 ;+3, ;+:yf, lghL If]q, ljsf; ;fem]bf/, ;/f]sf/jfnf, k|fl1s ju{ / 
cg';Gwfgstf{x¿sf] nflu Ps dxTjk0f{ ;Gbe{ ;fdu|L x'g]5 eGg] ljZjf; lnPsf] 5' .

=========================
8f= lvdnfn b]jsf]6f
pkfWoIf
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df= d'VodGqL >L 8f]/d0fL kf}8]n     cWoIf

df= cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfz k|;fb 9'Ë]n   cfdlGqt ;b:o

df= 8f= lvdnfn b]jsf]6f      pkfWoIf

df= >L Zofd s'df/ j:g]t      ;b:o

df= k|f=8f= /fdrGb| 9sfn      ;b:o

df= 8f= od'gf s8]n       ;b:o

>L cfgGb/fh 9sfn, k|d'v ;lrj    kb]g ;b:o

>L jfns[i0f l3ld/], cy{;lrj      kb]g ;b:o

>L cGhg Gof}kfg], k|zf;sLo k|d'v    ;b:o ;lrj

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u



 
 

 

 

काययकारी साराशं 
उपयकु्त सूचनाको अभावमा स्थानीय तहलाई आफ्ना ववकासका प्राथतमकताहरू तय गनय कठिन हनुे कुरामा 
दईुमत छैन। स्थानीय तहसम्बन्धी सूचनाहरूको अभावमा प्रदेश सरकारलाई पतन प्रदेश र स्थानीय तहको 
ववकासका प्राथतमकताहरू तनधायरण गनय, न्यायोस्चत रूपमा स्रोतको बााँडफााँड गरी ववकासलाई सन्ततुलत 
बनाउन र स्थानीय तहलाई तथ्यपरक मागयदशयन प्रदान गनय कठिन भएको महससु गररएको छ। यसका 
अततररक्त, संघीय सरकार, तनजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू, प्रास्िक तनकाय र अनसुन्धानकतायहरूले पतन 
लगभग यस्तै प्रकारको कठिनाई महससु गरररहेको तथ्य बावहर आइरहेको छ। नयााँ संरचना र स्जम्मेवारी 
अनसुार केही स्थानीय तहले मात्र पार्श्यस्चत्र तयार गरेको भएता पतन सोमा सङ्ग्रवहत सूचनाहरूमा पतन 
एकरूपता नभएकोले त्यसका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई एक आपसमा तलुना गनय सवकने अवस्था रहेको 
देस्िदैन। वयनै कठिनाईहरूलाई केही हदसम्म भएपतन संबोधन गनयका लातग प्रदेश नीतत तथा योजना 
आयोगले यो ‘स्थानीय तहको वस्तसु्स्थतत वववरण, २०७६’ तयार गरेको हो। 

यस प्रदेशमा स्थानीय तहको सङ्ग््या ७४ वटा गाउाँपातलका, ४१ वटा नगरपातलका, १ वटा 
उपमहानगरपातलका र ३ वटा महानगपातलका गरी कुल 119 वटा छ। सबैभन्दा बढी स्थानीय तह 
धाठदङ र काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्लामा क्रमशः १३/१३ वटा र सबैभन्दा कम भक्तपरु स्जल्लामा ४ वटा छ। 
रसवुा स्जल्लामा एउटा पतन नगरपातलका छैन भने कािमाण्डौं र भक्तपरु स्जल्लामा एउटा पतन गाउाँपातलका 
छैन। कािमाण्डौं, लतलतपरु र स्चतवन स्जल्लाहरूमा क्रमशः १/१ वटा महानगरपातलका छ भने मकवानपरु 
स्जल्लामा एउटा उपमहानगरपातलका छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अनसूुची १ मा उस्ल्लस्ित भौगोतलक वगीकरण अनसुार यस 
प्रदेशमा वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौ उपत्यका र तभत्री मधेशका स्जल्लाहरू छन।् सो वगीकरण अनसुार 
वहमाली क्षेत्रमा ३८ गाउाँपातलका र ९ नगरपातलका गरी ४७ स्थानीय तह, पहाडी क्षेत्रमा १७ नगरपातलका 
र ८ नगरपातलका गरी २५ स्थानीय तह, कािमाण्डौ उपत्यकाका ३ स्जल्लामा ३ गाउाँपातलका, १६ 
नगरपातलका र २ महानगरपातलका गरी २१ स्थानीय तह र तभत्री मधेशका तसन्धलुी, मकवानपरु र 
स्चतवनमा १६ गाउाँपातलका, ८ नगरपातलका, १ उपमहानगरपातलका र १ महानगरपातलका गरी २६ 
स्थानीय तहहरू छन।् त्यसैगरी, हालसालै संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपालका 
स्थानीय तहलाई प्रशासतनक पहुाँचका आधारमा अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम गरी चार समूहमा 
ववभाजन गरेको छ। यातायातको सवुवधा (सडक तथा हवाइ यातायातको गणुस्तर र तनयतमतता), प्रदेश 
राजधानीदेस्िको दूरी, स्जल्ला सदरमकुामदेस्िको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध स्शक्षा, स्वास्थ्य सेवा, 



 

दूरसञ्चारको सेवा, ववद्यतु ्सेवाको पहुाँच र तनयतमतता, मानव ववकास सूचकाङ्क, भौगोतलक अवस्स्थतत र स्थानीय 
तहको स्तर समेतको आधारमा सूचक तनधायरण गरी उक्त ववभाजन गरेको हो। उक्त ववभाजन अनसुार यस 
प्रदेशमा ४ गाउाँपातलका अतत दगुयमा, ३७ गाउाँपातलका र २ नगरपातलका गरी ३९ स्थानीय तह दगुयममा, 
३३ गाउाँपातलका र १५ नगरपातलका गरी ४८ स्थानीय तह मध्यममा र २४ नगरपातलका, १ 
उपमहानगरपातलका र ३ महानगरपातलका गरी २८ स्थानीय तह सगुम क्षेत्रमा पदयछ। 

यस वस्तसु्स्थतत वववरणमा समेवटएका सूचनाहरूको आधारमा यस प्रदेशका स्थानीय तहहरूको समर अवस्था 
तनम्नानसुार रहेको देस्िन्छः 

१. असन्ततुलत जनसङ्ग््या ववतरण 

प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको 27.27 प्रततशत जनता गाउाँपातलकाहरूमा वसोबास गछयन ् भने ७२.७३ 
प्रततशत जनता नगरपातलका तथा महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा बसोबास गछयन।् कािमाण्डौं 
उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको ४५.१९ प्रततशत जनताको वसोबास छ। 
सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको ६०.४० प्रततशत जनताको वसोबास छ। 
जनघनत्वको वहसाबले सबैभन्दा मातथ रहेको कािमाण्डौं महानगरपातलको जनघनत्व १९७२६ जना प्रतत 
वगय वक.मी. छ भन ेअस्न्तम स्थानमा रहेको गोसाईकुण्ड गाउाँपातलकाको जनघनत्व 7 जना प्रतत वगय वक.मी. 
छ।  

२. शहर र सगुम क्षते्र केस्न्ित यवुाशस्क्त 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको कुल जनसङ्ग््यामा १५-३९ वर्य उमेर 
समूहको यवुाको वहस्सा कररब क्रमशः ३६, ४६ र ५१ प्रततशत देस्िन्छ। त्यसैगरी, अतत दगुयम, दगुयम, 
मध्यम र सगुम क्षेत्रको कुल जनसङ्ग््यामा यवुाको वहस्सा कररब ३४, ३५, ३८ र ५० प्रततशत रहेको 
देस्िन्छ। 

३. पााँच वर्य मतुनको असमान लैविक अनपुात 

लैविक अनपुात १०० भन्दा बढी हनु ुभनेको बातलकाको भन्दा बालकको सङ्ग््या बढी हनु ुहो। उपलब्ध 
तथ्याङ्क अनसुार ११९ स्थानी तहमा ५७ वटा स्थानीय तहको ५ वर्य मतुनको लैिक अनपुात १०५ भन्दा 
बढी देस्िन्छ। कागेर्श्री मनोहरा, कीततयपरु, बनेपा, रत्ननगर, मध्यपरु तथमी, धतुलिेल, चााँगनुारायण, 
सूययववनायक,  चन्िातगरी र भक्तपरु नगरपातलका ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात सबैभन्दा बढी भएका १० 
स्थानीय तहहरू हनु।् पवहलो स्थानमा रहेको कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकाको समर लैविक अनपुात 
121.66 छ र दशौं स्थानमा रहेको भक्तपरु नगरपातलकाको समर लैविक अनपुात 115.20 छ। 



 

स्वास्थ्य सेवामा सबैभन्दा बढी पहूाँच भएका नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकामा ५ वर्य मतुनको 
लैविक अनपुात बढी हनुकुो कारण तलि पवहचान गरी गभयपतन गराउन ेअभ्यास प्रमिु कारण हनु सक्छ।  

४. जातजातत 

प्रदेशका 32 वटा स्थानीय तहमा तामाङ जाततको जनसङ्ग््या 50 प्रततशतभन्दा बढी  रहेको देस्िन्छ भने 
1 स्थानीय तहमा नेवार जाततको 50 प्रततशतभन्दा बढी जनसङ्ग््या रहेको देस्िन्छ। बहमुत जातत नेवार 
भएको एकमात्र स्थानीय तह भक्तपरु नगरपातलका हो जहााँ नेवार जाततको जनसङ्ग््या 79.24 प्रततशत 
छ।  

५. मातभृार्ा 

प्रदेशका 74 गाउाँपातलकामध्ये ४१ गाउाँपातलका, ४१ नगरपातलकामध्ये ३९ नगरपातलका, १ उपमहानगर 
र ३ महानगरपातलका गरी कुल 84 स्थानीय तहको पवहलो मातभृार्ा नेपाली रहेको छ भने 33 गाउाँपातलका 
र १ नगरपातलका गरी कुल 34 स्थानीय तहको पवहलो मातभृार्ा तामाङ रहेको छ। त्यसैगरी १ 
नगरपातलका (भक्तपरु) को पवहलो मातभृार्ा नेवारी रहेको छ। 

६. साक्षरता र शैस्क्षक प्राति 

गाउाँपातलकाहरूको कुल साक्षरता दर 59.49 प्रततशत रहेको देस्िन्छ भने नगरपातलका र 
महानगर/उपमहानगरपातलकाको कुल साक्षरता दर क्रमशः 76.00 र 86.96 प्रततशत छ। तीनवटै 
वगयका स्थानीय तहमा मवहलाको दााँजोमा परुूर्को साक्षरता दर बढी देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूको कुल 
स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको  अत्यतधक िूलो वहस्सा अथायत 82.16 प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल 
गरेको देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको 64.50 प्रततशतले एसएलसी मतुनको 
स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। महानगर/ उपमहानगरपातलकाहरूको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको 48.02 
प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेका छन।् 

७. सामदुावयक ववद्यालय 

गाउाँपातलकाहरूमा सामदुावयक ववद्यालयको वहस्सा 93.96 प्रततशत र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा 6.04 
प्रततशत छ। नगरपातलकाहरूमा सो वहस्सा क्रमशः 62.81 र 37.19 प्रततशत छ। त्यसैगरी, 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा उक्त वहस्सा क्रमशः 24.28 र 75.72 प्रततशत छ। यसरी उपलब्ध 
तथ्याङ्कले सामदुावयक ववद्यालयहरूको उपस्स्थतत शहर र सगुम क्षेत्रमा कमजोर रहेको देस्िन्छ। 



 

८. ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

प्राथतमक तहमा ६२ वटा स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जना भन्दा कम ववद्याथी पदयछ। 
तनम्न माध्यतमक तहमा ७ वटा स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जना भन्दा कम ववद्याथी 
पदयछ। माध्यतमक तहमा २६ वटा स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जना भन्दा कम ववद्याथी 
पदयछ। त्यसैगरी, उच्च माध्यतमक तहमा ४५ वटा स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जना 
भन्दा कम ववद्याथी पदयछ। 

९. स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको उपस्स्थतत 

सरकारी अस्पताल, प्राथतमक स्वास्थ्य केन्ि, सरकारी स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्ि, सामदुावयक 
स्वास्थ्य एकाइ र अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा गैरसरकारी/तनजी स्वास्थ्य संस्था गरी गाउाँपातलका, 
नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा क्रमशः ४८८, ५९८ र १२३४ वटा स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायक संस्थाहरू सञ्चातलत छन।् उक्त सङ्या प्रदेशको कुल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको क्रमशः 
21.03, 25.78 र 53.19 प्रततशत हनु आउाँछ। वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री 
मधेशमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपस्स्थतत क्रमशः 16.94, 10.17, 60.26 र 12.63 प्रततशत हनु 
आउाँछ। अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रहरुमा ततनीहरूको उपस्स्थतत क्रमशः 1.25, 12.28, 
17.20 र 69.27 प्रततशत हनु आउाँछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू सबैभन्दा बढी भएका ३० 
स्थानीय तहमा मात्र 73.92 प्रततशत स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चातलत छन। 

१०. लोपोन्मिु जातत 

लोपोन्मिु जाततको सूचीमा रहेका कुसनु्डा, बनकररया, राउटे, सरेुल, हाय,ु राजी, वकसान, लेप्चा, मेचे र 
कुशवाडीया मध्ये हाय,ु लेप्चा, राजी र मेचे जाततहरू ११ स्थानीय तहमा 2692 जनाको सङ्ग््यामा रहेको 
देस्िन्छ। 

११. अतत तसमान्तकृत समदुाय 

नेपालका आठदवासी जनजाततहरूको सूची अनसुार माझी, तसयार, ल्होमी (स्शङसावा), थदुान, धानकु, चेपाङ, 
सतार(सन्थाल), थामी, झागड, बोटे, दनुवुार र बराम ुगरी 12 जाततलाई अतत तसमान्तकृत समूहको रूपमा 
पवहचान गररएको छ। अतत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास प्रदेशका ९२ वटा स्थानीय तहमा रहेको 
देस्िन्छ।  



 

१२. तसमान्तकृत समदुाय 

नेपालका आठदवासी जनजाततहरूको सूची अनसुार सनवुार, थारू, तामाङ, भजेुल, कुमाल, राजबंशी, गन्गाई, 
तधमाल, भोटे, दराई, ताजपरुरया, पहरी, तोक्पेगोला, वि, मगुाल, लाके, ल्होपा, दरुा र बालङु गरी 20 
जाततलाई तसमान्तकृत समूहको रूपमा पवहचान गररएको छ। तसमान्तकृत समदुायको बसोबास प्रदेशका सबै 
स्थानीय तहमा रहेको देस्िन्छ। 

१३. दतलत समदुाय 

प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा दतलत समदुायको उपस्थतत देस्िन्छ। गाउाँपातलका, नगरपातलका, महानगर/ 
उपमहानगरपातलकाहरूमा दतलत समदुायको वहस्सा क्रमशः 7.68, 5.67 र 3.96 प्रततशत रहेको 
देस्िन्छ। प्रततशतका वहसाबले गाउाँपातलकाहरूमा दतलत समदुायको बसोबास अन्य स्थानीय तहको तलुनामा 
बढी रहेको देस्िन्छ। 

१४. एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन े 

महानगर/उपमहानगरपातलकाको कररब ८३ प्रततशत पररवारले िाना पकाउनको लातग एलपी ग्यासको 
प्रयोग गदयछ भने नगरपातलकाहरूमा त्यसको वहस्सा कररब ४५ प्रततशत रहेको छ। गाउाँपातलकाहरूमा भने 
एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने पररवार कररब ३ प्रततशतमात्र देस्िन्छ। 

१५. दाउराबाट िाना पकाउन े

गाउाँपातलकाहरूको कररब ९४ प्रततशत पररवारले िाना पकाउनको लातग दाउराको प्रयोग गने गरेको 
देस्िन्छ भने नगरपातलकाहरूका पतन कररब ४६ मातनसहरूले िाना पकाउनको लातग दाउराको प्रयोग गने 
गरेको देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाको भने कररब ११ प्रततशत पररवारले मात्र िाना पकाउनको 
लातग दाउराको प्रयोग गने गरेको देस्िन्छ। 

१६. बत्तीको लातग तबजलुी  प्रयोग गने पररवारको  

महानगर/उपमहानगरपातलका र नगरपातलकाहरूका क्रमशः कररब ९८ र ९० प्रततशत पररवारले बस्त्तको 
लातग तबजलुीको प्रयोग गरेको देस्िन्छ भने गाउाँपातलकाहरूको कररब ६२ प्रततशत पररवारले बत्तीको लातग 
तबजलुीको प्रयोग गने गरेको देस्िन्छ। यसबाट गाउाँपातलकाहहरूको कररब ३८ प्रततशत घरधरुीमा तबजलुी 
परु् याउन बााँकी रहेको देस्िन्छ। 



 

 

१७. बैंक र ववत्तीय संस्था 

गाउाँपातलकाहरूमा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरूको २६१ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। 
नगरपातलकाहरूमा उक्त सङ्ग््या ७०२ वटा देस्िन्छ। तर, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा सो सङ्ग््या 
९०५ वटा देस्िन्छ। ४ वटा स्थानीय तह िानीिोला, घ्याङलेि, रूबी भ्याली र ितनयाबास 
गाउाँपातलकाहरूमा कुनै पतन बैंक तथा ववत्तीय संस्थाका कायायलयहरू रहेका छैनन।् 

१८. उद्यमस्शलता/आतथयक एकाइ 

गाउाँपातलकाहरूमा ४२ हजार ४ सय ७७ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक 
एकाइको कररब १५ प्रततशत हनु आउाँछ। नगरपातलकहरूमा १ लाि १५ हजार २ सय ८८ वटा 
आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ४१ प्रततशत हनु आउाँछ। 
त्यसैगरी, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा १ लाि २४ हजार २ सय ९१ वटा आतथयक एकाइहरू 
रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ४४ हनु आउाँछ। 

१९. ववपदका कारण मतृ्य ु

संघीय सरकारको गहृ मन्त्रालयले रािेको सन ्2008 देस्ि 2018 सम्मको ( १० वर्यको) अतभलेि 
अनसुार गाउाँपातलकाहरूमा ज्यान तलन ेप्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, पवहरो र दघुयटना देस्िन्छ। 
नगरपातलकाहरूमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः दघुयटना, चट्याङ, आगलागी देस्िन्छ। 
महानगर/उपमहानगपातलकाहरूमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, दघुयटना र बाढी 
देस्िन्छ। अन्य कारणमा चट्याङ र पवहरो देस्िन्छ। ववगत दश वर्यमा प्रतत १० हजार जनामा 
गाउाँपातलकाहरूमा ३.२ जनाले, नगरपातलकाहरूमा १.१ जनाले र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा 
०.९ जनाले ववपदका कारणले ज्यान गमुाएको देस्िन्छ भने प्रतत १० हजार जनामा गाउाँपातलकाहरूमा 
५.३ जना, नगरपातलकाहरूमा १.५ जना र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा १.९ जना ववपदका 
कारणले घाइते भएको देस्िन्छ। त्यसैगरी प्रतत १० हजार भवन/संरचनामा गाउाँपातलकाहरूमा ८.७ वटा, 
नगरपातलकाहरूमा ५.१ वटा र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा ३.५ वटा भवन/संरचनामामा ववपदका 
कारणले क्षतत पगुेको देस्िन्छ।  

२०. मानव ववकासको अवस्था 

गाउाँपातलकाहरूमा लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ 



 

भने सबैभन्दा पछुारमा धाठदङको रूबी भ्याली गाउाँपातलका देस्िन्छ। त्यसैगरी नगरपातलकाहरूमा कीततयपरु 
नगरपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ भने सबैभन्दा पछुारमा दधुौली नगरपातलका 
देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ कािमाण्डौं 
महानगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उमहानगरपातलकामा देस्िन्छ। मानव ववकासको सूचकाङ्क 
अनसुार मातथल्लो १५ स्थानी तहहरूमा ३ महानगरपातलका, १ उमहानगरपातलका र ११ नगरपातलकाहरू 
पदयछ भने तल्लो १५ स्थानीय तहहरूमा १ नगरपातलका र १४ गाउाँपातलकाहरू पदयछ। मातथल्लो १५ 
स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा मातथ कािमाडौं महानगरपातलका र पछुारमा भक्तपरु नगरपातलका पदयछ भने 
तल्लो १५ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा माथी वफक्कल गाउाँपातलका पदयछ र पछुारमा रूबी भ्याली गाउाँपातलका 
पदयछ।  

२१. स्थानीय जनप्रतततनतधहरूको लैविक अवस्था 

गाउाँपातलकाहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४५ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५५ प्रततशत 
रहेको देस्िन्छ।  नगरपातलकाहरूमा सो वहस्सा क्रमशः ४४ प्रततशत र ५६ प्रततशत देस्िन्छ। त्यसैगरी, 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा सो वहस्सा क्रमशः ४२ प्रततशत र ५८ प्रततशत देस्िन्छ। मवहला 
जनप्रतततनतधहरू सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तह ईन्िसरोवर गाउाँपातलका हो जहााँ कररब ५२ प्रततशत 
मवहला जनप्रतततनतधहरू छन ् भने सबैभन्दा कम मवहला जनप्रतततनतध भएको स्थानीय तह लतलतपरु 
महानगरपातलका हो जहााँ केवल ३८ प्रततशत मवहला जनप्रतततनतधहरू छन।् 

२२. स्थानीय तहको पदातधकारीहरूको लैविक अवस्था 

७४ गाउाँपातलकाहरूमध्ये ३ वटा गाउाँपातलकाहरू ईच्छाकामना गापा, तसन्धलुीको सनुकोसी गापा र कातलका 
गाउाँपातलकाको अध्यक्ष मवहला रहेको देस्िन्छ। ७४ मा ६८ उपाध्यक्षहरू मवहला रहेको देस्िन्छ। ५४२ 
वडा अध्यक्षहरूमा केवल १ जना मात्र वडा अध्यक्ष (िााँडादेवी गाउाँपातलकाको वडा नं. ३) मवहला रहेको 
देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूको कुल पदातधकारीमा कररब १० प्रततशत पदातधकारी मवहला रहेको देस्िन्छ। 
४१ मा केवल १ वटा नगरपातलका (रािी नगरपातलका)को प्रमिु  मवहला रहेको देस्िन्छ। ४१ मा ३८ 
उपप्रमिुहरू मवहला रहेको देस्िन्छ। ४७० वडा अध्यक्षहरूमा ४ जना मात्र वडा अध्यक्षहरू (बेलकोटगढी 
६, राति ५ र ७ र तारकेर्श्र ११मा) मवहला रहेको देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूको कुल पदातधकारीमा 
कररब ८ प्रततशत पदातधकारी मवहला रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, ४ महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्ये 
केवल १ वटा (भरतपरु महानगरपातलका)को प्रमिु  मवहला रहेको देस्िन्छ। ४ मा ४ वटै उपप्रमिुहरू 
मवहला रहेको देस्िन्छ। १०९ वडा अध्यक्षहरूमा १ जना मात्र वडा अध्यक्ष (कािमाण्डौं 



 

महानगरपातलकाको वडा नं. १४) मवहला रहेको देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको कुल 
पदातधकारीमा कररब ५ प्रततशत पदातधकारी मवहला रहेको देस्िन्छ। पदातधकारीहरुमा मवहला 
जनप्रतततनतधको वहस्सा गाउाँपातलकामाभन्दा नगरपातलकामा कमजोर र नगरपातलकामाभन्दा 
महानगर/उपमहानगरपातलका झन कमजोर रहेको देस्िन्छ। 

२३. स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

७४ मध्ये ३६ वटा भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ भने ५४२ वडामध्ये २७२ वटा वडा कायायलयहरू 
भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। ४१ मध्ये १५ वटा भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ 
भने ४७० वडामध्ये १९० वटा वडा कायायलयहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। कािमाण्डौ 
महानगरपातलकाको चावहाँ आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ। 
महानगर/उपमहानगरपातलकाको १०९ वडामध्ये २९ वटा वडा कायायलयहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन 
भैरहेको देस्िन्छ।  

२४. स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

७४ मध्ये ३९ वटा गाउाँपातलकाको कायायलयमा टेतलफोन सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ५४२ 
वडाहरूमध्ये ४७८ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। ४१ मा १ वटा नगरपातलका (बेलकोटगढी) मा 
ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ४७० वडाहरूमध्ये १७९ वटामा उक्त 
सवुवधा भएको देस्िदैन। ४ मा ४ वटै महानगर/नगरपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा 
ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ तर १०९ वडाहरूमध्ये ३ वटामा उक्त सवुवधा 
भएको देस्िदैन।  

२५. स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

७४ मध्ये ५ वटा गाउाँपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 
देस्िदैन। त्यसैगरी, ५४२ वडाहरूमध्ये २८० वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 
देस्िदैन। ४१ मा ४१ वटा नगरपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा 
भएको देस्िन्छ भने तर ४७० वडाहरूमध्ये ५३ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। तर सबै 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलय र सबै वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट 
सवुवधा भएको देस्िन्छ।  
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पररच्छेद एकः पररचय 

१.१ पररचय 

क. स्थानीय तहको सङ्ग््या र प्रकार 

नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लाग ुभएपतछ दईु चरणमा भएको स्थानीय तहको तनवायचनबाट चतुनएका 
जनप्रतततनतधहरूबाट स्थानीय सरकारको सञ्चालन भइरहेको छ। यस प्रदेशमा स्थानीय तहको सङ्ग््या ७४ 
वटा गाउाँपातलका, ४१ वटा नगरपातलका, १ वटा उपमहानगरपातलका र ३ वटा महानगपातलका गरी कुल 
119 वटा छ। सबैभन्दा बढी स्थानीय तह धाठदङ र काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्लामा क्रमशः १३/१३ वटा र 
सबैभन्दा कम भक्तपरु स्जल्लामा ४ वटा छ। रसवुा स्जल्लामा एउटा पतन नगरपातलका छैन भने कािमाण्डौं 
र भक्तपरु स्जल्लामा एउटा पतन गाउाँपातलका छैन। कािमाण्डौं, लतलतपरु र स्चतवन स्जल्लाहरूमा क्रमशः 
१/१ वटा महानगरपातलका छ भने मकवानपरु स्जल्लामा एउटा उपमहानगरपातलका छ। थप वववरण 
तातलका १ र अनसूुची १ मा छ। 

तातलका १: स्जल्ला अनसुार स्थानीय तहको प्रकार र सङ्ग््या 
स्जल्लाको नाम गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका जम्मा स्थानीय तह 

दोलिा 7 2   9 

तसन्धपुाल्चोक 9 3   12 

रसवुा  5     5 

धाठदङ 11 2   13 

नवुाकोट  10 2   12 

कािमाण्डौँ   10 1 11 

भक्तपरु   4   4 

लतलतपरु 3 2 1 6 

काभ्रपेलान्चोक 7 6   13 

रामेछाप 6 2   8 

तसन्धलुी 7 2   9 

मकवानपरु 8 1 1 10 

स्चतवन  1 5 1 7 

जम्मा 74 41 4 119 

स्रोतः तमतत २०७३।११।२७ को नेपाल राजपत्र 
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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अनसूुची १ मा उस्ल्लस्ित भौगोतलक वगीकरण अनसुार यस 
प्रदेशमा वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौ उपत्यका र तभत्री मधेशका स्जल्लाहरू छन।् सो वगीकरण अनसुार 
वहमाली क्षेत्रमा ३८ गाउाँपातलका र ९ नगरपातलका गरी ४७ स्थानीय तह, पहाडी क्षेत्रमा १७ नगरपातलका 
र ८ नगरपातलका गरी २५ स्थानीय तह, कािमाण्डौ उपत्यकाका ३ स्जल्लामा ३ गाउाँपातलका, १६ 
नगरपातलका र २ महानगरपातलका गरी २१ स्थानीय तह र तभत्री मधेशका तसन्धलुी, मकवानपरु र 
स्चतवनमा १६ गाउाँपातलका, ८ नगरपातलका, १ उपमहानगरपातलका र १ महानगरपातलका गरी २६ 
स्थानीय तहहरू छन।् त्यसैगरी, हालसालै संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपालका 
स्थानीय तहलाई प्रशासतनक पहुाँचका आधारमा अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम गरी चार समूहमा 
ववभाजन गरेको छ। यातायातको सवुवधा (सडक तथा हवाइ यातायातको गणुस्तर र तनयतमतता), प्रदेश 
राजधानीदेस्िको दूरी, स्जल्ला सदरमकुामदेस्िको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध स्शक्षा, स्वास्थ्य सेवा, 
दूरसञ्चारको सेवा, ववद्यतु ्सेवाको पहुाँच र तनयतमतता, मानव ववकास सूचकाङ्क, भौगोतलक अवस्स्थतत र स्थानीय 
तहको स्तर समेतको आधारमा सूचक तनधायरण गरी उक्त ववभाजन गरेको हो। उक्त ववभाजन अनसुार यस 
प्रदेशमा ४ गाउाँपातलका अतत दगुयमा, ३७ गाउाँपातलका र २ नगरपातलका गरी ३९ स्थानीय तह दगुयममा, 
३३ गाउाँपातलका र १५ नगरपातलका गरी ४८ स्थानीय तह मध्यममा र २४ नगरपातलका, १ 
उपमहानगरपातलका र ३ महानगरपातलका गरी २८ स्थानीय तह सगुम क्षेत्रमा पदयछ। थप वववरण तातलका 
२ तथा अनसूुची २ र ३ मा छ।  

तातलका २: भौगोतलक र प्रशासतनक वगीकरण अनसुार स्थानीय तहको वववरण 

भौगोतलक क्षते्र स्थानीय तहको प्रकार 
प्रशासतनक पहुाँच अनसुार स्थानीय तहको सङ्ग््या 

अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम जम्मा 
वहमाली गाउाँपातलका 4 26 8   38 

नगरपातलका   1 8   9 

महानगर/उपमहानगरपातलका           

वहमाली जम्मा 4 27 16 0 47 

पहाडी गाउाँपातलका   6 11   17 

नगरपातलका     5 3 8 

महानगर/उपमहानगरपातलका           

पहाडी जम्मा 0 6 16 3 25 

कािमाण्डौं उपत्यका गाउाँपातलका     3   3 

नगरपातलका       16 16 

महानगर/उपमहानगरपातलका       2 2 

उपत्यका जम्मा 0 0 3 18 21 

तभत्री मधेश गाउाँपातलका   5 11   16 

नगरपातलका   1 2 5 8 
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भौगोतलक क्षते्र स्थानीय तहको प्रकार 
प्रशासतनक पहुाँच अनसुार स्थानीय तहको सङ्ग््या 

अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम जम्मा 
महानगर/उपमहानगरपातलका       2 2 

तभत्री मधेश 0 6 13 7 26 

कुल जम्मा 4 39 48 28 119 

स्रोतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 

 

ि. स्थानीय तहसम्बन्धी तथ्याङ्कको अभाव 

स्थानीय तह गिन भएको कररब 3 वर्य पगुे पतन सो अनसुार आवश्यक सूचनाहरू व्यवस्स्थत हनु सवकरहेको 
छैन। स्थानीय ववकासको लातग संववधानले स्थानीय तहलाई अतधकार सम्पन्न र स्जम्मेवार तनकायको रूपमा 
स्थावपत गरेको छ। आधारभतू सूचनाहरूको अभावमा स्थानीय तहलाई संववधान र काननुले तोकेका काययहरू 
पूरा गनय कठिन भैरहेको सबैततरबाट महससु गररएको छ। त्यसैगरी, उपयकु्त सूचनाहरूको अभावमा प्रदेश 
सरकारलाई पतन प्रदेश र स्थानीय तहको ववकासका प्राथतमकताहरू तनधायरण गनय, न्यायोस्चत रूपमा स्रोतको 
बााँडफााँड गरी ववकासलाई सन्ततुलत बनाउन र स्थानीय तहलाई तथ्यपरक मागयदशयन प्रदान गनय कठिन 
भएको महससु गररएको छ। यसका अततररक्त, संघीय सरकार, तनजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू, प्रास्िक 
तनकाय र अनसुन्धानकतायहरूले पतन लगभग यस्तै प्रकारको कठिनाई महससु गरररहेको तथ्य बावहर 
आइरहेको छ। नयााँ संरचना र स्जम्मेवारी अनसुार केही स्थानीय तहले मात्र पार्श्यस्चत्र तयार गरेको भएता 
पतन सोमा सङ्ग्रवहत सूचनाहरूमा पतन एकरूपता नभएकोले त्यसका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई एक 
आपसमा तलुना गनय सवकने अवस्था रहेको देस्िदैन। वयनै कठिनाईहरूलाई केही हदसम्म भएपतन संबोधन 
गनयका लातग प्रदेश नीतत तथा योजना आयोगले यो ‘स्थानीय तहको वस्तसु्स्थतत वववरण, २०७६’ तयार 
गरेको हो। 

१.२ उद्दशे्य 

यस वस्तसु्स्थतत वववरणका तनम्न उद्देश्यहरू रहेका छन:् 

क. स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहको ववकासका सम्बन्धमा 
यथाथयपरक तनणयय तलनको लातग सहयोग परु् याउन ेिालका आधारभतू सूचनाहरू एकै िाउाँबाट 
उपलब्ध गराउने, 

ि. तलुनायोग्य सूचनाहरूको आधारमा सबै स्थानीय तहको ववकासको वतयमान अवस्थाको तलुनात्मक 
वववरण प्रस्ततु गने, र 
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ग. प्रदेश र स्थानीय तहको ववकासका लातग वक्रयाशील संघ, संस्था, तनजी क्षेत्र, ववकास  साझेदार, 
सरोकारवाला, प्रास्िक वगय र अनसुन्धानकतायहरूलाई स्थानीय तहको आधारभतू सूचना उपलब्ध 
गराउने। 

१.३ ववतध, सूचनाको स्रोत र सीमाहरू 

यस वववरणमा प्रस्ततु गररएका सूचनाहरू मूलतः ठितीय स्रोतबाट सङ्कलन गररएका छन।् जनसस्ङ्ग््यक 
सूचनाहरू  राविय जनगणना 2068 मा आधाररत छन भने स्शक्षा सम्बन्धी सूचनाहरू स्शक्षा ववभाग, 
स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाहरू स्वास्थ्य सेवा ववभाग र ववपद सम्बन्धी सूचनाहरू गहृ मन्त्रालयको वेवसाइट 
र पतछल्ला प्रततवेदनहरूमा आधाररत छन।् स्थानीय तहसम्बन्धी सूचनाहरू स्थानीय तह गिनका सम्बन्धमा 
प्रकास्शत राजपत्र, तनवायचन आयोग र सम्बस्न्धत स्थानीय तहबाट प्राि गररएका छन।् संघीय मातमला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय सरकारका अन्य मन्त्रालय, ववभाग र स्थानीय तहको वेब साइटबाट 
पतन आवश्यक सूचना सङ्कलन गररएका छन।् स्थानीय तह र अन्य सम्बस्न्धत तनकायहरूबाट पत्राचार, 
अनलाइन सवे, इमेल र टेतलफोन सम्पकय को माध्यमबाट समेत संभव भएसम्मका सूचनाहरू सङ्कलन गररएका 
छन।्   

यो वस्तसु्स्थतत वववरण तयार गदाय उपलब्ध भएसम्मका अद्यावतधक तथ्याङ्क प्रयोग गररएको छ। प्राि भएका 
कततपय सूचनाहरूको प्रकार, मात्रा र गवहराई िोजे अनरुूपको नभएको हनुाले चाहे जसरी प्रस्ततु गनय 
सवकएको छैन। यहााँ प्रस्ततु गररएका सूचनाहरूको वगीकरण, ववश्लरे्ण र प्रस्ततुीकरणलाई सकेसम्म सरल, 
एकरूप र तलुनायोग्य बनाउने प्रयास गररएको छ। यद्यवप, यसमा सामान्य मानवीय तथा प्राववतधक त्रटुी 
हनु सक्ने संभावनालाई नकानय सवकदैन। ववतभन्न सीमाहरूका कारण चाहेजतत सूचनाहरू यसमा समावेश 
गनय सवकएको छैन। यसका अततररक्त, कततपय महत्वपूणय ववर्य छुट हनु सक्न ेहुाँदा आगामी वववरणमा ती 
ववर्यसमेत समावेश गरी पररमाजयन तथा संशोधन माफय त ्पररष्कृत गररनेछ।  
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पररच्छेद दईुः जनसस्ङ्ग््यक अवस्था 
२.१ जनसङ्ग््या र जनघनत्व 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार जनसङ्ग््या र जनघनत्व 

स्थानीय तहको जनसङ्ग््या र जनघनत्व सम्बन्धी अवस्था स्थानीय तहको प्रकार अनसुार फरक-फरक 
रहेको देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफल (राविय तनकुञ्ज बाहेक)को 70.13  प्रततशत 
वहस्सा ओगटेको भएता पतन प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको केवल 27.27 प्रततशत जनतामात्र वसोबास 
गछयन ्र जनघनत्व केवल प्रततवगय वक.मी. 107 जना छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूले प्रदेशको कुल 
क्षेत्रफलको 25.93 प्रततशत वहस्सा ओगटेको छ तर प्रदेशको 41.56 प्रततशत बातसन्दाको वसोबास यहीीँ  
छ र जनघनत्व 439 जना प्रततवगय वक.मी. छ। त्यसैगरी, ३ महानगरपातलका र एक उपमहानगरपातलकाले 
प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको केवल 3.96 प्रततशत वहस्सामात्र ओगटेको छ तर प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको 
31.17 प्रततशत जनताको वसोबास यहीीँ छ। यसको जनघनत्व 2171 जना प्रततवगय वक.मी. छ। 
गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलका अनसुार यसको तलुनात्मक स्चत्रण तातलका ३ 
मा प्रस्ततु छ। 

तातलका ३: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार जनसङ्ग््या र जनघनत्व  

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

जनसङ्ग््या 1481957 2258109 1693752 5433818 

जनसङ्ग््या % 27.27 41.56 31.17 100.00 

परुूर् 703861 1236004 866730 2806595 

परुुर् % 47.50 54.74 51.17 51.65 

मवहला 778096 1302607 827022 2907725 

मवहला % 52.50 57.69 48.83 53.51 

के्षत्रफल 13905.08 5142.24 780.11 19827.43 

के्षत्रफल % 70.13 25.93 3.93 100.00 

जनघनत्व 107 439 2171 274 

घरधरुी सङ्ग््या 314739 526552 427853 1269144 

पररवारको आकार 4.71 4.29 3.96 4.28 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार जनसङ्ग््या र जनघनत्व 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 50.72 प्रततशत वहस्सा ओगट्छ तर यहााँ 
केवल 19.30 प्रततशत जनताको मात्र वसोबास छ। यसको जनघनत्व प्रततवगय वक.मी. 107 जना छ। 
त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 12.77 प्रततशत वहस्सा ओगटेको 
छ र प्रदेशको 11.98 प्रततशत बातसन्दाको यहााँ वसोबास छ। यसको जनघनत्व प्रततवगय वक.मी.  263 
जना छ। त्यसैगरी, कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको केवल 4.92 
प्रततशत वहस्सामात्र ओगटेको छ तर प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको 45.19 प्रततशत जनताको वसोबास यहीीँ 
छ। यसको जनघनत्व प्रततवगय वक.मी. 2573 जना छ। तभत्री मधेशले प्रदेशको ३१.५९ प्रततशत क्षेत्रफल 
ओगटेको छ भने प्रदेशको २३.५३ प्रततशत जनसङ्ग््याको बसोबास यहााँ रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका ४ मा छ। 

तातलका ४: भौगोतलक क्षते्र अनसुार जनसङ्ग््या र जनघनत्व 
वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

जनसङ्ग््या 1048717 650996 2455599 1278506 5433818 

जनसङ्ग््या % 19.30 11.98 45.19 23.53 100.00 

परुूर् 491198 308983 1260314 612099 2672594 

परुुर् % 46.84 47.46 51.32 47.88 49.18 

मवहला 557519 342013 1195285 666407 2761224 

मवहला % 53.16 52.54 48.68 52.12 50.82 

के्षत्रफल 9837.14 2475.96 954.25 6127.13 19394.48 

के्षत्रफल % 50.72 12.77 4.92 31.59 100.00 

जनघनत्व 107 263 2573 209 280 

घरधरुी सङ्ग््या 239759 139845 613606 275934 1269144 

पररवारको आकार 4.37 4.66 4.00 4.63 4.28 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार जनसङ्ग््या र जनघनत्व 

अतत दगुयम क्षेत्रका चारवटा स्थानीय तहहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 6.90 प्रततशत वहस्सा ओगट्छ 
जहााँ केवल 1.15 प्रततशत जनतामात्र वसोबास गछयन ्र जनघनत्व प्रततवगय वक.मी. 47 जना छ। त्यसैगरी, 
दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 44.58 प्रततशत वहस्सा ओगटेको छ तर प्रदेशको 
14.02 प्रततशत बातसन्दाको मात्र यहााँ वसोबास छ र जनघनत्व 88 जना प्रततवगय वक.मी. छ। त्यसैगरी, 
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मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 34.92 प्रततशत वहस्सा ओगटेको भएता पतन 
प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको 24.42 प्रततशत जनताको वसोबास यहााँ छ। यसको जनघनत्व 196 जना 
प्रततवगय वक.मी. छ। सगुम क्षते्रका स्थानीय तहहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको केवल 13.60 प्रततशत 
वहस्सामात्र ओगटेको भएता पतन प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको 60.40 प्रततशत जनताको वसोबास यहााँ 
छ। यसको जनघनत्व 1244 जना प्रततवगय वक.मी. छ। थप वववरण तातलका ५ मा छ। 

तातलका ५: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार जनसङ्ग््या र जनघनत्व 
वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

जनसङ्ग््या 62544 762081 1327112 3282081 5433818 

जनसङ्ग््या % 1.15 14.02 24.42 60.40 100.00 

परुूर् 28682 357920 630009 1655983 2672594 

परुुर् % 45.86 46.97 47.47 50.46 49.18 

मवहला 33862 404161 697103 1626098 2761224 

मवहला % 54.14 53.03 52.53 49.54 50.82 

के्षत्रफल 1338.57 8646 6772 2638 19394.48 

के्षत्रफल % 6.90 44.58 34.92 13.60 100.00 

जनघनत्व 47 88 196 1244 280 

घरधरुी सङ्ग््या 14067 165619 285854 803604 1269144 

पररवारको आकार 4.45 4.60 4.64 4.08 4.28 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार जनसङ्ग््या र जनघनत्व 

सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र त्यसपतछ बााँकी स्थानीय 
तहलाई जनघनत्वको आधारमा घट्दो क्रममा सबै स्थानीय तहलाई रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो 
३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ गरी सबै स्थानीय तहलाई चार समूहमा वगीकरण गरी 
जनसङ्ग््या र जनघनत्वलाई रूपमा यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। पवहलो समूहका 30 स्थानीय तहले प्रदेशको 
कुल क्षेत्रफलको 11.31 प्रततशत र कुल जनसङ्ग््याको 60.55 प्रततशत वहस्सा ओगटेको छ। यसको 
जनघनत्व 1500 जना प्रततवगय वक.मी. छ। दोश्रो समूहका ३० स्थानीय तहले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 
17.19 प्रततशत र कुल जनसङ्ग््याको 19.95 प्रततशत वहस्सा ओगटेको छ। जनघनत्व 260 जना 
प्रततवगय वक.मी. छ। त्यसैगरी, तेश्रो समूहका ३० स्थानीय तहहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 25.87 
प्रततशत र कुल जनसङ्ग््याको 14.21 प्रततशत वहस्सा ओगटेको छ। यसको जनघनत्व 154 जना 
प्रततवगय वक.मी. छ। अस्न्तम समूहका २९ स्थानीय तहहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 45.63 प्रततशत 
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र कुल जनसङ्ग््याको 9.29 प्रततशत वहस्सा ओगटेको छ। यसको जनघनत्व 57 जना प्रततवगय वक.मी. 
छ। थप वववरण तातलका ६ मा र अनसूुची 4 छ। 

तातलका ६: स्थानीय तहको समूह अनसुार जनसङ्ग््या र जनघनत्व  

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

जनसङ्ग््या 3290429 866581 772256 504552 5433818 

जनसङ्ग््या % 60.55 15.95 14.21 9.29 100.00 

परुूर् 1659532 406981 364651 241430 2672594 

परुुर् % 50.44 46.96 47.22 47.85 49.18 

मवहला 1630897 459600 407605 263122 2761224 

मवहला % 49.56 53.04 52.78 52.15 50.82 

के्षत्रफल 2192.99 3333.65 5017.75 8850.09 19394.48 

के्षत्रफल % 11.31 17.19 25.87 45.63 100.00 

जनघनत्व 1500 260 154 57 280 

घरधरुी सङ्ग््या 806293 193415.00 164514 104922 1269144 

पररवारको आकार 4.08 4.48 4.69 4.81 4.28 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

कािमाण्डौं महानगरपातलका, भक्तपरु नगरपातलका, लतलतपरु उपमहानगरपातलका, मध्यपरु तथमी, टोिा, 
कीततयपरु, बढुातनलकण्ि, महालक्ष्मी, नागाजुयन र कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकाहरू प्रदेशका सबैभन्दा बढी 
जनघनत्व भएका स्थानीय तहहरू हनु।् पवहलो स्थानमा रहेको कािमाण्डौं महानगरपातलकाको जनघनत्व 
19726 जना प्रतत वगय वक.मी. छ भने दशौं स्थानमा रहेको कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकाको जनघनत्व 
22०० जना प्रतत वगय वक.मी. छ। थप वववरण तातलका ७ मा छ। 

तातलका ७: सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको १० स्थानीय तहहरू  
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 

आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या क्षते्रफल 

१ कािमाण्डौं मनपा 19726 975453 511841 463612 3.84 254292 49.45 

२ भक्तपरु नपा 11865 81748 41081 40667 4.63 17639 6.89 

३ लतलतपरु मनपा 7888 284922 145924 138998 4.06 70256 36.12 

४ मध्यपरु तथमी नपा 7239 83036 42723 40313 4.09 20302 11.47 

५ टोिा नपा 5788 99032 50709 48323 3.87 25561 17.11 

६ कीततयपरु नपा 4445 65602 36476 29126 3.37 19441 14.76 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 

आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या क्षते्रफल 

७ बढुातनलकण्ि नपा 3101 107918 54185 53733 4.07 26485 34.80 

८ महालक्ष्मी नपा 2343 62172 31071 31101 4.16 14930 26.53 

९ नागाजुयन नपा 2259 67420 34064 33356 4.03 16746 29.85 

१० कागेर्श्री मनोहरा नपा 2200 60237 30233 30004 4.20 14329 27.38 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

गोसाईकुण्ड, आमाछोठदङ्मो, रुवी भ्याली, गौरीशङ्कर, ववग,ु उमाकुण्ड, कातलका, भोटेकोसी, हेलम्ब ुर जगुल 
गाउाँपातलकाहरू सबैभन्दा कम जनघनत्व भएका अस्न्तमका १० स्थानीय तहहरू हनु।् अस्न्तम स्थानमा 
रहेको गोसाईकुण्ड गाउाँपातलकाको जनघनत्व 7 जना प्रतत वगय वक.मी. छ भन ेअस्न्तम १० को मातथल्लो 
स्थानको जगुल गाउाँपातलकाको जनघनत्व 7० जना प्रतत वगय वक.मी. छ।थप वववरण तातलका ८ मा छ। 

तातलका ८: सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको १० स्थानीय तहहरू  
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 

आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या क्षते्रफल 

११० जगुल गापा 70 19231 9581 9650 4.88 3941 273.62 

१११ हेलम्ब ुगापा 62 17671 8564 9107 4.20 4203 287.26 

११२ भोटेकोसी गापा 60 16631 8431 8200 3.98 4183 278.31 

११३ कातलका गापा 49 9421 4486 4935 4.51 2089 192.54 

११४ उमाकुण्ड गापा 39 17601 8243 9358 4.55 3869 451.99 

११५ ववग ुगापा 28 18449 8846 9603 4.18 4418 663.20 

११६ गौरीशङ्कर गापा 25 17062 8169 8893 4.20 4067 681.39 

११७ रुवी भ्याली गापा 24 9562 4462 5100 4.48 2134 401.85 

११८ आमाछोठदङ्मो गापा 8 5490 2697 2793 4.20 1306 682.23 

११९ गोसाईकुण्ड गापा 7 7143 3697 3446 3.54 2017 978.77 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२.२ उमेर समूह अनसुारको जनसङ्ग््या  

नेपालको श्रम काननु, राविय यवुा नीतत र सामास्जक सरुक्षा काययक्रमले पररभावर्त गरेको बालबातलका, 
यवुा र ज्येष्ठ नागररकको पररभार्ालाई मध्यनजर गदाय 0-१४ वर्य उमेर समूहकालाई बालबातलका, १५-

३९ वर्य उमेर समूहका यवुा, ४०-६९ वर्य उमेर समूहकालाई प्रौढ र ७० वर्य सोभन्दा मातथकालाई ज्येष्ठ 
नागररक मान्न सवकने देस्िन्छ। तसथय, उमेर समूहको यही मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको कुल 
जनसङ्ग््यालाई तल प्रस्ततु गररएको छ। 
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१. स्थानीय तहको प्रकार बमोस्जम उमेर समूह अनसुारको जनसङ्ग््या 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको कुल जनसङ्ग््यामा बालबातलकाको वहस्सा 
क्रमशः कररब ३६, २८ र २४ प्रततशत, यवुाको वहस्सा कररब ३६, ४६ र ५१ प्रततशत, प्रौढको वहस्सा 
कररब २३, २२ र २२ प्रततशत तथा ज्येष्ठ नागररकको वहस्सा कररब ७, ४ र ३ प्रततशत देस्िन्छ। 
प्रततशतका वहसाबले गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा बालबातलका र ज्येष्ठ 
नागररकको वहस्सा क्रमशः घट्दै गएको, प्रौढको वहस्सा कररब कररब उस्तै रहेको तर यवुाको वहस्सा भने 
क्रमशः बढ्दै गएको देस्िन्छ। यसरी, उपलब्ध तथ्याङ्कले यवुाहरू शहरकेस्न्ित छन ्देिाउाँछ। थप वववरण 
तातलका ९ मा छ। 

तातलका ९: स्थानीय तहको प्रकार बमोस्जम उमेर समूह अनसुारको जनसङ्ग््या  

उमेर समूह गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

(क) ०-१४ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 528124 640496 404614 1573234 

(ि) ०-१४ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 35.64 28.36 23.89 28.95 

(ग) १५-३९ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 539057 1038970 866441 2444468 

(घ) १५-३९ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 36.37 46.01 51.16 44.99 

(ङ) ४०-६९ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 346454 498548 371881 1216883 

(च) ४०-६९ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 23.38 22.08 21.96 22.39 

(छ) ७० वर्य र सोभन्दा मातथको जनसङ्ग््या 68322 80095 50816 199233 

(ज) ७० वर्य र सोभन्दा मातथको प्रततशत 4.61 3.55 3.00 3.67 

कुल जनसङ्ग््या (क+ग+ङ+छ) 1481957 2258109 1693752 5433818 

प्रततशत (ि+घ+च+ज) 100.00 100.00 100.00 100.00 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र बमोस्जम उमेर समूह अनसुारको जनसङ्ग््या 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशको कुल जनसङ्ग््यामा बालबातलकाको वहस्सा क्रमशः 
कररब ३४, ३१ , २४ र ३४ प्रततशत, यवुाको वहस्सा कररब ३६, ४०, ५२ र ४१ प्रततशत, प्रौढको 
वहस्सा कररब २५, २४, २१ र २२ प्रततशत तथा ज्येष्ठ नागररकको वहस्सा कररब ५, ५, ३ र ४ प्रततशत 
देस्िन्छ। प्रततशतका वहसाबले वहमाली, पहाडी, तभत्री मधेश र कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा 
यवुाको वहस्सा क्रमशः बढ्दै गएको देस्िन्छ। यसरी, उपलब्ध तथ्याङ्कले यवुा वगयको आकर्यण वहमाली र  
पहाडी क्षेत्रबाट उपत्यका र तभत्री मधेशतफय  रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १० मा छ। 
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तातलका १०: भौगोतलक क्षते्र बमोस्जम उमेर समूह अनसुारको जनसङ्ग््या  

उमेर समूह वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं 
उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

(क) ०-१४ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 355409 204522 583870 429433 1573234 

(ि) ०-१४ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 33.89 31.42 23.78 33.59 28.95 

(ग) १५-३९ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 381873 258789 1281525 522281 2444468 

(घ) १५-३९ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 36.41 39.75 52.19 40.85 44.99 

(ङ) ४०-६९ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 257684 157749 520509 280941 1216883 

(च) ४०-६९ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 24.57 24.23 21.20 21.97 22.39 

(छ) ७० वर्य र सोभन्दा मातथको जनसङ्ग््या 53751 29936 69695 45851 199233 

(ज) ७० वर्य र सोभन्दा मातथको प्रततशत 5.13 4.60 2.84 3.59 3.67 

कुल जनसङ्ग््या (क+ग+ङ+छ) 1048717 650996 2455599 1278506 5433818 

प्रततशत (ि+घ+च+ज) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच बमोस्जम उमेर समूह अनसुारको जनसङ्ग््या 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रको कुल जनसङ्ग््यामा बालबातलकाको वहस्सा क्रमशः कररब ३५, 
३६ , ३४ र २५ प्रततशत, यवुाको वहस्सा कररब ३४, ३५, ३८ र ५० प्रततशत, प्रौढको वहस्सा कररब 
२५, २४, २३ र २२ प्रततशत तथा ज्येष्ठ नागररकको वहस्सा कररब ६, ५, ४ र ३ प्रततशत देस्िन्छ। 
प्रततशतका वहसाबले अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा यवुाको वहस्सा क्रमशः 
बढ्दै गएको देस्िन्छ। यसरी, उपलब्ध तथ्याङ्कले यवुा वगयको आकर्यण अतत दगुयमको तलुनामा दगुयममा, 
दगुयमको तलुनामा मध्यममा र मध्यमको तलुनामा सगुम क्षेत्रमा बढी रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
११ मा छ। 

तातलका ११: प्रशासतनक पहुाँच बमोस्जम उमेर समूह अनसुारको जनसङ्ग््या  

उमेर समूह अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

(क) ०-१४ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 22062 272809 454096 824267 1573234 

(ि) ०-१४ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 35.27 35.80 34.22 25.11 28.95 

(ग) १५-३९ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 21119 270342 505188 1647819 2444468 

(घ) १५-३९ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 33.77 35.47 38.07 50.21 44.99 

(ङ) ४०-६९ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 15346 182834 309435 709268 1216883 

(च) ४०-६९ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 24.54 23.99 23.32 21.61 22.39 
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उमेर समूह अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

(छ) ७० वर्य र सोभन्दा मातथको जनसङ्ग््या 4017 36096 58393 100727 199233 

(ज) ७० वर्य र सोभन्दा मातथको प्रततशत 6.42 4.74 4.40 3.07 3.67 

कुल जनसङ्ग््या (क+ग+ङ+छ) 62544 762081 1327112 3282081 5433818 

प्रततशत (ि+घ+च+ज) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह बमोस्जम उमेर समूह अनसुारको जनसङ्ग््या 

स्थानीय तहको कुल जनसङ्ग््यामा १५-३९ वर्य उमेर समूह (यवुा)को वहस्सा सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय 
तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो वहस्सा सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम 
अनसुार सबै स्थानीय तहलाई क्रमैसाँग रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० 
र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी सबै स्थानीय तहलाई चार समूहमा वगीकरण गरी यवुाको वहस्सालाई यहााँ 
प्रस्ततु गररएको छ। जस अनसुार पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम समूहमा यवुाको वहस्सा क्रमशः कररब 
५०, ३९, ३७ र ३४ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १२ र अनसूुची ५ मा छ। 

तातलका १२: स्थानीय तहको समूह बमोस्जम उमेर समूह अनसुारको जनसङ्ग््या  

उमेर समूह 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 

स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

(क) ०-१४ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 829660 266367 275353 201854 1573234 

(ि) ०-१४ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 25.04 33.41 35.65 36.63 28.95 

(ग) १५-३९ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 1662943 310516 281993 189016 2444468 

(घ) १५-३९ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 50.19 38.95 36.51 34.30 44.99 

(ङ) ४०-६९ वर्य उमेर समूहको जनसङ्ग््या 717931 186183 180042 132727 1216883 

(च) ४०-६९ वर्य उमेर समूहको प्रततशत 21.67 23.35 23.31 24.09 22.39 

(छ) ७० वर्य र सोभन्दा मातथको जनसङ्ग््या 102450 34243 35076 27464 199233 

(ज) ७० वर्य र सोभन्दा मातथको प्रततशत 3.09 4.29 4.54 4.98 3.67 

कुल जनसङ्ग््या (क+ग+ङ+छ) 3312984 797309 772464 551061 5433818 

प्रततशत (ि+घ+च+ज) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

प्रततशतका वहसाबले यवुाको प्रततशत बढी भएका मातथल्ला ५ प्रमिु स्थानीय तहमा क्रमशः कीततयपरु, टोिा, 
कािमाण्डौं, गोकणेर्श्र र तारकेर्श्र नगरपातलका पदयछ। यी स्थानीय तहहरूमा यवुाको वहस्सा ५३ देस्ि 
५८ प्रततशतसम्म रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, प्रततशतका वहसाबले यवुाको प्रततशत सबभन्दा कम भएको 



13 
 

पछुारका ५ प्रमिु स्थानीय तहमा पछुारबाट क्रमशः ितनयाबास, रूबी भ्याली, नौकुण्ड, आमाछोठदङ्मो र 
घ्याङलेि पदयछ। यी स्थानीय तहहरूमा यवुाको वहस्सा ३२ देस्ि ३३ प्रततशतसम्म रहेको देस्िन्छ।थप 
वववरण अनसूुची ४ मा छ। 

२.३ लैविक अनपुात 

क. समर लैविक अनपुात 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार समर लैविक अनपुात 

गाउाँपातलका, नगरपातलका, महानगर/उपमहानगरपातलकाको समर लैविक अनपुात क्रमशः 90.46, 
94.89 र 107.67 रहेको देस्िन्छ।लैविक अनपुात 100 नाघ्न ुभनेको परुूर्को सङ्ग््या बढी हनु ु
हो।महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा स्शक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरको िोजमा यवुाहरू िास गरी परुूर् 
यवुाहरूको आकर्यण बढी भएकोले महानगर/उपमहानगरपातलकाको समर लैविक अनपुात 107.67 रहेको 
हनु सक्दछ। थप वववरण तातलका १३ मा छ।  

तातलका १३: स्थानीय तह अनसुार समर लैविक अनपुात  
लैविक अवस्था गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश जम्मा 

परुुर् जनसङ्ग््या 703861 1236004 732729 2672594 

मवहला जनसङ्ग््या 778096 1302607 680521 2761224 

लैविक अनपुात 90.46 94.89 107.67 96.79 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार समर लैविक अनपुात 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशको समर लैविक अनपुात क्रमशः 88.10, 90.34, 
105.44 र 91.85 रहेको देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकामा स्शक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरको िोजीमा 
यवुाहरू िास गरी परुूर् यवुाहरूको आकर्यण बढी भएकोले कािमाण्डौं उपत्यकाको समर लैविक अनपुात 
105.44 रहेको हनु सक्दछ। थप वववरण तातलका १४ मा छ।  

तातलका १४: भौगोतलक क्षते्र अनसुार समर लैविक अनपुात  
लैविक अवस्था वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश जम्मा 

परुुर् जनसङ्ग््या 491198 308983 1260314 612099 2672594 

मवहला जनसङ्ग््या 557519 342013 1195285 666407 2761224 

लैविक अनपुात 88.10 90.34 105.44 91.85 96.79 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार समर लैविक अनपुात 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रको समर लैविक अनपुात क्रमशः 84.70, 88.56, 90.38 र 
101.84 रहेको देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रमा स्शक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरको िोजीमा यवुाहरू िास गरी 
परुूर् यवुाहरूको आकर्यण बढी भएकोले सगुम क्षेत्रको समर लैविक अनपुात 100.84 रहेको हनु 
सक्दछ। थप वववरण तातलका १५ मा छ।  

तातलका १५: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार समर लैविक अनपुात 
लैविक अवस्था अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश जम्मा 

परुुर् जनसङ्ग््या 28682 357920 630009 1655983 2672594 

मवहला जनसङ्ग््या 33862 404161 697103 1626098 2761224 

लैविक अनपुात 84.70 88.56 90.38 101.84 96.79 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार समर लैविक अनपुात 

समर लैविक अनपुात सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो अनपुात 
सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रममा रािी सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको 
मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी सबै स्थानीय 
तहलाई चार समूहमा ववभाजन गरी समर लैविक अनपुातलाई यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। सो समूह अनसुार 
पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहको समर लैविक अनपुात क्रमशः 105.45, 93.56, 
89.36 र 83.28 रहेको देस्िन्छ। पवहलो ३० स्थानीय तहको िास गरी नगरपातलकाहरू र सूगम 
क्षेत्रका अन्य स्थानीय तहमा स्शक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरको िोजीमा यवुाहरू िास गरी परुूर् यवुाहरूको 
आकर्यण बढी भएकोले यहााँको समर लैविक अनपुात 105.56 रहेको हनु सक्दछ। थप वववरण तातलका 
१६ मा र अनसूुची ६ छ।  

तातलका १६: स्थानीय तहको समूह अनसुार समर लैविक अनपुात  

लैविक अवस्था पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

परुुर् जनसङ्ग््या 1330614 592396 414642 334942 2672594 

मवहला जनसङ्ग््या 1261814 633196 464024 402190 2761224 

लैविक अनपुात 105.45 93.56 89.36 83.28 96.79 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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कीततयपरु नगरपातलका, कािमाण्डौं महानगरपातलका, गोसाईकुण्ड गाउाँपातलका, मध्यपरु तथमी नगरपातलका, 
लतलतपरु महानगरपातलका, टोिा नगरपातलका, पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपातलका, तारकेर्श्र  नगरपातलका, 
भोटेकोसी गाउाँपातलका र नागाजुयन नगरपातलका समर लैविक अनपुात सबैभन्दा बढी भएका स्थानीय तहहरू 
हनु।् पवहलो स्थानमा रहेको कीततयपरु नगरपातलकाको समर लैविक अनपुात 125.24 रहेको छ र दशौं 
स्थानमा रहेको नागाजुयन नगरपातलकाको समर लैविक अनपुात 102.12 छ। थप वववरण तातलका १७ 
मा छ। 

तातलका १७: समर लैविक अनपुात बढी भएका मातथल्लो १० स्थानीय तहहरू  
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या लैविक अनपुात 

1 कीततयपरु नपा 36476 29126 125.24 

2 कािमाण्डौं मनपा 511841 463612 110.40 

3 गोसाईकुण्ड गापा 3697 3446 107.28 

4 मध्यपरु तथमी नपा 42723 40313 105.98 

5 लतलतपरु मनपा 145924 138998 104.98 

6 टोिा नपा 50709 48323 104.94 

7 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 10605 10255 103.41 

8 तारकेर्श्र नपा 41376 40067 103.27 

9 भोटेकोसी गापा 8431 8200 102.82 

10 नागाजुयन नपा 34064 33356 102.12 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

नेत्रावती डबजोङ, गिाजमनुा,  तत्रपरुासनु्दरी (धाठदङ), ज्वालामूिी, शैलङु, मेलङु र तारकेर्श्र 
गाउाँपातलकाहरू,  माडी नगरपातलका, म्यागङ गाउाँपातलका र रामेछाप नगरपातलका समर लैविक अनपुात 
सबैभन्दा कम भएका स्थानीय तहहरू हनु।् पछुारको स्थानमा रहेको नेत्रावती डबजोङ गाउाँपातलकाको समर 
लैविक अनपुात 77.10 रहेको छ र पछुारबाट दशौं स्थानमा रहेको रामेछाप नगरपातलकाको समर लैविक 
अनपुात 81.86 छ। थप वववरण तातलका १८ मा छ। 

तातलका १८: समर लैविक अनपुात कम भएका पछुारको १० स्थानीय तहहरू  

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या लैविक अनपुात 

110 रामेछाप नपा 12879 15733 81.86 

111 म्यागङ गापा 6059 7420 81.66 

112 माडी नपा 16876 20807 81.11 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या लैविक अनपुात 

113 तारकेर्श्र गापा 7034 8685 80.99 

114 मेलङु गापा 9015 11195 80.53 

115 शैलङु गापा 8786 10912 80.52 

116 ज्वालामूिी गापा 10573 13393 78.94 

117 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 10050 12910 77.85 

118 गिाजमनुा गापा 9527 12257 77.73 

119 नेत्रावती डबजोङ गापा 5603 7267 77.1 

औसत 334942 402190 83.28 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

ि. ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

गाउाँपातलका, नगरपातलका, महानगर/उपमहानगरपातलकाको 5 वर्य मतुनको लैविक अनपुात क्रमशः 
102.20, 110.54 र 113.31 रहेको देस्िन्छ। यहानेरी, लैविक अनपुात 100 नाघ्न ुभनेको 5 वर्य 
मतुनको बातलकाको तलुनामा बालकको सङ्ग््या बढी हनु ु हो। गाउाँपातलकाको लैविक अनपुात त्यतत 
स्चन्ताको ववर्य देस्िदैन तर नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाको लैविक अनपुात क्रमशः 
110.54 र 113.31 देस्िन ुभनेको स्चन्ताको ववर्य हो। सामान्यतः जन्मका आधारमा १०० बातलका 
जन्मदा १०५ बालकसम्म जन्मनलुाई अन्यथा मातनदैन। यसको मतलव ५ वर्यमतुनको लैविक अनपुात 
105 सम्म हनुलुाई त्यतत स्चन्ताको ववर्मा मातनदैन तर सोभन्दा बढीलाई स्चन्ताको ववर्य मातनन्छ। 
सोभन्दाको बढीको अनपुात बढी हनुकुो मु् य कारण मलुतः छोरोको चाहना नै हनु सक्छ। स्वास्थ्य सेवामा 
सबैभन्दा बढी पहूाँच भएका नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकामा ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 
बढी हनुकुो कारण तलि पवहचान गरी गभयपतन गराउने अभ्यास प्रमिु कारण हनु सक्छ। थप वववरण 
तातलका १९ मा छ।  

तातलका १९: स्थानीय तह अनसुार 5 वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

लैविक अवस्था गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश जम्मा 

बालकको जनसङ्ग््या 68400 98291 46915 213606 

बातलकाको जनसङ्ग््या 66930 88918 41404 197252 

बालबातलकाको लैविक अनपुात 102.20 110.54 113.31 108.29 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा 5 वर्य मतुनको लैविक अनपुात क्रमशः 102.43, 
106.52, 113.79 र 106.24 रहेको देस्िन्छ। भौगोतगक क्षेत्रको नजरबाट हेदाय वहमाली बाहेक 
अन्य भौगोतलक क्षेत्रमा ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात बढी  रहेको देस्िन्छ।थप वववरण तातलका २० 
मा छ। 

तातलका २०: भौगोतलक क्षते्र अनसुार 5 वर्य मतुनको लैविक अनपुात  
लैविक अवस्था वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश जम्मा 

बालकको जनसङ्ग््या 45070 25664 85305 57567 213606 

बातलकाको जनसङ्ग््या 44001 24093 74970 54188 197252 

बालबातलकाको लैविक अनपुात 102.43 106.52 113.79 106.24 108.29 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रमा 5 वर्य मतुनको लैविक अनपुात क्रमशः 99.50, 102.24, 
103.25 र 113.31 रहेको छ जनु बढ्दो क्रममा देस्िन्छ। प्रशासतनक पहुाँचको दृविबाट हेदाय सगुम 
क्षेत्रको ५ वर्य मतुनको लैविक बढी देस्िन्छ।थप वववरण तातलका २१ मा छ। 

तातलका २१: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार 5 वर्य मतुनको लैविक अनपुात 
लैविक अवस्था अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश जम्मा 

बालकको जनसङ्ग््या 2996 35026 58506 117078 213606 

बातलकाको जनसङ्ग््या 3011 34257 56663 103321 197252 

बालबातलकाको लैविक अनपुात 99.50 102.24 103.25 113.31 108.29 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो 
अनपुात सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न े क्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई 
मातथल्लोबाट तल्लो क्रममा रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम 
२९ स्थानीय तह गरी सबै स्थानीय तहलाई चार समूहमा वगीकरण गरी ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 
यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहमा 5 वर्य मतुनको 
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लैविक अनपुात क्रमशः 114.09, 107.20, 102.48 र 96.74 रहेको छ जनु घट्दो क्रममा 
देस्िन्छ। यसले असमान लैविक अनपुातलाई इवित गदयछ।थप वववरण तातलका २२ र अनसूुची ७ मा 
छ। 

तातलका २२: स्थानीय तहको समूह अनसुार 5 वर्य मतुनको लैविक अनपुात  

लैविक अवस्था पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

बालकको जनसङ्ग््या 109487 44125 32683 27311 213606 

बातलकाको जनसङ्ग््या 95967 41163 31892 28230 197252 

बालबातलकाको लैविक अनपुात 114.09 107.20 102.48 96.74 108.29 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

कागेर्श्री मनोहरा, कीततयपरु, बनेपा, रत्ननगर, मध्यपरु तथमी, धतुलिेल, चााँगनुारायण, सूययववनायक,  चन्िातगरी 
र भक्तपरु नगरपातलका ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात सबैभन्दा बढी भएका स्थानीय तहहरू हनु।् पवहलो 
स्थानमा रहेको कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकाको समर लैविक अनपुात 121.66 छ र  दशौं स्थानमा 
रहेको भक्तपरु नगरपातलकाको समर लैविक अनपुात 115.20 छ। थप वववरण तातलका २३ मा छ। 

तातलका २३: 5 वर्य मतुनको लैविक अनपुात बढी भएका मातथल्लो १० स्थानीय तहहरू 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम बालकको जनसङ्ग््या बातलकाको जनसङ्ग््या बालबातलकको लैविक अनपुात 

1 कागेर्श्री मनोहरा नपा 2398 1971 121.66 

2 कीततयपरु नपा 1895 1586 119.48 

3 बनेपा नपा 2027 1722 117.71 

4 रत्ननगर नपा 2402 2069 116.09 

5 मध्यपरु तथमी नपा 3044 2626 115.92 

6 धतुलिेल नपा 1225 1057 115.89 

7 चााँगनुारायण नपा 2017 1741 115.85 

8 सूययववनायक नपा 2838 2456 115.55 

9 चन्िातगरी नपा 3308 2864 115.50 

10 भक्तपरु नपा 2705 2348 115.20 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

म्यागङ, वफक्कल, पााँचपोिरी थाङपाल, ववग ु र कातलका गाउाँपातलका, मन्थली नगरपातलका, िााँडादेवी, 
कोन्ज्योसोम, शैलङु र ितनयाबास गाउाँपातलकाहरू ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात सबैभन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू हनु।् सबैभन्दा पछुारमा रहेको म्यागङ गाउाँपातलकाको समर लैविक अनपुात 91.10 
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रहेको छ र  पछुारबाट दशौं स्थानमा रहेको ितनयाबास गाउाँपातलकाको समर लैविक अनपुात 95.23 
छ। थप वववरण तातलका २४ मा छ। 

तातलका २४: 5 वर्य मतुनको लैविक अनपुात कम भएका पछुारका १० स्थानीय तहहरू 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम बालकको जनसङ्ग््या बातलकाको जनसङ्ग््या बालबातलकाको लैविक अनपुात 

110 ितनयाबास गापा 659 692 95.23 

111 शैलङु गापा 837 880 95.11 

112 कोन्ज्योसोम गापा 372 393 94.66 

113 िााँडादेवी गापा 937 995 94.17 

114 मन्थली नपा 1714 1822 94.07 

115 कातलका गापा 347 369 94.04 

116 ववग ुगापा 811 870 93.22 

117 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 833 911 91.44 

118 वफक्कल गापा 996 1091 91.29 

119 म्यागङ गापा 553 607 91.10 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२.४ मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन र घर 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन र घर 

गाउाँपातलका, नगरपातलका, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा क्रमशः 12.37, 21.86 र 25.18 
प्रततशत पररवारमा मवहलाको जतमनमा स्वातमत्व रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, उक्त स्थानीय तहहरूमा क्रमशः 
6.07, 12.30 र 15.34 प्रततशत पररवारमा मवहलाको घरमा स्वातमत्व रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका 25 मा छ।  

तातलका २५: स्थानीय तह अनसुार मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन र घर 

स्थानीय तह 

जतमनमा 
मवहलाको 

स्वातमत्व भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जतमनमा 
मवहलाको 

स्वातमत्व भएको 
पररवार % 

घरमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 
पररवार सङ्ग््या 

घरमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 

पररवार % 

जम्मा पररवार 
सङ्ग््या 

गाउाँपातलका 38932 12.37 19092 6.07 314739 

नगरपातलका  115088 21.86 64762 12.3 526552 

महानगर/उपमहानगरपातलका 107726 25.18 65642 15.34 427853 

प्रदेश  261746 20.62 149496 11.78 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन र घर 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा क्रमशः 14.71, 17.33, 22.21 र 23.92 
प्रततशत पररवारमा मवहलाको जतमनमा स्वातमत्व रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, उक्त उक्त क्षेत्रहरूमा क्रमशः 
7.02, 8.95, 13.45 र 13.63 प्रततशत पररवारमा मवहलाको घरमा स्वातमत्व रहेको देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका 2६ मा छ।  

तातलका २६: भौगोतलक क्षते्र अनसुार मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन र घर 

भौगोतलक क्षते्र 

जतमनमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जतमनमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 

पररवार % 

घरमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 
पररवार सङ्ग््या 

घरमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 

पररवार % 

जम्मा पररवार 
सङ्ग््या 

वहमाली 35257 14.71 16835 7.02 239759 

पहाडी 24237 17.33 12520 8.95 139845 

कािमाण्डौं उपत्यका 136260 22.21 82541 13.45 613606 

तभत्री मधेश 65992 23.92 37600 13.63 275934 

प्रदेश  261746 20.62 149496 11.78 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन र घर 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम स्थानका स्थानीय तहहरूमा क्रमशः 10.95, 13.17, 15.27 र 
24.23 प्रततशत पररवारमा मवहलाको जतमनमा स्वातमत्व रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, उक्त उक्त क्षेत्रहरूमा 
क्रमशः 5.81, 6.16, 7.52 र 11.78 प्रततशत पररवारमा मवहलाको घरमा स्वातमत्व रहेको देस्िन्छ। 
थप वववरण तातलका 2७ मा छ।  

तातलका २७: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन र घर 

प्रशासतनक 
पहुाँच 

जतमनमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जतमनमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको पररवार 

% 

घरमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 
पररवार सङ्ग््या 

घरमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 

पररवार % 

जम्मा पररवार 
सङ्ग््या 

अतत दगुयम 1541 10.95 817 5.81 14067 

दगुयम 21817 13.17 10209 6.16 165619 

मध्यम 43645 15.27 21502 7.52 285854 

सगुम 194743 24.23 116968 14.56 803604 

प्रदेश 261746 20.62 149496 11.78 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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४. स्थानीय तहको समूह अनसुार मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन र घर 

मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन भएको पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा 
मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई मातथल्लोबाट तल्लो क्रममा रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, 
तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी सबै स्थानीय तहलाई चार समूहमा ववभाजन गरी मवहलाको 
स्वातमत्वमा जतमन र घर भएको पररवारको प्रततशतलाई यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। जस अनसुार पवहलो, 
दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहहरूमा क्रमशः 25.29, 18.18, 12.09 र 7.49 प्रततशत 
पररवारमा मवहलाको जतमनमा स्वातमत्व रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, उक्त उक्त क्षेत्रहरूमा क्रमशः 14.85, 
9.89, 6.03 र 3.84 प्रततशत पररवारमा मवहलाको घरमा स्वातमत्व रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका 2८ र अनसूुची ८ मा छ।  

तातलका २८: स्थानीय तहको समूह अनसुार मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन र घर 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 742338 269667 124130 133009 1269144 

जतमनमा मवहलाको स्वातमत्व 
भएको पररवार सङ्ग््या 

187757 49019 15011 9959 261746 

जतमनमा मवहलाको स्वातमत्व 
भएको पररवार % 

25.29 18.18 12.09 7.49 20.62 

घरमा मवहलाको स्वातमत्व भएको 
पररवार सङ्ग््या 

110224 26683 7488 5101 149496 

घरमा मवहलाको स्वातमत्व भएको 
पररवार % 

14.85 9.89 6.03 3.84 11.78 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

हेटौडा उपमहानगरपातलका, रत्ननगर र िैरहनी नगरपातलका, भरतपरु महानगरपातलका, कमलामाई, 
बढुातनलकण्ि, मध्यपरु तथमी, रामेछाप, टोिा र मन्थली नगरपातलकाहरू जतमनमा मवहलाको स्वातमत्व 
सबैभन्दा बढी भएका १० स्थानीय तहहरू हनु ्भने आमाछोठदङ्मो, रास्क्सराि, कैलाश, नौकुण्ड, बाग्मती 
(मकवानपरु), जगुल, हररहरपरुगढी, पााँचपोिरी थाङपाल, हेलम्ब ु र दपु्चेर्श्र गाउाँपातलकाहरू जतमनमा 
मवहलाको स्वातमत्व सबैभन्दा कम भएका स्थानीय तहहरू हनु।् थप वववरण तातलका 29 मा छ। 
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तातलका २9: मवहलाको स्वातमत्वमा जतमन र घर भएका मातथल्लो र तल्लो 10 स्थानीय तहहरू 
मातथल्लो १० स्थानीय तहहरू   तल्लो १० स्थानीय तहहरू 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

जतमनमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 
भएको 

पररवार % 

घरमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 
भएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

जतमनमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 
भएको 

पररवार % 

घरमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 
भएको 

पररवार % 

1 
हेटौडा उपमहा 
उमनपा 

34.37 21.99  110 दपु्चेर्श्र गापा 6.18 2.92 

2 रत्ननगर - नपा 32.34 20.82  111 हेलम्ब ुगापा 5.92 3.02 

3 िैरहनी - नपा 31.99 19.20  112 
पााँचपोिरी थाङपाल 
गापा 

5.65 2.68 

4 भरतपरु मनपा 31.81 19.08  113 हररहरपरुगढी गापा 5.43 1.53 

5 कमलामाई - नपा 31.50 13.61  114 जगुल गापा 4.59 1.95 

6 बढुातनलकण्ि - नपा 27.01 16.94  115 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

4.15 1.95 

7 
मध्यपरु तथमी - 
नपा 

26.43 15.88  116 नौकुण्ड गापा 3.99 1.57 

8 रामेछाप - नपा 25.95 9.24  117 कैलाश गापा 3.47 1.95 

9 टोिा - नपा 25.91 14.41  118 रास्क्सराि गापा 3.34 1.43 

10 मन्थली - नपा 25.87 11.44  119 आमाछोठदङ्मो गापा 3.14 1.30 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२.५ पररवारमलुी मवहला 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार पररवारमलुी मवहला 

प्रदेशको कुल पररवारको 26.57 प्रततशत पररवारमा मवहला पररवारमलुी रहेका छन।् गाउाँपातलकामा 
23.39 प्रततशत मवहला पररवारमलुी रहेको देस्िन्छ भने उक्त प्रततशत नगरपातलका र 
महानगर/उपमहानगरपातलकामा क्रमशः बढ्दै गई 26.71 र 28.74 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका 30 मा छ। 

तातलका 30: स्थानीय तह अनसुार पररवारमलुी मवहला 

स्थानीय तह 

मवहला 
पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

मवहला 
पररवारमलुी % 

परुूर् 
पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
पररवारमलुी 

% 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

गाउाँपातलका 73608 23.39 241131 76.61 314739 
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स्थानीय तह 

मवहला 
पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

मवहला 
पररवारमलुी % 

परुूर् 
पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
पररवारमलुी 

% 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

नगरपातलका  140645 26.71 385907 73.29 526552 

महानगर/उपमहानगरपातलका 122955 28.74 304898 71.26 427853 

प्रदेश  337208 26.57 931936 73.43 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार पररवारमलुी मवहला 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा मवहला पररवारमलुीको वहस्सा क्रमशः 27.86, 
21.29, 26.48 र 28.33 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। उक्त वहस्सा सबैभन्दा बढी तभत्री मधेशमा 28.33 
र सबैभन्दा कम पहाडी क्षेत्रमा 21.29 रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 31 मा छ।  

तातलका 3१: भौगोतलक क्षते्र अनसुार मवहला पररवारमलुी 

भौगोतलक क्षते्र 

मवहला 
पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

मवहला 
पररवारमलुी % 

परुूर् पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
पररवारमलुी % 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

वहमाली 66808 27.86 172951 72.14 239759 

पहाडी 29770 21.29 110075 78.71 139845 

कािमाण्डौं उपत्यका 162456 26.48 451150 73.52 613606 

तभत्री मधेश 78174 28.33 197760 71.67 275934 

प्रदेश  337208 26.57 931936 73.43 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार पररवारमलुी मवहला 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रमा मवहला पररवारमलुीको प्रततशत क्रमशः 33.71, 26.04, 
23.06 र 27.80 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। उक्त वहस्सा सबैभन्दा बढी वहमाली क्षेत्रमा 33.71 र 
सबैभन्दा कम मध्यम क्षेत्रमा 23.06 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 32 मा छ।  

तातलका 3२: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार मवहला पररवारमलुी 

प्रशासतनक पहुाँच 

मवहला 
पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

मवहला 
पररवारमलुी % 

परुूर् 
पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
पररवारमलुी % 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

अतत दगुयम 4742 33.71 9325 66.29 14067 

दगुयम 43132 26.04 122487 73.96 165619 
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प्रशासतनक पहुाँच 

मवहला 
पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

मवहला 
पररवारमलुी % 

परुूर् 
पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
पररवारमलुी % 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

मध्यम 65931 23.06 219923 76.94 285854 

सगुम 223403 27.80 580201 72.20 803604 

प्रदेश 337208 26.57 931936 73.43 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार पररवारमलुी मवहला 

मवहला पररवारमलुीको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो 
प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न े क्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई 
मातथल्लोबाट तल्लो क्रममा रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम 
२९ गरी सबै चार समूहमा ववभाजन गरी पररवारमलुी मवहलाको प्रततशतलाई यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। 
जस अनसुार पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा मवहलाको मवहला पररवारमलुीको वहस्सा 
क्रमशः 34.25, 27.43, 22.47 र 15.65 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। पवहलो ३० स्थानीय तहमा 
रहेका स्थानीय तहको मवहला पररवारमलुीको वहस्साभन्दा अस्न्तम २९ स्थानीय तहरमा रहेका स्थानीय 
तहहरूको मवहला पररवारमलुीको वहस्सा 18.60 प्रततशतले कम रहेको  देस्िन्छ। यसरी उपलब्ध तथ्याङ्कले 
पररवारमलुी मवहलाको प्रततशत स्थानीय तहहरुमा असमान रूपमा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
33  र अनसूुची ९ मा छ। 

तातलका 3३: स्थानीय तहको समूह अनसुार मवहला पररवारमलुी 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 306487 513697 308681 140279 1269144 

मवहला पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

104978 140903 69370 21957 337208 

मवहला पररवारमलुी % 34.25 27.43 22.47 15.65 26.57 

परुूर् पररवारमलुी 
सङ्ग््या 

201509 372794 239311 118322 931936 

परुूर् पररवारमलुी % 65.75 72.57 77.53 84.35 73.43 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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२.६ प्रमिु जातजातत 

 

119 मा 32 वटा स्थानीय तहमा तामाङ जाततको 50 प्रततशतभन्दा बढी जनसङ्ग््या रहेको देस्िन्छ भने 
1 स्थानीय तहमा नेवार जाततको 50 प्रततशतभन्दा बढी जनसङ्ग््या रहेको देस्िन्छ। बहमुत जातत नेवार 
भएको एकमात्र स्थानीय तह भक्तपरु नगरपातलका हो जहााँ नेवार जाततको जनसङ्ग््या 79.24 प्रततशत 
छ। बााँकी कुनै पतन स्थानीय तहको जनसङ्ग््या कुनै एकजाततको 50 प्रततशतभन्दा बढी रहेको देस्िदैन। 

50 प्रततशतभन्दा मातथ तामाङ जातत भएको स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी तामाङ जातत भएको स्थानीय 
तह रसवुाको आमाछोठदङ्मो गाउाँपातलका हो जहााँको 93.22 प्रततशत बातसन्दा तामाङ छन ्भने सबैभन्दा 
कम मकवानपरुको राक्सीराङ गाउाँपातलका हो जहााँ 50.53 प्रततशत तामाङ जाततको बसोबास छ। 
तामाङ्ग्जाततको 50 प्रततशभन्दा बढी बसोबास रहेका अन्य स्थानीय तहहरूमा तसन्धपुाल्चोक स्जल्लाको 
जगुल, पााँचपोिरी थाङपाल र तलसंिपुािर गाउाँपातलका, रसवुा स्जल्लाको गोसाईंकुण्ड, नौकुण्ड र कातलका 
गाउाँपातलका, धाठदङ स्जल्लाको रूबी भ्याली  र ितनयाबास, नवुाकोट स्जल्लाको दपु्चेर्श्र, तादी, वकस्पाङ, 
म्यागङ, स्शवपरुी र ककनी गाउाँपातलका, लतलतपरु स्जल्लाको कोन्ज्योसोम र बागमती गाउाँपातलका, 
काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्लाको तेमाल, बेथानचोक, रोशी, महाभारत र िानीिोला गाउाँपातलका, तसन्धलुी स्जल्लाको 
घ्याङलेि, मररण र हरहरपरुगढी गाउाँपातलका तथा मकवानपरु स्जल्लाको ईन्िसरोवर, कैलाश, भीमफेदी, 
मकवानपरुगढी, बकैया र बागमती गाउाँपातलका हनु।् थप वववरण अनसूुची १० मा छ।  

२.७ प्रमिु मातभृार्ा 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार पवहलो मातभृार्ा 

प्रदेशको 74 गाउाँपातलकामध्ये ४१ गाउाँपातलका, ४१ नगरपातलकामध्ये ३९ नगरपातलका, १ उपमहानगर 
र ३ महानगरपातलका गरी कुल 84 स्थानीय तहको पवहलो मातभृार्ा नेपाली रहेको छ भने 33 गाउाँपातलका 
र १ नगरपातलका गरी कुल 34 स्थानीय तहको पवहलो मातभृार्ा तामाङ रहेको छ। त्यसैगरी १ 
नगरपातलका (भक्तपरु) को पवहलो मातभृार्ा नेवारी रहेको छ। थप वववरण तातलका 34 मा छ। 

तातलका 3४: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार पवहलो मातभृार्ा 
पवहलो मातभृार्ा गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

पवहलो मातभृार्ा - नेपाली 41 39 4 84 

पवहलो मातभृार्ा - तामाङ 33 1   34 

पवहलो मातभृार्ा - नेवारी   1   1 

जम्मा 74 41 4 119 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार पवहलो मातभृार्ा 

वहमाली क्षेत्रका 37, पहाडी क्षेत्रका 14, कािमाण्डौं उपत्यकाका 18 र तभत्री मधेशका 15 गरी कुल 
84 स्थानीय तहको पवहलो मातभृार्ा नेपाली रहेको छ भने वहमाली क्षेत्रका 10, पहाडी क्षेत्रका 11, 
कािमाण्डौं उपत्यकाका 2 र तभत्री मधेशका 11 गरी कुल 34 स्थानीय तहको पवहलो मातभृार्ा तामाङ 
रहेको छ। त्यसैगरी, कािमाण्डौं उपत्यकाकातभत्रको १ भक्तपरु नगरपातलकाको पवहलो मातभृार्ा नेवारी 
रहेको छ। थप वववरण तातलका 35 मा छ। 

तातलका 3५: भौगोतलक क्षते्र अनसुार पवहलो मातभृार्ा 
पवहलो मातभृार्ा वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

पवहलो मातभृार्ा - नेपाली 37 14 18 15 84 

पवहलो मातभृार्ा - तामाङ 10 11 2 11 34 

पवहलो मातभृार्ा - नेवारी     1   1 

जम्मा 47 25 21 26 119 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार पवहलो मातभृार्ा 

प्रशासतनक पहुाँच अनसुार अतत दगुयमका 2, दगुयमका 24, मध्यमका 31 र सगुमका 27 स्थानीय तहको 
पवहलो मातभृार्ा नेपाली रहेको छ भने अतत दगुयमका 2, दगुयमका 15 र मध्यमका 17 स्थानीय तहको 
पवहलो मातभृार्ा तामाङ रहेको छ। त्यसैगरी, सगुमको भक्तपरु नगरपातलकाको पवहलो मातभृार्ा नेवारी 
रहेको छ। थप वववरण तातलका 36 मा छ। 

तातलका 36: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार पवहलो मातभृार्ा 
प्रमिु मातभृार्ा अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

पवहलो मातभृार्ा - नेपाली 2 24 31 27 84 

पवहलो मातभृार्ा - तामाङ 2 15 17   34 

पवहलो मातभृार्ा - नेवारी       1 1 

जम्मा 4 39 48 28 119 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

 

119 स्थानीय तहको प्रमिु पााँच मातभृार्ाको ववस्ततृ अवस्था अनसूुची ११ मा प्रस्ततु छ। 
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पररच्छेद तीनः सामास्जक अवस्था 
३.१ स्शक्षा 
क. साक्षरता दर 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार साक्षरता दर 

प्रदेशको 5 वर्य मातथको जनसङ्ग््याको कुल साक्षरता तर 74.47 प्रततशत भएपतन गाउाँपातलकाहरूको 
कुल साक्षरता दर प्रदेशको भन्दा कम तर नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाको प्रदेशको भन्दा 
बढी रहेको छ। गाउाँपातलकाहरूको कुल साक्षरता दर 59.49 प्रततशत रहेको देस्िन्छ भने नगरपातलका 
र महानगर/उपमहानगरपातलकाको कुल साक्षरता दर क्रमशः 76.00 र 86.96 प्रततशत छ। तीनवटै 
वगयका स्थानीय तहमा मवहलाको दााँजोमा परुूर्को साक्षरता दर बढी देस्िन्छ। गाउाँपातलका, नगरपातलका 
र महानगर/उपमहानगरपातलका परुूर्कोभन्दा मवहलाको साक्षरता दर क्रमशः 15.94, 16.5 र 11.19 
प्रततशतले कम छ। थप वववरण तातलका 37 मा छ। 

तातलका 37: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार साक्षरता दर 
वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

५ वर्य मातथको कुल 
जनसङ्ग््या 

1346627 2351402 1324931 5022960 

कुल साक्षर सङ्ग््या 801138 1787409 1152145 3740692 

कुल साक्षरता दर 59.49 76.01 86.96 74.47 

५ वर्य मातथको परुूर् 
जनसङ्ग््या 

635461 1137713 685814 2458988 

परुुर् साक्षर सङ्ग््या 431573 961754 633385 2026712 

परुूर् साक्षरता दर 67.91 84.53 92.36 82.42 

५ वर्य मातथको 
मवहला जनसङ्ग््या 

711166 1213689 639117 2563972 

मवहला साक्षर 
सङ्ग््या 

369565 825655 518760 1713980 

मवहला साक्षरता दर 51.97 68.03 81.17 66.85 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार साक्षरता दर 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौ उपत्यका र तभत्री मधेशको कुल साक्षरता दर क्रमशः 61.18, 65.15, 
84.77 र 69.95 प्रततशत रहेका देस्िन्छ। चारवटै क्षेत्रको स्थानीय तहमा मवहलाको दााँजोमा परुूर्को 
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साक्षरता दर बढी देस्िन्छ। वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौ उपत्यका र तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमा 
परुूर्कोभन्दा मवहलाको साक्षरता दर क्रमशः 16.58, 17.04, 13.69 र 14.30 प्रततशतले कम 
छ। थप वववरण तातलका 38 मा छ। 

तातलका 3८: भौगोतलक क्षते्र अनसुार साक्षरता दर 
वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

५ वर्य मातथको कुल जनसङ्ग््या 959646 601239 2295324 1166751 5022960 

कुल साक्षर सङ्ग््या 587087 391728 1945711 816166 3740692 

कुल साक्षरता दर 61.18 65.15 84.77 69.95 74.47 

५ वर्य मातथको परुूर् जनसङ्ग््या 446128 283319 1175009 554532 2458988 

परुुर् साक्षर सङ्ग््या 312533 210073 1074593 429513 2026712 

परुूर् साक्षरता दर 70.05 74.15 91.45 77.46 82.42 

५ वर्य मातथको मवहला जनसङ्ग््या 513518 317920 1120315 612219 2563972 

मवहला साक्षर सङ्ग््या 274554 181655 871118 386653 1713980 

मवहला साक्षरता दर 53.47 57.14 77.76 63.16 66.85 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार साक्षरता दर 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रको स्थानीय तहहरूको कुल साक्षरता दर क्रमशः 57.14, 58.85, 
62.68 र 83.00 प्रततशत छ। अन्यमा जस्तै चारवटै क्षेत्रको स्थानीय तहमा मवहलाको दााँजोमा परुूर्को 
साक्षरता दर बढी देस्िन्छ। अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रको स्थानीय तहहरूमा परुूर्कोभन्दा 
मवहलाको साक्षरता दर क्रमशः 16.94, 16.62, 16.09 र 13.98 प्रततशतले कम छ। थप वववरण 
तातलका 39 मा छ। 

तातलका 39: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार साक्षरता दर 
वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

५ वर्य मातथको कुल जनसङ्ग््या 56537 692798 1211943 3061682 5022960 

कुल साक्षर सङ्ग््या 32303 407684 759601 2541104 3740692 

कुल साक्षरता दर 57.14 58.85 62.68 83.00 74.47 

५ वर्य मातथको परुूर् जनसङ्ग््या 25686 322894 571503 1538905 2458988 

परुुर् साक्षर सङ्ग््या 17050 218672 406768 1384222 2026712 

परुूर् साक्षरता दर 66.38 67.72 71.18 89.95 82.42 
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वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

५ वर्य मातथको मवहला जनसङ्ग््या 30851 369904 640440 1522777 2563972 

मवहला साक्षर सङ्ग््या 15253 189012 352833 1156882 1713980 

मवहला साक्षरता दर 49.44 51.10 55.09 75.97 66.85 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार साक्षरता दर 

साक्षरता दर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो दर सबैभन्दा कम 
भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार मातथल्लोबाट तल्लो क्रममा सबै स्थानीय तहलाई रािी 
मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार 
समूहमा ववभाजन गररएको छ। जस अनसुार पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय 
तहहरूको कुल साक्षरता दर क्रमशः 82.90, 65.81, 60.72 र 53.89 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। 
सबै समूहमा मवहलाको दााँजोमा परुूर्को साक्षरता दर बढी देस्िन्छ। पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम 
समूहका स्थानीय स्थानीय तहहरूमा परुूर्कोभन्दा मवहलाको साक्षरता दर क्रमशः 14.08, 16.62, 
17.11 र 15.20 प्रततशतले कम छ। थप वववरण तातलका 40 मा छ। पवहलो ३० स्थानीय तहका 
स्थानीय तहकोभन्दा र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहको कुल साक्षरता, परुूर् साक्षरता र मवहला 
साक्षता दर क्रमशः 29.01, 28.11 र 29.23 प्रततशतले कम देस्िन्छ। यसले स्शक्षामा मवहला र 
परुूर्बीच िूलो असमानता रहेको सङे्कत गदयछ। थप वववरण तातलका 40 र अनसूुची १२ मा छ। 

तातलका 40: स्थानीय तहको समूह अनसुार साक्षरता दर 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश  

५ वर्य मातथको कुल जनसङ्ग््या 3093109 814995 574717 540139 5022960 

कुल साक्षर सङ्ग््या 2564312 536311 348981 291088 3740692 

कुल साक्षरता दर 82.90 65.81 60.72 53.89 74.47 

५ वर्य मातथको परुूर् जनसङ्ग््या 1552259 380165 267785 258779 2458988 

परुुर् साक्षर सङ्ग््या 1395798 283872 187083 159959 2026712 

परुूर् साक्षरता दर 89.92 74.67 69.86 61.81 82.42 

५ वर्य मातथको मवहला जनसङ्ग््या 1540850 434830 306932 281360 2563972 

मवहला साक्षर सङ्ग््या 1168514 252439 161898 131129 1713980 

मवहला साक्षरता दर 75.84 58.05 52.75 46.61 66.85 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 



30 
 

ि. प्राि शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

अनौपचाररकदेस्ि १० + २ तहसम्म 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

गाउाँपातलकाहरूको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको  अत्यतधक िूलो वहस्सा अथायत 82.16 प्रततशतले एसएलसी 
मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने केवल 6.36 प्रततशतले एसएलसी, 3.24 प्रततशतले 10+2 र 
6.55 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। कमजोर शैस्क्षक उपलस्ब्धले गाउाँपातलका 
नागररकहरूमा उच्च आय आजयन गने सक्न ेक्षमताको अभाव रहेको देिाउाँछ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूको 
कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको कररब दईु ततहाई वहस्सा अथायत 64.50 प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा 
हातसल गरेको देस्िन्छ भने 12.91 प्रततशतले एसएलसी, 10.15 प्रततशतले 10+2 र 5.32 प्रततशतले 
अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। शैस्क्षक उपलस्ब्धका वहसाबले गाउाँपातलकाहरूभन्दा 
नगरपातलकाहरूको अवस्था केही राम्रो देस्िए पतन धेरै राम्रो भन्न सवकने अवस्था देस्िदैन। त्यसैगरी, 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको कररब आधा वहस्सा अथायत 48.02 
प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेका छन ्भन े15.31 प्रततशतले एसएलसी, 16.65 प्रततशतले 
10+2 र 3.55 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ।थप वववरण तातलका ४१ मा छ।    

तातलका 4१: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार शैस्क्षक उपलस्ब्ध 
शैस्क्षक अवस्था गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््या 824597 1801216 1155359 3781172 

एसएलसी मतुनको स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 677520 1161868 554749 2394137 

एसएलसी मतुन % 82.16 64.50 48.02 63.32 

एसएलसी स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 52415 232475 176867 461757 

एसएलसी  % 6.36 12.91 15.31 12.21 

१०+२ स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 26724 182859 192422 402005 

१०+२ % 3.24 10.15 16.65 10.63 

अनोपचाररक स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 54019 95847 41033 190899 

अनौपचाररक स्शक्षा % 6.55 5.32 3.55 5.05 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

वहमाली क्षेत्रको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको अत्यतधक िूलो वहस्सा अथायत 79.97 प्रततशतले एसएलसी 
मतुनको स्शक्षा हातसल गरेका छन ्भने केवल 7.30 प्रततशतले एसएलसी, 3.97 प्रततशतले 10+2 र 
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6.75 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। कमजोर शैस्क्षक उपलस्ब्धले वहमाली क्षेत्रका 
नागररकहरूमा उच्च आय आजयन गने सक्ने क्षमताको अभाव रहेको देिाउाँछ। पहाडी क्षेत्रको कुल स्शस्क्षत 
जनसङ्ग््याको कररब तीन चौथाइ वहस्सा अथायत 74.87 प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको 
देस्िन्छ भने 9.19 प्रततशतले एसएलसी, 5.55 प्रततशतले 10+2 र 7.10 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा 
हातसल गरेको देस्िन्छ। शैस्क्षक उपलस्ब्धका वहसाबले वहमाली र पहाडी क्षेत्रको अवस्था लगभग उस्तै 
देस्िन्छ। कािमाण्डौ उपत्यकाको कररब आधा वहस्सा अथायत 51.12 प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा 
हातसल गरेको देस्िन्छ भने 15.12 प्रततशतले एसएलसी, 15.59 प्रततशतले 10+2 र 3.87 प्रततशतले 
अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। तभत्री मधेशका कररब तीन चौथाइ वहस्सा अथायत 74.38 
प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 10.37 प्रततशतले एसएलसी, 6.23 
प्रततशतले 10+2 र 5.61 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। शैस्क्षक उपलस्ब्धका 
वहसाबले तभत्री मधेशको अवस्था पहाडी क्षेत्रको अवस्थासाँग तमल्दोजलु्दो देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
४2 मा छ।    

तातलका 42: भौगोतलक क्षते्र अनसुार शैस्क्षक उपलस्ब्ध 
शैस्क्षक अवस्था वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््या 600303 397756 1951454 831659 3781172 

एसएलसी मतुनको स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 480086 297819 997625 618607 2394137 

एसएलसी मतुन % 79.97 74.87 51.12 74.38 63.32 

एसएलसी स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 43793 36560 295134 86270 461757 

एसएलसी  % 7.30 9.19 15.12 10.37 12.21 

१०+२ स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 23820 22060 304329 51796 402005 

१०+२ % 3.97 5.55 15.59 6.23 10.63 

अनोपचाररक स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 40539 28245 75460 46655 190899 

अनौपचाररक स्शक्षा % 6.75 7.10 3.87 5.61 5.05 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

अतत दगुयम क्षेत्रको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको अत्यतधक िूलो वहस्सा अथायत 83.95 प्रततशतले एसएलसी 
मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने केवल 4.80 प्रततशतले एसएलसी, 1.78 प्रततशतले 10+2 र 
8.11 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। यसले अतत दगुयम क्षेत्रको कमजोर शैस्क्षक 
उपलस्ब्धको अवस्थालाई देिाउाँछ। दगुयम क्षेत्रको अत्यतधक िूलो वहस्सा अथायत 81.44 प्रततशतले 
एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िनछ भने 7.00 प्रततशतले एसएलसी, 3.48 प्रततशतले 10+2 
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र 6.37 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िनछ। शैस्क्षक उपलस्ब्धका वहसाबले अतत दगुयम 
र दगुयम क्षेत्रको अवस्था लगभग उस्तै देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रको पतन अत्यतधक िूलो वहस्सा अथायत 79.96 
प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 7.27 प्रततशतले एसएलसी, 3.94 प्रततशतले 
10+2 र 6.72 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रको कररब आधा वहस्सा 
अथायत 55.01 प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 14.67 प्रततशतले एसएलसी, 
13.96 प्रततशतले 10+2 र 4.28 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेका छन।् शैस्क्षक 
उपलस्ब्धका वहसाबले सगुम क्षेत्रको अवस्था अन्य क्षेत्रको तलुनामा राम्रो देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
४३ मा छ।    

तातलका 43: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार शैस्क्षक उपलस्ब्ध 
शैस्क्षक अवस्था अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््या 33250 419021 776950 2551951 3781172 

एसएलसी मतुनको स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 27915 341248 621242 1403732 2394137 

एसएलसी मतुन % 83.95 81.44 79.96 55.01 63.32 

एसएलसी स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 1596 29330 56472 374359 461757 

एसएलसी  % 4.80 7.00 7.27 14.67 12.21 

१०+२ स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 593 14589 30647 356176 402005 

१०+२ % 1.78 3.48 3.94 13.96 10.63 

अनोपचाररक स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 2698 26675 52213 109313 190899 

अनौपचाररक स्शक्षा % 8.11 6.37 6.72 4.28 5.05 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

एसएलसी मतुनको शैस्क्षक उपलस्ब्ध हातसल गरेका मातनसको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई 
सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानी तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार 
सबै स्थानीय तहलाई मातथल्लोबाट तल्लो क्रममा रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, 
तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन गरी शैस्क्षक उपलस्ब्धलाई यहााँ प्रस्ततु 
गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहले शैस्क्षक क्षमताको अभाव सबैभन्दा बढी देिाउाँछ 
भने अस्न्तम २९ स्थानीय तहले  शैस्क्षक क्षमताको अभाव सबैभन्दा कम देिाउाँछ। पवहलो ३० स्थानीय 
तहको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको अत्यतधक िूलो वहस्सा अथायत 85.97 प्रततशतले एसएलसी मतुनको 
स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने केवल 5.09 प्रततशतले एसएलसी, 2.46 प्रततशतले 10+2 र 5.20 
प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय तहहरूमा 
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कुल 81.03 प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 7.44 प्रततशतले एसएलसी, 
3.70 प्रततशतले 10+2 र 5.96 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, तेश्रो 
३० स्थानीय तहका स्थानीय तहहरूको कुल स्शस्क्षतमध्ये 76.61  प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा 
हातसल गरेको देस्िन्छ भने 8.51 प्रततशतले एसएलसी, 4.63 प्रततशतले 10+2 र 7.81 प्रततशतले 
अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। अस्न्तम समूहका २९ स्थानीय तहको कुल स्शस्क्षत 
जनसङ्ग््याको 54.57 प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भन े14.73 प्रततशतले 
एसएलसी, 14.10 प्रततशतले 10+2 र 4.37 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। 
पवहलो ३० स्थानीय तहमा एसएलसी शैस्क्षक योग्यता हातसल नगरेका जनसङ्ग््िा उच्च र एसएलसी वा 
सोभन्दा बढीको शैस्क्षक उपलस्ब्ध हातसल गरेका जनसङ्ग््या न्यून रहेको देिाउाँछ भने क्रमशः दोश्रो, तेश्रो 
र अस्न्तम समूहमा स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय तहहरूको एसएलसी मतुनको शैस्क्षक योग्यता भएका 
जनसङ्ग््या कम हुाँदै गएको र सोभन्दा मातथको शैस्क्षक योग्यता भएका जनसङ्ग््याको वहस्सा बढ्दै गएको 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ४४  र अनसूुची १३ मा छ।    

तातलका 4४: स्थानीय तहको समूह अनसुार शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

शैस्क्षक अवस्था पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश  

कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््या 346662 469089 443466 2521955 3781172 

एसएलसी मतुनको स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 298024 380124 339722 1376267 2394137 

एसएलसी मतुन % 85.97 81.03 76.61 54.57 63.32 

एसएलसी स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 17635 34907 37734 371481 461757 

एसएलसी  % 5.09 7.44 8.51 14.73 12.21 

१०+२ स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 8533 17365 20551 355556 402005 

१०+२ % 2.46 3.70 4.63 14.10 10.63 

अनोपचाररक स्शक्षा प्राि सङ्ग््या 18029 27981 34627 110262 190899 

अनौपचाररक स्शक्षा % 5.20 5.96 7.81 4.37 5.05 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

स्नातकदेस्ि पीएचडी तहसम्म 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

गाउाँपातलकाहरूको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको  अत्यतधक सानो वहस्सा अथायत 0.79 प्रततशतले स्नातक 
तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 0.23 प्रततशतले स्नातकोत्तर, शून्य प्रततशतले पीएचडीको 
योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको 4.74 प्रततशतले स्नातक 
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तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 1.77 प्रततशतले स्नातकोत्तर र 0.06 प्रततशतले पीएचडीको 
योग्यता हातसल देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाका स्शस्क्षत जनसङ्ग््यामध्ये 11.00 प्रततशतले 
स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 4.83 प्रततशतले स्नातकोत्तर र 0.17 प्रततशतले 
पीएचडीको योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। शैस्क्षक उपलस्ब्धका वहसाबले गाउाँपातलकाहरूभन्दा 
नगरपातलकाहरू र नगरपातलकाहरूभन्दा महानगर/उपमहानगरपातलकाको शैस्क्षक तलुनात्मक रूपले राम्रो 
देस्िन्छ।थप वववरण तातलका ४५ मा छ।    

तातलका 4५: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्ध 
शैस्क्षक अवस्था गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््या 824597 1801216 1155359 3781172 

स्नातक उपातध प्राि गने सङ्ग््या 6531 85348 127072 218951 

स्नातक तह % 0.79 4.74 11.00 5.79 

स्नातकोत्तर उपातध प्राि गने सङ्ग््या 1864 31860 55848 89572 

स्नातकोत्तर तह  % 0.23 1.77 4.83 2.37 

पीएचडी उपातध प्राि गने सङ्ग््या 30 996 1997 3023 

पीएचडी तह % 0.00 0.06 0.17 0.08 

शैस्क्षक तह उल्लेि नभएको सङ्ग््या 6463 9430 4434 20327 

शैस्क्षक तह उल्लेि नभएको % 0.78 0.52 0.38 0.54 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

वहमाली क्षेत्रको स्थानीय तहको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको केवल 1.05 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको 
स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 0.35 प्रततशतले स्नातकोत्तर र 0.01 प्रततशतले पीएचडीको योग्यता 
हातसल गरेको देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्रको स्थानीय तहको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको 1.79 प्रततशतले 
स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 0.47 प्रततशतले स्नातकोत्तर र 0.02 प्रततशतले 
पीएचडीको योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहको स्शस्क्षत 
जनसङ्ग््यामध्ये 9.57 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 4.08 प्रततशतले 
स्नातकोत्तर र 0.14 प्रततशतले पीएचडीको योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका 
स्थानीय तहको कुल स्शस्क्षतमध्ये 2.25 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 
0.72 प्रततशतले स्नातकोत्तर र 0.02 प्रततशतले पीएचडी योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका ४६ मा छ।    
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तातलका 4६: भौगोतलक क्षते्र अनसुार उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्ध 
शैस्क्षक अवस्था वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््या 600303 397756 1951454 831659 3781172 

स्नातक उपातध प्राि गने सङ्ग््या 6330 7112 186761 18748 218951 

स्नातक तह % 1.05 1.79 9.57 2.25 5.79 

स्नातकोत्तर उपातध प्राि गने सङ्ग््या 2117 1869 79567 6019 89572 

स्नातकोत्तर तह  % 0.35 0.47 4.08 0.72 2.37 

पीएचडी उपातध प्राि गने सङ्ग््या 45 62 2752 164 3023 

पीएचडी तह % 0.01 0.02 0.14 0.02 0.08 

शैस्क्षक तह उल्लेि नभएको सङ्ग््या 4111 4325 8626 3265 20327 

शैस्क्षक तह उल्लेि नभएको % 0.68 1.09 0.44 0.39 0.54 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

अतत दगुयम क्षेत्रको स्थानीय तहको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको केवल 0.53 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको 
स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 0.11 प्रततशतले स्नातकोत्तर योग्यता हातसल गरेका छन।् दगुयम क्षेत्रको 
स्थानीय तहको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको 0.82 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको 
देस्िन्छ भने 0.24 प्रततशतले स्नातकोत्तर योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रको स्शस्क्षत 
जनसङ्ग््यामध्ये 1.1 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 0.32 प्रततशतले 
स्नातकोत्तर र 0.01 प्रततशतले पीएचडीको योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका 
स्थानीय तहको कुल स्शस्क्षतमध्ये 8.10 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 
3.37 प्रततशतले स्नातकोत्तर र 0.12 प्रततशतले पीएचडी योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका ४7 मा छ।    

तातलका 47: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्ध 
शैस्क्षक अवस्था अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््या 33250 419021 776950 2551951 3781172 

स्नातक उपातध प्राि गने सङ्ग््या 175 3427 8590 206759 218951 

स्नातक तह % 0.53 0.82 1.11 8.10 5.79 

स्नातकोत्तर उपातध प्राि गने सङ्ग््या 38 1003 2520 86011 89572 

स्नातकोत्तर तह  % 0.11 0.24 0.32 3.37 2.37 

पीएचडी उपातध प्राि गने सङ्ग््या 1 19 50 2953 3023 



36 
 

शैस्क्षक अवस्था अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

पीएचडी तह % 0.00 0.00 0.01 0.12 0.08 

शैस्क्षक तह उल्लेि नभएको सङ्ग््या 297 3231 5746 11053 20327 

शैस्क्षक तह उल्लेि नभएको % 0.89 0.77 0.74 0.43 0.54 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

स्नातक तहको शैस्क्षक योग्यता हातसल गरेको जनसङ्ग््याको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई 
सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार 
सबै स्थानीय तहलाई रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन गररएको छ। यस वहसाबले हेदाय पवहलो ३० स्थानीय तहको कुल 
स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको 8.13 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 3.38 
प्रततशतले स्नातकोत्तर र 0.12 प्रततशतले पीएचडी योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय 
तहको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको 1.30 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 
0.38 प्रततशतले स्नातकोत्तर र 0.01 प्रततशतले पीएचडी योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० 
स्थानीय तहको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््यामध्ये 0.82 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको 
देस्िन्छ भने 0.24 प्रततशतले स्नातकोत्तर योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय 
तहको कुल स्शस्क्षतमध्ये 0.52 प्रततशतले स्नातक तहसम्मको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने 0.14 
प्रततशतले स्नातकोत्तर योग्यता हातसल गरेको देस्िन्छ।थप वववरण तातलका ४7 मा र अनसूुची १४ मा 
छ।    

तातलका 4८: स्थानीय तहको समूह अनसुार उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

शैस्क्षक अवस्था पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश  

कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््या 2552121 474403 427514 327134 3781172 

स्नातक उपातध प्राि गने सङ्ग््या 207586 6159 3491 1715 218951 

स्नातक तह % 8.13 1.30 0.82 0.52 5.79 

स्नातकोत्तर उपातध प्राि गने सङ्ग््या 86308 1794 1024 446 89572 

स्नातकोत्तर तह  % 3.38 0.38 0.24 0.14 2.37 

पीएचडी उपातध प्राि गने सङ्ग््या 2957 46 11 9 3023 

पीएचडी तह % 0.12 0.01 0.00 0.00 0.08 

शैस्क्षक तह उल्लेि नभएको सङ्ग््या 11262 3559 3339 2167 20327 
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शैस्क्षक अवस्था पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश  

शैस्क्षक तह उल्लेि नभएको % 0.44 0.75 0.78 0.66 0.54 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

ग. ववद्यालय सङ्ग््या 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ववद्यालय सङ्ग््या 

गाउाँपातलकाहरूमा 3114 सामदुावयक र 200 संस्थागत ववद्यालय गरी कुल 3314 ववद्यालयहरू रहेका 
छन।् गाउाँपातलकाहरूमा सञ्चातलत कुल ववद्यालय सङ्ग््यामा सामदुावयक ववद्यालयको वहस्सा 93.96 
प्रततशत र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा 6.04 प्रततशत छ। नगरपातलकाहरूमा 1858 सामदुावयक र 
1100 संस्थागत गरी कुल 2958 ववद्यालयहरू सञ्चालनमा छन।् नगरपातलकाहरूमा भएको कुल ववद्यालय 
सङ्ग््यामा सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 62.81 र 37.19 प्रततशत रहेको छ। 
त्यसैगरी, 271 सामदुावयक र 845 संस्थागत गरी कुल 1116 ववद्यालयहरू 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा सञ्चातलत छन र वयनीहरूको वहस्सा क्रमशः 24.28 र 75.72 प्रततशत 
छ। थप वववरण तातलका 48 मा छ। 

तातलका 4९: स्थानीय तह अनसुार ववद्यालय सङ्ग््या 
ववद्यालय गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

कुल ववद्यालय सङ्ग््या 3314 2958 1116 7388 

सामदुावयक ववद्यालयको सङ्ग््या 3114 1858 271 5243 

सामदुावयक ववद्यालय % 93.96 62.81 24.28 70.97 

संस्थागत ववद्यालयको सङ्ग््या 200 1100 845 2145 

संस्थागत ववद्यालय % 6.04 37.19 75.72 29.03 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार ववद्यालय सङ्ग््या 

वहमाली क्षेत्रमा 2110 सामदुावयक र 128 संस्थागत ववद्यालय गरी कुल 2238 ववद्यालयहरू सञ्चातलत 
छन।् यहााँ सञ्चातलत कुल ववद्यालय सङ्ग््यामा सामदुावयक ववद्यालयको वहस्सा 94.28 प्रततशत र संस्थागत 
ववद्यालयको वहस्सा 5.72 प्रततशत छ। पहाडी क्षेत्रमा 1065 सामदुावयक र 144 संस्थागत गरी कुल 
1209 ववद्यालयहरू सञ्चातलत छन।् पहाडी क्षेत्रमा भएको कुल ववद्यालय सङ्ग््यामा सामदुावयक र संस्थागत 
ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 88.09 र 11.91 प्रततशत छ। त्यसैगरी, 616 सामदुावयक र 1565 
संस्थागत गरी कुल 2181 ववद्यालयहरू कािमाण्डौं उपत्यका स्थानीय तहहरूमा सञ्चातलत छन।् वयनमा 
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सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 28.24 र 71.76 प्रततशत छ। त्यसैगरी, तभत्री 
मधेशमा 1452 सामदुावयक र 308 संस्थागत गरी कुल 1780 ववद्यालयहरू सञ्चातलत छन।् वयनमा 
सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 82.50 र 17.50 प्रततशत छ। थप वववरण तातलका 
4९ मा छ। 

तातलका ५०: भौगोतगक क्षते्र अनसुार ववद्यालय सङ्ग््या 
ववद्यालय वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

कुल ववद्यालय सङ्ग््या 2238 1209 2181 1760 7388 

सामदुावयक ववद्यालयको सङ्ग््या 2110 1065 616 1452 5243 

सामदुावयक ववद्यालय % 94.28 88.09 28.24 82.50 70.97 

संस्थागत ववद्यालयको सङ्ग््या 128 144 1565 308 2145 

संस्थागत ववद्यालय % 5.72 11.91 71.76 17.50 29.03 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ववद्यालय सङ्ग््या 

अतत दगुयम क्षेत्रमा 140 सामदुावयक र 11 संस्थागत ववद्यालय गरी कुल 151 ववद्यालयहरू सञ्चातलत 
छन।् यहााँ सञ्चातलत कुल ववद्यालय सङ्ग््यामा सामदुावयक ववद्यालयको वहस्सा 92.72 प्रततशत र संस्थागत 
ववद्यालयको वहस्सा 7.28 प्रततशत छ। दगुयम क्षेत्रमा 1646 सामदुावयक र 97 संस्थागत गरी कुल 
1743 ववद्यालयहरू सञ्चातलत छन।् दगुयम क्षेत्रमा भएको कुल ववद्यालय सङ्ग््यामा सामदुावयक र संस्थागत 
ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 94.43 र 5.57 प्रततशत छ। त्यसैगरी, 2351 सामदुावयक र 227 
संस्थागत गरी कुल 2578 ववद्यालयहरू मध्यम क्षेत्रमा सञ्चातलत छन।् वयनमा सामदुावयक र संस्थागत 
ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 91.19 र 8.81 प्रततशत छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रमा 1106 सामदुावयक 
र 1810 संस्थागत गरी कुल 2916 ववद्यालयहरू सञ्चातलत छन।् वयनमा सामदुावयक र संस्थागत 
ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 37.93 र 62.07 प्रततशत छ। थप वववरण तातलका 50 मा छ। 

तातलका 5१: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ववद्यालय सङ्ग््या 
ववद्यालय अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

कुल ववद्यालय सङ्ग््या 151 1743 2578 2916 7388 

सामदुावयक ववद्यालयको सङ्ग््या 140 1646 2351 1106 5243 

सामदुावयक ववद्यालय % 92.72 94.43 91.19 37.93 70.97 

संस्थागत ववद्यालयको सङ्ग््या 11 97 227 1810 2145 

संस्थागत ववद्यालय % 7.28 5.57 8.81 62.07 29.03 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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४. स्थानीय तहको समूह अनसुार ववद्यालय सङ्ग््या 

कुल ववद्यालय सङ्ग््यामा सामदुावयक ववद्यालयहको वहस्सा सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा 
मातथल्लो क्रममा र उक्त वहस्सा सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लोबाट तल्लोततरको क्रम अनसुार पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० 
र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन गररएको छ। पवहलो ३० स्थानीय तहमा 1298 
सामदुावयक र 28 संस्थागत ववद्यालय गरी कुल 1322 ववद्यालयहरू सञ्चातलत छन।् यहााँ सञ्चातलत कुल 
ववद्यालय सङ्ग््यामा सामदुावयक ववद्यालयको वहस्सा 98.18 प्रततशत र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा 1.82 
प्रततशत छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय तहमा 1522 सामदुावयक र 102 संस्थागत गरी 
कुल 1624 ववद्यालयहरू सञ्चातलत छन।् वयनमा भएको कुल ववद्यालय सङ्ग््यामा सामदुावयक र संस्थागत 
ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 93.72 र 6.28 प्रततशत छ। त्यसैगरी, 1413 सामदुावयक र 212 
संस्थागत गरी कुल 1625 ववद्यालयहरू तेश्रो ३० स्थानीय तहमा सञ्चातलत छन।् वयनमा सामदुावयक र 
संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 86.95 र 13.05 प्रततशत छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय 
तहमा 1010 सामदुावयक र 1807 संस्थागत गरी कुल 2817 ववद्यालयहरू सञ्चातलत छन।् वयनमा 
सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 35.85 र 64.15 प्रततशत छ। थप वववरण तातलका 
5१ मा र अनसूुची १५ छ। 

तातलका 5२: स्थानीय तहको समूह अनसुार ववद्यालय सङ्ग््या 

ववद्यालय 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश  

कुल ववद्यालय सङ्ग््या 1322 1624 1625 2817 7388 

सामदुावयक ववद्यालयको सङ्ग््या 1298 1522 1413 1010 5243 

सामदुावयक ववद्यालय % 98.18 93.72 86.95 35.85 70.97 

संस्थागत ववद्यालयको सङ्ग््या 24 102 212 1807 2145 

संस्थागत ववद्यालय % 1.82 6.28 13.05 64.15 29.03 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

घ. ववद्यालय भनाय दर 

आधारभतू तहको कुल भनाय दर 

आधारभतू तहको कुल भनाय दर भन्नाले कक्षा १ देस्ि ८ सम्ममा भनाय भएका सबै ववद्याथीको सङ्ग््या र 
सो तहमा पढ्ने औपचाररक उमेर समूहका कुल बालबातलका सङ्ग््याको अनपुात हो। यस अनपुातले 
आधारभतू तहमा भनाय भएका ववद्याथी र भनाय हनुपुने ववद्याथी वीचको सम्बन्ध देिाउाँछ। 
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१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार भनाय दरको अवस्था 

कूल भनाय दर 

गाउाँपातलकाको हकमा बातलका र बालक दबैु गरी कुल भनाय दर सबैभन्दा बढी रोशी गाउाँपातलकामा र 
सबैभन्दा कम भनाय दर गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा पनौती 
नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम ववदरु नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। 
महाननगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर लतलतपरु महानगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम भनाय  दर कािमाण्डौं महानगरपातलकामा भएको देस्िन्छ। प्रदेशको वहसाबले सबैभन्दा बढी 
भनाय दर पनौती नगरपातलका र सबैभन्दा कम भनाय दर गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। सबै 
स्थानीय तहमा कुल भनाय दर १०० भन्दा मातथ नै भएको देस्िन्छ। यसले आधारभतू तहमा भनाय भएका 
बालबातलकाहरूको उमेर सो तहमा अध्ययन गने औपचाररक उमेरभन्दा बढी रहेको देिाउाँछ। आधारभतू 
तहमा बढी उमेरका बालबातलका भनाय भएका कारण यस्तो हनु गएको हो। थप वववरण तातलका ५३ मा 
छ। 

तातलका 5३: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार आधारभतू तहको कुल भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 143.37 102.30 41.07 

नाम रोशी गापा गोसाईंकुण्ड गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 145.79 111.38 34.41 

नाम पनौती नपा ववदरु नपा   

महानगर/ उपमहानगरपातलका 
प्रततशत 132.86 112.64 20.22 

नाम लतलतपरु मनपा कािमाण्डौं मनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 145.79 102.30 43.49 

नाम पनौती नपा गोसाईंकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको भनाय दर 

बातलकाहरूको भनाय दर सबैभन्दा बढी महाभारत गाउाँपातलका र सबैभन्दा कम भनाय दर गोसाईंकुणड 
गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा नमोबदु्ध नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी भनाय दर 
र सबैभन्दा कम भनाय दर कागेर्श्री महोहरा नगरपातलकामा भएको देस्िन्छ। 
महाननगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलका भनाय दर लतलतपरु महानगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम भनाय दर कािमाण्डौं महानगरपातलकामा भएको देस्िन्छ। प्रदेशको वहसाबले सबैभन्दा बढी 
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बातलका भनाय दर महाभारत गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम भनाय दर गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा रहेको 
देस्िन्छ। सबै स्थानीय तहमा कुल भनाय दर १०० भन्दा मातथ नै भएको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
५४ मा छ। 

तातलका 5४: आभारभतू तहमा बातलकाको भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 146.91 106.98 39.93 

नाम महाभारत गापा गोसाईंकुण्ड गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 145.93 108.68 37.25 

नाम नमोबदु्ध नपा कागेर्श्री मनोहरा नपा   

महानगर/ उपमहानगरपातलका 
प्रततशत 135.19 108.68 26.51 

नाम लतलतपरु मनपा कािमाण्डौं मनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 146.91 106.98 39.93 

नाम महाभारत गापा गोसाईंकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको भनाय दर 

बालकहरूको भनाय दर सबैभन्दा बढी रोशी गाउाँपातलका र सबैभन्दा कम भनाय दर गोसाईंकुणड 
गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा पनौती नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी भनाय दर 
र सबैभन्दा कम भनाय दर चन्िातगरी नगरपातलकामा भएको देस्िन्छ। महाननगर/ 
उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालक भनाय दर लतलतपरु महानगरपातलकामा र सबैभन्दा 
कम भनाय दर हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा भएको देस्िन्छ। प्रदेशको वहसाबले सबैभन्दा बढी बालक भनाय 
दर पनौती उाँपातलकामा र सबैभन्दा कम भनाय दर गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका ५५ मा छ। 

तातलका 5५: आधारभतू तहमा बालकको भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 144.02 97.61 46.41 

नाम रोशी गापा गोसाईंकुण्ड गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 146.76 110.78 35.98 

नाम पनौती नपा चन्िातगरी नपा   

प्रततशत 130.54 113.86 16.68 
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स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 
महानगर/ 

उपमहानगरपातलका नाम लतलतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 146.76 97.61 49.15 

नाम पनौती नपा गोसाईंकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार भनाय दरको अवस्था 

कुल भनाय दर 

वहमाली क्षेत्रको स्थानीय तहमा आधारभतू तहको कुल भनाय दर सबैभन्दा बढी स्जरी नगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहमध्येमा पनौती 
नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम ववदरु नगरपातलकामा भएको देस्िन्छ। 
कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर लतलतपरुको बागमती 
गाउाँपातलका र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा देस्िन्छ। तभत्री मधेशका स्थानीय 
तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर माडी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा 
देस्िन्छ। प्रदेशको वहसाबले सबैभन्दा बढी भनाय दर पनौती नगरपातलका र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड 
गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ५६ मा छ। 

तातलका 5६: भौगोतलक क्षते्र अनसुार आधारभतू तहको कुल भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 142.78 102.30 40.48 

नाम स्जरी नपा गोसाईकुण्ड गापा   

पहाडी 
प्रततशत 145.79 111.38 34.41 

नाम पनौती नपा ववदरु नपा   

कािमाण्डौं उपत्यका 
प्रततशत 139.11 111.45 27.66 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) कागेर्श्री मनोहरा नपा   

तभत्री मधेश 

प्रततशत 128.29 112.09 16.20 

नाम माडी नपा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 145.79 102.30 43.49 

नाम पनौती नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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बातलकाको भनाय दर 

आधारभतू तहमा बातलकाको भनाय दर वहमाली क्षेत्रको स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी स्जरी 
नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका स्थानीय 
तहमध्येमा महाभारत गाउाँपातलकामा सबैभन्दा बढी बातलकाको भनाय दर र सबैभन्दा कम वकस्पाङ 
गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलका भनाय दर 
कोन्ज्योसोम गाउाँपातलका र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा देस्िन्छ। तभत्री मधेशका 
स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको भनाय दर माडी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम दर 
ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ५७ मा छ। 

तातलका 5७: आधारभतू तहमा बातलकाको भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 145.50 106.98 38.52 

नाम स्जरी नपा गोसाईकुण्ड गापा   

पहाडी 
प्रततशत 146.91 108.22 38.69 

नाम महाभारत गापा वकस्पाङ गापा   

कािमाण्डौं उपत्यका 
प्रततशत 135.58 108.68 26.90 

नाम कोन्ज्योसोम गापा कागेर्श्री मनोहरा नपा   

तभत्री मधेश 
प्रततशत 129.96 112.77 17.19 

नाम माडी नपा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 146.91 106.98 39.93 

नाम महाभारत गापा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको भनाय दर 

आधारभतू तहमा बालकको भनाय दर वहमाली क्षेत्रको स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी स्जरी 
नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका स्थानीय 
तहमध्येमा पनौती नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी बालकको भनाय दर र सबैभन्दा कम ववदरु नगरपातलकामा 
देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको भनाय दर गोदावरी 
गाउाँपातलका र सबैभन्दा कम चन्िातगरी नगरपातलकामा देस्िन्छ। तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमध्येमा 
सबैभन्दा बढी बालकको भनाय दर माडी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ५८ मा छ। 
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तातलका 5८: आधारभतू तहमा बालकको भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 140.07 97.61 42.46 

नाम स्जरी नपा गोसाईकुण्ड गापा   

पहाडी 
प्रततशत 146.76 110.81 35.95 

नाम पनौती नपा ववदरु नपा   

कािमाण्डौं उपत्यका 
प्रततशत 144.35 110.78 33.57 

नाम गोदावरी नपा चन्िातगरी नपा   

तभत्री मधेश 
प्रततशत 126.62 111.40 15.22 

नाम माडी नपा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 146.76 97.61 49.15 

नाम पनौती नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार भनाय दरको अवस्था 

कुल भनाय दर 

प्रशासतनक वहसाबले अतत दगुयम क्षेत्रको स्थानीय तहमा आधारभतू तहको कुल भनाय दर सबैभन्दा बढी ववग ु
गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका स्थानीय 
तहमध्येमा तेमाल गाउाँपातलकामा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा 
देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर पााँचिाल नगरपातलका र 
सबैभन्दा कम ववदरु नगरपातलकामा देस्िन्छ। प्रशासतनक वहसाबले सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा 
सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर पनौती नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ५९ मा छ। 

तातलका 5९: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार आधारभतू तहमा कुल भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 138.59 121.07 17.52 

नाम ववग ुगापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 
प्रततशत 143.24 102.30 40.94 

नाम तेमाल गापा गोसाईकुण्ड गापा   

मध्यम प्रततशत 145.17 111.38 33.79 
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प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

नाम पााँचिाल नपा ववदरु नपा   

सगुम 
प्रततशत 145.79 111.45 34.34 

नाम पनौती नपा कागेर्श्री मनोहरा नपा   

प्रदेश 
प्रततशत 145.79 102.30 43.49 

नाम पनौती नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको भनाय दर 

अतत दगुयम क्षेत्रको स्थानीय तहमा आधारभतू तहमा बातलकाको भनाय दर सबैभन्दा बढी ववग ुगाउाँपातलकामा 
र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहमध्येमा महाभारत 
गाउाँपातलकामा सबैभन्दा बढी बातलका भनाय दर र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। 
मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलका भनाय दर नमोबदु्ध नगरपातलका र सबैभन्दा 
कम वकस्पाङ गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलका भनाय 
दर पनौती नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
६० मा छ। 

तातलका ६०: आधारभतू तहमा बातलकाको भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 144.07 124.23 19.84 

नाम ववग ुगापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 
प्रततशत 146.91 106.98 39.93 

नाम महाभारत गापा गोसाईकुण्ड गापा   

मध्यम 
प्रततशत 145.93 108.22 37.71 

नाम नमोबदु्ध नपा वकस्पाङ गापा   

सगुम 

प्रततशत 144.81 108.68 36.13 

नाम पनौती नपा कागेर्श्री मनोहरा नपा   

प्रदेश 

प्रततशत 146.91 106.98 39.93 

नाम महाभारत गापा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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बालकको भनाय दर 

अतत दगुयम क्षेत्रको स्थानीय तहमा आधारभतू तहमा बालकको भनाय दर सबैभन्दा बढी रूबी भ्याली 
गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका स्थानीय 
तहमध्येमा तेमाल गाउाँपातलकामा सबैभन्दा बढी बालकको भनाय दर र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड 
गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको भनाय दर नमोबदु्ध 
नगरपातलका र सबैभन्दा कम ववदरु नगरपातलकामा देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा 
बढी बालकको भनाय दर पनौती नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम भनाय दर चन्िातगरी नगरपातलकामा 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ६१ मा छ। 

तातलका ६१: आधारभतू तहमा बालकको भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 136.82 117.91 18.91 

नाम रुवी भ्याली गापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 
प्रततशत 142.65 97.61 45.04 

नाम तेमाल गापा गोसाईकुण्ड गापा   

मध्यम 
प्रततशत 145.39 110.81 34.58 

नाम पााँचिाल नपा ववदरु नपा   

सगुम 
प्रततशत 146.76 110.78 35.98 

नाम पनौती नपा चन्िातगरी नपा   

प्रदेश 
प्रततशत 146.76 97.61 49.15 

नाम पनौती नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार भनाय दरको अवस्था 

कुल भनाय दर 

कुल भनाय दर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो दर सबैभन्दा कम 
भएको स्थानीय तह पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः 
पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन गररएको छ। 
पवहलो ३० स्थानीय तहमध्येमा आधारभतू तहको कुल भनाय दर सबैभन्दा बढी पनौती नगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम मन्थली नगरपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दोश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा धतुलिेल 
नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम रािी नगरपातलकामा देस्िन्छ। तेश्रो ३० 
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स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर रत्ननगर नगरपातलका र सबैभन्दा कम नागाजुयन 
नगरपातलकामा देस्िन्छ। अस्न्तम २९ स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर मररण गाउाँपातलका 
र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ६२ मा छ। 

तातलका ६२: स्थानीय तहको समूह अनसुार आधारभतू तहमा कुल भनाय दर 

स्थानीय तहको समूह अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 145.79 132.26 13.53 

नाम पनौती नपा मन्थली नपा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 132.24 124.62 7.62 

नाम धतुलिेल नपा रािी नपा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 124.59 119.75 4.84 

नाम रत्ननगर नपा नागाजुयन नपा   

अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
प्रततशत 118.59 102.30 16.29 

नाम मररण गापा गोसाईकुण्ड गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 145.79 102.30 43.49 

नाम पनौती नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको भनाय दर 

बातलकाको भनाय दर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो दर सबैभन्दा 
कम भएको स्थानीय तह पछुारमा रहने क्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः 
पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन गररएको छ। 
पवहलो ३० स्थानीय तहमध्येमा आधारभतू तहमा बातलकाको भनाय दर सबैभन्दा बढी महाभारत 
गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दोश्रो ३० 
स्थानीय तहमध्येमा  चौंरीदेउराली गाउाँपातलकामा सबैभन्दा बढी बातलका भनाय दर र सबैभन्दा कम भोटेकोसी 
गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलका भनाय दर रामेछाप 
नगरपातलका र सबैभन्दा कम तसन्धलुीको सनुकोसी गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। अस्न्तम २९ स्थानीय 
तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलका भनाय दर तीनपाटन गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड 
गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ६३ मा छ। 
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तातलका ६३: आधारभतू तहमा बातलकाको कुल भनाय दर 

स्थानीय तहको समूह अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 146.91 134.41 12.50 

नाम महाभारत गापा बागमती गापा (लतततपरु)   

दोश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 134.33 124.76 9.57 

नाम चौंरीदेउराली गापा भोटेकोसी गापा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 124.75 120.13 4.62 

नाम रामेछाप नपा सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी)   

अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
प्रततशत 120.01 106.98 13.03 

नाम तीनपाटन गापा गोसाईकुण्ड गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 146.91 106.98 39.93 

नाम महाभारत गापा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको भनाय दर 

बालकको भनाय दर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो दर सबैभन्दा 
कम भएको स्थानीय तह पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः 
पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन गररएको छ। 
पवहलो ३० स्थानीय तहमध्येमा आधारभतू तहमा बालकको भनाय दर सबैभन्दा बढी पनौती नगरपातलकामा 
र सबैभन्दा कम धतुलिेल नगरपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दोश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा  तादी 
गाउाँपातलका सबैभन्दा बढी बालक भनाय दर र सबैभन्दा कम पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। 
तेश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बालक भनाय दर कीततयपरु नगरपातलका र सबैभन्दा कम मनहरी 
गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। अस्न्तम २९ स्थानीय तहका 29 स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बालक भनाय 
दर वकस्पाङ गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
६४ मा छ। 

तातलका ६४: आधारभतू तहमा बालकको कुल भनाय दर 

स्थानीय तहको समूह अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 146.76 131.96 14.80 

नाम पनौती नपा धतुलिेल नपा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह प्रततशत 131.89 125.37 6.52 
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स्थानीय तहको समूह अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

नाम तादी गापा पााँचपोिरी थाङपाल गापा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 125.25 118.18 7.07 

नाम कीततयपरु नपा मनहरी गापा   

अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
प्रततशत 118.04 97.61 20.43 

नाम वकस्पाङ गापा गोसाईकुण्ड गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 146.76 97.61 49.15 

नाम पनौती गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालबातलकाको कुल भनाय दर सम्बन्धी थप वववरण अनसूुची १६ मा छ। 

आधारभतू तहको िदु भनाय दर 

आधारभतू तहको िदु भनाय दर भन्नाले कक्षा १ देस्ि ८ सम्ममा भनाय भएका औपचाररक उमेर समूहको 
कुल बालबातलकाको सङ्ग््या र सो तहमा पढ्ने औपचाररक उमेर समूहका कुल बालबातलका सङ्ग््या (भनाय 
भएका र नभएका दबैुको जोड)को अनपुात हो। यसले आधारभतू तहमा पढ्ने उमेरका कुल बालबातलकामध्ये 
कतत बालबातलका ववद्यालयमा भनाय भएका छन ्भन्ने कुरा देिाउाँछ।  

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार िदु भनाय दरको अवस्था 

िदु भनाय दर 

गाउाँपातलकाको हकमा बातलका र बालक दबैुको गरी िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी स्शवपरुी गाउाँपातलकामा 
र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा िैरहनी 
नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर र सबैभन्दा कम बाह्रतबसे नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। 
महाननगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर भरतपरु महानगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा देस्िन्छ। प्रदेशको वहसाबले सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर 
स्शवपरुी गाउाँपातलका र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। सबै स्थानीय तहमा 
िदु भनाय दर १०० भन्दा मनुी नै देस्िन्छ। यसले आधारभतू तहमा पढ्ने उमेर भएका सबै बालबातलका 
ववद्यालय भनाय नभएको भन्ने देिाउाँछ। थप वववरण तातलका ६५ मा छ। 

तातलका ६५: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार आधारभतू तहको िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका प्रततशत 98.69 80.66 18.03 
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स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

नाम स्शवपरुी गापा गोसाईकुण्ड गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 98.52 88.88 9.64 

नाम िैरहनी नपा बाह्रववसे नपा   

महानगर/ उपमहानगरपातलका 
प्रततशत 94.80 88.08 6.72 

नाम भरतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.69 80.66 18.03 

नाम स्शवपरुी गापा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको िदु भनाय दर 

गाउाँपातलकाहरूमध्येमा बातलकाको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी रूबी भ्याली गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा 
कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको िदु 
भनाय दर बढुातनलकण्ि नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। 
महाननगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको िदु भनाय दर भरतपरु 
महानगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ६६ मा 
छ। 

तातलका ६६: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार आधारभतू तहमा बातलकाको िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 98.93 80.10 18.83 

नाम रुवी भ्याली गापा गोसाईकुण्ड गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 98.96 89.80 9.16 

नाम बढुातनलकण्ि नपा कागेर्श्री मनोहरा नपा   

महानगर/ उपमहानगरपातलका 
प्रततशत 97.11 84.40 12.71 

नाम लतलतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.96 80.10 18.86 

नाम बढुातनलकण्ि नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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बालकको िदु भनाय दर 

गाउाँपातलकाहरूमध्येमा बालकको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी पञ्चकन्या गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम 
गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको िदु भनाय 
दर मध्यपरु तथमी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम बाह्रतबसे नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। 
महाननगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको िदु भनाय दर भरतपरु महानगरपातलकामा 
र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ६७ मा छ। 

तातलका ६७: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार आधारभतू तहमा बालकको िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 98.77 81.23 17.54 

नाम पञ्चकन्या गापा गोसाईकुण्ड गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 98.97 85.24 13.73 

नाम मध्यपरु तथमी नपा बाह्रववसे नपा   

महानगर/ उपमहानगरपातलका 
प्रततशत 93.61 91.76 1.85 

नाम भरतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.97 81.23 17.74 

नाम मध्यपरु तथमी नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार िदु भनाय दरको अवस्था 

िदु भनाय दर 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा आधारभतू तहमा िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी मन्थली नगरपातलकामा 
र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा 
सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर स्शवपरुी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ववदरु नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। 
कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर कीततयपरु नगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम महाङ्काल गाउाँपातलकामा रहेको छ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा 
बढी िदु भनाय दर िैरहनी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको छ। थप 
वववरण तातलका ६८ मा छ। 
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तातलका ६८: भौगोतलक क्षते्र अनसुार आधारभतू तहमा िदु भनाय दरको 
भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 98.50 80.66 17.84 

नाम मन्थली नपा गोसाईकुण्ड गापा   

पहाडी 
प्रततशत 98.69 89.98 8.71 

नाम स्शवपरुी गापा ववदरु नपा   

कािमाण्डौं उपत्यका 
प्रततशत 98.15 90.34 7.81 

नाम कीततयपरु नपा महाङ्काल गापा   

तभत्री मधेश 
प्रततशत 98.52 86.06 12.46 

नाम िैरहनी नपा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.69 80.66 18.03 

नाम स्शवपरुी गापा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको िदु भनाय दर 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा आधारभतू तहमा बातलकाको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी रूबी 
भ्याली गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका 
स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको िदु भनाय दर तादी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम 
िानीिोला गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी 
बातलकाको िदु भनाय दर बढुातनलकण्ि नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा 
रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको िदु भनाय दर 
िैरहनी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
६९ मा छ। 

तातलका ६९: भौगोतलक क्षते्र अनसुार आधारभतू तहमा बातलकाको िदु भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 98.93 80.10 18.83 

नाम रुवी भ्याली गापा गोसाईकुण्ड गापा   

पहाडी 
प्रततशत 98.92 89.13 9.79 

नाम तादी गापा िानीिोला गापा   

कािमाण्डौं उपत्यका प्रततशत 98.96 89.80 9.16 
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भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

नाम बढुातनलकण्ि नपा कागेर्श्री मनोहरा नपा   

तभत्री मधेश 
प्रततशत 98.83 82.35 16.48 

नाम िैरहनी नपा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.96 80.10 18.86 

नाम बढुातनलकण्ि नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको िदु भनाय दर 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा आधारभतू तहमा बालकको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी ितनयाबास 
गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका स्थानीय 
तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको िदु भनाय दर पञ्चकन्या गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ववदरु 
नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको 
िदु भनाय दर मध्यपरु तथमी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम चन्िातगरी नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। 
त्यसैगरी, तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको िदु भनाय दर माडी नगरपातलकामा 
र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ७० मा छ। 

तातलका ७०: भौगोतलक क्षते्र अनसुार आधारभतू तहमा बालकको िदु भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 98.70 81.23 17.47 

नाम ितनयाबास गापा गोसाईकुण्ड गापा   

पहाडी 
प्रततशत 98.77 87.45 11.32 

नाम पञ्चकन्या गापा ववदरु नपा   

कािमाण्डौं उपत्यका 
प्रततशत 98.97 88.92 10.05 

नाम मध्यपरु तथमी नपा चन्िातगरी नपा   

तभत्री मधेश 

प्रततशत 98.30 89.78 8.52 

नाम माडी नपा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 

प्रततशत 98.97 81.23 17.74 

नाम मध्यपरु तथमी नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार िदु भनाय दरको अवस्था 

िदु भनाय दर 

अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा आधारभतू तहमा िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी ितनयाबास 
गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका स्थानीय 
तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर नेत्रावती डबजोङ गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड 
गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर स्शवपरुी 
गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका 
स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर िैरहनी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा 
उपमहानगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ७१ मा छ। 

तातलका ७१: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार आधारभतू तहमा िदु भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 98.43 89.03 9.40 

नाम ितनयाबास गापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 
प्रततशत 98.21 80.66 17.55 

नाम नेत्रावती डबजोङ गापा गोसाईकुण्ड गापा   

मध्यम 
प्रततशत 98.69 86.06 12.63 

नाम स्शवपरुी गापा ईन्िसरोबर गापा   

सगुम 
प्रततशत 98.52 88.08 10.44 

नाम िैरहनी नपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.69 80.66 18.03 

नाम स्शवपरुी गापा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको िदु भनाय दर 

बातलकाहरूको िदु भनाय दरलाईमात्र मध्यनजर गदाय अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा आधारभतू 
तहमा बातलकाको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी रूबी भ्याली गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा 
गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको िदु 
भनाय दर महाभारत गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। मध्यम 
क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको िदु भनाय दर तादी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा 
कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा 
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बढी बातलकाको िदु भनाय दर बढुातनलकण्ि नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा 
रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ७२ मा छ। 

तातलका ७२: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार आधारभतू तहमा बातलकाको िदु भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 98.93 88.36 10.57 

नाम रुवी भ्याली गापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 

प्रततशत 98.86 80.10 18.76 

नाम महाभारत गापा गोसाईकुण्ड गापा   

मध्यम 
प्रततशत 98.92 82.35 16.57 

नाम तादी गापा ईन्िसरोबर गापा   

सगुम 
प्रततशत 98.96 84.40 14.56 

नाम बढुातनलकण्ि नपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.96 80.10 18.86 

नाम बढुातनलकण्ि नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको िदु भनाय दर 

बालकहरूको िदु भनाय दरलाईमात्र मध्यनजर गदाय अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा आधारभूत 
तहमा बालकको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी ितनयाबास गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा 
गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको िदु भनाय 
दर उत्तरगया गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका 
स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको िदु भनाय दर पञ्चकन्या गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम 
बाह्रतबसे नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, सगुम क्षते्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी 
बालकको िदु भनाय दर मध्यपरु तथमी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम चन्िातगरी नगरपातलकामा रहेको 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ७३ मा छ। 

तातलका ७३: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार आधारभतू तहमा बालकको िदु भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 98.70 89.69 9.01 

नाम ितनयाबास गापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम प्रततशत 98.52 81.23 17.29 
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प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

नाम उत्तरगया गापा गोसाईकुण्ड गापा   

मध्यम 
प्रततशत 98.77 85.24 13.53 

नाम पञ्चकन्या गापा बाह्रववसे नपा   

सगुम 
प्रततशत 98.97 88.92 10.05 

नाम मध्यपरु तथमी नपा चन्िातगरी नपा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.97 81.23 17.74 

नाम मध्यपरु तथमी नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार िदु भनाय दरको अवस्था 

िदु भनाय दर 

आधारभतूको तहको िदु भनायदर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो 
दर सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तह पछुारमा राख्न ेक्रममा सबै स्थानीय तहलाई रािी सोलाई मातथल्लो 
क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन 
गरी िदु भनाय दरलाई प्रस्ततु गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमध्येमा आधारभतू तहमा 
िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी स्शवपरुी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम तारकेर्श्र गाउाँपातलकामा रहेको 
देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर महाभारत गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा 
कम मेलम्ची नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर 
लतलतपरु महानगरपातलका र सबैभन्दा कम तलि ुगाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ 
स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर भीमफेदी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड 
गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ७४ मा छ। 

तातलका ७४: स्थानीय तहको समूह अनसुार आधारभतू तहमा िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 98.69 97.36 1.33 

नाम स्शवपरुी गापा तारकेर्श्र गापा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 97.31 94.77 2.54 

नाम महाभारत गापा मेलम्ची नपा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 94.72 92.25 2.47 

नाम लतलतपरु मनपा तलि ुगापा   



57 
 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
प्रततशत 92.01 80.66 11.35 

नाम भीमफेदी गापा गोसाईकुण्ड गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.69 80.66 18.03 

नाम स्शवपरुी गापा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको िदु भनाय दर 

आधारभतूको तहमा बातलकाको िदु भनायदर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो 
क्रममा र सो दर सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तह पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई 
रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
गरी चार समूहमा ववभाजन गरी िदु भनाय दरलाई प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार, पवहलो ३० स्थानीय 
तहमध्येमा आधारभतू तहमा बातलकाको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी बढुातनलकण्ि नगरपातलका र सबैभन्दा 
कम नागाजुयन नगरपातलकामा देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको िदु भनाय 
दर िााँडादेवी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम भरतपरु महानगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० 
स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको िदु भनाय दर गोकुलगिा गाउाँपातलका र सबैभन्दा कम 
चााँगनुारायण नगरपातलकामा रहेको छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय 
दर ककनी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका ७५ मा छ। 

तातलका ७५: स्थानीय तहको समूह अनसुार आधारभतू तहमा बातलकाको िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको समूह अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 98.96 97.83 1.13 

नाम बढुातनलकण्ि नपा नागाजुयन नपा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 97.82 95.99 1.83 

नाम िााँडादेवी गापा भरतपरु मनपा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 95.70 91.65 4.05 

नाम गोकुलगिा गापा चााँगनुारायण नपा   

अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
प्रततशत 91.63 80.10 11.53 

नाम ककनी गापा गोसाईकुण्ड गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.96 80.10 18.86 

नाम बढुातनलकण्ि नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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बालकको िदु भनाय दर 

आधारभतूको तहमा बालकको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो 
क्रममा र सो दर सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तह पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई 
रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
गरी चार समूहमा ववभाजन गरी िदु भनाय दरलाई प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार, पवहलो ३० स्थानीय 
तहमध्येमा आधारभतू तहमा बालकको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी मध्यपरु तथमी नगरपातलका र सबैभन्दा 
कम कमलामाई नगरपातलकामा देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको िदु 
भनाय दर शैलङु गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम वफक्कल गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय 
तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको िदु भनाय दर हेलम्ब ु गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम बकैया 
गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको िदु 
भनाय दर हेटौंडा उपमहानगरपातलका र सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा रहेको छ। थप वववरण 
तातलका ७६ मा छ। 

तातलका ७६: स्थानीय तहको समूह अनसुार आधारभतू तहमा बालकको िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 98.97 97.31 1.66 

नाम मध्यपरु तथमी नपा कमलामाई नपा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 97.30 94.85 2.45 

नाम शैलिु गापा वफक्कल गापा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 93.73 91.76 1.97 

नाम हेलम्ब ुगापा बकैया गापा   

अस्न्तम २९ स्थानीय 
तह 

प्रततशत 91.76 81.23 10.53 

नाम हेटौडा उमनपा गोसाईकुण्ड गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.97 81.23 17.74 

नाम मध्यपरु तथमी नपा गोसाईकुण्ड गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

आधारभतू तहको िदु भनायदर सम्बन्धी थप वववरण अनसूुची १७ मा छ। 

माध्यतमक तहको कुल भनाय दर 

माध्यतमक तहको कुल भनाय दर भन्नाले कक्षा ९ र १० मा भनाय भएका सबै ववद्याथीको सङ्ग््या र सो 
तहमा पढ्ने उमेर पगुेका कुल बालबातलकाको सङ्ग््याको अनपुात हो। यस अनपुातले माध्यतमक तहमा 
भनाय भएका ववद्याथी र भनाय हनुपुने उमेर पगुेका कुल बालबातलका वीचको सम्बन्ध देिाउाँछ। 
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१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माध्यतमक भनाय दरको अवस्था 

कूल भनाय दर 

गाउाँपातलकाको हकमा बातलका र बालक दबैु गरी माध्यतमक तहको कुल भनाय दर सबैभन्दा बढी 
लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, 
नगरपातलकाहरूमध्येमा गोदावरी नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम थाहा 
नगरपातलकामा भएको देस्िन्छ। महाननगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर 
लतलतपरु महानगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। प्रदेशको 
वहसाबले सबैभन्दा बढी भनाय दर लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम भनाय दर ईन्िसरोवर 
गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। सबै स्थानीय तहमा माध्यतमक तहको कुल भनाय दर १०० भन्दा मनुी नै 
भएको देस्िन्छ। यसका दईु कारण हनु सक्छन।् पवहलो कारण माध्यतमक तहमा अध्ययन गने उमेरका 
बावबातलकाहरू आधारभतू तहमा अध्ययनरत रहन ुहो। यस कुरालाई पवुि आधारभतू तहको कूल भनाय दर 
१०० भन्दा मातथ हनुलेु गदयछ। दोश्रो कारण माध्यतमक तहमा अध्ययन गने उमेर पगुेका सबै 
बालबातलकाहरू ववद्यायलय भनाय नहनु ुहनु सक्दछ। थप वववरण तातलका ७७ मा छ। 

तातलका ७७: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माध्यतमक तहको कुल भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 88.98 46.13 42.85 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 88.28 51.74 36.54 

नाम गोदावरी नपा थाहा नपा   

महानगर/ 
उपमहानगरपातलका 

प्रततशत 84.69 47.21 37.48 

नाम लतलतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 88.98 46.13 42.85 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको भनाय दर 

गाउाँपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको कुल भनाय दर गौरीशङ्कर गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम 
ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा स्जरी नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी 
बातलकाको कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम थाहा नगरपातलकामा भएको देस्िन्छ। 
महाननगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको कुल भनाय दर लतलतपरु 
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महानगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
७८ मा छ। 

तातलका ७८: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माध्यतमक तहमा बातलकाको कुल भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 86.49 48.87 37.62 

नाम गौरीशङ्कर गापा ईन्िसरोबर गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 86.75 54.72 32.03 

नाम स्जरी नपा थाहा नपा   

महानगर/ 
उपमहानगरपातलका 

प्रततशत 80.33 50.09 30.24 

नाम लतलतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 

प्रततशत 86.75 48.87 37.88 

नाम स्जरी नपा ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको भनाय दर 

गाउाँपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको कुल भनाय दर लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा र 
सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा गोदावरी 
नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी बालकको कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम धतुनबेसी नगरपातलकामा भएको 
देस्िन्छ। महाननगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बालकको कुल भनाय दर लतलतपरु 
महानगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
७९ मा छ। 

तातलका ७९: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माध्यतमक तहमा बालकको कुल भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 98.10 43.38 54.72 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 98.47 47.26 51.21 

नाम गोदावरी नपा धनुीबेंशी नपा   

महानगर/ 
उपमहानगरपातलका 

प्रततशत 89.05 44.34 44.71 

नाम लतलतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश प्रततशत 98.47 43.38 55.09 



61 
 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

नाम गोदावरी नपा ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार माध्यतमक तहको भनाय दरको अवस्था 

कुल भनाय दर 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर स्जरी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम 
गिाजमनुा गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा पनौती नगरपातलकामा 
सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम ववदरु नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका 
स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम 
कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा रहेको छ। त्यसैगरी तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा 
बढी कुल भनाय दर माडी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ।थप 
वववरण तातलका ८० मा छ। 

तातलका ८०: भौगोतलक वगीकरण अनसुार माध्यतमक तहको कुल भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 85.58 53.13 32.45 

नाम स्जरी नपा गिाजमनुा गापा   

पहाडी 
प्रततशत 80.36 56.45 23.91 

नाम पनौती नपा ववदरु नपा   

कािमाण्डौं उपत्यका 
प्रततशत 88.98 64.09 24.89 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) कागेर्श्री मनोहरा नपा   

तभत्री मधेश 

प्रततशत 78.44 46.13 32.31 

नाम माडी नपा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 88.98 46.13 42.85 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको कुल भनाय दर 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको कुल भनाय दर स्जरी नगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा 
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महाभारत गाउाँपातलकामा सबैभन्दा बढी बातलकाको कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम वकस्पाङ गाउाँपातलकामा 
रहेको छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको कुल भनाय दर 
सूययववनायक नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा रहेको छ। त्यसैगरी तभत्री 
मधेशका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बातलकाको कुल भनाय दर कातलका नगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम कैलाश तथा ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको छ।थप वववरण तातलका ८१ मा छ। 

तातलका ८१: भौगोतलक वगीकरण अनसुार माध्यतमक तहमा बातलकाको कुल भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 86.75 49.95 36.80 

नाम स्जरी नपा गोसाईकुण्ड गापा   

पहाडी 
प्रततशत 84.99 59.73 25.26 

नाम महाभारत गापा वकस्पाङ गापा   

कािमाण्डौं उपत्यका 
प्रततशत 82.71 58.54 24.17 

नाम सूययववनायक नपा कागेर्श्री मनोहरा नपा   

तभत्री मधेश 
प्रततशत 82.12 48.87 33.25 

नाम कातलका नपा कैलाश गापा र ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 86.75 48.87 37.88 

नाम स्जरी नपा ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको कुल भनाय दर 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर स्जरी नगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा पनौती 
नगरपातलकामा बालकको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम ववदरु गाउाँपातलकामा रहेको 
देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर गोदावरी 
नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम चन्िातगरी नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका 
स्थानीय तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर माडी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम 
ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ।थप वववरण तातलका ८२ मा छ। 

तातलका ८२: भौगोतलक वगीकरण अनसुार माध्यतमक तहमा बालकको कुल भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 84.42 46.70 37.72 

नाम स्जरी नपा गिाजमनुा गापा   
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भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पहाडी 
प्रततशत 76.94 51.11 25.83 

नाम पनौती नपा ववदरु नपा   

कािमाण्डौं उपत्यका 
प्रततशत 98.47 67.54 30.93 

नाम गोदावरी नपा चन्िातगरी नपा   

तभत्री मधेश 
प्रततशत 74.76 43.38 31.38 

नाम माडी नपा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.47 43.38 55.09 

नाम गोदावरी नपा ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माध्यतमक तहको भनाय दरको अवस्था 

कुल भनाय दर 

अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर तबग ुगाउाँपातलकामा र सबैभन्दा 
कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा स्जरी 
नगरपातलकामा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम राक्सीराङ गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। 
मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा 
र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा 
सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर गोदावरी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा रहेको 
देस्िन्छ।थप वववरण तातलका ८३ मा छ। 

तातलका ८३: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माध्यतमक तहको कुल भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 

प्रततशत 83.06 53.13 29.93 

नाम ववग ुगापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 
प्रततशत 85.58 50.89 34.69 

नाम स्जरी नपा रास्क्सराि गापा   

मध्यम 

प्रततशत 88.98 46.13 42.85 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

सगुम प्रततशत 88.28 47.21 41.07 
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प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

नाम गोदावरी नपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 

प्रततशत 88.98 46.13 42.85 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको कुल भनाय दर 

बातलकाको कुल भनाय दरका वहसाबले अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय 
दर तबग ुगाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका 
स्थानीय तहहरूमध्येमा स्जरी नगरपातलकामा बातलकाको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम 
गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा 
बढी कुल भनाय दर नमोबदु्ध नगरपातलका र सबैभन्दा कम कैलाश तथा ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको 
देस्िन्छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर पनौती  
नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ।थप वववरण तातलका ८४ 
मा छ। 

तातलका ८४: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माध्यतमक तहमा बातलकाको कुल भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 85.90 59.55 26.35 

नाम ववग ुगापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 
प्रततशत 86.75 49.95 36.80 

नाम स्जरी नपा गोसाईकुण्ड गापा   

मध्यम 

प्रततशत 84.43 48.87 35.56 

नाम नमोबदु्ध नपा कैलाश गापा ईन्िसरोबर गापा   

सगुम 
प्रततशत 83.78 50.09 33.69 

नाम पनौती नपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 86.75 48.87 37.88 

नाम स्जरी नपा कैलाश गापा ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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बालकको कुल भनाय दर 

बालकको कुल भनाय दरका वहसाबले अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय 
दर तबग ुगाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका 
स्थानीय तहहरूमध्येमा स्जरी नगरपातलकामा बालकको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर र सबैभन्दा कम 
राक्सीराङ गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी 
कुल भनाय दर लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलका र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा रहेको 
देस्िन्छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर गोदावरी  
नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ।थप वववरण तातलका ८५ 
मा छ। 

तातलका ८५: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माध्यतमक तहमा बालकको कुल भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 80.23 46.70 33.53 

नाम ववग ुगापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 
प्रततशत 84.42 47.16 37.26 

नाम स्जरी नपा रास्क्सराि गापा   

मध्यम 

प्रततशत 98.10 43.38 54.72 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

सगुम 
प्रततशत 98.47 44.34 54.13 

नाम गोदावरी नपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.47 43.38 55.09 

नाम गोदावरी नपा ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार माध्यतमक तहको कुल भनाय दरको अवस्था 

कुल भनाय दर 

माध्यतमक तहको कुल भनाय दर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो 
दर सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तह पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय रािी सोको मातथल्लो 
क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन 
गरी कुल भनाय दरलाई प्रस्ततु गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमध्येमा माध्यतमक तहको 
कुल भनाय दर सबैभन्दा बढी लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम रत्ननगर नगरपातलकामा 
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देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर रािी नगरपातलका र सबैभन्दा कम 
पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल 
भनाय दर दस्क्षणकाली नगरपातलका र सबैभन्दा कम थाके्र गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ 
स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर तसद्धलेि गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर 
गाउाँपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ८६ मा छ। 

तातलका ८६: स्थानीय तहको समूह अनसुार माध्यतमक तहको कुल भनाय दर 

स्थानीय तहको समूह   अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह प्रततशत 88.98 76.17 12.81 

  नाम बागमती गापा (लतततपरु) रत्ननगर नपा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह प्रततशत 76.15 66.91 9.24 

  नाम रािी नपा पााँचपोिरी थाङपाल गापा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह प्रततशत 66.75 60.11 6.64 

  नाम दस्क्षणकाली नपा थाके्र गापा   

अस्न्तम २९ स्थानीय तह प्रततशत 59.85 46.13 13.72 

  नाम तसद्धलेक गापा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश प्रततशत 88.98 46.13 42.85 

  नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको कुल भनाय दर 

माध्यतमक तहमा बातलकाको कुल भनाय दरको वहसाबले हेदाय पवहलो ३० स्थानीय तहमध्येमा बातलकाको 
कुल भनाय दर सबैभन्दा बढी स्जरी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम बनेपा नगरपातलकामा देस्िन्छ। दोश्रो 
३० स्थानीय तहहरूमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर गोदावरी नगरपातलका र सबैभन्दा 
कम थाके्र गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा बढी कुल 
भनाय दर बेलकोटगढी नगरपातलका र सबैभन्दा कम मन्थली नगरपातलकामा छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ 
स्थानीय तहमा तहमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर तलि ुतामाकोसी गाउाँपातलकामा र 
सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ८७ मा छ। 
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तातलका ८७: स्थानीय तहको समूह अनसुार माध्यतमक तहमा बातलकाको कुल भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 86.75 78.20 8.55 

नाम स्जरी नपा बनेपा नपा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 78.08 66.04 12.04 

नाम गोदावरी नपा थाके्र गापा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 

प्रततशत 65.85 60.51 5.34 

नाम बेलकोटगढी नपा मन्थली नपा   

अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
प्रततशत 60.33 48.87 11.46 

नाम तलि ुतामाकोसी गापा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 86.75 48.87 37.88 

नाम स्जरी नपा ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको कुल भनाय दर 

माध्यतमक तहमा बालकको कुल भनाय दरको वहसाबले हेदाय पवहलो ३० स्थानीय तहमध्येमा बालकको कुल 
भनाय दर सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम रािी नगरपातलकामा देस्िन्छ। दोश्रो 
३० स्थानीय तहमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर नागाजुयन नगरपातलका र सबैभन्दा कम 
वफक्कल गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी कुल भनाय 
दर मेलम्ची नगरपातलका र सबैभन्दा कम पञ्चकन्या गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय 
तहमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी कुल भनाय दर ककनी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर 
गाउाँपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ८८ मा छ। 

तातलका ८८: स्थानीय तहको समूह अनसुार माध्यतमक तहमा बालकको कुल भनाय दर 

स्थानीय तहको समूह अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 98.47 74.03 24.44 

नाम गोदावरी नपा रािी नपा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 73.83 69.57 4.26 

नाम नागाजुयन नपा वफक्कल गापा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 69.21 57.72 11.49 

नाम मेलम्ची नपा पञ्चकन्या गापा   
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स्थानीय तहको समूह अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
प्रततशत 55.63 43.38 12.25 

नाम ककनी गापा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 98.47 43.38 55.09 

नाम गोदावरी नपा ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

माध्यतमक तहको बालबातलकाको कुल भनाय दर सम्बन्धी थप वववरण अनसूुची १८ मा छ। 

माध्यतमक तहको िदु भनाय दर 

माध्यतमक तहको िदु भनाय दर भन्नाले कक्षा ९ र १० मा पढ्ने उमेर पगुेर सो तहमा भनाय भएका 
बालबातलकाको सङ्ग््या र सो तहमा पढ्ने उमेर पगुेका कुल बालबातलका सङ्ग््या (भनाय भएका र नभएका 
दबैु जोड)को अनपुात हो। यसले माध्यतमक तहमा पढ्ने उमेरका कुल बालबातलकामध्ये कतत बालबातलका 
सो तहमा भनाय भएका छन ्भन्ने कुरा देिाउाँछ।  

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माध्यतमक तहको िदु भनाय दरको अवस्था 

िदु भनाय दर 

गाउाँपातलकाहरूमध्येमा माध्यतमक तहको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा 
र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा गोदावरी नगरपातलकामा 
सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर र सबैभन्दा कम धतुनवेशी नगरपातलकामा छ। महाननगर/ 
उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर लतलतपरु महानगरपातलकामा र सबैभन्दा कम 
हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा छ। प्रदेशको वहसाबले माध्यतमक तहको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर 
लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलका र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा छ। सबै स्थानीय तहको 
िदु भनाय दर ७० प्रततशत भन्दा कम देस्िन्छ। यसले माध्यतमक तहमा पढ्ने उमेर भएका सबै 
बालबातलकाहरू सो तहमा भनाय नभएको भन्ने देिाउाँछ। थप वववरण तातलका ८९ मा छ। 

तातलका ८९: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माध्यतमक तहको िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 69.64 36.12 33.52 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 69.00 37.36 31.64 

नाम गोदावरी नपा धनुीबेंशी नपा   
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स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

महानगर/ 
उपमहानगरपातलका 

प्रततशत 66.63 36.97 29.66 

नाम लतलतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 

प्रततशत 69.64 36.12 33.52 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको िदु भनाय दर 

गाउाँपातलकाहरूमध्येमा माध्यतमक तहमा बातलकाको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर कोन्ज्योसोम गाउाँपातलकामा 
र सबैभन्दा कम कैलाश तथा ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा गोदावरी 
नगरपातलकामा बातलकाको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा 
छ। महाननगर/ उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर लतलतपरु 
महानगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ९० मा छ। 

तातलका ९०: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माध्यतमक तहमा बातलकाको िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 70.25 37.35 32.90 

नाम कोन्ज्योसोम गापा कैलाश गापा र ईन्िसरोबर गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 68.09 38.64 29.45 

नाम गोदावरी नपा कागेर्श्री मनोहरा नपा   

महानगर/ 
उपमहानगरपातलका 

प्रततशत 70.04 38.27 31.77 

नाम लतलतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 70.25 37.35 32.90 

नाम कोन्ज्योसोम गापा कैलाश गापा र ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको िदु भनाय दर 

गाउाँपातलकाहरूमध्येमा माध्यतमक तहमा बालकको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर लतलतपरुको बागमती 
गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमध्येमा बालकको 
सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर गोदावरी नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम धतुनवेशी नगरपातलकामा छ। 
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महाननगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर लतलतपरु 
महानगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ९१ मा छ। 

तातलका ९१: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माध्यतमक तहमा बालकको िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको प्रकार अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
प्रततशत 69.65 34.46 35.19 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) गिाजमनुा गापा   

नगरपातलका 
प्रततशत 69.91 34.87 35.04 

नाम गोदावरी नपा धनुीबेंशी नपा   

महानगर/ 
उपमहानगरपातलका 

प्रततशत 63.22 35.67 27.55 

नाम लतलतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 69.91 34.46 35.45 

नाम गोदावरी नपा गिाजमनुा गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार माध्यतमक तहको िदु भनाय दरको अवस्था 

िदु भनाय दर 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमध्येमा माध्यतमक तहको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर मन्थली नगरपातलकामा 
र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा 
बढी िदु भनाय दर तादी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम भमु्ल ुगाउाँपातलकामा छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका 
स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम 
कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा छ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमध्येमा माध्यतमक तहको 
सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर कमलामाई नगरपातलकामा छ भने सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा 
छ। थप वववरण तातलका ९२ मा छ। 

तातलका ९२: भौगोतलक क्षते्र अनसुार माध्यतमक तहको िदु भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 54.66 36.49 18.17 

नाम मन्थली नपा गिाजमनुा गापा   

पहाडी 
प्रततशत 54.51 46.52 7.99 

नाम तादी गापा भमु्ल ुगापा   

कािमाण्डौं उपत्यका प्रततशत 69.64 39.51 30.13 
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भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) कागेर्श्री मनोहरा नपा   

तभत्री मधेश 

प्रततशत 59.85 36.12 23.73 

नाम कमलामाई नपा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 

प्रततशत 69.64 36.12 33.52 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको िदु भनाय दर 

माध्यतमक तहमा बातलकाको िदु भनाय दरका वहसाबले वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी 
िदु भनाय दर मन्थली नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, पहाडी 
क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर तारकेर्श्र गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा 
कम िानीिोला गाउाँपातलकामा छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा 
बढी िदु भनाय दर कोन्ज्योसोम गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा छ। 
त्यसैगरी, तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर कमलामाई 
नगरपातलकामा छ भन ेसबैभन्दा कम कैलाश तथा ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा छ। थप वववरण तातलका 
९३ मा छ। 

तातलका ९३: भौगोतलक क्षते्र अनसुार माध्यतमक तहमा बातलकाको िदु भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 55.12 38.52 16.60 

नाम मन्थली नपा गिाजमनुा गापा   

पहाडी 
प्रततशत 55.29 47.40 7.89 

नाम तारकेर्श्र गापा िानीिोला गापा   

कािमाण्डौं 
उपत्यका 

प्रततशत 70.25 38.64 31.61 

नाम कोन्ज्योसोम गापा कागेर्श्री मनोहरा नपा   

तभत्री मधेश 
प्रततशत 57.59 37.35 20.24 

नाम कमलामाई नपा कैलाश गापा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 70.25 37.35 32.90 

नाम कोन्ज्योसोम गापा कैलाश गापा र ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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बालकको िदु भनाय दर 

माध्यतमक तहमा बालकको िदु भनाय दरका वहसाबले वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी 
िदु भनाय दर मन्थली नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, पहाडी 
क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर तादी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा 
कम वेथानचोक गाउाँपातलकामा छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा 
बढी िदु भनाय दर कोन्ज्योसोम गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा छ। 
त्यसैगरी, तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर कमलामाई 
नगरपातलकामा छ भने सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ९४ मा छ। 

तातलका ९४: भौगोतलक क्षते्र अनसुार माध्यतमक तहमा बालकको िदु भनाय दर 

भौगोतलक क्षते्र अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
प्रततशत 54.21 34.46 19.75 

नाम मन्थली नपा गिाजमनुा गापा   

पहाडी 
प्रततशत 53.84 44.15 9.69 

नाम तादी गापा बेथानचोक गापा   

कािमाण्डौं उपत्यका 
प्रततशत 69.91 39.16 30.75 

नाम गोदावरी नपा चन्िातगरी नपा   

तभत्री मधेश 
प्रततशत 62.12 34.90 27.22 

नाम कमलामाई नपा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 69.91 34.46 35.45 

नाम गोदावरी नपा गिाजमनुा गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माध्यतमक तहको िदु भनाय दरको अवस्था 

िदु भनाय दर 

अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर ववग ुगाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम 
गिाजमनुा गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर 
हररहरपरुगढी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ज्वालामिुी गाउाँपातलकामा छ। मध्यम क्षेत्रका स्थानीय 
तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर 
गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर गोदावरी 
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नगरपातलकामा छ भने सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ९५ मा 
छ। 

तातलका ९५: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माध्यतमक तहको िदु भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 46.85 36.49 10.36 

नाम ववग ुगापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 
प्रततशत 59.25 37.05 22.20 

नाम हररहरपरुगढी गापा ज्वालामूिी गापा   

मध्यम 

प्रततशत 69.64 36.12 33.52 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

सगुम 
प्रततशत 69.00 36.97 32.03 

नाम गोदावरी नपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 69.64 36.12 33.52 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको िदु भनाय दर 

बातलकाको िदु भनाय दरका वहसाबले अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर 
ववग ु गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका स्थानीय 
तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर हररहरपरुगढी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ज्वालामिुी 
गाउाँपातलकामा छ। मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर कोन्ज्योसोम  
गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम कैलाश तथा ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका 
स्थानीय तहहरूमध्येमा बातलकाको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर लतलतपरु महानगरपातलकामा र सबैभन्दा 
कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ९६ मा छ। 

तातलका ९६: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माध्यतमक तहमा बातलकाको िदु भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर  (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 48.91 38.52 10.39 

नाम ववग ुगापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 
प्रततशत 57.42 38.52 18.90 

नाम हररहरपरुगढी गापा ज्वालामूिी गापा   
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प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर  (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

मध्यम 
प्रततशत 70.25 37.35 32.90 

नाम कोन्ज्योसोम गापा कैलाश गापा ईन्िसरोबर गापा   

सगुम 
प्रततशत 70.04 38.27 31.77 

नाम लतलतपरु मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 70.25 37.35 32.90 

नाम कोन्ज्योसोम गापा कैलाश गापा र ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको िदु भनाय दर 

बालकको िदु भनाय दरका वहसाबले अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर 
पतन ववग ुगाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका स्थानीय 
तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर मररण गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ज्वालामिुी 
गाउाँपातलकामा छ। मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर 
लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम गल्छी गाउपातलका तथा धतुनवेशी नगरपातलकामा 
छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर गोदावरी 
नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ९७ मा छ। 

तातलका ९७: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माध्यतमक तहमा बातलकाको िदु भनाय दर 

प्रशासतनक पहुाँच अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
प्रततशत 44.79 34.46 10.33 

नाम ववग ुगापा गिाजमनुा गापा   

दगुयम 
प्रततशत 61.51 35.58 25.93 

नाम मररण गापा ज्वालामूिी गापा   

मध्यम 
प्रततशत 69.65 34.87 34.78 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) धनुीबेंशी नपा गल्छी गापा   

सगुम 
प्रततशत 69.91 35.67 34.24 

नाम गोदावरी नपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
प्रततशत 69.91 34.46 35.45 

नाम गोदावरी नपा गिाजमनुा गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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४. स्थानीय तहको समूह अनसुार माध्यतमक तहको िदु भनाय दरको अवस्था 

िदु भनाय दर 

माध्यतमक तहको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो 
दर सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको 
मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार 
समूहमा ववभाजन गरी िदु भनाय दरलाई यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। पवहलो ३० स्थानीय तहमध्येमा माध्यतमक 
तहमा िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम पााँचिाल 
नगरपातलकामा देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर दपु्चेर्श्र गाउाँपातलकामा 
र सबैभन्दा कम ववग ुगाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु 
भनाय दर िानीिोला गाउाँपातलका र सबैभन्दा कम कातलका गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ 
स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर तसद्धलेि गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर 
गाउाँपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ९८ मा छ। 

तातलका ९८: स्थानीय तहको समूह अनसुार माध्यतमक तहमा िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको समूह अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 69.64 51.23 18.41 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) पााँचिाल नपा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 50.61 46.85 3.76 

नाम दपु्चेर्श्र गापा ववग ुगापा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 46.69 41.21 5.48 

नाम िानीिोला गापा कातलका गापा   

अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
प्रततशत 41.19 36.12 5.07 

नाम तसद्धलेक गापा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 69.64 36.12 33.52 

नाम बागमती गापा (लतततपरु) ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बातलकाको िदु भनाय दर 

माध्यतमक तहमा बातलकाको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो 
क्रममा र सो दर सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई 
रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०,  तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
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गरी चार समूहमा ववभाजन गरी िदु भनाय दरलाई यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० 
स्थानीय तहमध्येमा माध्यतमक तहमा बातलकाको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी कोन्ज्योसोम गाउाँपातलकामा 
र सबैभन्दा कम सनुापती गाउाँपातलकामा देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय 
दर महाभारत गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम रािी नगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय 
तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर चौंरी देउराली गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ितनयाबास 
गाउाँपातलकामा छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर थाके्र 
गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम ईन्िसरोवर गाउाँपातलकामा छ। थप वववरण तातलका ९९ मा छ। 

तातलका ९९: स्थानीय तहको समूह अनसुार माध्यतमक तहमा बातलकाको िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको समूह अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

प्रततशत 70.25 53.34 16.91 

नाम कोन्ज्योसोम गापा सनुापती गापा   

दोश्रो ३० स्थानीय 
तह 

प्रततशत 53.10 48.56 4.54 

नाम महाभारत गापा रािी नपा   

तेश्रो ३० स्थानीय 
तह 

प्रततशत 48.47 42.80 5.67 

नाम चौंरीदेउराली गापा ितनयाबास गापा   

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रततशत 42.72 37.35 5.37 

नाम थाके्र गापा ईन्िसरोबर गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 70.25 37.35 32.90 

नाम कोन्ज्योसोम गापा ईन्िसरोबर गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

बालकको िदु भनाय दर 

माध्यतमक तहमा बालकको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा 
र सो दर सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी 
सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार 
समूहमा ववभाजन गरी बालकको िदु भनाय दरलाई यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० 
स्थानीय तहमध्येमा माध्यतमक तहमा बालकको िदु भनाय दर सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम पनौती नगरपातलकामा छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा बालकको सबैभन्दा बढी िदु 
भनाय दर पााँचिाल नगरपातलका र सबैभन्दा कम रत्ननगर नगरपातलकामा छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमध्येमा 
बालकको सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर टोिा नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम रूबी भ्याली गाउाँपातलकामा 
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छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी िदु भनाय दर थाके्र गाउाँपातलकामा र 
सबैभन्दा कम गिाजमनुा गाउाँपातलकामा छ। थप वववरण तातलका १०० मा छ। 

तातलका १००: स्थानीय तहको समूह अनसुार माध्यतमक तहमा बालकको िदु भनाय दर 

स्थानीय तहको समूह अतधकतम दर (क) न्यूनतम दर (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 69.91 50.63 19.28 

नाम गोदावरी नपा पनौती नपा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 50.16 44.90 5.26 

नाम पााँचिाल नपा रत्ननगर नपा   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 
प्रततशत 44.90 39.98 4.92 

नाम टोिा नपा रुवी भ्याली गापा   

अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
प्रततशत 39.98 34.46 5.52 

नाम थाके्र गापा गिाजमनुा गापा   

प्रदेश 
प्रततशत 69.91 34.46 35.45 

नाम गोदावरी नपा गिाजमनुा गापा   

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

माध्यतमक तहको िदु भनाय दर सम्बन्धी थप वववरण अनसूुची १९ मा छ। 

ङ. ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

प्राथतमक तहमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार प्राथतमक तहमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

गाउाँपातलकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ववद्याथी स्शक्षक अनपुात मनहरी गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम अनपुात 
महाङ्काल गाउाँपातलमा छ। यी दईु बीचको िाडल अत्यतधक देस्िन्छ। कुल 74 गाउाँपातलकाहरूमध्येमा 
ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 30:१ भन्दा बढी भएका स्थानीय तह ७ वटा छ भने ६७ वटाको अनपुात 
सोभन्दा कम छ। ३१ वटा गाउाँपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकले १५ जनाभन्दा कम ववद्याथीलाई 
पढाउाँछन।् नगरपातलकाहरूमध्येमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात सबैभन्दा बढी दधुौली नगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम धतुलिेल नगरपातलकामा छ । यीनीहरूको बीचमा पतन िूलो िाडल देस्िन्छ। कुल ४१ 
मा २८ वटा नगरपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पने देस्िन्छ। 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्ये हेटौंडा उपमहानगरपातलकाको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 20.6४ छ 
भने बााँकी तीन महानगपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। थप 
वववरण तातलका १०१ मा छ। 
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तातलका १०१: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार प्राथतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो अनपुात 40.28 34.30 20.64 40.28 

मातथल्लो अनपुात भएको स्थानीय तह मनहरी गापा दधुौली नपा हेटौडा उमनपा मनहरी गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो अनपुात 8.78 7.99 10.50 7.99 

तल्लो अनपुात भएको स्थानीय तह महाङ्काल गापा धतुलिेल नपा कािमाण्डौं मनपा धतुलिेल नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको तभन्नता 31.50 26.31 10.14 32.29 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ भन्दा 
बढी भएका स्थानीय तहहरू 

7 
1  

(दधुौली नपा) 0 8 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ भन्दा 
कम भएका स्थानीय तहहरू 

67 40 4 111 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात १५:१  भन्दा 
कम भएका स्थानीय तहहरू 

31 28 3 62 

  74 41 4 119 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार प्राथतमक तहमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ववद्याथी स्शक्षक अनपुात जगुल गाउाँपातलकामा र 
सबैभन्दा कम अनपुात धाठदङको तत्रपरुासनु्दरी गाउाँपातलकामा छ। यी दईु बीचको िाडल िुलै देस्िन्छ। 
कुल ४७ स्थानीय तहमध्ये 20 वटा स्थानीय तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात १५:१ भन्दा कम छ। 
पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्ये ववद्याथी स्शक्षक अनपुात सबैभन्दा बढी िानीिोला गाउाँपातलकामा र 
सबैभन्दा कम धतुलिेल नगरपातलकामा छ । यीनीहरूको बीचमा पतन िूलै िाडल देस्िन्छ। कुल २५ 
मा १५ वटा स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पने देस्िन्छ। 
कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमध्ये कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलकामा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
सबैभन्दा धेरै र महाङ्काल गाउाँपातलकामा सबैभन्दा कम छ जनु क्रमशः १६.५३ र ८.७८ छ । उपत्यकाका 
21 मध्ये 20 वटा स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। थप 
वववरण तातलका १०२ मा छ। 

तातलका १०२: भौगोतलक क्षते्र अनसुार प्राथतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

25.55 30.83 16.53 40.28 40.28 
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वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

जगुल गापा िानीिोला गापा कागेर्श्री मनोहरा नपा मनहरी गापा मनहरी गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो 
अनपुात 

9.99 7.99 8.78 10.92 7.99 

तल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

तत्रपरुासनु्दरी 
गापा 

(धाठदङ) 
धतुलिेल नपा महाङ्काल गापा माडी नपा धतुलिेल नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

15.56 22.84 7.75 29.36 32.29 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा बढी भएका 
स्थानीय तहहरू 

0 
१ 

(िानीिोला गापा) 
0 7 8 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

47 24 21 19 111 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
१५:१  भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

20 15 20 6 61 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार प्राथतमक तहमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्ये प्राथतमक तहमा सबैभन्दा बढी ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ववग ु
गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम अनपुात गिाजमनुा गाउाँपातलकामा छ जनु क्रमशः २३.०३ र १२.६० 
रहेका छन।् यी दईु बीचको िाडल िुलै देस्िन्छ। कुल ४७ स्थानीय तहमध्ये 20 वटा स्थानीय तहको 
ववद्याथी स्शक्षक अनपुात १५:१ भन्दा कम छ। पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्ये ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात सबैभन्दा बढी िानीिोला गाउाँपातलकामा र सबैभन्दा कम धतुलिेल नगरपातलकामा छ । 
यीनीहरूको बीचमा पतन िूलै िाडल देस्िन्छ। अतत दगुयमका ४ मध्ये २ वटा स्थानीय तहमा  १ जना 
स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पने देस्िन्छ। दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्ये राक्सीराङ 
गाउाँपातलकामा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात सबैभन्दा धेरै र धाठदङको तत्रपरुासनु्दरी गाउाँपातलकामा सबैभन्दा 
कम छ र यीनीहरूवीचको िाडल २७.०७ छ जनु िूलो मातनन्छ। ३९ दगुयम स्थानीय तहमध्ये १६ 
स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ । मध्यम क्षेत्रका ४८ 
स्थानीय तहमध्ये २२ वटा स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथीहरू 
पदयछ। त्यसैगरी, २८ सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमध्ये २२ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा 
१५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। थप वववरण तातलका १०३ मा छ। 
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तातलका १०३: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार प्राथतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

23.03 37.03 40.28 20.64 40.28 

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

ववग ुगापा रास्क्सराि गापा मनहरी गापा हेटौडा उमनपा मनहरी गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो 
अनपुात 

12.60 9.99 8.78 7.99 7.99 

तल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

गिाजमनुा गापा तत्रपरुासनु्दरी 
गापा (धाठदङ) 

महाङ्काल गापा धतुलिेल नपा धतुलिेल नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

10.43 27.04 31.50 12.65 32.29 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा बढी भएका 
स्थानीय तहहरू 

0 4 4 0 8 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

4 35 44 28 111 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
१५:१  भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

2 16 22 22 62 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार प्राथतमक तहमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

प्राथतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्ला क्रममा 
र सो अनपुात सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय 
तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय 
तह गरी चार समूहमा वगीकरण गरी ववद्याथी स्शक्षक अनपुात प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार पवहलो 
३० स्थानीय तहमध्ये ८ स्थानीय तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ भन्दा बढी छ भन े२२ स्थानीय 
तहमा सोभन्दा कम अनपुात रहेको छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमध्य सबैमा १ जना स्शक्षकको भागमा 
३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। त्यसैगरी, तेश्रो ३० मा ३० वटै स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको 
भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। अस्न्तम २९ मा पतन २९ वटै स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको 
भागमा १३ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ।थप वववरण तातलका १०४ र अनसूुची २० मा छ।   
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तातलका १०४: स्थानीय तहको समूह अनसुार प्राथतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

40.28 17.62 14.27 12.08 40.28 

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

मनहरी गापा रुवी भ्याली गापा धनुीबेंशी नपा बेलकोटगढी नपा मनहरी गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो 
अनपुात 

17.65 14.71 12.10 7.99 7.99 

तल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

बेथानचोक गापा 
आमाछोठदङ्मो 
गापा भरतपरु मनपा धतुलिेल नपा धतुलिेल नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

22.63 2.91 2.17 4.09 32.29 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा बढी भएका 
स्थानीय तहहरू 

8       8 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

22 30 30 29 111 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
१५:१  भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

  3 30 29 62 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार तनम्न माध्यतमक तहमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

कुल 74 मा २४ गाउाँपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी र बााँकी ५० 
गाउाँपातलहरूका १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। उक्त ५० मध्ये ६ वटा 
गाउाँपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। ४१ मा १४ 
नगरपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० भन्दा बढी र बााँकी २७ नगरपातलकाहरूमा १ जना 
स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। ४ महानगर/उपमहानगरपातलकामध्ये २ स्थानीय 
तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी र बााँकी २ स्थानीय तहमा १ स्शक्षकको भागमा ३० 
जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। थप वववरण तातलका १०५ मा छ। 

तातलका १०५: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो अनपुात 67.80 52.59 41.20 67.80 



82 
 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

मातथल्लो अनपुात भएको स्थानीय तह मनहरी गापा दधुौली नपा भरतपरु मनपा मनहरी गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो अनपुात 11.70 14.97 21.11 11.70 

तल्लो अनपुात भएको स्थानीय तह 
गोसाईकुण्ड 

गापा दस्क्षणकाली नपा कािमाण्डौं मनपा गोसाईकुण्ड गापा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको तभन्नता 56.10 37.62 20.09 56.10 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ भन्दा 
बढी भएका स्थानीय तहहरू 

24 14 2 40 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ भन्दा 
कम भएका स्थानीय तहहरू 

50 27 2 79 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात १५:१  भन्दा 
कम भएका स्थानीय तहहरू 

6 
1  

दस्क्षणकाली नपा 0 7 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार तनम्न माध्यतमक तहमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वहमाली क्षेत्रमा 47 मध्ये १२ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी 
र बााँकी ३५ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। पहाडी 
क्षेत्रका २५ मा ५ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० भन्दा बढी र बााँकी २० स्थानीय तहमा 
१ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। त्यसैगरी कािमाण्डौं उपत्यकाका २१ मा 
२ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी र बााँकी १९ स्थानीय तहमा १ 
जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका २६ मा २१ स्थानीय 
तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी र बााँकी ५ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको 
भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। यस तथ्यबाट कािमाण्डौं उपत्यका र पहाडी क्षेत्रका स्थानीय 
तहमा चावहने भन्दा बढी स्शक्षकहरू काययरत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १०६ मा छ। 

तातलका १०६: भौगोतलक क्षते्र अनसुार तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

57.82 39.97 38.19 67.80 67.80 

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

बेनीघाट रोराि 
गापा बनेपा नपा चन्िातगरी नपा मनहरी गापा मनहरी गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो 
अनपुात 

11.70 15.13 12.00 18.59 11.70 
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वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

तल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

गोसाईकुण्ड 

गापा धतुलिेल नपा महाङ्काल गापा सनुकोसी  गापा 
(तसन्धलुी) 

गोसाईकुण्ड 

गापा 

मातथल्लो र तल्लो 
अनपुातको तभन्नता 

4.94 2.64 3.18 3.65 5.79 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा बढी भएका 
स्थानीय तहहरू 

12 5 2 21 40 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

35 20 19 5 79 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
१५:१  भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

3 1 4 0 8 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार तनम्न माध्यतमक तहमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

अतत दगुयम क्षेत्रमा ४ मा ३ तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी र बााँकी १ 
स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। दगुयम क्षेत्रका ३९ मा १० 
स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० भन्दा बढी र बााँकी २९ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको 
भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। त्यसैगरी मध्यम क्षेत्रका ४८ मा १७ स्थानीय तहमा १ जना 
स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी र बााँकी ३१ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० 
जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका २८ मा १० स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको 
भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी र बााँकी १८ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा 
कम ववद्याथी पदयछ। थप वववरण तातलका १०७ मा छ। 

तातलका १०७: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

41.17 52.59 67.80 45.88 67.80 

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

ितनयाबास गापा दधुौली नपा मनहरी गापा रािी नपा मनहरी गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो 
अनपुात 

27.81 11.70 12.00 14.97 11.70 

तल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

रुवी भ्याली गापा गोसाईकुण्ड गापा महाङ्काल गापा दस्क्षणकाली नपा गोसाईकुण्ड 

गापा 
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वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

13.36 40.89 55.80 30.91 56.10 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा बढी भएका 
स्थानीय तहहरू 

3 10 17 10 40 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

1 29 31 18 79 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
१५:१  भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

0 3 3 1 7 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार तनम्न माध्यतमक तहमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई मातथल्लो क्रममा 
र सो अनपुात सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई 
रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
गरी चार समूहमा वगीकरण गरी ववद्याथी स्शक्षकको अनपुात यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। पवहलो ३० मा 
३० वटै स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी परेको देस्िन्छ भने 
दोश्रो ३० मा १० स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी र बााँकी २० 
स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी रहेको देस्िन्छ। तर तेश्रो  चौथाइका 
30 मा 30 र अस्न्तम २९ मा 29 वटै स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा 
कम ववद्याथी परेको देस्िन्छ। अस्न्तम २९ स्थानीय तहका २९ मध्ये ७ वटामा त  १ जना स्शक्षकको 
भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी परेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १०८ र अनसूुची २० मा छ। 

तातलका १०८: स्थानीय तहको समूह अनसुार तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

67.80 32.73 25.42 20.56 67.80 

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

मनहरी गापा तीनपाटन 
गापा 

चौतारा 
सााँगाचोकगढी 
नपा 

मकवानपरुगढी 
गापा मनहरी गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो अनपुात 32.85 25.51 21.04 11.70 11.70 
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वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

तल्लो अनपुात भएको स्थानीय 
तह 

कीततयपरु नपा ककनी गापा रामेछाप नपा गोसाईकुण्ड 
गापा गोसाईकुण्ड गापा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

34.95 7.22 4.38 8.86 56.10 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा बढी भएका 
स्थानीय तहहरू 

30 10     40 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

  20 30 29 79 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
१५:१  भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

      7 7 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

कुल 74 मा २६ गाउाँपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी र बााँकी ४८ 
गाउाँपातलहरूका १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। उक्त ४८ मध्ये ५ वटा 
गाउाँपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। त्यसैगरी, ४१ मा ५ 
नगरपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० भन्दा बढी र ३६ नगरपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको 
भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। उक्त ३६ मध्ये १८ नगरपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको 
भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। ४ महानगर/उपमहानगरपातलकामध्ये १ मा १ जना स्शक्षकको 
भागमा ३० जनाभन्दा बढी, २ मा  १ स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ।  थप वववरण 
तातलका १०९ मा छ। 

तातलका १०९: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगर 
पातलका प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो अनपुात 76.33 44.40 39.96 76.33 

मातथल्लो अनपुात भएको स्थानीय तह महाभारत गापा दधुौली नपा हेटौडा उमनपा महाभारत गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो अनपुात 10.64 6.97 9.79 6.97 

तल्लो अनपुात भएको स्थानीय तह तलि ुगापा धतुलिेल नपा कािमाण्डौं मनपा धतुलिेल नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको तभन्नता 65.69 37.43 30.17 69.36 
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वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगर 
पातलका प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ भन्दा 
बढी भएका स्थानीय तहहरू 

26 5 1 32 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ भन्दा 
कम भएका स्थानीय तहहरू 

48 36 3 87 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात १५:१  भन्दा 
कम भएका स्थानीय तहहरू 

5 18 2 25 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वहमाली क्षेत्रका ४७ मा १४ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी र 
बााँकी ३३ स्थानीय तहहरूका १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। पहाडी 
क्षेत्रका २५ मा २२ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। 
त्यसैगरी कािमाण्डौं उपत्यकाका २१ मा १८ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा 
कम ववद्याथी पदयछ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका २६ मा १२ स्थानीय तहहरूमा  १ जना स्शक्षकको भागमा 
३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ।  थप वववरण तातलका ११० मा छ। 

तातलका ११०: भौगोतलक क्षते्र अनसुार माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं 
उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो अनपुात 47.29 76.33 30.34 59.87 76.33 

मातथल्लो अनपुात भएको स्थानीय 
तह 

दोरम्बा गापा महाभारत गापा कागेर्श्री 
मनोहरा नपा 

बाग्मती  गापा 
(मकवानपरु) 

महाभारत 

गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो अनपुात 14.27 6.97 8.02 15.07 6.97 

तल्लो अनपुात भएको स्थानीय तह 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) धतुलिेल नपा नागाजुयन नपा िैरहनी नपा धतुलिेल नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

33.02 69.36 22.32 44.80 69.36 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ 
भन्दा बढी भएका स्थानीय तहहरू 

14 3 1 14 32 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ 
भन्दा कम भएका स्थानीय तहहरू 

33 22 20 12 87 
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वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं 
उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात १५:१  

भन्दा कम भएका स्थानीय तहहरू 
2 5 18 0 25 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

अतत दगुयम क्षेत्रका ४ मा २ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी 
पदयछ। त्यसैगरी दगुयम क्षेत्रका ३९ मा २७ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा 
कम ववद्याथी पदयछ। मध्यम क्षेत्रका ४८ मा ३४ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० 
जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ भने सगुम क्षेत्रका २६ मा २४ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा 
३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ।  थप वववरण तातलका १११ मा छ। 

तातलका १११: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

31.65 76.33 59.87 39.96 76.33 

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

ववग ुगापा महाभारत गापा बाग्मती  गापा 
(मकवानपरु) हेटौडा उमनपा महाभारत गापा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो 
अनपुात 

21.14 14.27 10.64 6.97 6.97 

तल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

गिाजमनुा गापा सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) तलि ुगापा धतुलिेल नपा धतुलिेल नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

10.51 62.06 49.23 32.99 69.36 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा बढी भएका 
स्थानीय तहहरू 

2 12 14 4 32 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

2 27 34 24 87 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
१५:१  भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

0 1 6 19 26 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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४. स्थानीय तहको समूह अनसुार माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा 
र सो अनपुात सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तह पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी 
सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार 
वगयमा वगीकरण गरी ववद्याथी स्शक्षक अनपुात यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० मा 30 
स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी रहेको देस्िन्छ। तर, दोश्रो ३० 
स्थानीय तहका 30 मा  28 स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी 
परेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० मा ३० वटै र अस्न्तम २९ मा २९ वटै स्थानीय तहहरूमा तहहरूमा १ जना 
स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। यसका अततररक्त, अस्न्तम २९ स्थानीय तहका २९ 
मा 27 स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी पदयछ। थप वववरण 
तातलका ११२ र अनसूुची 2१ मा छ। 

तातलका ११२: स्थानीय तहको समूह अनसुार माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो अनपुात 76.33 30.34 23.09 15.94 76.33 

मातथल्लो अनपुात भएको स्थानीय तह महाभारत गापा कागेर्श्री मनोहरा 
नपा 

ज्वालामूिी 
गापा 

तामाकोसी 
गापा 

महाभारत 

गापा 
ववद्याथी स्शक्षक तल्लो अनपुात 30.76 23.40 16.07 6.97 6.97 

तल्लो अनपुात भएको स्थानीय तह मेलिु गापा िानीिोला गापा रत्ननगर नपा धतुलिेल नपा धतुलिेल नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको तभन्नता 45.57 6.94 7.02 8.97 69.36 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ भन्दा 
बढी भएका स्थानीय तहहरू 

30 2     32 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ भन्दा 
कम भएका स्थानीय तहहरू 

  28 30 29 87 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात १५:१  भन्दा 
कम भएका स्थानीय तहहरू 

      27 27 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

कुल 74 मा २१ गाउाँपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी र २४ 
गाउाँपातलहरूका १ जना स्शक्षकको भागमा १५ देस्ि २९ जनाभन्दा ववद्याथी पदयछ। त्यसैगरी, ४१ मा 
१३ नगरपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी र १० नगरपातलकाहरूमा 
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१ जना स्शक्षकको भागमा १५ देस्ि २९ जनाभन्दा ववद्याथी पदयछ। ४ महानगर/उपमहानगरपातलकामध्ये 
१ मा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी,  १ मा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ 
देस्ि २९ जनाभन्दा ववद्याथी र बााँकी २ मा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी पदयछ। 
थप वववरण तातलका ११३ मा छ। 

तातलका ११३: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

184.67 293.00 55.35 293.00 

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) थाहा नपा हेटौडा उमनपा थाहा नपा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो अनपुात 3.20 1.53 12.91 1.53 

तल्लो अनपुात भएको स्थानीय 
तह 

गोकुलगिा गापा नमोबदु्ध नपा कािमाण्डौं मनपा नमोबदु्ध नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

181.47 291.47 42.44 291.47 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ 
भन्दा बढी भएका स्थानीय 
तहहरू 

25 18 2 45 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात ३०:१ 
भन्दा कम भएका स्थानीय 
तहहरू 

45 23 2 70 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात १५:१  

भन्दा कम भएका स्थानीय 
तहहरू 

21 13 1 35 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वहमाली क्षेत्रका ४७ मा ३ स्थानीय तह आमाछोठदङ्मो, गोसाईंकुण्ड र नौकुण्ड गाउाँपातलकामा उच्च 
माध्यतमक तहको ववद्यालय भएको देस्िदैन। बाकी ४४ मा १८ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको 
भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी र १३ स्थानीय तहहरूका १ जना स्शक्षकको भागमा १५ देस्ि २९ 
जनाभन्दा ववद्याथी पदयछ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका २५ मा ८ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको 
भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी र ७ नगरपातलकाहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ देस्ि २९ 
जनाभन्दा ववद्याथी पदयछ। कािमाण्डौं उपत्यकाका २१ मा ९ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा 
१५ जनाभन्दा कम ववद्याथी,  ६ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ देस्ि २९ जनाभन्दा 
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ववद्याथी र बााँकी १० मा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी पदयछ। थप वववरण 
तातलका ११४ मा छ। 

तातलका ११४: भौगोतलक क्षते्र अनसुार उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं 
उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

184.67 136.67 101.25 293.00 293.00 

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

तत्रपरुासनु्दरी 
गापा 

(तसन्धपुाल्चोक) 
तारकेर्श्र गापा गोकणेर्श्र नपा थाहा नपा थाहा नपा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो 
अनपुात 

3.20 1.53 4.43 7.56 1.53 

तल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

गोकुलगिा गापा नमोबदु्ध नपा मध्यपरु तथमी 
नपा 

हररहरपरुगढी 
गापा नमोबदु्ध नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

181.47 135.14 96.82 285.44 291.47 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा बढी भएका 
स्थानीय तहहरू 

13 10 6 15 45 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

31 15 15 10 69 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
१५:१  भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

18 8 9 2 23 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

अतत दगुयम क्षेत्रका ४ मा १ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी र ३ 
स्थानीय तहहरूका १ जना स्शक्षकको भागमा १५ देस्ि २९ जनाभन्दा ववद्याथी पदयछ। त्यसैगरी, दगुयम 
क्षेत्रका ३९ मा ४ स्थानीय तहमा उच्च मा.वव. रहेका छैनन।् बााँकी ३५ मा २३ स्थानीय तहहरूमा १ 
जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी र १२ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा 
३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी पदयछ। मध्यम क्षेत्रका ४८ मा १४ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा 
१५ जनाभन्दा कम ववद्याथी,  १३ स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ देस्ि २९ जनाभन्दा 
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ववद्याथी र बााँकी २१ मा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी पदयछ। थप वववरण 
तातलका ११५ मा छ। 

तातलका ११५: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

24.33 184.67 293.00 101.25 293.00 

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

रुवी भ्याली गापा 
तत्रपरुासनु्दरी 

गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

थाहा नपा गोकणेर्श्र नपा थाहा नपा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो 
अनपुात 

9.68 3.20 1.53 4.00 1.53 

तल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

ितनयाबास गापा गोकुलगिा गापा नमोबदु्ध नपा धतुलिेल नपा नमोबदु्ध नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

14.65 181.47 291.47 97.25 291.47 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा बढी भएका 
स्थानीय तहहरू 

0 12 21 12 45 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

4 23 27 16 70 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
१५:१  भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

1   14 8 23 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो 
क्रममा र सो अनपुात सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा रहने क्रम अनसुार सबै स्थानीय 
तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय 
तह गरी चार वगयमा वगीकरण गरी ववद्याथी स्शक्षक अनपुात यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार पवहलो 
३० मा 30 स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी रहेको देस्िन्छ। 
तर, दोश्रो ३० मा १५ स्थानीय तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी र १५ स्थानीय 
तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा कम ववद्याथी परेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० मा ११ 
स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी र १९ स्थानीय तहमा १ जना 
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स्शक्षकको भागमा १५ देस्ि २९ जनासम्म ववद्याथी परेको देस्िन्छ। अस्न्तम २९ मा २९ स्थानीय 
तहहरूमा १ जना स्शक्षकको भागमा १५ जनाभन्दा कम ववद्याथी परेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
११६ र अनसूुची २१ मा छ। 

तातलका ११६: स्थानीय तहको समूह अनसुार उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

ववद्याथी स्शक्षकको मातथल्लो 
अनपुात 

293.00 41.14 22.23 12.69 293.00 

मातथल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

थाहा नपा ज्वालामूिी गापा बनेपा नपा 
बढुातनलकण्ि 

नपा थाहा नपा 

ववद्याथी स्शक्षक तल्लो 
अनपुात 

42.13 23.78 12.81 1.53 1.53 

तल्लो अनपुात भएको 
स्थानीय तह 

चौंरीदेउराली 
गापा गौरीशङ्कर गापा बागमती गापा 

(लतततपरु) 
नमोबदु्ध नपा नमोबदु्ध नपा 

मातथल्लो र तल्लो अनपुातको 
तभन्नता 

250.87 17.36 9.42 11.16 291.47 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा बढी भएका 
स्थानीय तहहरू 

30 15     45 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
३०:१ भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

  15 30 29 74 

ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 
१५:१  भन्दा कम भएका 
स्थानीय तहहरू 

    11 29 40 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 

च. दतलत ववद्याथी 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार दतलत ववद्याथीको वववरण 

गाउाँपातलकाहरूमा ४ हजार ९ सय ९१ जना दतलत बालबातलकाहरू प्रारस्म्भक बाल ववकास/नसयरी कक्षामा 
अध्ययरत देस्िन्छ। यी कक्षाहरू कक्षा १ भन्दा मतुनको कक्षाहरू भएको हनुाले त्यसलाई छोटकरीमा 
जनाउनको लातग यहााँ त्यसलाई कक्षा ० भतनएको छ। नगरपातलकाहरूमा ५ हजार ३८ जना दतलत 
बालबातलकाहरू प्रारस्म्भक बाल ववकास/नसयरी कक्षामा अध्ययरत देस्िन्छ भने 
महानगर/उपमहानगरपातलकामा २ हजार २ सय २४ जना बालबातलकाहरू उक्त कक्षामा अध्ययरत 
देस्िन्छ। त्यसैगरी, गाउाँपातलकाहरूमा कक्षा १ देस्ि १२ सम्ममा कुल ४५ हजार ७ सय ५३ जना 
दतलत ववद्याथीहरू अध्ययनरत छन ्भन ेनगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा क्रमशः ३९ 
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हजार ३ सय ७० जना र १७ हजार ९ सय ४७ जना अध्ययनरत छन।् थप वववरण तातलका ११७ मा 
छ। 

तातलका ११७: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार दतलत ववद्याथी 
वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

कक्षा ०1 मा बातलकाको बातलकाको सङ्ग््या 2442 2374 1068 5884 

कक्षा ० मा बालकको बातलकाको सङ्ग््या 2549 2664 1156 6369 

कक्षा ० मा जम्मा बालबातलका 4991 5038 2224 12253 

कक्षा १-१२ मा बातलकाको सङ्ग््या  23969 20694 9301 53964 

कक्षा १-१२ मा बालकको सङ्ग््या  21784 18676 8646 49106 

कक्षा १-१२ मा जम्मा बालबातलका 45753 39370 17947 103070 

स्रोतः सामास्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को “शैस्क्षक सूचना २०७५” मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार दतलत ववद्याथीको वववरण 

वहमाली क्षेत्रमा ४ हजार ९१ जना दतलत बालबातलकाहरू प्रारस्म्भक बाल ववकास/नसयरी कक्षामा अध्ययरत 
देस्िन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा १ हजार ६ सय ९५ जना दतलत बालबातलकाहरू उक्त कक्षामा अध्ययरत 
देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकामा १ हजार ९ सय १७ जना दतलत बालबातलकाहरू उक्त कक्षामा 
अध्ययरत देस्िन्छ भने तभत्री मधेशमा ४ हजार ५ सय ५० जना दतलत बालबातलकाहरू उक्त तहमा 
अध्ययरत देस्िन्छ। त्यसैगरी, वहमाली क्षेत्रमा ३३ हजार ४ सय ९९ जना, पहाडी क्षेत्रमा,  १३ हजार 
४ सय २ जना, कािमाण्डौं उपत्यकामा १३ हजार ७ सय १४ जना र तभत्र  मधेशमा ४२ हजार ४ सय 
५५ जना दतलत बालबातलकाहरू कक्षा १ देस्ि १२ सम्ममा अध्ययरत देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
११८ मा छ। 

तातलका ११८: भौगोतलक क्षते्र अनसुार दतलत ववद्याथी 
वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

कक्षा ० मा बातलकाको बातलकाको सङ्ग््या 2003 867 893 2121 5884 

कक्षा ० मा बालकको बातलकाको सङ्ग््या 2088 828 1024 2429 6369 

कक्षा ० मा जम्मा बालबातलका 4091 1695 1917 4550 12253 

कक्षा १-१२ मा बातलकाको सङ्ग््या  17536 7127 6945 22356 53964 

कक्षा १-१२ मा बालकको सङ्ग््या  15963 6275 6769 20099 49106 

कक्षा १-१२ मा जम्मा बालबातलका 33499 13402 13714 42455 103070 

स्रोतः सामास्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को “शैस्क्षक सूचना २०७५” मा आधाररत 

                                                           
1 प्रारस्म्भक बाल ववकास र नसयरी लगायतका पूवय प्राथतमक तहका कक्षाहरू 
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३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार दतलत ववद्याथीको वववरण 

अतत दगुयम क्षेत्रका ४ स्थानीय तहमा २ सय २९ जना, दगुयम क्षेत्रमा ३ हजार ३५ जना, मध्यम क्षेत्रमा 
४ हजार ४ सय १० जना र सगुम क्षेत्रमा ४ हजार ५ सय ७९ जना दतलत बालबातलकाहरू प्रारस्म्भक 
बाल ववकास/नसयरी कक्षामा अध्ययरत देस्िन्छ। अतत दगुयम क्षेत्रका ४ स्थानीय तहमा १ हजार ६ सय 
७८ जना, दगुयम क्षेत्रमा २७ हजार ३ सय र २८ जना, मध्यम क्षेत्रमा १७ हजार ८ सय ४० जना र 
सगुम क्षेत्रमा ३६ हजार १ सय ८१ जना दतलत बालबातलकाहरू कक्षा १ देस्ि १२ सम्ममा अध्ययरत 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ११९ मा छ। 

तातलका ११९: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार दतलत ववद्याथी 
वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

कक्षा ० मा बातलकाको बातलकाको सङ्ग््या 110 1453 2128 2193 5884 

कक्षा ० मा बालकको बातलकाको सङ्ग््या 119 1582 2282 2386 6369 

कक्षा ० मा जम्मा बालबातलका 229 3035 4410 4579 12253 

कक्षा १-१२ मा बातलकाको सङ्ग््या  834 14240 20043 18847 53964 

कक्षा १-१२ मा बालकको सङ्ग््या  844 13088 17840 17334 49106 

कक्षा १-१२ मा जम्मा बालबातलका 1678 27328 37883 36181 103070 

स्रोतः सामास्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को “शैस्क्षक सूचना २०७५” मा आधाररत 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार दतलत ववद्याथीको वववरण 

कक्षा १-१२ मा अध्ययरत दतलत बालबातलकाको सङ्ग््या सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा 
मातथल्लो क्रममा र सो सङ्ग््या सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार प्रारस्म्भक बाल ववकास/नसयरी कक्षामा 
पवहलो ३० स्थानीय तहमा ७ हजार ५ सय १२ जना, दोश्रो ३० स्थानीय तहमा २ हजार ५ सय ५६ 
जना, तेश्रो ३० स्थानीय तहमा ६ हजार ५ सय ९ जना र अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा २ हजार ५ सय 
६६ जना दतलत बालबातलकाहरू अध्ययरत देस्िन्छ। त्यसैगरी, कक्षा १-१२ मा पवहलो ३० स्थानीय 
तहमा ६४ हजार ८ सय ३९ जना, दोश्रो ३० स्थानीय तहमा २० हजार ९ सय १० जना, तेश्रो ३० 
स्थानीय तहमा १२ हजार ३ सय ३१ जना र अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा ४ हजार ९ सय ९० जना 
दतलत बालबातलकाहरू अध्ययरत देस्िन्छ।थप वववरण तातलका १२० र अनसूुची २२ मा छ। 
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तातलका १२०: स्थानीय तहको समूह अनसुार दतलत ववद्याथय 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश  

कक्षा ० मा बातलकाको बातलकाको सङ्ग््या 3543 1262 739 340 5884 

कक्षा ० मा बालकको बातलकाको सङ्ग््या 3969 1305 746 349 6369 

कक्षा ० मा जम्मा बालबातलका 7512 2567 1485 689 12253 

कक्षा १-१२ मा बातलकाको सङ्ग््या  34036 10853 6509 2566 53964 

कक्षा १-१२ मा बालकको सङ्ग््या  30803 10057 5822 2424 49106 

कक्षा १-१२ मा जम्मा बालबातलका 64839 20910 12331 4990 103070 

स्रोतः सामास्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को “शैस्क्षक सूचना २०७५” मा आधाररत 

छ. जनजातत ववद्याथी 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार जनजातत ववद्याथीको वववरण 

गाउाँपातलकाहरूमा ३३ हजार ५ सय १६ जना, नगरपातलकाहरूमा २४ हजार ८ सय ५५ जना र 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा ७ हजार ५ सय ९७ जना जनजातत बालबातलकाहरू प्रारस्म्भक बाल 
ववकास/नसयरी कक्षामा अध्ययरत देस्िन्छ। त्यसैगरी, गाउाँपातलकाहरूमा ३ लाि ३० हजार २ सय २७ 
जना, नगरपातलकाहरूमा २ लाि ११ हजार ७ सय ९३ जना र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा ७७ 
हजार ३ सय ५१ जना जनजातत बालबातलकाहरू कक्षा १ देस्ि १२ सम्ममा अध्ययरत देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका १२१ मा छ। 

तातलका १२१: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार जनजातत ववद्याथी 
वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

कक्षा ० मा बातलकाको बातलकाको सङ्ग््या 16433 12110 3663 32206 

कक्षा ० मा बालकको बातलकाको सङ्ग््या 17083 12745 3934 33762 

कक्षा ० मा जम्मा बालबातलका 33516 24855 7597 65968 

कक्षा १-१२ मा बातलकाको सङ्ग््या  171571 111519 40393 323483 

कक्षा १-१२ मा बालकको सङ्ग््या  158707 100274 36958 295939 

कक्षा १-१२ मा जम्मा बालबातलका 330278 211793 77351 619422 

स्रोतः सामास्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को “शैस्क्षक सूचना २०७५” मा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार जनजातत ववद्याथीको वववरण 

वहमाली क्षेत्रमा १८ हजार ४० जना, पहाडी क्षेत्रमा १० हजार ७ सय ८४ जना, कािमाण्डौं उपत्यकामा 
१२ हजार ८ सय ३० जना र तभत्री मधेशमा २५ हजार ८१ जना जनजातत बालबातलकाहरू प्रारस्म्भक 
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बाल ववकास/नसयरी कक्षामा अध्ययरत देस्िन्छ। त्यसैगरी, वहमाली क्षेत्रमा १ लाि ७३ हजार ७ सय 
७४ जना, पहाडी क्षेत्रमा १ लाि ५ सय ८८ जना,  कािमाण्डौं उपत्यकामा ९४ हजार ८ सय १० जना 
र तभत्री मधेशमा २ लाि ५० हजार २ सय ५० जना जनजातत बालबातलकाहरू कक्षा १ देस्ि १२ 
सम्ममा अध्ययरत देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १२२ मा छ। 

तातलका १२२: भौगोतलक क्षते्र अनसुार जनजातत ववद्याथी 
वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

कक्षा ० मा बातलकाको बातलकाको सङ्ग््या 8771 5366 5818 12251 32206 

कक्षा ० मा बालकको बातलकाको सङ्ग््या 9269 5418 6245 12830 33762 

कक्षा ० मा जम्मा बालबातलका 18040 10784 12063 25081 65968 

कक्षा १-१२ मा बातलकाको सङ्ग््या  90793 53084 49302 130304 323483 

कक्षा १-१२ मा बालकको सङ्ग््या  82981 47504 45508 119946 295939 

कक्षा १-१२ मा जम्मा बालबातलका 173774 100588 94810 250250 619422 

स्रोतः सामास्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को “शैस्क्षक सूचना २०७५” मा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार जनजातत ववद्याथीको वववरण 

अतत दगुयम क्षेत्रमा १ हजार ५ सय १६ जना, दगुयम क्षेत्रमा १६ हजार ३ सय २४ जना, मध्यम क्षेत्रमा 
२६ हजार ३ सय ५३ जना र सगुम क्षेत्रमा २१ हजार ७ सय ७५ जना जनजातत बालबातलकाहरू 
प्रारस्म्भक बाल ववकास/नसयरी कक्षामा अध्ययरत देस्िन्छ। त्यसैगरी, अतत दगुयम क्षेत्रमा १३ हजार १ सय 
६५ जना, दगुयम क्षेत्रमा १ लाि ७३ हजार ३ सय ५८ जना,  मध्यम क्षेत्रमा २ लाि ४५ हजार २ 
सय ४१ जना र सगुम क्षेत्रमा १ लाि ८७ हजार ६ सय ५८ जना जनजातत बालबातलकाहरू कक्षा १ 
देस्ि १२ सम्ममा अध्ययरत देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १२३ मा छ। 

तातलका १२३: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार जनजातत ववद्याथी 
वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

कक्षा ० मा बातलकाको बातलकाको सङ्ग््या 709 8098 12812 10587 32206 

कक्षा ० मा बालकको बातलकाको सङ्ग््या 807 8226 13541 11188 33762 

कक्षा ० मा जम्मा बालबातलका 1516 16324 26353 21775 65968 

कक्षा १-१२ मा बातलकाको सङ्ग््या  6776 90181 128341 98185 323483 

कक्षा १-१२ मा बालकको सङ्ग््या  6389 83177 116900 89473 295939 

कक्षा १-१२ मा जम्मा बालबातलका 13165 173358 245241 187658 619422 

स्रोतः सामास्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को “शैस्क्षक सूचना २०७५” मा आधाररत 
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४. स्थानीय तहको समूह अनसुार जनजातत ववद्याथी 

कक्षा १-१२ मा अध्ययरत जनजातत बालबातलकाको सङ्ग््या सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई 
सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो सङ्ग््या सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार 
सबै स्थानीय तहलाई रािी मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन गररएको छ। सो अनसुार प्रारस्म्भक बाल ववकास/नसयरी कक्षामा 
पवहलो ३० स्थानीय तहमा ३२ हजार ८१ जना, दोश्रो ३० स्थानीय तहमा १५ हजार २ सय ५१ जना, 
तेश्रो ३० स्थानीय तहमा ११ हजार ७ सय ८५ जना र अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा ६ हजार ५ सय 
२९ जना जनजातत बालबातलकाहरू अध्ययरत देस्िन्छ। त्यसैगरी, कक्षा १-१२ मा पवहलो ३० स्थानीय 
तहमा ३ लाि १८ हजार ४ सय ३० जना, दोश्रो ३० स्थानीय तहमा १ लाि ४६ हजार ९ सय २३ 
जना, तेश्रो ३० स्थानीय तहमा ९९ हजार ७ सय ७५ जना र अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा ५४ हजार २ 
सय ९४ जना जनजातत बालबातलकाहरू अध्ययरत देस्िन्छ।थप वववरण तातलका १२४ र अनसूुची २३ 
मा छ। 

तातलका १२४: स्थानीय तहको समूह अनसुार जनजातत ववद्याथी 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश  

कक्षा ० मा बातलकाको बातलकाको सङ्ग््या 15700 7367 5817 3322 32206 

कक्षा ० मा बालकको बातलकाको सङ्ग््या 16381 7884 5968 3529 33762 

कक्षा ० मा जम्मा बालबातलका 32081 15251 11785 6851 65968 

कक्षा १-१२ मा बातलकाको सङ्ग््या  165341 76956 52775 28411 323483 

कक्षा १-१२ मा बालकको सङ्ग््या  153089 69967 47000 25883 295939 

कक्षा १-१२ मा जम्मा बालबातलका 318430 146923 99775 54294 619422 

स्रोतः सामास्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को “शैस्क्षक सूचना २०७५” मा आधाररत 

३.२ स्वास्थ्य 

क. िोप 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार िोपको अवस्था 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा पूणय िोप प्राि गरेका 1 वर्यमतुनको 
बालवातलकाको प्रततशत क्रमशः 67.8, 67.8 र 34.3 प्रततशत छ भने बीसीजी िोप प्राि बालवातलकाको 
प्रततशत क्रमशः 64.0, 63.7 र 128.0 प्रततशत छ। त्यसैगरी, गाउाँपातलका, नगरपातलका र 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको 
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प्रततशत क्रमशः 56.1, 60.4 र 53.4 प्रततशत छ भने जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-
२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको प्रततशत क्रमशः 69.2, 75.1 र 79.6 प्रततशत छ। थप वववरण 
तातलका १२५ मा छ। 

तातलका १२५: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार िोपको अवस्था 
वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश  

१ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 33655 54271 41385 129311 

पूणय िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
सङ्ग््या 

22826 36775 14183 73784 

पूणय िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
प्रततशत 

67.8 67.8 34.3 57.1 

बीसीजी िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
सङ्ग््या 

21543 34561 52991 109095 

बीसीजी िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
प्रततशत 

64.0 63.7 128.0 84.4 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी १  िोप प्राि १ वर्य 
मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 

25680 41852 31879 99411 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी १  िोप प्राि १ वर्य 
मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 

76.3 77.1 77.0 76.9 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी ३  िोप प्राि १ वर्य 
मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 

24709 41399 28090 94198 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी ३  िोप प्राि १ वर्य 
मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 

73.4 76.3 67.9 72.8 

पोतलयोको िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

24500 41524 27840 93864 

पोतलयोको िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

72.8 76.5 67.3 72.6 

पीसीभी ३ िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

23466 41338 28394 93198 

पीसीभी ३ िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

69.7 76.2 68.6 72.1 

१२-२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 35828 57663 39668 133159 

दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना 
मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 

20084 34804 21175 76063 

दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना 
मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 

56.1 60.4 53.4 57.1 
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वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश  

जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-२३ 
मवहना मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 

24779 43304 31572 99655 

जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-२३ 
मवहना मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 

69.2 75.1 79.6 74.8 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार िोपको अवस्था 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा पूणय िोप प्राि गरेका 1 वर्यमतुनको बालवातलकाको 
प्रततशत क्रमशः 66.6, 67.0 र 43.9 प्रततशत छ भने बीसीजी िोप प्राि बालवातलकाको प्रततशत 
क्रमशः 57.2, 82.6 र 93.3 प्रततशत छ। त्यसैगरी, वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री 
मधेशमा दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको प्रततशत क्रमशः 60.0, 
65.8 र 49.3 प्रततशत छ भने जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत क्रमशः 76.5, 79.7 र 71.2 प्रततशत छ। थप वववरण तातलका १२६ मा 
छ। 

तातलका १२६: भौगोतलक क्षते्र अनसुार िोपको अवस्था 

वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं 
उपत्यका 

तभत्री 
मधेश 

प्रदेश 

१ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 23956 14784 59922 30649 129311 

पूणय िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 15961 9903 26310 21610 73784 

पूणय िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 66.6 67.0 43.9 70.5 57.1 

बीसीजी िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 13693 12212 55929 27261 109095 

बीसीजी िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 57.2 82.6 93.3 88.9 84.4 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी १  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

17418 12434 42978 26581 99411 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी १  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

72.7 84.1 71.7 86.7 76.9 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी ३  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

16839 11202 42110 24047 94198 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी ३  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

70.3 75.8 70.3 78.5 72.8 

पोतलयोको िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 16582 11200 42127 23955 93864 

पोतलयोको िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 69.2 75.8 70.3 78.2 72.6 

पीसीभी ३ िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 16119 10935 42744 23400 93198 
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वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं 
उपत्यका 

तभत्री 
मधेश 

प्रदेश 

पीसीभी ३ िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 67.3 74.0 71.3 76.3 72.1 

१२-२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 22844 14525 65457 30333 133159 

दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

13711 9561 32286 20505 76063 

दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

60.0 65.8 49.3 67.6 57.1 

जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-२३ मवहना 
मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 

17465 11581 46579 24030 99655 

जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-२३ मवहना 
मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 

76.5 79.7 71.2 79.2 74.8 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार िोपको अवस्था 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रमा पूणय िोप प्राि गरेका 1 वर्यमतुनको बालवातलकाको प्रततशत 
क्रमशः 69.6, 67.2 र 67.1 प्रततशत छ भने बीसीजी िोप प्राि बालवातलकाको प्रततशत क्रमशः 
60.8, 62.5 र 62.4 प्रततशत छ। त्यसैगरी, अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रमा दादरुा/रूबेला 
२ िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको प्रततशत क्रमशः 55.2, 56.5 र 59.2 प्रततशत 
छ भने जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको प्रततशत क्रमशः 
68.4, 69.2 र 73.3 प्रततशत छ। थप वववरण तातलका १२७ मा छ। 

तातलका १२७: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार िोपको अवस्था 
वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

१ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 1423 17147 30549 80192 129311 

पूणय िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 991 11528 20506 40759 73784 

पूणय िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 69.6 67.2 67.1 50.8 57.1 

बीसीजी िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 865 10715 19074 78441 109095 

बीसीजी िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 60.8 62.5 62.4 97.8 84.4 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी १  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

978 12542 23985 61906 99411 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी १  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

68.7 73.1 78.5 77.2 76.9 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी ३  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

995 12022 22746 58435 94198 
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वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी ३  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

69.9 70.1 74.5 72.9 72.8 

पोतलयोको िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
सङ्ग््या 

979 11882 22653 58350 93864 

पोतलयोको िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
प्रततशत 

68.8 69.3 74.2 72.8 72.6 

पीसीभी ३ िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
सङ्ग््या 

995 11519 21724 58960 93198 

पीसीभी ३ िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
प्रततशत 

69.9 67.2 71.1 73.5 72.1 

१२-२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 1575 17723 31002 82859 133159 

दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

870 10020 18368 46805 76063 

दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

55.2 56.5 59.2 56.5 57.1 

जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-२३ मवहना 
मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 

1078 12262 22720 63595 99655 

जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-२३ मवहना 
मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 

68.4 69.2 73.3 76.8 74.8 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार िोपको अवस्था 

पूणय िोप प्राि गरेका 1 वर्यमतुनको बालवातलकाको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई तसरानमा 
र सबैभन्दा कम प्रततशत भएको स्थानीय तहलाई पूछारमा राख्न ेक्रममा सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको 
मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार भागमा 
वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहहरूमा पूणय िोप 
प्राि गरेका 1 वर्यमतुनको बालवातलकाको प्रततशत क्रमशः 89.4, 70.1, 63.0 र ३०.४ प्रततशत छ 
भने बीसीजी िोप प्राि बालवातलकाको प्रततशत क्रमशः 78.3, 75.1, 57.5 र १०६.४ प्रततशत छ। 
त्यसैगरी, उक्त स्थानीय तहहरूमा दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको 
प्रततशत क्रमशः 64.2, 64.3, 58.7 र ४८.२ प्रततशत छ भने जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि 
१२-२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको प्रततशत क्रमशः 77.8, 78.1, 72.2 र ७२.७ प्रततशत छ। 
थप वववरण तातलका १२८ मा र अनसूुची २४ छ। 
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तातलका १२८: स्थानीय तहको समूह अनसुार िोपको अवस्था 

वववरण 

पवहलो ३० 
स्थानीय  

तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय 
तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय 
तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय 

तह 

प्रदेश 

१ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 24479 30059 24957 49816 129311 

पूणय िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 21876 21060 15713 15135 73784 

पूणय िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 89.4 70.1 63.0 30.4 57.1 

बीसीजी िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
सङ्ग््या 

19167 22582 14352 52994 109095 

बीसीजी िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
प्रततशत 

78.3 75.1 57.5 106.4 84.4 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी १  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

21729 19167 18640 35196 94732 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी १  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

88.8 63.8 74.7 70.7 73.3 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी ३  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

21268 21268 18463 31784 92783 

डीपीटी, हेपा.बी र एचआईबी ३  िोप प्राि १ वर्य मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

86.9 70.8 74.0 63.8 71.8 

पोतलयोको िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
सङ्ग््या 

21315 22499 18332 31718 93864 

पोतलयोको िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
प्रततशत 

87.1 74.8 73.5 63.7 72.6 

पीसीभी ३ िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
सङ्ग््या 

20967 21649 18319 32263 93198 

पीसीभी ३ िोप प्राि १ वर्य मतुनको बालबातलकाको 
प्रततशत 

85.7 72.0 73.4 64.8 72.1 

१२-२३ मवहना मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 27987 28957 26191 50024 133159 

दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको 
बालबातलकाको सङ्ग््या 

17963 18607 15363 24130 76063 

दादरुा/रूबेला २ िोप प्राि १२-२३ मवहना मतुनको 
बालबातलकाको प्रततशत 

64.2 64.3 58.7 48.2 57.1 

जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-२३ मवहना 
मतुनको बालबातलकाको सङ्ग््या 

21761 22606 18913 36375 99655 

जापातनज ईन्सेफलाइवटसको िोप प्राि १२-२३ मवहना 
मतुनको बालबातलकाको प्रततशत 

77.8 78.1 72.2 72.7 74.8 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 
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ि. झाडापिाला 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार झाडापिाला र त्यसको उपचारको अवस्था 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा 5 वर्यमतुनको बालवातलकामा 
झाडापिालाको दर प्रततशत क्रमशः 47.85, 26.71 र 6.54 प्रततशत छ भने सोको जीकं र ओआरएस 
ववतधबाट उपचार गररएका बालबातलकाको प्रततशत क्रमशः 46.07, 24.74 र 5.25 प्रततशत छ। थप 
वववरण तातलका १२९ मा छ। 

तातलका १२९: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार झाडापिाला र त्यसको उपचार 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश  

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा सङ्ग््या 169957 271826 194276 636059 

५ वर्य मतुनको पिाला लाग्न ेबालबातलकाको कुल 
सङ्ग््या 

81326 72603 12715 166644 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको दर 47.85 26.71 6.54 26.20 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको उपचार 
(स्जंक र ओआरएस)को सङ्ग््या 

78297 67254 10200 155751 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको उपचार 
(स्जंक र ओआरएस)को प्रततशत 

46.07 24.74 5.25 24.49 

 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार झाडापिाला र त्यसको उपचारको अवस्था 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा 5 वर्यमतुनको बालवातलकामा झाडापिालाको दर 
प्रततशत क्रमशः 50.33, 35.37, 12.10 र 33.31 प्रततशत छ भने सोको जीकं र ओआरएस 
ववतधबाट उपचार गररएका बालबातलकाको प्रततशत क्रमशः 47.76, 34.25, 10.26 र 32.01 
प्रततशत छ। थप वववरण तातलका १३० मा छ। 

तातलका १३०: भौगोतलक क्षते्र अनसुार झाडापिाला र त्यसको उपचार 

वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं 
उपत्यका 

तभत्री 
मधेश 

प्रदेश 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा सङ्ग््या 110920 70067 308973 146099 636059 

५ वर्य मतुनको पिाला लाग्न ेबालबातलकाको कुल 
सङ्ग््या 

55821 24785 37375 48663 166644 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको दर 50.33 35.37 12.10 33.31 26.20 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको उपचार (स्जंक र 
ओआरएस)को सङ्ग््या 

52975 24000 32007 46769 155751 
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वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं 
उपत्यका 

तभत्री 
मधेश 

प्रदेश 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको उपचार (स्जंक र 
ओआरएस)को प्रततशत 

47.76 34.25 10.36 32.01 24.49 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार झाडापिाला र त्यसको उपचारको अवस्था 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रका 5 वर्यमतुनको बालवातलकामा झाडापिालाको दर प्रततशत क्रमशः 
61.72, 52.42, 40.95 र 14.39 प्रततशत छ भने सोको जीकं र ओआरएस ववतधबाट उपचार 
गररएका बालबातलकाको प्रततशत क्रमशः 61.85, 50.06, 38.99 र 12.87 प्रततशत छ। थप 
वववरण तातलका १३१ मा छ। 

तातलका १३१: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार झाडापिाला र त्यसको उपचार 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा सङ्ग््या 7205 84545 148936 395373 636059 

५ वर्य मतुनको पिाला लाग्न ेबालबातलकाको कुल सङ्ग््या 4447 44317 60992 56888 166644 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको दर 61.72 52.42 40.95 14.39 26.20 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको उपचार (स्जंक र 
ओआरएस)को सङ्ग््या 

4456 42322 58074 50899 155751 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको उपचार (स्जंक र 
ओआरएस)को प्रततशत 

61.85 50.06 38.99 12.87 24.49 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार झाडापिाला र त्यसको उपचारको अवस्था 

5 वर्यमतुनको बालवातलकामा झाडापिालाको दर सबैभन्दा धेरै भएको स्थानीय तहलाई तसरानमा र उक्त 
प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी 
सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार 
समूहमा वगीकरण गररएको छ। पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहहरूमा 5 वर्यमतुनको 
बालवातलकामा झाडापिालाको दर क्रमशः 70.33, 45.03, 32.30 र 12.14 प्रततशत छ भने सोको 
जीकं र ओआरएस ववतधबाट उपचार गररएका बालबातलकाको प्रततशत क्रमशः 66.01, 43.88, 31.49 
र 10.47 प्रततशत छ। थप वववरण तातलका १३२ र अनसूुची २५ मा छ। 
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तातलका १३२: स्थानीय तहको समूह अनसुार झाडापिाला र त्यसको उपचार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा सङ्ग््या 65354 84498 117093 369114 636059 

५ वर्य मतुनको पिाला लाग्न ेबालबातलकाको 
कुल सङ्ग््या 

45964 38053 37822 44805 166644 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको दर 70.33 45.03 32.30 12.14 26.20 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको उपचार 
(स्जंक र ओआरएस)को सङ्ग््या 

43140 37076 36876 38659 155751 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको उपचार 
(स्जंक र ओआरएस)को प्रततशत 

66.01 43.88 31.49 10.47 24.49 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

ग. र्श्ास प्रर्श्ास र तनमोतनया 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार र्श्ास प्रर्श्ास र तनमोतनयाको अवस्था 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा 5 वर्यमतुनको प्रतत 1000 बालवातलकामा 
र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या क्रमशः 776.58, 431.66 र 100.52 जना छ भने 5 वर्य मतुनको 
प्रतत 1000 बालबातलकामा तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या क्रमशः 78.18, 35.42 र 11.50 जना छ। 
थप वववरण तातलका १३३ मा छ। 

तातलका १३३: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार र्श्ास प्रर्श्ास र तनमोतनया रोगी 
वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश  

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा सङ्ग््या 169957 271826 194276 636059 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको कुल सङ्या 

131985 117336 19529 268850 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० वालवातलकामा 
र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या 

776.58 431.66 100.52 422.68 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा तनयोतनया 
रोगीको कुल सङ्या 

13287 9627 2235 25149 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० वालवातलकामा 
तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या 

78.18 35.42 11.50 39.54 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार र्श्ास प्रर्श्ास र तनमोतनयाको अवस्था 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा 5 वर्यमतुनको प्रतत 1000 बालवातलकामा र्श्ास 
प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या क्रमशः 865.51, 610.24, 179.63 र 510.54 जना छ भने 5 वर्य 
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मतुनको प्रतत 1000 बालबातलकामा तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या क्रमशः 84.29, 48.98, 14.08 र 
39.54 जना छ। थप वववरण तातलका १३४ मा छ। 

तातलका १३४: भौगोतलक क्षते्र अनसुार र्श्ास प्रर्श्ास र तनमोतनया रोगी 
वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा सङ्ग््या 110920 70067 308973 146099 636059 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको कुल सङ्या 

96002 42758 55500 74590 268850 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० वालवातलकामा 
र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या 

865.51 610.24 179.63 510.54 422.68 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा तनयोतनया 
रोगीको कुल सङ्या 

9349 3432 4349 8019 25149 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० वालवातलकामा 
तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या 

84.29 48.98 14.08 54.89 39.54 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार र्श्ास प्रर्श्ास र तनमोतनयाको अवस्था 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रका 5 वर्यमतुनको प्रतत 1000 बालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको 
सङ्ग््या क्रमशः 950.31, 899.19, 655.34 र 223.53 जना छ भने 5 वर्य मतुनको प्रतत 1000 
बालबातलकामा तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या क्रमशः 99.38, 86.08, 65.67 र 18.65 जना छ। थप 
वववरण तातलका १३५ मा छ। 

तातलका १३५: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार र्श्ास प्रर्श्ास र तनमोतनया रोगी 
वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश  

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा सङ्ग््या 7205 84545 148936 395373 636059 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको कुल 
सङ्या 

6847 76022 97603 88378 268850 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्ग््या 

950.31 899.19 655.34 223.53 422.68 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा तनयोतनया रोगीको कुल 
सङ्या 

716 7278 9781 7374 25149 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० वालवातलकामा तनमोतनया 
रोगीको सङ्ग््या 

99.38 86.08 65.67 18.65 39.54 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 
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४. स्थानीय तहको समूह अनसुार र्श्ास प्रर्श्ास र तनमोतनयाको अवस्था 

5 वर्यमतुनको प्रतत 1000 बालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय 
तहलाई मातथल्लो क्रममा र उक्त सङ्ग््या सबभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम 
अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० 
र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन गरी वववरण प्रस्ततु गररएको छ। पवहलो, दोश्रो, 
तेश्रो र अस्न्तम समूहमा रहेका स्थानीय तहहरूमा 5 वर्यमतुनको प्रतत 1000 बालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्ग््या क्रमशः 1221.11, 670.71, 505.03 र 182.71 जना देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका १३६ र अनसूुची २६ मा छ। 

तातलका १३६: स्थानीय तहको समूह अनसुार र्श्ास प्रर्श्ास रोगी 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्या 

79061 62087 59900 67802 268850 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा सङ्ग््या 64745 81617 118607 371090 636059 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० वालवातलकामा 
र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या 

1221.11 760.71 505.03 182.71 422.68 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

5 वर्यमतुनको प्रतत 1000 बालवातलकामा तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई 
मातथल्लो क्रममा र उक्त सङ्ग््या सबभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा ववभाजन गरी वववरण प्रस्ततु गररएको छ। जस अनसुार पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहहरूमा 5 वर्य मतुनको प्रतत 1000 बालबातलकामा तनमोतनया रोगीको 
सङ्ग््या क्रमशः 124.84, 67.95, 44.52 र 10.59 जना देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १३७ र 
अनसूुची २७ मा छ। 

तातलका १३७: स्थानीय तहको समूह अनसुार तनमोतनया रोगी 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा तनयोतनया 
रोगीको सङ्या 

9122 6132 6415 3480 25149 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा सङ्ग््या 73068 90239 144099 328653 636059 
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वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या 

124.84 67.95 44.52 10.59 39.54 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

घ. क्षय रोग 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार नयााँ क्षय रोगीको अवस्था 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा पतछल्लो पटक क्रमशः 1109, 2612 
र 2397 जना नयााँ क्षय रोगी पवहचान गररएको छ। उक्त सङ्या प्रदेशको कुल नयााँ क्षयरोगी सङ्याको 
क्रमशः 18.13, 42.69 र 39.18 प्रततशत हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका १३८ मा छ। 

तातलका १३८: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार नयााँ क्षय रोगी 
वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश  

नयााँ क्षय रोगीको सङ्ग््या 1109 2612 2397 6118 

नयााँ क्षय रोगीको प्रततशत 18.13 42.69 39.18 100.00 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार नयााँ क्षय रोगीको अवस्था 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा पतछल्ला पटक क्रमशः 604, 407, 3467 र 
1640 जना नयााँ क्षय रोगी पवहचान गररएको छ। उक्त सङ्या प्रदेशको कुल नयााँ क्षयरोगी सङ्याको 
क्रमशः 9.87, 6.65, 56.67 र 26.81 प्रततशत हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका १३९ मा छ। 

तातलका १३९: भौगोतलक क्षते्र अनसुार नयााँ क्षय रोगी 
वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

नयााँ क्षय रोगीको सङ्ग््या 604 407 3467 1640 6118 

नयााँ क्षय रोगीको प्रततशत 9.87 6.65 56.67 26.81 100.00 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार नयााँ क्षय रोगीको अवस्था 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रमा पतछल्ला पटक क्रमशः 32, 508, 983 र 4595 जना 
नयााँ क्षय रोगीहरू पवहचान गररएको छ। उक्त सङ्या प्रदेशको कुल नयााँ क्षयरोगी सङ्याको क्रमशः 
0.52, 8.30, 16.07 र 75.11 प्रततशत हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका १४० मा छ। 
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तातलका १४०: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार क्षय रोगी 
वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश  

नयााँ क्षय रोगीको सङ्ग््या 32 508 983 4595 6118 

नयााँ क्षय रोगीको प्रततशत 0.52 8.30 16.07 75.11 100.00 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार नयााँ क्षय रोगीको अवस्था 

पतछल्लो पटक सबैभन्दा बढी नयााँ क्षयरोगीहरू पवहचान भएका स्थानीय तहलाई सबभन्दा मातथल्लो क्रममा 
र उक्त सङ्ग््या सबभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई सबभन्दा तल्लो स्थानमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय 
तहहरूमा पतछल्लो पटक क्रमशः 4858, 686, 400 र 174 जना नयााँ क्षय रोगीहरू पवहचान गररएको 
छ। उक्त सङ्या प्रदेशको कुल नयााँ क्षयरोगी सङ्याको क्रमशः 79.41, 11.21, 6.54 र 2.84 
प्रततशत हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका १४१  र अनसूुची २८ मा छ। 

तातलका १४१: स्थानीय तहको समूह अनसुार नयााँ क्षय रोगी 

वववरण 
पवहलो ३० स्थानीय 

तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० स्थानीय 
तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

नयााँ क्षय रोगीको सङ्ग््या 4858 686 400 174 6118 

नयााँ क्षय रोगीको प्रततशत 79.41 11.21 6.54 2.84 100.00 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

ङ. स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको उपस्स्थतत 

सरकारी अस्पताल, प्राथतमक स्वास्थ्य केन्ि, सरकारी स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्ि, सामदुावयक 
स्वास्थ्य एकाइ र अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा गैरसरकारी/तनजी स्वास्थ्य संस्था गरी गाउाँपातलका, 
नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा क्रमशः 488, 598 र 1234 वटा स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायक संस्थाहरू सञ्चातलत छन।् उक्त सङ्या प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको कुल 
सङ्याको क्रमशः 21.03, 25.78 र 53.19 प्रततशत हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका १४२ मा 
छ। 

तातलका १४२: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू 

स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश  

सरकारी अस्पताल 1 12 20 33 
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स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश  

सरकारी प्राथतमक स्वास्थ्य केन्ि 15 26 2 43 

सरकारी स्वास्थ्य चौकी 373 242 25 640 

सरकारी शहरी स्वास्थ्य केन्ि   62 48 110 

सरकारी सामदुावयक स्वास्थ्य एकाइ 67 21 2 90 

अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्था 1 8 9 18 

कुल सरकारी स्वास्थ्य संस्था 457 371 106 934 

कुल गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था 31 227 1128 1386 

कुल स्वास्थ्य संस्थाहरू (सबै गरी) 488 598 1234 2320 

प्रततशत 21.03 25.78 53.19 100.00 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको उपस्स्थतत 

सरकारी र गैरसरकारी/तनजी स्वास्थ्य संस्था गरी वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा 
क्रमशः 393, 236, 1398 र 293 वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चातलत छन।् उक्त 
सङ्या प्रदेशको कुल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको क्रमशः 16.94, 10.17, 60.26 र 12.63 
प्रततशत हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका १४३ मा छ। 

तातलका १४३: भौगोतलक क्षते्र अनसुार स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू 

स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

सरकारी अस्पताल 5 2 20 6 33 

सरकारी प्राथतमक स्वास्थ्य केन्ि 11 7 14 11 43 

सरकारी स्वास्थ्य चौकी 245 152 115 128 640 

सरकारी शहरी स्वास्थ्य केन्ि 25 11 48 26 110 

सरकारी सामदुावयक स्वास्थ्य एकाइ 61 14 3 12 90 

अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्था 3 2 10 3 18 

कुल सरकारी स्वास्थ्य संस्था 350 188 210 186 934 

कुल गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था 43 48 1188 107 1386 

कुल स्वास्थ्य संस्थाहरू (सबै गरी) 393 236 1398 293 2320 

प्रततशत 16.94 10.17 60.26 12.63 100.00 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको उपस्स्थतत 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रहरुमा क्रमशः 29, 285, 399 र 1607 वटा स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायक संस्थाहरू सञ्चातलत छन।् उक्त सङ्या प्रदेशको कुल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको क्रमशः 
1.25, 12.28, 17.20 र 69.27 प्रततशत हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका १४४ मा छ। 
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तातलका १४४: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू 

स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश  

सरकारी अस्पताल   2 6 25 33 

सरकारी प्राथतमक स्वास्थ्य केन्ि   6 17 20 43 

सरकारी स्वास्थ्य चौकी 19 211 253 157 640 

सरकारी शहरी स्वास्थ्य केन्ि   3 34 73 110 

सरकारी सामदुावयक स्वास्थ्य एकाइ 7 43 31 9 90 

अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्था   1 4 13 18 

कुल सरकारी स्वास्थ्य संस्था 26 266 345 297 934 

कुल गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था 3 19 54 1310 1386 

कुल स्वास्थ्य संस्थाहरू (सबै गरी) 29 285 399 1607 2320 

प्रततशत 1.25 12.28 17.20 69.27 100.00 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको उपस्स्थतत 

कुल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तह मातथल्लो क्रममा र उक्त सङ्ग््या 
सबभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको 
मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार 
समूह/चौथाइमा वगीकरण गररएको छ। पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहहरूमा क्रमशः 
1725, 285, 193 र 127 वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चातलत छन।् उक्त सङ्या 
प्रदेशको कुल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको क्रमशः 73.92, 12.28, 8.32 र 5.47 प्रततशत 
हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका १४५ र अनसूुची २९ मा छ। 

तातलका १४५: स्थानीय तहको समूह अनसुार स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू 

स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० स्थानीय 
तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

सरकारी अस्पताल 29 3 0 1 33 

सरकारी प्राथतमक स्वास्थ्य केन्ि 19 9 7 8 43 

सरकारी स्वास्थ्य चौकी 204 182 155 99 640 

सरकारी शहरी स्वास्थ्य केन्ि 100 9 0 1 110 

सरकारी सामदुावयक स्वास्थ्य एकाइ 20 39 20 11 90 

अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्था 16 2 0 0 18 
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स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० स्थानीय 
तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

कुल सरकारी स्वास्थ्य संस्था 388 244 182 120 934 

कुल गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था 1327 41 11 7 1386 

कुल स्वास्थ्य संस्थाहरू (सबै गरी) 1715 285 193 127 2320 

प्रततशत 73.92 12.28 8.32 5.47 100.00 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 

३.३ अपािता 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार अपािताको अवस्था 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा कुल अपािता कुल जनसङ्ग््याको क्रमशः 
2.38, 1.58 र 0.09 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। नेपालमा हालसम्म गररएको अभ्यास अनसुार अपाितालाई 
शारीररक अपािता, दृविसम्बन्धी अपािता, सनुाई सम्बन्धी अपािता, श्रवण सम्बन्धी अपािता, स्वर 
बोलाईसम्बन्धी अपािता, मानस्शक अपािता, बौवद्धक अपािता र बह ु अपािता आठदमा वगीकरण गने 
गररन्छ। थप वववरण तातलका १४६ मा छ। 

तातलका १४६: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार अपािताको अवस्था 
अपािताको प्रकार गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

कुल अपािता 35205 39990 13347 88542 

कुल अपािता % 2.38 1.58 0.09 1.63 

शारीररक अपािता 12629 13927 4551 31107 

शारीररक अपािता % 0.85 0.55 0.03 0.57 

दृवि सम्बन्धी अपािता 6413 7747 2807 16967 

दृवि सम्बन्धी अपािता % 0.43 0.31 0.02 0.31 

सनुाई सम्बन्धी अपािता 5441 5997 1901 13339 

सनुाई सम्बन्धी अपािता % 0.37 0.24 0.01 0.25 

श्रवण सम्बन्धी अपािता 792 806 215 1813 

श्रवण सम्बन्धी अपािता % 0.05 0.03 0.00 0.03 

स्वर बोलाई सम्बन्धी अपािता 4460 4617 1511 10588 

स्वर बोलाई सम्बन्धी अपािता % 0.30 0.18 0.01 0.19 

मानतसक अपािता 1737 2737 946 5420 

मानतसक अपािता % 0.12 0.11 0.01 0.10 
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अपािताको प्रकार गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

बौवद्धक अपािता 1071 1302 606 2979 

बौवद्धक अपािता % 0.07 0.05 0.00 0.05 

बह ुअपािता 2662 2857 810 6329 

बह ुअपािता % 0.18 0.11 0.01 0.12 

जम्मा जनसङ्ग््या 1481957 2538611 1413250 5433818 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार अपािताको अवस्था 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौ उपत्यका र तभत्री मधेशमा कुल अपािता कुल जनसङ्ग््याको क्रमशः 2.41, 
1.73, 0.99 र 2.16 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १४७ मा छ। 

तातलका १४७: भौगोतलक क्षते्र अनसुार अपािताको अवस्था 
अपािताको प्रकार वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

कुल अपािता  25315 11288 24318 27621 88542 

कुल अपािता % 2.41 1.73 0.99 2.16 1.63 

शारीररक अपािता  9423 3960 8404 9320 31107 

शारीररक अपािता % 0.90 0.61 0.34 0.73 0.57 

दृवि सम्बन्धी अपािता  4457 2066 4772 5672 16967 

दृवि सम्बन्धी अपािता % 0.42 0.32 0.19 0.44 0.31 

सनुाई सम्बन्धी अपािता  3859 1542 3684 4254 13339 

सनुाई सम्बन्धी अपािता % 0.37 0.24 0.15 0.33 0.25 

श्रवण सम्बन्धी अपािता  531 335 446 501 1813 

श्रवण सम्बन्धी अपािता % 0.05 0.05 0.02 0.04 0.03 

स्वर बोलाई सम्बन्धी 
अपािता  

3077 1398 2681 3432 10588 

स्वर बोलाई सम्बन्धी 
अपािता % 

0.29 0.21 0.11 0.27 0.19 

मानतसक अपािता  1276 740 1805 1599 5420 

मानतसक अपािता % 0.12 0.11 0.07 0.13 0.10 

बौवद्धक अपािता  793 355 925 906 2979 

बौवद्धक अपािता % 0.08 0.05 0.04 0.07 0.05 

बह ुअपािता  1899 892 1601 1937 6329 
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अपािताको प्रकार वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

बह ुअपािता % 0.18 0.14 0.07 0.15 0.12 

जम्मा जनसङ्ग््या 1048717 650996 2455599 1278506 5433818 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार अपािताको अवस्था 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रमा कुल अपािता कुल जनसङ्ग््याको क्रमशः 3.0, 2.45, 2.11 
र 1.22 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १४८ मा छ। 

तातलका १४८: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार अपािताको अवस्था 
अपािताको प्रकार अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

कुल अपािता  1877 18704 28044 39917 88542 

कुल अपािता % 3.00 2.45 2.11 1.22 1.63 

शारीररक अपािता  595 6924 10178 13410 31107 

शारीररक अपािता % 0.95 0.91 0.77 0.41 0.57 

दृवि सम्बन्धी अपािता  363 3367 5093 8144 16967 

दृवि सम्बन्धी अपािता % 0.58 0.44 0.38 0.25 0.31 

सनुाई सम्बन्धी अपािता  345 2936 4047 6011 13339 

सनुाई सम्बन्धी अपािता % 0.55 0.39 0.30 0.18 0.25 

श्रवण सम्बन्धी अपािता  63 447 549 754 1813 

श्रवण सम्बन्धी अपािता % 0.10 0.06 0.04 0.02 0.03 

स्वर बोलाई सम्बन्धी 
अपािता  

212 2333 3556 4487 10588 

स्वर बोलाई सम्बन्धी 
अपािता % 

0.34 0.31 0.27 0.14 0.19 

मानतसक अपािता  88 916 1533 2883 5420 

मानतसक अपािता % 0.14 0.12 0.12 0.09 0.10 

बौवद्धक अपािता  43 471 995 1470 2979 

बौवद्धक अपािता % 0.07 0.06 0.07 0.04 0.05 

बह ुअपािता  168 1310 2093 2758 6329 

बह ुअपािता % 0.27 0.17 0.16 0.08 0.12 

जम्मा 62544 762081 1327112 3282081 5433818 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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४. स्थानीय तहको समूह अनसुार अपािताको अवस्था 

कुल अपािता सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र उक्त प्रततशत सबैभन्दा 
कम भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको 
मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार वगयमा 
ववभाजन गररएको छ। पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहहरूमा कुल अपािता कुल 
जनसङ्ग््याको क्रमशः 3.06, 2.28, 1.80 र 1.22 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
१४९ र अनसूुची ३० मा छ। 

तातलका १४९: स्थानीय तहको समूह अनसुार अपािताको अवस्था 

अपािताको प्रकार 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० स्थानीय 
तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

कुल अपािता  20081 21206 18376 28879 88542 

कुल अपािता % 3.06 2.28 1.80 1.021 1.63 

शारीररक अपािता  7110 7249 6877 9871 31107 

शारीररक अपािता % 1.08 0.78 0.67 0.349 0.57 

दृवि सम्बन्धी अपािता  3702 4512 3174 5579 16967 

दृवि सम्बन्धी अपािता % 0.56 0.49 0.31 0.197 0.31 

सनुाई सम्बन्धी अपािता  3397 3149 2436 4357 13339 

सनुाई सम्बन्धी अपािता % 0.52 0.34 0.24 0.154 0.25 

श्रवण सम्बन्धी अपािता  442 485 296 590 1813 

श्रवण सम्बन्धी अपािता % 0.07 0.05 0.03 0.021 0.03 

स्वर बोलाई सम्बन्धी 
अपािता  

2375 2502 2422 3289 10588 

स्वर बोलाई सम्बन्धी 
अपािता % 

0.36 0.27 0.24 0.116 0.19 

मानतसक अपािता  1024 1119 1102 2175 5420 

मानतसक अपािता % 0.16 0.12 0.11 0.077 0.10 

बौवद्धक अपािता  554 654 667 1104 2979 

बौवद्धक अपािता % 0.08 0.07 0.07 0.039 0.05 

बह ुअपािता  1477 1536 1402 1914 6329 

बह ुअपािता % 0.22 0.17 0.14 0.068 0.12 

जम्मा 656492 928335 1021788 2827203 5433818 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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३.४ लोपोन्मिु जातत 

नेपाल आठदवासी जनजातत महासंघको महासस्चव डा. ओम गरुूङको संयोजकत्वमा गठित जनजातत वगीकरण 
काययदलले साक्षरता दर, पक्की घर, भतूमको स्वातमत्व, व्यवसाय, भार्ा, जनसङ्ग््या तथा स्नातक वा सोभन्दा 
मातथको शैस्क्षक स्स्थततको आधारमा तयार गरेको ‘नपेालका आठदवासी जनजाततहरूको सूची’लाई 
2060।11।18 को संघीय पररर्द् बाट स्वीकृत गररएको तथयो। सो सूचीमा कुसनु्डा, बनकररया, राउटे, 
सरेुल, हाय,ु राजी, वकसान, लेप्चा, मेचे र कुशवाडीया गरी 10 जाततलाई लोपोन्मिु जाततको रूपमा पवहचान 
गररएको छ। सोही सूचीका आधारमा यस प्रदेशका ११ स्थानीय तहमा 2692 जना उक्त जाततको 
मातनसहरूको बसोबास भएको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १५० मा छ। 

तातलका १५०: लोपान्मिु जातत 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम लोपोन्मिु जाततको % लोपोन्मिु जाततको सङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

1 रामेछाप नपा 2.64 754 28612 

2 गोलन्जोर गापा 2.15 415 19329 

3 कमलामाई नपा 1.38 887 64386 

4 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 1.33 285 21473 

5 रोशी गापा 0.15 44 28746 

6 मररण गापा 0.13 35 27822 

7 मन्थली नपा 0.07 31 45416 

8 तीनपाटन गापा 0.06 22 36405 

9 दधुौली नपा 0.05 30 65302 

10 लतलतपरु मनपा 0.02 71 284922 

11 कािमाण्डौं मनपा 0.01 118 975453 

जम्मा 0.17 2692 1597866 

प्रदेश जम्मा 0.05 2692 5433818 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

लोपोन्मिु जाततको सूचीमा रहेकाहरूमध्येबाट स्थानीय तहमा पवहचान गररएका लोपान्मिु जाततहरूको 
वववरण तातलका १५१ मा छ। 

तातलका १५१: लोपोन्मिु जाततहरू 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम लोपोन्मिु जातजातत सङ्ग््या 

1 तसन्धलुी कमलामाई नगरपातलका हाय ु 887 

2 रामेछाप रामेछाप नगरपातलका हाय ु 754 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम लोपोन्मिु जातजातत सङ्ग््या 

3 तसन्धलुी गोलन्जोर गाउाँपातलका हाय ु 415 

4 तसन्धलुी सनुकोसी गाउाँपातलका हाय ु 285 

5 लतलतपरु लतलतपरु महानगरपातलका लेप्चा 71 

6 काभ्रपेलाञ्चोक रोशी गाउाँपातलका हाय ु 44 

7 कािमाण्डौं कािमाण्डौं महानगरपातलका हाय ु 41 

लेप्चा 29 

मेचे 28 

राजी 20 

8 तसन्धलुी मरीण गाउाँपातलका हाय ु 35 

9 रामेछाप मन्थली नगरपातलका हाय ु 31 

10 तसन्धलुी दधुौली नगरपातलका हाय ु 30 

11 तसन्धलुी तीनपाटन गाउाँपातलका हाय ु 22 

  जम्मा 2692 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३.५ तसमान्तकृत समदुाय 

नेपालका आठदवासी जनजाततहरूको सूची अनसुार माझी, तसयार, ल्होमी (स्शङसावा), थदुान, धानकु, चेपाङ, 
सतार(सन्थाल), थामी, झागड, बोटे, दनुवुार र बराम ुगरी 12 जाततलाई अतत तसमान्तकृत समूहको रूपमा 
पवहचान गररएको छ। त्यसैगरी, सोही सूचीमा सनवुार, थारू, तामाङ, भजेुल, कुमाल, राजबंशी, गन्गाई, 
तधमाल, भोटे, दराई, ताजपरुरया, पहरी, तोक्पेगोला, वि, मगुाल, लाके, ल्होपा, दरुा र बालङु गरी 20 
जाततलाई तसमान्तकृत समूहको रूपमा पवहचान गररएको छ।  

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार तसमान्तकृत समदुायको अवस्था 

राविय जनगणनाबाट प्राि जातजाततको तथ्यांकको ववश्लरे्णबाट गाउाँपातलकाहरूमा अतततसमान्तकृत समूह 
5.75 प्रततशत र तसमान्तकृत समूह 41.28 प्रततशत गरी कुल 47.03 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको 
बसोबास भएको देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूमा 3.03 प्रततशत अतत तसमान्तकृत र 20.35 
प्रततशत तसमान्तकृत गरी कुल 23.39 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास भएको देस्िन्छ। 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा 0.69 प्रततशत अतत तसमान्तकृत 13.10 प्रततशत गरी कुल 13.79 
प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास भएको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १५२ र अनसूुची ३१ मा 
छ। 
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तातलका १५२: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सीमान्तकृत समदुाय 

तसमान्त समूहको प्रकार गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

अतत सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 85218 68483 11727 165428 

अतत सीमान्तकृत समूह % 5.75 3.03 0.69 3.04 

सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 611763 459595 221859 1293217 

सीमान्तकृत समूह % 41.28 20.35 13.10 23.80 

कुल सीमान्तकृत समूह 
जनसङ्ग््या 

696981 528078 233586 1458645 

कुल सीमान्तकृत समूह % 47.03 23.39 13.79 26.84 

कुल जनसङ्ग््या 1481957 2258109 1693752 5433818 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार तसमान्तकृत समदुायको अवस्था 

वहमाली क्षेत्रको स्थानीय तहमा अतत तसमान्तकृत समूह 5.38 प्रततशत र तसमान्तकृत समूह 28.58 
प्रततशत गरी कुल 33.96 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास भएको देस्िन्छ भने पहाडी क्षेत्रको 
स्थानीय तहमा 1.61 प्रततशत अतत तसमान्तकृत र 39.89 प्रततशत तसमान्तकृत गरी कुल 41.50 
प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा 
0.51 प्रततशत अतत तसमान्तकृत र 12.94 प्रततशत गरी कुल 13.45 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको 
बसोबास भएको देस्िन्छ भने तभत्री मधेशका स्थानीय तहमा 6.72 प्रततशत अतत तसमान्तकृत समूह र 
32.55 प्रततशत तसमान्तकृत समूह गरी कुल 39.27 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास रहेको 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १५३ मा छ। 

 

तातलका १५३: भौगोतलक क्षते्र अनसुार सीमान्तकृत समदुाय 

तसमान्त समूहको प्रकार वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

अतत सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 56410 10496 12578 85944 165428 

अतत सीमान्तकृत समूह % 5.38 1.61 0.51 6.72 3.04 

सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 299703 259665 317759 416090 1293217 

सीमान्तकृत समूह % 28.58 39.89 12.94 32.55 23.80 

कुल सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 356113 270161 330337 502034 1458645 

कुल सीमान्तकृत समूह % 33.96 41.50 13.45 39.27 26.84 
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तसमान्त समूहको प्रकार वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

कुल जनसङ्ग््या 1048717 650996 2455599 1278506 5433818 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार तसमान्तकृत समदुायको अवस्था 

अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहमा अतततसमान्तकृत समूह 5.61 प्रततशत र तसमान्तकृत समूह 49.01 
प्रततशत गरी कुल 54.62 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास भएको देस्िन्छ भने दगुयम क्षेत्रको 
स्थानीय तहमा 7.01 प्रततशत अतत तसमान्तकृत र 36.89 प्रततशत तसमान्तकृत गरी कुल 43.90 
प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहमा 5.05 
प्रततशत अतत तसमान्तकृत र 35.96 प्रततशत गरी कुल 41.01 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास 
भएको देस्िन्छ भने सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहमा 1.27 प्रततशत अतत तसमान्तकृत समूह र 15.36 
प्रततशत तसमान्तकृत समूह गरी कुल 16.63 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास रहेको देस्िन्छ। 
थप वववरण तातलका १५४ मा छ। 

तातलका १५४: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सीमान्तकृत समदुाय 

तसमान्त समूहको प्रकार अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

अतत सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 3508 53387 66970 41563 165428 

अतत सीमान्तकृत समूह % 5.61 7.01 5.05 1.27 3.04 

सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 30653 281129 477241 504194 1293217 

सीमान्तकृत समूह % 49.01 36.89 35.96 15.36 23.80 

कुल सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 34161 334516 544211 545757 1458645 

कुल सीमान्तकृत समूह % 54.62 43.90 41.01 16.63 26.84 

कुल जनसङ्ग््या 62544 762081 1327112 3282081 5433818 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार तसमान्तकृत समदुायको अवस्था 

अतत तसमान्तकृत र तसमान्तकृत गरी कुल तसमान्तकृत समूदायको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय 
तहलाई मातथल्लो क्रममा र उक्त प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम 
अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० 
र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार समूह/चौथाइमा वगीकरण गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० 
स्थानीय तहमा अतततसमान्तकृत समूह 4.96 प्रततशत र तसमान्तकृत समूह 65.55 प्रततशत गरी कुल 
70.51 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास भएको देस्िन्छ भने दोश्रो ३० स्थानीय तहमा 11.10 
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प्रततशत अतत तसमान्तकृत र 32.24 प्रततशत तसमान्तकृत गरी कुल 43.34 प्रततशत तसमान्तकृत 
समदुायको बसोबास रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, तेश्रो ३० स्थानीय तहमा 2.25 प्रततशत अतत तसमान्तकृत 
र 27.50 प्रततशत तसमान्तकृत गरी कुल 29.74 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास भएको 
देस्िन्छ भने अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा 0.65 प्रततशत अतत तसमान्तकृत समूह र 11.50 प्रततशत 
तसमान्तकृत समूह गरी कुल 12.15 प्रततशत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास रहेको देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका १५५ र अनसूुची ३२ छ। 

तातलका १५५: स्थानीय तहको समूह अनसुार सीमान्तकृत समदुाय 

तसमान्त समूहको प्रकार 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० स्थानीय 
तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश जम्मा 

अतत सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 28987 92377 25257 18807 165428 

अतत सीमान्तकृत समूह % 4.96 11.10 2.25 0.65 3.04 

सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 382948 268377 309271 332621 1293217 

सीमान्तकृत समूह % 65.55 32.24 27.50 11.50 23.80 

कुल सीमान्तकृत समूह जनसङ्ग््या 411935 360754 334528 351428 1458645 

कुल सीमान्तकृत समूह % 70.51 43.34 29.74 12.15 26.84 

कुल जनसङ्ग््या 584217 832374 1124694 2892533 5433818 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३.६ सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुाय 

नेपालका आठदवासी जनजाततहरूको सूचीमा गरुूङ, मगर, राई, तलम्ब,ु छैरोतन, ताङ्ग्वे, तीनगाउाँले थकाली, 
बाह्रगाउाँले, माफायली थकाली, शेपाय, याक्िा, छन्त्याल, स्जरेल, ब्यााँसी र ह्योल्मो गरी १५ जाततलाई 
सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको रूपमा पवहचान गररएको छ। 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुाय 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकामा क्रमशः 10.68, 8.67 र 11.15 प्रततशत 
सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको बसोबास रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १५६ मा छ। 

तातलका १५६: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुाय 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या 158326 195823 188836 542985 

कुल जनसङ्ग््या 1481957 2258109 1693752 5433818 

सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % 10.68 8.67 11.15 9.99 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको अवस्था 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा क्रमशः 11.15, 5.56, 9.89 र 11.49 
प्रततशत सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको बसोबास रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १५७ मा छ। 

तातलका १५७: भौगोतलक क्षते्र अनसुार सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुाय 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या 116918 36224 242954 146889 542985 

कुल जनसङ्ग््या 1048717 650996 2455599 1278506 5433818 

सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % 11.15 5.56 9.89 11.49 9.99 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको अवस्था 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रमा क्रमशः 11.80, 10.64, 9.96 र 9.82 प्रततशत सवुवधाबाट 
वस्ञ्चत समदुायको बसोबास रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १५८ मा छ। 

तातलका १५८: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुाय 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या 7380 81065 132239 322301 542985 

कुल जनसङ्ग््या 62544 762081 1327112 3282081 5433818 

सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % 11.80 10.64 9.96 9.82 9.99 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको अवस्था 

सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको प्रततशत सबैभन्दा भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र उक्त 
प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी 
सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार 
समूह/चौथाइमा वगीकरण गररएको छ। पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहहरूमा क्रमशः 
18.99, 10.04, 5.18  2.08 प्रततशत सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको बसोबास रहेको देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका १५९ र अनसूुची ३३ मा छ। 
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तातलका १५९: स्थानीय तहको समूह अनसुार सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुाय 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश जम्मा 

सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या 225112 249934 52347 15592 542985 

कुल जनसङ्ग््या 1185322 2488983 1011018 748495 5433818 

सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % 18.99 10.04 5.18 2.08 9.99 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३.७ दतलत समदुाय 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार दतलत समदुायको अवस्था 

गाउाँपातलका, नगरपातलका, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा दतलत समदुायको वहस्सा क्रमशः 7.68, 
5.67 र 3.96 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। प्रततशतका वहसाबले गाउाँपातलकाहरूमा दतलत समदुायको 
बसोबास अन्य स्थानीय तहको तलुनामा बढी रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १६० मा छ। 

तातलका १६०: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार दतलत समदुाय 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

दतलत जनसङ्ग््या 113840 128062 67089 308991 

कुल जनसङ्ग््या 1481957 2258109 1693752 5433818 

दतलतको प्रततशत 7.68 5.67 3.96 5.69 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार दतलत समदुायको अवस्था 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा दतलत समदुायको वहस्सा क्रमशः 9.11, 6.49, 
2.79 र 8.03 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। प्रततशतका वहसाबले वहमाली, तभत्री मधेश र पहाडी क्षेत्रमा 
दतलत समदुायको बसोबास अन्य स्थानीय तहको तलुनामा बढी रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
१६१ मा छ। 

तातलका १६१: भौगोतलक क्षते्र अनसुार दतलत समदुाय 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

दतलत जनसङ्ग््या 95562 42218 68549 102662 308991 

कुल जनसङ्ग््या 1048717 650996 2455599 1278506 5433818 

दतलतको प्रततशत 9.11 6.49 2.79 8.03 5.69 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार दतलत समदुायको अवस्था 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रमा दतलत समदुायको बसोबास क्रमशः 7.22, 8.29, 8.16 र 
4.05 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। प्रततशतका वहसाबले सगुम बाहेक अन्य क्षेत्रमा दतलत समदुायको बसोबास 
बढी रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १६२ मा छ। 

तातलका १६२: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार दतलत समदुाय 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

दतलत जनसङ्ग््या 4514 63207 108332 132938 308991 

कुल जनसङ्ग््या 62544 762081 1327112 3282081 5433818 

दतलतको प्रततशत 7.22 8.29 8.16 4.05 5.69 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार दतलत समदुायको अवस्था 

दतलत समदुायको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र उक्त प्रततशत 
सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तह पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो 
क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार वगयमा ववभाजन 
गररएको छ। पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहहरूमा दतलत समदुायको 
बसोबास क्रमशः 11.97, 7.26, 4.71 र 2.55 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १६३ 
र अनसूुची ३४ मा छ। 

तातलका १६३: स्थानीय तहको समूह अनसुार दतलत समदुाय 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश जम्मा 

दतलत जनसङ्ग््या 133542 64742 50639 60068 308991 

कुल जनसङ्ग््या 1115506 891447 1074065 2352800 5433818 

दतलतको प्रततशत 11.97 7.26 4.71 2.55 5.69 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३.८ बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 
प्रचतलन काननु अनसुार २० वर्य नपगु्दै गररने वववाहलाई बाल वववाहको रूपमा तलने गररन्छ। यहााँ “बाल 
वववाह भएको जनसङ्ग््या” भन्नाले जनगणनाको क्रममा २० वर्य मतुनको उमेरमा वववाह भएको भनी उल्लेि 
भएका सबै उमेर समूहको जनसङ्ग््या भन्ने जनाउाँछ। २० वर्यमतुनका र सोभन्दा मातथका सबै उमेर 
समूहका मातनसहरू जसको वववाह २० वर्य नपगु्दै भएको हनु्छ, ततनीहरू सबै यसमा समावेश भएको 
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हनु्छ। अको शब्दमा, “बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या” मा सवेक्षणको क्रममा २० वर्य नपगुे पतन वववाह 
भैसकेका र बाब-ुआमा तथा हजरुबा-हजरुआमाको वववाह हुाँदाको उमेर २० वर्य नपगुेको रहेछ भने उनीहरू 
पतन बाल वववाह भएको जनसङ्ग््िामा समावेश भएको हनु्छ। जनगणनाको समयमा २० वर्य नपगुे पतन 
वववाह भैसकेकाको मात्र तथ्याङ्क तनकाल्न कठिन भएकोले २० वर्य नपगु्दै वववाह भएका सबै मातनसको 
सङ्ग््यालाई तलइएको हो। यसले कुल वववावहत जनसङ्ग््यामा बाल वववाह गने जनसङ्ग््या कतत छ भन्ने 
जानकारी ठदन्छ। यसले बाल वववाहसम्बन्धी हालको अवस्थालाई ठ्याकै्क स्चत्रण नगरेपतन त्यसको सामान्य 
अनमुान लगाउन मद्दत गदयछ। 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 

गाउाँपातलकाहरूको कुल वववावहत जनसङ्याको ६०.९८ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको 
देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा ४६.२१ प्रततशत छ भने मवहलाको वहस्सा सोभन्दा 
धेरै अथायत ७२.८८ प्रततशत भएको देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूको कुल वववावहत जनसङ्याको ५२.८५ 
प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा 
४६.२१ प्रततशत छ भने मवहलाको ६७.५५ प्रततशत भएको देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकामा 
भने कुल वववावहत जनसङ्याको ३७.१३ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा 
बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा केवल २०.१६ प्रततशत छ भने मवहलाको वहस्सा ५२.४९ प्रततशत 
भएको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १६४ मा छ। 

तातलका १६४: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 
वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

जम्मा वववावहत सङ्ग््या 741546 1340200 738760 2820506 

२० वर्य मतुनको कुल वववावहत 
सङ्ग््या 

452219 708272 274300 1434791 

२० वर्य मतुनको कुल वववाह % 60.98 52.85 37.13 50.87 

जम्मा परुूर् वववावहत सङ्ग््या 330804 597730 350943 1279477 

२० वर्य मतुनको परुूर् वववावहत 
सङ्ग््या 

152855 206760 70734 430349 

२० वर्य मतुनको परुूर् वववाह % 46.21 34.59 20.16 33.63 

जम्मा मवहला वववावहत सङ्ग््या 410742 742470 387817 1541029 

२० वर्य मतुनको मवहला वववावहत 
सङ्ग््या 

299364 501512 203566 1004442 

२० वर्य मतुनको मवहला वववाह % 72.88 67.55 52.49 65.18 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहको कुल वववावहत जनसङ्याको ५९.६८ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै 
वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा ४३.४६ प्रततशत छ भने मवहलाको 
वहस्सा सोभन्दा धेरै अथायत ७१.९१ प्रततशत भएको देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्रको स्थानीय तहको कुल वववावहत 
जनसङ्याको ६०.८५ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने 
परुूर्हरूको वहस्सा ४५.९४ प्रततशत छ भने मवहलाको ७२.७८ प्रततशत भएको देस्िन्छ। कािमाण्डौं 
उपत्यकाका स्थानीय तहको कुल वववावहत जनसङ्याको ४०.६२ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह 
गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा केवल २३.९५ प्रततशत छ भने मवहलाको 
वहस्सा ५५.४४ प्रततशत भएको देस्िन्छ। तभत्री मधेशका स्थानीय तहको कुल वववावहत जनसङ्याको 
५८.८० प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको 
वहस्सा केवल ३९.३७ प्रततशत छ भने मवहलाको वहस्सा ७३.९२ प्रततशत भएको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका १६५ मा छ। 

तातलका १६५: भौगोतलक क्षते्र अनसुार बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 
वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

जम्मा वववावहत सङ्ग््या 538401 340699 1294151 647255 2820506 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववावहत सङ्ग््या 

321294 207301 525633 380563 1434791 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववाह % 

59.68 60.85 40.62 58.80 50.87 

जम्मा परुूर् वववावहत 
सङ्ग््या 

234841 152238 609112 283286 1279477 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववावहत सङ्ग््या 

103003 69945 145880 111521 430349 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

43.86 45.94 23.95 39.37 33.63 

जम्मा मवहला वववावहत 
सङ्ग््या 

303560 188461 685039 363969 1541029 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववावहत सङ्ग््या 

218291 137356 379753 269042 1004442 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

71.91 72.88 55.44 73.92 65.18 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 

अतत दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहको कुल वववावहत जनसङ्याको ५९.१५ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै 
वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा ४५.५४ प्रततशत छ भने मवहलाको 
वहस्सा सोभन्दा धेरै अथायत ६९.१५ प्रततशत भएको देस्िन्छ। दगुयम क्षेत्रको स्थानीय तहको कुल वववावहत 
जनसङ्याको ६०.०९ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने 
परुूर्हरूको वहस्सा ४५.४५ प्रततशत छ भने मवहलाको ७१.४९ प्रततशत भएको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका 
स्थानीय तहको कुल वववावहत जनसङ्याको ६२.२३ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको 
देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा केवल ४६.२९ प्रततशत छ भने मवहलाको वहस्सा 
७५.०१ प्रततशत भएको देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहको कुल वववावहत जनसङ्याको ४४.२५ 
प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा 
केवल २६.१९ प्रततशत छ भने मवहलाको वहस्सा ५९.७० प्रततशत भएको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
१६६ मा छ। 

तातलका १६६: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 
वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

जम्मा वववावहत सङ्ग््या 31974 379147 677935 1731450 2820506 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववावहत सङ्ग््या 

18912 227833 421903 766143 1434791 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववाह % 

59.15 60.09 62.23 44.25 50.87 

जम्मा परुूर् वववावहत 
सङ्ग््या 

13544 166005 301633 798295 1279477 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववावहत सङ्ग््या 

6168 75449 139639 209093 430349 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

45.54 45.45 46.29 26.19 33.63 

जम्मा मवहला वववावहत 
सङ्ग््या 

18430 213142 376302 933155 1541029 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववावहत सङ्ग््या 

12744 152384 282264 557050 1004442 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

69.15 71.49 75.01 59.70 65.18 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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४. स्थानीय तहको समूह अनसुार बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 

बाल वववाह गरेका जनसङ्ग््याको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथ र सो 
प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी 
सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार 
समूहमा वगीकरण गरी बाल वववाह भएको जनसङ्ग््याको वववरण यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार 
पवहलो ३० स्थानीय तहको कुल वववावहत जनसङ्याको ६६.१५ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह 
गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा ५१.५० प्रततशत छ भने मवहलाको वहस्सा 
सोभन्दा धेरै अथायत ७७.८७ प्रततशत भएको देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहको कुल वववावहत 
जनसङ्याको ६१.५० प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने 
परुूर्हरूको वहस्सा ४४.८४ प्रततशत छ भने मवहलाको ७४.४३ प्रततशत भएको देस्िन्छ। तेश्रो ३० 
स्थानीय तहको कुल वववावहत जनसङ्याको ५७.०४ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको 
देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा केवल ३९.८० प्रततशत छ भने मवहलाको वहस्सा 
७०.४० प्रततशत भएको देस्िन्छ। अस्न्तम २९ स्थानीय तहको कुल वववावहत जनसङ्यामध्ये ४२.४८ 
प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा 
केवल २४.९३ प्रततशत छ भने मवहलाको वहस्सा ५७.७४ प्रततशत भएको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
१६७ र अनसूुची ३५ मा छ। 

तातलका १६७: स्थानीय तहको समूह अनसुार बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० स्थानीय 
तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

जम्मा वववावहत सङ्ग््या 388747 439788 418482 1573489 2820506 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववावहत सङ्ग््या 

257144 270453 238722 668472 1434791 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववाह % 

66.15 61.50 57.04 42.48 50.87 

जम्मा परुूर् वववावहत 
सङ्ग््या 

172762 192295 182645 731775 1279477 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववावहत सङ्ग््या 

88966 86232 72688 182463 430349 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

51.50 44.84 39.80 24.93 33.63 

जम्मा मवहला वववावहत 
सङ्ग््या 

215985 247493 235837 841714 1541029 
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वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० स्थानीय 
तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववावहत सङ्ग््या 

168178 184221 166034 486009 1004442 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

77.87 74.43 70.40 57.74 65.18 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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पररच्छेद चारः पररवारको आतथयक अवस्था 
४.१ घरको अवस्था 
क. ढलान वपल्लरको जग भएको पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ढलान वपल्लरको जग भएको पररवारको वववरण 

गाउाँपातलकाहरूमा ढलान वपल्लरवाला जग भएको पररवार केवल ०.९७ प्रततशत छ भने नगरपातलकाहरूमा 
त्यस्तो पररवार २१.३८ प्रततशत छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा ढलान वपल्लरवाल जग भएको 
घरमा बस्ने पररवार ३५.८६ प्रततशत देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १६८ मा छ।  

तातलका १६८: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ढलान वपल्लरको जग भएको पररवार 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या ढलान वपल्लरवाला जग 
भएको पररवार सङ्ग््या 

ढलान वपल्लरवाला जग 
भएको पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 3054 0.97 

नगरपातलका  526552 112564 21.38 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 153414 35.86 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार ढलान वपल्लरको जग भएको पररवार 

ढलान वपल्लरवाला जग भएको घरमा बस्न ेपररवारको वहस्सा वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री 
मधेशमा क्रमशः २.७७, ४.४७, ३९.४४ र ९.५८ प्रततशत देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १६९ मा 
छ।  

तातलका १६९: भौगोतलक क्षते्र अनसुार ढलान वपल्लरको जग भएको पररवार 

भौगोतलक क्षते्र 
जम्मा भएको पररवार 
सङ्ग््या 

ढलान वपल्लरवाला जग 
भएको पररवार सङ्ग््या 

ढलान वपल्लरवाला जग 
भएको पररवार % 

वहमाली 239759 6634 2.77 

पहाडी 139845 6250 4.47 

कािमाणडौं उपत्यका 613606 229718 37.44 

तभत्री मधेश 275934 26430 9.58 

प्रदेश  1269144 269032 21.20 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ढलान वपल्लरको जग भएको पररवारको वववरण 

ढलान वपल्लरवाला जग भएको घरमा बस्न ेपररवारको वहस्सा सबैभन्दा बढी सगुम क्षेत्रमा र त्यसपतछ 
क्रमशः दगुयम र अतत दगुयम क्षेत्रमा देस्िन्छ। अतत दगुयम र दगुयम क्षेत्रमा १ प्रततशतभन्दा कम पररवारको 
मात्र ढलान वपल्लरवाला जग भएको घर छ भने मध्यम र सगुम क्षेत्रमा उक्त वहस्सा क्रमशः ३.०१ र 
३२.३४ प्रततशत देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १७० मा छ।  

तातलका १७०: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ढलान वपल्लरको जग भएको पररवार 

प्रशासतनक पहुाँच 
जम्मा भएको पररवार 
सङ्ग््या 

ढलान वपल्लरवाला जग 
भएको पररवार सङ्ग््या 

ढलान वपल्लरवाला जग 
भएको पररवार % 

अतत दगुयम 14067 2 0.01 

दगुयम 165619 520 0.31 

मध्यम 285854 8618 3.01 

सगुम 803604 259892 32.34 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार ढलान वपल्लरको जग भएको पररवारको वववरण 

ढलान वपल्लरवाला जग भएको घरमा बस्ने पररवारको वहस्सा सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई 
सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो वहस्सा सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार 
सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम 
२९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा ढलान 
वपल्लरवाला जग भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत कररब ३२ प्रततशत देस्िन्छ भने दोश्रो ३० स्थानीय 
तहमा ३ प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग मात्र ढलान वपल्लरवाला जग भएको घर रहेको देस्िन्छ। तेश्रो र 
अस्न्तम समूहको स्थानीय तहहरूमा उक्त वहस्सा १ प्रततशतभन्दा कम देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
१७१ र अनसूुची ३६ मा छ।  

तातलका १७१: स्थानीय तहको समूह अनसुार ढलान वपल्लरको जग भएको घरमा बस्न ेपररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 825705 191617 137331 114491 

वपल्लरवाला घर भएको पररवार सङ्ग््या 263435 5257 305 35 

वपल्लरवाला घर भएको पररवार प्रततशत 31.90 2.74 0.22 0.03 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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ि. तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईटको जग भएको पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग 
भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत क्रमशः २.२२, २२.२७ र ३८.९७ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। 
यसबाट तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग भएको घरमा बस्ने पररवार वहस्सा सबैभन्दा बढी 
महानगर/उपमहानगरपातलकामा, त्यसपतछ नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। 
थप वववरण तातलका १७२ मा छ।  

तातलका १७२: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग 

स्थानीय तहको प्रकार 
जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 
तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईटको 

जग भएको पररवार सङ्ग््या 
तसमेन्ट जोडाई भएको ढुिा/ईटको 

जग भएको पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 7002 2.22 

नगरपातलका  526552 117269 22.27 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 166748 38.97 

प्रदेश  1269144 291019 22.93 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमा तसमेन्टको जोडाई भएको 
ढुिा/ईंटको जग भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत क्रमशः ३.३५, ५.३२, ३५.४८ र २०.९६ 
प्रततशत रहेको देस्िन्छ। यसबाट तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग भएको घरमा बस्ने पररवार 
वहस्सा सबैभन्दा बढी कािमाण्डौं उपत्यकामा, त्यसपतछ तभत्री मधेश र पहाडी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम 
वहमाली क्षेत्रमा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १७३ मा छ।  

तातलका १७३: भौगोतलक क्षते्र अनसुार तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईटको 
जग भएको पररवार सङ्ग््या 

तसमेन्ट जोडाई भएको ढुिा/ईटको 
जग भएको पररवार % 

वहमाली 239759 8024 3.35 

पहाडी 139845 7438 5.32 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 217722 35.48 

तभत्री मधेश 275934 57835 20.96 

प्रदेश  1269144 291019 22.93 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 



132 
 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग 
भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत क्रमशः ०.६१, १.१८, ४.२८ र ३४.४४ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। 
यसबाट तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग भएको घरमा बस्ने पररवार वहस्सा सबैभन्दा बढी सगुम 
क्षेत्रमा, त्यसपतछ मध्यम र दगुयम क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम अतत दगुयम क्षेत्रमा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका १७४ मा छ।  

तातलका १७४: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईटको 
जग भएको पररवार सङ्ग््या 

तसमेन्ट जोडाई भएको ढुिा/ईटको 
जग भएको पररवार % 

अतत दगुयम 14067 86 0.61 

दगुयम 165619 1958 1.18 

मध्यम 285854 12232 4.28 

सगुम 803604 276743 34.44 

प्रदेश 1269144 291019 22.93 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग 

तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको 
स्थानीय तह मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तह पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार 
सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम 
२९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम 
समूहका स्थानीय तहहरूमा तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत 
क्रमशः ३४.४४, ५.५९, १.०१ र ०.२४ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १७५ र 
अनसूुची ३७ मा छ।  

तातलका १७५: स्थानीय तहको समूह अनसुार तसमेन्टको जोडाई भएको ढुिा/ईंटको जग 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 807366 199145 150299 112334 1269144 

तसमेन्टको जोडाइवाला घरको जग 
भएको पररवार सङ्ग््या 

278084 11137 1524 274 291019 
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वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

तसमेन्टको जोडाइवाला घरको जग 
भएको पररवार प्रततशत 

34.44 5.59 1.01 0.24 22.93 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

माटोको जोडाइ भएको ढुिा/ईटको र कािको जग भएको घरमा बस्ने पररवारको वववरण अनसूुची ३८ र 
३९ मा छ। 

ग. तसमेन्टको गारो भएको पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार तसमेन्टको गारो भएको पररवारको वववरण 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न े
पररवारको प्रततशत क्रमशः ४.६२, ४६.५१ र ७९.४० प्रततशत रहेको देस्िन्छ। यसबाट तसमेन्टको गारो 
भएको घरमा बस्ने पररवार वहस्सा सबैभन्दा बढी महानगर/उपमहानगरपातलकामा, त्यसपतछ नगरपातलकामा 
र सबैभन्दा कम गाउाँपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १७६ मा छ।  

तातलका १७६: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार 

स्थानीय तह जम्मा पररवार सङ्ग््या तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न े
पररवार सङ्ग््या 

तसमेन्टको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवार % 

गाउाँपातलका 314739 14549 4.62 

नगरपातलका  526552 244916 46.51 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 339695 79.40 

प्रदेश  1269144 599160 47.21 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार तसमेन्टको गारो भएको पररवारको वववरण 

वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमा तसमेन्टको गारो भएको घरमा 
बस्ने पररवारको प्रततशत क्रमशः ७.५३, १०.७४, ७५.१४ र ३८.०६ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। यसबाट 
तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्ने पररवार वहस्सा सबैभन्दा बढी कािमाण्डौं उपत्यकामा, त्यसपतछ तभत्री 
मधेश र पहाडी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम वहमाली क्षेत्रमा रहेको देस्िन्छ। यस सम्बन्धमा कािमाण्डौं 
उपत्यका र तभत्री मधेशको तलुनामा पहाडी र वहमाली क्षेत्रवीचमा िूलो िाडल देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका १७७ मा छ।  
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तातलका १७७: भौगोतलक क्षते्र अनसुार तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या तसमेन्टको गारो भएको घरमा 
बस्न ेपररवार सङ्ग््या 

तसमेन्टको गारो भएको घरमा 
बस्न ेपररवार % 

वहमाली 239759 18064 7.53 

पहाडी 139845 15016 10.74 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 461059 75.14 

तभत्री मधेश 275934 105021 38.06 

प्रदेश  1269144 599160 47.21 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार तसमेन्टको गारो भएको पररवारको वववरण 

अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको 
प्रततशत क्रमशः १.३६, २.९०, ९.०२, ७०.७३ र ४७.२१ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। यसबाट तसमेन्टको 
गारो भएको घरमा बस्ने पररवार वहस्सा सबैभन्दा बढी सगुम क्षेत्रमा देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रको तलुनामा 
मध्यम, दगुयम र अतत दगुयम क्षेत्रमा तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न े पररवारको वहस्सा ज्यादै कम 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १७८ मा छ।  

तातलका १७८: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या तसमेन्टको गारो भएको घरमा 
बस्न ेपररवार सङ्ग््या 

तसमेन्टको गारो भएको घरमा 
बस्न ेपररवार % 

अतत दगुयम 14067 192 1.36 

दगुयम 165619 4807 2.90 

मध्यम 285854 25793 9.02 

सगुम 803604 568368 70.73 

प्रदेश 1269144 599160 47.21 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार तसमेन्टको गारो भएको पररवारको वववरण 

तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई मातथल्लो 
क्रममा र उक्त प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय 
तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय 
तह गरी चार समूहमा वगीकरण गरी तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत प्रस्ततु गररएको 
छ। यस अनसुार, पवहलो, दोश्रो, तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहमा क्रमशः ६९.८६, १०.९२, 
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२.६० र ०.७७ प्रततशत देस्िन्छ। पवहलो ३० स्थानीय तहको तलुनामा बााँकी सबै स्थानीय तहमा 
तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत ज्यादै कम देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १७९ 
र अनसूुची ४० मा छ।  

तातलका १७९: स्थानीय तहको समूह अनसुार तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 820691 195976 136455 116022 1269144 

तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार 
सङ्ग््या 

573316 21407 3544 893 599160 

तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार 
प्रततशत 

69.86 10.92 2.60 0.77 47.21 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

घ. माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको पररवारको वववरण 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो 
भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत क्रमशः ८५.७७, ४३.९३ र १२.६५ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। 
यसबाट माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको वहस्सा सबैभन्दा बढी 
गाउाँपातलका, त्यसपतछ नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम महानगर/उपमहानगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। 
थप वववरण तातलका १८० मा छ।  

तातलका १८०: स्थानीय तहको प्रकार माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको घरपररवार 

स्थानीय तहको प्रकार 
जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 
माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 

माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको 
गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार % 

गाउाँपातलका 314739 269967 85.77 

नगरपातलका  526552 231316 43.93 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 54139 12.65 

प्रदेश  1269144 555422 43.76 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको पररवारको वववरण 

माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको वहस्सा सबैभन्दा बढी वहमाली र पहाडी 
क्षेत्रमा देस्िन्छ भने त्यसपतछ तभत्री मधेश र सबैभन्दा कम कािमाण्डौं उपत्यकामा रहेको देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका १८१ मा छ।  
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तातलका १८१: भौगोतलक क्षते्र अनसुार माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको घर  

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 

माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको 
गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार % 

वहमाली 239759 215305 89.80 

पहाडी 139845 120417 86.11 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 123942 20.20 

तभत्री मधेश 275934 95758 34.70 

प्रदेश  1269144 555422 43.76 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको पररवारको वववरण 

प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको वहस्सा 
सबैभन्दा बढी अतत दगुयम क्षेत्रमा देस्िन्छ भने त्यसपतछ दगुयम र मध्यम क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सगुम 
क्षेत्रमा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १८२ मा छ।  

तातलका १८२: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको घर  

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 

माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको 
गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार % 

अतत दगुयम 14067 13619 96.82 

दगुयम 165619 141576 85.48 

मध्यम 285854 231710 81.06 

सगुम 803604 168517 20.97 

प्रदेश 1269144 555422 43.76 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको पररवारको वववरण 

माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय 
तहलाई मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार 
सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम 
२९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। जस अनसुार पवहलो, दोश्रो र तेश्रो समूहका 
स्थानीय तहहरूमा माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको वहस्सा अत्यतधक 
देस्िन्छ भने अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा सो वहस्सा कररब १९ प्रततशत मात्र देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका १८३ र अनसूुची ४१ मा छ।  
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तातलका १८३: स्थानीय तहको समूह अनसुार माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईंटको गारो भएको घर  

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 117600 146128 207155 798261 1269144 

माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 

114421 137589 155333 148079 555422 

माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न ेपररवार प्रततशत 

97.30 94.16 74.98 18.55 43.76 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

कािको र बााँसको गारो भएको घरमा बस्ने पररवारको वववरण अनसूुची ४२ र ४३ मा छ। 

ङ. ढलानको छानो भएको पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ढलानको छानो भएको पररवारको वववरण 

ढलानको छानो भएको घरमा बस्ने पररवारको वहस्सा सबैभन्दा बढी महानगर/उपमहानगरपातलकामा, 
त्यसपतछ नगरपातलकामा र सबैभन्दा कम गाउाँपातलकाहरूमा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १८४ 
मा छ।  

तातलका १८४: स्थानीय तहको प्रकार ढलानको छानो भएको घर 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या ढलानको छानो भएको 
पररवार सङ्ग््या 

ढलानको छानो भएको 
पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 5884 1.87 

नगरपातलका  526552 221632 42.09 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 301293 70.42 

प्रदेश  1269144 528809 41.67 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार ढलानको छानो भएको पररवारको वववरण 

ढलानको छानो भएको घरमा बस्न ेपररवारको वहस्सा सबैभन्दा बढी कािमाण्डौं उपत्यकामा, त्यसपतछ तभत्री 
मधेशमा र सबैभन्दा कम पहाडी वहमाली क्षेत्रमा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १८५ मा छ।  

तातलका १८५: भौगोतलक क्षते्र अनसुार ढलानको छानो भएको घर 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या ढलानको छानो भएको 
पररवार सङ्ग््या 

ढलानको छानो भएकोपररवार 
% 

वहमाली 239759 10883 4.54 
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भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या ढलानको छानो भएको 
पररवार सङ्ग््या 

ढलानको छानो भएकोपररवार 
% 

पहाडी 139845 12335 8.82 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 448128 73.03 

तभत्री मधेश 275934 57463 20.82 

प्रदेश  1269144 528809 41.67 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ढलानको छानो भएको पररवारको वववरण 

प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ढलानको छानो भएको घरमा बस्ने पररवारको वहस्सा सबैभन्दा बढी सगुम क्षेत्रमा 
र मध्यम क्षेत्रमा देस्िन्छ भने र दगुयम र अतत दगुयम क्षेत्रमा १ प्रततशत भन्दा कम पररवारको मात्र ढलानको 
छत भएको घर रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १८६ मा छ।  

तातलका १८६: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ढलानको छानो भएको घर 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या ढलानको छानो भएको पररवार सङ्ग््या ढलानको छानो भएको पररवार % 

अतत दगुयम 14067 22 0.16 

दगुयम 165619 1418 0.86 

मध्यम 285854 14955 5.23 

सगुम 803604 512414 63.76 

प्रदेश 1269144 528809 41.67 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार ढलानको छानो भएको पररवारको वववरण 

ढलानको छानो भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा 
मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। जस अनसुार ढलानको छानो भएको घरमा बस्ने 
पररवारको वहस्सा सबैभन्दा बढी पवहलो समूहको स्थानीय तहमा भएको क्षेत्रमा देस्िन्छ भने उक्त वहस्सा 
दोश्रो समूहको स्थानीय तहमा कररब ६ प्रततशत देस्िन्छ। तेश्रो र अस्न्तम समूहको स्थानीय तहमा उक्त 
वहस्सा १ प्रततशत भन्दा कम रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १८७ र अनसूुची ४४ मा छ।  
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तातलका १८७: स्थानीय तहको समूह अनसुार ढलानको छानो भएको घर 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 820079 190233 143322 115510 1269144 

ढलानको छानो भएको पररवार सङ्ग््या 516579 11155 916 159 528809 

ढलानको छानो भएको पररवार प्रततशत 62.99 5.86 0.64 0.14 41.67 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

च. जस्ताको छानो भएको पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार जस्ताको छानो भएको पररवारको वववरण 

जस्ताको छानो भएको घरमा बस्ने पररवारको वहस्सा सबैभन्दा गाउाँपातलकाका त्यसपतछ नगरपातलकामा र 
सबैभन्दा कम महानगर/उपमहानगरपातलकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १८८ मा छ। 

तातलका १८८: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार जस्ताको छानो भएको घर 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या जस्ताको छानो भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जस्ताको छानो भएको 
पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 146665 46.60 

नगरपातलका  526552 187243 35.56 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 93751 21.91 

प्रदेश  1269144 427659 33.70 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार जस्ताको छानो भएको पररवारको वववरण 

पहाडी क्षेत्रमा जस्ताको छानो भएको घरमा बस्ने पररवारको वहस्सा कररब ६३.६२ प्रततशत देस्िन्छ भने 
वहमाली क्षेत्रमा सो प्रततशत ४४.७४ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। तभत्री मधेशमा उक्त वहस्सा ४०.७४ प्रततशत 
देस्िन्छ भने कािमाण्डौं उपत्यकाका उक्त वहस्सा सबैभन्दा २० प्रततशत भन्दा कम रहेको देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका १८९ मा छ। 

तातलका १८९: भौगोतलक क्षते्र अनसुार जस्ताको छानो भएको घर 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या जस्ताको छानो भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जस्ताको छानो भएकोपररवार 
% 

वहमाली 239759 107258 44.74 

पहाडी 139845 88968 63.62 
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भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या जस्ताको छानो भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जस्ताको छानो भएकोपररवार 
% 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 119016 19.40 

तभत्री मधेश 275934 112417 40.74 

प्रदेश  1269144 427659 33.70 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार जस्ताको छानो भएको पररवारको वववरण 

प्रशासतनक सगुमताको वहसाबले मध्यम क्षेत्रमा कररब ५० प्रततशत पररवारको घरको छानो जस्ताको रहेको 
देस्िन्छ भने दगुयम र अतत दगुयम क्षेत्रमा उक्त वहस्सा कररब ३८ र ३२ प्रततशत देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रमा 
भने उक्त वहस्सा कररब २६ प्रततशत देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १९० मा छ। 

तातलका १९०: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार जस्ताको छानो भएको घर 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या जस्ताको छानो भएको पररवार सङ्ग््या जस्ताको छानो भएको पररवार % 

अतत दगुयम 14067 4555 32.38 

दगुयम 165619 62379 37.66 

मध्यम 285854 155636 54.45 

सगुम 803604 205089 25.52 

प्रदेश 1269144 427659 33.70 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार जस्ताको छानो भएको पररवारको वववरण 

जस्ताको छानो भएको घरमा बस्ने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा 
मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा जस्ताको 
छानो भएको घरमा बस्ने पररवारको वहस्सा कररब तीन चौथाइ देस्िन्छ भने उक्त वहस्सा दोश्रो ३० स्थानीय 
तहमा कररब ५४ प्रततशत देस्िन्छ। तेश्रो र अस्न्तम समूहको स्थानीय तहहरूमा उक्त वहस्सा क्रमशः 
कररब ३४ र १४ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १९१ र अनसूुची ४५ मा छ।  

तातलका १९१: स्थानीय तहको समूह अनसुार जस्ताको छानो भएको घर 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 144399 266322 247717 610706 1269144 
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वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जस्ताको छानो भएको पररवार सङ्ग््या 112420 142826 84079 88334 427659 

जस्ताको छानो भएको पररवार प्रततशत 77.85 53.63 33.94 14.46 33.70 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

टायल/िपपटा र कािको छानो भएको घरमा बस्ने पररवारको वववरण अनसूुची ४६ र ४७ मा छ। 

४.२ िाना पकाउने इन्धन 
क. एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवार 

नगर क्षेत्रहरूमा एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने प्रचलन तलुनात्मक बढ्दै गएको देस्िन्छ। 
महानगर/उपमहानगरपातलकाको कररब ८३ प्रततशत पररवारले िाना पकाउनको लातग एलपी ग्यासको 
प्रयोग गदयछ। नगरपातलकाहरूमा त्यसको वहस्सा कररब ४५ प्रततशत छ। गाउाँपातलकाहरूमा भने एलपी 
ग्यासबाट िाना पकाउने पररवार कररब ३ प्रततशतमात्र देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १९२ मा छ। 

तातलका १९२: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवार 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या एलपीजीबाट िाना पकाउन े
पररवार सङ्ग््या 

एलपीजीबाट िाना पकाउन े
पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 10143 3.22 

नगरपातलका  526552 257120 48.83 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 353778 82.69 

प्रदेश  1269144 621041 48.93 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवार 

कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने पररवारको वहस्सा कररब ८४ 
प्रततशत रहेको छ भने त्यसपतछ तभत्री मधेशका स्थानीय तहको वहस्सा कररब २६ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। 
पहाडी क्षेत्रमा कररब १२ र वहमाली क्षेत्रमा कररब ६ प्रततशत पररवारले एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने 
गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १९३ मा छ। 

तातलका १९३: भौगोतलक क्षते्र अनसुार एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या एलपीजीबाट िाना पकाउन ेपररवार सङ्ग््या एलपीजीबाट िाना 
पकाउनपेररवार % 

वहमाली 239759 15408 6.43 
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भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या एलपीजीबाट िाना पकाउन ेपररवार सङ्ग््या एलपीजीबाट िाना 
पकाउनपेररवार % 

पहाडी 139845 16872 12.06 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 517110 84.27 

तभत्री मधेश 275934 71651 25.97 

प्रदेश  1269144 621041 48.93 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवार 

प्रशासतनक सगुमताको वहसाबले हेदाय सगुम क्षेत्रका कररब ७४ प्रततशत पररवारले एलपी ग्यासबाट िाना 
पकाउने गरेको देस्िन्छ भने मध्यम क्षेत्रका कररब ८ प्रततशत पररवारले एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन े
गरेको देस्िन्छ। दगुयम र अतत दगुयम क्षेत्रमा एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने पररवारको वहस्सा क्रमशः 
कररब  २ र १ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १९४ मा छ। 

तातलका १९४: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या एलपीजीबाट िाना पकाउन े
पररवार सङ्ग््या 

एलपीजीबाट िाना पकाउन े
पररवार % 

अतत दगुयम 14067 134 0.95 

दगुयम 165619 2827 1.71 

मध्यम 285854 21606 7.56 

सगुम 803604 596474 74.22 

प्रदेश 1269144 621041 48.93 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवारको वववरण 

एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो 
क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय 
तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय 
तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा एलपी ग्यासबाट 
िाना पकाउने पररवारको वहस्सा कररब ७४ प्रततशत देस्िन्छ भने उक्त वहस्सा दोश्रो ३० स्थानीय तहमा 
कररब ९ प्रततशत देस्िन्छ। तेश्रो र अस्न्तम समूहको स्थानीय तहमा उक्त वहस्सा क्रमशः कररब २ र १ 
प्रततशत भन्दा कम रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १९५ र अनसूुची ४८ मा छ।  
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तातलका १९५: स्थानीय तहको समूह अनसुार एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 812862 195492 133475 127315 1269144 

एलपीजीबाट िाना पकाउन े
पररवार सङ्ग््या 

600265 18009 2188 579 621041 

एलपीजीबाट िाना पकाउन े
पररवार प्रततशत 

73.85 9.21 1.64 0.45 48.93 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

ि. दाउराबाट िाना पकाउने पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार 

गाउाँपातलकाहरूको कररब ९४ प्रततशत पररवारले िाना पकाउनको लातग दाउराको प्रयोग गने गरेको 
देस्िन्छ भने नगरपातलकाहरूका पतन कररब ४६ मातनसहरूले िाना पकाउनको लातग दाउराको प्रयोग गने 
गरेको देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाको भने कररब ११ प्रततशत पररवारले मात्र िाना पकाउनको 
लातग दाउराको प्रयोग गने गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १९६ मा छ। 

तातलका १९६: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या दाउराबाट िाना पकाउन े
पररवार सङ्ग््या 

दाउराबाट िाना पकाउन े
पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 295795 93.98 

नगरपातलका  526552 240897 45.75 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 48957 11.44 

प्रदेश  1269144 585649 46.15 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार 

वहमाली, पहाडी, तभत्री मधेश र कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा िाना पकाउनको लातग दाउराको 
प्रयोग गने पररवारको वहस्सा क्रमशः ९०.७०, ८३.१३ र ६५.९२ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। यसबाट 
वहमाली, पहाडी र तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमा िाना पकाउने इन्धनको मु् य स्रोत दाउरा नै रहेको 
देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा भने दाउराबाट िाना पकाउने पररवारको प्रततशत ११.४२ 
प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १९७ मा छ। 
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तातलका १९७: भौगोतलक क्षते्र अनसुार दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या दाउराबाट िाना पकाउन े
पररवार सङ्ग््या 

दाउराबाट िाना 
पकाउनपेररवार % 

वहमाली 239759 217462 90.70 

पहाडी 139845 116250 83.13 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 70049 11.42 

तभत्री मधेश 275934 181888 65.92 

प्रदेश  1269144 585649 46.15 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार 

प्रशासतनक सगुमताको वहसाबले हेदाय अतत दगुयम, दगुयम र मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा िाना पकाउनको 
लातग दाउराको प्रयोग गने पररवारको वहस्सा क्रमशः ९७.७७, ९५.५३ र ८८.२२ प्रततशत रहेको 
देस्िन्छ। यसबाट अतत दगुयम, दगुयम र मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा िाना पकाउने इन्धनको मु् य 
स्रोत दाउरा नै रहेको देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहमा भने दाउराबाट िाना पकाउने पररवारको 
वहस्सा २0.१० प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १९८ मा छ। 

तातलका १९८: भौगोतलक क्षते्र अनसुार दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार सङ्ग््या दाउराबाट िाना पकाउन े
पररवार % 

अतत दगुयम 14067 13753 97.77 

दगुयम 165619 158222 95.53 

मध्यम 285854 252182 88.22 

सगुम 803604 161492 20.10 

प्रदेश 1269144 585649 46.15 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार 

दाउराबाट िाना पकाउने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई मातथल्लो क्रममा र 
सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी 
सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार 
समूहमा ववभाजन गररएको छ। जस अनसुार पवहलो, दोश्रो र तेश्रो समूहका स्थानीय तहहरूमा दाउराबाट 
िाना पकाउने पररवारहरूको वहस्सा अत्यतधक रहेको देस्िन्छ। अस्न्तम समूहका स्थानीय तहहरूमा 
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दाउराबाट िाना पकाउने पररवारको वहस्सा कररब एक चौथाइ रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका १९९ 
र अनसूुची ४९ मा छ। 

तातलका १९९: भौगोतलक क्षते्र अनसुार दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 118980 150745 188574 810845 1269144 

दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार सङ्ग््या 116860 144086 159682 165021 585649 

दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार प्रततशत 98.22 95.58 84.68 20.35 46.15 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

ववजलुी, मवितेल र गोबरग्यासबाट िाना पकाउने पररवारको वववरण अनसूुची ५०, ५१ र ५२ मा छ। 

४.३  बत्तीको स्रोत 

क. बत्तीको लातग तबजलुी  प्रयोग गने पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार बत्तीको लातग ववजलुी प्रयोग गने पररवार 

महानगर/उपमहानगरपातलका र नगरपातलकाहरूका क्रमशः कररब ९८ र ९० प्रततशत पररवारले बस्त्तको 
लातग तबजलुीको प्रयोग गरेको देस्िन्छ भने गाउाँपातलकाहरूको कररब ६२ प्रततशत पररवारले बत्तीको लातग 
तबजलुीको प्रयोग गने गरेको देस्िन्छ। यसबाट गाउाँपातलकाहहरूको कररब ३८ प्रततशत घरधरुीमा तबजलुी 
परु् याउन बााँकी रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २०० मा छ। 

तातलका २००: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार बत्तीको लातग ववजलुी प्रयोग गने पररवार 

स्थानीय तहको प्रकार 
बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग 

गने  पररवार % 

बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग 
गने  पररवार सङ्ग््या जम्मा पररवार सङ्ग््या 

गाउाँपातलका 61.56 193756 314739 

नगरपातलका  90.40 475989 526552 

महानगर/उपमहानगरपातलका 97.54 417313 427853 

प्रदेश  85.65 1087058 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार बत्तीको लातग ववजलुी प्रयोग गने पररवार 

बत्तीको लातग तबजलुीको प्रयोग गने पररवारहरूको भौगोतलक आाँकडा अनसुार कािमाण्डौं उपत्यकाका 
कररब २ प्रततशत, पहाडी क्षेत्रमा कररब १५ प्रततशत, तभत्री मधेशमा कररब २८ प्रततशत र वहमाली क्षेत्रमा 
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कररब २९ प्रततशत घर पररवारमा तबजलुी पगु्न बााँकी रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २०१ मा 
छ। 

तातलका २०१: भौगोतलक क्षते्र अनसुार बत्तीको लातग ववजलुी प्रयोग गने पररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग 
गने  पररवार सङ्ग््या 

बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग 
गने पररवार % 

वहमाली 239759 169364 70.64 

पहाडी 139845 119545 85.48 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 600166 97.81 

तभत्री मधेश 275934 197983 71.75 

प्रदेश  1269144 1087058 85.65 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार बत्तीको लातग ववजलुी प्रयोग गने पररवार 

बत्तीको लातग तबजलुीको प्रयोग गने पररवारहरूको उपलब्ध आाँकडा हेदाय अझै पतन सगुम क्षेत्रका कररब ३ 
प्रततशत, मध्यम क्षेत्रका कररब २८ प्रततशत, दगुयम क्षेत्रका कररब ४० प्रततशत र अतत दगुयम क्षेत्रका ५४ 
प्रततशत घर पररवारमा तबजलुी पगु्न बााँकी रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २०२ मा छ। 

तातलका २०२: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार बत्तीको लातग ववजलुी प्रयोग गने पररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग 
गने  पररवार सङ्ग््या 

बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग 
गने  पररवार % 

अतत दगुयम 14067 6471 46.00 

दगुयम 165619 98981 59.76 

मध्यम 285854 205243 71.80 

सगुम 803604 776363 96.61 

प्रदेश 1269144 1087058 85.65 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार बत्तीको लातग ववजलुी प्रयोग गने पररवार 

बत्तीको लातग तबजलुीको प्रयोग गने पररवारहरूको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई मातथल्लो 
क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई अस्न्तममा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय 
तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय 
तह गरी चार समूहमा ववभाजन गररएको छ। जस अनसुार पवहलो, दोश्रो र तेश्रो समूहका स्थानीय तहहरूको 
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क्रमशः कररब ९८, ८९ र ७२ प्रततशत घर पररवारमा बत्तीको लातग तबजलुीको पगुेको देस्िन्छ भने 
अस्न्तम समूहका स्थानीय तहको कररब ३१ प्रततशत घरधरुीमा तबजलुी पगुेको देस्िन्छ। यसको मतलव 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका कररब ६९ प्रततशत घरधरुीमा तबजलुी परु् याउन कााँकी रहेको देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका २०३ र अनसूुची ५३ मा छ। 

तातलका २०३: स्थानीय तहको समूह अनसुार बत्तीको लातग ववजलुी प्रयोग गने पररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 777493 190819 159666 141166 1269144 

बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग गने  पररवार सङ्ग््या 759533 169539 114438 43548 1087058 

बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग गने  पररवार प्रततशत 97.69 88.85 71.67 30.85 85.65 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

ि. बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवार 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकामा क्रमशः कररब २०, ५ र १ प्रततशत पररवारले 
बस्त्तको लातग मवितेल प्रयोग गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २०४ मा छ। 

तातलका २०४: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवार 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने  

पररवार सङ्ग््या 
बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग 

गने  पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 63101 20.05 

नगरपातलका  526552 26987 5.13 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 4968 1.16 

प्रदेश  1269144 95056 7.49 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवार 

वहमाली, पहाडी र तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमा बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवारको वहस्सा 
क्रमशः कररब १७, १०, र १३ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा  
बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवारको वहस्सा १ प्रततशतभन्दा कम रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका २०५ मा छ। 
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तातलका २०५: भौगोतलक क्षते्र अनसुार बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग 
गने  पररवार सङ्ग््या 

बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग 
गने पररवार % 

वहमाली 239759 40518 16.90 

पहाडी 139845 14534 10.39 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 4906 0.80 

तभत्री मधेश 275934 35098 12.72 

प्रदेश  1269144 95056 7.49 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवार 

अतत दगुयम, दगुयम र मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवारको वहस्सा 
क्रमशः कररब २१, २० र १६ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा  बत्तीको लातग 
मवितेल प्रयोग गने पररवारको वहस्सा कररब २ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २०६ मा 
छ। 

तातलका २०६: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने  पररवार 
सङ्ग््या 

बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग 
गने  पररवार % 

अतत दगुयम 14067 3002 21.34 

दगुयम 165619 33764 20.39 

मध्यम 285854 45037 15.76 

सगुम 803604 13253 1.65 

प्रदेश 1269144 95056 7.49 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवार 

बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा 
मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। यस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहहरूमा कररब 
३० प्रततशत पररवारले बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने गरेको देस्िन्छ भने दोश्रो ३० स्थानीय तहहरूमा 
सो वहस्सा कररब १७ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा सोको वहस्सा 
क्रमशः कररब ८ र १ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २०७ र अनसूुची ५४ मा छ। 
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तातलका २०७: स्थानीय तहको समूह अनसुार बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 154863 154119 189506 770656 1269144 

बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने  पररवार सङ्ग््या 46196 26132 15227 7501 95056 

बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने  पररवार प्रततशत 29.83 16.96 8.04 0.97 7.49 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

बत्तीको लातग शौयय ऊजाय प्रयोग गने पररवारको प्रततशत अनसूुची ५५ मा छ। 

४.४ िानेपानी  

क. पाइपको पानी प्रयोग गने पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार िानपेानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गने पररवार 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकामा क्रमशः कररब ७९, ६६ र ६० प्रततशत 
पररवारले िानेपानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। प्रायगरी गाउाँपातलका र रामीण वस्ती 
ज्यादा भएको अतधकांश नगरपातलकाहरूमा पानीको महुान र िोल्चामा तसधै पाइप जोडी ववतरण गररएको 
पाइन्छ। त्यसैले पाइपबाट यसरी ववतररत पानीलाई सरुस्क्षत पानी हो भनेर सतुनस्ित गनय सवकदैन।  
शहरीकणको मात्रा बढी भएको नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा भने पानीको प्रशोधन 
गरेरमात्र ववतरण गने गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २०८ मा छ। 

तातलका २०८: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार पाइपको पानी प्रयोग गने पररवार 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या पाइपको पानी प्रयोग गने   

पररवार सङ्ग््या 
पाइपको पानी प्रयोग गने   

पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 249888 79.40 

नगरपातलका  526552 345989 65.71 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 256376 59.92 

प्रदेश  1269144 852253 67.15 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार िानपेानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गने पररवार 

वहमाली र पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा ८१ प्रततशतभन्दा बढी पररवारले िानेपानीको लातग पाइपको 
पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। काडमाण्डौ उपत्यका र तभत्री मधेशमा भने क्रमशः कररब ६५ र ५२ प्रततशत 
पररवारले िानेपानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २०९ मा छ। 
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तातलका २०९: भौगोतलक क्षते्र अनसुार पाइपको पानी प्रयोग गने पररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या पाइपको पानी प्रयोग गने   पररवार 
सङ्ग््या 

पाइपको पानी प्रयोग गने  

पररवार % 

वहमाली 239759 195225 81.43 

पहाडी 139845 115689 82.73 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 398420 64.93 

तभत्री मधेश 275934 142919 51.79 

प्रदेश  1269144 852253 67.15 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार िानपेानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गने पररवार 

अतत दगुयम क्षेत्रका ८८ प्रततशतभन्दा बढी पररवारले िानेपानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गरेको 
देस्िन्छ। दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रका क्रमशः कररब ७४, ७९ र ६१ प्रततशत पररवारले पररवारले 
िानेपानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २१० मा छ। 

तातलका २१०: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार पाइपको पानी प्रयोग गने पररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या पाइपको पानी प्रयोग गने   पररवार सङ्ग््या पाइपको पानी प्रयोग गने   पररवार 
% 

अतत दगुयम 14067 12437 88.41 

दगुयम 165619 122399 73.90 

मध्यम 285854 224971 78.70 

सगुम 803604 492446 61.28 

प्रदेश 1269144 852253 67.15 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार िानपेानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गने पररवार 

िानेपानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तह सबैभन्दा 
मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गरी यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय 
तहका ९२ प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय 
तहका कररब ८६ प्रततशत र तेश्रो ३० स्थानीय तहका कररब ७४ प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग 
पाइपको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय तहका कररब ५४ प्रततशत पररवारले 
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िानेपानीको लातग पाइपको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २११ र अनसूुची ५६ मा 
छ। 

तातलका २११: स्थानीय तहको समूह अनसुार पाइपको पानी प्रयोग गने पररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 156339 167909 274096 670800 1269144 

पाइपको पानी प्रयोग गने   पररवार सङ्ग््या 143838 143742 202547 362126 852253 

पाइपको पानी प्रयोग गने   पररवार प्रततशत 92.00 85.61 73.90 53.98 67.15 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

ि. टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवार 

गाउाँपातलकाहरूका कररब 1 प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गरेको 
देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूको कररब ९ प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी 
प्रयोग गरेको देस्िन्छ भने उक्त वहस्सा महानगर/उपमहानगरपातलकाको हकमा कररब १४ प्रततशत रहेको 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २१२ मा छ। 

तातलका २१२: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवार 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या ट्यबुवले/हातेपम्पको पानी 
प्रयोग गने पररवार सङ्ग््या 

ट्यबुवले/हातेपम्पको पानी 
प्रयोग गने पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 3175 1.01 

नगरपातलका  526552 49421 9.39 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 59560 13.92 

प्रदेश  1269144 112156 8.84 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवार 

वहमाली र पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहका 1 प्रततशतभन्दा कम पररवारले िानेपानी लातग 
टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ भने कािमाण्डौ उपत्यका कररब ६ प्रततशत पररवारले 
िानेपानीको लातग टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। तर, तभत्री मधेशका कररब २७ 
प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग लातग टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका २१३ मा छ। 
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तातलका २१३: भौगोतलक क्षते्र अनसुार टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या ट्यबुवले/हातेपम्पको पानी 
प्रयोग गने पररवार सङ्ग््या 

ट्यबुवले/हातेपम्पको पानी 
प्रयोग गने पररवार % 

वहमाली 239759 93 0.04 

पहाडी 139845 259 0.19 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 38634 6.30 

तभत्री मधेश 275934 73170 26.52 

प्रदेश  1269144 112156 8.84 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवार 

अतत दगुयम क्षेत्रमा पररवारले िानेपानीको लातग टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गरेको देस्िदैन भने दगुयम 
र मध्यम क्षेत्रका कररब २ प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गरेको 
देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रका कररब १३ प्रततशत पररवारले िानेपानी लातग टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग 
गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २१४ मा छ। 

तातलका २१४: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या ट्यबुवले/हातेपम्पको पानी 
प्रयोग गने पररवार सङ्ग््या 

ट्यबुवले/हातेपम्पको पानी 
प्रयोग गने पररवार % 

अतत दगुयम 14067 0 0.00 

दगुयम 165619 2644 1.60 

मध्यम 285854 6823 2.39 

सगुम 803604 102689 12.78 

प्रदेश 1269144 112156 8.84 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवार 

िानेपानीको लातग टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय 
तहलाई मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार 
सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम 
२९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहका 
कररब १४ प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ भने 
दोश्रो ३० र तेश्रो ३० स्थानीय तहका कररब १ प्रततशभन्दा पतन कम पररवारले िानेपानीको लातग 
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टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। तर, अस्न्तम २९ स्थानीय तहका कुनै पतन पररवारले 
िानेपानी लातग टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गरेको देस्िदैन। थप वववरण तातलका २१५ र अनसूुची 
५७ मा छ। 

तातलका २१५: स्थानीय तहको समूह अनसुार टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 774300 202474 176455 115915 1269144 

ट्युबवले/हातेपम्पको पानी प्रयोग 
गने   पररवार सङ्ग््या 

111611 491 54 0 112156 

ट्युबवले/हातेपम्पको पानी प्रयोग 
गने   पररवार प्रततशत 

14.41 0.24 0.03 0.00 8.84 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

ग. ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

गाउाँपातलकाहरूका कररब 1 प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग 
गरेको देस्िन्छ। नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलका क्रमशः कररब ७ र ६ प्रततशत पररवारले 
िानेपानीको लातग ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २१६ मा 
छ। 

तातलका २१६: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या ढावकएको ईनार/कुवाको  पानी 
प्रयोग गने पररवार सङ्ग््या 

ढावकएको ईनार/कुवाको  

पानी प्रयोग गने पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 3543 1.13 

नगरपातलका  526552 38047 7.23 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 25701 6.01 

प्रदेश  1269144 67291 5.30 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

वहमाली र पहाडी क्षेत्रका क्रमशः 1 प्रततशत र कररब ४ प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग ढावकएको 
ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यका कररब ७ प्रततशत र तभत्री मधेशका 
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कररब ५ प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका २१७ मा छ। 

तातलका २१७: भौगोतलक क्षते्र अनसुार ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या ढावकएको ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार सङ्ग््या 

ढावकएको ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार % 

वहमाली 239759 3000 1.25 

पहाडी 139845 5571 3.98 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 44551 7.26 

तभत्री मधेश 275934 14169 5.13 

प्रदेश  1269144 67291 5.30 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

अतत दगुयम क्षेत्रको 1 प्रततशत पररवारभन्दा कम र दगुयम क्षेत्रको कररब १ प्रततशत पररवारले िानेपानीको 
लातग ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका कररब २ प्रततशत र सगुम 
क्षेत्रका कररब ७ प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। 
थप वववरण तातलका २१८ मा छ। 

तातलका २१८: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या ढावकएको ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार सङ्ग््या 

ढावकएको ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार % 

अतत दगुयम 14067 33 0.23 

दगुयम 165619 2207 1.33 

मध्यम 285854 6505 2.28 

सगुम 803604 58546 7.29 

प्रदेश 1269144 67291 5.30 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई मातथल्ला 
क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय 
तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय 
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तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। जस अनसुार पवहलो र दोश्रो समूहका स्थानीय तहका 
क्रमशः कररब ८ र २ प्रततशत पररवारले िानेपानीको लातग ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गरेको 
देस्िन्छ भने तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहका १ प्रततशतभन्दा कम पररवारले मात्र िानेपानीको 
लातग ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २१९ र अनसूुची ५८ 
मा छ। 

तातलका २१९: स्थानीय तहको समूह अनसुार ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० स्थानीय 
तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 780589 228735 156043 103777 1269144 

ढावकएको ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने   पररवार सङ्ग््या 

61457 4737 960 137 67291 

ढावकएको ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने   पररवार प्रततशत 

7.87 2.07 0.62 0.13 5.30 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

िानेपानीको लातग िलु्ला ईनार/कुवा, मलुको पानी र नठद िोलाको पानी प्रयोग गने पररवारको वववरण 
अनसूुची ५९, ६० र ६१ मा रास्िएको छ। 

४.५ सरसफाइ  

क. ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

गाउाँपातलकाहरूका 1 प्रततशतभन्दा कम पररवारको ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय रहेको देस्िन्छ। तर 
नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलका उक्त वहस्सा क्रमशः कररब २५ र ६१ प्रततशत रहेको 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २२० मा छ। 

तातलका २२०: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या फ्लस शौचालय ढलमा 
जोतडएको पररवार सङ्ग््या 

फ्लस शौचालय ढलमा 
जोतडएको पररवार % 

गाउाँपातलका 314739 2612 0.83 

नगरपातलका  526552 132661 25.19 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 259306 60.61 

प्रदेश  1269144 394579 31.09 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

वहमाली क्षेत्रका 1 प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग मात्र ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय रहेको देस्िन्छ। 
त्यसैगरी, तभत्री मधेशमा पतन कररब १ प्रततशत पररवारसाँग मात्र ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय रहेको 
देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्र र कािमाण्डौं उपत्यकाका क्रमशः कररब ६ र ६२ प्रततशत पररवारसाँग ढलमा 
जोतडएको फ्लस शौचालय रहेको देस्िन्छ। यसबाट ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय मलुतः कािमाण्डौं 
उपत्यकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २२१ मा छ। 

तातलका २२१: भौगोतलक क्षते्र अनसुार ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या फ्लस शौचालय ढलमा 
जोतडएको पररवार सङ्ग््या 

फ्लस शौचालय ढलमा 
जोतडएकोपररवार % 

वहमाली 239759 1312 0.55 

पहाडी 139845 7858 5.62 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 382078 62.27 

तभत्री मधेश 275934 3331 1.21 

प्रदेश  1269144 394579 31.09 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

अतत दगुयम, दगुयम र मध्यम क्षेत्रका 1 प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग मात्र ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय 
रहेको देस्िन्छ भने सगुम क्षेत्रका कररब ४९ प्रततशत पररवारसाँग ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय रहेको 
देस्िन्छ। यसबाट ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय मलुतः सगुम क्षेत्रमा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका २२२ मा छ। 

तातलका २२२: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या फ्लस शौचालय ढलमा 
जोतडएको पररवार सङ्ग््या 

फ्लस शौचालय ढलमा 
जोतडएको पररवार % 

अतत दगुयम 14067 10 0.07 

दगुयम 165619 1237 0.75 

मध्यम 285854 2824 0.99 

सगुम 803604 390508 48.59 

प्रदेश 1269144 394579 31.09 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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४. स्थानीय तहको समूह अनसुार ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय रहेको पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी रहेको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा 
मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहहरुमा कररब 
५७ प्रततशत पररवारसाँग ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय रहेको देस्िन्छ भने दोश्रो ३० स्थानीय तहका 
स्थानीय तहमा सोको वहस्सा कररब १ प्रततशत देस्िन्छ। तेश्रो र अस्न्तम समूहका स्थानीय तहका १ 
प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग मात्र ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
२२३  अनसूुची ६२ मा छ। 

तातलका २२३: स्थानीय तहको समूह अनसुार ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 686253 303136 137614 136786 1263789 

फ्लस शौचालय ढलमा जोतडएको 
पररवार सङ्ग््या 

389860 3771 785 144 394560 

फ्लस शौचालय ढलमा जोतडएको 
पररवार प्रततशत 

56.81 1.24 0.57 0.11 31.22 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

ि. सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवारको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

गाउाँपातलकाहरूका कररब ३३ प्रततशत, नगरपातलकाहरूका कररब ४४ प्रततशत र 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूका कररब २८ प्रततशत पररवारको सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस 
शौचालय रहेको देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकामा ढलमा जोतडएको फ्लस भएको शौचायलय बढी 
भएको कारण गाउाँपातलका र नगरपातलकाको तलुनामा सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय रहेको 
पररवार कम हनु गएको हो। थप वववरण तातलका २२४ मा छ। 

तातलका २२४: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या 
फ्लस शौचालय सेस्प्टक 

ट्याङ्कमा जोतडएको पररवार 
सङ्ग््या 

फ्लस शौचालय सेस्प्टक 
ट्याङ्कमा जोतडएको पररवार 

% 

गाउाँपातलका 314739 103935 33.02 

नगरपातलका  526552 231301 43.93 
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स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या 
फ्लस शौचालय सेस्प्टक 

ट्याङ्कमा जोतडएको पररवार 
सङ्ग््या 

फ्लस शौचालय सेस्प्टक 
ट्याङ्कमा जोतडएको पररवार 

% 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 120392 28.14 

प्रदेश  1269144 455628 35.90 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार सबैभन्दा बढी तभत्री मधेशमा, दोश्रोमा पहाडी 
क्षेत्रमा, तेश्रोमा वहमाली क्षेत्रमा र चौथोमा कािमाण्डौं उपत्यकामा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
२२५ मा छ। 

तातलका २२५: भौगोतलक क्षते्र अनसुार सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या 
फ्लस शौचालय सेस्प्टक 

ट्याङ्कमा जोतडएको पररवार 
सङ्ग््या 

फ्लस शौचालय सेस्प्टक 
ट्याङ्कमा जोतडएकोपररवार % 

वहमाली 239759 95085 39.66 

पहाडी 139845 61193 43.76 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 154329 25.15 

तभत्री मधेश 275934 145021 52.56 

प्रदेश  1269144 455628 35.90 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार सबैभन्दा बढी मध्यम क्षेत्रमा, दोश्रोमा सगुम 
क्षेत्रमा, तेश्रोमा दगुयम क्षेत्रमा र चौथोमा अतत दगुयम क्षेत्रमा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २२६ 
मा छ। 

तातलका २२६: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या फ्लस शौचालय सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार सङ्ग््या 

फ्लस शौचालय सेस्प्टक 
ट्याङ्कमा जोतडएको पररवार % 

अतत दगुयम 14067 3651 25.95 

दगुयम 165619 56123 33.89 

मध्यम 285854 112300 39.29 
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प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या फ्लस शौचालय सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार सङ्ग््या 

फ्लस शौचालय सेस्प्टक 
ट्याङ्कमा जोतडएको पररवार % 

सगुम 803604 283554 35.29 

प्रदेश 1269144 455628 35.90 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई 
सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार 
सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम 
२९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा कररब 
६५ प्रततशत, दोश्रो ३० स्थानीय तहमा कररब ४४ प्रततशत, तेश्रो ३० स्थानीय तहमा कररब ३१ प्रततशत 
र अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा कररब ११ प्रततशत पररवारसाँग सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय 
रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २२७ र अनसूुची ६३ मा छ। 

तातलका २२७: स्थानीय तहको समूह अनसुार सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश जम्मा 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 368904 175955 286025 438260 1269144 

फ्लस शौचालय सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार सङ्ग््या 

239934 77018 89460 49216 455628 

फ्लस शौचालय सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार प्रततशत 

65.04 43.77 31.28 11.23 35.90 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

साधारण प्रकारको शौचालय भएको र शौचालय नभएको पररवारको वववरण अनसूुची ६४ र ६५ मा छ। 

४.६  सूचना तथा संचार सवुवधा 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सूचना तथा सञ्चार सवुवधा भएको पररवार 

गाउाँपातलकाहरूको कररब ५२ प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब २ प्रततशतसाँग टेतलफोन, कररब 
२० र ५ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ६१ प्रततशतसाँग रेतडयो र १ 
प्रततशतभन्दा कमसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूका कररब ८० प्रततशत 
पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब १६ प्रततशत टेतलफोन, कररब ६० र ४० प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन 
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र केवल टेतलतभजन, कररब ५७ प्रततशतसाँग रेतडयो र कररब ८ प्रततशतसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको 
देस्िन्छ। तर, महानगर/उपमहानगरपातलकाको कररब ९१ प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब ३१ 
प्रततशत टेतलफोन, कररब ७३ र ६९ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ५९ 
प्रततशतसाँग रेतडयो र २२ प्रततशत पररवारसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
२२८ मा छ। 

तातलका २२८: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सूचना तथा सञ्चार सवुवधा भएको पररवार 

सूचना तथा सञ्चार सवुवधाहरू गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

मोबाइल फोन भएको पररवार सङ्ग््या 164802 475162 325826 965790 

मोबाइल फोन भएको पररवार % 52.36 79.78 90.81 76.10 

टेतलफोन भएको पररवार सङ्ग््या 7717 93838 110195 211750 

टेतलफोन भएको पररवार सङ्ग््या % 2.45 15.76 30.71 16.68 

टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या 64403 358504 262943 685850 

टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या % 20.46 60.19 73.28 54.04 

केवल टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या 14367 235360 247114 496841 

केवल टेतलतभजन भएको पररवार % 4.56 39.52 68.87 39.15 

रेतडयो भएको पररवार सङ्ग््या 192375 341069 210181 743625 

रेतडयो भएको पररवार सङ्ग््या % 61.12 57.27 58.58 58.59 

इन्टरनटे भएको पररवार सङ्ग््या 875 48365 77223 126463 

इन्टरनटे भएको पररवार % 0.28 8.12 21.52 9.96 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 314739 595587 358818 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार सूचना तथा सञ्चार सवुवधा भएको पररवार 

वहमाली क्षेत्रका कररब ५८ प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब ३ प्रततशतसाँग टेतलफोन, कररब २४ 
र ८ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ६२ प्रततशतसाँग रेतडयो र १ प्रततशतभन्दा 
कमसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका कररब ६४ प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल 
फोन, कररब ५ प्रततशत टेतलफोन, कररब ४३ र १० प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, 
कररब ५८ प्रततशतसाँग रेतडयो र कररब २ प्रततशतसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। तर, कामाण्डौं 
उपत्यकाका कररब ९० प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब २८ प्रततशत टेतलफोन, कररब ७४ र 
६२ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ५६ प्रततशतसाँग रेतडयो र १८ प्रततशत 
पररवारसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका कररब ५९ प्रततशत पररवारसाँग 
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मोबाइल फोन, कररब ९ प्रततशत टेतलफोन, कररब ४२ र २९ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल 
टेतलतभजन, कररब ६१ प्रततशतसाँग रेतडयो र ४ प्रततशतसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका २२९ मा छ। 

तातलका २२9 भौगोतलक क्षते्र अनसुार सूचना तथा सञ्चार सवुवधा भएको पररवार 

सूचना तथा सञ्चार सवुवधाहरू वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

मोबाइल फोन भएको पररवार सङ्ग््या 138092 89417 549211 189070 965790 

मोबाइल फोन भएको पररवार % 57.60 63.94 89.51 68.52 76.10 

टेतलफोन भएको पररवार सङ्ग््या 6485 7678 172257 25330 211750 

टेतलफोन भएको पररवार सङ्ग््या % 2.70 5.49 28.07 9.18 16.68 

टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या 56821 59486 454868 114675 685850 

टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या % 23.70 42.54 74.13 41.56 54.04 

केवल टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या 17839 14415 383213 81374 496841 

केवल टेतलतभजन भएको पररवार % 7.44 10.31 62.45 29.49 39.15 

रेतडयो भएको पररवार सङ्ग््या 149271 81313 345926 167115 743625 

रेतडयो भएको पररवार सङ्ग््या % 62.26 58.15 56.38 60.56 58.59 

इन्टरनटे भएको पररवार सङ्ग््या 1353 2091 111213 11806 126463 

इन्टरनटे भएको पररवार % 0.56 1.50 18.12 4.28 9.96 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 239759 139845 613606 275934 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सूचना तथा सञ्चार सवुवधा भएको पररवार 

अतत दगुयम क्षेत्रका कररब ४४ प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब ३ प्रततशतसाँग टेतलफोन, कररब 
१३ र २ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ६७ प्रततशतसाँग रेतडयो र १ 
प्रततशतभन्दा कमसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका कररब ५१ प्रततशत 
पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब २ प्रततशत टेतलफोन, कररब १९ र ३ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र 
केवल टेतलतभजन, कररब ६२ प्रततशतसाँग रेतडयो र १ प्रततशतभन्दा कमसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको 
देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका कररब ६१ प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब २ प्रततशत टेतलफोन, 
कररब २९ र ९ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ५९ प्रततशतसाँग रेतडयो र 
कररब १ प्रततशत पररवारसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। तर सगुम क्षेत्रका, कररब ८७ प्रततशत 
पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब २५ प्रततशत टेतलफोन, कररब ७१ र ५८ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन 
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र केवल टेतलतभजन, कररब ५७ प्रततशतसाँग रेतडयो र १५ प्रततशतभसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। 
थप वववरण तातलका २३० मा छ। 

तातलका २३० प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सूचना तथा सञ्चार सवुवधा भएको पररवार 

सूचना तथा सञ्चार सवुवधाहरू अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

मोबाइल फोन भएको पररवार सङ्ग््या 6146 83939 173001 702704 965790 

मोबाइल फोन भएको पररवार % 43.69 50.68 60.52 87.44 76.10 

टेतलफोन भएको पररवार सङ्ग््या 427 3713 9737 197873 211750 

टेतलफोन भएको पररवार सङ्ग््या % 3.04 2.24 3.41 24.62 16.68 

टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या 1843 31377 83589 569041 685850 

टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या % 13.10 18.95 29.24 70.81 54.04 

केवल टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या 240 5269 25467 465865 496841 

केवल टेतलतभजन भएको पररवार % 1.71 3.18 8.91 57.97 39.15 

रेतडयो भएको पररवार सङ्ग््या 9403 102470 169959 461793 743625 

रेतडयो भएको पररवार सङ्ग््या % 66.84 61.87 59.46 57.47 58.59 

इन्टरनटे भएको पररवार सङ्ग््या 17 327 1986 124133 126463 

इन्टरनटे भएको पररवार % 0.12 0.20 0.69 15.45 9.96 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 14067 165619 285854 803604 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार सूचना तथा सञ्चार सवुवधा भएको पररवार 

मोबाइल फोन भएको पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा 
र उक्त प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई 
रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा कररब ८८ प्रततशत 
पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब २४ प्रततशतसाँग टेतलफोन, कररब ७१ र ५७ प्रततशतसाँग क्रमशः 
टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ५८ प्रततशतसाँग रेतडयो र कररब १५ प्रततशतसाँग इन्टरनेट सवुवधा 
रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, दोश्रो ३० स्थानीय तहमा कररब ६६ प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब 
३ प्रततशत टेतलफोन, कररब ३४ र १० प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ६२ 
प्रततशतसाँग रेतडयो र १ प्रततशतभन्दा कमसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहका 
स्थानीय तहमा कररब ५६ प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब ३ प्रततशत टेतलफोन, कररब २३ र 
९ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ५८ प्रततशतसाँग रेतडयो र कररब १ प्रततशत 
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पररवारसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। तर अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा कररब ३९ 
प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब २ प्रततशत टेतलफोन, कररब १२ र १ प्रततशतसाँग क्रमशः 
टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ६१ प्रततशतसाँग रेतडयो र नगन्य प्रततशतसाँग मात्र इन्टरनेट सवुवधा 
रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २३१ र अनसूुची ६६ मा छ। 

तातलका २३१ स्थानीय तहको समूह अनसुार सूचना तथा सञ्चार सवुवधा भएको पररवार 

सूचना तथा सञ्चार सवुवधाहरू 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

मोबाइल फोन भएको पररवार सङ्ग््या 710641 122779 85100 47270 965790 

मोबाइल फोन भएको पररवार % 87.66 66.21 55.65 39.36 76.10 

टेतलफोन भएको पररवार सङ्ग््या 197785 6089 5078 2798 211750 

टेतलफोन भएको पररवार सङ्ग््या % 24.40 3.28 3.32 2.33 16.68 

टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या 572651 63150 35904 14145 685850 

टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या % 70.64 34.06 23.48 11.78 54.04 

केवल टेतलतभजन भएको पररवार सङ्ग््या 463103 19459 13133 1146 496841 

केवल टेतलतभजन भएको पररवार % 57.12 10.49 8.59 0.95 39.15 

रेतडयो भएको पररवार सङ्ग््या 467236 114527 88904 72958 743625 

रेतडयो भएको पररवार सङ्ग््या % 57.63 61.76 58.14 60.75 58.59 

इन्टरनटे भएको पररवार सङ्ग््या 124083 1560 736 84 126463 

इन्टरनटे भएको पररवार % 15.31 0.84 0.48 0.07 9.96 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 810691 185427 152922 120104 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४.७  सवारी साधन सवुवधा 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सवारी साधनमा पररवारको पहुाँच 

गाउाँपातलकाहरूमा १ प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग मोटर कार, कररब १ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, 
कररब १ प्रततशतसाँग साइकल र नगन्य प्रततशतसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, 
नगरपातलकाहरूमा ३ प्रततशत पररवारसाँग मोटर कार, कररब १९ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब २० 
प्रततशतसाँग साइकल र १ प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। तर, 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा ६ प्रततशत पररवारसाँग मोटर कार, कररब ३१ प्रततशतसाँग मोटर 
साइकल, कररब १४ प्रततशतसाँग साइकल र १ प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २३२ मा छ। 
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तातलका २३२: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सवारी साधनमा पररवारको पहुाँच 

सवारी साधन सवुवधा गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

मोटर कार भएको पररवार सङ्ग््या 938 15263 22357 38558 

मोटर कार भएको पररवार % 0.30 2.56 6.23 3.04 

मोटर साइकल भएको पररवार सङ्ग््या 4602 112806 112882 230290 

मोटर साइकल भएको पररवार % 1.46 18.94 31.46 18.15 

साइकल भएको पररवार सङ्ग््या 3562 117086 51825 172473 

साइकल भएको पररवार % 1.13 19.66 14.44 13.59 

अन्य सवारी साधन भएको पररवार सङ्ग््या 232 2500 1195 3927 

अन्य सवारी साधन भएको पररवार % 0.07 0.42 0.33 0.31 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 314739 595587 358818 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार सवारी साधनमा पररवारको पहुाँच 

वहमाली क्षेत्रका १ प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग मोटर कार, कररब २ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब 
१ प्रततशतसाँग साइकल र नगन्य प्रततशतसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रका 
कररब १ प्रततशत पररवारसाँग मोटर कार, कररब ५ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब १ प्रततशतसाँग 
साइकल र १ प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। तर, कािमाण्डौं उपत्यका 
स्थानीय तहहरूका कररब ५ प्रततशत पररवारसाँग मोटर कार, कररब ३० प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब 
११ प्रततशतसाँग साइकल र १ प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, 
तभत्री मधेशका कररब २ प्रततशत पररवारसाँग मोटर कार, कररब १३ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब 
३६ प्रततशतसाँग साइकल र कररब १ प्रततशत पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका २३३ मा छ। 

तातलका २३३: भौगोतलक क्षते्र अनसुार सवारी साधनमा पररवारको पहुाँच 

सवारी साधन सवुवधा वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

मोटर कार भएको पररवार सङ्ग््या 960 1285 31985 4328 38558 

मोटर कार भएको पररवार % 0.40 0.92 5.21 1.57 3.04 

मोटर साइकल भएको पररवार सङ्ग््या 4378 7204 183935 34773 230290 

मोटर साइकल भएको पररवार % 1.83 5.15 29.98 12.60 18.15 

साइकल भएको पररवार सङ्ग््या 1392 1872 70110 99099 172473 

साइकल भएको पररवार % 0.58 1.34 11.43 35.91 13.59 
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सवारी साधन सवुवधा वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

अन्य सवारी साधन भएको पररवार सङ्ग््या 172 221 1964 1570 3927 

अन्य सवारी साधन भएको पररवार % 0.07 0.16 0.32 0.57 0.31 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 239759 139845 613606 275934 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सवारी साधनमा पररवारको पहुाँच 

अतत दगुयम क्षेत्रका नगन्य प्रततशत पररवारसाँग मोटर कार, कररब १ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब १ 
प्रततशतसाँग साइकल र नगन्य प्रततशतसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, दगुयम क्षेत्रका 
नगन्य प्रततशत पररवारसाँग मोटर कार, कररब १ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब १ प्रततशतसाँग साइकल 
र नगन्य प्रततशत पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका कररब १ प्रततशत 
पररवारसाँग मोटर कार, कररब ३ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब ३ प्रततशतसाँग साइकल र १ 
प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। तर, सगुम क्षेत्रका कररब ५ प्रततशत 
पररवारसाँग मोटर कार, कररब २७ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब २० प्रततशतसाँग साइकल र १ 
प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २३४ मा छ। 

तातलका २३४: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सवारी साधनमा पररवारको पहुाँच 

सवारी साधन सवुवधा अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

मोटर कार भएको पररवार सङ्ग््या 17 252 1434 36855 38558 

मोटर कार भएको पररवार % 0.12 0.15 0.50 4.59 3.04 

मोटर साइकल भएको पररवार सङ्ग््या 91 1398 8912 219889 230290 

मोटर साइकल भएको पररवार % 0.65 0.84 3.12 27.36 18.15 

साइकल भएको पररवार सङ्ग््या 205 1546 7644 163078 172473 

साइकल भएको पररवार % 1.46 0.93 2.67 20.29 13.59 

अन्य सवारी साधन भएको पररवार सङ्ग््या 10 90 429 3398 3927 

अन्य सवारी साधन भएको पररवार % 0.07 0.05 0.15 0.42 0.31 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 14067 165619 285854 803604 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार सवारी साधनमा पररवारको पहुाँच 

मोटर कार भएको पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र 
सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको पररवारलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय 
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तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय 
तह गरी चार समूहमा ववभाजन गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहका कररब ५ प्रततशतभन्दा 
पररवारसाँग मोटर कार, कररब २७ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, २० प्रततशत पररवारसाँग साइकल र १ 
प्रततशत भन्दा कम पररवासाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहका कररब १ 
प्रततशत पररवारसाँग मोटर कार, कररब ४ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब २ प्रततशतसाँग साइकल र १ 
प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहका नगन्य 
पररवारसाँग मोटर कार, कररब १ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब ३ प्रततशतसाँग साइकल र १ 
प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय तहका 
नगन्य पररवारसाँग मोटर कार, कररब १ प्रततशतसाँग मोटर साइकल, कररब १ प्रततशतसाँग साइकल र 
नगन्य पररवारसाँग अन्य सवारी साधन रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २३५ अनसूुची ६७ मा छ। 

तातलका २३५: स्थानीय तहको समूह अनसुार सवारी साधनमा पररवारको पहुाँच 

सवारी साधन सवुवधा पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

मोटर कार भएको पररवार सङ्ग््या 36994 1322 192 50 38558 

मोटर कार भएको पररवार % 4.61 0.66 0.14 0.04 3.04 

मोटर साइकल भएको पररवार सङ्ग््या 219596 7855 2029 810 230290 

मोटर साइकल भएको पररवार % 27.37 3.92 1.49 0.62 18.15 

साइकल भएको पररवार सङ्ग््या 162338 4154 4545 1436 172473 

साइकल भएको पररवार % 20.23 2.07 3.35 1.10 13.59 

अन्य सवारी साधन भएको पररवार सङ्ग््या 3364 316 192 55 3927 

अन्य सवारी साधन भएको पररवार % 0.42 0.16 0.14 0.04 0.31 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 802416 200481 135866 130381 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४.८ अन्य सवुवधाहरू 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार अन्य सवुवधाहरूमा पररवारको पहुाँच 

पररवारले प्रयोग गने कम्प्यटुर र विजलाई यहााँ अन्य सवुवधा मातनएको छ। गाउाँपातलकाहरूमा कररब १ 
प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र कररब १ प्रततशत पररवारसाँग विज रहेको देस्िन्छ। तर, नगरपातलकाहरूमा 
१८ प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र कररब १५ प्रततशत पररवारसाँग विज रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा कररब १९ प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र कररब ३१ प्रततशत 
पररवारसाँग विज रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २३६ मा छ। 
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तातलका २३६: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार अन्य सवुवधाहरूमा पररवारको पहुाँच 

अन्य घरायसी सवुवधाहरू गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

कम्प्यटुर भएको पररवार सङ्ग््या 3121 107188 136512 246821 

कम्प्यटुर भएको पररवार % 0.99 18.00 38.04 19.45 

विज भएको पररवार सङ्ग््या 3100 88542 112342 203984 

विज भएको पररवार % 0.98 14.87 31.31 16.07 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 314739 595587 358818 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार अन्य सवुवधाहरूमा पररवारको पहुाँच 

वहमाली क्षेत्रका कररब २ प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र कररब १ प्रततशत पररवारसाँग विज रहेको 
देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्रका ५ प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र कररब ३ प्रततशत पररवारसाँग विज रहेको 
देस्िन्छ। तर, कािमाण्डौं उपत्यकाका कररब ३४ प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र कररब २७ प्रततशत 
पररवारसाँग विज रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका कररब ९ प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र 
कररब १२ प्रततशत पररवारसाँग विज रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २३७ मा छ। 

तातलका २३७: भौगोतलक क्षते्र अनसुार अन्य सवुवधाहरूमा पररवारको पहुाँच 

अन्य घरायसी सवुवधाहरू वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

कम्प्यटुर भएको पररवार सङ्ग््या 4314 6849 211216 24442 246821 

कम्प्यटुर भएको पररवार % 1.80 4.90 34.42 8.86 19.45 

विज भएको पररवार सङ्ग््या 3303 3682 163186 33813 203984 

विज भएको पररवार % 1.38 2.63 26.59 12.25 16.07 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 239759 139845 613606 275934 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार अन्य सवुवधाहरूमा पररवारको पहुाँच 

अतत दगुयम क्षेत्रका १ प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग कम्प्यटुर भएको देस्िन्छ भने कुनै पतन र पररवारसाँग 
विज रहेको देस्िदैन। दगुयम क्षेत्रका १ प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र १ प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग 
विज रहेको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका कररब २ प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र विज रहेको देस्िन्छ। 
तर, सगुम क्षेत्रका कररब ३० प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र कररब २५ प्रततशत पररवारसाँग विज रहेको 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २३८ मा छ। 
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तातलका २३८: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार अन्य सवुवधाहरूमा पररवारको पहुाँच 

अन्य घरायसी सवुवधाहरू अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

कम्प्यटुर भएको पररवार सङ्ग््या 66 1434 6163 239158 246821 

कम्प्यटुर भएको पररवार % 0.47 0.87 2.16 29.76 19.45 

विज भएको पररवार सङ्ग््या 42 714 5182 198046 203984 

विज भएको पररवार % 0.00 0.43 1.81 24.64 16.07 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 14067 165619 285854 803604 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार अन्य सवुवधाहरूमा पररवारको पहुाँच 

कम्प्यटुर भएको पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र 
सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहका कररब २९ 
प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र कररब ३० प्रततशत पररवारसाँग विज रहेको देस्िन्छ। तर, दोश्रो ३० 
स्थानीय तहका कररब ३ प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र विज रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहका 
कररब १ प्रततशत पररवारसाँग कम्प्यटुर र विज रहेको देस्िन्छ। तर अस्न्तम २९ स्थानीय तहका भने १ 
प्रततशतभन्दा कम पररवारसाँग मात्र कम्प्यटुर र विज रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २३९ र 
अनसूुची ६८ मा छ। 

तातलका २३९: स्थानीय तहको समूह अनसुार अन्य सवुवधाहरूमा पररवारको पहुाँच 

अन्य घरायसी सवुवधाहरू 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश 

कम्प्यटुर भएको पररवार सङ्ग््या 240880 4347 1241 353 246821 

कम्प्यटुर भएको पररवार % 29.04 2.53 0.85 0.29 19.45 

विज भएको पररवार सङ्ग््या 198692 4434 726 132 203984 

विज भएको पररवार % 23.95 2.58 0.50 0.11 16.07 

जम्मा पररवार सङ्ग््या 829616 172048 145764 121716 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४.९ घरायसी सवुवधाववहीन पररवारहरू 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार घरायसी सवुवधाववहीन पररवार 

सूचना तथा सञ्चारका साधनहरू जस्तै मोबाइल फोन, टेतलफोन, टेतलतभजन, रेतडयो र इन्टरनेट सवुवधाहरू, 
सवारी साधनहरू जस्तै मोटर कार, मोटर साइकल र अन्य सवारी साधनहरू तथा अन्य सवुवधाहरू जस्तै 



169 
 

कम्प्यटुर विज नभएका पररवाहरलाई यहााँ घरायसी सवुवधाववहीन पररवार मातनएको छ। यी सवुवधाहरूलाई 
आधार मानी हेदाय गाउाँपातलकाहरूका कररब २० प्रततशत पररवार सवुवधाववहीन देस्िन्छन ् भने 
नगरपातलकाहरूका कररब ७ प्रततशत पररवार सवुवधावीहीन देस्िन्छन।् तर महागर/उपमहानगरपातलकाका 
कररब १ प्रततशत पररवारमात्र सवुवधा ववहीन देस्िन्छन।् थप वववरण तातलका २४० मा छ। 

तातलका २४०: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार घरायसी सवुवधाववहीन पररवार 

स्थानीय तहको प्रकार जम्मा पररवार सङ्ग््या कुनै सवुवधा नभएको पररवार 
सङ्ग््या 

कुनै सवुवधा नभएको पररवार 
% 

गाउाँपातलका 314739 63672 20.23 

नगरपातलका  526552 37405 7.10 

महानगर/उपमहानगरपातलका 427853 5781 1.35 

प्रदेश  1269144 106858 8.42 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार घरायसी सवुवधाववहीन पररवार 

वहमाली क्षेत्रका कररब १८ प्रततशत, पहाडी क्षेत्रका कररब १४ प्रततशत र तभत्री मधेशका कररब १२ 
प्रततशत पररवार सवुवधाववहीन देस्िन्छन ्भने कािमाण्डौं उपत्यकाका कररब २ प्रततशत पररवार सवुवधाववहीन 
देस्िन्छन।् थप वववरण तातलका २४१ मा छ। 

तातलका २४१: भौगोतलक क्षते्र अनसुार घरायसी सवुवधाववहीन पररवार 

भौगोतलक क्षते्र जम्मा पररवार सङ्ग््या कुनै सवुवधा नभएको पररवार सङ्ग््या कुनै सवुवधा नभएको पररवार % 

वहमाली 239759 42197 17.60 

पहाडी 139845 19359 13.84 

कािमाण्डौं उपत्यका 613606 11874 1.94 

तभत्री मधेश 275934 33428 12.11 

प्रदेश  1269144 106858 8.42 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार घरायसी सवुवधाववहीन पररवार 

अतत दगुयम क्षेत्रका कररब २५ प्रततशत, दगुयम क्षेत्रका कररब २१ प्रततशत र मध्यम क्षेत्रका कररब १६ 
प्रततशत पररवार सवुवधाववहीन देस्िन्छन ्भने सगुम क्षेत्रका कररब ३ प्रततशत पररवारमात्र सवुवधाववहीन 
देस्िन्छन।् थप वववरण तातलका २४२ मा छ। 

तातलका २४२: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार घरायसी सवुवधाववहीन पररवार 

प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या कुनै सवुवधा नभएको पररवार सङ्ग््या कुनै सवुवधा नभएको पररवार % 

अतत दगुयम 14067 3536 25.14 
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प्रशासतनक पहुाँच जम्मा पररवार सङ्ग््या कुनै सवुवधा नभएको पररवार सङ्ग््या कुनै सवुवधा नभएको पररवार % 

दगुयम 165619 34133 20.61 

मध्यम 285854 47105 16.48 

सगुम 803604 22084 2.75 

प्रदेश 1269144 106858 8.42 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार घरायसी सवुवधाववहीन पररवार 

सूचना तथा सञ्चार, सवारी साधन र कम्प्यटुर तथा विज लगायतका कुनै पतन घरायसी सवुवधाहरू नभएको 
पररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो प्रततशत सबैभन्दा 
कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी 
सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार 
समूहमा ववभाजन गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहका कररब २७ प्रततशत, दोश्रो ३० 
स्थानीय तहका कररब १९ प्रततशत, तेश्रो ३० स्थानीय तहका कररब १२ प्रततशत र अस्न्तम २९ स्थानीय 
तहका कररब ३ प्रततशत पररवारहरू सवुवधावीहीन देस्िन्छन।् थप वववरण तातलका २४३ अनसूुची ६९ 
मा छ। 

तातलका २४३: स्थानीय तहको समूह अनसुार घरायसी सवुवधाववहीन पररवार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश जम्मा 

कुल पररवार सङ्ग््या 132307 157411 163648 815778 1269144 

कुनै सवुवधा नभएको पररवार सङ्ग््या 35653 29217 19945 22043 106858 

कुनै सवुवधा नभएको पररवार % 26.95 18.56 12.19 2.70 8.42 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

४.९ आवासको प्रकार 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार आवासको प्रकार 

आफ्नै, भाडाको, संस्थागत र अन्य गरी तीन वकतसमको आवासलाई यहााँ आवासको प्रकार मातनएको छ। 
संस्थागत आवास भन्नाले सेना, प्रहरी, सरकारी र यस्तै अन्य तनकायिारा व्यवस्स्थत आवासलाई जनाउाँछ 
भने अन्य आवास भन्नाले आफ्नै, भाडाको र संस्थागत बाहेकका आवासको प्रकारलाई जनाउाँछ। यस 
दृविकोणबाट हेदाय गाउाँपातलकाहरूका कररब ९५ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब ३ प्रततशत पररवार 
भाडाको घरमा, १ प्रततशतभन्दा कम पररवार संस्थागत घरमा र कररब १ प्रततशत पररवार अन्य घरमा 
बस्ने गरेको देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूका कररब ७० प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब २७ प्रततशत 
पररवार भाडाको घरमा, कररब १ प्रततशत पररवार संस्थागत घरमा र कररब २ प्रततशत पररवार अन्य घरमा 
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बस्ने गरेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, महानगर/उपमहानगरपातलकाका कररब ४४ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, 
कररब ५३ प्रततशत पररवार भाडाको घरमा, कररब १ प्रततशत पररवार संस्थागत घरमा र कररब १ प्रततशत 
पररवार अन्य घरमा बस्ने गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २४४ मा छ। 

तातलका २४४: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार आवासको प्रकार 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

आफ्नै घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 300301 371157 189145 860603 

आफ्नै घरमा बस्न ेपररवार % 95.41 70.49 44.21 67.81 

भाडाको घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 9952 141781 226671 378404 

भाडाको घरमा बस्न ेपररवार % 3.16 26.93 52.98 29.82 

संस्थागत घरमा बस्ने पररवार सङ्ग््या 1137 3698 5995 10830 

संस्थागत घरमा बस्ने पररवार % 0.36 0.70 1.40 0.85 

अन्य घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 3349 9916 6042 19307 

अन्य घरमा बस्न ेपररवार % 1.06 1.88 1.41 1.52 

जम्मा 314739 526552 427853 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार आवासको प्रकार 

वहमाली क्षेत्रका कररब ९३ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब ६ प्रततशत पररवार भाडाको घरमा, १ 
प्रततशतभन्दा कम पररवार संस्थागत घरमा र कररब १ प्रततशत पररवार अन्य घरमा बस्ने गरेको देस्िन्छ। 
पहाडी क्षेत्रका कररब ९२ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब ६ प्रततशत पररवार भाडाको घरमा, १ 
प्रततशतभन्दा कम पररवार संस्थागत घरमा र कररब १ प्रततशत पररवार अन्य घरमा बस्ने गरेको देस्िन्छ। 
तर कािमाण्डौं उपत्यकाका ४5.५१ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब ५२.५७ प्रततशत पररवार 
भाडाको घरमा, कररब १ प्रततशत पररवार संस्थागत र कररब १ प्रततशत पररवार अन्य घरमा बस्ने गरेको 
देस्िन्छ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका कररब ८३ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब १२ प्रततशत पररवार 
भाडाको घरमा, १ प्रततशत पररवार संस्थागत घरमा र कररब ४ प्रततशत पररवार अन्य घरमा बस्ने गरेको 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २४५ मा छ। 

तातलका २४५: भौगोतलक क्षते्र अनसुार आवासको प्रकार 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

आफ्नै घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 223493 129344 279235 228531 860603 

आफ्नै घरमा बस्न ेपररवार % 93.22 92.49 45.51 82.82 67.81 
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वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

भाडाको घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 13188 8652 322599 33965 378404 

भाडाको घरमा बस्न ेपररवार % 5.50 6.19 52.57 12.31 29.82 

संस्थागत घरमा बस्ने पररवार सङ्ग््या 1072 677 6168 2913 10830 

संस्थागत घरमा बस्ने पररवार % 0.45 0.48 1.01 1.06 0.85 

अन्य घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 2006 1172 5604 10525 19307 

अन्य घरमा बस्न ेपररवार % 0.84 0.84 0.91 3.81 1.52 

जम्मा 239759 139845 613606 275934 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार आवासको प्रकार 

अतत दगुयम क्षेत्रका कररब ९७ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब २ प्रततशत पररवार भाडाको घरमा र 
कररब १ प्रततशत पररवार संस्थागत घरमा र अन्य घरमा बस्ने गरेको देस्िन्छ। दगुयम क्षेत्रका कररब ९७ 
प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब २ प्रततशत पररवार भाडाको घरमा, १ प्रततशत पररवार संस्थागत 
घरमा र अन्य घरमा बस्न ेगरेको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका ९२ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब ६ 
प्रततशत पररवार भाडाको घरमा र कररब २ प्रततशत पररवार संस्थागत र अन्य घरमा बस्ने गरेको देस्िन्छ। 
त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका कररब ५३ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब ४५ प्रततशत पररवार भाडाको 
घरमा, १ प्रततशतभन्दा कम पररवार संस्थागत घरमा र कररब २ प्रततशत पररवार अन्य घरमा बस्ने गरेको 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २४६ मा छ। 

तातलका २४६: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार आवासको प्रकार 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

आफ्नै घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 13613 160116 263766 423108 860603 

आफ्नै घरमा बस्न ेपररवार % 96.77 96.68 92.27 52.65 67.81 

भाडाको घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 332 3641 16178 358253 378404 

भाडाको घरमा बस्न ेपररवार % 2.36 2.20 5.66 44.58 29.82 

संस्थागत घरमा बस्ने पररवार सङ्ग््या 26 647 1389 8768 10830 

संस्थागत घरमा बस्ने पररवार % 0.18 0.39 0.49 1.09 0.85 

अन्य घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 96 1215 4521 13475 19307 

अन्य घरमा बस्न ेपररवार % 0.68 0.73 1.58 1.68 1.52 

जम्मा 14067 165619 285854 803604 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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४. स्थानीय तहको समूह अनसुार आवासको प्रकार 

आफ्नै घरमा बस्न ेपररवारको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र 
सो प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा कररब ९८ 
प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब १ प्रततशत पररवार भाडाको घरमा र कररब १ प्रततशत पररवार 
संस्थागत घरमा र अन्य घरमा बस्ने गरेको देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहका कररब ९६ प्रततशत 
पररवार आफ्नै घरमा, कररब २ प्रततशत पररवार भाडाको घरमा, १ प्रततशत पररवार संस्थागत घरमा र 
अन्य घरमा बस्ने गरेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहका ९१ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब 
७ प्रततशत पररवार भाडाको घरमा र कररब २ प्रततशत पररवार संस्थागत र अन्य घरमा बस्ने गरेको 
देस्िन्छ। तर, अस्न्तम २९ स्थानीय तहका कररब ५२ प्रततशत पररवार आफ्नै घरमा, कररब ४५ प्रततशत 
पररवार भाडाको घरमा, १ प्रततशत पररवार संस्थागत घरमा र कररब २ प्रततशत पररवार अन्य घरमा बस्न े
गरेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २४७ र अनसूुची ७० मा छ। 

तातलका २४७: स्थानीय तहको समूह अनसुार आवासको प्रकार 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश  

आफ्नै घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 135176 137145 169158 419124 860603 

आफ्नै घरमा बस्न ेपररवार % 98.14 96.41 91.34 52.13 67.81 

भाडाको घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 1645 3515 12720 360524 378404 

भाडाको घरमा बस्न ेपररवार % 1.19 2.47 6.87 44.84 29.82 

संस्थागत घरमा बस्ने पररवार सङ्ग््या 176 372 1129 9153 10830 

संस्थागत घरमा बस्ने पररवार % 0.13 0.26 0.61 1.14 0.85 

अन्य घरमा बस्न ेपररवार सङ्ग््या 746 1214 2185 15162 19307 

अन्य घरमा बस्न ेपररवार % 0.54 0.85 1.18 1.89 1.52 

जम्मा 137743 142246 185192 803963 1269144 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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पररच्छेद पााँचः बैंक, सहकारी र उद्यमस्शलता 
५.१ बैंक र ववत्तीय संस्था 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार बैंक तथा ववत्तीय संस्था 

गाउाँपातलकाहरूमा "क" वगयको बैंकका १०४ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका ३२ वटा, "ग" वगयको ववत्त 
कम्पनीका २ वटा र "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका १२३ वटा गरी कुल २६१ वटा कायायलयहरू रहेको 
देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएको बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब १४ 
प्रततशत हनु आउाँछ। नगरपातलकाहरूमा "क" वगयको बैंकका ३३७ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका 
१२१ वटा, "ग" वगयको ववत्त कम्पनीका १५ वटा र "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका २२९ वटा गरी कुल 
७०२ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल 
कायायलय सङ्ग््याको कररब ३८ प्रततशत हनु आउाँछ। तर, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा "क" वगयको 
बैंकका ६०४ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका १६७ वटा, "ग" वगयको ववत्त कम्पनीका ५३ वटा र "घ" 

वगयको लघ ु ववत्त बैंकका ७६ वटा गरी कुल ९०५ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या 
प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ४९ प्रततशत हनु आउाँछ। 
थप वववरण तातलका २४८ मा छ। 

तातलका २४८: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार बैंक तथा ववत्तीय संस्था 
बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको प्रकार गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

"क" वगयको बैंक 104 337 604 1045 

"ि" वगयको ववकास बैंक 32 121 167 320 

"ग" वगयको ववत्त कम्पनी 2 15 53 70 

"घ" वगयको लघ ुववत्त बैंक 123 229 76 428 

भकु्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू 0 0 5 5 

जम्मा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरूको सङ्ग््या 261 702 905 1868 

प्रततशत 13.97 37.58 48.45 100.00 

स्रोतः नेपाल राि बैंक, २०७५ 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार बैंक तथा ववत्तीय संस्था 

वहमाली क्षेत्रमा "क" वगयको बैंकका ११५ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका ४० वटा, "ग" वगयको ववत्त 
कम्पनीका २ वटा र "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका ११४ वटा गरी कुल २७१ वटा कायायलयहरू रहेको 
देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएको बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब १५ 
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प्रततशत हनु आउाँछ। पहाडी क्षेत्रमा "क" वगयको बैंकका ८५ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका ३१ वटा, 
"ग" वगयको ववत्त कम्पनीका ६ वटा र "घ" वगयको लघ ु ववत्त बैंकका ९१ वटा गरी कुल २१३ वटा 
कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय 
सङ्ग््याको कररब ११ प्रततशत हनु आउाँछ। तर, कािमाण्डौं उपत्यका स्थानीय तहमा "क" वगयको बैंकका 
६७० वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका १५५ वटा, "ग" वगयको ववत्त कम्पनीका ४८ वटा, "घ" वगयको 
लघ ुववत्त बैंकका ७६ वटा र भकु्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको ५ वटा गरी कुल ९५४ वटा कायायलयहरू 
रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब 
५१ प्रततशत हनु आउाँछ। तभत्री मधेशमा "क" वगयको बैंकका १७५ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका 
९४ वटा, "ग" वगयको ववत्त कम्पनीका १४ वटा र "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका १४७ वटा गरी कुल 
४३० वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल 
कायायलय सङ्ग््याको कररब २३ प्रततशत हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका २४९ मा छ। 

तातलका २४९: भौगोतलक क्षते्र अनसुार बैंक तथा ववत्तीय संस्था 
बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको प्रकार वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

"क" वगयको बैंक 115 85 670 175 1045 

"ि" वगयको ववकास बैंक 40 31 155 94 320 

"ग" वगयको ववत्त कम्पनी 2 6 48 14 70 

"घ" वगयको लघ ुववत्त बैंक 114 91 76 147 428 

भकु्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू 0 0 5 0 5 

जम्मा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरूको 
सङ्ग््या 

271 213 954 430 1868 

प्रततशत 14.51 11.40 51.07 23.02 100.00 

स्रोतः नेपाल राि बैंक, २०७५ 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार बैंक तथा ववत्तीय संस्था 

अतत दगुयम क्षेत्रका चार स्थानीय तहमा "क" वगयको बैंकको १ वटा र "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका १ 
वटा गरी कुल २ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएको बैंक तथा ववत्तीय 
संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ०.११ प्रततशत हनु आउाँछ। दगुयम क्षेत्रमा "क" वगयको बैंकका 
५६ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका ५ वटा, "ग" वगयको ववत्त कम्पनीका १ वटा र "घ" वगयको लघ ु
ववत्त बैंकका ५३ वटा गरी कुल ११५ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका 
बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ६ प्रततशत हनु आउाँछ। मध्यम क्षेत्रका तहमा 
"क" वगयको बैंकका १३६ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका ६४ वटा, "ग" वगयको ववत्त कम्पनीका २ 



176 
 

वटा, "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका १८० वटा गरी कुल ३८२ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त 
सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब २० प्रततशत हनु 
आउाँछ। तर सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहमा "क" वगयको बैंकका ८५२ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका 
२५१ वटा, "ग" वगयको ववत्त कम्पनीका ६७ वटा, "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका १९४ वटा र भकु्तानी 
सेवा प्रदायक संस्थाका ५ वटा गरी कुल १३६९ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा 
भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ७३ प्रततशत हनु आउाँछ। थप वववरण 
तातलका २५० मा छ। 

तातलका २५०: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार बैंक तथा ववत्तीय संस्था 
बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको प्रकार अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

"क" वगयको बैंक 1 56 136 852 1045 

"ि" वगयको ववकास बैंक 0 5 64 251 320 

"ग" वगयको ववत्त कम्पनी 0 1 2 67 70 

"घ" वगयको लघ ुववत्त बैंक 1 53 180 194 428 

भकु्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू 0 0 0 5 5 

जम्मा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरूको 
सङ्ग््या 

2 115 382 1369 1868 

प्रततशत 0.11 6.16 20.45 73.29 100.00 

स्रोतः नेपाल राि बैंक, २०७५ 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार बैंक तथा ववत्तीय संस्था 

बैंक तथा ववत्तीय संस्थाका कायायलयहरूको कुल सङ्ग््या सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा 
मातथल्लो क्रममा र सो सङ्ग््या सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा पछुारमा तहलाई पछुारमा 
राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, 
तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० 
स्थानीय तहमा "क" वगयको बैंकको ८९९ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका २७५ वटा, "ग" वगयको ववत्त 
कम्पनीका ६९ वटा, "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका २५२ वटा र भकु्तानी सेवा प्रदायक संस्थाका ५ वटा 
गरी कुल १५०० वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएको बैंक तथा ववत्तीय 
संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ८० प्रततशत हनु आउाँछ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमा "क" 

वगयको बैंकका ९० वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका ३७ वटा, "ग" वगयको ववत्त कम्पनीका १ वटा र 
"घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका १२६ वटा गरी कुल २५४ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या 
प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब १४ प्रततशत हनु आउाँछ। 
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तेश्रो ३० स्थानीय तहमा "क" वगयको बैंकका ३५ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका ७ वटा, र "घ" वगयको 
लघ ु ववत्त बैंकका ४७ वटा गरी कुल ८९ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा 
भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ५ प्रततशत हनु आउाँछ। तर अस्न्तम 
२९ स्थानीय तहमा "क" वगयको बैंकका २१ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका १ वटा र "घ" वगयको लघ ु
ववत्त बैंकका ३ वटा गरी कुल २५ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक 
तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब १ प्रततशत हनु आउाँछ। अस्न्तम २९ स्थानीय 
तहम रहेका िानीिोला, घ्याङलेि, रूबी भ्याली र ितनयाबास गाउाँपातलकाहरूमा कुनै पतन बैंक तथा 
ववत्तीय संस्थाका कायायलयहरू रहेका छैनन।् थप वववरण तातलका २५१ र अनसूुची ७१ मा छ। 

तातलका २५१: स्थानीय तहको समूह अनसुार बैंक तथा ववत्तीय संस्था 

बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको प्रकार 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश  

"क" वगयको बैंक 899 90 35 21 1045 

"ि" वगयको ववकास बैंक 275 37 7 1 320 

"ग" वगयको ववत्त कम्पनी 69 1 0 0 70 

"घ" वगयको लघ ुववत्त बैंक 252 126 47 3 428 

भकु्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू 5 0 0 0 5 

जम्मा बैंक तथा ववत्तीय 
संस्थाहरूको सङ्ग््या 

1500 254 89 25 1868 

प्रततशत 80.30 13.60 4.76 1.34 100.00 

स्रोतः नेपाल राि बैंक, २०७५ 

५.२ सहकारी 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सहकारी संस्थाहरू 

गाउाँपातलकाहरूमा कुल २४४२ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल 
सहकारी संस्थाको कररब २८ प्रततशत हनु आउाँछ। नगरपातलकाहरूमा ३६१२ वटा सहकारी संस्थाहरू 
रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका कुल सहकारी संस्थाको कररब ४१ प्रततशत हनु आउाँछ। 
तर, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा कुल २७९९ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त 
सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी संस्थाको कररब ३२ प्रततशत हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका २५२ मा 
छ। 
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तातलका २५२: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार सहकारी संस्थाहरू 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

सहकारी संस्थाको सङ्ग््या 2442 3612 2799 8853 

प्रततशत 27.58 40.80 31.62 100.00 

स्रोतः सहकारी ववभाग, २०७५ 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार सहकारी संस्थाहरू 

वहमाली क्षेत्रमा कुल १९३८ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी 
संस्थाको कररब २२ प्रततशत हनु आउाँछ। पहाडी क्षेत्रमा १६२३ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। 
उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका कुल सहकारी संस्थाको कररब १८ प्रततशत हनु आउाँछ। तर, कािमाण्डौं 
उपत्यकामा कुल ३७३६ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी 
संस्थाको कररब ४२ प्रततशत हनु आउाँछ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशमा कुल १५५६ वटा सहकारी संस्थाहरू 
रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका कुल सहकारी संस्थाको कररब १८ प्रततशत हनु आउाँछ। 
थप वववरण तातलका २५३ मा छ। 

तातलका २५३: भौगोतलक क्षते्र अनसुार सहकारी संस्थाहरू 

वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं 
उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश 

सहकारी संस्थाको सङ्ग््या 1938 1623 3736 1556 8853 

प्रततशत 21.89 18.33 42.20 17.58 100.00 

स्रोतः सहकारी ववभाग, २०७५ 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सहकारी संस्थाहरू 

अतत दगुयम क्षेत्रमा कुल ७१ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी 
संस्थाको कररब १ प्रततशत हनु आउाँछ। दगुयम क्षेत्रमा १३८७ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। 
उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका कुल सहकारी संस्थाको कररब १६ प्रततशत हनु आउाँछ। मध्यम क्षेत्रमा 
कुल २४३५ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी संस्थाको 
कररब २८ प्रततशत हनु आउाँछ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रमा कुल ४९६० वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको 
देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका कुल सहकारी संस्थाको कररब ५६ प्रततशत हनु आउाँछ। थप 
वववरण तातलका २५४ मा छ। 
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तातलका २५४: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार सहकारी संस्थाहरू 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

सहकारी संस्थाको सङ्ग््या 71 1387 2435 4960 8853 

प्रततशत 0.80 15.67 27.50 56.03 100.00 

स्रोतः सहकारी ववभाग, २०७५ 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार सहकारी संस्थाहरू 

सहकारी संस्थाहरूको सङ्ग््या सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र उक्त 
सङ्ग््या सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय 
तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय 
तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा कुल ५७५९ वटा 
सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी संस्थाको कररब ६५ प्रततशत 
हनु आउाँछ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमा कुल १६२१ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त 
सङ्ग््या प्रदेशमा भएका कुल सहकारी संस्थाको कररब १८ प्रततशत हनु आउाँछ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमा 
कुल ९९३ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी संस्थाको कररब 
११ प्रततशत हनु आउाँछ। अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा कुल ४८० वटा सहकारी संस्थाहरू 
रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका कुल सहकारी संस्थाको कररब ५ प्रततशत हनु आउाँछ। 
थप वववरण तातलका २५५ र अनसूुची ७२ मा छ। 

तातलका २५५: स्थानीय तहको समूह अनसुार सहकारी संस्थाहरू 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० स्थानीय 
तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश  

सहकारी संस्थाको सङ्ग््या 5759 1621 993 480 8853 

प्रततशत 65.05 18.31 11.22 5.42 100.00 

स्रोतः सहकारी ववभाग, २०७५ 

५.३ उद्यमस्शलता/आतथयक एकाइ 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार उद्यमस्शलताको अवस्था 

केस्न्िय तथाि ववभागले २०७४ मा गरेको आतथयक गणनाको प्रारस्म्भक प्रततवेदन अनसुार यस प्रदेशका 
गाउाँपातलकाहरूमा ४२ हजार ४ सय ७७ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक 
एकाइको कररब १५ प्रततशत हनु आउाँछ। नगरपातलकहरूमा १ लाि १५ हजार २ सय ८८ वटा 
आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ४१ प्रततशत हनु आउाँछ। 
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त्यसैगरी, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा १ लाि २४ हजार २ सय ९१ वटा आतथयक एकाइहरू 
रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ४४ हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका २५६ मा 
छ। 

तातलका २५६: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार उद्यमस्शलताको अवस्था 
वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

आतथयक एकाइको सङ्ग््या 42477 115288 124291 282056 

% 15.06 40.87 44.07 100.00 

कुल रोजगारी सङ्ग््या 135310 431694 623717 1190721 

     

परुूर् रोजगारी सङ्ग््या 70564 240075 386438 697077 

परुूर् रोजगारीको % 52.15 55.61 61.96 58.54 

मवहला रोजगारी सङ्ग््या 64746 191619 237279 493644 

मवहला रोजगारीको % 47.85 44.39 38.04 41.46 

स्रोतः आतथयक गणना, २०७४ को प्रारस्म्भक प्रततवेदन, केस्न्िय तथ्याङ्क ववभाग 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार उद्यमस्शलताको अवस्था 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा ३४ हजार ९ सय ७ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको 
कुल आतथयक एकाइको कररब १२ प्रततशत हनु आउाँछ। पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा २३ हजार १ 
सय ७१ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ८ प्रततशत हनु 
आउाँछ। तर कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा १ लाि ७० हजार ६ सय ३२ वटा आतथयक 
एकाइहरू रहेका छन ् जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ६१ हनु आउाँछ। त्यसैगरी तभत्री 
मधेशका स्थानीय तहहरूमा ५३ हजार ३ सय ४६ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल 
आतथयक एकाइको कररब १९ हनु आउाँछ।थप वववरण तातलका २५७ मा छ। 

तातलका २५७: भौगोतलक क्षते्र अनसुार उद्यमस्शलताको अवस्था 
वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

आतथयक एकाइको सङ्ग््या 34907 23171 170632 53346 282056 

% 12.38 8.22 60.50 18.91 100.00 

कुल रोजगारी सङ्ग््या 107466 84679 796384 202192 1190721 

परुूर् रोजगारी सङ्ग््या 55638 49602 474293 117544 697077 

परुूर् रोजगारीको % 51.77 58.58 59.56 58.13 58.54 
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वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

मवहला रोजगारी सङ्ग््या 51828 35077 322091 84648 493644 

मवहला रोजगारीको % 48.23 41.42 40.44 41.87 41.46 

स्रोतः आतथयक गणना, २०७४ को प्रारस्म्भक प्रततवेदन, केस्न्िय तथ्याङ्क ववभाग 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार उद्यमस्शलताको अवस्था 

अतत दगुयम क्षेत्रका चार स्थानीय तहहरूमा २ हजार ६५ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको 
कुल आतथयक एकाइको कररब १ प्रततशत हनु आउाँछ। दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा २० हजार ४ 
सय ९८ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ७ प्रततशत हनु 
आउाँछ। मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा ४३ हजार १ सय ९८ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्
जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब १५ हनु आउाँछ। तर, सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा २ 
लाि १६ हजार २ सय ९५ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको 
कररब ७७ हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका २५८ मा छ। 

तातलका २५८: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार उद्यमस्शलताको अवस्था 
वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश 

आतथयक एकाइको सङ्ग््या 2065 20498 43198 216295 282056 

% 0.73 7.27 15.32 76.69 100.00 

कुल रोजगारी सङ्ग््या 7669 65261 140387 977404 1190721 

परुूर् रोजगारी सङ्ग््या 3175 35358 76636 581908 697077 

परुूर् रोजगारीको % 41.40 54.18 54.59 59.54 58.54 

मवहला रोजगारी सङ्ग््या 4494 29903 63751 395496 493644 

मवहला रोजगारीको % 58.60 45.82 45.41 40.46 41.46 

स्रोतः आतथयक गणना, २०७४ को प्रारस्म्भक प्रततवेदन, केस्न्िय तथ्याङ्क ववभाग 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार उद्यमस्शलताको अवस्था 

कुल आतथयक एकाइहरू सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो सङ्ग््या 
सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई 
रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० तहमा २ लाि २३ हजार १ सय २९ 
वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ७९ प्रततशत हनु आउाँछ। 
दोश्रो ३० स्थानीय तहमा ३१ हजार २६ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक 
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एकाइको ११ प्रततशत हनु आउाँछ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमा १७ हजार ४ सय ९३ वटा आतथयक 
एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ६ हनु आउाँछ। अस्न्तम २९ स्थानीय 
तहमा १० हजार ४ सय ८ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको 
कररब ४ हनु आउाँछ। थप वववरण तातलका २५९ र अनसूुची ७३ मा छ। 

तातलका २५९: स्थानीय तहको समूह अनसुार उद्यमस्शलताको अवस्था 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह  

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह  

तेश्रो ३० स्थानीय 
तह  

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह  

प्रदेश  

आतथयक एकाइको सङ्ग््या 223129 31026 17493 10408 282056 

% 79.11 11.00 6.20 3.69 100.00 

कुल रोजगारी सङ्ग््या 997558 102159 58044 32960 1190721 

परुूर् रोजगारी सङ्ग््या 594139 55355 30345 17238 697077 

परुूर् रोजगारीको % 59.56 54.19 52.28 52.30 58.54 

मवहला रोजगारी सङ्ग््या 403419 46804 27699 15722 493644 

मवहला रोजगारीको % 40.44 45.81 47.72 47.70 41.46 

स्रोतः आतथयक गणना, २०७४ को प्रारस्म्भक प्रततवेदन, केस्न्िय तथ्याङ्क ववभाग 
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पररच्छेद छः ववपद प्रभाव 

६.१ ववपदको प्रभाव 

यस पररच्छेदका प्राकृततक ववपदहरू िासगरी बाढी, आगलागी, पवहरो, भारी वर्ाय, दघुयटना र चट्याङका 
कारण मातनसको मतृ्य,ु घाइते र व्यस्क्त तथा सावयजतनक भवन/संरचना आठदमा पगुेको क्षततको वववरण 
समेवटएको छ। यहा प्रस्ततु गररएको वववरण संघीय सरकारको गहृ मन्त्रालयले रािेको सन ्2008 देस्ि 
2018 सम्मको ( १० वर्यको) अतभलेिमा आधाररत छ। 

६.२ ववपदका कारण मतृ्य ुहनेुको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

प्रदेशमा ववपदका कारण ज्यान गमुाउनेहरूको सङ्ग््या ८७५ देस्िन्छ जसमध्ये आधाभन्दा बढी ज्यान 
गमुाउनेहरू गाउाँपातलकाका वातसन्दाहरू रहेको देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूमा ज्यान तलने प्रमिु तीन 
ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, पवहरो र दघुयटना देस्िन्छ। अन्य कारणमा आगलागी, बाढी र भारी वर्ाय 
देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः दघुयटना, चट्याङ, आगलागी 
देस्िन्छ। अन्य कारणमा पवहरो, बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगपातलकाहरूमा ज्यान 
तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, दघुयटना र बाढी देस्िन्छ। अन्य कारणमा चट्याङ र पवहरो 
देस्िन्छ। ववगत दश वर्यमा प्रतत १० हजार जनामा गाउाँपातलकाहरूमा ३.२ जनाले, नगरपातलकाहरूमा 
१.१ जनाले र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा ०.९ जनाले ववपदका कारणले ज्यान गमुाएको देस्िन्छ। 
थप वववरण तातलका २६० मा छ। 

तातलका २६०: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

बाढीका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 50 41 15 106 

आगलागीका कारण मतृ्य ुहनुकेो सङ्ग््या 51 46 73 170 

पवहरोका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 133 35 5 173 

भारी वर्ायका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 8 5   13 

दघुयटनाका कारण मतृ्य ुहनुकेो सङ्ग््या 60 78 44 182 

चट्याङका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 165 54 12 231 

जम्मा मतृ्य 467 259 149 875 

कुल जनसङ्ग््या 1481957 2258109 1693752 5433818 

प्रतत १०,००० मा मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 3.2 1.1 0.9 1.6 

स्रोतः गहृ मन्त्रालय, नपेाल सरकार, २०७५ 
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२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशको तलुनामा ववपदका कारण ज्यान गमुाउनेहरूको सङ्ग््या 
सबैभन्दा बढी वहमाली क्षेत्रमा रहेको देस्िन्छ। वहमाली क्षेत्रमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः 
पवहरो, चट्याङ र दघुयटना देस्िन्छ। अन्य कारणमा आगलागी, बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्रमा 
ज्यान तलनेगरी घट्न ेप्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, पवहरो र आगलागी देस्िन्छ। अन्य कारणमा 
दघुयटना, भारी वर्ाय र बाढी देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा ज्यान तलने प्रमिु तीन 
ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, दघुयटना र पवहरो देस्िन्छ। अन्य कारणमा बाढी, चट्याङ र भारी वर्ाय 
देस्िन्छ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरूमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, 
बाढी र दघुयटना देस्िन्छ। अन्य कारणमा आगलागी, पवहरो र भारी वर्ाय देस्िन्छ। ववगत १० वर्यमा प्रतत 
१० हजार जनामा वहमाली क्षेत्रमा २.९ जनाले, तभत्री मधेशमा २ जनाले, पहाडी क्षेत्रमा १.५ जनाले र 
कािमाण्डौं उपत्यकामा ०.८ जनाले ववपदका कारणले ज्यान गमुाएको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
२६१ मा छ। 

तातलका २६१: भौगोतलक क्षते्र अनसुार ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

बाढीका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 23 4 13 66 106 

आगलागीका कारण मतृ्य ुहनुकेो सङ्ग््या 36 17 91 26 170 

पवहरोका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 114 18 17 24 173 

भारी वर्ायका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 3 5 3 2 13 

दघुयटनाका कारण मतृ्य ुहनुकेो सङ्ग््या 60 13 78 31 182 

चट्याङका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 72 42 6 111 231 

जम्मा मतृ्य 308 99 208 260 875 

कुल जनसङ्ग््या 1048717 650996 2455599 1278506 5433818 

प्रतत १०,००० मा मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 2.9 1.5 0.8 2.0 1.6 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

अतत दगुयम क्षेत्रमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, पवहरो र बाढी तथा आगलागी 
देस्िन्छ। अन्य कारणमा दघुयटना र भारी वर्ाय देस्िन्छ। दगुयम क्षेत्रमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा 
क्रमशः चट्याङ, पवहरो र बाढी देस्िन्छ। अन्य कारणमा दघुयटना, आगलागी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। मध्यम 
क्षेत्रमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, पवहरो र दघुयटना देस्िन्छ। अन्य कारणमा 
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बाढी, आगलागी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रमा ज्यान तलन ेप्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः 
आगलागी, दघुयटना  र चट्याङ तथा बाढी देस्िन्छ। अन्य कारणमा पवहरो र भारी वर्ाय देस्िन्छ। ववगत 
१० वर्यमा प्रतत १० हजार जनामा अतत दगुयम क्षेत्रमा ६.४ जनाले, दगुयम क्षेत्रमा ३.३ जनाले, मध्यम 
क्षेत्रमा २.२ जनाले र सगुम क्षेत्रमा ०.९ जनाले ववपदका कारणले ज्यान गमुाएको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका २६२ मा छ। 

तातलका २६२: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश  

बाढीका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 5 42 25 34 106 

आगलागीका कारण मतृ्य ुहनुकेो सङ्ग््या 5 34 23 108 170 

पवहरोका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 12 66 77 18 173 

भारी वर्ायका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 1 2 7 3 13 

दघुयटनाका कारण मतृ्य ुहनुकेो सङ्ग््या 4 39 52 87 182 

चट्याङका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 13 72 112 34 231 

जम्मा मतृ्य 40 255 296 284 875 

कुल जनसङ्ग््या 62544 762081 1327112 3282081 5433818 

प्रतत १०,००० मा मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 6.4 3.3 2.2 0.9 1.6 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

ववपदका कारण ज्यान गमुाउनेहरूको सङ्ग््या सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथ र सो 
सङ्ग््या सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय 
तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय 
तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा ज्यान तलने प्रमिु 
तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, पवहरो र आगलागी देस्िन्छ। अन्य कारणमा दघुयटना, बाढी र भारी वर्ाय 
देस्िन्छ। दोश्रो ३० तहमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, दघुयटना र पवहरो तथा 
आगलागी देस्िन्छ। अन्य कारणमा बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहका ३० स्थानीय 
तहहरूमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः दघुयटना, चट्याङ र आगलागी देस्िन्छ। अन्य 
कारणमा पवहरो, बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय तहहरूमा ज्यान तलने प्रमिु 
तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, पवहरो र बाढी तथा दघुयटना देस्िन्छ। अन्य कारणमा आगलागी र भारी 
वर्ाय देस्िन्छ। ववगत १० वर्यमा प्रतत १० हजार जनामा पवहलो ३० स्थानीय तहमा २.३ जनाले, दोश्रो 



186 
 

३० स्थानीय तहमा १.४ जनाले, तेश्रो ३० स्थानीय तहमा १ जनाले र अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा ०.५ 
जनाले ववपदका कारणले ज्यान गमुाएको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २६३ र अनसूुची ७४ मा छ। 

तातलका २६३: स्थानीय तहको समूह अनसुार ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश  

बाढीका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 76 13 12 5 106 

आगलागीका कारण मतृ्य ुहनुकेो सङ्ग््या 112 32 22 4 170 

पवहरोका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 121 32 14 6 173 

भारी वर्ायका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 2 6 4 1 13 

दघुयटनाका कारण मतृ्य ुहनुकेो सङ्ग््या 101 48 28 5 182 

चट्याङका कारण मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 139 54 26 12 231 

जम्मा मतृ्य 551 185 106 33 875 

कुल जनसङ्ग््या 2374903 1295730 1071146 692039 5433818 

प्रतत १०,००० मा मतृ्य ुहनुेको सङ्ग््या 2.3 1.4 1.0 0.5 1.6 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

६.३ ववपदका कारण घाइते हनेुको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

प्रदेशमा ववपदका कारण घाइते हनुहेरूको सङ्ग््या १४५२ देस्िन्छ जसमध्ये आधाभन्दा बढी घाइतेहरू 
गाउाँपातलकाका वातसन्दाहरू रहेको देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा 
क्रमशः चट्याङ, पवहरो र दघुयटना देस्िन्छ। अन्य कारणमा आगलागी, बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। 
नगरपातलकाहरूमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, चट्याङ र दघुयटना देस्िन्छ। 
अन्य कारणमा पवहरो, बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगपातलकाहरूमा घाइते बनाउने प्रमिु 
तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, चट्याङ र पवहरो देस्िन्छ। अन्य कारणमा बाढी, दघुयटना र भारी वर्ाय 
पवहरो देस्िन्छ। ववगत दश वर्यमा प्रतत १० हजार जनामा गाउाँपातलकाहरूमा ५.३ जना, नगरपातलकाहरूमा 
१.५ जना र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा १.९ जना ववपदका कारणले घाइते भएको देस्िन्छ। 

थप वववरण तातलका २६४ मा छ। 

तातलका २६४: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

बाढीका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 14 13 6 33 
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वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

आगलागीका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 51 136 259 446 

पवहरोका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 144 29 7 180 

भारी वर्ायका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 18 16 2 36 

दघुयटनाका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 69 59 6 134 

चट्याङका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 486 90 47 623 

जम्मा घाइते 782 343 327 1452 

कुल जनसङ्ग््या 1481957 2258109 1693752 5433818 

प्रतत १०,००० मा घाइते हनुकेो सङ्ग््या 5.3 1.5 1.9 2.7 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

वहमाली क्षेत्रमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, पवहरो र दघुयटना देस्िन्छ। अन्य 
कारणमा आगलागी, बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्रमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा 
क्रमशः चट्याङ, दघुयटना र पवहरो देस्िन्छ। अन्य कारणमा आगलागी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। कािमाण्डौं 
उपत्यकामा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, पवहरो र दघुयटना देस्िन्छ भने अन्य 
कारणमा भारी वर्ाय, चट्याङ र बाढी देस्िन्छ। तभत्र मधेशमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः 
चट्याङ, आगलागी र पवहरो देस्िन्छ भने अन्य कारणमा दघुयटना, बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। ववगत दश 
वर्यमा प्रतत १० हजार जनामा वहमाली क्षेत्रमा ४.१ जना, तभत्री मधेशमा ३.४ जना, पहाडी क्षेत्रमा ३.२ 
जना र कािमाण्डौं उपत्यकामा १.५ जना ववपदका कारणले घाइते भएको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
२६५ मा छ। 

तातलका २६५: भौगोतलक क्षते्र अनसुार ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

बाढीका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 16   4 13 33 

आगलागीका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 30 16 308 92 446 

पवहरोका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 129 14 20 17 180 

भारी वर्ायका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 12 4 14 6 36 

दघुयटनाका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 68 36 17 13 134 

चट्याङका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 178 139 7 299 623 

जम्मा घाइते 433 209 370 440 1452 

कुल जनसङ्ग््या 1048717 650996 2455599 1278506 5433818 



188 
 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

प्रतत १०,००० मा घाइते हनुकेो सङ्ग््या 4.1 3.2 1.5 3.4 2.7 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

अतत दगुयम क्षेत्रमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, दघुयटना र पवहरो देस्िन्छ भने 
अन्य कारणहरूमा बाढी र आगलागी देस्िन्छ। दमुयम क्षेत्रमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः 
चट्याङ, पवहरो र आगलागी देस्िन्छ भन ेअन्य कारणहरूमा बाढी, भारी वर्ाय र दघुयटना देस्िन्छ। मध्यम 
क्षेत्रमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, पवहरो र दघुयटना देस्िन्छ भने अन्य 
कारणमा भारी वर्ाय, चट्याङ र बाढी देस्िन्छ। त्यसैगरी सगुम क्षेत्रमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा 
क्रमशः आगलागी, चट्याङ र पवहरो देस्िन्छ भने अन्य कारणमा दघुयटना, बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ।ववगत 
दश वर्यमा प्रतत १० हजार जनामा अतत दमुयम क्षेत्रमा १२.५ जना, दगुयम क्षेत्रमा ३.५ जना, मध्यम  
क्षेत्रमा ४.६ जना र सगुम क्षेत्रमा १.५ जना ववपदका कारणले घाइते भएको देस्िन्छ।थप वववरण तातलका 
२६६ मा छ। 

तातलका २६६: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश  

बाढीका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 3 13 4 13 33 

आगलागीका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 1 29 43 373 446 

पवहरोका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 17 51 98 14 180 

भारी वर्ायका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या   8 14 14 36 

दघुयटनाका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 22 1 91 20 134 

चट्याङका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 35 161 361 66 623 

जम्मा घाइते 78 263 611 500 1452 

कुल जनसङ्ग््या 62544 762081 1327112 3282081 5433818 

प्रतत १०,००० मा घाइते हनुकेो सङ्ग््या 12.5 3.5 4.6 1.5 2.7 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

ववपदका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र 
सो सङ्ग््या सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै 
स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ 
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स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा घाइते 
बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, आगलागी र पवहरो देस्िन्छ भने अन्य कारणहरूमा 
दघुयटना, बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा 
क्रमशः चट्याङ, आगलागी र पवहरो देस्िन्छ भने अन्य कारणहरूमा बाढी, भारी वर्ाय र दघुयटना देस्िन्छ। 
तेश्रो ३० स्थानीय तहमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ, पवहरो र आगलागी 
देस्िन्छ भने अन्य कारणमा भारी वर्ाय र दघुयटना देस्िन्छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा घाइते 
बनाउने प्रमिु ववपदहरूमा क्रमशः चट्याङ र आगलागी  देस्िन्छ भने अन्य कारणमा बाढी र पवहरो 
देस्िन्छ। ववगत दश वर्यमा प्रतत १० हजार जनामा पवहलो ३० स्थानी तहमा ४.९ जना, दोश्रो ३० 
स्थानीय तहमा १.७ जना, तेश्रो ३० स्थानीय तहमा १.१ जना र अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा ०.३ जना 
ववपदका कारणले घाइते भएको देस्िन्छ।थप वववरण तातलका २६७ र अनसूुची ७५ मा छ। 

तातलका २६७: स्थानीय तहको समूह अनसुार ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश  

बाढीका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 21 11  1 33 

आगलागीका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 318 102 19 7 446 

पवहरोका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 138 21 20 1 180 

भारी वर्ायका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 18 9 9 0 36 

दघुयटनाका कारण घाइते हनुकेो सङ्ग््या 120 12 2 0 134 

चट्याङका कारण घाइते हनुेको सङ्ग््या 447 104 62 10 623 

जम्मा घाइते 1062 259 112 19 1452 

कुल जनसङ्ग््या 2153968 1492507 1034421 752922 5433818 

प्रतत १०,००० मा घाइते हनुकेो सङ्ग््या 4.9 1.7 1.1 0.3 2.7 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

६.४ ववपदका कारण क्षततरस्त भवन/संरचनाको वववरण 

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार क्षततरस्त भवन/संरचनाको वववरण 

प्रदेशमा ववपदका कारण क्षततरस्त भवन/संरचनाको सङ्ग््या ३०३१ देस्िन्छ जसमध्ये सबैभन्दा बढी 
क्षततरस्त भवन/संरचना गाउाँपातलकाहरूमा रहेको देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूमा भवन/संरचनालाई क्षततरस्त 
बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः बाढी, आगलागी र पवहरो देस्िन्छ भने अन्य कारणहरूमा भारी 
वर्ाय, चट्याङ र दघुयटना देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूमा भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउन े प्रमिु तीन 
ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, पवहरो र बाढी देस्िन्छ भने अन्य कारणहरूमा भारी वर्ाय, चट्याङ र दघुयटना 
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देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगपातलकाहरूमा गाउाँपातलकाहरूमा भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउने प्रमिु 
ववपदमा आगलागी पदयछ भने अन्य कारणहरूमा बाढी, भारी वर्ाय, चट्याङ र पवहरो  देस्िन्छ। ववगत दश 
वर्यमा प्रतत १० हजार भवन/संरचनामा गाउाँपातलकाहरूमा ८.७ वटा, नगरपातलकाहरूमा ५.१ वटा र 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा ३.५ वटा भवन/संरचनामामा ववपदका कारणले क्षतत पगुेको देस्िन्छ। 
थप वववरण तातलका २६८ मा छ। 

तातलका २६८: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार क्षततरस्त भवन/संरचनाको वववरण 

वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश 

बाढीका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

344 592 20 956 

आगलागीका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

493 431 554 1478 

पवहरोका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

359 66 2 427 

भारी वर्ायका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

54 51 5 110 

दघुयटनाका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

3 2   5 

चट्याङका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

43 7 5 55 

जम्मा क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको 
सङ्ग््या 

1296 1149 586 3031 

कुल जनसङ्ग््या 1481957 2258109 1693752 5433818 

प्रतत १०,००० मा क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

8.7 5.1 3.5 5.6 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार क्षततरस्त भवन/संरचनाको वववरण 

वहमाली क्षेत्रको भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउन ेप्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः पवहरो, आगलागी र 
बाढी देस्िन्छ भन े अन्य कारणहरूमा भारी वर्ाय, चट्याङ र दघुयटना देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्रको 
भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, पवहरो र भारी वर्ाय देस्िन्छ 
भने अन्य कारणमा चट्याङ देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाको भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउने प्रमिु 
तीन ववपदमा आगलागी, पवहरो र भारी वर्ाय पदयछ भने अन्य कारणहरूमा बाढी, चट्याङ र दघुयटना  
देस्िन्छ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशमा भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउने प्रमिु तीन ववपदमा बाढी, आगलागी 
र चट्याङ पदयछ भने अन्य कारणहरूमा पवहरो, भारी वर्ाय र दघुयटना  देस्िन्छ। ववगत दश वर्यमा प्रतत 
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१० हजार भवन/संरचनामा वहमाली क्षेत्रमा ६.९ वटा, पहाढी क्षेत्रमा ३.१ वटा, कािमाण्डौं उपत्यकामा 
३.६ र सबभन्दा बढी तभत्री मधेशमा ९.६ वटा भवन/संरचनामामा ववपदका कारणले क्षतत पगुेको देस्िन्छ। 
थप वववरण तातलका २६९ मा छ। 

तातलका २६९: भौगोतलक क्षते्र अनसुार क्षततरस्त भवन/संरचनाको वववरण 

वववरण वहमाली पहाडी  कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

बाढीका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

169   6 781 956 

आगलागीका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

210 83 799 386 1478 

पवहरोका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

296 76 36 19 427 

भारी वर्ायका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

39 26 34 11 110 

दघुयटनाका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

3   1 1 5 

चट्याङका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

4 15 4 32 55 

जम्मा क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको 
सङ्ग््या 

721 200 880 1230 3031 

कुल जनसङ्ग््या 1048717 650996 2455599 1278506 5433818 

प्रतत १०,००० मा क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

6.9 3.1 3.6 9.6 5.6 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार क्षततरस्त भवन/संरचनाको वववरण 

अतत दगुयम क्षेत्रको भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, भारी 
वर्ाय र पवहरो देस्िन्छ भने अन्य कारणहरूमा बाढी, दघुयटना र चट्याङ देस्िन्छ। दगुयम क्षेत्रको 
भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, पवहरो र चट्याङ देस्िन्छ 
भने अन्य कारणहरूमा बाढी र भारी वर्ाय देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रको भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउन े
प्रमिु तीन ववपदमा बाढी, आगलागी र पवहरो पदयछ भने अन्य कारणहरूमा भारी वर्ाय, चट्याङ र दघुयटना  
देस्िन्छ। त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउने प्रमिु तीन ववपदमा आगलागी, 
पवहरो र भारी वर्ाय पदयछ भने अन्य कारणहरूमा बाढी, चट्याङ र दघुयटना देस्िन्छ। ववगत दश वर्यमा 
प्रतत १० हजार भवन/संरचनामा अतत दगुयम क्षेत्रमा ८.५ वटा, दगुयम क्षेत्रमा ५.५ वटा, मध्यम क्षेत्रमा 
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सबैभन्दा बढी ११.७ र सगुम क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ३.१ वटा भवन/संरचनामामा ववपदका कारणले क्षतत 
पगुेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २७० मा छ। 

तातलका २७०: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार क्षततरस्त भवन/संरचनाको वववरण 

वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश  

बाढीका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

4 18 911 23 956 

आगलागीका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

18 228 327 905 1478 

पवहरोका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

13 139 237 38 427 

भारी वर्ायका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

15 15 48 32 110 

दघुयटनाका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

2   2 1 5 

चट्याङका कारण क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

1 19 27 8 55 

जम्मा क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको 
सङ्ग््या 

53 419 1552 1007 3031 

कुल जनसङ्ग््या 62544 762081 1327112 3282081 5433818 

प्रतत १०,००० मा क्षतत पगेुको 
भवन/संरचनाको सङ्ग््या 

8.5 5.5 11.7 3.1 5.6 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार क्षततरस्त भवन/संरचनाको वववरण 

ववपदका कारण क्षततरस्त भवन/संरचनाको सङ्ग््या सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो 
क्रममा र सो सङ्ग््या सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार 
सबै स्थानीय तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम 
२९ स्थानीय तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा 
भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, बाढी र पवहरो देस्िन्छ भने 
अन्य कारणहरूमा भारी वर्ाय, चट्याङ र दघुयटना देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमा भवन/संरचनालाई 
क्षततरस्त बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, पवहरो र भारी वर्ाय देस्िन्छ भने अन्य 
कारणहरूमा चट्याङ र बाढी देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमा भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउने 
प्रमिु तीन ववपदमा आगलागी, पवहरो र भारी वर्ाय पदयछ भने अन्य कारणहरूमा बाढी, चट्याङ र दघुयटना  
देस्िन्छ। त्यसैगरी, अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउने प्रमिु ववपदमा 



193 
 

आगलागी र पवहरो पदयछ भने अन्य कारणहरूमा बाढी, चट्याङ र भारी वर्ाय देस्िन्छ। ववगत दश वर्यमा 
प्रतत १० हजार भवन/संरचनामा पवहलो ३० स्थानीय तहमा ८ वटा, दोश्रो ३० स्थानीय तहमा ४ वटा, 
तेश्रो ३० स्थानीय तहमा २.८ र अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम १ वटा भवन/संरचनामामा 
ववपदका कारणले क्षतत पगुेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २७१ र अनसूुची ७६ मा छ। 

तातलका २७१: स्थानीय तहको समूह अनसुार क्षततरस्त भवन/संरचनाको वववरण 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश  

बाढीका कारण क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको सङ्ग््या 926 14 15 1 956 

आगलागीका कारण क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको सङ्ग््या 1062 235 125 56 1478 

पवहरोका कारण क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको सङ्ग््या 282 92 42 11 427 

भारी वर्ायका कारण क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको सङ्ग््या 46 37 26 1 110 

दघुयटनाका कारण क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको सङ्ग््या 3 0 2 0 5 

चट्याङका कारण क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको सङ्ग््या 17 27 10 1 55 

जम्मा क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको सङ्ग््या 2336 405 220 70 3031 

कुल जनसङ्ग््या 2928617 1006489 784747 713965 5433818 

प्रतत १०,००० मा क्षतत पगेुको भवन/संरचनाको सङ्ग््या 8.0 4.0 2.8 1.0 5.6 

स्रोतः संघीय गहृ मन्त्रालयको अतभलेिको आधारमा ववश्लवेर्त 

  



194 
 

पररच्छेद सातः मानव ववकास सूचकाङ्क 

७.१ मानव ववकासको अवस्था 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार मानव ववकासको अवस्था  

गाउाँपातलकाहरूमा लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ 
भने सबैभन्दा पछुारमा धाठदङको रूबी भ्याली गाउाँपातलका देस्िन्छ। त्यसैगरी नगरपातलकाहरूमा कीततयपरु 
नगरपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ भने सबैभन्दा पछुारमा दधुौली नगरपातलका 
देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ कािमाण्डौं 
महानगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उमहानगरपातलकामा देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २७२ मा 
छ। 

तातलका २७२: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार मानव ववकासको अवस्था 
स्थानीय तहको प्रकार मातथल्लो सूचकाङ्क (क) तल्लो सूचकाङ्क (ि) तभन्नता (क-ि) 

गाउाँपातलका 
सूचकाङ्क 0.532 0.398 0.134 

स्थानीय तह बागमती गापा (लतततपरु) रुवी भ्याली गापा   

नगरपातलका 
सूचकाङ्क 0.650 0.418 0.232 

स्थानीय तह कीततयपरु नपा दधुौली नपा   

महानगर/उपमहानगरपातलका 
सूचकाङ्क 0.683 0.600 0.083 

स्थानीय तह कािमाण्डौं मनपा हेटौडा उमनपा   

प्रदेश 
सूचकाङ्क 0.683 0.398 0.285 

स्थानीय तह कािमाण्डौं मनपा रुवी भ्याली गापा   

स्रोतः प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग, प्रदेश नं. ३ 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार मानव ववकासको अवस्था  

वहमाली क्षेत्रमा भीमेर्श्र नगरपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ भने सबैभन्दा 
पछुारमा धाठदङको रूबी भ्याली गाउाँपातलकाको देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्रमा बनेपा नगरपातलकाको मानव 
ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ भने सबैभन्दा पछुारमा दपु्चेर्श्र गाउाँपातलका देस्िन्छ। त्यसैगरी, 
कािमाण्डौं उपत्यकामा कािमाण्डौं महानगरपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा बढी देस्िन्छ भने 
कोन्ज्योसोम गाउाँपातलकाको सबैभन्दा कम देस्िन्छ। तभत्री मधेशमा भरतपरु महानगरपातलकाको मानव 
ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा बढी देस्िन्छ र  ध्याङलेि गाउाँपातलकाको सबैभन्दा कम देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका २७३ मा छ। 
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तातलका २७३: भौगोतलक क्षते्र अनसुार मानव ववकासको अवस्था 
भौगोतलक क्षते्र मातथल्लो सूचकाङ्क (क) तल्लो सूचकाङ्क (ि) तभन्नता (क-ि) 

वहमाली 
सूचकाङ्क 0.539 0.398 0.141 

स्थानीय तह भीमेर्श्र नपा रुवी भ्याली गापा   

पहाडी 
सूचकाङ्क 0.636 0.425 0.211 

स्थानीय तह बनेपा नपा दपु्चेर्श्र गापा   

कािमाण्डौं उपत्यका 
सूचकाङ्क 0.683 0.453 0.230 

स्थानीय तह कािमाण्डौं मनपा कोन्ज्योसोम गापा   

तभत्री मधेश 
सूचकाङ्क 0.622 0.412 0.210 

स्थानीय तह भरतपरु मनपा घ्याङलेि गापा   

प्रदेश 
सूचकाङ्क 0.683 0.398 0.285 

स्थानीय तह कािमाण्डौं मनपा रुवी भ्याली गापा   

स्रोतः प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग, प्रदेश नं. ३ 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार मानव ववकासको अवस्था  

अतत दगुयम क्षेत्रमा गिाजमनुा गाउाँपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ भने सबैभन्दा 
कम रूबी भ्याली गाउाँपातलकाको देस्िन्छ। दगुयम क्षेत्रमा गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलकाको मानव ववकास 
सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ भने सबैभन्दा कम पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपातलका देस्िन्छ। त्यसैगरी, 
मध्यम क्षेत्रमा पााँचिाल नगरपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा बढी देस्िन्छ भने घ्याङलेि 
गाउाँपातलकाको सबैभन्दा कम देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रमा कािमाण्डौं महानगरपातलकाको मानव ववकास 
सूचकाङ्क सबैभन्दा बढी देस्िन्छ र रािी नगरपातलकाको सबैभन्दा कम देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
२७४ मा छ। 

तातलका २७४: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार मानव ववकासको अवस्था 
प्रशासतनक पहुाँच मातथल्लो सूचकाङ्क (क) तल्लो सूचकाङ्क (ि) तभन्नता (क-ि) 

अतत दगुयम 
सूचकाङ्क 0.454 0.398 0.056 

स्थानीय तह गिाजमनुा गापा रुवी भ्याली गापा   

दगुयम 
सूचकाङ्क 0.528 0.410 0.118 

स्थानीय तह गोसाईकुण्ड गापा पााँचपोिरी थाङपाल गापा   

मध्यम 
सूचकाङ्क 0.546 0.412 0.134 

स्थानीय तह पााँचिाल नपा घ्याङलेि गापा   

सगुम सूचकाङ्क 0.683 0.496 0.187 
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प्रशासतनक पहुाँच मातथल्लो सूचकाङ्क (क) तल्लो सूचकाङ्क (ि) तभन्नता (क-ि) 

स्थानीय तह कािमाण्डौं मनपा रािी नपा   

प्रदेश 
सूचकाङ्क 0.683 0.398 0.285 

स्थानीय तह कािमाण्डौं मनपा रुवी भ्याली गापा   

स्रोतः प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग, प्रदेश नं. ३ 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार मानव ववकासको अवस्था  

मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो सूचकाङ्क 
सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय तहलाई 
रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
गरी चार सूमहुमा वगीकरण गररएको छ। जस अनसुार पवहलो ३० स्थानीय तहमा कािमाण्डौं 
महानगरपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ भने सबैभन्दा कम गोसाईकुण्ड 
गाउाँपातलकाको देस्िन्छ। दोश्रो ३० स्थानीय तहमा मण्डनदेउपर नगरपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क 
सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ भने सबैभन्दा कम धाठदङको तत्रपरुा सनु्दरी गाउाँपातलकाको देस्िन्छ। त्यसैगरी, 
तेश्रो ३० स्थानीय तहमा गोलन्जोर गाउाँपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा बढी देस्िन्छ भने 
इन्िावती गाउाँपातलकाको सबैभन्दा कम देस्िन्छ। अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा तादी गाउाँपातलकाको मानव 
ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा बढी देस्िन्छ भने  रूबी भ्याली गाउाँपातलकाको सबैभन्दा कम देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका २७५ र अनसूुची ७७ मा छ। 

तातलका २७५: स्थानीय तहको समूह अनसुार मानव ववकासको अवस्था 
स्थानीय तहको समूह मातथल्लो सूचकाङ्क (क) तल्लो सूचकाङ्क (ि) तभन्नता (क-ि) 

पवहलो ३० स्थानीय तह 
सूचकाङ्क 0.683 0.528 0.155 

स्थानीय तह कािमाण्डौं मनपा गोसाईकुण्ड गापा   

दोश्रो ३० स्थानीय तह 
सूचकाङ्क 0.525 0.476 0.049 

स्थानीय तह मण्डनदेउपरु नपा तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ)   

तेश्रो ३० स्थानीय तह 
सूचकाङ्क 0.476 0.452 0.024 

स्थानीय तह गोलन्जर गापा ईन्िावती गापा   

अस्न्तम २९ स्थानीय तह 
सूचकाङ्क 0.452 0.398 0.054 

स्थानीय तह तादी गापा रुवी भ्याली गापा   

प्रदेश 
सूचकाङ्क 0.683 0.398 0.285 

स्थानीय तह कािमाण्डौं मनपा रुवी भ्याली गापा   

स्रोतः प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग, प्रदेश नं. ३ 



197 
 

७.२ मानव ववकास सूचकाङ्कमा मातथल्लो र अस्न्तम पन्र स्थानीय तहरू 
मानव ववकासको सूचकाङ्क अनसुार मातथल्लो १५ स्थानी तहहरूमा ३ महानगरपातलका, १ उमहानगरपातलका 
र ११ नगरपातलकाहरू पदयछ भने तल्लो १५ स्थानीय तहहरूमा १ नगरपातलका र १४ गाउाँपातलकाहरू 
पदयछ। मातथल्लो १५ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा मातथ कािमाडौं महानगरपातलका र पछुारमा भक्तपरु 
नगरपातलका पदयछ भने तल्लो १५ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा माथी वफक्कल गाउाँपातलका पदयछ र पछुारमा 
रूबी भ्याली गाउाँपातलका पदयछ। थप वववरण तातलका 2७६ मा छ। 

तातलका २७६: मानव ववकास सूचकाङ्कमा मातथल्लो र तल्लो पन्र स्थानीय तहहरू 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम सूचकाङ्क  क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम सूचकाङ्क 

1 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 0.683  105 तसन्धलुी वफक्कल गापा 0.431 

2 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 0.658  106 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 0.431 

3 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 0.650  107 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 0.426 

4 कािमाण्डौँ टोिा नपा 0.643  108 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 0.425 

5 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 0.639  109 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 0.423 

6 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 0.636  110 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 0.420 

7 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 0.636  111 तसन्धलुी दधुौली नपा 0.418 

8 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 0.635  112 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 0.416 

9 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 0.622  113 तसन्धलुी मररण गापा 0.416 

10 स्चतवन  भरतपरु मनपा 0.622  114 मकवानपरु कैलाश गापा 0.416 

11 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 0.620  115 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 0.416 

12 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 0.619  116 रसवुा  नौकुण्ड गापा 0.414 

13 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 0.600  117 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 0.412 

14 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 0.598  118 तसन्धपुाल्चोक 
पााँचपोिरी थाङपाल 
गापा 

0.410 

15 भक्तपरु भक्तपरु नपा 0.593  119 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 0.398 
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पररच्छेद आिः शासकीय अवस्था 
८.१ स्थानीय जनप्रतततनतधहरूको लैविक अवस्था 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार स्थानीय जनप्रतततनतधको लैविक अवस्था 

गाउाँपातलकाहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४५ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५५ प्रततशत 
रहेको देस्िन्छ।  नगरपातलकाहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४४ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू 
कररब ५६ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू 
कररब ४२ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५८ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका 
२७७ मा छ। 

तातलका २७७: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार जनप्रतततनतधको लैविक अवस्था 
वववरण गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश  

मवहला 1480 1216 239 2935 

परुूर् 1806 1520 332 3658 

जम्मा 3286 2736 571 6593 

मवहला प्रततशत 45.04 44.44 41.86 44.52 

परुूर् प्रततशत 54.96 55.56 58.14 55.48 

जम्मा प्रततशत 100.00 100.00 100.00 100.00 

स्रोतः तनवायचन आयोग 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार स्थानीय जनप्रतततनतधको लैविक अवस्था 

वहमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४५ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू 
कररब ५५ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४४ 
प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५६ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, महानगर/ 
उपमहानगरपातलकाहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४५ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५५ 
प्रततशत रहेको देस्िन्छ। तभत्री मधेशका स्थानीय तहमा पतन मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४५ प्रततशत 
र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५५ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २७८ मा छ। 

तातलका २७८: भौगोतलक क्षते्र अनसुार जनप्रतततनतधको लैविक अवस्था 
वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

मवहला 999 585 628 723 2935 

परुूर् 1243 738 780 897 3658 
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वववरण वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

जम्मा 2242 1323 1408 1620 6593 

मवहला प्रततशत 44.56 44.22 44.60 44.63 44.52 

परुूर् प्रततशत 55.44 55.78 55.40 55.37 55.48 

जम्मा प्रततशत 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

स्रोतः तनवायचन आयोग 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार स्थानीय जनप्रतततनतधको लैविक अवस्था 

अतत दगुयम, दगुयम र मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४५ प्रततशत र परुूर् 
जनप्रतततनतधहरू कररब ५५ प्रततशत रहेको देस्िन्छ भने सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा मवहला 
जनप्रतततनतधहरू कररब ४४ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५६ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। थप 
वववरण तातलका २७९ मा छ। 

तातलका २७९: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार जनप्रतततनतधको लैविक अवस्था 
वववरण अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश  

मवहला 72 776 1135 952 2935 

परुूर् 89 961 1406 1202 3658 

जम्मा 161 1737 2541 2154 6593 

मवहला प्रततशत 44.72 44.67 44.67 44.20 44.52 

परुूर् प्रततशत 55.28 55.33 55.33 55.80 55.48 

जम्मा प्रततशत 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

स्रोतः तनवायचन आयोग 

४. स्थानीय तहको समूह अनसुार स्थानीय जनप्रतततनतधको लैविक अवस्था 

मवहला जनप्रतततनतधको प्रततशत सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मातथल्लो क्रममा र सो 
प्रततशत सबैभन्दा कम भएको स्थानीय तहलाई पछुारमा तहलाई पछुारमा राख्न ेक्रम अनसुार सबै स्थानीय 
तहलाई रािी सोको मातथल्लो क्रमबाट क्रमशः पवहलो ३०, दोश्रो ३०, तेश्रो ३० र अस्न्तम २९ स्थानीय 
तह गरी चार समूहमा वगीकरण गररएको छ। सो अनसुार, पवहलो ३० स्थानीय तहमा मवहला 
जनप्रतततनतधहरू कररब ४८ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५२ प्रततशत रहेको देस्िन्छ भने दोश्रो 
३० स्थानीय तहमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४५ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५५ प्रततशत 
रहेको देस्िन्छ। तेश्रो ३० स्थानीय तहमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४४ प्रततशत र परुूर् 
जनप्रतततनतधहरू कररब ५६ प्रततशत रहेको देस्िन्छ भने अस्न्तम २९ स्थानीय तहमा मवहला जनप्रतततनतधहरू 
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कररब ४२ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५८ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। मवहला जनप्रतततनतधहरू 
सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तह ईन्िसरोवर गाउाँपातलका हो जहााँ कररब ५२ प्रततशत मवहला 
जनप्रतततनतधहरू छन ्भने सबैभन्दा कम मवहला जनप्रतततनतध भएको स्थानीय तह लतलतपरु महानगरपातलका 
हो जहााँ केवल ३८ प्रततशत मवहला जनप्रतततनतधहरू छन।् थप वववरण तातलका २८० र अनसूुची ७८ 
मा छ। 

तातलका २८०: स्थानीय तहको समूह अनसुार जनप्रतततनतधको लैविक अवस्था 

वववरण 
पवहलो ३० 
स्थानीय तह 

दोश्रो ३० 
स्थानीय तह 

तेश्रो ३० 
स्थानीय तह 

अस्न्तम २९ 
स्थानीय तह 

प्रदेश  

मवहला जनप्रतततनतधको सङ्ग््या 714 652 709 860 2935 

परुूर् जनप्रतततनतधको सङ्ग््या 780 786 907 1185 3658 

जम्मा 1494 1438 1616 2045 6593 

मवहला जनप्रतततनतधको प्रततशत 47.79 45.34 43.87 42.05 44.52 

परुूर् जनप्रतततनतधको प्रततशत 52.21 54.66 56.13 57.95 55.48 

जम्मा प्रततशत 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

स्रोतः तनवायचन आयोग 

८.२ स्थानीय तहको पदातधकारीहरूको लैविक अवस्था 
यस वववरणको प्रयोजनको लातग स्थानीय तहको पदातधकारी भन्नाले स्थानीय तहको प्रमिु/अध्यक्ष, 
उपप्रमिु/उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरू भन्ने जनाउाँछ। यी पदातधकारीको स्थानीय तहको नीतत तनमायण र 
सोको कायायन्वयनमा प्रमिु भतूमका हनु्छ। यस कुरालाई मध्यनजर गरी नीततगत तहमा मवहला 
जनप्रतततनतधहरूको अवस्थालाई तल प्रस्ततु गररएको छ।  

१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार पदातधकारीहरूको लैविक अवस्था 

७४ गाउाँपातलकाहरूमध्ये ३ वटा गाउाँपातलकाहरू ईच्छाकामना गापा, तसन्धलुीको सनुकोसी गापा र कातलका 
गापाकोको अध्यक्ष मवहला रहेको देस्िन्छ जनु अध्यक्षहरूको कुल सङ्ग््याको कररब ४ प्रततशत मात्र हो। 
७४ मा ६८ उपाध्यक्षहरू मवहला रहेको देस्िन्छ जनु उपाध्यक्षहरूको कुल सङ्ग््याको कररब ९२ प्रततशत 
हो। ५४२ वडा अध्यक्षहरूमा केवल १ जना मात्र वडा अध्यक्ष (िााँडादेवी गाउाँपातलकाको वडा नं. ३) 
मवहला रहेको देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूको कुल पदातधकारीमा कररब १० प्रततशत पदातधकारी मवहला 
रहेको देस्िन्छ। 

४१ मा केवल १ वटा नगरपातलका (रािी नगरपातलका)को प्रमिु  मवहला रहेको देस्िन्छ। ४१ मा ३८ 
उपप्रमिुहरू मवहला रहेको देस्िन्छ जनु उपाध्यक्षहरूको कुल सङ्ग््याको कररब ९३ प्रततशत हो। ४७० 
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वडा अध्यक्षहरूमा ४ जना मात्र वडा अध्यक्षहरू (बेलकोटगढी ६, राति ५ र ७ र तारकेर्श्र ११) मवहला 
रहेको देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूको कुल पदातधकारीमा कररब ८ प्रततशत पदातधकारी मवहला रहेको 
देस्िन्छ। त्यसैगरी, ४ महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्ये केवल १ वटा (भरतपरु महानगरपातलका)को 
प्रमिु  मवहला रहेको देस्िन्छ। ४ मा ४ वटै उपप्रमिुहरू मवहला रहेको देस्िन्छ। १०९ वडा 
अध्यक्षहरूमा १ जना मात्र वडा अध्यक्ष (कािमाण्डौं महानगरपातलकाको वडा नं. १४) मवहला रहेको 
देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको कुल पदातधकारीमा कररब ५ प्रततशत पदातधकारी मवहला 
रहेको देस्िन्छ। पदातधकारीहरुमा मवहला जनप्रतततनतधको वहस्सा गाउाँपातलकामाभन्दा नगरपातलकामा 
कमजोर र नगरपातलकामाभन्दा महानगर/उपमहानगरपातलका झन कमजोर रहेको देस्िन्छ। थप वववरण 
तातलका २८१ मा छ। 

तातलका २८१: स्थानीय तहको प्रकार अनसुार स्थानीय पदातधकारीहरूको लैविक अवस्था 
पदातधकारीहरू तलि गाउाँपातलका नगरपातलका महानगर/उपमहानगरपातलका प्रदेश  

अध्यक्ष/ प्रमिु 

मवहला 3 1 1 5 

परुूर् 71 40 3 114 

जम्मा 74 41 4 119 

मवहलाको प्रततशत 4.05 2.44 25.00 4.20 

उपाध्यक्ष/ 
उपप्रमिु 

मवहला 68 38 4 109 

परुूर् 6 3 0 9 

जम्मा 74 41 4 118 

मवहलाको प्रततशत 91.89 92.68 100.00 92.37 

वडा अध्यक्ष 

मवहला 1 4 1 6 

परुूर् 541 466 108 1115 

जम्मा 542 470 109 1121 

मवहलाको प्रततशत 0.18 0.85 0.92 0.54 

कुल जम्मा 

मवहला 72 43 6 120 

परुूर् 618 509 111 1238 

जम्मा 690 552 117 1358 

मवहलाको प्रततशत 10.43 7.79 5.13 8.84 

स्रोतः तनवायचन आयोग 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार पदातधकारीहरूको लैविक अवस्था 

४७ वहमाली स्थानीय तहमा १ वटा स्थानीय तह (कातलका गाउाँपातलका)को प्रमिु  मवहला रहेको देस्िन्छ। 
४७ मा ४२ स्थानीय तहमा मवहला उपप्रमिु/उपाध्यक्ष रहेको देस्िन्छ जनु वहमाली क्षेत्रको 
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उपाध्यक्ष/उपप्रमहुरूको कुल सङ्ग््याको कररब ८९ प्रततशत हो। ३७२ वडा अध्यक्षहरूमा केवल १ जना 
मात्र वडा अध्यक्ष (िााँडादेवी गाउाँपातलकाको वडा नं. ३) मवहला रहेको देस्िन्छ। वहमाली क्षेत्रको कुल 
पदातधकारीमा कररब ९ प्रततशत पदातधकारी मवहला रहेको देस्िन्छ। 

पहाडी क्षेत्रका २५ पहाडी स्थानीय तहको प्रमिु/अध्यक्षमा मवहलाको उपस्स्थतत शून्य रहेको छ भने २५ 
वटै स्थानीय तहको उपप्रमिु/उपाध्यक्ष मवहला रहेका छन।् २२३ वडा अध्यक्षहरूमा केवल १ जना मात्र 
वडा अध्यक्ष (बेलकोटगढी ६) मवहला रहेको देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्रको स्थानीय तहको कुल पदातधकारीमा 
कररब १० प्रततशत पदातधकारी मवहला रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, कािमाण्डौं उपत्यकाका २१ स्थानीय 
तहको अध्यक्ष/प्रमिु सबै परुूर् रहेको देस्िन्छ भने २१ वटै उपाध्यक्ष/उपप्रमिु चावह मवहला रहेको 
देस्िन्छ। २४७ वडा अध्यक्षहरूमा २ जना मात्र वडा अध्यक्ष (तारकेर्श्र नपा ११ र कामनपा १४) 
मवहला रहेको देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहको कुल पदातधकारीमा कररब ८ प्रततशत 
मवहला पदातधकारी रहेका छन।् त्यसैगरी, तभत्री मधेशका २६ स्थानीय तहमा ४ अध्यक्ष/प्रमिु मवहला 
रहेको देस्िन्छ भने २२ जना उपाध्यक्ष/उपप्रमिु चावह मवहला रहेको देस्िन्छ। २७९ वडा अध्यक्षहरूमा 
२ जना मात्र वडा अध्यक्ष (रािी नपाको वडा नं ५ र ७) मवहला रहेको देस्िन्छ। तभत्री मधेशको स्थानीय 
तहको कुल पदातधकारीमा कररब ८ प्रततशत मवहला पदातधकारी रहेका छन।् थप वववरण तातलका २८२ 
मा छ। 

तातलका २८२: भौगोतलक क्षते्र अनसुार स्थानीय पदातधकारीहरूको लैविक अवस्था 
पदातधकारीहरू तलि वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

अध्यक्ष/ 
प्रमिु 

मवहला 1     4 5 

परुूर् 46 25 21 22 114 

जम्मा 47 25 21 26 119 

मवहलाको प्रततशत 2.13 0.00 0.00 15.38 4.20 

उपाध्यक्ष/ 
उपप्रमिु 

मवहला 42 25 21 22 110 

परुूर् 5     4 9 

जम्मा 47 25 21 26 119 

मवहलाको प्रततशत 89.36 100.00 100.00 84.62 92.44 

वडा अध्यक्ष 

मवहला 1 1 2 2 6 

परुूर् 371 222 245 277 1115 

जम्मा 372 223 247 279 1121 

मवहलाको प्रततशत 0.27 0.45 0.81 0.72 0.54 

कुल जम्मा मवहला 44 26 23 28 121 
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पदातधकारीहरू तलि वहमाली पहाडी कािमाण्डौं उपत्यका तभत्री मधेश प्रदेश  

परुूर् 422 247 266 303 1238 

जम्मा 466 273 289 331 1359 

मवहलाको प्रततशत 9.44 9.52 7.96 8.46 8.90 

स्रोतः तनवायचन आयोग 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार पदातधकारीहरूको लैविक अवस्था 

अतत दगुयमका ४ मा ४ वटै स्थानी तहको अध्यक्ष परुूर् रहेको देस्िन्छ भने ४ उपाध्यक्षमध्ये ३ उपाध्यक्ष 
मवहला रहेको देस्िन्छ। अतत दगुयमका २६ मा २६ वटै वडाको वडाअध्यक्षहरू परुूर् रहेको देस्िन्छ। 
अतत दगुयम क्षेत्रको कुल पदातधकारीमा कररब ९ प्रततशत पदातधकारी मवहला रहेको देस्िन्छ। दगुयम क्षेत्रका 
३९ स्थानीय तहमा १ स्थानीय तहको प्रमिु/अध्यक्ष मवहला रहेको छ भने ३९ मा ३७ वटा स्थानीय 
तहको उपप्रमिु/उपाध्यक्ष मवहला रहेको देस्िन्छ। २८६ वडा अध्यक्षहरूमा केवल १ जना मात्र वडा 
अध्यक्ष मवहला रहेको देस्िन्छ। दगुयम क्षेत्रका स्थानीय तहको कुल पदातधकारीमा कररब ११ प्रततशत 
पदातधकारी मवहला रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, मध्यम क्षेत्रका ४८ स्थानीय तहमा २ वटाको अध्यक्ष/प्रमिु 
मवहला रहेको देस्िन्छ भने ४३ वटाको उपाध्यक्ष/उपप्रमिु चावह मवहला रहेको देस्िन्छ। २४७ वडा 
अध्यक्षहरूमा १ जना मात्र वडा अध्यक्ष मवहला रहेको देस्िन्छ। मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहको कुल 
पदातधकारीमा कररब ९ प्रततशत मवहला पदातधकारी रहेका छन।् त्यसैगरी, सगुम क्षेत्रका २८ स्थानीय 
तहमा २ अध्यक्ष/प्रमिु मवहला रहेको देस्िन्छ भने २७ जना उपाध्यक्ष/उपप्रमिु चावह मवहला रहेको 
देस्िन्छ। ३८२ वडा अध्यक्षहरूमा ४ जना वडा अध्यक्षहरू मवहला रहेको देस्िन्छ। सगुम क्षते्रका स्थानीय 
तहको कुल पदातधकारीमा कररब ८ प्रततशत मवहला पदातधकारी रहेका छन।् थप वववरण तातलका २८३ 
मा छ। 

तातलका २८३: प्रशासतनक पहुाँच अनसुार स्थानीय पदातधकारीहरूको लैविक अवस्था 
पदातधकारीहरू तलि अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश  

अध्यक्ष/ प्रमिु 

मवहला   1 2 2 5 

परुूर् 4 38 46 26 114 

जम्मा 4 39 48 28 119 

मवहलाको प्रततशत 0.00 2.56 4.17 7.14 4.20 

उपाध्यक्ष/ 
उपप्रमिु 

मवहला 3 37 43 27 110 

परुूर् 1 2 5 1 9 

जम्मा 4 39 48 28 119 

मवहलाको प्रततशत 75.00 94.87 89.58 96.43 92.44 



204 
 

पदातधकारीहरू तलि अतत दगुयम दगुयम मध्यम सगुम प्रदेश  

वडा अध्यक्ष 

मवहला   1 1 4 6 

परुूर् 26 285 426 378 1115 

जम्मा 26 286 427 382 1121 

मवहलाको प्रततशत 0.00 0.35 0.23 1.05 0.54 

कुल जम्मा 

मवहला 3 39 46 33 121 

परुूर् 31 325 477 405 1238 

जम्मा 34 364 523 438 1359 

मवहलाको प्रततशत 8.82 10.71 8.80 7.53 8.90 

स्रोतः तनवायचन आयोग 

८.३ स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

७४ मध्ये २६ वटा गाउाँपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, ३६ वटा 
भाडाको भवनमा र १२ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ भने 
५४२ वडामध्ये २७० वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र २७२ वटा वडा कायायलयहरू 
भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २८४ मा छ। 

तातलका २८४: गाउाँपातलकाहरूको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 26 35.14 270 49.82 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 36 48.65 272 50.18 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 12 16.22   0.00 

जम्मा 74 100.00 542 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

४१ मध्ये १८ वटा नगरपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, १५ वटा 
भाडाको भवनमा र ८ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ भने 
४७० वडामध्ये २८० वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र १९० वटा वडा कायायलयहरू 
भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २८५ मा छ। 
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तातलका २८५: नगरपातलकाहरूको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 18 43.90 280 59.57 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 15 36.59 190 40.43 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 8 19.51   0.00 

जम्मा 41 100.00 470 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

४ मध्ये ३ वटा महानगर/उपमहानगरपातलकाको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र 
कािमाण्डौ महानगरपातलकाको चावहाँ आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको 
छ। त्यसैगरी, १०९ वडामध्ये ८० वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र २९ वटा वडा 
कायायलयहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २८६ मा छ। 

तातलका २८६: महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 3 75.00 80 73.39 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत   0.00 29 26.61 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 1 25.00   0.00 

जम्मा 4 100.00 109 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

४७ मध्ये १६ वटा वहमाली स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, २२ वटा 
भाडाको भवनमा र ९ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ भने 
३७२ वडामध्ये १९१ वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र १८१ वटा वडा कायायलयहरू 
भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २८७ मा छ। 

तातलका २८७: वहमाली क्षते्रको स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 16 34.04 191 51.34 
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कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 22 46.81 181 48.66 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 9 19.15   0.00 

जम्मा 47 100.00 372 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

२५ मध्ये १२ वटा पहाडी स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, १० वटा 
भाडाको भवनमा र ३ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ भने 
२२३ वडामध्ये १०५ वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र ११८ वटा वडा कायायलयहरू 
भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २८८ मा छ। 

तातलका २८८: पहाडी क्षते्रको स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 12 48.00 105 47.09 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 10 40.00 118 52.91 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 3 12.00   0.00 

जम्मा 25 100.00 223 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

कािमाण्डौं उपत्यकाका २१ मध्ये ४ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी 
भवनमा, ११ वटा भाडाको भवनमा र ६ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन 
भैरहेको छ भने २४७ वडामध्ये १७९ वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र ६८ वटा वडा 
कायायलयहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २८९ मा छ। 

तातलका २८९: कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 4 19.05 179 72.47 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 11 52.38 68 27.53 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 6 28.57   0.00 

जम्मा 21 100.00 247 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट प्राि वववरणमा आधाररत 
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तभत्री मधेशका २६ मध्ये १५ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, ८ 
वटा भाडाको भवनमा र ३ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ 
भने २७९ वडामध्ये १५५ वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र १२४ वटा वडा 
कायायलयहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २९० मा छ। 

तातलका २९०: तभत्री मधेशका स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 15 57.69 155 55.56 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 8 30.77 124 44.44 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 3 11.54   0.00 

जम्मा 26 100.00 279 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

अतत दगुयमका ४ मध्ये १ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, १ वटा 
भाडाको भवनमा र २ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ भने 
२६ वडामध्ये १६ वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र १० वटा वडा कायायलयहरू 
भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २९१ मा छ। 

तातलका २९१: अतत दगुयमका स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 1 25.00 16 61.54 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 1 25.00 10 38.46 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 2 50.00   0.00 

जम्मा 4 100.00 26 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

दगुयमका ३९ मध्ये १५ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, २० वटा 
भाडाको भवनमा र ४ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ भने 
२८६ वडामध्ये १४८ वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र १३८ वटा वडा कायायलयहरू 
भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २९२ मा छ। 
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तातलका २९२: दगुयमका स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 15 38.46 148 51.75 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 20 51.28 138 48.25 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 4 10.26   0.00 

जम्मा 39 100.00 286 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

मध्यम क्षेत्रका ४८ मध्ये २० वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, १८ 
वटा भाडाको भवनमा र १० वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ 
भने ४२७ वडामध्ये २०६ वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र २२१ वटा वडा 
कायायलयहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २९३ मा छ। 

तातलका २९३: मध्यम क्षते्रका स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 20 41.67 206 48.24 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 18 37.50 221 51.76 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 10 20.83   0.00 

जम्मा 48 100.00 427 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

सगुम क्षेत्रका २८ मध्ये ११ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, १२ 
वटा भाडाको भवनमा र ५ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ 
भने ३८२ वडामध्ये २६० वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र १२२ वटा वडा 
कायायलयहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २९४ मा छ। 

तातलका २९४: सगुम क्षते्रका स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 11 39.29 260 68.06 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 12 42.86 122 31.94 
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कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 5 17.86   0.00 

जम्मा 28 100.00 382 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

४. स्थानीय तहको कायायलय भवनको समर अवस्था 

कुल ११९ स्थानीय तहमध्ये ४७ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, 
५१ वटा भाडाको भवनमा र २१ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको 
छ भने कुल ११२१ वडाहरूमध्ये ६३० वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र ४९१ वटा 
वडा कायायलयहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २९५ र अनसूची ७९  
मा छ। 

तातलका २९५: स्थानीय तहको कायायलय भवनको समर अवस्था 

कायायलय सञ्चालन 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

आफ्नै वा सरकारी भवनमा सञ्चातलत 47 39.50 630 56.20 

भाडाको भवनमा सञ्चातलत 51 42.86 491 43.80 

सरकारी र भाडाको गरी दवैु िाले भवनमा सञ्चातलत 21 17.65   0.00 

जम्मा 119 100.00 1121 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

८.४ स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

७४ मध्ये ३५ वटा गाउाँपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा 
भएको देस्िन्छ भने बााँकी ३९ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ५४२ वडाहरूमध्ये ६४ 
वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ४७८ वटामा 
उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका २९६ मा छ। 

तातलका २९६: गाउाँपातलकाहरूमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 35 47.30 64 11.81 
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टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 39 52.70 478 88.19 

जम्मा 74 100.00 542 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

४१ मध्ये ४० वटा गाउाँपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा 
भएको देस्िन्छ भने १ वटा नगरपातलका (बेलकोटगढी) मा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ४७० 
वडाहरूमध्ये २९१ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने 
बााँकी १७९ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका २९७ मा छ। 

तातलका २९७: नगरपातलकाहरूमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 40 97.56 291 61.91 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 1 2.44 179 38.09 

जम्मा 41 100.00 470 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

४ मा ४ वटै महानगर/नगरपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन 
सवुवधा भएको देस्िन्छ तर १०९ वडाहरूमध्ये १०६ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए 
फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ३ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका 
२९८ मा छ। 

तातलका २९८: महानगर/उपमहानगरपातलकामा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 4 100.00 106 97.25 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 0 0.00 3 2.75 

जम्मा 4 100.00 109 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

वहमाली क्षेत्रका ४७ मध्ये ३० वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए 
फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी १७ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ३७२ 
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वडाहरूमध्ये ५२ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने 
बााँकी ३२० वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका २९९ मा छ। 

तातलका २९९: वहमाली क्षते्रको स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 30 63.83 52 13.98 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 17 36.17 320 86.02 

जम्मा 47 100.00 372 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट प्राि वववरणमा आधाररत 

पहाडी क्षेत्रका २५ मध्ये १५ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए 
फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी १० वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, २२३ 
वडाहरूमध्ये ८२ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने 
बााँकी १४१ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३०० मा छ। 

तातलका ३००: पहाडी क्षते्रको स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 15 60.00 82 36.77 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 10 40.00 141 63.23 

जम्मा 25 100.00 223 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

कािमाण्डौं उपत्यकाका २१ मध्ये १९ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा 
सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी २ वटा (लतलतपरुको बागमती र कोन्ज्योसोम 
गाउपातलका)मा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, २४७ वडाहरूमध्ये २१५ वटा वडा कायायलयहरूमा 
ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ३२ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। 
थप वववरण तातलका ३०१ मा छ। 

तातलका ३०१: कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 19 90.48 215 87.04 
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टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 2 9.52 32 12.96 

जम्मा 21 100.00 247 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

तभत्री मधेशका २६ मध्ये १५ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए 
फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ११ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, २७९ 
वडाहरूमध्ये ११२ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने 
बााँकी १६७ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३०२ मा छ। 

तातलका ३०२: तभत्री मधेशका स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 15 57.69 112 40.14 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 11 42.31 167 59.86 

जम्मा 26 100.00 279 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

अतत दगुयम क्षेत्रका ४ मध्ये १ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए 
फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ३ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, २६ मा २६ 
वटै वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका 
३०३ मा छ। 

तातलका ३०३: अतत दगुयम क्षते्रका स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 1 25.00 0 0.00 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 3 75.00 26 100.00 

जम्मा 4 100.00 26 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 
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दगुयम क्षेत्रका ३९ मध्ये १९ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए 
फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी २० वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, २८६ 
वडाहरूमध्ये २२ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने 
बााँकी २६४ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३०४ मा छ। 

तातलका ३०४: दगुयम क्षते्रका स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 19 48.72 22 7.69 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 20 51.28 264 92.31 

जम्मा 39 100.00 286 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

मध्यम क्षेत्रका ४८ मध्ये ३१ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए 
फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी १७ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ४२७ 
वडाहरूमध्ये ९३ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने 
बााँकी ३३४ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३०५ मा छ। 

तातलका ३०५: मध्यम क्षते्रका स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 31 64.58 93 21.78 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 17 35.42 334 78.22 

जम्मा 48 100.00 427 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

सगुम क्षेत्रका क्षेत्रका २८ मा २८ वटै स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा 
सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ तर, ३८२ वडाहरूमध्ये ३४६ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन 

वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ३६ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप 
वववरण तातलका ३०६ मा छ। 
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तातलका ३०६: सगुम क्षते्रका स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 28 100.00 346 90.58 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 0 0.00 36 9.42 

जम्मा 28 100.00 382 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

४. स्थानीय तहको टेतलफोन सवुवधाको समर अवस्था 

कुल ११९ मध्ये ७९ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन 
सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ४० वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, कुल ११२१ मध्ये 
मा ४६१ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी 
६६० वटामा उक्त सवुवधा देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३०७ र अनसूुची ८० मा छ। 

तातलका ३०७: स्थानीय तहको टेतलफोन सवुवधाको समर अवस्था 

टेतलफोन सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा भएको 79 66.39 461 41.12 

ल्याण्डलाइन/सीडीएमए फोन सवुवधा नभएको 40 33.61 660 58.88 

जम्मा 119 100.00 1121 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

८.५ स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधाको अवस्था 
१. स्थानीय तहको प्रकार अनसुार इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

७४ मध्ये ६९ वटा गाउाँपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 
देस्िन्छ भने बााँकी ५ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ५४२ वडाहरूमध्ये २६२ वटा वडा 
कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी २८० वटामा उक्त सवुवधा भएको 
देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३०८ मा छ। 

तातलका ३०८: गाउाँपातलकाहरूमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 69 93.24 262 48.34 
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इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 5 6.76 280 51.66 

जम्मा 74 100.00 542 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

४१ मा ४१ वटा नगरपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको देस्िन्छ 
भने तर ४७० वडाहरूमध्ये ४१७ वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको देस्िन्छ भने 
बााँकी ५३ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३०९ मा छ। 

तातलका ३०९: नगरपातलकाहरूमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 41 100.00 417 88.72 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 0 0.00 53 11.28 

जम्मा 41 100.00 470 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

सबै महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलय र सबै वडा कायायलयहरूमा इमेल र 
इन्टरनेट सवुवधा भएको देस्िन्छ। थप वववरण तातलका ३१० मा छ। 

तातलका ३१०: महानगर/उपमहानगरपातलकामा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 4 100.00 109 100.00 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 0 0.00 0 0.00 

जम्मा 4 100.00 109 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

२. भौगोतलक क्षते्र अनसुार इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

वहमाली क्षेत्रका ४६ मध्ये ४४ वटा स्थानीय तहकरूको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट 
सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ३ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ३७२ वडाहरूमध्ये 
२०४ वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी १६८ वटामा उक्त 
सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३११ मा छ। 
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तातलका ३११: वहमाली क्षते्रका स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 44 93.62 204 54.84 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 3 6.38 168 45.16 

जम्मा 47 100.00 372 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

पहाडी क्षेत्रका २५ मध्ये २३ वटा स्थानीय तहहरूको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट 
सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी २ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, २२३ वडाहरूमध्ये 
१३८ वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ८५ वटामा उक्त 
सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३१२ मा छ। 

तातलका ३१२: पहाडी क्षते्रका स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 23 92.00 138 61.88 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 2 8.00 85 38.12 

जम्मा 25 100.00 223 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

कािमाण्डौं उपत्यकाका २१ मा २१ वटै स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट 
सवुवधा भएको देस्िन्छ भने तर, २४७ वडाहरूमध्ये २३६ वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट 
सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ११ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३१३ 
मा छ। 

तातलका ३१३: कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 21 100.00 236 95.55 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 0 0.00 11 4.45 

जम्मा 21 100.00 247 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 
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तभत्री मधेशका २६ मा २६ वटै स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा 
भएको देस्िन्छ भने तर, २७९ वडाहरूमध्ये २१० वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा 
भएको देस्िन्छ भने बााँकी ६९ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३१४ मा छ। 

तातलका ३१४: तभत्री मधेशका स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 26 100.00 210 75.27 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 0 0.00 69 24.73 

जम्मा 26 100.00 279 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

३. प्रशासतनक पहुाँच अनसुार इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

अतत दगुयम क्षेत्रका ४ मध्ये ३ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा 
भएको देस्िन्छ भने बााँकी १ वटा (रूबी भ्याली गाउाँपातलका)मा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, 
२६ वडाहरूमध्ये ६ वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी २० 
वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३१५ मा छ। 

तातलका ३१५: अतत दगुयम क्षते्रका स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 3 75.00 6 23.08 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 1 25.00 20 76.92 

जम्मा 4 100.00 26 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

दगुयम क्षेत्रका ३९ मध्ये ३५ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा 
भएको देस्िन्छ भने बााँकी ४ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, २८६ वडाहरूमध्ये १३७ 
वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी १४९ वटामा उक्त सवुवधा 
भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३१६ मा छ। 

तातलका ३१६: दगुयम क्षते्रका स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 35 89.74 137 47.90 
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इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 4 10.26 149 52.10 

जम्मा 39 100.00 286 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

मध्यम क्षेत्रका ४८ मा ४८ वटै स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा 
भएको देस्िन्छ तर, ४२७ वडाहरूमध्ये २७६ वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 
देस्िन्छ भने बााँकी १५१ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३१७ मा छ। 

तातलका ३१७: मध्यम क्षते्रका स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 48 100.00 276 64.64 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 0 0.00 151 35.36 

जम्मा 48 100.00 427 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

सगुम क्षेत्रका २८ मा २८ वटै स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा 
भएको देस्िन्छ तर, ३८२ वडाहरूमध्ये ३६९ वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 
देस्िन्छ भने बााँकी १३ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३१८ मा छ। 

तातलका ३१८: सगुम क्षते्रका स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको समर अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 28 100.00 369 96.60 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 0 0.00 13 3.40 

जम्मा 28 100.00 382 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

४. स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको समर अवस्था 

कुल ११९ मध्ये ११४ वटा स्थानीय तहको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 
देस्िन्छ भने बााँकी ५ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, कुल ११२१ वडाहरूमध्ये ७८८ 
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वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ३३३ वटामा उक्त सवुवधा 
भएको देस्िदैन। थप वववरण तातलका ३१९ र अनसूुची ८१ मा छ। 

तातलका ३१९: स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको समर अवस्था 

इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको उपलब्धता 
काययपातलकाको कायायलय वडा कायायलय 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 114 95.80 788 70.29 

इमेल र इन्टरनेट सवुवधा नभएको 5 4.20 333 29.71 

जम्मा 119 100.00 1121 100.00 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 
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पररच्छेद नौः तनश्कर्य र सझुावहरू 

९.१ तनश्कर्य 
१. असन्ततुलत जनसङ्ग््या ववतरण 

राविय तनकुञ्जले ओगटेको क्षेत्रलाई छाडेर ७४ गाउाँपातलकाहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 70.13  
प्रततशत वहस्सा ओगटेको भएता पतन प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको केवल 27.27 प्रततशत जनतामात्र 
गाउाँपातलकाहरूमा वसोबास गछयन ् र ७२.७३ प्रततशत नगरपातलका तथा 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा बसोबास गछयन।् नगरपातलकाहरूको मात्र वहसाब गदाय ४१ 
नगरपातलकाहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 25.93 प्रततशत वहस्सा ओगटेको भएता पतन प्रदेशको 41.56 
प्रततशत बातसन्दाको नगरपातलकाहरूमा रहेको छ। त्यसैगरी, ३ महानगरपातलका र एक 
उपमहानगरपातलकाले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको केवल 3.96 प्रततशत वहस्सामात्र ओगटेको छ तर प्रदेशको 
कुल जनसङ्ग््याको 31.17 प्रततशत जनताको वसोबास यहीीँ छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले 
प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको केवल ४.९२ प्रततशत वहस्सामात्र ओगटेको छ तर प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको 
४५.१९ प्रततशत जनताको वसोबास यहीीँ छ। सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 
केवल १३.६० प्रततशत वहस्सामात्र ओगटेको भएता पतन प्रदेशको कुल जनसङ्ग््याको ६०.४० प्रततशत 
जनताको वसोबास यहााँ छ। जनघनत्वको वहसाबले सबैभन्दा मातथ रहेको कािमाण्डौं महानगरपातलको 
जनघनत्व १९७२६ जना प्रतत वगय वक.मी. छ भने अस्न्तम स्थानमा रहेको गोसाईकुण्ड गाउाँपातलकाको 
जनघनत्व 7 जना प्रतत वगय वक.मी. छ। यसले स्थानीय तहको प्रकार, भौगोतलक क्षेत्र र प्रशासतनक 
पहुाँचका वहसाबले प्रदेशको जनसङ्ग््या वववतरण असन्ततुलत देस्िन्छ। यसबाट प्रदेशको लातग जनसङ्ग््या 
व्यवस्थापन चनुौतीपूणय रहेको देस्िन्छ। 

२. शहर र सगुम क्षते्र केस्न्ित यवुाशस्क्त 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको कुल जनसङ्ग््यामा बालबातलकाको वहस्सा 
क्रमशः कररब ३६, २८ र २४ प्रततशत, प्रौढको वहस्सा कररब २३, २२ र २२ प्रततशत तथा ज्येष्ठ 
नागररकको वहस्सा कररब ७, ४ र ३ प्रततशत देस्िन्छ तर यवुाको वहस्सा कररब ३६, ४६ र ५१ प्रततशत 
देस्िन्छ। प्रततशतका वहसाबले गाउाँपातलका, नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा 
बालबातलका र ज्येष्ठ नागररकको वहस्सा क्रमशः घट्दै गएको, प्रौढको वहस्सा कररब कररब उस्तै रहेको 
तर यवुाको वहस्सा भने क्रमशः बढ्दै गएको देस्िन्छ। त्यसैगरी, अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रको 
कुल जनसङ्ग््यामा बालबातलकाको वहस्सा क्रमशः कररब ३५, ३६ , ३४ र २५ प्रततशत, प्रौढको वहस्सा 
कररब २५, २४, २३ र २२ प्रततशत तथा ज्येष्ठ नागररकको वहस्सा कररब ६, ५, ४ र ३ प्रततशत 
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देस्िन्छ तर यवुाको वहस्सा कररब ३४, ३५, ३८ र ५० प्रततशत रहेको देस्िन्छ। प्रततशतका वहसाबले 
अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा यवुाको वहस्सा क्रमशः बढ्दै गएको देस्िन्छ। 
यसरी, उपलब्ध तथ्याङ्कले यवुा वगयको उपस्स्थतत शहरी र सगुम क्षेत्रमा केस्न्दत भएको देस्िन्छ। यवुाहरू 
रामीण र दगुयम क्षेत्रबाट शहरी र सगुम क्षेत्रमा पलायन हनु ुर रामीण र दगुयम क्षेत्रको ववकासको लातग 
एक चनुौततको रूपमा रहेको देस्िन्छ। 

३. पााँच वर्य मतुनको असमान लैविक अनपुात 

सामान्यतः जन्मका आधारमा १०० बातलका जन्मदा १०५ बालकसम्म जन्मनलुाई अन्यथा मातनदैन। 
यसको मतलव ५ वर्यमतुनको लैविक अनपुात 105 सम्म हनुलुाई त्यतत स्चन्ताको ववर्मा मातनदैन तर 
सोभन्दा बढीलाई स्चन्ताको ववर्य हनु सक्छ। सोभन्दाको बढीको अनपुात बढी हनुकुो मु् य कारण मलुतः 
छोरोको चाहना नै हनु सक्छ। उपलब्ध तथ्याङ्क अनसुार ११९ स्थानी तहमा ५७ वटा स्थानीय तहको ५ 
वर्य मतुनको लैिक अनपुात १०५ भन्दा बढी देस्िन्छ। कागेर्श्री मनोहरा, कीततयपरु, बनेपा, रत्ननगर, 
मध्यपरु तथमी, धतुलिेल, चााँगनुारायण, सूययववनायक,  चन्िातगरी र भक्तपरु नगरपातलका ५ वर्य मतुनको 
लैविक अनपुात सबैभन्दा बढी भएका १० स्थानीय तहहरू हनु।् पवहलो स्थानमा रहेको कागेर्श्री मनोहरा 
नगरपातलकाको समर लैविक अनपुात 121.66 छ र  दशौं स्थानमा रहेको भक्तपरु नगरपातलकाको समर 
लैविक अनपुात 115.20 छ। स्वास्थ्य सेवामा सबैभन्दा बढी पहूाँच भएका नगरपातलका र 
महानगर/उपमहानगरपातलकामा ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात बढी हनुकुो कारण तलि पवहचान गरी 
गभयपतन गराउन ेअभ्यास प्रमिु कारण हनु सक्छ। यही अवस्थाले तनरन्तरता पायो भने केही वर्यपतछ 
वववाह गने केटीको अभाव हनुसक्ने देस्िन्छ। यसले धेरै प्रकारका सामास्जक आतथयक ववकृततहरू तनम्त्याउन 
सक्छ। 

४. जातजातत 

प्रदेशका 32 वटा स्थानीय तहमा तामाङ जाततको जनसङ्ग््या 50 प्रततशतभन्दा बढी  रहेको देस्िन्छ भने 
1 स्थानीय तहमा नेवार जाततको 50 प्रततशतभन्दा बढी जनसङ्ग््या रहेको देस्िन्छ। बहमुत जातत नेवार 
भएको एकमात्र स्थानीय तह भक्तपरु नगरपातलका हो जहााँ नेवार जाततको जनसङ्ग््या 79.24 प्रततशत 
छ। बााँकी कुनै पतन स्थानीय तहमा  कुनै एक जाततको जनसङ्ग््या 50 प्रततशतभन्दा बढी रहेको देस्िदैन। 
५० प्रततशतभन्दा मातथ तामाङ जातत भएको स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी तामाङ जातत भएको स्थानीय 
तह रसवुाको आमाछोठदङ्मो गाउाँपातलका हो जहााँको 93.22 प्रततशत बातसन्दा तामाङ छन ्भने सबैभन्दा 
कम मकवानपरुको राक्सीराङ गाउाँपातलका हो जहााँ 50.53 प्रततशत तामाङ जाततको बसोबास छ। 
तामाङ्ग्जाततको 50 प्रततशभन्दा बढी बसोबास रहेका अन्य स्थानीय तहहरूमा तसन्धपुाल्चोक स्जल्लाको 
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जगुल, पााँचपोिरी थाङपाल र तलसंिपुािर गाउाँपातलका, रसवुा स्जल्लाको गोसाईंकुण्ड, नौकुण्ड र कातलका 
गाउाँपातलका, धाठदङ स्जल्लाको रूबी भ्याली  र ितनयाबास, नवुाकोट स्जल्लाको दपु्चेर्श्र, तादी, वकस्पाङ, 
म्यागङ, स्शवपरुी र ककनी गाउाँपातलका, लतलतपरु स्जल्लाको कोन्ज्योसोम र बागमती गाउाँपातलका, 
काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्लाको तेमाल, बेथानचोक, रोशी, महाभारत र िानीिोला गाउाँपातलका, तसन्धलुी स्जल्लाको 
घ्याङलेि, मररण र हरहरपरुगढी गाउाँपातलका तथा मकवानपरु स्जल्लाको ईन्िसरोवर, कैलाश, भीमफेदी, 
मकवानपरुगढी, बकैया र बागमती गाउाँपातलका हनु।्  

५. मातभृार्ा 

प्रदेशका 74 गाउाँपातलकामध्ये ४१ गाउाँपातलका, ४१ नगरपातलकामध्ये ३९ नगरपातलका, १ उपमहानगर 
र ३ महानगरपातलका गरी कुल 84 स्थानीय तहको पवहलो मातभृार्ा नेपाली रहेको छ भने 33 गाउाँपातलका 
र १ नगरपातलका गरी कुल 34 स्थानीय तहको पवहलो मातभृार्ा तामाङ रहेको छ। त्यसैगरी १ 
नगरपातलका (भक्तपरु) को पवहलो मातभृार्ा नेवारी रहेको छ। 

६. साक्षरता र शैस्क्षक प्राति 

गाउाँपातलकाहरूको कुल साक्षरता दर 59.49 प्रततशत रहेको देस्िन्छ भने नगरपातलका र 
महानगर/उपमहानगरपातलकाको कुल साक्षरता दर क्रमशः 76.00 र 86.96 प्रततशत छ। तीनवटै 
वगयका स्थानीय तहमा मवहलाको दााँजोमा परुूर्को साक्षरता दर बढी देस्िन्छ। गाउाँपातलका, नगरपातलका 
र महानगर/उपमहानगरपातलका परुूर्कोभन्दा मवहलाको साक्षरता दर क्रमशः 15.94, 16.5 र 11.19 
प्रततशतले कम छ। गाउाँपातलकाहरूको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको  अत्यतधक िूलो वहस्सा अथायत 82.16 
प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ भने केवल 6.36 प्रततशतले एसएलसी, 3.24 
प्रततशतले 10+२ र 6.55 प्रततशतले अनौपचाररक स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, 
नगरपातलकाहरूको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको 64.50 प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल गरेको 
देस्िन्छ भने 12.91 प्रततशतले एसएलसी, 10.15 प्रततशतले 10+२ र 5.32 प्रततशतले अनौपचाररक 
स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। शैस्क्षक उपलस्ब्धका वहसाबले गाउाँपातलकाहरूभन्दा नगरपातलकाहरूको 
अवस्था केही राम्रो देस्िए पतन धेरै राम्रो भन्न सवकने अवस्था देस्िदैन। त्यसैगरी, महानगर/ 
उपमहानगरपातलकाहरूको कुल स्शस्क्षत जनसङ्ग््याको 48.02 प्रततशतले एसएलसी मतुनको स्शक्षा हातसल 
गरेका छन ्भन े15.31 प्रततशतले एसएलसी, 16.65 प्रततशतले 10+२ र 3.55 प्रततशतले अनौपचाररक 
स्शक्षा हातसल गरेको देस्िन्छ। तनरक्षर त तनरक्षर भैहाले तर साक्षरहरूमध्ये पतन ४८ देस्ि ८२ 
प्रततशतसम्मले एसएलसी मतुनको स्शक्षाा प्राि गरेको देस्िएकाले प्रदेशको धेरै जनशस्क्तमा उच्च आय आजयन 
गने सक्न ेक्षमताको अभाव रहेको देिाउाँछ। 
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७. सामदुावयक ववद्यालय 

गाउाँपातलकाहरूमा 3114 सामदुावयक र 200 संस्थागत ववद्यालय गरी कुल 3314 ववद्यालयहरू रहेका 
छन।् गाउाँपातलकाहरूमा सञ्चातलत कुल ववद्यालय सङ्ग््यामा सामदुावयक ववद्यालयको वहस्सा 93.96 
प्रततशत र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा 6.04 प्रततशत छ। नगरपातलकाहरूमा 1858 सामदुावयक र 
1100 संस्थागत गरी कुल 2958 ववद्यालयहरू सञ्चालनमा छन।् नगरपातलकाहरूमा भएको कुल ववद्यालय 
सङ्ग््यामा सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 62.81 र 37.19 प्रततशत रहेको छ। 
त्यसैगरी, 271 सामदुावयक र 845 संस्थागत गरी कुल 1116 ववद्यालयहरू 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा सञ्चातलत छन र वयनीहरूको वहस्सा क्रमशः 24.28 र 75.72 
प्रततशत छ। वहमाली क्षेत्रमा सामदुावयक ववद्यालयको वहस्सा 94.28 प्रततशत र संस्थागत ववद्यालयको 
वहस्सा 5.72 प्रततशत छ। पहाडी क्षेत्रमा सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 88.09 र 
11.91 प्रततशत छ। त्यसैगरी, कािमाण्डौं उपत्यका सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 
28.24 र 71.76 प्रततशत छ। तभत्री मधेशमा सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा क्रमशः 
82.50 र 17.50 प्रततशत छ। अतत दगुयम क्षेत्रमा सामदुावयक ववद्यालयको वहस्सा 92.72 प्रततशत र 
संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा 7.28 प्रततशत छ। दगुयम क्षेत्रमा सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा 
क्रमशः 94.43 र 5.57 प्रततशत छ। त्यसैगरी, मध्यम क्षेत्रमा सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको 
वहस्सा क्रमशः 91.19 र 8.81 प्रततशत छ। सगुम क्षेत्रमा सामदुावयक र संस्थागत ववद्यालयको वहस्सा 
क्रमशः 37.93 र 62.07 प्रततशत छ। यसरी उपलब्ध तथ्याङ्कले सामदुावयक ववद्यालयहरूको उपस्स्थतत 
शहर र सगुम क्षेत्रमा कमजोर रहेको देस्िन्छ। 

८. ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

प्राथतमक तहमा ८ वटा स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनभन्दा बढी र १० वटा 
ववद्यालयमा १ जना स्शक्षकको भागामा २० देस्ि २९ जनसम्म र ६२ वटा स्थानीय तहमा १ जना 
स्शक्षकको भागमा १५ जना भन्दा कम ववद्याथी पदयछ। मनहरी गाउाँपातलकामा १ जना स्शक्षकको भागमा 
४० जना ववद्याथी पदयछ भने धतुललेि नगरपातलकामा १ जना स्शक्षकको भागमा केवल ८ जना ववद्याथी 
मात्र पदयछ। यसरी प्राथतमक तहमा ववद्याथीको तलुना स्शक्षकको सङ्ग््या बढी रहेको देस्िन्छ। 

तनम्न माध्यतमक तहमा ४० वटा स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनभन्दा बढी र ५६ 
वटा ववद्यालयमा १ जना स्शक्षकको भागामा २० देस्ि २९ जनसम्म र ७ वटा स्थानीय तहमा १ जना 
स्शक्षकको भागमा १५ जना भन्दा कम ववद्याथी पदयछ। मनहरी गाउाँपातलकामा १ जना स्शक्षकको भागमा 
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६८ जना ववद्याथी पदयछ भने गोसाईकुण्ड गापामा  १ जना स्शक्षकको भागमा केवल १२ जना ववद्याथी 
मात्र पदयछ। यसरी तनम्न माध्यतमक तहमा ववद्याथीको तलुनामा स्शक्षकको सङ्ग््या कम देस्िन्छ। 

माध्यतमक तहमा ३२ वटा स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनाभन्दा बढी र ४२ वटा 
ववद्यालयमा १ जना स्शक्षकको भागमा २० देस्ि २९ जनसम्म र २६ वटा स्थानीय तहमा १ जना 
स्शक्षकको भागमा १५ जना भन्दा कम ववद्याथी पदयछ। महाभारत गाउाँपातलकामा १ जना स्शक्षकको भागमा 
७६ जना ववद्याथी पदयछ भन ेधतुललेि नगरपातलकामा त १ जना स्शक्षकको भागमा केवल ७ जना ववद्याथी 
मात्र पदयछ। यसरी माध्यतमक तहमा स्शक्षकको ववतरण असन्ततुलत देस्िन्छ। 

उच्च माध्यतमक तहमा ४५ वटा स्थानीय तहमा १ जना स्शक्षकको भागमा ३० जनभन्दा बढी र २५ 
वटा ववद्यालयमा १ जना स्शक्षकको भागामा २० देस्ि २९ जनसम्म र ४५ वटा स्थानीय तहमा १ जना 
स्शक्षकको भागमा १५ जना भन्दा कम ववद्याथी पदयछ।थाहा नगरपातलकामा १ जना स्शक्षकको भागमा 
२९३ जना ववद्याथी पदयछ भन ेनमोबदु्ध नपामा त १ जना स्शक्षकको भागमा केवल २ जना ववद्याथी मात्र 
पदयछ। माध्यतमक तहमा जस्तै उच्च माध्यतमक तहमा पतन स्शक्षकको वववरण असन्ततुलत देस्िन्छ। 

९. स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको उपस्स्थतत 

सरकारी अस्पताल, प्राथतमक स्वास्थ्य केन्ि, सरकारी स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्ि, सामदुावयक 
स्वास्थ्य एकाइ र अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा गैरसरकारी/तनजी स्वास्थ्य संस्था गरी गाउाँपातलका, 
नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा क्रमशः ४८८, ५९८ र १२३४ वटा स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायक संस्थाहरू सञ्चातलत छन।् उक्त सङ्या प्रदेशको कुल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको क्रमशः 
21.03, 25.78 र 53.19 प्रततशत हनु आउाँछ। वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री 
मधेशमा क्रमशः ३९३, २३६, १३९८ र २९३ वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चातलत छन।् 
उक्त सङ्या प्रदेशको कुल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको क्रमशः 16.94, 10.17, 60.26 र 
12.63 प्रततशत हनु आउाँछ। अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रहरुमा क्रमशः २९, २८५, ३९९ 
र १६०७ वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चातलत छन।् उक्त सङ्या प्रदेशको कुल स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायक संस्थाहरूको क्रमशः 1.25, 12.28, 17.20 र 69.27 प्रततशत हनु आउाँछ। स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायक संस्थाहरू सबैभन्दा बढी भएका ३० स्थानीय तहमा १७२५ वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू 
सञ्चातलत छन।् उक्त सङ्या प्रदेशको कुल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको 73.92 प्रततशत हनु 
आउाँछ। यसरी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलका, भौगोतलक 
वहसाबले कािमाण्डौं उपत्यका र प्रशासतनक पहुाँचका वहसाबले सगुम क्षेत्रमा केस्न्ित भएको देस्िन्छ। 
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१०. लोपोन्मिु जातत 

लोपोन्मिु जाततको सूचीमा रहेका कुसनु्डा, बनकररया, राउटे, सरेुल, हाय,ु राजी, वकसान, लेप्चा, मेचे र 
कुशवाडीया जस्ता १० जाततमध्ये यस प्रदेशमा हाय,ु लेप्चा, राजी र मेचे जाततलाई मात्र पवहचान गनय 
सवकएको छ। यी ४ बाहेक अन्य ६ जाततको पतन बसोबास यस प्रदेशमा भएको हनु सक्छ तर उपलब्ध 
तथ्याङ्कको आधारमा पवहचान गनय सवकएको छैन। यस प्रदेशमा पवहचान गररएका ४ लोपोन्मिु जाततहरू 
११ स्थानीय तहमा 2692 जनाको सङ्ग््यामा रहेको देस्िन्छ। 

११. अतत तसमान्तकृत समदुाय 

नेपालका आठदवासी जनजाततहरूको सूची अनसुार माझी, तसयार, ल्होमी (स्शङसावा), थदुान, धानकु, चेपाङ, 
सतार(सन्थाल), थामी, झागड, बोटे, दनुवुार र बराम ुगरी 12 जाततलाई अतत तसमान्तकृत समूहको रूपमा 
पवहचान गररएको छ। अतत तसमान्तकृत समदुायको बसोबास प्रदेशका ९२ वटा स्थानीय तहमा रहेको 
देस्िन्छ। दधुौली नगरपातलका, रािी नगरपातलका र बेतनघाट रोराङ गाउाँपातलकामा वयनीहरुको सङ्ग््या 
१० हजारभन्दा बढी रहेको छ भन े११ वटा स्थानी तहमा ४ हजार देस्ि १० हजार सम्म, १९ वटा 
स्थानी तहमा १ हजार देस्ि ४ हजारसम्म  र बााँकी स्थानीय तहमा १ हजारभन्दा कम सङ्ग््यामा रहेका 
छन।्  

१२. तसमान्तकृत समदुाय 

नेपालका आठदवासी जनजाततहरूको सूची अनसुार सनवुार, थारू, तामाङ, भजेुल, कुमाल, राजबंशी, गन्गाई, 
तधमाल, भोटे, दराई, ताजपरुरया, पहरी, तोक्पेगोला, वि, मगुाल, लाके, ल्होपा, दरुा र बालङु गरी 20 
जाततलाई तसमान्तकृत समूहको रूपमा पवहचान गररएको छ। तसमान्तकृत समदुायको बसोबास प्रदेशका सबै 
स्थानीय तहमा रहेको देस्िन्छ। काडमाण्डौं महानगरपातलका, हेटौंडा उपमहानगरपातलका, भरतपरु 
महानगरपातलका, गोकणेर्श्र नगरपातलका, लतलतपरु महानगरपातलका, बकैया गाउाँपातलका र िैरहनी 
नगरपातलका गरी ७ वटा स्थानीय तहमा वयनीहरूको सङ्ग््या २० हजारभन्दा मातथ छ भने  वयनीहरूको 
उपस्स्थतत ४१ वटा स्थानीय तहमा १० हजार देस्ि २० हजार मतुनसम्म, ६९ वटा स्थानीय तहमा १ 
हजार ४ सय देस्ि १० हजार मतुनसम्म र २ वटा स्थानीय तह कातलन्चोक र तसद्धलेि गाउाँपातलकामा १ 
हजारभन्दा मतुन छ। 

१३. दतलत समदुाय 

प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा दतलत समदुायको उपस्थतत देस्िन्छ। स्थानीय तहको कुल जनसङ्ग््यामा 
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दतलत समदुायको जनसङ्ग््याको प्रततशतको आधारमा हेदाय दतलत समदुायको उपस्स्थतत २१ वटा स्थानीय 
तहमा कररब १० देस्ि २० प्रततशतसम्म, ५२ वटामा ५ देस्ि १० प्रततशत मतुनसम्म, ४४ वटामा १ 
देस्ि ५ प्रततशत मतुनसम्म र २ वटा स्थानीय तह कोन्ज्योसोम गाउाँपातलका र भक्तपरु नगरपातलकामा १ 
प्रततशतभन्दा कम रहेको देस्िन्छ। गाउाँपातलका, नगरपातलका, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा दतलत 
समदुायको वहस्सा क्रमशः 7.68, 5.67 र 3.96 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। प्रततशतका वहसाबले 
गाउाँपातलकाहरूमा दतलत समदुायको बसोबास अन्य स्थानीय तहको तलुनामा बढी रहेको देस्िन्छ। वहमाली, 
पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यका र तभत्री मधेशमा दतलत समदुायको वहस्सा क्रमशः 9.11, 6.49, 2.79 र 
8.03 प्रततशत रहेको देस्िन्छ। प्रततशतका वहसाबले वहमाली, तभत्री मधेश र पहाडी क्षेत्रमा दतलत 
समदुायको बसोबास अन्य स्थानीय तहको तलुनामा बढी रहेको देस्िन्छ।  

१४. बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 

प्रचतलन काननु अनसुार २० वर्य नपगु्दै गररने वववाहलाई बाल वववाहको रूपमा तलने गररन्छ। यहााँ “बाल 
वववाह भएको जनसङ्ग््या” भन्नाले जनगणनाको क्रममा २० वर्य मतुनको उमेरमा वववाह भएको भनी उल्लेि 
भएका सबै उमेर समूहको जनसङ्ग््या भन्न े जनाउाँछ। २० वर्यमतुनका र सोभन्दा मातथका सबै उमेर 
समूहका मातनसहरू जसको वववाह २० वर्य नपगु्दै भएको हनु्छ, ततनीहरू सबै यसमा समावेश भएको 
हनु्छ। यसले कुल वववावहत जनसङ्ग््यामा बाल वववाह गने जनसङ्ग््या कतत छ भन्न ेजानकारी ठदन्छ। 
यसले बाल वववाहसम्बन्धी हालको अवस्थालाई ठ्याकै्क स्चत्रण नगरेपतन त्यसको सामान्य अनमुान लगाउन 
मद्दत गदयछ।  

यसका आधारमा हेदाय कुल वववावहत जनसङ्ग््यामा बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या प्रततशतलाई हेदाय ५४ 
वटा स्थानीय तहमा ६० देस्ि ७० प्रततशत मतुनसम्म, ४८ वटामा ५० देस्ि ६० प्रततशत मतुनसम्म र 
१७ वटामा ३५ देस्ि ५० प्रततशत मतुनसम्म बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या रहेको देस्िन्छ। 
गाउाँपातलकाहरूको कुल वववावहत जनसङ्याको ६०.९८ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह 
गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा ४६.२१ प्रततशत छ भन ेमवहलाको 
वहस्सा सोभन्दा धेरै अथायत ७२.८८ प्रततशत भएको देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूको कुल वववावहत 
जनसङ्याको ५२.८५ प्रततशत मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल 
वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा ४६.२१ प्रततशत छ भने मवहलाको ६७.५५ प्रततशत भएको 
देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकामा भन े कुल वववावहत जनसङ्याको ३७.१३ प्रततशत 
मातनसले २० वर्य नपगु्दै वववाह गरेको देस्िन्छ। यसमा बाल वववाह गने परुूर्हरूको वहस्सा 
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केवल २०.१६ प्रततशत छ भने मवहलाको वहस्सा ५२.४९ प्रततशत भएको देस्िन्छ। 

१५. एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन े 

नगर क्षेत्रहरूमा एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने प्रचलन तलुनात्मक बढ्दै गएको देस्िन्छ। 
महानगर/उपमहानगरपातलकाको कररब ८३ प्रततशत पररवारले िाना पकाउनको लातग एलपी ग्यासको 
प्रयोग गदयछ भने नगरपातलकाहरूमा त्यसको वहस्सा कररब ४५ प्रततशत रहेको छ। गाउाँपातलकाहरूमा भने 
एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवार कररब ३ प्रततशतमात्र देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय 
तहहरूमा एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवारको वहस्सा कररब ८४ प्रततशत रहेको छ भने त्यसपतछ 
तभत्री मधेशका स्थानीय तहको वहस्सा कररब २६ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। पहाडी क्षेत्रमा कररब १२ र 
वहमाली क्षेत्रमा कररब ६ प्रततशत पररवारले एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने गरेको देस्िन्छ। प्रशासतनक 
सगुमताको वहसाबले हेदाय सगुम क्षेत्रका कररब ७४ प्रततशत पररवारले एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने 
गरेको देस्िन्छ भने मध्यम क्षेत्रका कररब ८ प्रततशत पररवारले एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने गरेको 
देस्िन्छ। दगुयम र अतत दगुयम क्षेत्रमा एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने पररवारको वहस्सा क्रमशः कररब  २ 
र १ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। 

१६. दाउराबाट िाना पकाउन े

गाउाँपातलकाहरूको कररब ९४ प्रततशत पररवारले िाना पकाउनको लातग दाउराको प्रयोग गने गरेको 
देस्िन्छ भने नगरपातलकाहरूका पतन कररब ४६ मातनसहरूले िाना पकाउनको लातग दाउराको प्रयोग गने 
गरेको देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाको भने कररब ११ प्रततशत पररवारले मात्र िाना पकाउनको 
लातग दाउराको प्रयोग गने गरेको देस्िन्छ। वहमाली, पहाडी, तभत्री मधेश र कािमाण्डौं उपत्यकाका 
स्थानीय तहहरूमा िाना पकाउनको लातग दाउराको प्रयोग गने पररवारको वहस्सा क्रमशः ९०.७०, 
८३.१३ र ६५.९२ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। यसबाट वहमाली, पहाडी र तभत्री मधेशका स्थानीय 
तहहरूमा िाना पकाउने इन्धनको मु् य स्रोत दाउरा नै रहेको देस्िन्छ। कािमाण्डौं उपत्यकाका 
स्थानीय तहमा भने दाउराबाट िाना पकाउने पररवारको प्रततशत ११.४२ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। 
प्रशासतनक सगुमताको वहसाबले हेदाय अतत दगुयम, दगुयम र मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा िाना पकाउनको 
लातग दाउराको प्रयोग गने पररवारको वहस्सा क्रमशः ९७.७७, ९५.५३ र ८८.२२ प्रततशत रहेको 
देस्िन्छ। यसबाट अतत दगुयम, दगुयम र मध्यम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा िाना पकाउने इन्धनको मु् य 
स्रोत दाउरा नै रहेको देस्िन्छ। सगुम क्षेत्रका स्थानीय तहमा भने दाउराबाट िाना पकाउने पररवारको 
वहस्सा २0.१० प्रततशत रहेको देस्िन्छ।  



228 
 

१७. बत्तीको लातग तबजलुी  प्रयोग गने पररवारको  

महानगर/उपमहानगरपातलका र नगरपातलकाहरूका क्रमशः कररब ९८ र ९० प्रततशत पररवारले बस्त्तको 
लातग तबजलुीको प्रयोग गरेको देस्िन्छ भने गाउाँपातलकाहरूको कररब ६२ प्रततशत पररवारले बत्तीको लातग 
तबजलुीको प्रयोग गने गरेको देस्िन्छ। यसबाट गाउाँपातलकाहहरूको कररब ३८ प्रततशत घरधरुीमा तबजलुी 
परु् याउन बााँकी रहेको देस्िन्छ। बत्तीको लातग तबजलुीको प्रयोग गने पररवारहरूको भौगोतलक आाँकडा 
अनसुार कािमाण्डौं उपत्यकाका कररब २ प्रततशत, पहाडी क्षेत्रमा कररब १५ प्रततशत, तभत्री मधेशमा 
कररब २८ प्रततशत र वहमाली क्षेत्रमा कररब २९ प्रततशत घर पररवारमा तबजलुी पगु्न बााँकी रहेको 
देस्िन्छ। थप वववरण तातलका २०१ मा छ। बत्तीको लातग तबजलुीको प्रयोग गने पररवारहरूको उपलब्ध 
आाँकडा हेदाय अझै पतन सगुम क्षेत्रका कररब ३ प्रततशत, मध्यम क्षेत्रका कररब २८ प्रततशत, दगुयम क्षेत्रका 
कररब ४० प्रततशत र अतत दगुयम क्षेत्रका ५४ प्रततशत घर पररवारमा तबजलुी पगु्न बााँकी रहेको देस्िन्छ।  

१८. सूचना तथा संचार सवुवधा 

गाउाँपातलकाहरूको कररब ५२ प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब २ प्रततशतसाँग टेतलफोन, कररब 
२० र ५ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ६१ प्रततशतसाँग रेतडयो र १ 
प्रततशतभन्दा कमसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, नगरपातलकाहरूका कररब ८० प्रततशत 
पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब १६ प्रततशत टेतलफोन, कररब ६० र ४० प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन 
र केवल टेतलतभजन, कररब ५७ प्रततशतसाँग रेतडयो र कररब ८ प्रततशतसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको 
देस्िन्छ। तर, महानगर/उपमहानगरपातलकाको कररब ९१ प्रततशत पररवारसाँग मोबाइल फोन, कररब ३१ 
प्रततशत टेतलफोन, कररब ७३ र ६९ प्रततशतसाँग क्रमशः टेतलतभजन र केवल टेतलतभजन, कररब ५९ 
प्रततशतसाँग रेतडयो र २२ प्रततशत पररवारसाँग इन्टरनेट सवुवधा रहेको देस्िन्छ।  

१९. बैंक र ववत्तीय संस्था 

गाउाँपातलकाहरूमा "क" वगयको बैंकका १०४ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका ३२ वटा, "ग" वगयको 
ववत्त कम्पनीका २ वटा र "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका १२३ वटा गरी कुल २६१ वटा कायायलयहरू 
रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएको बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब 
१४ प्रततशत हनु आउाँछ। नगरपातलकाहरूमा "क" वगयको बैंकका ३३७ वटा, "ि" वगयको ववकास 
बैंकका १२१ वटा, "ग" वगयको ववत्त कम्पनीका १५ वटा र "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका २२९ वटा 
गरी कुल ७०२ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय 
संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ३८ प्रततशत हनु आउाँछ। तर, 
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महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा "क" वगयको बैंकका ६०४ वटा, "ि" वगयको ववकास बैंकका १६७ 
वटा, "ग" वगयको ववत्त कम्पनीका ५३ वटा र "घ" वगयको लघ ुववत्त बैंकका ७६ वटा गरी कुल ९०५ 
वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय 
सङ्ग््याको कररब ४९ प्रततशत हनु आउाँछ।  

वहमाली क्षेत्रमा सबै वगयका गरी कुल २७१ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा 
भएको बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब १५ प्रततशत हनु आउाँछ। पहाडी 
क्षेत्रमा सबै वगयका गरी २१३ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा 
ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ११ प्रततशत हनु आउाँछ। तर, कािमाण्डौं उपत्यका 
स्थानीय तहमा सबै वगयका गरी कुल ९५४ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा 
भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ५१ प्रततशत हनु आउाँछ। तभत्री 
मधेशमा सबै वगयका गरी कुल ४३० वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका 
बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब २३ प्रततशत हनु आउाँछ। त्यसैगरी, अतत 
दगुयम क्षेत्रमा सबै वगयका गरी कुल २ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएको 
बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ०.११ प्रततशत हनु आउाँछ। दगुयम क्षेत्रमा 
सबै वगयका गरी कुल ११५ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा 
ववत्तीय संस्थाको कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ६ प्रततशत हनु आउाँछ। मध्यम क्षेत्रमा सबै वगयका गरी 
कुल ३८२ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको 
कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब २० प्रततशत हनु आउाँछ। तर सगुम क्षेत्रमा सबै वगयका गरी कुल 
१३६९ वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको कुल 
कायायलय सङ्ग््याको कररब ७३ प्रततशत हनु आउाँछ।  

बैंक तथा ववत्तीय संस्थाका कायायलयहरू सबैभन्दा बढी भएका ३० वटा स्थानीय तहमा सबै वगयका गरी 
कुल १५०० वटा कायायलयहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएको बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको 
कुल कायायलय सङ्ग््याको कररब ८० प्रततशत हनु आउाँछ। ४ वटा स्थानीय तह िानीिोला, घ्याङलेि, 
रूबी भ्याली र ितनयाबास गाउाँपातलकाहरूमा कुनै पतन बैंक तथा ववत्तीय संस्थाका कायायलयहरू रहेका 
छैनन।्  

२०. सहकारी संस्थाहरू 

गाउाँपातलकाहरूमा कुल २४४२ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल 
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सहकारी संस्थाको कररब २८ प्रततशत हनु आउाँछ। नगरपातलकाहरूमा ३६१२ वटा सहकारी संस्थाहरू 
रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका कुल सहकारी संस्थाको कररब ४१ प्रततशत हनु आउाँछ। 
तर, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा कुल २७९९ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त 
सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी संस्थाको कररब ३२ प्रततशत हनु आउाँछ।  

वहमाली क्षेत्रमा कुल १९३८ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी 
संस्थाको कररब २२ प्रततशत हनु आउाँछ। पहाडी क्षेत्रमा १६२३ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। 
उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका कुल सहकारी संस्थाको कररब १८ प्रततशत हनु आउाँछ। तर, कािमाण्डौं 
उपत्यकामा कुल ३७३६ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी 
संस्थाको कररब ४२ प्रततशत हनु आउाँछ। त्यसैगरी, तभत्री मधेशमा कुल १५५६ वटा सहकारी संस्थाहरू 
रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशमा भएका कुल सहकारी संस्थाको कररब १८ प्रततशत हनु आउाँछ। 
अतत दगुयम क्षेत्रमा कुल ७१ वटा,  दगुयम क्षेत्रमा १३८७ वटा,  मध्यम क्षेत्रमा कुल २४३५ वटा र 
सगुम क्षेत्रमा कुल ४९६० वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या प्रदेशको कुल सहकारी 
संस्थाको कररब क्रमशः १, १६, २८ र ५६ प्रततशत हनु आउाँछ। सहकारी संस्थाहरूको सङ्ग््या सबैभन्दा 
बढी भएको ३० वटा स्थानीय तहमा कुल ५७५९ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देस्िन्छ। उक्त सङ्ग््या 
प्रदेशको कुल सहकारी संस्थाको कररब ६५ प्रततशत हनु आउाँछ।  

२१. उद्यमस्शलता/आतथयक एकाइ 

केस्न्िय तथाि ववभागले २०७४ मा गरेको आतथयक गणनाको प्रारस्म्भक प्रततवेदन अनसुार यस प्रदेशका 
गाउाँपातलकाहरूमा ४२ हजार ४ सय ७७ वटा आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक 
एकाइको कररब १५ प्रततशत हनु आउाँछ। नगरपातलकहरूमा १ लाि १५ हजार २ सय ८८ वटा 
आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ४१ प्रततशत हनु आउाँछ। 
त्यसैगरी, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा १ लाि २४ हजार २ सय ९१ वटा आतथयक एकाइहरू 
रहेका छन ्जनु प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको कररब ४४ हनु आउाँछ। प्रदेशको कुल आतथयक एकाइको 
वहमाली, पहाडी, कािमाण्डौं उपत्यकाका र तभत्री मधेशमा क्रमशः कररब १२, ८, ६१ र १९ प्रततशत 
आतथयक एकाइहरू रहेका छन ्भने अतत दगुयम, दगुयम, मध्यम र सगुम क्षेत्रमा क्रमशः कररब १, ७, १५ 
र ७७ प्रततशत हनु आउाँछ। कुल आतथयक एकाइहरू सबैभन्दा बढी भएको ३० स्थानीय तहमा मात्र कुल 
आतथयक एकाइको कररब ७९ प्रततशत आतथयक एकाइहरू छन।् 
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२२. ववपदका कारण मतृ्य ु

संघीय सरकारको गहृ मन्त्रालयले रािेको सन ्2008 देस्ि 2018 सम्मको ( १० वर्यको) अतभलेि 
अनसुार बाढी, आगलागी, पवहरो, भारी वर्ाय, दघुयटना र चट्याङका कारण मातनसको मतृ्य,ु घाइते र व्यस्क्त 
तथा सावयजतनक भवन/संरचना आठदमा पगुेको क्षततको वववरण यहााँ समेवटएको छ। प्रदेशमा ववपदका 
कारण ज्यान गमुाउनेहरूको सङ्ग््या ८७५ देस्िन्छ जसमध्ये आधाभन्दा बढी ज्यान गमुाउनेहरू 
गाउाँपातलकाका वातसन्दाहरू रहेको देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूमा ज्यान तलन ेप्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः 
चट्याङ, पवहरो र दघुयटना देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः दघुयटना, 
चट्याङ, आगलागी देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगपातलकाहरूमा ज्यान तलने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः 
आगलागी, दघुयटना र बाढी देस्िन्छ। अन्य कारणमा चट्याङ र पवहरो देस्िन्छ। ववगत दश वर्यमा प्रतत 
१० हजार जनामा गाउाँपातलकाहरूमा ३.२ जनाले, नगरपातलकाहरूमा १.१ जनाले र 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा ०.९ जनाले ववपदका कारणले ज्यान गमुाएको देस्िन्छ। 

२३. ववपदका कारण घाइते 

प्रदेशमा ववपदका कारण घाइते हनुेहरूको सङ्ग््या १४५२ देस्िन्छ जसमध्ये आधाभन्दा बढी घाइतेहरू 
गाउाँपातलकाका वातसन्दाहरू रहेको देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा 
क्रमशः चट्याङ, पवहरो र दघुयटना देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूमा घाइते बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा 
क्रमशः आगलागी, चट्याङ र दघुयटना देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगपातलकाहरूमा घाइते बनाउने प्रमिु 
तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, चट्याङ र पवहरो देस्िन्छ। ववगत दश वर्यमा प्रतत १० हजार जनामा 
गाउाँपातलकाहरूमा ५.३ जना, नगरपातलकाहरूमा १.५ जना र महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा १.९ 
जना ववपदका कारणले घाइते भएको देस्िन्छ। 

२४. ववपदका कारण क्षततरस्त भवन/संरचना 

प्रदेशमा ववपदका कारण क्षततरस्त भवन/संरचनाको सङ्ग््या ३०३१ देस्िन्छ जसमध्ये सबैभन्दा बढी 
क्षततरस्त भवन/संरचना गाउाँपातलकाहरूमा रहेको देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूमा भवन/संरचनालाई क्षततरस्त 
बनाउने प्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः बाढी, आगलागी र पवहरो देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूमा 
भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउन ेप्रमिु तीन ववपदहरूमा क्रमशः आगलागी, पवहरो र बाढी देस्िन्छ । 
महानगर/उपमहानगपातलकाहरूमा गाउाँपातलकाहरूमा भवन/संरचनालाई क्षततरस्त बनाउन ेप्रमिु ववपदमा 
आगलागी पदयछ भने अन्य कारणहरूमा बाढी, भारी वर्ाय, चट्याङ र पवहरो  देस्िन्छ। ववगत दश वर्यमा 
प्रतत १० हजार भवन/संरचनामा गाउाँपातलकाहरूमा ८.७ वटा, नगरपातलकाहरूमा ५.१ वटा र 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा ३.५ वटा भवन/संरचनामामा ववपदका कारणले क्षतत पगुेको देस्िन्छ।  
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२५. मानव ववकासको अवस्था 

गाउाँपातलकाहरूमा लतलतपरुको बागमती गाउाँपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ 
भने सबैभन्दा पछुारमा धाठदङको रूबी भ्याली गाउाँपातलका देस्िन्छ। त्यसैगरी नगरपातलकाहरूमा कीततयपरु 
नगरपातलकाको मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ देस्िन्छ भने सबैभन्दा पछुारमा दधुौली नगरपातलका 
देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा मानव ववकास सूचकाङ्क सबैभन्दा मातथ कािमाण्डौं 
महानगरपातलकामा र सबैभन्दा कम हेटौंडा उमहानगरपातलकामा देस्िन्छ। मानव ववकासको सूचकाङ्क 
अनसुार मातथल्लो १५ स्थानी तहहरूमा ३ महानगरपातलका, १ उमहानगरपातलका र ११ नगरपातलकाहरू 
पदयछ भने तल्लो १५ स्थानीय तहहरूमा १ नगरपातलका र १४ गाउाँपातलकाहरू पदयछ। मातथल्लो १५ 
स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा मातथ कािमाडौं महानगरपातलका र पछुारमा भक्तपरु नगरपातलका पदयछ भने 
तल्लो १५ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा माथी वफक्कल गाउाँपातलका पदयछ र पछुारमा रूबी भ्याली गाउाँपातलका 
पदयछ।  

२६. स्थानीय जनप्रतततनतधहरूको लैविक अवस्था 

गाउाँपातलकाहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४५ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५५ प्रततशत 
रहेको देस्िन्छ।  नगरपातलकाहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू कररब ४४ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू 
कररब ५६ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमा मवहला जनप्रतततनतधहरू 
कररब ४२ प्रततशत र परुूर् जनप्रतततनतधहरू कररब ५८ प्रततशत रहेको देस्िन्छ। मवहला जनप्रतततनतधहरू 
सबैभन्दा बढी भएको स्थानीय तह ईन्िसरोवर गाउाँपातलका हो जहााँ कररब ५२ प्रततशत मवहला 
जनप्रतततनतधहरू छन ्भने सबैभन्दा कम मवहला जनप्रतततनतध भएको स्थानीय तह लतलतपरु महानगरपातलका 
हो जहााँ केवल ३८ प्रततशत मवहला जनप्रतततनतधहरू छन।् 

२७. स्थानीय तहको पदातधकारीहरूको लैविक अवस्था 

७४ गाउाँपातलकाहरूमध्ये ३ वटा गाउाँपातलकाहरू ईच्छाकामना गापा, तसन्धलुीको सनुकोसी गापा र कातलका 
गापाकोको अध्यक्ष मवहला रहेको देस्िन्छ जनु अध्यक्षहरूको कुल सङ्ग््याको कररब ४ प्रततशत मात्र हो। 
७४ मा ६८ उपाध्यक्षहरू मवहला रहेको देस्िन्छ जनु उपाध्यक्षहरूको कुल सङ्ग््याको कररब ९२ प्रततशत 
हो। ५४२ वडा अध्यक्षहरूमा केवल १ जना मात्र वडा अध्यक्ष (िााँडादेवी गाउाँपातलकाको वडा नं. ३) 
मवहला रहेको देस्िन्छ। गाउाँपातलकाहरूको कुल पदातधकारीमा कररब १० प्रततशत पदातधकारी मवहला 
रहेको देस्िन्छ। ४१ मा केवल १ वटा नगरपातलका (रािी नगरपातलका)को प्रमिु  मवहला रहेको 
देस्िन्छ। ४१ मा ३८ उपप्रमिुहरू मवहला रहेको देस्िन्छ जनु उपाध्यक्षहरूको कुल सङ्ग््याको कररब 
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९३ प्रततशत हो। ४७० वडा अध्यक्षहरूमा ४ जना मात्र वडा अध्यक्षहरू (बेलकोटगढी ६, राति ५ र ७ 
र तारकेर्श्र ११) मवहला रहेको देस्िन्छ। नगरपातलकाहरूको कुल पदातधकारीमा कररब ८ प्रततशत 
पदातधकारी मवहला रहेको देस्िन्छ। त्यसैगरी, ४ महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूमध्ये केवल १ वटा 
(भरतपरु महानगरपातलका)को प्रमिु  मवहला रहेको देस्िन्छ। ४ मा ४ वटै उपप्रमिुहरू मवहला रहेको 
देस्िन्छ। १०९ वडा अध्यक्षहरूमा १ जना मात्र वडा अध्यक्ष (कािमाण्डौं महानगरपातलकाको वडा नं. 
१४) मवहला रहेको देस्िन्छ। महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको कुल पदातधकारीमा कररब ५ प्रततशत 
पदातधकारी मवहला रहेको देस्िन्छ। पदातधकारीहरुमा मवहला जनप्रतततनतधको वहस्सा गाउाँपातलकामाभन्दा 
नगरपातलकामा कमजोर र नगरपातलकामाभन्दा महानगर/उपमहानगरपातलका झन कमजोर रहेको देस्िन्छ। 

२८. स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

७४ मध्ये २६ वटा गाउाँपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, ३६ वटा 
भाडाको भवनमा र १२ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ भने 
५४२ वडामध्ये २७० वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र २७२ वटा वडा कायायलयहरू 
भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। ४१ मध्ये १८ वटा नगरपातलकाहरूको काययपातलकाको 
कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा, १५ वटा भाडाको भवनमा र ८ वटा आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी 
दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ भने ४७० वडामध्ये २८० वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी 
भवनमा र १९० वटा वडा कायायलयहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ। ४ मध्ये ३ वटा 
महानगर/उपमहानगरपातलकाको काययपातलकाको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र कािमाण्डौ 
महानगरपातलकाको चावहाँ आफ्नै/सरकारी र भाडाको गरी दबैु िाले भवनमा सञ्चालन भैरहेको छ। त्यसैगरी, 
१०९ वडामध्ये ८० वटा वडाहरूको कायायलय आफ्नै/सरकारी भवनमा र २९ वटा वडा कायायलयहरू 
भाडाको भवनमा सञ्चालन भैरहेको देस्िन्छ।  

२९. स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 

७४ मध्ये ३५ वटा गाउाँपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा 
भएको देस्िन्छ भने बााँकी ३९ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ५४२ वडाहरूमध्ये ६४ 
वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ४७८ वटामा 
उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। ४१ मध्ये ४० वटा गाउाँपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा 
ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भने १ वटा नगरपातलका (बेलकोटगढी) मा उक्त 
सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ४७० वडाहरूमध्ये २९१ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा 
सीडीएमए फोन सवुवधा भएको देस्िन्छ भन ेबााँकी १७९ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। ४ मा ४ 
वटै महानगर/नगरपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन सवुवधा 
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भएको देस्िन्छ तर १०९ वडाहरूमध्ये १०६ वटा वडा कायायलयहरूमा ल्याण्डलाइन वा सीडीएमए फोन 
सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी ३ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन।  

३०. स्थानीय तहमा इमेल र इन्टरनटे सवुवधाको अवस्था 

७४ मध्ये ६९ वटा गाउाँपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको 
देस्िन्छ भने बााँकी ५ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। त्यसैगरी, ५४२ वडाहरूमध्ये २६२ वटा वडा 
कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा भएको देस्िन्छ भने बााँकी २८० वटामा उक्त सवुवधा भएको 
देस्िदैन। ४१ मा ४१ वटा नगरपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलयमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा 
भएको देस्िन्छ भने तर ४७० वडाहरूमध्ये ४१७ वटा वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट सवुवधा 
भएको देस्िन्छ भने बााँकी ५३ वटामा उक्त सवुवधा भएको देस्िदैन। तर सबै 
महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको काययपातलकाको कायायलय र सबै वडा कायायलयहरूमा इमेल र इन्टरनेट 
सवुवधा भएको देस्िन्छ।  

९.२ सझुावहरू 

१. जनसङ्ग््याको असन्ततुलत ववतरणलाई सन्तलुन ल्याउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले 
जनसङ्ग््या व्यवस्थापन सम्बन्धी आफ्नो नीतत तजुयमा गरी लागू गनुय पने देस्िन्छ। 

२. १५-३९ वर्य उमेर समूहको शहर र सगुम क्षेत्र केस्न्ित यवुा शस्क्तलाई रामीण र दगुयम क्षेत्रतफय  
आकवर्यत गनय रोजगारी, आधारभतू सेवा, िेलकुद लगायतका यवुा लस्क्षत काययक्रमहरू सञ्चालन 
गनुय पने देस्िन्छ। 

३. पााँच वर्य मतुनको लैविक अनपुात, िास गरी नगरपातलका र महानगर/उपमहानगरपातलका क्षेत्रमा, 
असन्ततुलत देस्िनकुा कारणहरू पत्ता लगाई सोलाई सन्तलुनमा ल्याउने काययक्रमहरू सञ्चालन गनुय 
पने देस्िन्छ। 

४. धेरै स्थानीय तहमा तामाङ जाततको बाहलु्यता भएता पतन तलुनात्मक रूपमा पतछ परेको जातत 
मातनन्छ। तसथय, तामाङ जाततको भौगोतलक र सााँस्कृततक ववववधतालाई उक्त जाततको ववकासको 
लातग उपयोग गने नीतत तलन ुआवश्यक देस्िन्छ। 

५. तामाङ र नेवारी मातभृार्ीहरूको बाहलु्यता भएका स्थानीय तहहरूमा मातभृार्ामा आधारभतू स्शक्षा 
प्रदान गने काययक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई स्शक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन उपयकु्त देस्िन्छ। 

६. कुल साक्षर मध्ये कररब ४८ देस्ि ८२ प्रततशतसम्मले प्राि गरेको शैस्क्षक उपलस्ब्ध एसएलसीभन्दा 
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मतुन रहेको हनुाले सो वगयलाई लस्क्षत गरी प्राववतधक र व्यवसावयक तातलम माफय त ्कृवर्, पययटन 
लगायतका क्षेत्रमा आकवर्यत गरी आय आजयन क्षमता बढाउनका लातग काययक्रमहरू सञ्चालन गनय 
आवश्यक देस्िन्छ। 

७. सामदुावयक ववद्यालयहरूको उपस्स्थतत शहरी क्षेत्रमा सङ्ग््यात्मक रूपमा कमजोर देस्िएकोले 
त्यसमा सधुार ल्याउने काययक्रमहरू सञ्चालन गनुय पने देस्िन्छ। 

८. स्शक्षकहरू िास गरी शहरी र सगुम क्षेत्रमा केस्न्ित भएका कारण धेरै स्थानीय तहका 
ववद्यालयहरूमा ववद्याथी स्शक्षक अनपुात असमान देस्िएकोले त्यसलाई समान बनाउन आवश्यक 
पहल गनुय पने देस्िन्छ। 

९. लोपान्मिु, अतत तसमान्तकृत, तसमान्कृत र दतलत समदुाय लस्क्षत काययक्रमहरू सञ्चालन गरी 
उनीहरुलाई सामास्जक आतथयक सशस्क्तरण गनय आवश्यक देस्िन्छ। 

१०. बाल वववाह भएको जनसङ्ग््यालाई मध्यनजर गदाय अवहले पतन समाजमा बाल वववाह प्रचलनमा 
रहेको कुरालाई नकानय सवकदैन। तसथय, बाल वववाह बढी हनुे समदुाय पवहचान गरी उनीहरुको 
लातग जनचेतना, स्शक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका काययक्रमहरू सञ्चालन गनय आवश्यक देस्िन्छ। 

११. प्रमिु शहरहरूमा बाहेक धेरै स्थानमा अवहले पतन दाउराबाट िाना पकाउने काम धेरै मात्रामा 
भएको हनुाले दाउराको िपतलाई कम गने, वन ववनासलाई कम गने, धुाँवाबाट हनुे रोगलाई कम 
गने लगायतका कायय गनय आवश्यक काययक्रमहरू सञ्चालन गनय आवश्यक देस्िन्छ। 

१२. ववजलुी नपगुेका स्थान र पररवारमा कस्म्तमा पतन बस्त्तको लातग ववजलुी परु् याउन अतभयानकै रूपमा 
काययक्रम सञ्चालन गनय आवश्यक देस्िन्छ। 

१३. बैंक तथा ववत्तीय संस्था नपगुेका स्थानीय तहमा उनीहरूको सेवा परु् याउन र कम पगुेका िाउाँमा 
बढाउन आवश्यक पहल गनुय पने देस्िन्छ। 

१४. उत्पादन र ववतरण लस्क्षत सहकारी संस्थाहरूको प्रवधयन र ववकासमा जोड  ठदन ुपने देस्िन्छ। 

१५. स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर तसजयना गनय िास गरी गाउाँपातलका र वपछतडएका क्षेत्रका 
नगरपातलकाहरूमा उद्यमस्शलताको ववकास सम्बन्धी काययक्रमहरू सञ्चालन गनय आवश्यक 
देस्िन्छ। 
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१६. ववपदका कारण हनुे मतृ्य,ु चोटपटक र भौततक क्षततलाई कम गनय ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी 
काययहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गनुय पने देस्िन्छ। 

१७. मानव ववकास सूचकाङ्कमा पतछ परेका स्थानीय तहको ववकासको लातग ववशेर् काययक्रमहरू सञ्चालन 
गनुय पने देस्िन्छ। 

१८. स्थानीय तहका मवहला जनप्रतततनतधहरूको क्षमता ववकासका काययक्रमहरू सञ्चालन गनय आवश्यक 
देस्िन्छ। 

१९. स्थानीय तहको काययसम्पादन क्षमतालाई बढाउने कायायलय भवन, टेतलफोन र इन्टरनेट सवुवधाको 
व्यवस्थाको लातग ववशेर् ध्यान ठदन ुपने देस्िन्छ।   
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अनसूुचीहरू   
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अनसूुची १ प्रकार अनसुार स्थानीय तहको सूची 
गाउाँपातलकाहरूको वववरण 
क्र. 
सं. स्जल्ला गाउाँपातलकाको नाम  क्र. 

सं. स्जल्ला गाउाँपातलकाको नाम 

1 दोलिा गौरीशङ्कर गापा  38 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 
2 दोलिा ववग ुगापा  39 नवुाकोट  तलि ुगापा 
3 दोलिा कातलन्चोक गापा  40 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 
4 दोलिा वैतेर्श्र गापा  41 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 
5 दोलिा तामाकोसी गापा  42 नवुाकोट  ककनी गापा 
6 दोलिा मेलिु गापा  43 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 
7 दोलिा शैलिु गापा  44 लतलतपरु महाङ्काल गापा 
8 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा  45 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 

9 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा  46 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 
10 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा  47 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 
11 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा  48 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 
12 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा  49 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 
13 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा  50 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 
14 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक)  51 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 
15 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्ख ुपािर गापा  52 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 
16 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक)  53 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 
17 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा  54 रामेछाप गोकुलगिा गापा 
18 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा  55 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 
19 रसवुा  उत्तरगया गापा  56 रामेछाप िााँडादेवी गापा 
20 रसवुा  कातलका गापा  57 रामेछाप दोरम्बा गापा 
21 रसवुा  नौकुण्ड गापा  58 रामेछाप सनुापती गापा 
22 धाठदङ रुवी भ्याली गापा  59 तसन्धलुी वफक्कल गापा 
23 धाठदङ ितनयाबास गापा  60 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 
24 धाठदङ गिाजमनुा गापा  61 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 
25 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ)  62 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 
26 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा  63 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 
27 धाठदङ ज्वालामूिी गापा  64 तसन्धलुी मररण गापा 
28 धाठदङ तसद्धलेक गापा  65 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 
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क्र. 
सं. स्जल्ला गाउाँपातलकाको नाम  क्र. 

सं. स्जल्ला गाउाँपातलकाको नाम 

29 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा  66 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 
30 धाठदङ गजरुी गापा  67 मकवानपरु कैलाश गापा 
31 धाठदङ गल्छी गापा  68 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 
32 धाठदङ थाके्र गापा  69 मकवानपरु मनहरी गापा 
33 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा  70 मकवानपरु भीमफेदी गापा 
34 नवुाकोट  तादी गापा  71 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 
35 नवुाकोट  सूययगढी गापा  72 मकवानपरु बकैया गापा 
36 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा  73 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 
37 नवुाकोट  म्यागङ गापा  74 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 

 
नगरपातलकाहरूको वववरण 
क्र. 
सं. स्जल्ला नगरपातलकाको नाम  क्र. सं. स्जल्ला नगरपातलकाको नाम 

1 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा  22 दोलिा भीमेर्श्र नपा 
2 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा  23 दोलिा स्जरी नपा 
3 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा  24 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 
4 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा  25 धाठदङ तनलकण्ि नपा 
5 कािमाण्डौँ टोिा नपा  26 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 
6 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा  27 नवुाकोट  ववदरु नपा 
7 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा  28 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 
8 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा  29 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 
9 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा  30 भक्तपरु सूययववनायक नपा 
10 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा  31 भक्तपरु भक्तपरु नपा 
11 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा  32 मकवानपरु थाहा नपा 
12 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा  33 रामेछाप रामेछाप नपा 
13 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा  34 रामेछाप मन्थली नपा 
14 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा  35 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 
15 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा  36 लतलतपरु गोदावरी नपा 
16 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा  37 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 
17 स्चतवन  माडी नपा  38 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 
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क्र. 
सं. स्जल्ला नगरपातलकाको नाम  क्र. सं. स्जल्ला नगरपातलकाको नाम 

18 स्चतवन  रािी नपा  39 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 
19 स्चतवन  कातलका नपा  40 तसन्धलुी दधुौली नपा 
20 स्चतवन  रत्ननगर नपा  41 तसन्धलुी कमलामाई नपा 
21 स्चतवन  िैरहनी नपा     

 

महानगर/उपमहानगरपातलकाहरूको वववरण 
क्र. 
सं. स्जल्ला महानगर/उपमहानगरपातलकाको नाम  क्र. सं. स्जल्ला महानगर/उपमहानगरपातलकाको नाम 

1 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं महानगरपातलका  3 स्चतवन  भरतपरु महानगरपातलका 

2 लतलतपरु लतलतपरु महानगरपातलका  4 मकवानपरु हेटौडा उपमहानगरपातलका 
 

स्रोतः प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग, प्रदेश नं. ३   
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अनसूुची २ भौगोतलक के्षत्र अनसुार स्थानीय तहको सूची 
वहमाली क्षते्रका स्थानीय तहहरू 
क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम  क्र. 

सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

1 दोलिा गौरीशङ्कर गापा  25 रसवुा  कातलका गापा 

2 दोलिा ववग ुगापा  26 रसवुा  नौकुण्ड गापा 

3 दोलिा कातलन्चोक गापा  27 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 

4 दोलिा वैतेर्श्र गापा  28 धाठदङ ितनयाबास गापा 

5 दोलिा स्जरी नपा  29 धाठदङ गिाजमनुा गापा 

6 दोलिा तामाकोसी गापा  30 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 

7 दोलिा मेलिु गापा  31 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 

8 दोलिा शैलिु गापा  32 धाठदङ तनलकण्ि नपा 

9 दोलिा भीमेर्श्र नपा  33 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 

10 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा  34 धाठदङ तसद्धलेक गापा 

11 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा  35 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 

12 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा  36 धाठदङ गजरुी गापा 

13 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा  37 धाठदङ गल्छी गापा 

14 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा  38 धाठदङ थाके्र गापा 

15 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा  39 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 

16 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा  40 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 

17 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा  41 रामेछाप गोकुलगिा गापा 

18 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा  42 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 

19 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक)  43 रामेछाप रामेछाप नपा 

20 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्ख ुपािर गापा  44 रामेछाप मन्थली नपा 

21 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक)  45 रामेछाप िााँडादेवी गापा 

22 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा  46 रामेछाप दोरम्बा गापा 

23 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा  47 रामेछाप सनुापती गापा 

24 रसवुा  उत्तरगया गापा     
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पहाडी क्षते्रका स्थानीय तहहरू 
क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम  क्र. 

सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

1 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा  14 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 

2 नवुाकोट  तादी गापा  15 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 

3 नवुाकोट  सूययगढी गापा  16 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 

4 नवुाकोट  ववदरु नपा  17 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 

5 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा  18 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 

6 नवुाकोट  म्यागङ गापा  19 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 

7 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा  20 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 

8 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा  21 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 

9 नवुाकोट  तलि ुगापा  22 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 

10 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा  23 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 

11 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा  24 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 

12 नवुाकोट  ककनी गापा  25 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 

13 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा     

 
कािमाण्डौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरू 
क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम  क्र. 

सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

1 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा  12 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 

2 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा  13 भक्तपरु भक्तपरु नपा 

3 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा  14 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 

4 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा  15 भक्तपरु सूययववनायक नपा 

5 कािमाण्डौँ टोिा नपा  16 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 

6 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा  17 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 

7 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा  18 लतलतपरु गोदावरी नपा 

8 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा  19 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 

9 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा  20 लतलतपरु महाङ्काल गापा 

10 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा  21 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 

11 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा     
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तभत्री मधेशका स्थानीय तहहरू 
क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम  क्र. 

सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

1 तसन्धलुी दधुौली नपा  14 मकवानपरु मनहरी गापा 

2 तसन्धलुी वफक्कल गापा  15 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 

3 तसन्धलुी तीनपाटन गापा  16 मकवानपरु भीमफेदी गापा 

4 तसन्धलुी गोलन्जर गापा  17 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 

5 तसन्धलुी कमलामाई नपा  18 मकवानपरु बकैया गापा 

6 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी)  19 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 

7 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा  20 स्चतवन  रािी नपा 

8 तसन्धलुी मररण गापा  21 स्चतवन  कातलका नपा 

9 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा  22 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 

10 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा  23 स्चतवन  भरतपरु मनपा 

11 मकवानपरु थाहा नपा  24 स्चतवन  रत्ननगर नपा 

12 मकवानपरु कैलाश गापा  25 स्चतवन  िैरहनी नपा 

13 मकवानपरु रास्क्सराि गापा  26 स्चतवन  माडी नपा 

स्रोतः प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग, प्रदेश नं. ३ 
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अनसूुची ३ प्रशासतनक पहुाँच स्थानीय तहको सूची 
अतत दगुयम क्षते्रका स्थानीय तहहरू 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम  क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

1 दोलिा ववग ुगापा  3 धाठदङ ितनयाबास गापा 

2 धाठदङ रुवी भ्याली गापा  4 धाठदङ गिाजमनुा गापा 

 
दगुयम क्षते्रका स्थानीय तहहरू 
क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम  क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

1 दोलिा गौरीशङ्कर गापा  21 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 

2 दोलिा कातलन्चोक गापा  22 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 

3 दोलिा वैतेर्श्र गापा  23 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 

4 दोलिा स्जरी नपा  24 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 

5 दोलिा तामाकोसी गापा  25 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 

6 दोलिा मेलिु गापा  26 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 

7 दोलिा शैलिु गापा  27 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 

8 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा  28 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 

9 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा  29 रामेछाप गोकुलगिा गापा 

10 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा  30 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 

11 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक)  31 रामेछाप िााँडादेवी गापा 

12 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्ख ुपािर गापा  32 रामेछाप दोरम्बा गापा 

13 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक)  33 रामेछाप सनुापती गापा 

14 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा  34 तसन्धलुी दधुौली नपा 

15 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा  35 तसन्धलुी वफक्कल गापा 

16 रसवुा  उत्तरगया गापा  36 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 

17 रसवुा  कातलका गापा  37 तसन्धलुी मररण गापा 

18 रसवुा  नौकुण्ड गापा  38 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 

19 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ)  39 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 

20 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा     
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मध्यम क्षते्रका स्थानीय तहहरू 
क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम  क्र. 

सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

1 दोलिा भीमेर्श्र नपा  25 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 

2 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा  26 नवुाकोट  ककनी गापा 

3 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा  27 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 

4 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा  28 लतलतपरु महाङ्काल गापा 

5 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा  29 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 

6 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा  30 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 

7 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा  31 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 

8 धाठदङ तनलकण्ि नपा  32 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 

9 धाठदङ तसद्धलेक गापा  33 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 

10 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा  34 रामेछाप रामेछाप नपा 

11 धाठदङ गजरुी गापा  35 रामेछाप मन्थली नपा 

12 धाठदङ गल्छी गापा  36 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 

13 धाठदङ थाके्र गापा  37 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 
14 धाठदङ धनुीबेंशी नपा  38 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 
15 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा  39 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 
16 नवुाकोट  तादी गापा  40 मकवानपरु थाहा नपा 

17 नवुाकोट  सूययगढी गापा  41 मकवानपरु कैलाश गापा 

18 नवुाकोट  ववदरु नपा  42 मकवानपरु मनहरी गापा 

19 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा  43 मकवानपरु भीमफेदी गापा 

20 नवुाकोट  म्यागङ गापा  44 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 

21 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा  45 मकवानपरु बकैया गापा 

22 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा  46 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 

23 नवुाकोट  तलि ुगापा  47 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 

24 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा  48 स्चतवन  माडी नपा 

 
सगुम क्षते्रका स्थानीय तहहरू 
क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम  क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

1 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा  15 भक्तपरु सूययववनायक नपा 

2 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा  16 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम  क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

3 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा  17 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 

4 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा  18 लतलतपरु गोदावरी नपा 

5 कािमाण्डौँ टोिा नपा  19 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 

6 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा  20 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 

7 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा  21 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 

8 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा  22 तसन्धलुी कमलामाई नपा 

9 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा  23 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 
10 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा  24 स्चतवन  रािी नपा 
11 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा  25 स्चतवन  कातलका नपा 

12 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा  26 स्चतवन  भरतपरु मनपा 

13 भक्तपरु भक्तपरु नपा  27 स्चतवन  रत्ननगर नपा 

14 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा  28 स्चतवन  िैरहनी नपा 

 
स्रोतः प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग, प्रदेश नं. ३ 
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अनसूुची ४ जनसङ्या र जनघनत्व 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको जनसङ्ग््या र जनघनत्व 
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 

आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या क्षते्रफल 

१ कािमाण्डौं मनपा 19726 975453 511841 463612 3.84 254292 49.45 

२ भक्तपरु नपा 11865 81748 41081 40667 4.63 17639 6.89 

३ लतलतपरु मनपा 7888 284922 145924 138998 4.06 70256 36.12 

४ मध्यपरु तथमी नपा 7239 83036 42723 40313 4.09 20302 11.47 

५ टोिा नपा 5788 99032 50709 48323 3.87 25561 17.11 

६ कीततयपरु नपा 4445 65602 36476 29126 3.37 19441 14.76 

७ बढुातनलकण्ि नपा 3101 107918 54185 53733 4.07 26485 34.80 

८ महालक्ष्मी नपा 2343 62172 31071 31101 4.16 14930 26.53 

९ नागाजुयन नपा 2259 67420 34064 33356 4.03 16746 29.85 

१० कागेर्श्री मनोहरा नपा 2200 60237 30233 30004 4.20 14329 27.38 

११ चन्िातगरी नपा 1940 85198 42881 42317 4.15 20532 43.92 

१२ सूययववनायक नपा 1849 78490 38899 39591 4.26 18446 42.45 

१३ गोकणेर्श्र नपा 1835 107351 53725 53626 3.96 27106 58.50 

१४ तारकेर्श्र नपा 1482 81443 41376 40067 4.04 20158 54.95 

१५ बेनीघाट रोराि गापा 1079 31475 15660 15815 5.10 6169 29.17 

१६ रत्ननगर नपा 1017 69851 33256 36595 4.35 16070 68.68 

१७ बनेपा नपा 993 55628 27305 28323 4.60 12106 56.00 

१८ चााँगनुारायण नपा 880 55430 26992 28438 4.55 12170 62.98 

१९ गोदावरी नपा 815 78301 38282 40019 4.41 17762 96.11 

२० िैरहनी नपा 656 56094 26075 30019 4.55 12331 85.55 

२१ भरतपरु मनपा 648 280502 134001 146501 4.06 69035 432.95 

२२ धतुलिेल नपा 585 32162 15484 16678 4.55 7061 55.00 

२३ हेटौडा उमनपा 584 152875 74964 77911 4.46 34270 261.59 

२४ दस्क्षणकाली नपा 569 24297 11873 12424 4.43 5488 42.68 

२५ शङ्खरापरु नपा 421 25338 12346 12992 4.69 5406 60.21 

२६ ववदरु नपा 418 54351 25228 29123 4.35 12505 130.01 

२७ पनौती नपा 395 46595 21808 24787 4.57 10196 118.00 

२८ पााँचिाल नपा 369 37997 17943 20054 4.45 8544 103.00 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 

आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या क्षते्रफल 

२९ मण्डनदेउपरु नपा 367 32659 15320 17339 4.46 7328 89.00 

३० तलि ुगापा 352 16852 7807 9045 4.64 3629 47.88 

औसत 1500 3290429 1659532 1630897 4.08 806293 2192.99 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको जनसङ्ग््या र जनघनत्व 
क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 
आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या 

क्षते्रफल 

३१ सूययगढी गापा 342 16800 8194 8606 4.79 3509 49.09 

३२ थाके्र गापा 341 32914 16053 16861 4.75 6927 96.41 

३३ धनुीबेंशी नपा 322 31029 15197 15832 4.59 6759 96.30 

३४ बलेफी गापा 307 18909 9002 9907 4.27 4429 61.60 

३५ ककनी गापा 299 26263 12986 13277 5.07 5183 87.97 

३६ पञ्चकन्या गापा 298 15945 7711 8234 4.80 3321 53.47 

३७ तनलकण्ि नपा 296 58515 26510 32005 4.18 13984 197.70 

३८ नमोबदु्ध नपा 289 29519 13604 15915 4.48 6584 102.00 

३९ मेलम्ची नपा 287 45343 21729 23614 4.49 10097 158.17 

४० कातलका नपा 285 42493 20218 22275 4.66 9116 149.08 

४१ चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 281 46497 21272 25225 4.26 10906 165.25 

४२ रािी नपा 274 58107 27729 30378 4.82 12055 212.31 

४३ बाह्रववसे नपा 274 26535 12904 13631 4.26 6225 96.73 

४४ ईन्िावती गापा 271 28517 13376 15141 4.59 6211 105.09 

४५ बेलकोटगढी नपा 262 40698 19602 21096 5.03 8099 155.60 

४६ तादी गापा 257 17932 8977 8955 5.01 3582 69.80 

४७ तेमाल गापा 255 22712 10583 12129 4.66 4876 89.00 

४८ वैतेर्श्र गापा 247 19876 9095 10781 3.91 5079 80.41 

४९ भीमेर्श्र नपा 245 32486 14980 17506 3.76 8639 132.50 

५० 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

237 17246 7883 9363 3.96 4359 72.84 

५१ मेलिु गापा 234 20210 9015 11195 4.17 4841 86.54 

५२ तसद्धलेक गापा 224 23729 10965 12764 4.62 5138 106.09 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 

आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या क्षते्रफल 

५३ कोन्ज्योसोम गापा 220 9709 4596 5113 4.85 2001 44.16 

५४ थाहा नपा 218 41623 19811 21812 4.66 8928 191.12 

५५ तारकेर्श्र गापा 216 15719 7034 8685 4.48 3511 72.62 

५६ मन्थली नपा 214 45416 20750 24666 4.50 10099 211.78 

५७ चौंरीदेउराली गापा 213 20829 9468 11361 4.47 4664 98.00 

५८ ज्वालामूिी गापा 210 23966 10573 13393 4.18 5730 114.04 

५९ भमु्ल ुगापा 208 18916 8816 10100 4.19 4513 91.00 

६० सनुापती गापा 208 18128 8348 9780 4.48 4050 86.98 

औसत 260 866581 406981 459600 4.48 193415 3333.65 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको जनसङ्ग््या र जनघनत्व 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 
आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या क्षते्रफल 

६१ स्शवपरुी गापा 205 20769 9752 11017 4.44 4676 101.50 

६२ गल्छी गापा 199 25655 12342 13313 4.74 5410 129.08 

६३ गजरुी गापा 195 27084 13311 13773 4.84 5600 138.66 

६४ मनहरी गापा 192 38399 18520 19879 4.87 7891 199.52 

६५ तलि ुतामाकोसी गापा 186 23109 10615 12494 4.69 4928 124.51 

६६ वकस्पाङ गापा 180 14861 6942 7919 4.45 3340 82.57 

६७ कातलन्चोक गापा 173 22954 10946 12008 4.21 5457 132.49 

६८ माडी नपा 173 37683 16876 20807 4.21 8960 218.24 

६९ िााँडादेवी गापा 171 25761 11762 13999 4.80 5372 150.70 

७० मकवानपरुगढी गापा 170 25322 12279 13043 5.06 5003 148.72 

७१ दपु्चेर्श्र गापा 168 22106 11145 10961 4.97 4451 131.62 

७२ दधुौली नपा 167 65302 31004 34298 4.96 13164 390.39 

७३ बेथानचोक गापा 166 16777 7679 9098 4.66 3601 101.00 

७४ रोशी गापा 163 28746 13531 15215 4.88 5896 176.00 

७५ दोरम्बा गापा 161 22738 10302 12436 4.55 4993 140.88 

७६ शैलिु गापा 153 19698 8786 10912 3.97 4958 128.67 

७७ तलसङ्खु पािर गापा 153 15133 7101 8032 4.11 3680 98.61 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 
आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या क्षते्रफल 

७८ ईच्छाकामना गापा 150 25002 12460 12542 5.23 4778 166.73 

७९ गिाजमनुा गापा 143 21784 9527 12257 4.48 4864 152.72 

८० ईन्िसरोबर गापा 142 13809 6509 7300 4.52 3054 97.34 

८१ रामेछाप नपा 141 28612 12879 15733 4.67 6126 202.45 

८२ 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

140 13197 6215 6982 3.89 3394 94.28 

८३ 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धलुी) 

139 21473 9988 11485 4.71 4557 154.68 

८४ म्यागङ गापा 138 13479 6059 7420 3.98 3388 97.83 

८५ कमलामाई नपा 133 64386 30462 33924 4.50 14315 482.57 

८६ तीनपाटन गापा 130 36405 17376 19029 5.29 6879 280.26 

८७ तामाकोसी गापा 123 18849 8776 10073 4.34 4345 153.06 

८८ कैलाश गापा 117 23922 11943 11979 5.61 4263 204.48 

८९ 
बागमती गापा 
(लतततपरु) 

117 13049 6454 6595 4.99 2614 111.49 

९० रास्क्सराि गापा 116 26192 13110 13082 5.75 4557 226.70 

औसत 154 772256 364651 407605 4.69 164514 5017.75 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहको जनसङ्ग््या र जनघनत्व 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 
आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या क्षते्रफल 

९१ महाङ्काल गापा 115 9453 4583 4870 4.87 1942 82.44 

९२ 
पााँचपोिरी थाङपाल 
गापा 

111 20860 10605 10255 4.17 5007 187.29 

९३ िानीिोला गापा 109 14398 7064 7334 6.07 2372 132.00 

९४ ितनयाबास गापा 106 12749 5847 6902 4.81 2651 120.80 

९५ गोलन्जर गापा 105 19329 9400 9929 5.25 3681 184.13 

९६ बकैया गापा 101 39620 19129 20491 5.26 7538 393.75 

९७ गोकुलगिा गापा 101 20058 9284 10774 4.51 4446 198.40 

९८ महाभारत गापा 98 18283 8941 9342 6.28 2910 186.00 

९९ 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

98 30495 14635 15860 5.32 5731 311.79 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम जनघनत्व जनसङ्ग््या परुूर् मवहला पररवारको 
आकार 

घरधरुी 
सङ्ग््या क्षते्रफल 

१०० भीमफेदी गापा 95 23344 11183 12161 4.85 4810 245.27 

१०१ नौकुण्ड गापा 93 11824 5773 6051 4.76 2483 126.99 

१०२ वफक्कल गापा 91 16968 8143 8825 5.59 3035 186.06 

१०३ मररण गापा 86 27822 13282 14540 5.71 4870 324.55 

१०४ 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

85 22960 10050 12910 4.29 5355 271.23 

१०५ घ्याङलेि गापा 83 13761 6471 7290 5.60 2457 166.77 

१०६ हररहरपरुगढी गापा 81 27727 13275 14452 6.05 4586 343.90 

१०७ उत्तरगया गापा 79 8255 3845 4410 4.47 1846 104.51 

१०८ स्जरी नपा 73 15515 7141 8374 4.03 3854 211.27 

१०९ नेत्रावती डबजोङ गापा 71 12870 5603 7267 4.12 3121 181.78 

११० जगुल गापा 70 19231 9581 9650 4.88 3941 273.62 

१११ हेलम्ब ुगापा 62 17671 8564 9107 4.20 4203 287.26 

११२ भोटेकोसी गापा 60 16631 8431 8200 3.98 4183 278.31 

११३ कातलका गापा 49 9421 4486 4935 4.51 2089 192.54 

११४ उमाकुण्ड गापा 39 17601 8243 9358 4.55 3869 451.99 

११५ ववग ुगापा 28 18449 8846 9603 4.18 4418 663.20 

११६ गौरीशङ्कर गापा 25 17062 8169 8893 4.20 4067 681.39 

११७ रुवी भ्याली गापा 24 9562 4462 5100 4.48 2134 401.85 

११८ आमाछोठदङ्मो गापा 8 5490 2697 2793 4.20 1306 682.23 

११९ गोसाईकुण्ड गापा 7 7143 3697 3446 3.54 2017 978.77 

औसत 57 504552 241430 263122 4.81 104922 8850.09 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ५ यवुा जनशस्क्तको अवस्था 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा यवुा जनशस्क्तको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

उमेर समूह 

०-१४ वर्य १५-३९ वर्य ४०-६९ वर्य ७० र मातथ 

1 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 18.80 58.04 20.11 3.06 

2 कािमाण्डौँ टोिा नपा 25.96 54.43 17.43 2.18 

3 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 22.36 53.86 21.19 2.59 

4 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 27.78 53.14 17.10 1.98 

5 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 26.56 53.06 18.01 2.37 

6 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 24.86 52.76 19.99 2.39 

7 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 24.39 51.90 20.76 2.95 

8 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 25.66 51.85 20.05 2.44 

9 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 22.20 51.21 23.23 3.36 

10 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 25.30 50.73 21.13 2.83 

11 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 23.64 50.26 22.72 3.38 

12 भक्तपरु भक्तपरु नपा 23.65 50.22 22.26 3.88 

13 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 26.18 50.18 20.93 2.71 

14 भक्तपरु सूययववनायक नपा 24.87 49.55 22.56 3.01 

15 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 25.95 47.94 22.57 3.53 

16 लतलतपरु गोदावरी नपा 24.88 47.88 23.51 3.73 

17 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 25.76 46.80 23.71 3.73 

18 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 24.69 46.79 24.43 4.09 

19 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 27.56 45.70 22.84 3.89 

20 स्चतवन  भरतपरु मनपा 28.22 45.09 22.89 3.81 

21 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 28.87 44.92 22.78 3.43 

22 स्चतवन  रत्ननगर नपा 27.74 44.39 23.86 4.02 

23 स्चतवन  िैरहनी नपा 27.61 44.06 24.28 4.05 

24 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 27.07 44.04 24.53 4.36 

25 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 27.50 43.65 24.70 4.15 

26 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 29.18 42.36 24.35 4.12 

27 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 29.55 42.10 23.95 4.41 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

उमेर समूह 

०-१४ वर्य १५-३९ वर्य ४०-६९ वर्य ७० र मातथ 

28 स्चतवन  कातलका नपा 33.14 41.74 21.43 3.69 

29 नवुाकोट  ककनी गापा 31.35 41.53 22.87 4.25 

30 स्चतवन  रािी नपा 34.08 41.00 21.29 3.63 

औसत 25.04 50.19 21.67 3.09 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा यवुा जनशस्क्तको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

उमेर समूह 

०-१४ वर्य १५-३९ वर्य ४०-६९ वर्य ७० र मातथ 

31 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 31.91 40.91 23.04 4.15 

32 नवुाकोट  ववदरु नपा 29.93 40.56 24.81 4.69 

33 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 33.67 40.34 22.75 3.23 

34 नवुाकोट  तलि ुगापा 28.96 39.97 25.96 5.12 

35 धाठदङ थाके्र गापा 33.79 39.88 22.08 4.26 

36 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 30.77 39.52 24.40 5.31 

37 मकवानपरु मनहरी गापा 36.27 39.48 20.64 3.61 

38 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 34.27 39.37 23.04 3.33 

39 लतलतपरु महाङ्काल गापा 32.85 39.36 23.74 4.05 

40 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 33.44 39.25 22.95 4.36 

41 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 30.90 39.23 25.19 4.68 

42 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 30.09 39.16 26.08 4.67 

43 मकवानपरु भीमफेदी गापा 35.05 39.14 22.36 3.44 

44 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 32.07 38.99 24.74 4.20 

45 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 29.01 38.88 27.55 4.56 

46 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 36.73 38.78 21.21 3.28 

47 तसन्धलुी कमलामाई नपा 35.87 38.74 21.79 3.61 

48 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 37.96 38.61 19.54 3.88 

49 धाठदङ गल्छी गापा 35.43 38.57 21.43 4.57 

50 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 31.91 38.56 24.89 4.64 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

उमेर समूह 

०-१४ वर्य १५-३९ वर्य ४०-६९ वर्य ७० र मातथ 

51 रसवुा  कातलका गापा 32.88 38.54 24.18 4.39 

52 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 31.94 38.49 24.71 4.87 

53 दोलिा भीमेर्श्र नपा 30.53 38.48 25.46 5.53 

54 स्चतवन  माडी नपा 32.51 38.47 25.06 3.97 

55 मकवानपरु थाहा नपा 33.82 38.42 23.58 4.19 

56 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 33.01 38.27 24.43 4.29 

57 धाठदङ गजरुी गापा 38.15 37.98 19.94 3.93 

58 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 27.79 37.78 27.88 6.55 

59 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 31.50 37.71 25.30 5.49 

60 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 38.88 37.58 19.96 3.59 

औसत 33.41 38.95 23.35 4.29 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा यवुा जनशस्क्तको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

उमेर समूह 

०-१४ वर्य १५-३९ वर्य ४०-६९ वर्य ७० र मातथ 

61 तसन्धलुी दधुौली नपा 38.83 37.19 20.90 3.09 

62 धाठदङ तनलकण्ि नपा 34.98 37.18 23.03 4.80 

63 दोलिा स्जरी नपा 33.42 37.16 24.72 4.70 

64 नवुाकोट  तादी गापा 31.78 37.12 25.06 6.04 

65 नवुाकोट  सूययगढी गापा 33.96 37.10 23.76 5.18 

66 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 33.68 37.02 24.72 4.58 

67 रामेछाप गोकुलगिा गापा 34.24 36.95 23.51 5.30 

68 रसवुा  उत्तरगया गापा 33.37 36.95 24.65 5.03 

69 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 40.26 36.91 20.12 2.70 

70 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 43.14 36.87 17.13 2.85 

71 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 35.13 36.68 23.77 4.41 

72 रामेछाप मन्थली नपा 33.88 36.67 24.29 5.16 

73 तसन्धपुाल्चोक 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

29.97 36.57 27.56 5.91 

74 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 30.58 36.43 27.47 5.51 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

उमेर समूह 

०-१४ वर्य १५-३९ वर्य ४०-६९ वर्य ७० र मातथ 

75 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 38.97 36.39 21.29 3.35 

76 मकवानपरु बकैया गापा 41.47 36.31 19.50 2.71 

77 धाठदङ तसद्धलेक गापा 34.91 36.30 23.90 4.89 

78 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 34.55 36.23 24.37 4.85 

79 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 31.31 36.15 26.67 5.87 

80 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 33.12 36.13 25.03 5.73 

81 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 32.31 36.08 26.07 5.54 

82 नवुाकोट  म्यागङ गापा 31.46 36.00 26.60 5.94 

83 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 34.95 35.95 24.13 4.97 

84 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 42.74 35.93 18.06 3.27 

85 धाठदङ गिाजमनुा गापा 32.51 35.76 24.87 6.86 

86 तसन्धपुाल्चोक 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

31.10 35.76 26.98 6.16 

87 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 32.24 35.71 26.66 5.39 

88 तसन्धलुी मररण गापा 43.42 35.64 18.36 2.58 

89 दोलिा वैतेर्श्र गापा 32.19 35.63 26.25 5.93 

90 दोलिा तामाकोसी गापा 34.76 35.63 24.76 4.85 

औसत 35.65 36.51 23.31 4.54 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा यवुा जनशस्क्तको अवस्था 

क्र. 
सं. 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
उमेर समूह 

०-१४ वर्य १५-३९ वर्य ४०-६९ वर्य ७० र मातथ 

91 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 35.48 35.42 24.62 4.48 

92 दोलिा कातलन्चोक गापा 35.71 35.29 24.01 4.99 

93 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 37.41 35.15 23.15 4.29 

94 रामेछाप िााँडादेवी गापा 33.97 35.12 25.62 5.28 

95 रामेछाप सनुापती गापा 32.02 35.12 27.38 5.48 

96 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 38.88 35.11 21.81 4.20 

97 मकवानपरु कैलाश गापा 42.45 35.00 18.66 3.88 

98 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 33.60 34.92 26.37 5.11 



256 
 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

उमेर समूह 

०-१४ वर्य १५-३९ वर्य ४०-६९ वर्य ७० र मातथ 

99 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 32.47 34.85 27.38 5.30 

100 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 35.13 34.75 25.03 5.09 

101 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 45.65 34.64 17.61 2.10 

102 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 43.68 34.63 18.61 3.07 

103 तसन्धलुी वफक्कल गापा 42.43 34.35 19.81 3.41 

104 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 33.62 34.32 26.37 5.69 

105 रामेछाप रामेछाप नपा 34.92 34.32 24.75 6.01 

106 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 33.98 34.18 26.24 5.61 

107 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 35.60 34.10 24.67 5.63 

108 दोलिा शैलिु गापा 33.63 34.07 26.45 5.84 

109 रामेछाप दोरम्बा गापा 35.75 33.97 25.07 5.22 

110 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 31.18 33.95 27.96 6.92 

111 दोलिा ववग ुगापा 36.32 33.62 24.92 5.14 

112 दोलिा मेलिु गापा 34.33 33.60 26.29 5.77 

113 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 37.07 33.52 24.57 4.84 

114 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 33.95 33.44 26.43 6.18 

115 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 43.38 33.27 19.99 3.36 

116 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 36.25 32.77 26.56 4.43 

117 रसवुा  नौकुण्ड गापा 37.96 32.49 24.47 5.08 

118 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 35.72 32.40 24.65 7.23 

119 धाठदङ ितनयाबास गापा 38.14 31.59 23.34 6.93 

औसत 36.63 34.30 24.09 4.98 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ६ समर लैविक अनपुात 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको समर लैिक अनपुात 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम लैविक अनपुात परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या 

1 कीततयपरु नपा 125.24 36476 29126 

2 कािमाण्डौं मनपा 110.40 511841 463612 

3 गोसाईकुण्ड गापा 107.28 3697 3446 

4 मध्यपरु तथमी नपा 105.98 42723 40313 

5 लतलतपरु मनपा 104.98 145924 138998 

6 टोिा नपा 104.94 50709 48323 

7 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 103.41 10605 10255 

8 तारकेर्श्र नपा 103.27 41376 40067 

9 भोटेकोसी गापा 102.82 8431 8200 

10 नागाजुयन नपा 102.12 34064 33356 

11 दपु्चेर्श्र गापा 101.68 11145 10961 

12 चन्िातगरी नपा 101.33 42881 42317 

13 भक्तपरु नपा 101.02 41081 40667 

14 बढुातनलकण्ि नपा 100.84 54185 53733 

15 कागेर्श्री मनोहरा नपा 100.76 30233 30004 

16 तादी गापा 100.25 8977 8955 

17 रास्क्सराि गापा 100.21 13110 13082 

18 गोकणेर्श्र नपा 100.18 53725 53626 

19 महालक्ष्मी नपा 99.90 31071 31101 

20 कैलाश गापा 99.70 11943 11979 

21 ईच्छाकामना गापा 99.35 12460 12542 

22 जगुल गापा 99.28 9581 9650 

23 बेनीघाट रोराि गापा 99.02 15660 15815 

24 सूययववनायक नपा 98.25 38899 39591 

25 बागमती गापा (लतलतपरु) 97.86 6454 6595 

26 ककनी गापा 97.81 12986 13277 

27 गजरुी गापा 96.65 13311 13773 

28 आमाछोठदङ्मो गापा 96.56 2697 2793 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम लैविक अनपुात परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या 

29 बनेपा नपा 96.41 27305 28323 

30 िानीिोला गापा 96.32 7064 7334 

औसत 105.45 1330614 1261814 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको समर लैिक अनपुात 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम लैविक अनपुात परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या 

31 हेटौडा उमनपा 96.22 74964 77911 

32 धनुीबेंशी नपा 95.99 15197 15832 

33 महाभारत गापा 95.71 8941 9342 

34 गोदावरी नपा 95.66 38282 40019 

35 दस्क्षणकाली नपा 95.57 11873 12424 

36 नौकुण्ड गापा 95.41 5773 6051 

37 सूययगढी गापा 95.21 8194 8606 

38 थाके्र गापा 95.21 16053 16861 

39 शङ्खरापरु नपा 95.03 12346 12992 

40 चााँगनुारायण नपा 94.92 26992 28438 

41 गोलन्जोर गापा 94.67 9400 9929 

42 बाह्रववसे नपा 94.67 12904 13631 

43 मकवानपरुगढी गापा 94.14 12279 13043 

44 महाङ्काल गापा 94.11 4583 4870 

45 हेलम्ब ुगापा 94.04 8564 9107 

46 पञ्चकन्या गापा 93.65 7711 8234 

47 बकैया गापा 93.35 19129 20491 

48 मनहरी गापा 93.16 18520 19879 

49 बेलकोटगढी नपा 92.92 19602 21096 

50 धतुलिेल नपा 92.84 15484 16678 

51 गल्छी गापा 92.71 12342 13313 

52 
बाग्मती  गापा 
(मकवानपरु) 

92.28 14635 15860 

53 वफक्कल गापा 92.27 8143 8825 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम लैविक अनपुात परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या 

54 ववग ुगापा 92.12 8846 9603 

55 मेलम्ची नपा 92.02 21729 23614 

56 भीमफेदी गापा 91.96 11183 12161 

57 हररहरपरुगढी गापा 91.86 13275 14452 

58 गौरीशङ्कर गापा 91.86 8169 8893 

59 भरतपरु मनपा 91.47 134001 146501 

60 मररण गापा 91.35 13282 14540 

औसत 93.56 592396 633196 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको समर लैिक अनपुात 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम लैविक अनपुात परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या 

61 तीनपाटन गापा 91.31 17376 19029 

62 रािी नपा 91.28 27729 30378 

63 कातलन्चोक गापा 91.16 10946 12008 

64 कातलका गापा 90.90 4486 4935 

65 रत्ननगर नपा 90.88 33256 36595 

66 बलेफी गापा 90.87 9002 9907 

67 थाहा नपा 90.83 19811 21812 

68 कातलका नपा 90.77 20218 22275 

69 दधुौली नपा 90.40 31004 34298 

70 कोन्ज्योसोम गापा 89.89 4596 5113 

71 कमलामाई नपा 89.79 30462 33924 

72 पााँचिाल नपा 89.47 17943 20054 

73 ईन्िसरोबर गापा 89.16 6509 7300 

74 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

89.01 6215 6982 

75 रोशी गापा 88.93 13531 15215 

76 घ्याङलेि गापा 88.77 6471 7290 

77 स्शवपरुी गापा 88.52 9752 11017 

78 तलसङ्खु पािर गापा 88.41 7101 8032 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम लैविक अनपुात परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या 

79 मण्डनदेउपरु नपा 88.36 15320 17339 

80 ईन्िावती गापा 88.34 13376 15141 

81 उमाकुण्ड गापा 88.09 8243 9358 

82 पनौती नपा 87.98 21808 24787 

83 वकस्पाङ गापा 87.66 6942 7919 

84 रुवी भ्याली गापा 87.49 4462 5100 

85 भमु्ल ुगापा 87.29 8816 10100 

86 तेमाल गापा 87.25 10583 12129 

87 उत्तरगया गापा 87.19 3845 4410 

88 तामाकोसी गापा 87.12 8776 10073 

89 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 86.97 9988 11485 

90 िैरहनी नपा 86.86 26075 30019 

औसत 89.36 414642 464024 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहको समर लैिक अनपुात 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम लैविक अनपुात परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या 

91 ववदरु नपा 86.63 25228 29123 

92 तलि ुगापा 86.31 7807 9045 

93 गोकुलगिा गापा 86.17 9284 10774 

94 तसद्धलेक गापा 85.91 10965 12764 

95 भीमेर्श्र नपा 85.57 14980 17506 

96 नमोबदु्ध नपा 85.48 13604 15915 

97 सनुापती गापा 85.36 8348 9780 

98 स्जरी नपा 85.28 7141 8374 

99 तलि ुतामाकोसी गापा 84.96 10615 12494 

100 ितनयाबास गापा 84.71 5847 6902 

101 बेथानचोक गापा 84.40 7679 9098 

102 वैतेर्श्र गापा 84.36 9095 10781 

103 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 84.33 21272 25225 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम लैविक अनपुात परुुर् जनसङ्ग््या मवहला जनसङ्ग््या 

104 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

84.19 7883 9363 

105 मन्थली नपा 84.12 20750 24666 

106 िााँडादेवी गापा 84.02 11762 13999 

107 चौंरीदेउराली गापा 83.34 9468 11361 

108 दोरम्बा गापा 82.84 10302 12436 

109 तनलकण्ि नपा 82.83 26510 32005 

110 रामेछाप नपा 81.86 12879 15733 

111 म्यागङ गापा 81.66 6059 7420 

112 माडी नपा 81.11 16876 20807 

113 तारकेर्श्र गापा 80.99 7034 8685 

114 मेलङु गापा 80.53 9015 11195 

115 शैलङु गापा 80.52 8786 10912 

116 ज्वालामूिी गापा 78.94 10573 13393 

117 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

77.85 10050 12910 

118 गिाजमनुा गापा 77.73 9527 12257 

119 नेत्रावती डबजोङ गापा 77.10 5603 7267 

औसत 83.28 334942 402190 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ७ पााँच वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
५ वर्य मतुनको लैविक 

अनपुात 

५ वर्य मतुनको 
बालकको जनसङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको 
बातलकाको जनसङ्ग््या 

1 कागेर्श्री मनोहरा नपा 121.66 2398 1971 

2 कीततयपरु नपा 119.48 1895 1586 

3 बनेपा नपा 117.71 2027 1722 

4 रत्ननगर नपा 116.09 2402 2069 

5 मध्यपरु तथमी नपा 115.92 3044 2626 

6 धतुलिेल नपा 115.89 1225 1057 

7 चााँगनुारायण नपा 115.85 2017 1741 

8 सूययववनायक नपा 115.55 2838 2456 

9 चन्िातगरी नपा 115.50 3308 2864 

10 भक्तपरु नपा 115.20 2705 2348 

11 टोिा नपा 114.90 3817 3322 

12 गोकणेर्श्र नपा 114.60 4420 3857 

13 कािमाण्डौं मनपा 114.12 31931 27979 

14 ककनी गापा 114.01 1009 885 

15 िैरहनी नपा 113.99 1988 1744 

16 दस्क्षणकाली नपा 113.93 867 761 

17 पनौती नपा 113.89 1665 1462 

18 लतलतपरु मनपा 113.81 9121 8014 

19 वैतेर्श्र गापा 113.23 830 733 

20 भरतपरु मनपा 113.18 10298 9099 

21 महालक्ष्मी नपा 112.93 2201 1949 

22 तारकेर्श्र नपा 112.74 3222 2858 

23 गोसाईकुण्ड गापा 112.50 315 280 

24 कमलामाई नपा 111.56 3020 2707 

25 बढुातनलकण्ि नपा 111.55 3990 3577 

26 नागाजुयन नपा 110.83 2496 2252 

27 तामाकोसी गापा 109.95 829 754 

28 जगुल गापा 109.63 945 862 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
५ वर्य मतुनको लैविक 

अनपुात 

५ वर्य मतुनको 
बालकको जनसङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको 
बातलकाको जनसङ्ग््या 

29 मनहरी गापा 109.55 1951 1781 

30 तादी गापा 109.52 713 651 

औसत 114.09 109487 95967 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
पााँच वर्य मतुनको 
लैविक अनपुात 

५ वर्य मतुनको 
बालकको जनसङ्ग््या 

पााँच वर्य मतुनको 
बातलकाको जनसङ्ग््या 

31 ववदरु नपा 109.11 2107 1931 

32 महाङ्काल गापा 108.94 390 358 

33 शङ्खरापरु नपा 108.68 939 864 

34 तसद्धलेक गापा 108.56 1078 993 

35 थाके्र गापा 108.55 1435 1322 

36 हेटौडा उमनपा 108.35 5863 5411 

37 पञ्चकन्या गापा 108.29 601 555 

38 धनुीबेंशी नपा 108.27 1204 1112 

39 नमोबदु्ध नपा 108.25 1128 1042 

40 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 108.08 936 866 

41 बेलकोटगढी नपा 107.91 1692 1568 

42 तलसङ्खु पािर गापा 107.78 485 450 

43 नौकुण्ड गापा 107.71 615 571 

44 दधुौली नपा 107.63 3556 3304 

45 पााँचिाल नपा 107.13 1353 1263 

46 चौंरीदेउराली गापा 106.96 753 704 

47 तीनपाटन गापा 106.80 1901 1780 

48 रािी नपा 106.71 2753 2580 

49 तनलकण्ि नपा 106.69 2646 2480 

50 गोदावरी नपा 106.13 2734 2576 

51 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 106.09 975 919 

52 दोरम्बा गापा 105.99 902 851 

53 बकैया गापा 105.85 2279 2153 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
पााँच वर्य मतुनको 
लैविक अनपुात 

५ वर्य मतुनको 
बालकको जनसङ्ग््या 

पााँच वर्य मतुनको 
बातलकाको जनसङ्ग््या 

54 गिाजमनुा गापा 105.83 962 909 

55 महाभारत गापा 105.66 1138 1077 

56 घ्याङलेि गापा 105.41 838 795 

57 स्शवपरुी गापा 105.40 781 741 

58 उत्तरगया गापा 104.95 339 323 

59 बाह्रववसे नपा 104.67 1099 1050 

60 स्जरी नपा 104.55 643 615 

औसत 107.20 44125 41163 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
पााँच वर्य मतुनको 
लैविक अनपुात 

५ वर्य मतुनको 
बालकको जनसङ्ग््या 

पााँच वर्य मतुनको 
बातलकाको जनसङ्ग््या 

61 दपु्चेर्श्र गापा 104.48 1142 1093 

62 रुवी भ्याली गापा 104.44 564 540 

63 मण्डनदेउपरु नपा 104.37 1171 1122 

64 ज्वालामूिी गापा 104.26 1076 1032 

65 गजरुी गापा 104.22 1431 1373 

66 गल्छी गापा 104.02 1113 1070 

67 तलि ुतामाकोसी गापा 103.89 961 925 

68 रामेछाप नपा 103.62 1258 1214 

69 रास्क्सराि गापा 103.59 1704 1645 

70 ईन्िावती गापा 103.49 1304 1260 

71 गौरीशङ्कर गापा 103.45 809 782 

72 गोकुलगिा गापा 103.40 882 853 

73 माडी नपा 103.36 1660 1606 

74 मररण गापा 102.83 1742 1694 

75 उमाकुण्ड गापा 102.52 773 754 

76 सनुापती गापा 102.40 598 584 

77 तेमाल गापा 102.39 686 670 

78 भीमेर्श्र नपा 101.54 1255 1236 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
पााँच वर्य मतुनको 
लैविक अनपुात 

५ वर्य मतुनको 
बालकको जनसङ्ग््या 

पााँच वर्य मतुनको 
बातलकाको जनसङ्ग््या 

79 रोशी गापा 101.50 1217 1199 

80 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 101.41 646 637 

81 कातलका नपा 101.34 1894 1869 

82 बेथानचोक गापा 101.23 658 650 

83 मेलङु गापा 101.06 859 850 

84 नेत्रावती डबजोङ गापा 100.99 508 503 

85 भमु्ल ुगापा 100.94 644 638 

86 भीमफेदी गापा 100.87 1048 1039 

87 बेनीघाट रोराि गापा 100.69 1748 1736 

88 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 100.46 1975 1966 

89 तारकेर्श्र गापा 100.46 662 659 

90 सूययगढी गापा 100.29 695 693 

औसत 102.48 32683 31892 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहको ५ वर्य मतुनको लैविक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
पााँच वर्य मतुनको 
लैविक अनपुात 

५ वर्य मतुनको 
बालकको जनसङ्ग््या 

पााँच वर्य मतुनको 
बातलकाको जनसङ्ग््या 

91 बलेफी गापा 100.14 734 733 

92 थाहा नपा 100.06 1792 1791 

93 कैलाश गापा 99.80 1498 1501 

94 मेलम्ची नपा 99.79 1875 1879 

95 भोटेकोसी गापा 99.57 691 694 

96 कातलन्चोक गापा 98.98 1064 1075 

97 हररहरपरुगढी गापा 98.44 1770 1798 

98 वकस्पाङ गापा 98.18 593 604 

99 हेलम्ब ुगापा 98.01 690 704 

100 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 97.97 530 541 

101 मकवानपरुगढी गापा 97.62 1187 1216 

102 बागमती गापा (लतलतपरु) 97.09 600 618 

103 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 96.97 1567 1616 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
पााँच वर्य मतुनको 
लैविक अनपुात 

५ वर्य मतुनको 
बालकको जनसङ्ग््या 

पााँच वर्य मतुनको 
बातलकाको जनसङ्ग््या 

104 िानीिोला गापा 96.90 844 871 

105 ईन्िसरोबर गापा 96.72 560 579 

106 ईच्छाकामना गापा 96.69 1343 1389 

107 तलि ुगापा 96.50 607 629 

108 आमाछोठदङ्मो गापा 96.30 286 297 

109 गोलन्जोर गापा 95.87 1021 1065 

110 ितनयाबास गापा 95.23 659 692 

111 शैलङु गापा 95.11 837 880 

112 कोन्ज्योसोम गापा 94.66 372 393 

113 िााँडादेवी गापा 94.17 937 995 

114 मन्थली नपा 94.07 1714 1822 

115 कातलका गापा 94.04 347 369 

116 ववग ुगापा 93.22 811 870 

117 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 91.44 833 911 

118 वफक्कल गापा 91.29 996 1091 

119 म्यागङ गापा 91.10 553 607 

औसत 96.74 27311 28230 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ८ जतमन र घरमा मवहलाको स्वातमत्व 

जतमनमा मवहलाको स्वातमत्व बढी भएका पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहहरू 

क्र.सं. स्थानीय तहको 
नाम 

जतमनमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 

भएको पररवार 
% 

घरमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 

भएको पररवार 
% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको 
नाम 

जतमनमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 

भएको पररवार 
% 

घरमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 

भएको पररवार 
% 

1 
हेटौडा उपमहा 
उमनपा 

34.37 21.99  31 तलि ुगापा 21.38 11.79 

2 रत्ननगर - नपा 32.34 20.82  32 माडी - नपा 21.18 11.04 

3 िैरहनी - नपा 31.99 19.20  33 
चन्िातगरी - 
नपा 

21.14 13.14 

4 भरतपरु मनपा 31.81 19.08  34 वैतेर्श्र गापा 20.93 8.07 

5 
कमलामाई - 

नपा 
31.50 13.61  35 तसद्धलेक गापा 20.09 9.24 

6 
बढुातनलकण्ि - 

नपा 
27.01 16.94  36 

तारकेर्श्र - 

नपा 
20.01 12.19 

7 
मध्यपरु तथमी - 
नपा 

26.43 15.88  37 गोदावरी - नपा 19.37 11.02 

8 रामेछाप - नपा 25.95 9.24  38 भक्तपरु - नपा 19.35 11.81 

9 टोिा - नपा 25.91 14.41  39 बलेफी गापा 19.03 9.82 

10 मन्थली - नपा 25.87 11.44  40 
तलि ु

तामाकोसी 
गापा 

18.87 7.51 

11 धतुलिेल - नपा 25.49 14.12  41 तीनपाटन गापा 18.83 5.87 

12 नागाजुयन - नपा 25.42 17.03  42 
गोकणेर्श्र - 

नपा 
18.61 11.12 

13 ववदरु - नपा 25.07 13.12  43 
दस्क्षणकाली - 
नपा 

18.51 12.54 

14 भीमेर्श्र - नपा 24.78 12.47  44 तेमाल गापा 18.48 10.50 

15 पााँचिाल - नपा 24.73 12.80  45 
चााँगनुारायण - 

नपा 
18.38 9.03 

16 नमोबदु्ध - नपा 24.45 11.79  46 
चौतारा 
सााँगाचोकगढी 
- नपा 

17.86 7.83 
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क्र.सं. स्थानीय तहको 
नाम 

जतमनमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 

भएको पररवार 
% 

घरमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 

भएको पररवार 
% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको 
नाम 

जतमनमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 

भएको पररवार 
% 

घरमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 

भएको पररवार 
% 

17 पनौती - नपा 24.14 12.53  47 
ज्वालामूिी 
गापा 

17.23 8.27 

18 बनेपा - नपा 23.78 14.11  48 मनहरी गापा 17.20 10.85 

19 
सूययववनायक - 

नपा 
23.60 13.69  49 

मकवानपरुगढी 
गापा 

17.05 10.41 

20 तामाकोसी गापा 23.54 8.42  50 दधुौली - नपा 16.04 6.64 

21 
कागेर्श्री 
मनोहरा - नपा 

23.50 14.88  51 मेलङु गापा 16.01 8.26 

22 लतलतपरु मनपा 22.99 14.22  52 
तत्रपरुासनु्दरी 
गापा (धाठदङ) 

15.59 8.29 

23 
कािमाण्डौं 
मनपा 

22.75 13.74  53 
ितनयाबास 

गापा 
15.54 7.05 

24 िााँडादेवी गापा 22.43 7.52  54 शैलङु गापा 15.41 8.65 

25 गोलन्जोर गापा 22.30 9.05  55 रोशी गापा 15.38 8.21 

26 महालक्ष्मी - नपा 21.96 14.21  56 कीततयपरु - नपा 15.32 9.40 

27 कातलका - नपा 21.88 13.91  57 
कातलन्चोक 

गापा 
15.30 7.20 

28 रािी - नपा 21.70 10.23  58 
चौंरीदेउराली 
गापा 

15.16 6.84 

29 तनलकण्ि - नपा 21.48 10.58  59 गौरीशङ्कर गापा 14.83 8.58 

30 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धलुी) 

21.44 11.48  60 मररण गापा 13.98 5.15 

औसत 25.29 14.85  औसत 18.18 9.89 

 

 

 

जतमनमा मवहलाको स्वातमत्वका वहसाबले तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहहरू 
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क्र.सं. स्थानीय तहको 
नाम 

जतमनमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 
भएको 

पररवार % 

घरमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय 
तहको नाम 

जतमनमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 

भएको पररवार 
% 

घरमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 

पररवार % 

61 गजरुी गापा 13.73 7.36  91 
गिाजमनुा 
गापा 

9.93 4.77 

62 स्जरी - नपा 13.44 7.55  92 
बागमती 
गापा 
(लतलतपरु) 

9.76 5.78 

63 
मण्डनदेउपरु - 

नपा 
13.37 5.83  93 थाके्र गापा 9.61 5.08 

64 
बेलकोटगढी - 
नपा 

13.30 5.78  94 
ईच्छाकामना 
गापा 

9.50 5.94 

65 बेथानचोक गापा 13.19 8.69  95 मेलम्ची - नपा 9.45 5.07 

66 शङ्खरापरु - नपा 13.17 6.16  96 
कातलका 
गापा 

9.29 5.89 

67 पञ्चकन्या गापा 12.77 5.60  97 गल्छी गापा 9.22 5.49 

68 भीमफेदी गापा 12.74 7.13  98 
कोन्ज्योसोम 

गापा 
9.10 6.65 

69 
तत्रपरुासनु्दरी 
गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

12.52 5.27  99 सनुापती गापा 8.89 4.37 

70 उमाकुण्ड गापा 12.51 7.83  100 दोरम्बा गापा 8.67 2.92 

71 भमु्ल ुगापा 12.21 6.98  101 स्शवपरुी गापा 8.64 4.36 

72 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

12.18 5.28  102 
तलसङ्खु पािर 
गापा 

8.42 4.81 

73 बाह्रववसे - नपा 12.02 6.41  103 
िानीिोला 
गापा 

8.35 4.93 

74 
गोसाईकुण्ड 

गापा 
12.00 8.48  104 

भोटेकोसी 
गापा 

8.27 4.85 

75 गोकुलगिा गापा 11.94 6.23  105 ककनी गापा 8.05 3.99 

76 म्यागङ गापा 11.92 5.37  106 
महाभारत 

गापा 
6.87 3.20 

77 तादी गापा 11.73 4.80  107 बकैया गापा 6.30 2.48 

78 घ्याङलेि गापा 11.68 4.15  108 
ईन्िसरोबर 

गापा 
6.29 4.58 

79 ववग ुगापा 11.63 7.42  109 
रुवी भ्याली 
गापा 

6.19 3.28 
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क्र.सं. स्थानीय तहको 
नाम 

जतमनमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 
भएको 

पररवार % 

घरमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय 
तहको नाम 

जतमनमा 
मवहलाको 
स्वातमत्व 

भएको पररवार 
% 

घरमा मवहलाको 
स्वातमत्व भएको 

पररवार % 

80 
नेत्रावती डबजोङ 
गापा 

11.57 5.61  110 दपु्चेर्श्र गापा 6.18 2.92 

81 ईन्िावती गापा 11.33 4.57  111 हेलम्ब ुगापा 5.92 3.02 

82 तारकेर्श्र गापा 11.31 5.10  112 
पााँचपोिरी 
थाङपाल 
गापा 

5.65 2.68 

83 महाङ्काल गापा 11.23 7.11  113 
हररहरपरुगढी 
गापा 

5.43 1.53 

84 उत्तरगया गापा 11.16 5.96  114 जगुल गापा 4.59 1.95 

85 धनुीबेंशी - नपा 10.96 5.80  115 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

4.15 1.95 

86 सूययगढी गापा 10.69 4.82  116 नौकुण्ड गापा 3.99 1.57 

87 
बेनीघाट रोराि 
गापा 

10.54 5.41  117 कैलाश गापा 3.47 1.95 

88 वकस्पाङ गापा 10.51 3.62  118 
रास्क्सराि 

गापा 
3.34 1.43 

89 वफक्कल गापा 9.98 5.11  119 
आमाछोठदङ्मो 
गापा 

3.14 1.30 

90 थाहा - नपा 9.97 4.95  औसत 7.31 3.75 

औसत 11.95 5.96      

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ९ मवहला पररवारमलुी 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा मवहला पररवारमलुीको वहस्सा 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवहला 
पररवारमलुी 

% 

परुूर् 
पररवारमलुी 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवहला 
पररवारमलुी 

% 

परुूर् 
पररवारमलुी 

% 

1 
नेत्रावती डबजोङ 
गापा 

41.01 58.99  31 दोरम्बा गापा 29.18 70.82 

2 ितनयाबास गापा 39.19 60.81  32 तलसङ्खु पािर गापा 28.80 71.20 

3 भीमेर्श्र - नपा 38.99 61.01  33 हेटौडा उपमहा उमनपा 28.63 71.37 

4 म्यागङ गापा 38.72 61.28  34 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 28.51 71.49 

5 ज्वालामूिी गापा 38.15 61.85  35 उत्तरगया गापा 28.39 71.61 

6 स्जरी - नपा 38.14 61.86  36 कािमाण्डौं मनपा 27.85 72.15 

7 तनलकण्ि - नपा 36.95 63.05  37 तलि ुतामाकोसी गापा 27.76 72.24 

8 भरतपरु मनपा 36.32 63.68  38 ववदरु - नपा 27.75 72.25 

9 मेलङु गापा 35.78 64.22  39 तसद्धलेक गापा 27.66 72.34 

10 रुवी भ्याली गापा 35.29 64.71  40 रामेछाप - नपा 27.65 72.35 

11 वैतेर्श्र गापा 35.16 64.84  41 वकस्पाङ गापा 27.49 72.51 

12 माडी - नपा 35.09 64.91  42 दस्क्षणकाली - नपा 27.46 72.54 

13 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

34.98 65.02  43 गौरीशङ्कर गापा 27.42 72.58 

14 कातलन्चोक गापा 34.89 65.11  44 कातलका - नपा 27.35 72.65 

15 शैलङु गापा 34.59 65.41  45 भीमफेदी गापा 26.94 73.06 

16 गोकणेर्श्र - नपा 34.40 65.60  46 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

26.93 73.07 

17 रत्ननगर - नपा 33.90 66.10  47 नागाजुयन - नपा 26.83 73.17 

18 गिाजमनुा गापा 33.84 66.16  48 तारकेर्श्र - नपा 26.79 73.21 

19 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

32.85 67.15  49 तारकेर्श्र गापा 26.69 73.31 

20 कमलामाई - नपा 32.24 67.76  50 बढुातनलकण्ि - नपा 26.50 73.50 

21 रािी - नपा 32.02 67.98  51 ईन्िसरोबर गापा 26.42 73.58 

22 टोिा - नपा 31.66 68.34  52 आमाछोठदङ्मो गापा 26.26 73.74 

23 गोकुलगिा गापा 31.08 68.92  53 चौंरीदेउराली गापा 26.01 73.99 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवहला 
पररवारमलुी 

% 

परुूर् 
पररवारमलुी 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवहला 
पररवारमलुी 

% 

परुूर् 
पररवारमलुी 

% 

24 
चौतारा 
सााँगाचोकगढी - 
नपा 

31.06 68.94  54 चन्िातगरी - नपा 25.89 74.11 

25 मन्थली - नपा 30.59 69.41  55 बाह्रववसे - नपा 25.85 74.15 

26 िैरहनी - नपा 30.50 69.50  56 सनुापती गापा 25.56 74.44 

27 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धलुी) 

30.31 69.69  57 पनौती - नपा 25.45 74.55 

28 तामाकोसी गापा 30.31 69.69  58 घ्याङलेि गापा 25.44 74.56 

29 ववग ुगापा 29.52 70.48  59 महालक्ष्मी - नपा 25.37 74.63 

30 उमाकुण्ड गापा 29.44 70.56  60 धतुलिेल - नपा 24.90 75.10 

औसत 34.25 65.75  औसत 27.43 72.57 

 

तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा मवहला पररवारमलुीको वहस्सा 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवहला 
पररवारमलुी 

% 

परुूर् 
पररवारमलुी 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवहला 
पररवारमलुी 

% 

परुूर् 
पररवारमलुी 

% 

61 बलेफी गापा 24.77 75.23  90 गोसाईकुण्ड गापा 18.94 81.06 

62 दधुौली - नपा 24.67 75.33  91 गल्छी गापा 18.80 81.20 

63 लतलतपरु मनपा 24.54 75.46  92 कोन्ज्योसोम गापा 18.49 81.51 

64 सूययववनायक - नपा 24.41 75.59  93 शङ्खरापरु - नपा 18.26 81.74 

65 गोदावरी - नपा 23.94 76.06  94 मेलम्ची - नपा 18.19 81.81 

66 तलि ुगापा 23.75 76.25  95 मण्डनदेउपरु - नपा 18.09 81.91 

67 
मध्यपरु तथमी - 
नपा 

23.05 76.95  96 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 18.05 81.95 

68 बेथानचोक गापा 22.91 77.09  97 ईच्छाकामना गापा 17.64 82.36 

69 भोटेकोसी गापा 22.71 77.29  98 गजरुी गापा 17.64 82.36 

70 मररण गापा 22.53 77.47  99 तादी गापा 17.53 82.47 

71 भमु्ल ुगापा 22.34 77.66  100 थाके्र गापा 17.44 82.56 

72 कातलका गापा 22.07 77.93  101 हररहरपरुगढी गापा 17.23 82.77 

73 ईन्िावती गापा 22.01 77.99  102 पञ्चकन्या गापा 16.47 83.53 

74 पााँचिाल - नपा 21.79 78.21  103 मकवानपरुगढी गापा 16.43 83.57 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवहला 
पररवारमलुी 

% 

परुूर् 
पररवारमलुी 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवहला 
पररवारमलुी 

% 

परुूर् 
पररवारमलुी 

% 

75 िााँडादेवी गापा 21.57 78.43  104 धनुीबेंशी - नपा 15.83 84.17 

76 मनहरी गापा 21.28 78.72  105 गोलन्जर गापा 15.70 84.30 

77 थाहा - नपा 21.19 78.81  106 जगुल गापा 15.48 84.52 

78 स्शवपरुी गापा 21.19 78.81  107 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

14.78 85.22 

79 तेमाल गापा 21.04 78.96  108 बेलकोटगढी - नपा 14.74 85.26 

80 चााँगनुारायण - नपा 20.99 79.01  109 सूययगढी गापा 14.65 85.35 

81 नमोबदु्ध - नपा 20.81 79.19  110 बेनीघाट रोराि गापा 14.59 85.41 

82 कीततयपरु - नपा 20.65 79.35  111 वफक्कल गापा 13.84 86.16 

83 हेलम्ब ुगापा 20.51 79.49  112 महाङ्काल गापा 13.70 86.30 

84 तीनपाटन गापा 20.22 79.78  113 ककनी गापा 13.29 86.71 

85 बनेपा - नपा 20.14 79.86  114 महाभारत गापा 12.61 87.39 

86 भक्तपरु - नपा 19.66 80.34  115 दपु्चेर्श्र गापा 12.27 87.73 

87 नौकुण्ड गापा 19.61 80.39  116 िानीिोला गापा 10.33 89.67 

88 बकैया गापा 19.37 80.63  117 बागमती गापा (लतततपरु) 10.29 89.71 

89 रोशी गापा 19.15 80.85  118 रास्क्सराि गापा 9.17 90.83 

औसत 22.47 77.53  119 कैलाश गापा 8.80 91.20 

     औसत 15.65 84.35 

 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची १० प्रमिु जातजातत 

गौरीशङ्कर गाउाँपातलका, दोलिा  तबग ुगाउाँपातलका, दोलिा 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 17062  0 जम्मा 100.00 18449 

1 के्षत्री  35.44 6046  1 तामाि 29.11 5370 

2 शेपाय 20.21 3448  2 के्षत्री  21.71 4006 

3 तामाि 17.98 3067  3 थामी  19.01 3508 

4 कामी 5.93 1011  4 शेपाय 8.05 1486 

5 नेवार 4.41 753  5 नेवार 5.80 1070 

6 स्जरेल  3.72 635  6 कामी 4.72 870 

7 गरुुङ 3.07 524  7 मगर 2.98 550 

8 दमाई/ढोली 1.91 326  8 बाहनु पहाड  2.67 493 

9 मगर 1.89 322  9 दमाई/ढोली 1.91 352 

10 अन्य  5.45 930  10 घततय/भजेुल 1.45 267 

     11 अन्य  2.59 477 

 

कातलन्चोक गाउाँपातलका, दोलिा  वैतेर्श्र गाउाँपातलका, दोलिा 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 22954  0 जम्मा 100.00 19876 

1 थामी  36.67 8417  1 के्षत्री  30.14 5990 

2 के्षत्री  35.78 8214  2 तामाि 21.09 4192 

3 बाहनु पहाड  13.18 3025  3 बाहनु पहाड  17.23 3424 

4 तामाि 4.00 918  4 नेवार 9.16 1820 

5 नेवार 3.05 699  5 साकी 5.17 1027 

6 कामी 1.87 430  6 दमाई/ढोली 4.11 817 

7 दमाई/ढोली 1.87 429  7 कामी 3.83 761 

8 साकी 1.16 267  8 सन्यासी/दशनामी 2.56 509 

9 माझी  0.55 127  9 स्जरेल  2.29 456 

10 शेपाय 0.55 126  10 घततय/भजेुल 1.41 280 
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कातलन्चोक गाउाँपातलका, दोलिा  वैतेर्श्र गाउाँपातलका, दोलिा 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

11 अन्य  1.32 302  11 अन्य  3.02 600 

 

स्जरी नगरपातलका, दोलिा  तामाकोसी गाउाँपातलका, दोलिा 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 15515  0 जम्मा 100.00 18849 

1 के्षत्री  28.14 4366  1 के्षत्री  43.17 8138 

2 स्जरेल  21.66 3360  2 बाहनु पहाड  18.96 3574 

3 शेपाय 18.00 2792  3 साकी 6.64 1252 

4 तामाि 11.27 1748  4 कामी 5.96 1123 

5 नेवार 4.87 755  5 सनुवुार 5.49 1034 

6 सनुवुार 4.80 745  6 नेवार 4.67 881 

7 कामी 4.05 628  7 तामाि 4.35 820 

8 दमाई/ढोली 2.62 407  8 दमाई/ढोली 3.00 566 

9 बाहनु पहाड  2.40 373  9 घततय/भजेुल 2.27 428 

10 घततय/भजेुल 0.48 74  10 माझी  1.44 272 

11 अन्य  1.72 267  11 अन्य  4.04 761 

 

मेलङु गाउाँपातलका, दोलिा  शैलङु गाउाँपातलका, दोलिा 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 20210  0 जम्मा 100.00 19698 

1 के्षत्री  42.91 8673  1 के्षत्री  34.41 6779 

2 तामाि 19.05 3849  2 तामाि 30.97 6101 

3 नेवार 8.73 1765  3 नेवार 19.30 3802 

4 बाहनु पहाड  7.85 1586  4 कामी 4.95 976 

5 मगर 5.33 1078  5 बाहनु पहाड  2.93 578 

6 कामी 5.00 1010  6 मगर 2.69 530 

7 साकी 2.51 508  7 घततय/भजेुल 1.61 317 

8 दमाई/ढोली 2.37 478  8 दमाई/ढोली 1.51 297 
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मेलङु गाउाँपातलका, दोलिा  शैलङु गाउाँपातलका, दोलिा 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

9 घततय/भजेुल 2.34 472  9 गरुुङ 0.73 143 

10 अन्य  3.91 791  10 सन्यासी/दशनामी 0.17 34 

     11 अन्य  0.72 141 

 

भीमेर्श्र नगरपातलका, दोलिा 
क्र. सं. प्रमिु जातजातत जातजाततको प्रततशत जातजाततको सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 32486 

1 के्षत्री  29.74 9662 

2 नेवार 18.06 5868 

3 तामाि 15.62 5073 

4 थामी  12.55 4077 

5 बाहनु पहाड  11.08 3599 

6 कामी 3.43 1115 

7 घततय/भजेुल 1.97 640 

8 साकी 1.77 574 

9 शेपाय 1.35 438 

10 दमाई/ढोली 1.35 437 

11 अन्य  3.09 1003 

 

भोटेकोसी गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक  जगुल गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

क्र. सं. 
प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. 
प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 16631  0 जम्मा 100.00 19231 

1 शेपाय 27.82 4626  1 तामाि 58.94 11334 

2 तामाि 25.69 4272  2 नेवार 13.99 2690 

3 नेवार 13.12 2182  3 के्षत्री  10.80 2077 

4 के्षत्री  11.77 1958  4 कामी 4.57 879 

5 कामी 9.14 1520  5 शेपाय 3.61 695 

6 थामी  5.04 838  6 बाहनु पहाड  2.69 518 



277 
 

भोटेकोसी गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक  जगुल गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

7 मगर 1.51 251  7 दमाई/ढोली 1.48 284 

8 
बाहनु 
पहाड  

1.35 225  8 मगर 1.36 262 

9 भोटे  1.11 185  9 घततय/भजेुल 1.09 209 

10 गरुुङ 0.89 148  10 साकी 0.89 171 

11 अन्य  2.56 426  11 अन्य  0.58 112 

 

पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक  हेलम्ब ुगाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 20860  0 जम्मा 100.00 17671 

1 तामाि 59.66 12446  1 तामाि 46.96 8298 

2 के्षत्री  13.08 2728  2 ह्योल्मो 18.50 3270 

3 ह्योल्मो 5.47 1140  3 के्षत्री  9.86 1742 

4 नेवार 4.57 953  4 बाहनु पहाड  7.92 1400 

5 कामी 3.58 747  5 सन्यासी/दशनामी 5.30 936 

6 सन्यासी/दशनामी 3.50 731  6 कामी 3.48 615 

7 बाहनु पहाड  2.58 539  7 नेवार 1.43 253 

8 साकी 1.82 379  8 ववदेशी  1.25 221 

9 गरुुङ 1.47 307  9 शेपाय 1.10 195 

10 अन्य  4.27 890  10 मगर 1.01 179 

     11 अन्य  3.18 562 

 

मेलम्ची नगरपातलका, तसन्धपुाल्चोक  ईन्िावती गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 45343  0 जम्मा 100.00 28517 

1 तामाि 37.12 16833  1 तामाि 26.00 7414 

2 बाहनु पहाड  20.43 9265  2 बाहनु पहाड  15.02 4283 

3 के्षत्री  15.35 6962  3 के्षत्री  14.67 4184 
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मेलम्ची नगरपातलका, तसन्धपुाल्चोक  ईन्िावती गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

4 सन्यासी/दशनामी 5.50 2493  4 माझी  8.55 2439 

5 नेवार 3.69 1673  5 दनवुार  7.80 2225 

6 माझी  2.93 1329  6 नेवार 6.80 1938 

7 दनवुार  2.85 1294  7 सन्यासी/दशनामी 5.49 1567 

8 साकी 2.75 1248  8 मगर 3.79 1081 

9 कामी 2.57 1164  9 साकी 3.35 954 

10 दमाई/ढोली 2.27 1029  10 कामी 2.92 833 

11 अन्य  4.53 2053  11 अन्य  5.61 1599 

 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपातलका, तसन्धपुाल्चोक  बलेफी गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 46497  0 जम्मा 100.00 18909 

1 तामाि 23.20 10785  1 तामाि 31.93 6037 

2 के्षत्री  18.66 8678  2 के्षत्री  24.24 4584 

3 नेवार 18.30 8508  3 बाहनु पहाड  18.05 3414 

4 बाहनु पहाड  11.19 5202  4 नेवार 13.00 2459 

5 सन्यासी/दशनामी 9.48 4406  5 दमाई/ढोली 3.10 587 

6 माझी  4.60 2138  6 कामी 3.03 573 

7 कामी 4.05 1885  7 घततय/भजेुल 2.38 450 

8 मगर 3.03 1407  8 साकी 1.12 212 

9 दमाई/ढोली 2.21 1027  9 गरुुङ 0.60 114 

10 गरुुङ 1.08 503  10 माझी  0.54 102 

11 अन्य  4.21 1958  11 अन्य  1.99 377 

 

बाह्रतबसे नगरपातलका, तसन्धपुाल्चोक  तत्रपरुासनु्दरी गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 26535  0 जम्मा 100.00 13197 

1 तामाि 34.83 9243  1 थामी  26.19 3456 



279 
 

बाह्रतबसे नगरपातलका, तसन्धपुाल्चोक  तत्रपरुासनु्दरी गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

2 के्षत्री  25.80 6847  2 नेवार 25.63 3383 

3 नेवार 14.75 3915  3 के्षत्री  25.44 3357 

4 बाहनु पहाड  5.92 1571  4 बाहनु पहाड  4.79 632 

5 शेपाय 5.39 1429  5 कामी 3.85 508 

6 कामी 3.67 974  6 गरुुङ 3.79 500 

7 मगर 2.57 682  7 तामाि 2.68 354 

8 गरुुङ 1.77 469  8 पहरी  2.10 277 

9 थामी  1.62 430  9 दमाई/ढोली 1.69 223 

10 दमाई/ढोली 1.41 374  10 स्जरेल  1.33 176 

11 अन्य  2.26 601  11 अन्य  2.51 331 

 

तलसंि ुपािर गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक  सनुकोसी गाउाँपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 15133  0 जम्मा 100.00 17246 

1 तामाि 55.38 8381  1 के्षत्री  41.78 7206 

2 नेवार 22.34 3380  2 तामाि 16.48 2842 

3 के्षत्री  10.09 1527  3 बाहनु पहाड  11.04 1904 

4 बाहनु पहाड  3.44 521  4 पहरी  7.30 1259 

5 कामी 3.08 466  5 कामी 5.62 969 

6 दमाई/ढोली 3.01 455  6 साकी 3.88 669 

7 गरुुङ 1.13 171  7 माझी  3.12 538 

8 पहरी  0.51 77  8 नेवार 2.74 473 

9 साकी 0.22 34  9 घततय/भजेुल 2.11 364 

10 मगर 0.15 23  10 दमाई/ढोली 2.06 355 

11 अन्य  0.65 98  11 अन्य  3.87 667 
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गोसाईकुण्ड गाउाँपातलका, रसवुा  आमाछोठदङ्मो गाउाँपातलका, रसवुा 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 7143  0 जम्मा 100.00 5490 

1 तामाि 78.43 5602  1 तामाि 93.22 5118 

2 बाहनु पहाड  4.63 331  2 घले  2.37 130 

3 घले  3.96 283  3 कामी 1.55 85 

4 नेवार 3.21 229  4 नेवार 1.07 59 

5 के्षत्री  1.76 126  5 बाहनु पहाड  0.82 45 

6 कामी 1.53 109  6 अन्य  0.97 53 

7 ह्योल्मो 1.40 100      

8 मगर 1.29 92      

9 गरुुङ 0.92 66      

10 शेपाय 0.60 43      

11 अन्य  2.27 162      

 

उत्तरगया गाउाँपातलका, रसवुा  कातलका गाउाँपातलका, रसवुा 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 8255  0 जम्मा 100.00 9421 

1 तामाि 44.19 3648  1 तामाि 52.11 4909 

2 बाहनु पहाड  27.61 2279  2 बाहनु पहाड  36.05 3396 

3 गरुुङ 12.67 1046  3 दमाई/ढोली 3.00 283 

4 के्षत्री  4.46 368  4 के्षत्री  2.43 229 

5 मगर 2.73 225  5 नेवार 1.59 150 

6 कामी 2.33 192  6 कामी 1.55 146 

7 नेवार 1.97 163  7 मगर 1.44 136 

8 दमाई/ढोली 1.36 112  8 घले  0.89 84 

9 घले  1.32 109  9 गरुुङ 0.29 27 

10 बादी  0.64 53  10 घततय/भजेुल 0.14 13 

11 अन्य  0.73 60  11 अन्य  0.51 48 
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नौकुण्ड गाउाँपातलका, रसवुा 
क्र. सं. प्रमिु जातजातत जातजाततको प्रततशत जातजाततको सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 11824 

1 तामाि 85.00 10050 

2 घले  3.40 402 

3 नेवार 3.15 373 

4 बाहनु पहाड  2.99 354 

5 कामी 2.19 259 

6 गरुुङ 1.46 173 

7 के्षत्री  0.97 115 

8 मगर 0.36 42 

9 दमाई/ढोली 0.12 14 

10 अन्य  0.36 42 

 

रुबी भ्याली गाउाँपातलका, धाठदङ  ितनयाबास गाउाँपातलका, धाठदङ 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 9562  0 जम्मा 100.00 12749 

1 तामाि 74.12 7087  1 तामाि 88.19 11243 

2 घले  12.42 1188  2 कामी 4.22 538 

3 गरुुङ 7.90 755  3 मगर 2.76 352 

4 कामी 3.51 336  4 बाहनु पहाड  1.15 146 

5 दमाई/ढोली 0.73 70  5 गरुुङ 0.90 115 

6 दतलत अन्य  0.47 45  6 दमाई/ढोली 0.89 113 

7 बाहनु पहाड  0.41 39  7 के्षत्री  0.75 96 

8 के्षत्री  0.13 12  8 घततय/भजेुल 0.42 53 

9 अन्य  0.31 30  9 नेवार 0.38 48 

     10 साकी 0.09 11 
     11 अन्य  0.27 34 
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गिा जमनुा गाउाँपातलका, धाठदङ  तत्रपरुासनु्दरी गाउाँपातलका, धाठदङ 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 21784  0 जम्मा 100.00 22960 

1 तामाि 29.98 6531  1 के्षत्री  26.48 6079 

2 के्षत्री  18.90 4118  2 बाहनु पहाड  13.18 3026 

3 गरुुङ 13.68 2979  3 मगर 12.22 2806 

4 घले  11.36 2474  4 नेवार 9.92 2278 

5 बाहनु पहाड  6.73 1466  5 कुमाल 9.84 2259 

6 नेवार 4.92 1072  6 साकी 6.26 1438 

7 कामी 4.40 958  7 कामी 4.22 969 

8 मगर 4.33 943  8 दमाई/ढोली 3.62 832 

9 साकी 2.88 628  9 दराई  3.51 807 

10 दमाई/ढोली 1.93 421  10 सन्यासी/दशनामी 3.10 711 

11 अन्य  0.89 194  11 अन्य  7.64 1755 

 

नते्रावती डबजोङ गाउाँपातलका, धाठदङ  नीलकण्ि नगरपातलका, धाठदङ 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 12870  0 जम्मा 100.00 58515 

1 के्षत्री  11.47 1476  1 नेवार 17.58 10286 

2 बाहनु पहाड  5.86 754  2 बाहनु पहाड  16.42 9606 

3 मगर 5.83 750  3 गरुुङ 16.40 9595 

4 तामाि 48.89 6292  4 के्षत्री  11.96 6996 

5 नेवार 7.38 950  5 मगर 10.56 6178 

6 कामी 5.63 725  6 तामाि 7.74 4531 

7 गरुुङ 8.82 1135  7 साकी 6.45 3776 

8 दमाई/ढोली 2.84 365  8 कामी 4.14 2423 

9 बादी  0.14 18  9 दमाई/ढोली 2.74 1601 

10 घले  2.84 366  10 कुमाल 2.16 1261 

11 अन्य  0.30 39  11 अन्य  3.87 2262 
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ज्वालामिुी गाउाँपातलका, धाठदङ  तसद्धलेक गाउाँपातलका, धाठदङ 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 23966  0 जम्मा 100.00 23729 

1 बाहनु पहाड  19.64 4706  1 मगर 19.63 4659 

2 नेवार 17.30 4147  2 बाहनु पहाड  18.28 4338 

3 मगर 14.83 3555  3 नेवार 16.53 3922 

4 के्षत्री  13.90 3331  4 साकी 9.55 2265 

5 साकी 8.77 2103  5 के्षत्री  7.06 1676 

6 तामाि 5.73 1373  6 घले  6.16 1462 

7 गरुुङ 4.72 1130  7 कामी 4.97 1179 

8 कुमाल 4.44 1064  8 सन्यासी/दशनामी 4.21 1000 

9 कामी 3.90 935  9 दमाई/ढोली 3.78 898 

10 दमाई/ढोली 2.74 657  10 अन्य  9.82 2330 

11 अन्य  4.03 965      

 

बेनीघाट रोराि गाउाँपातलका, धाठदङ  गजरुी गाउाँपातलका, धाठदङ 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 31475  0 जम्मा 100.00 27084 

1 चेपांग/प्रजा  31.62 9953  1 तामाि 25.49 6903 

2 बाहनु पहाड  11.22 3532  2 के्षत्री  16.51 4471 

3 के्षत्री  10.47 3295  3 बाहनु पहाड  14.51 3930 

4 तामाि 10.18 3203  4 चेपांग/प्रजा  14.50 3927 

5 मगर 8.43 2654  5 नेवार 5.64 1527 

6 नेवार 7.00 2203  6 मगर 5.09 1378 

7 कामी 4.88 1536  7 कामी 4.40 1193 

8 गरुुङ 3.98 1254  8 साकी 4.28 1159 

9 दमाई/ढोली 2.86 901  9 दमाई/ढोली 2.86 775 

10 साकी 2.64 832  10 घततय/भजेुल 2.01 544 

11 अन्य  6.71 2112  11 अन्य  4.71 1277 
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गल्छी गाउाँपातलका, धाठदङ  थाके्र गाउाँपातलका, धाठदङ 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 25655  0 जम्मा 100.00 32914 

1 तामाि 22.38 5741  1 तामाि 35.88 11809 

2 बाहनु पहाड  18.39 4718  2 के्षत्री  21.00 6912 

3 के्षत्री  14.53 3728  3 बाहनु पहाड  19.28 6345 

4 मगर 12.21 3133  4 कामी 3.76 1239 

5 साकी 9.02 2315  5 मगर 3.42 1127 

6 नेवार 7.91 2030  6 नेवार 3.13 1029 

7 कामी 5.16 1323  7 राई 2.85 937 

8 घततय/भजेुल 3.08 791  8 दमाई/ढोली 2.25 739 

9 दमाई/ढोली 2.52 647  9 घततय/भजेुल 2.11 693 

10 दनवुार  1.07 274  10 चेपांग/प्रजा  1.50 493 

11 अन्य  3.72 955  11 अन्य  4.83 1591 

 

धनुीबेंशी नगरपातलका, धाठदङ 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत जातजाततको प्रततशत जातजाततको सङ्ग््या 
0 जम्मा 100.00 31029 

1 तामाि 28.12 8726 

2 बाहनु पहाड  24.26 7528 

3 के्षत्री  21.26 6596 

4 नेवार 6.41 1989 

5 साकी 4.46 1384 

6 मगर 3.03 939 

7 राई 2.93 909 

8 कामी 2.13 662 

9 दमाई/ढोली 1.60 495 

10 सन्यासी/दशनामी 1.48 458 

11 अन्य  4.33 1343 

 



285 
 

दपु्चेर्श्र गाउाँपातलका, नवुाकोट  तादी गाउाँपातलका, नवुाकोट 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 22106  0 जम्मा 100.00 17932 

1 तामाि 79.91 17665  1 तामाि 56.23 10084 

2 के्षत्री  10.10 2232  2 के्षत्री  15.64 2804 

3 कामी 2.33 516  3 बाहनु पहाड  12.74 2285 

4 बाहनु पहाड  1.62 359  4 नेवार 6.20 1112 

5 ह्योल्मो 1.62 358  5 कामी 3.60 646 

6 शेपाय 1.44 319  6 दमाई/ढोली 1.51 270 

7 दमाई/ढोली 1.22 269  7 दनवुार  1.22 218 

8 नेवार 0.73 161  8 गरुुङ 1.05 189 

9 गरुुङ 0.37 81  9 घततय/भजेुल 0.43 78 

10 साकी 0.16 36  10 शेपाय 0.42 75 

11 अन्य  0.50 110  11 अन्य  0.95 171 

 

सूययगढी गाउाँपातलका, नवुाकोट  ववदरु नगरपातलका, नवुाकोट 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 16800  0 जम्मा 100.00 54351 

1 तामाि 48.34 8121  1 बाहनु पहाड  22.43 12190 

2 बाहनु पहाड  16.07 2700  2 तामाि 19.64 10677 

3 के्षत्री  12.74 2140  3 के्षत्री  18.85 10247 

4 राई 4.79 805  4 नेवार 12.55 6822 

5 सन्यासी/दशनामी 4.64 779  5 कुमाल 4.43 2408 

6 मगर 3.74 629  6 कामी 4.11 2236 

7 कामी 2.32 389  7 मगर 3.78 2054 

8 गरुुङ 2.06 346  8 साकी 3.04 1654 

9 दमाई/ढोली 1.98 333  9 राई 2.76 1500 

10 नेवार 1.51 253  10 दमाई/ढोली 2.25 1222 

11 अन्य  1.82 305  11 अन्य  6.15 3341 
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वकस्पाि गाउाँपातलका, नवुाकोट  म्यागङ गाउाँपातलका, नवुाकोट 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 14861  0 जम्मा 100.00 13479 

1 तामाि 71.23 10585  1 तामाि 83.73 11286 

2 बाहनु पहाड  14.85 2207  2 कामी 5.19 700 

3 कामी 4.23 629  3 बाहनु पहाड  3.58 483 

4 घले  3.03 450  4 नेवार 2.37 320 

5 गरुुङ 2.90 431  5 मगर 1.30 175 

6 के्षत्री  2.39 355  6 घले  1.08 145 

7 दमाई/ढोली 0.73 108  7 सोनार 0.72 97 

8 नेवार 0.20 30  8 के्षत्री  0.56 76 

9 साकी 0.10 15  9 घततय/भजेुल 0.48 65 

10 अन्य  0.34 51  10 गरुुङ 0.40 54 

     11 अन्य  0.58 78 

 

 

तारकेर्श्र गाउाँपातलका, नवुाकोट  बेलकोटगढी नगरपातलका, नवुाकोट 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 15719  0 जम्मा 100.00 40698 

1 तामाि 38.14 5995  1 बाहनु पहाड  40.51 16486 

2 बाहनु पहाड  25.02 3933  2 तामाि 29.38 11959 

3 नेवार 11.23 1765  3 के्षत्री  8.59 3494 

4 के्षत्री  8.09 1272  4 नेवार 5.21 2122 

5 साकी 4.22 663  5 राई 4.49 1829 

6 कामी 4.14 650  6 कामी 2.76 1125 

7 मगर 3.59 565  7 दमाई/ढोली 2.60 1057 

8 दमाई/ढोली 1.68 264  8 मगर 2.27 924 

9 दतलत अन्य  1.04 163  9 साकी 1.94 789 

10 घततय/भजेुल 0.96 151  10 घततय/भजेुल 0.85 347 

11 अन्य  1.90 298  11 अन्य  1.39 566 
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तलि ुगाउाँपातलका, नवुाकोट  पन्चकन्या गाउाँपातलका, नवुाकोट 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 16852  0 जम्मा 100.00 15945 

1 राई 25.53 4303  1 तामाि 28.59 4558 

2 बाहनु पहाड  22.53 3796  2 के्षत्री  28.15 4489 

3 के्षत्री  13.92 2345  3 बाहनु पहाड  13.59 2167 

4 नेवार 12.00 2023  4 राई 7.61 1213 

5 तामाि 8.39 1414  5 नेवार 5.93 945 

6 मगर 7.65 1290  6 साकी 3.34 533 

7 साकी 3.74 630  7 कामी 2.75 439 

8 कामी 1.72 290  8 सन्यासी/दशनामी 2.50 398 

9 दमाई/ढोली 1.55 262  9 दमाई/ढोली 2.18 348 

10 बादी  0.68 114  10 मगर 1.49 237 

11 अन्य  2.28 385  11 अन्य  3.88 618 

 

स्शवपरुी गाउाँपातलका, नवुाकोट  ककनी गाउाँपातलका, नवुाकोट 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 20769  0 जम्मा 100.00 26263 

1 तामाि 55.79 11588  1 तामाि 55.75 14642 

2 के्षत्री  17.39 3611  2 बाहनु पहाड  15.90 4177 

3 बाहनु पहाड  7.61 1580  3 नेवार 14.39 3779 

4 नेवार 5.80 1205  4 के्षत्री  5.14 1349 

5 गरुुङ 4.22 877  5 कामी 2.09 548 

6 कामी 2.71 562  6 गरुुङ 1.33 349 

7 दमाई/ढोली 1.71 356  7 दमाई/ढोली 0.96 251 

8 मगर 1.44 300  8 राई 0.81 213 

9 साकी 0.85 176  9 सोनार 0.40 105 

10 घले  0.78 161  10 सनुवुार 0.30 79 

11 अन्य  1.70 353  11 अन्य  3.14 825 
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शङ्खरापरु नगरपातलका, कािमाण्डौं  कागरे्श्री मनोहरा नगरपातलका, कािमाण्डौं 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 25338  0 जम्मा 100.00 60237 

1 तामाि 35.14 8903  1 बाहनु पहाड  32.71 19706 

2 नेवार 25.07 6353  2 के्षत्री  31.96 19250 

3 के्षत्री  18.54 4698  3 नेवार 10.72 6455 

4 बाहनु पहाड  14.18 3594  4 तामाि 9.73 5863 

5 दतलत अन्य  1.41 358  5 मगर 2.45 1473 

6 कामी 0.78 197  6 राई 2.13 1281 

7 घततय/भजेुल 0.78 197  7 साकी 1.67 1008 

8 मगर 0.75 191  8 कामी 1.54 927 

9 गरुुङ 0.67 169  9 दमाई/ढोली 0.99 595 

10 दमाई/ढोली 0.58 146  10 गरुुङ 0.75 454 

11 अन्य  2.10 532  11 अन्य  5.35 3225 

 

गोकणेर्श्र नगरपातलका, कािमाण्डौं  बढुातनलकण्ि नगरपातलका, कािमाण्डौं 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 107351  0 जम्मा 100.00 107918 

1 तामाि 29.70 31885  1 के्षत्री  24.97 26943 

2 बाहनु पहाड  17.62 18913  2 बाहनु पहाड  22.16 23920 

3 के्षत्री  14.79 15878  3 नेवार 14.11 15228 

4 नेवार 12.15 13048  4 तामाि 12.12 13084 

5 शेपाय 4.37 4689  5 राई 4.64 5007 

6 राई 4.15 4456  6 मगर 4.12 4451 

7 मगर 3.79 4068  7 गरुुङ 3.80 4102 

8 कामी 1.97 2113  8 शेपाय 2.73 2949 

9 गरुुङ 1.47 1574  9 िकुरी 1.65 1781 

10 ह्योल्मो 1.01 1086  10 कामी 1.38 1493 

11 अन्य  8.98 9641  11 अन्य  8.30 8960 
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टोिा नगरपातलका, कािमाण्डौं  तारकेर्श्र नगरपातलका, कािमाण्डौं 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 99032  0 जम्मा 100.00 81443 

1 बाहनु पहाड  25.84 25592  1 बाहनु पहाड  31.56 25702 

2 के्षत्री  20.75 20553  2 के्षत्री  23.15 18854 

3 नेवार 18.12 17942  3 नेवार 15.51 12635 

4 तामाि 8.72 8638  4 तामाि 14.22 11580 

5 मगर 6.59 6527  5 मगर 3.82 3111 

6 गरुुङ 5.19 5139  6 गरुुङ 2.80 2278 

7 राई 2.89 2864  7 राई 1.94 1581 

8 िकुरी 1.28 1267  8 दमाई/ढोली 1.07 875 

9 थारु  1.22 1204  9 कामी 0.87 708 

10 कामी 1.05 1035  10 िकुरी 0.71 581 

11 अन्य  8.35 8271  11 अन्य  4.34 3538 

 

नागाजुयन नगरपातलका, कािमाण्डौं  कािमाण्डौ महानगरपातलका, कािमाण्डौं 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 67420  0 जम्मा 100.00 975453 

1 के्षत्री  23.58 15898  1 नेवार 24.72 241131 

2 बाहनु पहाड  21.95 14800  2 बाहनु पहाड  24.46 238590 

3 नेवार 17.53 11819  3 के्षत्री  18.03 175889 

4 तामाि 13.60 9170  4 तामाि 7.80 76066 

5 मगर 4.77 3219  5 मगर 3.77 36761 

6 सन्यासी/दशनामी 3.92 2641  6 गरुुङ 2.64 25780 

7 गरुुङ 3.33 2244  7 राई 2.12 20648 

8 िकुरी 1.57 1058  8 मसुलमान 1.82 17706 

9 राई 1.42 957  9 मारवाडी  1.31 12823 

10 थारु  1.06 713  10 थारु  1.22 11903 

11 अन्य  7.27 4901  11 अन्य  12.11 118156 
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कीततयपरु नगरपातलका, कािमाण्डौं  चन्िातगरी नगरपातलका, कािमाण्डौं 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 65602  0 जम्मा 100.00 85198 

1 नेवार 37.26 24441  1 नेवार 29.21 24884 

2 बाहनु पहाड  24.21 15883  2 के्षत्री  23.39 19929 

3 के्षत्री  20.38 13370  3 बाहनु पहाड  15.49 13198 

4 तामाि 5.21 3419  4 तामाि 10.99 9361 

5 मगर 2.95 1936  5 मगर 6.04 5150 

6 राई 1.26 828  6 सन्यासी/दशनामी 1.87 1595 

7 थारु  0.98 644  7 कामी 1.31 1113 

8 िकुरी 0.86 561  8 साकी 1.26 1070 

9 गरुुङ 0.76 496  9 राई 1.15 977 

10 यादव 0.68 447  10 गरुुङ 1.12 957 

11 अन्य  5.45 3577  11 अन्य  8.17 6964 

 

दस्क्षणकाली नगरपातलका, कािमाण्डौं 
क्र. सं. प्रमिु जातजातत जातजाततको प्रततशत जातजाततको सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 24297 

1 तामाि 28.18 6848 

2 के्षत्री  23.48 5704 

3 नेवार 23.42 5690 

4 बाहनु पहाड  10.29 2500 

5 मगर 4.19 1019 

6 कामी 1.95 474 

7 पहरी  1.57 381 

8 दमाई/ढोली 1.48 359 

9 साकी 1.43 347 

10 गरुुङ 0.91 221 

11 अन्य  3.10 754 
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चााँगनुारायण नगरपातलका, भक्तपरु  भक्तपरु नगरपातलका, भक्तपरु 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 55430  0 जम्मा 100.00 81748 

1 नेवार 29.47 16336  1 नेवार 79.24 64775 

2 के्षत्री  26.57 14729  2 तामाि 6.89 5633 

3 बाहनु पहाड  20.80 11528  3 के्षत्री  4.41 3605 

4 तामाि 10.88 6033  4 बाहनु पहाड  3.48 2844 

5 सन्यासी/दशनामी 3.05 1691  5 मगर 1.14 928 

6 मगर 1.77 982  6 राई 0.57 463 

7 दमाई/ढोली 1.00 553  7 कामी 0.45 369 

8 िकुरी 0.86 477  8 गरुुङ 0.35 287 

9 कामी 0.84 467  9 मसुलमान 0.30 246 

10 दतलत अन्य  0.84 464  10 थारु  0.29 241 

11 अन्य  3.91 2170  11 अन्य  2.88 2357 

 

मध्यपरु तथमी नगरपातलका, भक्तपरु  सूययववनायक नगरपातलका, भक्तपरु  

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 83036  0 जम्मा 100.00 78490 

1 नेवार 41.06 34094  1 के्षत्री  32.75 25708 

2 बाहनु पहाड  19.49 16184  2 नेवार 29.33 23025 

3 के्षत्री  17.58 14601  3 बाहनु पहाड  15.24 11963 

4 तामाि 8.13 6749  4 तामाि 10.70 8400 

5 मगर 2.77 2298  5 मगर 2.88 2262 

6 राई 2.18 1814  6 साकी 1.14 893 

7 मसुलमान 1.04 864  7 राई 1.03 806 

8 थारु  0.85 702  8 कामी 0.80 625 

9 सन्यासी/दशनामी 0.79 652  9 दमाई/ढोली 0.76 600 

10 गरुुङ 0.62 517  10 घततय/भजेुल 0.62 484 

11 अन्य  5.49 4561  11 अन्य  4.74 3724 
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महालक्ष्मी नगरपातलका, लतलतपरु  लतलतपरु महानगरपातलका, लतलतपरु 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 62172  0 जम्मा 100.00 284922 

1 नेवार 31.04 19301  1 नेवार 39.56 112721 

2 के्षत्री  28.69 17835  2 के्षत्री  15.86 45202 

3 बाहनु पहाड  13.47 8373  3 
बाहनु 
पहाड  

11.87 33812 

4 तामाि 7.93 4930  4 तामाि 8.25 23514 

5 मगर 4.67 2905  5 मगर 5.36 15274 

6 राई 2.43 1508  6 राई 3.50 9978 

7 थारु  1.45 900  7 गरुुङ 1.76 5005 

8 कामी 1.35 841  8 थारु  1.47 4189 

9 साकी 0.93 577  9 तलम्ब ु 1.28 3648 

10 दमाई/ढोली 0.71 441  10 कामी 1.03 2924 

11 अन्य  7.34 4561  11 अन्य  10.06 28655 

 

गोदावरी नगरपातलका, लतलतपरु  कोन्ज्योसोम गाउाँपातलका, लतलतपरु 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 78301  0 जम्मा 100.00 9709 

1 नेवार 28.59 22387  1 तामाि 75.78 7357 

2 के्षत्री  26.82 21004  2 बाहनु पहाड  13.91 1351 

3 तामाि 16.24 12718  3 के्षत्री  2.83 275 

4 बाहनु पहाड  10.77 8433  4 मगर 2.30 223 

5 पहरी  4.33 3391  5 नेवार 2.24 217 

6 मगर 2.65 2078  6 पहरी  1.44 140 

7 साकी 1.90 1491  7 कामी 0.68 66 

8 कामी 1.30 1018  8 सनुवुार 0.14 14 

9 दनवुार  1.09 850  9 दमाई/ढोली 0.12 12 

10 दमाई/ढोली 1.08 845  10 अन्य  0.56 54 

11 अन्य  5.22 4086      
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महाङ्काल गाउाँपातलका, लतलतपरु  बाग्मती गाउाँपातलका, लतलतपरु 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100 9453  0 जम्मा 100 13049 

1 बाहनु पहाड  48.05 4542  1 तामाि 58.6 7647 

2 तामाि 41.06 3881  2 बाहनु पहाड  23.21 3029 

3 के्षत्री  6.22 588  3 के्षत्री  7.32 955 

4 दमाई/ढोली 1.11 105  4 मगर 5.92 773 

5 ब्रह्म/ुबरामो 1.09 103  5 कामी 1.89 247 

6 कामी 0.78 74  6 घले  1.42 185 

7 सनुवुार 0.44 42  7 दमाई/ढोली 0.48 63 

8 नेवार 0.37 35  8 ब्रह्म/ुबरामो 0.26 34 

9 मगर 0.16 15  9 नेवार 0.18 24 

10 पहरी  0.13 12  10 दतलत अन्य  0.18 24 

11 अन्य  0.59 56  11 अन्य  0.52 68 

 

चौरीदेउराली गाउाँपातलका, काभ्र े  भमु्ल ुगाउाँपातलका, काभ्र े

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 20829  0 जम्मा 100.00 18916 

1 बाहनु पहाड  35.97 7492  1 तामाि 25.30 4785 

2 तामाि 30.04 6258  2 के्षत्री  22.78 4309 

3 के्षत्री  9.36 1950  3 पहरी  12.99 2458 

4 नेवार 7.54 1571  4 बाहनु पहाड  10.02 1896 

5 कामी 3.76 784  5 नेवार 7.23 1367 

6 सन्यासी/दशनामी 3.29 685  6 माझी  6.88 1301 

7 दमाई/ढोली 2.52 525  7 सन्यासी/दशनामी 4.01 759 

8 माझी  2.39 497  8 कामी 4.00 757 

9 पहरी  1.52 316  9 साकी 1.65 312 

10 साकी 1.09 226  10 अन्य  5.14 972 

11 अन्य  2.52 525      
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मण्डन देउपरु नगरपातलका, काभ्र े  बनपेा नगरपातलका, काभ्र े

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 32659  0 जम्मा 100.00 55628 

1 बाहनु पहाड  34.91 11401  1 नेवार 32.58 18122 

2 तामाि 27.59 9010  2 बाहनु पहाड  24.80 13795 

3 के्षत्री  10.36 3383  3 के्षत्री  20.51 11407 

4 नेवार 6.45 2107  4 तामाि 10.00 5565 

5 दनवुार  5.21 1701  5 मगर 2.18 1214 

6 साकी 3.01 983  6 साकी 1.73 964 

7 दमाई/ढोली 2.49 812  7 कामी 1.39 774 

8 कामी 2.43 792  8 घततय/भजेुल 1.36 758 

9 गरुुङ 1.32 431  9 दमाई/ढोली 1.12 623 

10 माझी  1.00 327  10 सन्यासी/दशनामी 0.73 405 

11 अन्य  5.24 1712  11 अन्य  3.60 2001 

 

धतुलिेल नगरपातलका, काभ्र े  पााँचिाल नगरपातलका, काभ्र े

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 32162  0 जम्मा 100.00 37997 

1 बाहनु पहाड  26.70 8587  1 बाहनु पहाड  25.69 9762 

2 तामाि 23.41 7530  2 तामाि 21.84 8300 

3 नेवार 19.09 6141  3 दनवुार  13.27 5041 

4 के्षत्री  16.35 5257  4 नेवार 11.27 4283 

5 साकी 2.91 937  5 के्षत्री  9.11 3460 

6 मगर 2.69 864  6 साकी 5.03 1911 

7 कामी 1.97 635  7 कामी 3.52 1336 

8 िकुरी 1.34 430  8 दमाई/ढोली 2.08 789 

9 दमाई/ढोली 1.31 422  9 सन्यासी/दशनामी 1.65 626 

10 घततय/भजेुल 0.90 289  10 मगर 1.55 590 

11 अन्य  3.33 1070  11 अन्य  5.00 1899 
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तेमाल गाउाँपातलका, काभ्र े  नमोबदु्ध नगरपातलका, काभ्र े

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 22712  0 जम्मा 100.00 29519 

1 तामाि 73.14 16612  1 तामाि 43.83 12938 

2 बाहनु पहाड  7.33 1665  2 बाहनु पहाड  24.81 7323 

3 मगर 5.72 1299  3 नेवार 12.00 3543 

4 के्षत्री  4.20 954  4 के्षत्री  8.10 2392 

5 नेवार 3.68 836  5 कामी 3.12 920 

6 कामी 2.62 595  6 साकी 2.95 871 

7 दमाई/ढोली 1.38 313  7 दमाई/ढोली 2.35 694 

8 माझी  0.76 173  8 मगर 0.94 278 

9 िकुरी 0.65 147  9 घततय/भजेुल 0.84 247 

10 सोनार 0.07 17  10 सन्यासी/दशनामी 0.34 101 

11 अन्य  0.44 101  11 अन्य  0.72 212 

 

पनौती नगरपातलका, काभ्र े  बेथानचोक गाउाँपातलका, काभ्र े

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100 46595  0 जम्मा 100 16777 

1 के्षत्री  27.69 12902  1 तामाि 52.92 8878 

2 बाहनु पहाड  27.24 12691  2 बाहनु पहाड  24.92 4180 

3 नेवार 18.6 8666  3 के्षत्री  7.82 1312 

4 तामाि 17.37 8095  4 नेवार 7.02 1177 

5 साकी 1.54 717  5 मगर 3.27 549 

6 दमाई/ढोली 1.36 636  6 कामी 2.29 384 

7 कामी 1.17 546  7 दमाई/ढोली 0.91 153 

8 घततय/भजेुल 1.02 476  8 घततय/भजेुल 0.38 64 

9 सन्यासी/दशनामी 0.79 370  9 सन्यासी/दशनामी 0.14 23 

10 पहरी  0.7 325  10 िकुरी 0.12 20 

11 अन्य  2.51 1171  11 अन्य  0.22 37 
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रोशी गाउाँपातलका, काभ्र े  महाभारत गाउाँपातलका, काभ्र े

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 28746  0 जम्मा 100.00 18283 

1 तामाि 59.40 17075  1 तामाि 69.88 12777 

2 मगर 12.89 3705  2 मगर 21.22 3880 

3 के्षत्री  6.45 1853  3 कामी 2.71 495 

4 बाहनु पहाड  5.33 1532  4 नेवार 2.61 478 

5 नेवार 4.61 1326  5 के्षत्री  1.12 205 

6 िकुरी 4.31 1240  6 माझी  1.04 190 

7 कामी 3.27 940  7 बाहनु पहाड  0.48 88 

8 घततय/भजेुल 0.91 263  8 साकी 0.42 76 

9 दतलत अन्य  0.90 260  9 अन्य  0.24 43 

10 दमाई/ढोली 0.68 196  10 दमाई/ढोली 0.14 26 

11 अन्य  1.24 356  11 पहरी  0.14 25 

 

िानीिोला गाउाँपातलका, काभ्र े

क्र. सं. प्रमिु जातजातत जातजाततको प्रततशत जातजाततको सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 14398 

1 तामाि 80.16 11541 

2 मगर 7.64 1100 

3 के्षत्री  4.72 679 

4 बाहनु पहाड  2.90 417 

5 कामी 1.25 180 

6 माझी  0.99 143 

7 पहरी  0.78 113 

8 गरुुङ 0.50 72 

9 दमाई/ढोली 0.36 52 

10 नेवार 0.26 38 

11 अन्य  0.44 63 
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उमाकुण्ड गाउाँपातलका, रामेछाप  गोकुलगिा गाउाँपातलका, रामेछाप 

क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 17601  0 जम्मा 100.00 20058 

1 के्षत्री  33.98 5981  1 के्षत्री  42.65 8555 

2 सनुवुार 20.64 3632  2 तामाि 14.26 2861 

3 शेपाय 12.14 2136  3 सनुवुार 10.72 2151 

4 तामाि 9.62 1693  4 शेपाय 8.09 1623 

5 नेवार 7.50 1320  5 बाहनु पहाड  3.89 781 

6 कामी 5.24 923  6 घततय/भजेुल 3.80 763 

7 दमाई/ढोली 3.55 624  7 साकी 3.40 682 

8 बाहनु पहाड  2.18 383  8 नेवार 3.30 662 

9 साकी 1.41 249  9 कामी 2.64 529 

10 मगर 1.24 219  10 ह्योल्मो 2.44 490 

11 अन्य  2.51 441  11 अन्य  4.79 961 

 

 

तलि ुतामाकोसी गाउाँपातलका, रामेछाप  रामेछाप नगरपातलका, रामेछाप 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 23109  0 जम्मा 100.00 28612 

1 के्षत्री  31.77 7342  1 नेवार 23.63 6761 

2 तामाि 23.57 5447  2 मगर 21.92 6271 

3 मगर 10.32 2385  3 के्षत्री  18.26 5225 

4 नेवार 10.05 2323  4 तामाि 15.16 4338 

5 सनुवुार 6.48 1498  5 सनुवुार 3.63 1040 

6 बाहनु पहाड  5.46 1262  6 कामी 3.33 953 

7 कामी 3.23 746  7 बाहनु पहाड  2.80 801 

8 साकी 2.71 626  8 हाय ु 2.64 754 

9 दमाई/ढोली 1.99 459  9 साकी 2.25 645 

10 घततय/भजेुल 1.65 382  10 दमाई/ढोली 1.92 548 

11 अन्य  2.77 639  11 अन्य  4.46 1276 
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मन्थली नगरपातलका, रामेछाप  िााँडादेवी गाउाँपातलका, रामेछाप 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 45416  0 जम्मा 100.00 25761 

1 के्षत्री  33.84 15370  1 के्षत्री  26.07 6717 

2 नेवार 12.91 5864  2 तामाि 26.05 6711 

3 तामाि 10.18 4624  3 नेवार 22.65 5835 

4 मगर 9.07 4117  4 मगर 7.23 1863 

5 माझी  7.58 3441  5 माझी  6.30 1623 

6 साकी 6.52 2962  6 कामी 2.92 752 

7 बाहनु पहाड  5.82 2645  7 दमाई/ढोली 2.65 682 

8 घततय/भजेुल 3.01 1365  8 बाहनु पहाड  2.27 586 

9 सन्यासी/दशनामी 2.69 1223  9 साकी 1.18 303 

10 कामी 2.60 1181  10 थामी  0.84 217 

11 दमाई/ढोली 2.64 1200  11 अन्य  1.83 472 

12 अन्य  3.14 1424      

 

दोरम्बा गाउाँपातलका, रामेछाप  सनुापती गाउाँपातलका, रामेछाप 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 22738  0 जम्मा 100.00 18128 

1 तामाि 29.62 6736  1 तामाि 34.85 6318 

2 मगर 24.88 5657  2 के्षत्री  20.06 3637 

3 नेवार 14.92 3393  3 नेवार 17.27 3130 

4 थामी  7.85 1784  4 बाहनु पहाड  9.43 1709 

5 बाहनु पहाड  6.88 1565  5 मगर 9.15 1659 

6 के्षत्री  5.15 1172  6 कामी 2.48 450 

7 कामी 4.31 980  7 दमाई/ढोली 2.07 375 

8 साकी 2.41 547  8 माझी  1.97 358 

9 पहरी  1.46 333  9 साकी 1.03 187 

10 दमाई/ढोली 1.31 298  10 घततय/भजेुल 0.70 126 

11 अन्य  1.20 273  11 अन्य  0.99 179 
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दधुौली नगरपातलका, तसन्धलुी  वफक्कल गाउाँपातलका, तसन्धलुी 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 65302  0 जम्मा 100.00 16968 

1 दनवुार  20.39 13313  1 मगर 20.95 3554 

2 के्षत्री  17.79 11617  2 सनुवुार 15.88 2694 

3 तामाि 14.16 9249  3 के्षत्री  12.58 2134 

4 मगर 10.54 6881  4 बाहनु पहाड  11.65 1976 

5 बाहनु पहाड  9.34 6100  5 कामी 8.36 1419 

6 सनुवुार 5.42 3537  6 साकी 5.39 915 

7 कामी 4.56 2979  7 राई 5.19 881 

8 मसुहर 2.83 1849  8 तामाि 5.06 859 

9 दमाई/ढोली 2.76 1803  9 नेवार 4.97 844 

10 माझी  2.35 1537  10 दमाई/ढोली 4.65 789 

11 अन्य  9.86 6437  11 अन्य  5.32 903 

 

तीनपाटन गाउाँपातलका, तसन्धलुी  गोलन्जोर गाउाँपातलका, तसन्धलुी 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 36405  0 जम्मा 100.00 19329 

1 मगर 34.20 12449  1 मगर 20.67 3996 

2 तामाि 14.90 5424  2 के्षत्री  18.38 3552 

3 के्षत्री  10.62 3865  3 साकी 10.84 2096 

4 बाहनु पहाड  10.13 3687  4 नेवार 9.74 1883 

5 नेवार 9.27 3373  5 बाहनु पहाड  7.41 1432 

6 साकी 5.66 2059  6 तामाि 6.60 1275 

7 कामी 5.04 1833  7 दमाई/ढोली 5.62 1087 

8 दमाई/ढोली 4.37 1592  8 घततय/भजेुल 4.24 820 

9 घततय/भजेुल 1.46 532  9 कामी 3.98 769 

10 माझी  1.15 417  10 िकुरी 2.97 574 

11 अन्य  3.22 1174  11 अन्य  9.55 1845 
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कमलामाई नगरपातलका, तसन्धलुी  सनुकोसी गाउाँपातलका, तसन्धलुी 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 64386  0 जम्मा 100.00 21473 

1 तामाि 21.90 14099  1 के्षत्री  18.80 4036 

2 के्षत्री  19.86 12786  2 तामाि 18.69 4014 

3 मगर 11.45 7373  3 मगर 13.31 2857 

4 नेवार 10.30 6633  4 नेवार 10.88 2337 

5 बाहनु पहाड  10.06 6477  5 बाहनु पहाड  10.87 2335 

6 कामी 4.71 3035  6 साकी 8.63 1853 

7 साकी 3.76 2419  7 दमाई/ढोली 4.79 1029 

8 माझी  3.53 2271  8 कामी 4.03 866 

9 दमाई/ढोली 3.22 2072  9 घततय/भजेुल 3.46 742 

10 अन्य  11.22 7221  10 माझी  1.98 426 

     11 अन्य  4.55 978 

 

ध्याङलेि गाउाँपातलका, तसन्धलुी  मररण गाउाँपातलका, तसन्धलुी 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 13761  0 जम्मा 100.00 27822 

1 तामाि 73.93 10174  1 तामाि 56.15 15622 

2 मगर 7.06 972  2 माझी  14.14 3934 

3 नेवार 5.80 798  3 मगर 12.53 3485 

4 कामी 3.30 454  4 के्षत्री  4.31 1200 

5 के्षत्री  3.02 415  5 कामी 3.98 1106 

6 थामी  2.38 328  6 नेवार 2.77 770 

7 सनुवुार 2.37 326  7 दमाई/ढोली 1.63 453 

8 दमाई/ढोली 0.62 86  8 बाहनु पहाड  1.58 440 

9 बाहनु पहाड  0.61 84  9 थामी  0.74 207 

10 मसुलमान 0.28 39  10 सन्यासी/दशनामी 0.58 162 

11 अन्य  0.62 85  11 अन्य  1.59 443 
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हररहरपरुगढी गाउाँपातलका, तसन्धलुी 
क्र. सं. प्रमिु जातजातत जातजाततको प्रततशत जातजाततको सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 27727 

1 तामाि 67.00 18577 

2 दनवुार  9.07 2516 

3 मगर 6.51 1806 

4 कामी 3.65 1013 

5 माझी  3.23 896 

6 राई 2.95 818 

7 पहरी  2.54 705 

8 के्षत्री  1.12 310 

9 नेवार 0.98 273 

10 बाहनु पहाड  0.90 249 

11 अन्य  2.03 564 

 

ईन्िसरोवर गाउाँपातलका, मकवानपरु  थाहा नगरपातलका, मकवानपरु 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 
जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 13809  0 जम्मा 100.00 41623 

1 तामाि 72.11 9957  1 तामाि 47.23 19657 

2 नेवार 8.53 1178  2 नेवार 20.11 8372 

3 के्षत्री  7.69 1062  3 के्षत्री  19.33 8045 

4 मगर 6.58 908  4 बाहनु पहाड  4.34 1806 

5 बाहनु पहाड  1.61 223  5 मगर 2.05 853 

6 हजाम/िाकुर  0.91 126  6 कामी 1.56 651 

7 कामी 0.88 121  7 गरुुङ 1.21 502 

8 दमाई/ढोली 0.39 54  8 िकुरी 1.19 496 

9 िकुरी 0.36 50  9 दमाई/ढोली 0.91 377 

10 सन्यासी/दशनामी 0.22 31  10 घततय/भजेुल 0.43 177 

11 अन्य  0.72 99  11 अन्य  1.65 687 
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कैलाश गाउाँपातलका, मकवानपरु  रास्क्सराि गाउाँपातलका, मकवानपरु 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 23922  0 जम्मा 100.00 26192 

1 तामाि 67.15 16063  1 तामाि 50.53 13235 

2 चेपांग/प्रजा  16.90 4044  2 चेपांग/प्रजा  37.41 9799 

3 के्षत्री  4.55 1089  3 के्षत्री  3.91 1025 

4 कामी 2.56 612  4 कामी 2.53 662 

5 मगर 2.38 569  5 िकुरी 1.78 465 

6 गरुुङ 2.13 510  6 मगर 1.70 446 

7 बाहनु पहाड  1.44 344  7 नेवार 0.66 174 

8 दमाई/ढोली 0.69 165  8 दमाई/ढोली 0.60 156 

9 घततय/भजेुल 0.55 131  9 बाहनु पहाड  0.23 59 

10 नेवार 0.41 99  10 अन्य  0.65 171 

11 सन्यासी/दशनामी 0.37 89      

12 अन्य  0.87 207      

 

मनहरी गाउाँपातलका, मकवानपरु  हेटौडा उपमहानगरपातलका, मकवानपरु 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 38399  0 जम्मा 100.00 152875 

1 तामाि 46.79 17966  1 तामाि 31.07 47494 

2 के्षत्री  13.02 5001  2 बाहनु पहाड  26.55 40589 

3 बाहनु पहाड  11.47 4403  3 के्षत्री  13.79 21078 

4 चेपांग/प्रजा  9.38 3602  4 नेवार 8.80 13460 

5 कामी 4.61 1770  5 मगर 4.32 6601 

6 राई 3.65 1401  6 कामी 3.14 4807 

7 मगर 2.76 1060  7 राई 1.99 3042 

8 नेवार 2.08 798  8 मसुलमान 0.98 1495 

9 सन्यासी/दशनामी 1.65 632  9 दमाई/ढोली 0.93 1416 

10 दमाई/ढोली 1.40 539  10 कथबातनया 0.87 1335 

11 अन्य  3.20 1227  11 अन्य  7.56 11558 
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भीमफेदी गाउाँपातलका, मकवानपरु  मकवानपरुगढी गाउाँपातलका, मकवानपरु 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 23344  0 जम्मा 100.00 25322 

1 तामाि 58.95 13761  1 तामाि 59.43 15048 

2 मगर 14.17 3307  2 बाहनु पहाड  26.08 6603 

3 बाहनु पहाड  7.32 1708  3 के्षत्री  6.99 1770 

4 के्षत्री  6.95 1623  4 कामी 2.27 574 

5 नेवार 3.35 781  5 मगर 2.21 559 

6 चेपांग/प्रजा  3.26 761  6 नेवार 1.39 353 

7 कामी 2.90 678  7 दमाई/ढोली 0.80 202 

8 दमाई/ढोली 0.67 157  8 गरुुङ 0.24 62 

9 राई 0.41 96  9 िकुरी 0.09 23 

10 गरुुङ 0.27 63  10 सनुवुार 0.09 22 

11 अन्य  1.75 409  11 अन्य  0.42 106 

 

बकैया गाउाँपातलका, मकवानपरु  बाग्मती गाउाँपातलका, मकवानपरु 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 39620  0 जम्मा 100.00 30495 

1 तामाि 73.29 29039  1 तामाि 60.50 18450 

2 बाहनु पहाड  5.98 2369  2 मगर 12.41 3785 

3 के्षत्री  5.84 2312  3 राई 8.28 2526 

4 माझी  3.35 1326  4 माझी  4.70 1434 

5 कामी 3.05 1207  5 पहरी  3.89 1187 

6 राई 2.08 824  6 कामी 3.23 986 

7 मगर 1.43 568  7 के्षत्री  1.97 601 

8 दनवुार  1.13 448  8 बाहनु पहाड  1.71 521 

9 घले  1.11 441  9 नेवार 1.61 491 

10 नेवार 0.38 151  10 दमाई/ढोली 0.74 226 

11 अन्य  2.36 935  11 अन्य  0.94 288 
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रािी नगरपातलका, स्चतवन  कातलका नगरपातलका, स्चतवन 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत 
जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 58107  0 जम्मा 100.00 42493 

1 बाहनु पहाड  22.01 12791  1 बाहनु पहाड  17.69 7517 

2 तामाि 18.79 10918  2 चेपांग/प्रजा  17.54 7452 

3 चेपांग/प्रजा  17.08 9923  3 तामाि 16.05 6821 

4 के्षत्री  8.92 5181  4 थारु  12.50 5313 

5 थारु  6.14 3568  5 के्षत्री  8.95 3804 

6 मगर 4.61 2680  6 नेवार 5.35 2272 

7 नेवार 4.42 2568  7 मगर 4.37 1855 

8 कामी 3.94 2292  8 गरुुङ 4.10 1742 

9 राई 2.80 1628  9 कामी 3.13 1331 

10 दमाई/ढोली 2.18 1265  10 कुमाल 2.93 1247 

11 अन्य  9.11 5293  11 अन्य  7.39 3139 

 

ईच्छाकामना गाउाँपातलका, स्चतवन  भरतपरु महानगरपातलका, स्चतवन 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 25002  0 जम्मा 100.00 280502 

1 चेपांग/प्रजा  33.41 8353  1 बाहनु पहाड  33.88 95028 

2 गरुुङ 26.75 6689  2 के्षत्री  12.28 34450 

3 मगर 11.99 2997  3 गरुुङ 8.66 24287 

4 बाहनु पहाड  4.80 1199  4 तामाि 6.27 17579 

5 के्षत्री  4.48 1121  5 नेवार 6.06 17007 

6 तामाि 3.94 985  6 थारु  6.02 16889 

7 कामी 3.16 791  7 कामी 5.62 15773 

8 नेवार 3.10 776  8 मगर 5.07 14214 

9 घततय/भजेुल 3.01 752  9 कुमाल 2.39 6717 

10 दमाई/ढोली 1.31 328  10 दमाई/ढोली 2.21 6199 

11 अन्य  4.04 1011  11 अन्य  11.54 32359 
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रत्ननगर नगरपातलका, स्चतवन  िैरहनी नगरपातलका, स्चतवन 

क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

 क्र. सं. प्रमिु 

जातजातत 

जातजाततको 
प्रततशत 

जातजाततको 
सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 69851  0 जम्मा 100.00 56094 

1 बाहनु पहाड  33.10 23121  1 थारु  27.13 15217 

2 थारु  17.70 12366  2 बाहनु पहाड  25.65 14389 

3 के्षत्री  12.45 8694  3 के्षत्री  14.14 7931 

4 तामाि 6.71 4689  4 दराई  5.23 2933 

5 नेवार 6.44 4495  5 तामाि 4.34 2436 

6 कामी 3.38 2359  6 मगर 4.28 2402 

7 मगर 2.90 2025  7 नेवार 4.04 2269 

8 गरुुङ 2.87 2003  8 कामी 3.00 1682 

9 मसुलमान 2.50 1745  9 गरुुङ 2.77 1555 

10 दमाई/ढोली 1.73 1206  10 दमाई/ढोली 1.69 950 

11 अन्य  10.23 7148  11 अन्य  7.72 4330 

 

माडी नगरपातलका, स्चतवन 

क्र. सं. प्रमिु जातजातत जातजाततको प्रततशत जातजाततको सङ्ग््या 

0 जम्मा 100.00 37683 

1 बाहनु पहाड  25.21 9499 

2 थारु  25.01 9426 

3 कामी 9.90 3730 

4 के्षत्री  7.35 2769 

5 तामाि 4.07 1532 

6 गरुुङ 3.51 1322 

7 दमाई/ढोली 3.13 1181 

8 चेपांग/प्रजा  3.08 1162 

9 बोटे  3.06 1152 

10 मगर 3.00 1131 

11 अन्य  12.68 4779 

 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ११ प्रमिु पााँच मातभृार्ा 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम पााँच प्रमिु मातभृार्ा र प्रततशत 

1 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

नेपाली कुमाल तामाङ घले नेवारी अन्य भार्ा 

95.19 1.19 1.29 0.64 0.49 1.19 

2 तलि ुगापा 
नेपाली राई तामाङ नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
90.91 3.88 3.55 1.24 0.11 0.30 

3 तामाकोसी गापा 
नेपाली सनुवुार तामाङ शेपाय माझी अन्य भार्ा 

87.44 5.33 4.20 1.37 0.87 0.80 

4 तसद्धलेक गापा 
नेपाली मगर तामाङ गरुुङ नेवारी अन्य भार्ा 
86.20 10.80 1.31 0.75 0.21 0.73 

5 ज्वालामूिी गापा 
नेपाली तामाङ मगर कुमाल नेवारी अन्य भार्ा 
83.63 5.55 6.05 2.11 2.17 0.50 

6 तनलकण्ि नपा 
नेपाली तामाङ गरुुङ मगर नेवारी अन्य भार्ा 
81.86 6.52 6.16 1.72 1.55 2.20 

7 
कागेर्श्री मनोहरा 
नपा 

नेपाली तामाङ नेवारी राई मैतथली अन्य भार्ा 
79.96 8.15 7.37 0.91 0.69 2.93 

8 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

नेपाली तामाङ पहरी नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
79.82 15.74 2.25 1.65 0.10 0.43 

9 मेलिु गापा 
नेपाली तामाङ थामी मगर नेवारी अन्य भार्ा 
78.65 18.82 1.07 0.81 0.30 0.34 

10 गल्छी गापा 
नेपाली तामाङ मगर भोजपरुी वहन्दी अन्य भार्ा 
78.53 19.05 0.99 0.30 0.23 0.88 

11 गोलन्जर गापा 
नेपाली मगर तामाङ हाय ु नेवारी अन्य भार्ा 
78.10 13.25 4.07 1.41 1.04 2.13 

12 
सनुकोसी  गापा 
(तसन्धलुी) 

नेपाली तामाङ नेवारी मगर हाय ु अन्य भार्ा 
77.92 18.41 1.63 0.74 0.53 0.77 

13 भरतपरु मनपा 
नेपाली थारू गरुुङ तामाङ भोजपरुी अन्य भार्ा 
77.79 5.20 4.26 3.53 1.66 7.56 

14 गजरुी गापा 
नेपाली तामाङ मगर चेपाङ भोजपरुी अन्य भार्ा 
77.39 20.52 0.49 0.34 0.21 1.05 

15 धनुीबेंशी नपा 
नेपाली तामाङ नेवारी मैतथली भोजपरुी अन्य भार्ा 
77.13 18.82 2.94 0.32 0.25 0.55 

16 ववदरु नपा 
नेपाली तामाङ नेवारी कुमाल मगर अन्य भार्ा 
75.78 14.79 4.42 2.19 0.49 2.33 
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17 पञ्चकन्या गापा 
नेपाली तामाङ नेवारी मैतथली शेपाय अन्य भार्ा 
72.93 24.38 2.20 0.09 0.05 0.36 

18 बेलकोटगढी नपा 
नेपाली तामाङ नेवारी मगर गरुुङ अन्य भार्ा 
72.89 25.65 0.51 0.30 0.21 0.43 

19 तारकेर्श्र नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ गरुुङ मगर अन्य भार्ा 
72.78 11.46 10.67 1.20 1.10 2.79 

20 मन्थली नपा 
नेपाली तामाङ माझी नेवारी मगर अन्य भार्ा 
71.83 9.68 7.18 5.27 3.99 2.06 

21 वैतेर्श्र गापा 
नेपाली तामाङ नेवारी स्जरेल शेपाय अन्य भार्ा 
71.31 20.85 3.71 2.14 1.37 0.61 

22 नागाजुयन नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ गरुुङ मैतथली अन्य भार्ा 
71.09 11.29 8.95 2.02 1.32 5.33 

23 टोिा नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ गरुुङ मैतथली अन्य भार्ा 
70.51 12.96 5.57 2.63 1.53 6.80 

24 बढुातनलकण्ि नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ शेपाय राई अन्य भार्ा 
70.49 9.59 8.76 2.23 2.04 6.89 

25 रत्ननगर नपा 
नेपाली थारू तामाङ भोजपरुी नेवारी अन्य भार्ा 
70.24 16.56 3.88 2.63 1.64 5.06 

26 गोकुलगिा गापा 
नेपाली तामाङ सनुवुार शेपाय हेल्मो/येल्मो अन्य भार्ा 
69.54 10.97 9.88 5.52 2.44 1.65 

27 शैलिु गापा 
नेपाली तामाङ नेवारी मैतथली शेपाय अन्य भार्ा 
68.84 30.59 0.14 0.07 0.08 0.28 

28 पनौती नपा 
नेपाली तामाङ नेवारी मैतथली भोजपरुी अन्य भार्ा 
68.61 16.35 14.10 0.17 0.11 0.67 

29 भीमेर्श्र नपा 
नेपाली तामाङ थामी नेवारी शेपाय अन्य भार्ा 
66.99 13.72 10.38 5.93 1.21 1.78 

30 कमलामाई नपा 
नेपाली तामाङ मगर नेवारी दनवुार अन्य भार्ा 
65.37 20.28 4.79 2.85 1.97 4.74 

31 भमु्ल ुगापा 
नेपाली तामाङ माझी नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
65.33 24.75 5.02 3.97 0.50 0.43 

32 थाके्र गापा 
नेपाली तामाङ नेवारी मैतथली चेपाङ अन्य भार्ा 
64.79 33.59 0.39 0.18 0.24 0.81 

33 
चौतारा सााँगाचोकगढी 
नपा 

नेपाली तामाङ नेवारी माझी मगर अन्य भार्ा 
64.76 22.54 11.45 0.47 0.25 0.53 
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34 सूययववनायक नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ मैतथली भोजपरुी अन्य भार्ा 
63.02 24.20 9.29 0.89 0.41 2.20 

35 चााँगनुारायण नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ मैतथली मगर अन्य भार्ा 
62.85 25.09 10.46 0.41 0.31 0.88 

36 चौंरीदेउराली गापा 
नेपाली तामाङ नेवारी माझी मैतथली अन्य भार्ा 
62.24 29.81 6.30 1.17 0.17 0.32 

37 हेटौडा उमनपा 
नेपाली तामाङ नेवारी भोजपरुी मैतथली अन्य भार्ा 
61.86 26.40 4.78 2.22 1.43 3.30 

38 मण्डनदेउपरु नपा 
नेपाली तामाङ दनवुार नेवारी राई अन्य भार्ा 
61.42 27.17 5.07 4.94 0.81 0.59 

39 कािमाण्डौं मनपा 
नेपाली नेवारी तामाङ मैतथली वहन्दी अन्य भार्ा 
61.26 19.00 5.55 2.82 1.81 9.57 

40 तारकेर्श्र गापा 
नेपाली तामाङ नेवारी गरुुङ मैतथली अन्य भार्ा 
61.18 36.16 1.94 0.22 0.13 0.36 

41 रािी नपा 
नेपाली चेपाङ तामाङ थारू नेवारी अन्य भार्ा 
61.00 15.44 12.80 6.07 0.89 3.80 

42 गौरीशङ्कर गापा 
नेपाली शेपाय तामाङ स्जरेल नेवारी अन्य भार्ा 
60.85 19.20 13.76 2.72 1.65 1.83 

43 चन्िातगरी नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ मैतथली मगर अन्य भार्ा 
60.69 24.71 7.75 1.71 1.27 3.86 

44 बलेफी गापा 
नेपाली तामाङ नेवारी मैतथली गरुुङ अन्य भार्ा 
60.56 31.02 7.58 0.19 0.20 0.45 

45 माडी नपा 
नेपाली थारू तामाङ भोजपरुी चेपाङ अन्य भार्ा 
60.49 24.49 3.01 2.57 2.58 6.86 

46 ईन्िावती गापा 
नेपाली तामाङ दनवुार नेवारी हेल्मो/येल्मो अन्य भार्ा 
60.29 25.65 7.79 3.53 1.06 1.68 

47 कातलन्चोक गापा 
नेपाली थामी तामाङ नेवारी शेपाय अन्य भार्ा 
60.21 33.97 3.85 1.02 0.51 0.44 

48 िैरहनी नपा 
नेपाली थारू दराई भोजपरुी तामाङ अन्य भार्ा 
60.15 25.77 4.86 2.11 2.73 4.38 

49 कातलका नपा 
नेपाली चेपाङ थारू तामाङ मगर अन्य भार्ा 
60.13 12.31 12.15 10.42 1.33 3.67 

50 वफक्कल गापा 
नेपाली मगर सनुवुार तामाङ वाम्बलेु अन्य भार्ा 
58.75 17.09 10.86 4.64 4.73 3.94 
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51 धतुलिेल नपा 
नेपाली तामाङ नेवारी मैतथली मगर अन्य भार्ा 
58.61 22.87 16.96 0.31 0.30 0.96 

52 महालक्ष्मी नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ मैतथली मगर अन्य भार्ा 
58.52 26.57 6.51 2.12 1.36 4.92 

53 ईच्छाकामना गापा 
नेपाली चेपाङ मगर गरुुङ तामाङ अन्य भार्ा 
58.46 21.84 7.37 7.14 1.86 3.32 

54 महाङ्काल गापा 
नेपाली तामाङ सनुवुार नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
58.20 40.60 0.38 0.33 0.15 0.34 

55 बेनीघाट रोराि गापा 
नेपाली चेपाङ तामाङ मगर गरुुङ अन्य भार्ा 
58.05 26.28 9.39 2.99 1.12 2.18 

56 पााँचिाल नपा 
नेपाली तामाङ दनवुार नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
57.68 20.95 11.65 8.61 0.26 0.85 

57 मेलम्ची नपा 
नेपाली तामाङ दनवुार नेवारी गरुुङ अन्य भार्ा 
57.55 35.35 2.56 2.29 0.94 1.31 

58 बनेपा नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ भोजपरुी मैतथली अन्य भार्ा 
57.00 30.62 9.62 0.57 0.61 1.57 

59 दस्क्षणकाली नपा 
नेपाली तामाङ नेवारी लाप्चा मगर अन्य भार्ा 
56.78 23.31 16.38 1.61 0.26 1.66 

60 
नेत्रावती डबजोङ 
गापा 

नेपाली तामाङ घले गरुुङ नेवारी अन्य भार्ा 
56.78 41.27 0.79 0.80 0.20 0.15 

61 तलि ुतामाकोसी गापा 
नेपाली तामाङ मगर सनुवुार नेवारी अन्य भार्ा 
56.61 23.06 7.15 6.41 4.35 2.42 

62 उमाकुण्ड गापा 
नेपाली सनुवुार शेपाय तामाङ नेवारी अन्य भार्ा 
55.87 20.24 11.19 7.14 3.96 1.60 

63 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

नेपाली थामी नेवारी तामाङ शेपाय अन्य भार्ा 
55.80 22.29 18.18 2.56 0.57 0.60 

64 बाह्रववसे नपा 
नेपाली मैतथली भोजपरुी थारू तामाङ अन्य भार्ा 
55.31 31.43 5.90 5.60 0.90 0.86 

65 सूययगढी गापा 
नेपाली तामाङ नेवारी गरुुङ मगर अन्य भार्ा 
55.13 42.84 0.93 0.45 0.27 0.38 

66 रामेछाप नपा 
नेपाली मगर तामाङ नेवारी सनुवुार अन्य भार्ा 
54.14 16.66 14.79 10.95 1.48 1.98 

67 कीततयपरु नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ मैतथली डोटेली अन्य भार्ा 
53.20 35.16 3.81 2.18 0.84 4.81 
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68 उत्तरगया गापा 
नेपाली तामाङ गरुुङ मैतथली नेवारी अन्य भार्ा 
52.74 43.57 2.81 0.22 0.17 0.48 

69 सनुापती गापा 
नेपाली तामाङ नेवारी माझी मगर अन्य भार्ा 
52.61 34.61 11.24 0.55 0.38 0.61 

70 िााँडादेवी गापा 
नेपाली तामाङ नेवारी माझी मगर अन्य भार्ा 
51.95 25.01 13.85 2.99 3.29 2.91 

71 दोरम्बा गापा 
नेपाली तामाङ थामी मगर नेवारी अन्य भार्ा 
51.86 29.40 7.81 4.94 3.47 2.52 

72 भोटेकोसी गापा 
नेपाली शेपाय तामाङ नेवारी मगर अन्य भार्ा 
51.69 27.94 12.04 5.26 0.43 2.65 

73 मध्यपरु तथमी नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ मैतथली भोजपरुी अन्य भार्ा 
50.47 36.48 6.27 1.94 0.62 4.23 

74 गोकणेर्श्र नपा 
नेपाली तामाङ नेवारी शेपाय राई अन्य भार्ा 
50.34 26.02 9.07 3.96 2.32 8.30 

75 गोदावरी नपा 
नेपाली नेवारी तामाङ पहरी दनवुार अन्य भार्ा 
49.73 27.54 15.31 2.42 1.05 3.94 

76 गिाजमनुा गापा 
नेपाली तामाङ गरुुङ घले नेवारी अन्य भार्ा 
49.04 29.98 11.40 9.23 0.19 0.16 

77 मनहरी गापा 
नेपाली तामाङ चेपाङ नेवारी मगर अन्य भार्ा 
47.61 43.81 5.83 0.94 0.81 1.01 

78 दधुौली नपा 
नेपाली दनवुार तामाङ मगर मैतथली अन्य भार्ा 
46.12 20.14 13.52 9.19 4.95 6.09 

79 तीनपाटन गापा 
नेपाली मगर तामाङ नेवारी माझी अन्य भार्ा 
45.43 32.58 14.35 5.69 0.79 1.16 

80 लतलतपरु मनपा 
नेपाली नेवारी तामाङ मैतथली भोजपरुी अन्य भार्ा 
44.95 35.22 6.16 3.35 1.45 8.87 

81 नमोबदु्ध नपा 
नेपाली तामाङ नेवारी मैतथली मगर अन्य भार्ा 
44.67 43.37 11.18 0.14 0.17 0.47 

82 स्जरी नपा 
नेपाली स्जरेल शेपाय तामाङ सनुवुार अन्य भार्ा 
43.90 21.39 16.78 10.64 4.61 2.67 

83 ववग ुगापा 
नेपाली तामाङ थामी शेपाय मगर अन्य भार्ा 
42.64 28.79 18.50 7.97 1.33 0.77 

84 शङ्खरापरु नपा 
नेपाली तामाङ नेवारी मैतथली राई अन्य भार्ा 
41.12 34.88 23.17 0.12 0.13 0.58 
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85 आमाछोठदङ्मो गापा 
तामाङ नेपाली नेवारी मैतथली थारू अन्य भार्ा 
95.23 2.84 0.98 0.36 0.05 0.53 

86 नौकुण्ड गापा 
तामाङ नेपाली गरुुङ मैतथली मगर अन्य भार्ा 
88.02 10.00 1.37 0.12 0.16 0.34 

87 ितनयाबास गापा 
तामाङ नेपाली गरुुङ मैतथली भोजपरुी अन्य भार्ा 
86.76 12.17 0.45 0.07 0.08 0.46 

88 रुवी भ्याली गापा 
तामाङ नेपाली गरुुङ नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
85.37 14.16 0.22 0.06 0.06 0.13 

89 म्यागङ गापा 
तामाङ नेपाली नेवारी मैतथली गरुुङ अन्य भार्ा 
84.32 13.92 0.74 0.22 0.31 0.49 

90 िानीिोला गापा 
तामाङ नेपाली मगर नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
79.78 17.14 2.59 0.22 0.06 0.20 

91 दपु्चेर्श्र गापा 
तामाङ नेपाली हेल्मो/येल्मो शेपाय गरुुङ अन्य भार्ा 
79.44 16.94 1.59 1.46 0.13 0.43 

92 कोन्ज्योसोम गापा 
तामाङ नेपाली मगर पहरी नेवारी अन्य भार्ा 
75.04 21.50 1.51 1.27 0.23 0.45 

93 घ्याङलेि गापा 
तामाङ नेपाली मगर नेवारी थामी अन्य भार्ा 
73.86 9.95 6.83 4.17 2.38 2.81 

94 बकैया गापा 
तामाङ नेपाली मगर भोजपरुी राई अन्य भार्ा 
73.12 25.38 0.45 0.29 0.26 0.49 

95 तेमाल गापा 
तामाङ नेपाली नेवारी मगर माझी अन्य भार्ा 
73.07 21.61 3.52 0.87 0.69 0.24 

96 वकस्पाङ गापा 
तामाङ नेपाली घले गरुुङ नेवारी अन्य भार्ा 
72.08 25.93 0.74 0.73 0.19 0.34 

97 ईन्िसरोबर गापा 
तामाङ नेपाली नेवारी मगर लाप्चा अन्य भार्ा 
71.58 18.71 6.45 1.80 1.06 0.41 

98 महाभारत गापा 
तामाङ मगर नेपाली नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
69.58 15.08 13.94 1.03 0.06 0.31 

99 गोसाईकुण्ड गापा 
तामाङ नेपाली ततबेतन शेपाय नेवारी अन्य भार्ा 
68.25 10.44 9.94 3.50 2.70 5.17 

100 कैलाश गापा 
तामाङ नेपाली चेपाङ गरुुङ मगर अन्य भार्ा 
67.01 16.16 14.43 1.50 0.41 0.50 

101 हररहरपरुगढी गापा 
तामाङ नेपाली दनवुार मगर राई अन्य भार्ा 
66.60 13.52 8.99 3.81 2.92 4.15 
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102 
बाग्मती  गापा 
(मकवानपरु) 

तामाङ नेपाली मगर राई माझी अन्य भार्ा 
60.41 21.59 7.53 5.91 2.25 2.32 

103 
पााँचपोिरी थाङपाल 
गापा 

तामाङ नेपाली हेल्मो/येल्मो नेवारी गरुुङ अन्य भार्ा 
59.40 28.66 5.10 3.82 0.96 2.06 

104 रोशी गापा 
तामाङ नेपाली मगर नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
59.07 32.43 4.61 3.40 0.13 0.37 

105 जगुल गापा 
तामाङ नेपाली शेपाय नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
58.67 34.38 3.61 3.01 0.12 0.22 

106 मकवानपरुगढी गापा 
तामाङ नेपाली मगर नेवारी मैतथली अन्य भार्ा 
58.65 39.30 1.13 0.43 0.09 0.40 

107 
बागमती गापा 
(लतततपरु) 

तामाङ नेपाली मगर मैतथली भोजपरुी अन्य भार्ा 
58.30 40.21 0.91 0.22 0.09 0.26 

108 मररण गापा 
तामाङ नेपाली मगर माझी नेवारी अन्य भार्ा 
56.07 19.21 11.50 8.45 1.84 2.93 

109 तादी गापा 
तामाङ नेपाली नेवारी गरुुङ शेपाय अन्य भार्ा 
55.88 40.07 2.73 0.47 0.42 0.43 

110 भीमफेदी गापा 
तामाङ नेपाली नेवारी चेपाङ मैतथली अन्य भार्ा 
55.35 39.84 1.60 1.35 0.59 1.28 

111 तलसङ्ख ुपािर गापा 
तामाङ नेपाली नेवारी मैतथली गरुुङ अन्य भार्ा 
54.79 34.63 9.96 0.21 0.09 0.32 

112 स्शवपरुी गापा 
तामाङ नेपाली नेवारी गरुुङ मैतथली अन्य भार्ा 
54.10 43.86 0.82 0.85 0.09 0.28 

113 ककनी गापा 
तामाङ नेपाली लाप्चा नेवारी गरुुङ अन्य भार्ा 
52.80 30.40 9.48 3.95 1.01 2.36 

114 बेथानचोक गापा 
तामाङ नेपाली नेवारी मगर बोटे अन्य भार्ा 
52.46 43.69 2.49 1.13 0.04 0.20 

115 रास्क्सराि गापा 
तामाङ चेपाङ नेपाली मगर भोजपरुी अन्य भार्ा 
50.44 35.98 11.58 1.47 0.15 0.39 

116 कातलका गापा 
तामाङ नेपाली मैतथली नेवारी मगर अन्य भार्ा 
49.24 50.01 0.18 0.16 0.05 0.36 

117 हेलम्ब ुगापा 
तामाङ नेपाली हेल्मो/येल्मो नेवारी शेपाय अन्य भार्ा 
47.98 30.20 18.50 1.17 0.99 1.16 

118 थाहा नपा 
तामाङ नेपाली नेवारी लाप्चा भोजपरुी अन्य भार्ा 
45.17 34.12 18.16 1.31 0.40 0.84 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम पााँच प्रमिु मातभृार्ा र प्रततशत 

119 भक्तपरु नपा 
नेवारी नेपाली तामाङ मैतथली भोजपरुी अन्य भार्ा 
77.23 13.22 6.46 0.88 0.45 1.77 

 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची १२ साक्षरता 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको साक्षरता 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम कुल साक्षरता दर परुूर् साक्षरता दार मवहला साक्षरता दर 

1 कािमाण्डौं मनपा 88.52 93.33 83.23 

2 कीततयपरु नपा 86.80 94.47 77.18 

3 टोिा नपा 86.76 92.90 80.35 

4 लतलतपरु मनपा 85.97 92.32 79.33 

5 नागाजुयन नपा 85.10 92.05 78.05 

6 बढुातनलकण्ि नपा 84.78 91.60 77.96 

7 मध्यपरु तथमी नपा 83.84 90.74 76.58 

8 तारकेर्श्र नपा 82.58 90.33 74.63 

9 महालक्ष्मी नपा 82.14 90.93 73.43 

10 सूययववनायक नपा 81.69 91.18 72.47 

11 कागेर्श्री मनोहरा नपा 81.49 89.74 73.30 

12 भरतपरु मनपा 81.44 87.93 75.60 

13 बनेपा नपा 81.32 90.38 72.71 

14 भक्तपरु नपा 81.21 89.98 72.42 

15 चन्िातगरी नपा 81.16 88.81 73.48 

16 गोकणेर्श्र नपा 78.92 86.98 70.93 

17 हेटौडा उमनपा 78.72 85.66 72.10 

18 चााँगनुारायण नपा 77.30 88.05 67.24 

19 रत्ननगर नपा 77.20 84.48 70.69 

20 पनौती नपा 76.31 86.85 67.22 

21 दस्क्षणकाली नपा 75.19 85.04 65.89 

22 गोदावरी नपा 75.01 85.45 65.10 

23 धतुलिेल नपा 74.86 85.27 65.36 

24 िैरहनी नपा 74.25 81.82 67.81 

25 शङ्खरापरु नपा 71.88 82.08 62.29 

26 महाङ्काल गापा 71.19 80.68 62.37 

27 रािी नपा 70.07 76.48 64.31 

28 पााँचिाल नपा 70.04 80.29 61.00 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम कुल साक्षरता दर परुूर् साक्षरता दार मवहला साक्षरता दर 

29 ववदरु नपा 69.78 79.11 61.85 

30 माडी नपा 69.66 77.35 63.56 

औसत 82.90 89.92 75.84 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको साक्षरता 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम कुल साक्षरता दर परुूर् साक्षरता दार मवहला साक्षरता दर 

31 मकवानपरुगढी गापा 69.13 76.33 62.38 

32 बागमती गापा (लतलतपरु) 69.00 78.17 60.01 

33 भीमेर्श्र नपा 68.91 79.62 59.88 

34 कातलका नपा 68.89 76.34 62.19 

35 कमलामाई नपा 68.49 77.25 60.78 

36 नमोबदु्ध नपा 67.71 78.05 59.05 

37 बेथानचोक गापा 67.50 77.42 59.24 

38 थाहा नपा 66.59 75.66 58.43 

39 तामाकोसी गापा 66.56 76.99 57.67 

40 भीमफेदी गापा 66.43 75.08 58.54 

41 तलसङ्खु पािर गापा 66.29 75.74 58.05 

42 बलेफी गापा 66.04 74.65 58.27 

43 तनलकण्ि नपा 65.70 74.39 58.68 

44 मण्डनदेउपरु नपा 65.50 74.92 57.28 

45 मनहरी गापा 65.42 72.19 59.22 

46 थाके्र गापा 65.23 73.40 57.54 

47 तीनपाटन गापा 65.01 73.53 57.37 

48 गोकुलगिा गापा 64.99 75.74 55.88 

49 गल्छी गापा 64.84 71.57 58.66 

50 मन्थली नपा 64.49 75.63 55.20 

51 धनुीबेंशी नपा 64.42 73.47 55.81 

52 तसद्धलेक गापा 64.41 71.89 58.12 

53 तेमाल गापा 64.31 73.11 56.70 

54 रोशी गापा 64.24 73.85 55.80 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम कुल साक्षरता दर परुूर् साक्षरता दार मवहला साक्षरता दर 

55 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 64.04 74.04 56.47 

56 तलि ुतामाकोसी गापा 63.90 73.09 56.23 

57 तलि ुगापा 63.45 73.69 54.68 

58 ईच्छाकामना गापा 63.33 69.79 56.88 

59 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 63.23 72.05 55.92 

60 उमाकुण्ड गापा 63.21 71.18 56.29 

औसत 65.81 74.67 58.05 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको साक्षरता 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम कुल साक्षरता दर परुूर् साक्षरता दार मवहला साक्षरता दर 

61 वैतेर्श्र गापा 63.04 74.14 53.91 

62 बेनीघाट रोराि गापा 62.92 69.82 56.10 

63 बाह्रववसे नपा 62.76 70.97 55.05 

64 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 62.69 71.34 55.52 

65 रामेछाप नपा 62.62 72.52 54.69 

66 कातलन्चोक गापा 62.59 72.01 54.07 

67 बेलकोटगढी नपा 62.43 70.82 54.73 

68 नेत्रावती डबजोङ गापा 62.41 70.01 56.68 

69 िााँडादेवी गापा 61.63 72.87 52.28 

70 स्जरी नपा 61.51 71.76 52.92 

71 ईन्िसरोबर गापा 61.07 69.22 53.85 

72 पञ्चकन्या गापा 60.94 68.92 53.56 

73 ज्वालामूिी गापा 60.49 68.70 54.19 

74 िानीिोला गापा 60.26 69.12 51.74 

75 गोलन्जोर गापा 60.24 69.59 51.40 

76 ककनी गापा 60.06 68.61 51.81 

77 शैलङु गापा 59.90 70.60 51.42 

78 ितनयाबास गापा 59.79 67.58 53.29 

79 मेलङु गापा 59.76 70.86 51.01 

80 उत्तरगया गापा 59.71 67.03 53.44 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम कुल साक्षरता दर परुूर् साक्षरता दार मवहला साक्षरता दर 

81 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 59.70 66.28 53.89 

82 गिाजमनुा गापा 59.68 69.55 52.23 

83 मेलम्ची नपा 59.66 69.05 51.07 

84 भोटेकोसी गापा 59.45 68.93 49.68 

85 कोन्ज्योसोम गापा 59.01 69.53 49.60 

86 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 58.94 69.62 49.84 

87 सनुापती गापा 58.72 68.97 50.09 

88 चौंरीदेउराली गापा 58.63 68.18 50.82 

89 वफक्कल गापा 58.60 66.25 51.54 

90 ईन्िावती गापा 58.47 67.83 50.33 

औसत 60.72 69.86 52.75 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहको साक्षरता 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम कुल साक्षरता दर परुूर् साक्षरता दार मवहला साक्षरता दर 

91 स्शवपरुी गापा 58.36 65.77 51.90 

92 दधुौली नपा 58.29 67.19 50.40 

93 ववग ुगापा 58.28 68.18 49.18 

94 भमु्ल ुगापा 58.13 67.00 50.47 

95 महाभारत गापा 57.44 65.58 49.76 

96 गजरुी गापा 57.43 63.48 51.65 

97 गोसाईकुण्ड गापा 57.32 66.68 47.32 

98 गौरीशङ्कर गापा 56.71 67.60 46.83 

99 वकस्पाङ गापा 56.54 64.09 49.99 

100 तारकेर्श्र गापा 56.36 63.01 51.08 

101 बकैया गापा 56.26 63.42 49.68 

102 कातलका गापा 56.20 62.36 50.61 

103 सूययगढी गापा 54.53 62.56 46.92 

104 मररण गापा 54.45 64.15 45.73 

105 रास्क्सराि गापा 54.15 60.68 47.63 

106 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 54.03 63.14 45.68 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम कुल साक्षरता दर परुूर् साक्षरता दार मवहला साक्षरता दर 

107 दोरम्बा गापा 54.02 64.36 45.64 

108 म्यागङ गापा 54.01 61.70 47.79 

109 हेलम्ब ुगापा 52.82 59.11 46.94 

110 कैलाश गापा 50.94 57.17 44.74 

111 हररहरपरुगढी गापा 50.58 60.42 41.63 

112 जगुल गापा 49.91 57.04 42.91 

113 तादी गापा 49.52 56.63 42.44 

114 घ्याङलेि गापा 49.08 58.53 40.89 

115 आमाछोठदङ्मो गापा 46.75 51.47 42.19 

116 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 46.03 52.86 38.89 

117 रुवी भ्याली गापा 45.29 54.10 37.76 

118 दपु्चेर्श्र गापा 44.63 51.67 37.49 

119 नौकुण्ड गापा 43.39 49.40 37.74 

औसत 53.89 61.81 46.61 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची १३ एसएलसी मतुनदेस्ि १०+२ सम्मको शैस्क्षक उपलस्ब्ध 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको एसएलसी मतुनदेस्ि 10+2 सम्मको शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम एसएलसी मतुन % एसएलसी  % १०+२ % 
अनौपचाररक स्शक्षा 

% 

1 कैलाश गापा 91.63 2.65 1.11 3.77 

2 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 90.43 3.19 1.72 3.77 

3 रास्क्सराि गापा 90.30 2.81 1.13 5.21 

4 नौकुण्ड गापा 90.28 5.15 1.84 1.18 

5 महाभारत गापा 89.44 3.43 1.46 3.93 

6 बकैया गापा 89.34 3.43 1.77 4.72 

7 आमाछोठदङ्मो गापा 88.20 4.65 4.12 1.84 

8 भीमफेदी गापा 87.43 5.79 2.67 3.04 

9 रुवी भ्याली गापा 87.07 3.44 1.52 6.81 

10 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 86.78 5.18 2.62 3.19 

11 मनहरी गापा 86.61 4.88 2.49 5.10 

12 िानीिोला गापा 86.61 4.19 2.04 5.14 

13 गौरीशङ्कर गापा 86.47 4.88 2.80 4.79 

14 हररहरपरुगढी गापा 86.04 5.04 1.28 6.93 

15 घ्याङलेि गापा 85.16 4.16 2.84 6.66 

16 जगुल गापा 85.07 3.92 2.27 7.72 

17 मकवानपरुगढी गापा 84.65 5.92 2.86 5.50 

18 शैलङु गापा 84.44 6.92 2.41 5.09 

19 थाके्र गापा 84.29 7.01 3.05 4.12 

20 ितनयाबास गापा 84.28 5.03 1.60 7.64 

21 तारकेर्श्र गापा 84.17 6.15 2.89 5.15 

22 ववग ुगापा 84.05 2.85 1.75 10.32 

23 दोरम्बा गापा 84.01 6.11 3.45 4.16 

24 मेलङु गापा 83.98 6.70 3.16 4.43 

25 गजरुी गापा 83.88 7.45 3.76 3.09 

26 ईन्िावती गापा 83.45 5.56 2.91 6.68 

27 मररण गापा 83.36 6.01 2.32 6.80 

28 स्जरी नपा 83.00 5.80 5.43 3.93 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम एसएलसी मतुन % एसएलसी  % १०+२ % 
अनौपचाररक स्शक्षा 

% 

29 गल्छी गापा 82.95 6.55 3.04 5.96 

30 ईन्िसरोबर गापा 82.86 4.29 1.80 10.11 

औसत 85.97 5.09 2.46 5.20 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको एसएलसी मतुनदेस्ि 10+2 सम्मको शैस्क्षक उपलस्ब्ध 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम एसएलसी मतुन एसएलसी १०+२ अनौपचाररक स्शक्षा 

31 दपु्चेर्श्र गापा 82.79 3.77 1.83 10.28 

32 गिाजमनुा गापा 82.65 6.80 2.00 6.92 

33 रोशी गापा 82.54 6.05 2.27 7.59 

34 बागमती गापा (लतलतपरु) 82.44 6.98 3.58 5.41 

35 बेनीघाट रोराि गापा 82.38 5.93 3.10 6.91 

36 दधुौली नपा 82.32 8.76 3.39 4.04 

37 ईच्छाकामना गापा 82.04 4.55 3.33 8.90 

38 नेत्रावती डबजोङ गापा 81.97 6.58 2.60 7.79 

39 तसद्धलेक गापा 81.83 7.14 3.06 6.45 

40 ज्वालामूिी गापा 81.80 7.53 3.26 5.81 

41 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 81.79 8.49 3.95 3.68 

42 कातलन्चोक गापा 81.48 5.62 3.44 7.76 

43 तादी गापा 81.44 7.87 3.59 3.60 

44 बेथानचोक गापा 81.34 7.02 4.11 5.32 

45 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 81.30 10.89 4.10 2.12 

46 माडी नपा 81.14 8.07 3.05 6.56 

47 थाहा नपा 80.92 6.10 2.39 9.16 

48 धनुीबेंशी नपा 80.71 8.12 5.52 2.73 

49 कोन्ज्योसोम गापा 80.48 6.90 4.37 6.54 

50 तनलकण्ि नपा 80.15 8.89 4.90 3.56 

51 गोकुलगिा गापा 80.06 6.77 4.16 7.25 

52 वकस्पाङ गापा 80.05 6.08 3.05 9.37 

53 कातलका नपा 80.04 8.03 4.07 5.79 

54 िााँडादेवी गापा 79.94 7.78 4.01 6.02 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम एसएलसी मतुन एसएलसी १०+२ अनौपचाररक स्शक्षा 
55 वैतेर्श्र गापा 79.92 8.36 5.53 4.42 

56 हेलम्ब ुगापा 79.92 5.14 3.78 9.06 

57 मेलम्ची नपा 79.92 6.94 4.08 6.64 

58 तीनपाटन गापा 79.71 8.01 4.62 5.78 

59 गोलन्जोर गापा 79.68 8.96 4.29 5.33 

60 सनुापती गापा 79.68 9.67 3.96 4.53 

औसत 81.03 7.44 3.70 5.96 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको एसएलसी मतुनदेस्ि 10+2 सम्मको शैस्क्षक उपलस्ब्ध 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम एसएलसी मतुन एसएलसी १०+२ अनौपचाररक स्शक्षा 

61 तेमाल गापा 79.63 7.03 3.15 9.10 

62 स्शवपरुी गापा 79.58 6.01 3.13 9.17 

63 ककनी गापा 79.40 5.31 4.55 6.03 

64 उमाकुण्ड गापा 79.38 6.32 3.69 8.96 

65 वफक्कल गापा 79.35 7.26 3.67 8.04 

66 रामेछाप नपा 79.33 7.42 4.45 6.92 

67 म्यागङ गापा 79.14 5.94 3.45 10.20 

68 तामाकोसी गापा 79.14 8.31 5.07 5.25 

69 चौंरीदेउराली गापा 79.07 10.11 4.27 4.54 

70 उत्तरगया गापा 79.06 10.35 5.89 2.48 

71 बाह्रववसे नपा 78.75 7.22 4.20 8.12 

72 भमु्ल ुगापा 78.73 9.15 3.98 6.10 

73 महाङ्काल गापा 78.55 8.71 6.64 3.61 

74 तलि ुगापा 78.37 7.61 4.76 7.11 

75 मण्डनदेउपरु नपा 77.82 8.69 4.47 7.19 

76 भोटेकोसी गापा 77.82 4.61 3.20 12.79 

77 पञ्चकन्या गापा 77.08 7.50 3.93 7.59 

78 रािी नपा 77.04 9.35 4.50 7.32 

79 कातलका गापा 76.63 8.60 7.66 3.95 

80 सूययगढी गापा 76.50 5.25 3.21 11.67 



322 
 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम एसएलसी मतुन एसएलसी १०+२ अनौपचाररक स्शक्षा 

81 गोसाईकुण्ड गापा 76.25 11.52 5.93 2.17 

82 बेलकोटगढी नपा 75.99 8.73 4.73 7.01 

83 तलि ुतामाकोसी गापा 75.73 5.98 3.31 13.07 

84 मन्थली नपा 75.23 9.03 5.33 7.24 

85 नमोबदु्ध नपा 75.04 9.32 4.15 9.27 

86 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

75.02 4.52 2.61 16.45 

87 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 74.11 8.04 4.71 10.78 

88 पााँचिाल नपा 73.94 10.05 5.84 7.08 

89 कमलामाई नपा 72.98 13.13 6.15 4.62 

90 बलेफी गापा 71.91 8.84 5.39 11.99 

औसत 76.61 8.51 4.63 7.81 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहको एसएलसी मतुनदेस्ि 10+2 सम्मको शैस्क्षक उपलस्ब्ध 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम एसएलसी मतुन एसएलसी १०+२ अनौपचाररक स्शक्षा 

91 िैरहनी नपा 71.74 12.66 7.57 4.64 

92 भीमेर्श्र नपा 71.42 11.82 6.46 6.55 

93 तलसङ्खु पािर गापा 70.18 10.17 3.92 14.40 

94 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

69.97 9.40 4.71 13.79 

95 शङ्खरापरु नपा 69.78 11.13 8.04 6.63 

96 ववदरु नपा 69.55 10.80 7.07 8.59 

97 पनौती नपा 69.19 12.47 7.69 5.98 

98 हेटौडा उमनपा 67.42 12.54 8.68 6.17 

99 धतुलिेल नपा 66.59 13.36 9.49 5.96 

100 रत्ननगर नपा 66.13 13.85 8.91 6.28 

101 दस्क्षणकाली नपा 65.63 12.14 9.39 8.72 

102 भरतपरु मनपा 65.34 14.14 9.70 5.01 

103 चााँगनुारायण नपा 64.52 13.27 10.82 5.55 

104 गोकणेर्श्र नपा 63.47 14.02 11.52 3.55 

105 गोदावरी नपा 62.99 12.24 11.39 6.28 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम एसएलसी मतुन एसएलसी १०+२ अनौपचाररक स्शक्षा 

106 बनेपा नपा 61.74 14.44 11.24 6.28 

107 चन्िातगरी नपा 60.34 14.32 12.48 4.07 

108 भक्तपरु नपा 59.03 14.96 13.08 4.43 

109 तारकेर्श्र नपा 57.28 14.55 14.51 5.08 

110 सूययववनायक नपा 56.35 16.62 13.19 3.80 

111 कागेर्श्री मनोहरा नपा 55.96 15.60 13.48 6.23 

112 बढुातनलकण्ि नपा 53.68 15.56 14.46 4.32 

113 टोिा नपा 53.49 16.98 15.07 2.25 

114 महालक्ष्मी नपा 53.43 16.87 14.24 5.18 

115 नागाजुयन नपा 53.39 13.98 15.50 4.53 

116 मध्यपरु तथमी नपा 52.44 15.13 15.84 3.73 

117 लतलतपरु मनपा 48.84 14.74 16.18 4.33 

118 कािमाण्डौं मनपा 45.09 15.85 17.89 2.97 

119 कीततयपरु नपा 39.41 12.68 16.59 5.07 

औसत 54.57 14.73 14.10 4.37 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

 
 
  



324 
 

अनसूुची १४ उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्ध 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्धको अवस्था 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम स्नातक तह % 
स्नातकोत्तर तह  

% 
पीएचडी तह % 

शैस्क्षक तह उल्लेि 
नभएको % 

1 कीततयपरु नपा 17.77 7.90 0.29 0.27 

2 कािमाण्डौं मनपा 12.15 5.36 0.18 0.42 

3 लतलतपरु मनपा 10.55 4.79 0.21 0.29 

4 मध्यपरु तथमी नपा 8.43 3.87 0.10 0.42 

5 नागाजुयन नपा 8.41 3.56 0.13 0.45 

6 टोिा नपा 8.12 3.66 0.10 0.25 

7 बढुातनलकण्ि नपा 7.81 3.67 0.12 0.35 

8 महालक्ष्मी नपा 7.11 2.53 0.08 0.49 

9 सूययववनायक नपा 6.91 2.57 0.07 0.44 

10 कागेर्श्री मनोहरा नपा 6.13 1.97 0.04 0.58 

11 चन्िातगरी नपा 6.10 2.14 0.10 0.39 

12 तारकेर्श्र नपा 5.99 2.13 0.02 0.40 

13 भक्तपरु नपा 5.85 1.86 0.06 0.67 

14 गोकणेर्श्र नपा 4.91 1.65 0.07 0.73 

15 गोदावरी नपा 4.86 1.52 0.06 0.62 

16 बनेपा नपा 4.42 1.23 0.05 0.59 

17 भरतपरु मनपा 3.97 1.42 0.04 0.30 

18 चााँगनुारायण नपा 3.84 0.96 0.04 1.01 

19 हेटौडा उमनपा 3.58 1.17 0.04 0.32 

20 रत्ननगर नपा 3.30 0.91 0.02 0.52 

21 पनौती नपा 3.07 0.65 0.01 0.93 

22 शङ्खरापरु नपा 2.96 0.46 0.05 1.05 

23 धतुलिेल नपा 2.85 1.05 0.07 0.68 

24 दस्क्षणकाली नपा 2.83 0.71 0.03 0.58 

25 ववदरु नपा 2.55 0.67 0.01 0.76 

26 भीमेर्श्र नपा 2.51 0.78 0.01 0.45 

27 िैरहनी नपा 2.23 0.59 0.00 0.55 

28 कमलामाई नपा 2.14 0.73 0.01 0.25 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम स्नातक तह % 
स्नातकोत्तर तह  

% 
पीएचडी तह % 

शैस्क्षक तह उल्लेि 
नभएको % 

29 गोसाईकुण्ड गापा 2.09 1.28 0.05 1.05 

30 कातलका गापा 1.93 0.46 0.00 1.08 

औसत 8.13 3.38 0.12 0.44 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्धको अवस्था 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम स्नातक तह % 
स्नातकोत्तर तह  

% 
पीएचडी तह % 

शैस्क्षक तह उल्लेि 
नभएको % 

31 मन्थली नपा 1.91 0.53 0.01 0.75 

32 उत्तरगया गापा 1.75 0.09 0.00 0.88 

33 बेलकोटगढी नपा 1.71 0.28 0.00 1.58 

34 महाङ्काल गापा 1.69 0.51 0.00 0.54 

35 पााँचिाल नपा 1.66 0.47 0.03 0.94 

36 तनलकण्ि नपा 1.63 0.56 0.01 0.29 

37 धनुीबेंशी नपा 1.56 0.35 0.02 1.02 

38 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 1.35 0.47 0.00 0.48 

39 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 1.29 0.63 0.01 0.45 

40 कातलका नपा 1.29 0.28 0.01 0.42 

41 तादी गापा 1.23 0.25 0.00 2.14 

42 तलि ुगापा 1.23 0.37 0.02 0.69 

43 तामाकोसी गापा 1.21 0.00 0.01 0.66 

44 बागमती गापा (लतलतपरु) 1.20 0.11 0.00 0.47 

45 सूययगढी गापा 1.17 0.16 0.00 2.24 

46 गजरुी गापा 1.15 0.38 0.00 0.34 

47 रािी नपा 1.13 0.26 0.00 0.36 

48 ककनी गापा 1.13 0.36 0.01 3.32 

49 स्जरी नपा 1.11 0.48 0.02 0.44 

50 गोलन्जोर गापा 1.10 0.31 0.00 0.47 

51 वैतेर्श्र गापा 1.08 0.37 0.01 0.31 

52 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 1.06 0.25 0.01 0.84 

53 स्शवपरुी गापा 1.06 0.21 0.00 0.98 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम स्नातक तह % 
स्नातकोत्तर तह  

% 
पीएचडी तह % 

शैस्क्षक तह उल्लेि 
नभएको % 

54 रामेछाप नपा 1.01 0.31 0.03 0.59 

55 चौंरीदेउराली गापा 1.01 0.44 0.00 0.76 

56 बेनीघाट रोराि गापा 1.01 0.27 0.02 0.45 

57 बाह्रववसे नपा 0.99 0.43 0.01 0.33 

58 बलेफी गापा 0.98 0.52 0.00 0.50 

59 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 0.97 0.41 0.00 0.39 

60 मेलङु गापा 0.96 0.22 0.00 0.62 

औसत 1.30 0.38 0.01 0.75 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्धको अवस्था 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम स्नातक तह % 
स्नातकोत्तर तह  

% 

पीएचडी तह 
% 

शैस्क्षक तह उल्लेि 
नभएको % 

61 मण्डनदेउपरु नपा 0.95 0.30 0.01 0.65 

62 तलि ुतामाकोसी गापा 0.95 0.26 0.00 0.77 

63 भमु्ल ुगापा 0.95 0.29 0.00 0.97 

64 ज्वालामूिी गापा 0.95 0.24 0.00 0.46 

65 हेलम्ब ुगापा 0.93 0.47 0.01 0.68 

66 कोन्ज्योसोम गापा 0.89 0.11 0.00 0.97 

67 सनुापती गापा 0.88 0.40 0.00 1.03 

68 नमोबदु्ध नपा 0.88 0.29 0.00 1.12 

69 पञ्चकन्या गापा 0.87 0.04 0.00 3.19 

70 गल्छी गापा 0.86 0.42 0.01 0.36 

71 भीमफेदी गापा 0.85 0.12 0.00 0.23 

72 माडी नपा 0.81 0.15 0.00 0.28 

73 तीनपाटन गापा 0.80 0.27 0.00 0.84 

74 दधुौली नपा 0.80 0.21 0.00 0.48 

75 मेलम्ची नपा 0.80 0.35 0.00 1.29 

76 कातलन्चोक गापा 0.80 0.25 0.00 0.71 

77 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.79 0.15 0.00 1.37 

78 थाहा नपा 0.78 0.21 0.00 0.46 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम स्नातक तह % 
स्नातकोत्तर तह  

% 

पीएचडी तह 
% 

शैस्क्षक तह उल्लेि 
नभएको % 

79 गोकुलगिा गापा 0.78 0.28 0.02 0.87 

80 तलसङ्खु पािर गापा 0.77 0.24 0.01 0.46 

81 वफक्कल गापा 0.77 0.15 0.01 0.94 

82 बेथानचोक गापा 0.77 0.18 0.00 1.43 

83 उमाकुण्ड गापा 0.77 0.24 0.00 0.60 

84 िााँडादेवी गापा 0.76 0.21 0.01 1.38 

85 शैलङु गापा 0.73 0.08 0.00 0.45 

86 थाके्र गापा 0.73 0.30 0.00 0.50 

87 तारकेर्श्र गापा 0.73 0.11 0.00 1.08 

88 म्यागङ गापा 0.72 0.21 0.00 0.63 

89 नौकुण्ड गापा 0.70 0.10 0.00 1.01 

90 ईच्छाकामना गापा 0.69 0.22 0.00 0.40 

औसत 0.82 0.24 0.00 0.78 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहको उच्च शैस्क्षक उपलस्ब्धको अवस्था 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम स्नातक तह % 
स्नातकोत्तर तह  

% 

पीएचडी तह 
% 

शैस्क्षक तह उल्लेि 
नभएको % 

91 वकस्पाङ गापा 0.68 0.09 0.01 0.59 

92 ईन्िावती गापा 0.68 0.24 0.00 0.55 

93 गिाजमनुा गापा 0.67 0.17 0.01 0.86 

94 भोटेकोसी गापा 0.66 0.62 0.00 0.49 

95 तसद्धलेक गापा 0.66 0.17 0.00 0.76 

96 आमाछोठदङ्मो गापा 0.65 0.16 0.00 1.18 

97 मकवानपरुगढी गापा 0.64 0.15 0.00 0.30 

98 रोशी गापा 0.64 0.17 0.00 0.72 

99 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 0.64 0.20 0.00 0.82 

100 मनहरी गापा 0.59 0.15 0.00 0.22 

101 तेमाल गापा 0.58 0.18 0.00 0.45 

102 दोरम्बा गापा 0.54 0.15 0.02 1.71 

103 ईन्िसरोबर गापा 0.54 0.10 0.03 0.52 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम स्नातक तह % 
स्नातकोत्तर तह  

% 

पीएचडी तह 
% 

शैस्क्षक तह उल्लेि 
नभएको % 

104 महाभारत गापा 0.54 0.04 0.02 1.24 

105 दपु्चेर्श्र गापा 0.53 0.11 0.00 0.91 

106 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.52 0.17 0.00 0.60 

107 गौरीशङ्कर गापा 0.50 0.17 0.00 0.43 

108 रुवी भ्याली गापा 0.50 0.05 0.00 1.12 

109 ववग ुगापा 0.48 0.08 0.00 0.59 

110 िानीिोला गापा 0.47 0.08 0.00 1.75 

111 मररण गापा 0.45 0.13 0.00 1.07 

112 बकैया गापा 0.44 0.09 0.00 0.23 

113 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 0.41 0.05 0.00 0.45 

114 कैलाश गापा 0.41 0.07 0.00 0.44 

115 हररहरपरुगढी गापा 0.38 0.05 0.00 0.40 

116 जगुल गापा 0.35 0.10 0.00 0.75 

117 ितनयाबास गापा 0.35 0.12 0.00 1.28 

118 घ्याङलेि गापा 0.34 0.03 0.00 1.09 

119 रास्क्सराि गापा 0.28 0.05 0.00 0.27 

औसत 0.52 0.14 0.00 0.66 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची १५ ववद्यालय सङ्ग््या 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेको ववद्यालय सङ्ग््या 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

सामदुावयक 

ववद्यालय % 

संस्थागत 

ववद्यालय % 

सामदुावयक 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

संस्थागत 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

कुल ववद्यालय 

सङ्ग््या 

1 दपु्चेर्श्र गापा 100.00 0.00 52 0 52 

2 हररहरपरुगढी गापा 100.00 0.00 48 0 48 

3 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 100.00 0.00 34 0 34 

4 स्शवपरुी गापा 100.00 0.00 52 0 52 

5 पञ्चकन्या गापा 100.00 0.00 29 0 29 

6 ईन्िावती गापा 100.00 0.00 59 0 59 

7 तारकेर्श्र गापा 100.00 0.00 35 0 35 

8 म्यागङ गापा 100.00 0.00 25 0 25 

9 तादी गापा 100.00 0.00 36 0 36 

10 नौकुण्ड गापा 100.00 0.00 29 0 29 

11 वफक्कल गापा 100.00 0.00 47 0 47 

12 आमाछोठदङ्मो गापा 100.00 0.00 12 0 12 

13 जगुल गापा 100.00 0.00 45 0 45 

14 तलसङ्खु पािर गापा 100.00 0.00 31 0 31 

15 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

100.00 0.00 31 0 31 

16 वकस्पाङ गापा 100.00 0.00 24 0 24 

17 मररण गापा 97.92 2.08 47 1 48 

18 तामाकोसी गापा 97.87 2.13 46 1 47 

19 शैलङु गापा 97.78 2.22 44 1 45 

20 मन्थली नपा 97.75 2.25 87 2 89 

21 वैतेर्श्र गापा 97.30 2.70 36 1 37 

22 गोलन्जोर गापा 96.61 3.39 57 2 59 

23 तलि ुतामाकोसी गापा 96.36 3.64 53 2 55 

24 दोरम्बा गापा 96.36 3.64 53 2 55 

25 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 96.30 3.70 52 2 54 

26 गौरीशङ्कर गापा 96.08 3.92 49 2 51 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

सामदुावयक 

ववद्यालय % 

संस्थागत 

ववद्यालय % 

सामदुावयक 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

संस्थागत 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

कुल ववद्यालय 

सङ्ग््या 

27 िााँडादेवी गापा 95.95 4.05 71 3 74 

28 ककनी गापा 95.92 4.08 47 2 49 

29 गोकुलगिा गापा 95.74 4.26 45 2 47 

30 कातलका गापा 95.65 4.35 22 1 23 

औसत 98.18 1.82 1298 24 1322 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेको ववद्यालय सङ्ग््या 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

सामदुावयक 

ववद्यालय % 

संस्थागत 

ववद्यालय % 

सामदुावयक 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

संस्थागत 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

कुल ववद्यालय 

सङ्ग््या 

31 सनुापती गापा 95.56 4.44 43 2 45 

32 रामेछाप नपा 95.52 4.48 64 3 67 

33 ववग ुगापा 95.45 4.55 42 2 44 

34 तलि ुगापा 95.45 4.55 21 1 22 

35 बेनीघाट रोराि गापा 94.94 5.06 75 4 79 

36 मेलम्ची नपा 94.81 5.19 73 4 77 

37 गोसाईकुण्ड गापा 94.74 5.26 18 1 19 

38 कातलन्चोक गापा 94.74 5.26 54 3 57 

39 हेलम्ब ुगापा 94.74 5.26 36 2 38 

40 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 94.51 5.49 86 5 91 

41 महाभारत गापा 94.44 5.56 51 3 54 

42 उमाकुण्ड गापा 94.34 5.66 50 3 53 

43 तसद्धलेक गापा 94.23 5.77 49 3 52 

44 भोटेकोसी गापा 94.12 5.88 32 2 34 

45 मेलङु गापा 94.00 6.00 47 3 50 

46 गिाजमनुा गापा 94.00 6.00 47 3 50 

47 गजरुी गापा 94.00 6.00 47 3 50 

48 सूययगढी गापा 93.94 6.06 31 2 33 

49 घ्याङलेि गापा 93.94 6.06 31 2 33 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

सामदुावयक 

ववद्यालय % 

संस्थागत 

ववद्यालय % 

सामदुावयक 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

संस्थागत 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

कुल ववद्यालय 

सङ्ग््या 

50 बेथानचोक गापा 93.94 6.06 31 2 33 

51 बागमती गापा (लतलतपरु) 93.88 6.12 46 3 49 

52 ईच्छाकामना गापा 93.55 6.45 58 4 62 

53 बकैया गापा 92.59 7.41 75 6 81 

54 तीनपाटन गापा 92.55 7.45 87 7 94 

55 तनलकण्ि नपा 92.31 7.69 96 8 104 

56 बलेफी गापा 92.31 7.69 36 3 39 

57 चौंरीदेउराली गापा 91.94 8.06 57 5 62 

58 बेलकोटगढी नपा 91.67 8.33 55 5 60 

59 ज्वालामूिी गापा 91.30 8.70 42 4 46 

60 गल्छी गापा 91.30 8.70 42 4 46 

औसत 93.72 6.28 1522 102 1624 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेको ववद्यालय सङ्ग््या 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

सामदुावयक 

ववद्यालय % 

संस्थागत 

ववद्यालय % 

सामदुावयक 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

संस्थागत 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

कुल ववद्यालय 

सङ्ग््या 

61 उत्तरगया गापा 91.30 8.70 21 2 23 

62 बाह्रववसे नपा 91.23 8.77 52 5 57 

63 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

91.18 8.82 31 3 34 

64 रोशी गापा 91.14 8.86 72 7 79 

65 नमोबदु्ध नपा 90.91 9.09 50 5 55 

66 तेमाल गापा 90.74 9.26 49 5 54 

67 ितनयाबास गापा 90.32 9.68 28 3 31 

68 नेत्रावती डबजोङ गापा 90.00 10.00 27 3 30 

69 रास्क्सराि गापा 90.00 10.00 54 6 60 

70 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 89.47 10.53 34 4 38 

71 कैलाश गापा 89.47 10.53 51 6 57 

72 रुवी भ्याली गापा 88.46 11.54 23 3 26 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

सामदुावयक 

ववद्यालय % 

संस्थागत 

ववद्यालय % 

सामदुावयक 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

संस्थागत 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

कुल ववद्यालय 

सङ्ग््या 

73 भीमफेदी गापा 88.14 11.86 52 7 59 

74 िानीिोला गापा 88.10 11.90 37 5 42 

75 दधुौली नपा 87.91 12.09 80 11 91 

76 थाके्र गापा 87.76 12.24 43 6 49 

77 
बाग्मती  गापा 
(मकवानपरु) 

87.72 12.28 50 7 57 

78 भीमेर्श्र नपा 87.50 12.50 49 7 56 

79 स्जरी नपा 87.50 12.50 35 5 40 

80 भमु्ल ुगापा 87.50 12.50 49 7 56 

81 मकवानपरुगढी गापा 86.67 13.33 39 6 45 

82 थाहा नपा 86.36 13.64 57 9 66 

83 हेटौडा उमनपा 86.00 14.00 86 14 100 

84 महाङ्काल गापा 85.71 14.29 24 4 28 

85 धनुीबेंशी नपा 83.67 16.33 41 8 49 

86 मनहरी गापा 82.05 17.95 32 7 39 

87 माडी नपा 81.82 18.18 45 10 55 

88 रािी नपा 81.82 18.18 54 12 66 

89 मण्डनदेउपरु नपा 81.03 18.97 47 11 58 

90 कमलामाई नपा 80.80 19.20 101 24 125 

औसत 86.95 13.05 1413 212 1625 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेको ववद्यालय सङ्ग््या 

क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको नाम 
सामदुावयक 

ववद्यालय % 

संस्थागत ववद्यालय 
% 

सामदुावयक 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

संस्थागत 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

कुल ववद्यालय 

सङ्ग््या 

91 ईन्िसरोबर गापा 80.00 20.00 24 6 30 

92 कोन्ज्योसोम गापा 78.95 21.05 15 4 19 

93 पनौती नपा 78.00 22.00 39 11 50 

94 धतुलिेल नपा 77.14 22.86 27 8 35 

95 ववदरु नपा 76.67 23.33 69 21 90 
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क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको नाम 
सामदुावयक 

ववद्यालय % 

संस्थागत ववद्यालय 
% 

सामदुावयक 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

संस्थागत 

ववद्यालयको 
सङ्ग््या 

कुल ववद्यालय 

सङ्ग््या 

96 कातलका नपा 76.00 24.00 38 12 50 

97 दस्क्षणकाली नपा 75.00 25.00 24 8 32 

98 शङ्खरापरु नपा 72.41 27.59 21 8 29 

99 पााँचिाल नपा 69.81 30.19 37 16 53 

100 बनेपा नपा 60.56 39.44 43 28 71 

101 रत्ननगर नपा 57.89 42.11 33 24 57 

102 िैरहनी नपा 56.86 43.14 29 22 51 

103 भरतपरु मनपा 55.31 44.69 125 101 226 

104 चााँगनुारायण नपा 50.70 49.30 36 35 71 

105 सूययववनायक नपा 43.62 56.38 41 53 94 

106 गोदावरी नपा 41.18 58.82 35 50 85 

107 कीततयपरु नपा 35.14 64.86 13 24 37 

108 भक्तपरु नपा 34.29 65.71 36 69 105 

109 तारकेर्श्र नपा 31.08 68.92 23 51 74 

110 चन्िातगरी नपा 30.77 69.23 24 54 78 

111 नागाजुयन नपा 27.78 72.22 15 39 54 

112 महालक्ष्मी नपा 27.45 72.55 14 37 51 

113 कागेर्श्री मनोहरा नपा 26.53 73.47 13 36 49 

114 मध्यपरु तथमी नपा 22.97 77.03 17 57 74 

115 लतलतपरु मनपा 20.58 79.42 50 193 243 

116 कािमाण्डौं मनपा 17.46 82.54 135 638 773 

117 बढुातनलकण्ि नपा 16.67 83.33 9 45 54 

118 गोकणेर्श्र नपा 15.00 85.00 15 85 100 

119 टोिा नपा 12.20 87.80 10 72 82 

औसत 35.85 64.15 1010 1807 2817 

 स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत   
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अनसूुची १६ आधारभतू तहको कुल भनाय दर 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आधारभतू तहको कुल भनाय दर 
क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको कुल 
भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

1 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 145.79 144.81 146.76 

2 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 145.17 144.95 145.39 

3 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 143.37 142.72 144.02 

4 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 143.24 143.83 142.65 

5 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 142.92 145.93 139.91 

6 दोलिा स्जरी नपा 142.78 145.50 140.07 

7 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 142.38 146.91 137.85 

8 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 141.82 145.07 138.57 

9 दोलिा शैलिु गापा 141.59 143.93 139.25 

10 दोलिा तामाकोसी गापा 141.59 143.93 139.25 

11 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 141.31 142.72 139.91 

12 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 139.11 134.41 143.81 

13 दोलिा कातलन्चोक गापा 138.97 139.23 138.70 

14 दोलिा मेलिु गापा 138.66 140.80 136.52 

15 दोलिा ववग ुगापा 138.59 144.07 133.11 

16 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 137.95 139.09 136.82 

17 लतलतपरु गोदावरी नपा 137.88 131.42 144.35 

18 धाठदङ थाके्र गापा 137.29 137.75 136.82 

19 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 137.12 135.58 138.66 

20 धाठदङ तसद्धलेक गापा 136.80 136.15 137.45 

21 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 136.62 136.42 136.82 

22 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 135.59 138.83 132.34 

23 दोलिा भीमेर्श्र नपा 135.53 140.94 130.11 

24 दोलिा वैतेर्श्र गापा 134.84 137.67 132.02 

25 धाठदङ ितनयाबास गापा 134.54 138.02 131.07 

26 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 133.90 134.33 133.47 

27 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 133.19 138.38 127.99 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको कुल 
भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

28 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 132.86 135.19 130.54 

29 धाठदङ तनलकण्ि नपा 132.65 136.15 129.15 

30 रामेछाप मन्थली नपा 132.26 130.36 134.17 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आधारभतू तहको कुल भनाय दर 

क्र. 
सं. 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 
बातलकाको कुल 

भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

31 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 132.24 132.51 131.96 

32 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 132.22 131.11 133.33 

33 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 131.85 135.17 128.54 

34 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 131.77 133.91 129.63 

35 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 131.35 129.97 132.73 

36 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 131.17 128.95 133.38 

37 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 129.67 136.95 122.38 

38 रामेछाप रामेछाप नपा 128.80 124.75 132.86 

39 रामेछाप सनुापती गापा 128.46 126.15 130.77 

40 रामेछाप िााँडादेवी गापा 128.29 129.08 127.51 

41 स्चतवन  माडी नपा 128.29 129.96 126.62 

42 धाठदङ गजरुी गापा 128.19 136.82 119.57 

43 स्चतवन  िैरहनी नपा 127.91 129.33 126.50 

44 नवुाकोट  तादी गापा 126.41 120.93 131.89 

45 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 126.24 127.10 125.37 

46 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 126.22 121.16 131.28 

47 रामेछाप दोरम्बा गापा 126.19 124.62 127.77 

48 रामेछाप गोकुलगिा गापा 126.11 126.28 125.94 

49 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 126.05 125.99 126.11 

50 नवुाकोट  सूययगढी गापा 126.05 120.81 131.28 

51 मकवानपरु थाहा नपा 125.73 126.26 125.20 

52 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 125.44 125.99 124.88 

53 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 125.19 125.62 124.75 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको कुल 

भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

54 स्चतवन  कातलका नपा 125.15 129.96 120.33 

55 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 125.00 124.64 125.37 

56 लतलतपरु महाङ्काल गापा 124.87 122.05 127.69 

57 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 124.87 122.05 127.69 

58 नवुाकोट  म्यागङ गापा 124.84 120.23 129.44 

59 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 124.76 124.15 125.37 

60 स्चतवन  रािी नपा 124.62 123.86 125.39 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आधारभतू तहको कुल भनाय दर 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

कुल भनाय 
दर 

बातलकाको कुल 

भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

61 स्चतवन  रत्ननगर नपा 124.59 125.77 123.41 

62 कािमाण्डौँ टोिा नपा 124.24 121.45 127.03 

63 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 124.18 121.33 127.03 

64 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 123.92 128.52 119.31 

65 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 123.65 121.93 125.37 

66 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 123.56 126.02 121.10 

67 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 123.48 120.58 126.38 

68 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 123.34 121.31 125.37 

69 धाठदङ गल्छी गापा 123.31 127.31 119.31 

70 स्चतवन  भरतपरु मनपा 123.05 125.51 120.58 

71 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 123.00 120.74 125.25 

72 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 122.99 125.89 120.09 

73 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 122.99 124.23 121.74 

74 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 122.61 125.29 119.94 

75 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 122.26 115.62 128.89 

76 भक्तपरु सूययववनायक नपा 122.20 128.21 116.19 

77 तसन्धलुी कमलामाई नपा 121.80 121.43 122.16 

78 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 121.73 127.96 115.49 

79 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 121.69 121.09 122.28 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

कुल भनाय 
दर 

बातलकाको कुल 

भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

80 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 121.52 117.90 125.15 

81 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 121.11 117.20 125.02 

82 धाठदङ गिाजमनुा गापा 121.07 124.23 117.91 

83 मकवानपरु मनहरी गापा 120.88 123.59 118.18 

84 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 120.79 120.13 121.45 

85 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 120.61 121.08 120.14 

86 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 120.46 124.76 116.16 

87 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 120.31 120.01 120.62 

88 मकवानपरु भीमफेदी गापा 120.03 124.80 115.26 

89 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 119.95 117.00 122.91 

90 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 119.75 118.40 121.10 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आधारभतू तहको कुल भनाय दर 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको कुल 

भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

91 तसन्धलुी मररण गापा 118.59 116.20 120.97 

92 रसवुा  उत्तरगया गापा 118.51 118.62 118.39 

93 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 118.42 119.21 117.63 

94 भक्तपरु भक्तपरु नपा 118.39 123.37 113.41 

95 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 118.37 122.05 114.69 

96 तसन्धलुी वफक्कल गापा 118.29 117.51 119.07 

97 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 118.17 120.24 116.10 

98 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 117.21 117.14 117.29 

99 मकवानपरु बकैया गापा 117.08 120.31 113.86 

100 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 116.96 119.18 114.73 

101 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 116.53 120.86 112.20 

102 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 116.15 117.63 114.67 

103 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 116.12 120.98 111.25 

104 नवुाकोट  ककनी गापा 115.76 110.90 120.62 

105 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 115.30 119.30 111.30 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको कुल 

भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

106 तसन्धलुी दधुौली नपा 115.02 114.90 115.15 

107 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 114.71 115.57 113.86 

108 नवुाकोट  तलि ुगापा 114.36 108.22 120.49 

109 रसवुा  नौकुण्ड गापा 114.31 111.66 116.96 

110 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 114.04 111.37 116.71 

111 मकवानपरु कैलाश गापा 113.84 112.77 114.91 

112 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 113.13 108.22 118.04 

113 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 112.78 114.77 110.78 

114 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 112.64 108.68 116.59 

115 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 112.09 112.77 111.40 

116 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 111.45 108.68 114.22 

117 नवुाकोट  ववदरु नपा 111.38 111.95 110.81 

118 रसवुा  कातलका गापा 107.91 116.46 99.37 

119 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 102.30 106.98 97.61 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत   
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अनसूुची १७ आधारभतू तहको िदु भनाय दर 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आधारभतू तहको िदु भनाय दरको अवस्था 
क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

1 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 98.69 98.64 98.74 

2 स्चतवन  िैरहनी नपा 98.52 98.83 98.21 

3 रामेछाप मन्थली नपा 98.50 98.79 98.21 

4 धाठदङ ितनयाबास गापा 98.43 98.17 98.70 

5 स्चतवन  माडी नपा 98.31 98.31 98.30 

6 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 98.26 98.53 97.99 

7 नवुाकोट  सूययगढी गापा 98.21 98.82 97.60 

8 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 98.21 98.74 97.67 

9 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 98.15 98.76 97.53 

10 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 98.12 98.54 97.70 

11 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 98.09 97.41 98.77 

12 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 98.00 98.93 97.07 

13 नवुाकोट  तादी गापा 98.00 98.92 97.09 

14 तसन्धलुी कमलामाई नपा 97.99 98.68 97.31 

15 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 97.93 97.77 98.08 

16 दोलिा स्जरी नपा 97.87 97.87 97.87 

17 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 97.83 98.50 97.16 

18 नवुाकोट  म्यागङ गापा 97.75 98.34 97.15 

19 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 97.73 97.40 98.06 

20 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 97.69 98.44 97.94 

21 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 97.69 98.20 97.18 

22 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 97.68 97.73 97.64 

23 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 97.67 98.60 96.74 

24 कािमाण्डौँ टोिा नपा 97.65 97.34 97.96 

25 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 97.60 97.25 97.96 

26 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 97.60 97.05 98.15 

27 धाठदङ तनलकण्ि नपा 97.54 96.84 98.24 

28 धाठदङ थाके्र गापा 97.53 97.98 97.07 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

29 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 97.51 97.83 97.20 

30 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 97.36 97.11 97.60 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आधारभतू तहको िदु भनाय दरको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

31 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 97.31 98.86 95.75 

32 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 97.29 98.51 96.08 

33 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 97.20 97.59 96.82 

34 धाठदङ तसद्धलेक गापा 97.20 96.84 97.56 

35 लतलतपरु गोदावरी नपा 97.20 97.32 97.09 

36 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 97.10 97.01 97.18 

37 दोलिा शैलिु गापा 97.06 96.82 97.30 

38 दोलिा तामाकोसी गापा 97.06 96.82 97.30 

39 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 97.05 97.03 97.07 

40 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 97.04 98.38 95.70 

41 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 97.02 97.01 97.03 

42 स्चतवन  रत्ननगर नपा 96.39 96.97 95.81 

43 स्चतवन  रािी नपा 96.00 94.65 97.35 

44 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 95.93 92.90 98.97 

45 रामेछाप रामेछाप नपा 95.90 94.54 97.25 

46 तसन्धलुी मररण गापा 95.88 95.38 96.37 

47 स्चतवन  कातलका नपा 95.87 98.31 93.43 

48 रामेछाप सनुापती गापा 95.66 95.60 95.72 

49 तसन्धलुी वफक्कल गापा 95.65 96.46 94.85 

50 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 95.59 98.70 92.48 

51 रामेछाप िााँडादेवी गापा 95.58 97.82 93.33 

52 भक्तपरु सूययववनायक नपा 95.30 97.63 92.97 

53 दोलिा कातलन्चोक गापा 95.29 93.66 96.92 

54 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 95.25 97.41 93.09 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

55 मकवानपरु थाहा नपा 95.05 92.20 97.90 

56 दोलिा मेलिु गापा 95.05 94.71 95.39 

57 दोलिा ववग ुगापा 94.96 96.92 93.01 

58 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 94.81 92.02 97.60 

59 स्चतवन  भरतपरु मनपा 94.80 95.99 93.61 

60 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 94.77 96.36 93.18 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आधारभतू तहको िदु भनाय दरको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

61 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 94.72 97.11 92.32 

62 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 94.72 96.20 93.23 

63 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 94.62 95.52 93.73 

64 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 94.51 98.47 90.55 

65 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 94.46 98.86 90.06 

66 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 94.41 91.65 97.17 

67 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 94.17 95.52 92.82 

68 धाठदङ गजरुी गापा 94.13 97.31 90.96 

69 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 94.13 98.96 89.30 

70 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 94.07 91.49 96.66 

71 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 93.98 95.24 92.73 

72 रामेछाप दोरम्बा गापा 93.98 94.44 93.52 

73 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 93.95 96.55 91.34 

74 रामेछाप गोकुलगिा गापा 93.94 95.70 92.19 

75 भक्तपरु भक्तपरु नपा 93.85 97.79 89.90 

76 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 93.84 94.49 93.18 

77 रसवुा  उत्तरगया गापा 93.67 88.82 98.52 

78 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 93.65 94.12 93.18 

79 नवुाकोट  ककनी गापा 93.41 91.63 95.19 

80 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 93.26 93.44 93.08 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

81 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 93.20 98.57 87.84 

82 तसन्धलुी दधुौली नपा 93.02 94.31 91.72 

83 दोलिा भीमेर्श्र नपा 92.86 94.81 90.91 

84 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 92.85 92.02 93.68 

85 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 92.81 92.43 93.18 

86 मकवानपरु मनहरी गापा 92.75 90.25 95.24 

87 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 92.65 87.70 97.60 

88 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 92.57 91.97 93.18 

89 दोलिा वैतेर्श्र गापा 92.43 92.61 92.25 

90 नवुाकोट  तलि ुगापा 92.25 89.42 95.09 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आधारभतू तहको िदु भनाय दरको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

91 मकवानपरु भीमफेदी गापा 92.01 91.14 92.89 

92 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 92.01 91.31 92.71 

93 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 91.87 94.83 88.92 

94 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 91.69 89.80 93.58 

95 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 91.48 94.07 88.90 

96 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 91.29 89.42 93.16 

97 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 91.08 91.41 90.76 

98 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 90.91 89.13 92.70 

99 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 90.87 90.08 91.66 

100 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 90.74 89.80 91.68 

101 धाठदङ गल्छी गापा 90.66 90.55 90.76 

102 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 90.58 91.88 89.28 

103 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 90.53 91.03 90.04 

104 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 90.48 88.36 92.61 

105 रसवुा  नौकुण्ड गापा 90.46 83.60 97.33 

106 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 90.46 94.58 86.34 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

107 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 90.34 90.38 90.31 

108 लतलतपरु महाङ्काल गापा 90.34 90.38 90.31 

109 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 90.03 88.70 91.36 

110 नवुाकोट  ववदरु नपा 89.98 92.50 87.45 

111 मकवानपरु बकैया गापा 89.80 87.85 91.76 

112 धाठदङ गिाजमनुा गापा 89.03 88.36 89.69 

113 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 88.91 90.38 87.43 

114 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 88.88 92.53 85.24 

115 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 88.08 84.40 91.76 

116 मकवानपरु कैलाश गापा 87.48 82.35 92.61 

117 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 86.06 82.35 89.78 

118 रसवुा  कातलका गापा 84.94 87.19 82.69 

119 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 80.66 80.10 81.23 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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अनसूुची १८ माध्यतमक तहको कुल भनाय दर 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक तहको कुल भनाय दरको अवस्था 
क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको 
कुल भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

1 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 88.98 79.86 98.10 

2 लतलतपरु गोदावरी नपा 88.28 78.08 98.47 

3 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 87.58 80.56 94.59 

4 दोलिा स्जरी नपा 85.58 86.75 84.42 

5 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 85.00 86.49 83.52 

6 दोलिा तामाकोसी गापा 84.87 85.81 83.93 

7 दोलिा शैलिु गापा 84.87 85.81 83.93 

8 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 84.69 80.33 89.05 

9 दोलिा कातलन्चोक गापा 83.31 83.01 83.60 

10 दोलिा मेलिु गापा 83.12 83.94 82.29 

11 दोलिा ववग ुगापा 83.06 85.90 80.23 

12 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 82.99 74.58 91.40 

13 भक्तपरु सूययववनायक नपा 82.55 82.71 82.40 

14 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 82.13 75.60 88.66 

15 दोलिा भीमेर्श्र नपा 81.23 84.03 78.42 

16 दोलिा वैतेर्श्र गापा 80.83 82.08 79.57 

17 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 80.36 83.78 76.94 

18 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 80.04 83.86 76.22 

19 भक्तपरु भक्तपरु नपा 80.01 79.58 80.43 

20 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 79.81 72.52 87.11 

21 लतलतपरु महाङ्काल गापा 79.81 72.52 87.11 

22 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 79.03 82.57 75.50 

23 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 79.00 83.21 74.78 

24 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 78.89 84.43 73.35 

25 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 78.63 84.99 72.27 

26 स्चतवन  माडी नपा 78.44 82.12 74.76 

27 स्चतवन  िैरहनी नपा 78.20 81.72 74.69 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको 
कुल भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

28 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 77.96 82.57 73.35 

29 स्चतवन  कातलका नपा 76.58 82.12 71.05 

30 स्चतवन  रत्ननगर नपा 76.17 79.47 72.87 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक तहको कुल भनाय दरको अवस्था 

क्र. 
सं. 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 
बातलकाको 
कुल भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

31 स्चतवन  रािी नपा 76.15 78.26 74.03 

32 स्चतवन  भरतपरु मनपा 75.25 79.31 71.19 

33 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 75.23 79.55 70.90 

34 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 73.84 77.71 69.97 

35 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 73.58 80.06 67.10 

36 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 72.92 76.66 69.18 

37 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 72.88 75.85 69.90 

38 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 72.79 78.20 67.39 

39 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 72.72 77.47 67.96 

40 कािमाण्डौँ टोिा नपा 71.43 65.41 77.45 

41 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 71.40 65.35 77.45 

42 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 70.70 65.03 76.36 

43 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 69.89 65.22 74.56 

44 तसन्धलुी कमलामाई नपा 69.42 67.46 71.38 

45 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 68.85 66.74 70.96 

46 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 68.80 63.77 73.83 

47 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 68.73 67.26 70.19 

48 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 68.57 66.67 70.47 

49 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 68.46 67.70 69.21 

50 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 68.36 67.11 69.62 

51 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 68.03 67.11 68.94 

52 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 67.89 66.91 68.87 

53 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 67.80 66.39 69.21 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको 
कुल भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

54 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 67.67 66.13 69.21 

55 तसन्धलुी मररण गापा 67.62 64.56 70.68 

56 तसन्धलुी वफक्कल गापा 67.43 65.28 69.57 

57 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 67.32 66.80 67.83 

58 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 67.08 64.94 69.21 

59 रामेछाप मन्थली नपा 67.08 60.51 73.65 

60 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 66.91 64.62 69.21 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक तहको कुल भनाय दरको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको 
कुल भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

61 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 66.75 65.10 68.41 

62 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 66.60 60.33 72.86 

63 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 66.54 59.86 73.22 

64 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 66.50 65.16 67.83 

65 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 66.17 65.35 67.00 

66 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 65.57 59.99 71.16 

67 तसन्धलुी दधुौली नपा 65.55 63.83 67.28 

68 रामेछाप रामेछाप नपा 65.42 57.91 72.93 

69 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 65.29 66.46 64.13 

70 रामेछाप सनुापती गापा 65.17 58.56 71.79 

71 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 65.09 62.32 67.85 

72 रामेछाप िााँडादेवी गापा 64.96 59.92 69.99 

73 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 64.81 58.54 71.09 

74 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 64.68 61.82 67.54 

75 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 64.22 63.50 64.94 

76 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 64.16 65.01 63.31 

77 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 64.09 58.54 69.64 

78 रामेछाप दोरम्बा गापा 63.99 57.85 70.14 

79 रामेछाप गोकुलगिा गापा 63.87 58.62 69.13 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको 
कुल भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

80 नवुाकोट  तादी गापा 63.79 66.75 60.83 

81 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 63.71 66.88 60.55 

82 नवुाकोट  सूययगढी गापा 63.62 66.69 60.55 

83 रसवुा  उत्तरगया गापा 63.40 55.39 71.41 

84 नवुाकोट  म्यागङ गापा 63.03 66.36 59.70 

85 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 62.72 54.69 70.75 

86 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 62.42 66.56 58.29 

87 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 61.40 65.08 57.72 

88 रसवुा  नौकुण्ड गापा 61.34 52.14 70.55 

89 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 60.43 66.68 54.19 

90 धाठदङ थाके्र गापा 60.11 66.04 54.19 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक तहको कुल भनाय दरको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको 
कुल भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

91 धाठदङ तसद्धलेक गापा 59.85 65.27 54.44 

92 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 59.79 65.39 54.19 

93 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 59.48 66.55 52.42 

94 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 59.35 65.78 52.92 

95 धाठदङ ितनयाबास गापा 59.04 66.16 51.91 

96 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 58.59 65.85 51.33 

97 नवुाकोट  ककनी गापा 58.42 61.21 55.63 

98 धाठदङ तनलकण्ि नपा 58.21 65.27 51.15 

99 नवुाकोट  तलि ुगापा 57.65 59.73 55.57 

100 रसवुा  कातलका गापा 57.16 54.37 59.94 

101 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 57.09 59.73 54.44 

102 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 57.06 65.65 48.47 

103 धाठदङ गजरुी गापा 56.47 65.59 47.36 

104 नवुाकोट  ववदरु नपा 56.45 61.79 51.11 

105 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 54.43 61.61 47.26 



348 
 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम कुल भनाय दर 

बातलकाको 
कुल भनाय दर 

बालकको कुल 
भनाय दर 

106 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 54.42 49.95 58.88 

107 धाठदङ गल्छी गापा 54.14 61.03 47.26 

108 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 53.89 59.55 48.22 

109 धाठदङ गिाजमनुा गापा 53.13 59.55 46.70 

110 मकवानपरु थाहा नपा 51.74 54.72 48.76 

111 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 50.89 54.62 47.16 

112 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 50.50 54.30 46.71 

113 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 50.22 55.46 44.98 

114 मकवानपरु मनहरी गापा 49.79 53.56 46.02 

115 मकवानपरु भीमफेदी गापा 49.49 54.09 44.89 

116 मकवानपरु बकैया गापा 48.24 52.14 44.34 

117 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 47.21 50.09 44.34 

118 मकवानपरु कैलाश गापा 46.81 48.87 44.75 

119 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 46.13 48.87 43.38 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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अनसूुची १९ माध्यतमक तहको िदु भनाय दर 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक तहको िदु भनाय दरको अवस्था 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

1 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 69.64 69.64 69.65 

2 लतलतपरु गोदावरी नपा 69.00 68.09 69.91 

3 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 68.70 70.25 67.16 

4 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 66.63 70.04 63.22 

5 लतलतपरु महाङ्काल गापा 62.54 63.24 61.84 

6 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 62.54 63.24 61.84 

7 तसन्धलुी कमलामाई नपा 59.85 57.59 62.12 

8 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 59.36 56.97 61.76 

9 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 59.25 57.42 61.09 

10 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 59.12 56.91 61.33 

11 तसन्धलुी मररण गापा 58.74 55.97 61.51 

12 तसन्धलुी वफक्कल गापा 58.14 55.73 60.55 

13 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 58.03 57.02 59.03 

14 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 57.05 55.78 58.31 

15 तसन्धलुी दधुौली नपा 56.52 54.49 58.55 

16 रामेछाप मन्थली नपा 54.66 55.12 54.21 

17 नवुाकोट  तादी गापा 54.51 55.18 53.84 

18 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 54.44 55.29 53.59 

19 नवुाकोट  सूययगढी गापा 54.36 55.13 53.59 

20 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 54.29 54.96 53.63 

21 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 54.21 54.52 53.89 

22 नवुाकोट  म्यागङ गापा 53.85 54.86 52.84 

23 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 53.31 55.02 51.59 

24 रामेछाप रामेछाप नपा 53.21 52.74 53.68 

25 रामेछाप सनुापती गापा 53.09 53.34 52.84 

26 रामेछाप िााँडादेवी गापा 53.05 54.58 51.52 

27 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 52.44 53.80 51.09 

28 रामेछाप दोरम्बा गापा 52.16 52.69 51.62 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

29 रामेछाप गोकुलगिा गापा 52.14 53.39 50.88 

30 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 51.23 52.30 50.16 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक तहको िदु भनाय दरको अवस्था 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

31 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 50.61 54.39 46.84 

32 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 50.59 51.50 49.69 

33 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 50.56 51.90 49.21 

34 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 50.46 52.25 50.63 

35 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 50.46 52.66 48.27 

36 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 50.33 53.10 47.56 

37 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 49.94 54.44 45.43 

38 नवुाकोट  ककनी गापा 49.92 50.61 49.24 

39 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 49.88 51.50 48.27 

40 भक्तपरु सूययववनायक नपा 49.54 54.53 44.55 

41 नवुाकोट  तलि ुगापा 49.29 49.38 49.19 

42 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 49.29 49.17 49.42 

43 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 48.89 49.84 47.93 

44 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 48.78 49.38 48.19 

45 स्चतवन  माडी नपा 48.52 50.96 46.07 

46 स्चतवन  िैरहनी नपा 48.36 50.70 46.03 

47 दोलिा स्जरी नपा 48.26 49.39 47.13 

48 नवुाकोट  ववदरु नपा 48.16 51.09 45.23 

49 भक्तपरु भक्तपरु नपा 47.97 52.47 43.48 

50 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 47.94 49.25 46.63 

51 दोलिा तामाकोसी गापा 47.86 48.86 46.86 

52 दोलिा शैलिु गापा 47.86 48.86 46.86 

53 स्चतवन  कातलका नपा 47.37 50.96 43.78 

54 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 47.26 48.47 46.05 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

55 स्चतवन  रत्ननगर नपा 47.10 49.31 44.90 

56 स्चतवन  रािी नपा 47.09 48.56 45.62 

57 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 47.04 49.93 44.15 

58 दोलिा कातलन्चोक गापा 46.97 47.26 46.67 

59 दोलिा मेलिु गापा 46.87 47.80 45.94 

60 दोलिा ववग ुगापा 46.85 48.91 44.79 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक तहको दिु भनाय दरको अवस्था 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
िदु भनाय 
दर जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

61 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 46.69 47.40 45.99 

62 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 46.67 47.82 45.53 

63 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 46.56 48.77 44.34 

64 स्चतवन  भरतपरु मनपा 46.54 49.21 43.87 

65 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 46.52 49.36 43.69 

66 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 46.52 48.32 44.72 

67 दोलिा भीमेर्श्र नपा 45.81 47.84 43.78 

68 दोलिा वैतेर्श्र गापा 45.58 46.73 44.42 

69 रसवुा  उत्तरगया गापा 45.30 44.86 45.74 

70 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 44.80 44.30 45.31 

71 कािमाण्डौँ टोिा नपा 44.04 43.17 44.90 

72 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 44.02 43.13 44.90 

73 रसवुा  नौकुण्ड गापा 43.71 42.23 45.18 

74 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 43.60 42.92 44.27 

75 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 43.51 44.88 42.15 

76 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 43.44 44.49 42.39 

77 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 43.24 44.49 41.98 

78 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 43.15 44.37 41.94 

79 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 43.14 43.05 43.23 

80 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 43.08 44.01 42.15 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
िदु भनाय 
दर जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

81 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 42.99 43.84 42.15 

82 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 42.60 43.06 42.15 

83 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 42.49 42.84 42.15 

84 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 42.45 42.09 42.81 

85 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 41.56 43.13 39.98 

86 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 41.55 44.06 39.05 

87 धाठदङ थाके्र गापा 41.35 42.72 39.98 

88 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 41.32 41.31 41.32 

89 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 41.31 42.97 39.66 

90 रसवुा  कातलका गापा 41.21 44.04 38.39 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक तहको िदु भनाय दरको अवस्था 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

91 धाठदङ तसद्धलेक गापा 41.19 42.22 40.17 

92 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 41.17 43.01 39.33 

93 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 41.14 42.30 39.98 

94 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 40.86 43.05 38.67 

95 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 40.83 43.10 38.55 

96 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 40.82 42.10 39.54 

97 धाठदङ ितनयाबास गापा 40.55 42.80 38.30 

98 मकवानपरु थाहा नपा 40.52 41.81 39.22 

99 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 40.42 39.59 41.25 

100 धाठदङ तनलकण्ि नपा 39.98 42.22 37.74 

101 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 39.98 40.80 39.16 

102 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 39.92 38.64 41.21 

103 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 39.84 41.73 37.94 

104 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 39.53 41.49 37.57 

105 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 39.51 38.64 40.37 

106 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 39.28 42.38 36.18 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
िदु भनाय दर 
जम्मा 

बातलकाको िदु 
भनाय दर 

बालकको िदु 
भनाय दर 

107 मकवानपरु भीमफेदी गापा 39.15 41.33 36.97 

108 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 39.12 42.47 35.76 

109 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 39.08 40.46 37.71 

110 मकवानपरु मनहरी गापा 38.98 40.93 37.02 

111 धाठदङ गजरुी गापा 38.68 42.43 34.94 

112 मकवानपरु बकैया गापा 37.75 39.84 35.67 

113 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 37.36 39.85 34.87 

114 धाठदङ गल्छी गापा 37.17 39.48 34.87 

115 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 37.05 38.52 35.58 

116 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 36.97 38.27 35.67 

117 मकवानपरु कैलाश गापा 36.67 37.35 35.99 

118 धाठदङ गिाजमनुा गापा 36.49 38.52 34.46 

119 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 36.12 37.35 34.90 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत 
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अनसूुची २० प्राथतमक र तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा प्राथतमक र तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-प्राथतमक 

  
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-तनम्न 
माध्यतमक 

1 मनहरी गापा 40.28  1 मनहरी गापा 67.80 

2 बकैया गापा 37.95  2 बेनीघाट रोराि गापा 57.82 

3 रास्क्सराि गापा 37.03  3 दधुौली नपा 52.59 

4 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 36.47  4 रािी नपा 45.88 

5 कैलाश गापा 34.65  5 मररण गापा 45.20 

6 दधुौली नपा 34.30  6 भरतपरु मनपा 41.20 

7 हररहरपरुगढी गापा 33.80  7 ितनयाबास गापा 41.17 

8 िानीिोला गापा 30.83  8 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 40.71 

9 जगुल गापा 25.55  9 ववग ुगापा 40.71 

10 महाभारत गापा 24.71  10 जगुल गापा 40.48 

11 दपु्चेर्श्र गापा 24.62  11 गिाजमनुा गापा 40.07 

12 वफक्कल गापा 23.50  12 बनेपा नपा 39.97 

13 घ्याङलेि गापा 23.30  13 बकैया गापा 39.31 

14 मररण गापा 23.10  14 धनुीबेंशी नपा 39.30 

15 ववग ुगापा 23.03  15 िैरहनी नपा 39.00 

16 मकवानपरुगढी गापा 22.16  16 तादी गापा 38.77 

17 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 21.52  17 हररहरपरुगढी गापा 38.20 

18 हेटौडा उमनपा 20.64  18 चन्िातगरी नपा 38.19 

19 बेनीघाट रोराि गापा 18.94  19 रत्ननगर नपा 37.73 

20 भीमफेदी गापा 18.89  20 बाह्रववसे नपा 37.25 

21 नौकुण्ड गापा 18.76  21 घ्याङलेि गापा 36.71 

22 गजरुी गापा 18.75  22 रास्क्सराि गापा 35.94 

23 ईन्िसरोबर गापा 18.69  23 कैलाश गापा 35.81 

24 ईन्िावती गापा 18.66  24 कमलामाई नपा 35.52 

25 कातलन्चोक गापा 18.00  25 महाभारत गापा 35.28 

26 गौरीशङ्कर गापा 17.92  26 कातलका नपा 34.45 

27 सूययगढी गापा 17.88  27 सूययगढी गापा 34.00 

28 थाहा नपा 17.73  28 ईच्छाकामना गापा 33.67 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-प्राथतमक 

  
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-तनम्न 
माध्यतमक 

29 हेलम्ब ुगापा 17.69  29 थाहा नपा 33.14 

30 बेथानचोक गापा 17.65  30 कीततयपरु नपा 32.85 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा प्राथतमक र तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-
प्राथतमक 

  
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-तनम्न 
माध्यतमक 

31 रुवी भ्याली गापा 17.62  31 तीनपाटन गापा 32.73 

32 तीनपाटन गापा 17.50  32 गजरुी गापा 32.50 

33 मेलिु गापा 17.30  33 वफक्कल गापा 32.20 

34 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 17.18  34 नौकुण्ड गापा 31.86 

35 भीमेर्श्र नपा 17.13  35 हेटौडा उमनपा 31.85 

36 तादी गापा 16.91  36 पााँचिाल नपा 31.41 

37 गल्छी गापा 16.90  37 तनलकण्ि नपा 31.24 

38 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 16.81  38 गौरीशङ्कर गापा 31.23 

39 भमु्ल ुगापा 16.73  39 तलि ुतामाकोसी गापा 30.12 

40 कमलामाई नपा 16.72  40 भीमफेदी गापा 30.06 

41 स्जरी नपा 16.54  41 िानीिोला गापा 29.94 

42 थाके्र गापा 16.54  42 दपु्चेर्श्र गापा 29.92 

43 कागेर्श्री मनोहरा नपा 16.53  43 तारकेर्श्र गापा 29.83 

44 गोलन्जर गापा 16.32  44 माडी नपा 29.31 

45 भोटेकोसी गापा 16.27  45 कातलन्चोक गापा 28.80 

46 तलि ुगापा 16.08  46 वकस्पाङ गापा 28.29 

47 शैलिु गापा 16.08  47 बढुातनलकण्ि नपा 28.25 

48 तनलकण्ि नपा 15.99  48 लतलतपरु मनपा 28.05 

49 रािी नपा 15.81  49 रुवी भ्याली गापा 27.81 

50 बनेपा नपा 15.77  50 ववदरु नपा 27.63 

51 दोरम्बा गापा 15.71  51 स्जरी नपा 27.62 

52 पनौती नपा 15.58  52 भीमेर्श्र नपा 26.78 

53 उमाकुण्ड गापा 15.53  53 तसद्धलेक गापा 26.67 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-
प्राथतमक 

  
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-तनम्न 
माध्यतमक 

54 मन्थली नपा 15.38  54 म्यागङ गापा 26.45 

55 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 15.28  55 मध्यपरु तथमी नपा 26.30 

56 तलि ुतामाकोसी गापा 15.02  56 हेलम्ब ुगापा 26.25 

57 रामेछाप नपा 15.00  57 तलि ुगापा 26.22 

58 नमोबदु्ध नपा 14.93  58 भक्तपरु नपा 26.12 

59 ईच्छाकामना गापा 14.74  59 ईन्िावती गापा 25.79 

60 आमाछोठदङ्मो गापा 14.71  60 ककनी गापा 25.51 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा प्राथतमक र तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-प्राथतमक 

  
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-तनम्न 
माध्यतमक 

61 धनुीबेंशी नपा 14.27  61 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 25.42 

62 मध्यपरु तथमी नपा 14.26  62 गोलन्जर गापा 25.11 

63 वैतेर्श्र गापा 14.26  63 भोटेकोसी गापा 25.10 

64 ककनी गापा 14.19  64 बेलकोटगढी नपा 25.06 

65 स्शवपरुी गापा 14.10  65 शङ्खरापरु नपा 25.00 

66 गोसाईकुण्ड गापा 13.90  66 कागेर्श्री मनोहरा नपा 24.96 

67 वकस्पाङ गापा 13.88  67 शैलिु गापा 24.85 

68 कातलका गापा 13.88  68 मेलिु गापा 24.57 

69 महालक्ष्मी नपा 13.78  69 गोकुलगिा गापा 24.44 

70 रत्ननगर नपा 13.56  70 तारकेर्श्र नपा 24.39 

71 तामाकोसी गापा 13.43  71 पञ्चकन्या गापा 24.32 

72 ितनयाबास गापा 13.31  72 मण्डनदेउपरु नपा 24.22 

73 मण्डनदेउपरु नपा 13.29  73 वैतेर्श्र गापा 24.21 

74 रोशी गापा 13.09  74 गोदावरी नपा 24.14 

75 ववदरु नपा 13.07  75 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 23.87 

76 कातलका नपा 12.96  76 कातलका गापा 23.80 

77 पञ्चकन्या गापा 12.82  77 मन्थली नपा 23.42 



357 
 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-प्राथतमक 

  
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-तनम्न 
माध्यतमक 

78 तारकेर्श्र नपा 12.81  78 दोरम्बा गापा 23.19 

79 सनुापती गापा 12.81  79 गल्छी गापा 23.14 

80 चौंरीदेउराली गापा 12.81  80 उमाकुण्ड गापा 23.07 

81 बाह्रववसे नपा 12.60  81 रोशी गापा 22.99 

82 गिाजमनुा गापा 12.60  82 मेलम्ची नपा 22.41 

83 मेलम्ची नपा 12.59  83 गोकणेर्श्र नपा 22.20 

84 बागमती गापा (लतततपरु) 12.55  84 बेथानचोक गापा 22.10 

85 चन्िातगरी नपा 12.41  85 ईन्िसरोबर गापा 21.80 

86 नागाजुयन नपा 12.40  86 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 21.72 

87 कीततयपरु नपा 12.31  87 महालक्ष्मी नपा 21.54 

88 म्यागङ गापा 12.29  88 नागाजुयन नपा 21.19 

89 लतलतपरु मनपा 12.29  89 कािमाण्डौं मनपा 21.11 

90 भरतपरु मनपा 12.10  90 रामेछाप नपा 21.04 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा प्राथतमक र तनम्न माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-प्राथतमक 

  क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-तनम्न 
माध्यतमक 

91 बेलकोटगढी नपा 12.08  91 मकवानपरुगढी गापा 20.56 

92 बलेफी गापा 11.99  92 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 20.55 

93 गोदावरी नपा 11.89  93 िााँडादेवी गापा 20.54 

94 पााँचिाल नपा 11.80  94 नमोबदु्ध नपा 20.45 

95 गोकुलगिा गापा 11.74  95 टोिा नपा 20.40 

96 कोन्ज्योसोम गापा 11.62  96 चौंरीदेउराली गापा 20.29 

97 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 11.62  97 नेत्रावती डबजोङ गापा 19.74 

98 तारकेर्श्र गापा 11.60  98 स्शवपरुी गापा 19.51 

99 गोकणेर्श्र नपा 11.59  99 सूययववनायक नपा 19.05 

100 िैरहनी नपा 11.36  100 थाके्र गापा 18.99 

101 दस्क्षणकाली नपा 11.29  101 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 18.59 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-प्राथतमक 

  क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-तनम्न 
माध्यतमक 

102 तेमाल गापा 11.14  102 सनुापती गापा 18.17 

103 माडी नपा 10.92  103 पनौती नपा 17.86 

104 िााँडादेवी गापा 10.88  104 बलेफी गापा 17.79 

105 टोिा नपा 10.84  105 ज्वालामूिी गापा 17.71 

106 बढुातनलकण्ि नपा 10.71  106 चााँगनुारायण नपा 17.26 

107 कािमाण्डौं मनपा 10.50  107 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 16.82 

108 नेत्रावती डबजोङ गापा 10.40  108 तामाकोसी गापा 16.43 

109 तलसङ्खु पािर गापा 10.30  109 तेमाल गापा 15.83 

110 ज्वालामूिी गापा 10.24  110 भमु्ल ुगापा 15.52 

111 सूययववनायक नपा 10.24  111 धतुलिेल नपा 15.13 

112 भक्तपरु नपा 10.19  112 आमाछोठदङ्मो गापा 15.00 

113 तसद्धलेक गापा 10.11  113 दस्क्षणकाली नपा 14.97 

114 उत्तरगया गापा 10.10  114 बागमती गापा (लतततपरु) 12.59 

115 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 9.99  115 तलसङ्ख ुपािर गापा 12.33 

116 शङ्खरापरु नपा 9.33  116 कोन्ज्योसोम गापा 12.30 

117 चााँगनुारायण नपा 8.97  117 उत्तरगया गापा 12.05 

118 महाङ्काल गापा 8.78  118 महाङ्काल गापा 12.00 

119 धतुलिेल नपा 7.99  119 गोसाईकुण्ड गापा 11.70 

 स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत   
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अनसूुची २१ माध्यतमक र उच्चमाध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक र उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-
माध्यतमक 

 क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-उच्च 
माध्यतमक 

1 महाभारत गापा 76.33  1 थाहा नपा 293.00 

2 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 59.87  2 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 184.67 

3 मनहरी गापा 58.25  3 तारकेर्श्र गापा 136.67 

4 रास्क्सराि गापा 53.71  4 ईन्िावती गापा 127.11 

5 मररण गापा 52.41  5 भीमफेदी गापा 121.83 

6 दोरम्बा गापा 47.29  6 ईच्छाकामना गापा 121.33 

7 दधुौली नपा 44.40  7 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 115.67 

8 कैलाश गापा 44.17  8 मररण गापा 104.00 

9 जगुल गापा 41.15  9 गोकणेर्श्र नपा 101.25 

10 तीनपाटन गापा 40.63  10 ककनी गापा 92.00 

11 हेटौडा उमनपा 39.96  11 मकवानपरुगढी गापा 90.67 

12 थाके्र गापा 39.41  12 मनहरी गापा 84.67 

13 बकैया गापा 39.00  13 बाह्रववसे नपा 80.33 

14 नौकुण्ड गापा 35.82  14 बलेफी गापा 75.67 

15 कातलका नपा 35.26  15 मेलिु गापा 64.00 

16 वफक्कल गापा 34.85  16 रत्ननगर नपा 60.62 

17 तारकेर्श्र गापा 34.53  17 कागेर्श्री मनोहरा नपा 56.19 

18 तनलकण्ि नपा 34.28  18 शङ्खरापरु नपा 55.60 

19 घ्याङलेि गापा 33.93  19 हेटौडा उमनपा 55.35 

20 बेनीघाट रोराि गापा 33.52  20 तलि ुगापा 53.78 

21 गल्छी गापा 33.33  21 तारकेर्श्र नपा 53.57 

22 मकवानपरुगढी गापा 33.16  22 बेनीघाट रोराि गापा 52.76 

23 रािी नपा 32.81  23 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 52.00 

24 तसद्धलेक गापा 32.64  24 दस्क्षणकाली नपा 51.44 

25 उमाकुण्ड गापा 32.13  25 दधुौली नपा 50.43 

26 वैतेर्श्र गापा 31.72  26 महाभारत गापा 44.50 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-
माध्यतमक 

 क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-उच्च 
माध्यतमक 

27 ववग ुगापा 31.65  27 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 44.21 

28 रुवी भ्याली गापा 31.63  28 वैतेर्श्र गापा 44.00 

29 वकस्पाङ गापा 31.19  29 तादी गापा 43.71 

30 मेलिु गापा 30.76  30 चौंरीदेउराली गापा 42.13 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक र उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-
माध्यतमक 

 क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-उच्च 
माध्यतमक 

31 कागेर्श्री मनोहरा नपा 30.34  31 ज्वालामूिी गापा 41.14 

32 आमाछोठदङ्मो गापा 30.20  32 सूययगढी गापा 40.23 

33 हररहरपरुगढी गापा 29.85  33 बेलकोटगढी नपा 39.49 

34 थाहा नपा 29.80  34 िैरहनी नपा 38.40 

35 गोकुलगिा गापा 29.24  35 तसद्धलेक गापा 37.33 

36 गजरुी गापा 28.52  36 कातलका नपा 37.25 

37 माडी नपा 28.39  37 भरतपरु मनपा 36.97 

38 सूययगढी गापा 27.64  38 रािी नपा 36.33 

39 रोशी गापा 27.64  39 ववदरु नपा 36.00 

40 भीमफेदी गापा 27.32  40 तनलकण्ि नपा 35.81 

41 ितनयाबास गापा 26.65  41 टोिा नपा 35.78 

42 बेथानचोक गापा 26.10  42 जगुल गापा 32.00 

43 भोटेकोसी गापा 25.93  43 बकैया गापा 32.00 

44 गौरीशङ्कर गापा 25.90  44 स्जरी नपा 30.93 

45 तलि ुतामाकोसी गापा 25.86  45 भमु्ल ुगापा 30.62 

46 चौंरीदेउराली गापा 25.74  46 मेलम्ची नपा 28.92 

47 शैलिु गापा 25.35  47 थाके्र गापा 28.11 

48 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 25.35  48 घ्याङलेि गापा 28.00 

49 दपु्चेर्श्र गापा 25.32  49 तलसङ्ख ुपािर गापा 28.00 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-
माध्यतमक 

 क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-उच्च 
माध्यतमक 

50 ईच्छाकामना गापा 24.91  50 कातलन्चोक गापा 27.47 

51 बलेफी गापा 24.76  51 महाङ्काल गापा 26.67 

52 रामेछाप नपा 24.52  52 चन्िातगरी नपा 26.00 

53 मन्थली नपा 24.34  53 पनौती नपा 25.24 

54 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 24.19  54 गल्छी गापा 24.50 

55 िााँडादेवी गापा 24.17  55 चााँगनुारायण नपा 24.48 

56 ईन्िावती गापा 24.02  56 रोशी गापा 24.40 

57 तेमाल गापा 24.00  57 रुवी भ्याली गापा 24.33 

58 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 23.91  58 बेथानचोक गापा 24.27 

59 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 23.60  59 ववग ुगापा 23.89 

60 िानीिोला गापा 23.40  60 गौरीशङ्कर गापा 23.78 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक र उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-माध्यतमक 

 क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-उच्च 
माध्यतमक 

61 ज्वालामूिी गापा 23.09  61 बनेपा नपा 22.23 

62 तादी गापा 22.67  62 म्यागङ गापा 22.13 

63 कातलन्चोक गापा 22.58  63 तीनपाटन गापा 22.00 

64 स्जरी नपा 22.31  64 नेत्रावती डबजोङ गापा 21.89 

65 पनौती नपा 21.77  65 नागाजुयन नपा 21.65 

66 कमलामाई नपा 21.73  66 कमलामाई नपा 21.08 

67 नेत्रावती डबजोङ गापा 21.64  67 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 21.00 

68 ककनी गापा 21.17  68 हेलम्ब ुगापा 21.00 

69 गिाजमनुा गापा 21.14  69 गिाजमनुा गापा 20.60 

70 हेलम्ब ुगापा 21.10  70 माडी नपा 20.10 

71 गोसाईकुण्ड गापा 20.77  71 गोलन्जर गापा 19.00 

72 बेलकोटगढी नपा 20.48  72 वफक्कल गापा 18.80 

73 म्यागङ गापा 20.37  73 स्शवपरुी गापा 18.08 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-माध्यतमक 

 क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-उच्च 
माध्यतमक 

74 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 20.19  74 दपु्चेर्श्र गापा 17.88 

75 तलसङ्ख ुपािर गापा 19.77  75 भक्तपरु नपा 17.05 

76 ईन्िसरोबर गापा 19.59  76 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 17.00 

77 गोलन्जर गापा 19.50  77 कैलाश गापा 16.89 

78 मण्डनदेउपरु नपा 19.41  78 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 16.27 

79 बाह्रववसे नपा 19.13  79 महालक्ष्मी नपा 15.25 

80 कातलका गापा 19.07  80 गोदावरी नपा 14.74 

81 नमोबदु्ध नपा 19.04  81 लतलतपरु मनपा 13.95 

82 भरतपरु मनपा 18.59  82 उमाकुण्ड गापा 13.87 

83 भीमेर्श्र नपा 17.95  83 भोटेकोसी गापा 13.83 

84 मेलम्ची नपा 17.43  84 धनुीबेंशी नपा 13.78 

85 पञ्चकन्या गापा 17.38  85 िााँडादेवी गापा 13.62 

86 भमु्ल ुगापा 17.03  86 िानीिोला गापा 13.44 

87 सनुापती गापा 16.96  87 ईन्िसरोबर गापा 13.33 

88 ववदरु नपा 16.88  88 तलि ुतामाकोसी गापा 13.09 

89 उत्तरगया गापा 16.09  89 कािमाण्डौं मनपा 12.91 

90 रत्ननगर नपा 16.07  90 बागमती गापा (लतततपरु) 12.81 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माध्यतमक र उच्च माध्यतमक तहको ववद्याथी स्शक्षक अनपुात 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-
माध्यतमक 

 क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-उच्च 
माध्यतमक 

91 तामाकोसी गापा 15.94  91 बढुातनलकण्ि नपा 12.69 

92 कोन्ज्योसोम गापा 15.83  92 सूययववनायक नपा 12.00 

93 िैरहनी नपा 15.07  93 उत्तरगया गापा 11.20 

94 धनुीबेंशी नपा 14.94  94 शैलिु गापा 11.05 

95 लतलतपरु मनपा 14.94  95 तेमाल गापा 11.05 

96 पााँचिाल नपा 14.64  96 ितनयाबास गापा 9.68 

97 मध्यपरु तथमी नपा 14.59  97 दोरम्बा गापा 8.89 

98 बनेपा नपा 14.41  98 कीततयपरु नपा 8.68 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-
माध्यतमक 

 क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

ववद्याथी स्शक्षक 
अनपुात-उच्च 
माध्यतमक 

99 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 14.27  99 रामेछाप नपा 8.66 

100 स्शवपरुी गापा 14.16  100 मण्डनदेउपरु नपा 8.41 

101 महाङ्काल गापा 13.34  101 कोन्ज्योसोम गापा 8.27 

102 चन्िातगरी नपा 12.91  102 तामाकोसी गापा 8.19 

103 बागमती गापा (लतततपरु) 12.27  103 मन्थली नपा 7.88 

104 महालक्ष्मी नपा 11.46  104 हररहरपरुगढी गापा 7.56 

105 बढुातनलकण्ि नपा 11.01  105 भीमेर्श्र नपा 6.96 

106 चााँगनुारायण नपा 10.89  106 कातलका गापा 5.56 

107 तलि ुगापा 10.64  107 पााँचिाल नपा 5.54 

108 गोदावरी नपा 10.38  108 वकस्पाङ गापा 5.17 

109 सूययववनायक नपा 10.29  109 पञ्चकन्या गापा 5.05 

110 भक्तपरु नपा 10.25  110 सनुापती गापा 5.02 

111 शङ्खरापरु नपा 10.17  111 मध्यपरु तथमी नपा 4.43 

112 गोकणेर्श्र नपा 9.91  112 गजरुी गापा 4.00 

113 टोिा नपा 9.91  113 धतुलिेल नपा 4.00 

114 कािमाण्डौं मनपा 9.79  114 गोकुलगिा गापा 3.20 

115 दस्क्षणकाली नपा 9.58  115 नमोबदु्ध नपा 1.53 

116 कीततयपरु नपा 9.40  116 रास्क्सराि गापा 0.00 

117 तारकेर्श्र नपा 9.27  117 नौकुण्ड गापा 0.00 

118 नागाजुयन नपा 8.02  118 आमाछोठदङ्मो गापा 0.00 

119 धतुलिेल नपा 6.97  119 गोसाईकुण्ड गापा 0.00 

स्रोतः फ्लास ररपोटय, 20७४ मा आधाररत   
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अनसूुची २२ दतलत ववद्याथी (कक्षा ० र कक्षा १-१२)  

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा दतलत ववद्याथी (कक्षा ० र कक्षा १-१२) 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

1 स्चतवन  भरतपरु मनपा 564 624 1188 4940 4452 9392 

2 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 267 312 579 2129 2189 4318 

3 तसन्धलुी दधुौली नपा 155 181 336 2062 1941 4003 

4 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 78 129 207 1765 1656 3421 

5 तसन्धलुी कमलामाई नपा 110 124 234 1663 1420 3083 

6 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 187 193 380 1595 1420 3015 

7 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 178 147 325 1485 1328 2813 

8 स्चतवन  माडी नपा 238 314 552 1304 1241 2545 

9 रामेछाप मन्थली नपा 128 120 248 1221 1113 2334 

10 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 77 111 188 1107 1060 2167 

11 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 87 95 182 1142 995 2137 

12 स्चतवन  रािी नपा 77 92 169 980 883 1863 

13 स्चतवन  रत्ननगर नपा 128 138 266 941 871 1812 

14 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 125 111 236 929 840 1769 

15 धाठदङ गल्छी गापा 70 80 150 839 829 1668 

16 नवुाकोट  ववदरु नपा 144 163 307 885 725 1610 

17 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 77 100 177 758 741 1499 

18 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 163 154 317 822 666 1488 

19 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 59 73 132 747 677 1424 

20 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 64 69 133 750 638 1388 

21 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 43 64 107 712 619 1331 

22 तसन्धलुी वफक्कल गापा 67 80 147 691 606 1297 

23 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 71 81 152 669 614 1283 

24 मकवानपरु मनहरी गापा 30 26 56 678 491 1169 

25 तसन्धलुी मररण गापा 53 29 82 511 548 1059 

26 स्चतवन  िैरहनी नपा 82 115 197 572 452 1024 

27 धाठदङ गजरुी गापा 56 61 117 536 474 1010 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

28 दोलिा तामाकोसी गापा 56 70 126 563 439 1002 

29 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 34 36 70 509 474 983 

30 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 75 77 152 531 401 932 

जम्मा 3543 3969 7512 34036 30803 64839 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा दतलत ववद्याथी (कक्षा ० र कक्षा १-१२) 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

31 रामेछाप रामेछाप नपा 36 63 99 479 443 922 

32 स्चतवन  कातलका नपा 46 52 98 485 421 906 

33 दोलिा भीमेर्श्र नपा 30 46 76 442 401 843 

34 धाठदङ गिाजमनुा गापा 31 44 75 393 447 840 

35 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 46 37 83 427 404 831 

36 धाठदङ तसद्धलेक गापा 41 36 77 423 405 828 

37 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 68 77 145 455 372 827 

38 धाठदङ थाके्र गापा 58 37 95 387 393 780 

39 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 48 29 77 420 325 745 

40 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 62 33 95 379 357 736 

41 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 57 63 120 366 368 734 

42 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 51 67 118 399 334 733 

43 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 62 40 102 359 374 733 

44 भक्तपरु भक्तपरु नपा 53 61 114 356 357 713 

45 दोलिा मेलिु गापा 33 29 62 364 335 699 

46 दोलिा वैतेर्श्र गापा 41 41 82 351 343 694 

47 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 27 24 51 334 340 674 

48 रामेछाप गोकुलगिा गापा 35 52 87 358 312 670 

49 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 15 13 28 347 294 641 

50 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 21 39 60 357 273 630 

51 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 69 63 132 325 301 626 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

52 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 36 41 77 323 297 620 

53 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 31 33 64 321 273 594 

54 मकवानपरु बकैया गापा 21 22 43 304 280 584 

55 रामेछाप सनुापती गापा 36 43 79 257 317 574 

56 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 33 46 79 313 253 566 

57 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 52 64 116 265 291 556 

58 लतलतपरु गोदावरी नपा 40 36 76 294 250 544 

59 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 35 42 77 283 252 535 

60 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 48 32 80 287 245 532 

जम्मा 1262 1305 2567 10853 10057 20910 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा दतलत ववद्याथी (कक्षा ० र कक्षा १-१२) 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

61 दोलिा कातलन्चोक गापा 8 27 35 277 251 528 

62 रामेछाप िााँडादेवी गापा 52 29 81 282 240 522 

63 धाठदङ तनलकण्ि नपा 37 34 71 263 249 512 

64 मकवानपरु थाहा नपा 16 20 36 292 210 502 

65 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 32 39 71 248 244 492 

66 रामेछाप दोरम्बा गापा 19 44 63 278 208 486 

67 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 49 47 96 230 248 478 

68 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 44 70 114 238 231 469 

69 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 35 25 60 245 217 462 

70 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 17 27 44 210 240 450 

71 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 19 9 28 213 207 420 

72 नवुाकोट  म्यागङ गापा 33 38 71 213 206 419 

73 दोलिा ववग ुगापा 16 27 43 213 202 415 

74 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 31 26 57 205 210 415 

75 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 26 17 43 229 184 413 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

76 कािमाण्डौँ टोिा नपा 22 19 41 207 197 404 

77 मकवानपरु कैलाश गापा 13 28 41 222 167 389 

78 दोलिा शैलिु गापा 17 19 36 205 173 378 

79 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 14 19 33 180 194 374 

80 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 13 12 25 192 181 373 

81 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 17 16 33 210 159 369 

82 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 21 12 33 187 179 366 

83 नवुाकोट  सूययगढी गापा 20 24 44 191 174 365 

84 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 31 19 50 194 169 363 

85 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 31 21 52 207 155 362 

86 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 21 16 37 201 150 351 

87 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 29 30 59 162 165 327 

88 नवुाकोट  तादी गापा 16 10 26 183 143 326 

89 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 12 7 19 174 128 302 

90 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 28 15 43 158 141 299 

जम्मा 739 746 1485 6509 5822 12331 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा दतलत ववद्याथी (कक्षा ० र कक्षा १-१२) 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

91 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 19 16 35 151 148 299 

92 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 13 22 35 120 174 294 

93 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 15 10 25 163 129 292 

94 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 11 14 25 150 123 273 

95 नवुाकोट  तलि ुगापा 10 13 23 141 129 270 

96 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 12 23 35 146 122 268 

97 भक्तपरु सूययववनायक नपा 31 31 62 140 127 267 

98 नवुाकोट  ककनी गापा 21 26 47 125 137 262 

99 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 15 16 31 129 132 261 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

100 दोलिा स्जरी नपा 17 12 29 118 127 245 

101 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 41 23 64 119 100 219 

102 धाठदङ ितनयाबास गापा 22 25 47 109 95 204 

103 मकवानपरु भीमफेदी गापा 6 9 15 96 98 194 

104 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 9 10 19 104 86 190 

105 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 3 8 11 101 88 189 

106 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 17 18 35 81 86 167 

107 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 5 5 10 96 61 157 

108 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 11 7 18 69 83 152 

109 रसवुा  उत्तरगया गापा 16 6 22 70 69 139 

110 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 21 22 43 69 68 137 

111 रसवुा  नौकुण्ड गापा 6 3 9 62 46 108 

112 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 4 4 8 48 50 98 

113 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 6 10 16 44 54 98 

114 रसवुा  कातलका गापा 4 2 6 54 32 86 

115 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 1 4 5 24 21 45 

116 लतलतपरु महाङ्काल गापा 2 5 7 18 19 37 

117 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 2 3 5 10 7 17 

118 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 0 2 2 5 6 11 

119 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 0 0 0 4 7 11 

जम्मा 340 349 689 2566 2424 4990 

स्रोतः सामास्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को “शैस्क्षक सूचना २०७५” मा आधाररत 
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अनसूुची २३ जनजातत ववद्याथी (कक्षा ० र कक्षा १-१२)  

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा जनजातत ववद्याथी (कक्षा ० र कक्षा १-१२) 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

1 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 1183 1238 2421 13081 11745 24826 

2 स्चतवन  भरतपरु मनपा 1199 1334 2533 12147 10870 23017 

3 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 852 913 1765 10033 9407 19440 

4 तसन्धलुी दधुौली नपा 617 605 1222 9973 8964 18937 

5 मकवानपरु बकैया गापा 830 952 1782 8139 7620 15759 

6 तसन्धलुी मररण गापा 562 500 1062 6987 7016 14003 

7 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 367 374 741 6287 5942 12229 

8 तसन्धलुी कमलामाई नपा 381 333 714 6261 5571 11832 

9 मकवानपरु मनहरी गापा 543 508 1051 5986 5448 11434 

10 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 574 579 1153 5566 5228 10794 

11 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 429 449 878 5132 4936 10068 

12 स्चतवन  रािी नपा 567 578 1145 5031 4856 9887 

13 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 470 416 886 4651 4698 9349 

14 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 492 484 976 4878 4323 9201 

15 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 475 541 1016 4504 4377 8881 

16 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 265 275 540 4590 4124 8714 

17 मकवानपरु कैलाश गापा 448 485 933 4289 4248 8537 

18 मकवानपरु थाहा नपा 358 337 695 4541 3919 8460 

19 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 469 449 918 4449 3921 8370 

20 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 359 388 747 3925 3714 7639 

21 भक्तपरु भक्तपरु नपा 545 551 1096 3909 3525 7434 

22 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 472 592 1064 3794 3640 7434 

23 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 237 247 484 3697 3434 7131 

24 स्चतवन  कातलका नपा 514 579 1093 3569 3184 6753 

25 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 406 425 831 3443 3206 6649 

26 रामेछाप मन्थली नपा 336 330 666 3564 3035 6599 

27 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 318 307 625 3185 3270 6455 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

28 स्चतवन  माडी नपा 554 672 1226 3285 2936 6221 

29 मकवानपरु भीमफेदी गापा 388 394 782 3202 3009 6211 

30 नवुाकोट  ववदरु नपा 490 546 1036 3243 2923 6166 

जम्मा 15700 16381 32081 165341 153089 318430 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा जनजातत ववद्याथी (कक्षा ० र कक्षा १-१२) 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

31 स्चतवन  रत्ननगर नपा 366 419 785 3140 2740 5880 

32 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 393 404 797 2960 2725 5685 

33 धाठदङ थाके्र गापा 263 282 545 2897 2767 5664 

34 रामेछाप रामेछाप नपा 253 240 493 2932 2617 5549 

35 लतलतपरु गोदावरी नपा 374 421 795 2819 2644 5463 

36 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 161 171 332 2856 2583 5439 

37 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 484 601 1085 2787 2533 5320 

38 दोलिा भीमेर्श्र नपा 276 288 564 2691 2583 5274 

39 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 160 193 353 2874 2400 5274 

40 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 146 133 279 2582 2531 5113 

41 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 166 238 404 2628 2422 5050 

42 स्चतवन  िैरहनी नपा 420 384 804 2575 2457 5032 

43 दोलिा कातलन्चोक गापा 351 309 660 2615 2369 4984 

44 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 215 217 432 2593 2244 4837 

45 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 226 230 456 2605 2178 4783 

46 रसवुा  नौकुण्ड गापा 163 178 341 2460 2255 4715 

47 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 177 138 315 2345 2359 4704 

48 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 230 247 477 2479 2212 4691 

49 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 174 226 400 2482 2167 4649 

50 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 188 182 370 2345 2297 4642 

51 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 353 392 745 2421 2159 4580 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

52 रामेछाप िााँडादेवी गापा 229 234 463 2389 2096 4485 

53 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 283 296 579 2255 2230 4485 

54 रामेछाप दोरम्बा गापा 178 189 367 2360 2121 4481 

55 धाठदङ गजरुी गापा 158 197 355 2284 2139 4423 

56 रामेछाप सनुापती गापा 229 281 510 2274 2143 4417 

57 नवुाकोट  सूययगढी गापा 233 254 487 2413 1960 4373 

58 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 160 184 344 2350 1984 4334 

59 धाठदङ गल्छी गापा 144 149 293 2296 2022 4318 

60 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 214 207 421 2249 2030 4279 

जम्मा 7367 7884 15251 76956 69967 146923 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा जनजातत ववद्याथी (कक्षा ० र कक्षा १-१२) 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

61 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 379 401 780 2152 2044 4196 

62 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 207 185 392 2170 1995 4165 

63 नवुाकोट  ककनी गापा 280 272 552 2229 1809 4038 

64 तसन्धलुी वफक्कल गापा 155 161 316 2145 1828 3973 

65 धाठदङ गिाजमनुा गापा 213 249 462 1936 1901 3837 

66 नवुाकोट  तादी गापा 182 219 401 2029 1785 3814 

67 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 372 412 784 2013 1781 3794 

68 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 149 136 285 1988 1725 3713 

69 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 179 200 379 1862 1776 3638 

70 धाठदङ ितनयाबास गापा 166 189 355 1810 1597 3407 

71 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 209 172 381 1822 1570 3392 

72 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 130 147 277 1925 1462 3387 

73 नवुाकोट  म्यागङ गापा 235 238 473 1851 1501 3352 

74 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 228 184 412 1804 1503 3307 

75 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 125 151 276 1688 1604 3292 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

76 रामेछाप गोकुलगिा गापा 156 158 314 1743 1481 3224 

77 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 200 200 400 1724 1490 3214 

78 दोलिा ववग ुगापा 120 139 259 1678 1511 3189 

79 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 129 112 241 1660 1502 3162 

80 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 208 201 409 1702 1415 3117 

81 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 192 175 367 1586 1459 3045 

82 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 122 123 245 1559 1428 2987 

83 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 156 192 348 1577 1385 2962 

84 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 178 170 348 1463 1475 2938 

85 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 184 162 346 1515 1334 2849 

86 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 156 172 328 1456 1386 2842 

87 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 135 138 273 1498 1326 2824 

88 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 210 230 440 1352 1380 2732 

89 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 254 257 511 1444 1261 2705 

90 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 208 223 431 1394 1286 2680 

जम्मा 5817 5968 11785 52775 47000 99775 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा जनजातत ववद्याथी (कक्षा ० र कक्षा १-१२) 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

91 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 153 155 308 1355 1305 2660 

92 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 197 236 433 1317 1289 2606 

93 धाठदङ तनलकण्ि नपा 137 140 277 1305 1255 2560 

94 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 138 120 258 1332 1204 2536 

95 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 127 138 265 1410 1113 2523 

96 कािमाण्डौँ टोिा नपा 116 163 279 1364 1142 2506 

97 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 194 203 397 1215 1154 2369 

98 दोलिा मेलिु गापा 93 88 181 1237 1071 2308 

99 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 129 170 299 1196 1105 2301 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
कक्षा ० कक्षा १-१२ 

बातलका बालक जम्मा बातलका बालक जम्मा 

100 तसन्धपुाल्चोक 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

120 113 233 1192 1074 2266 

101 दोलिा शैलिु गापा 110 120 230 1193 1043 2236 

102 भक्तपरु सूययववनायक नपा 310 336 646 1029 1020 2049 

103 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 120 114 234 1033 914 1947 

104 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 109 119 228 854 1032 1886 

105 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 122 122 244 984 872 1856 

106 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 51 39 90 952 880 1832 

107 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 140 154 294 916 848 1764 

108 नवुाकोट  तलि ुगापा 75 71 146 946 743 1689 

109 रसवुा  कातलका गापा 110 97 207 861 770 1631 

110 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 98 100 198 794 815 1609 

111 दोलिा स्जरी नपा 70 101 171 864 706 1570 

112 धाठदङ तसद्धलेक गापा 63 48 111 723 660 1383 

113 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 71 94 165 713 669 1382 

114 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 68 38 106 712 611 1323 

115 रसवुा  उत्तरगया गापा 72 71 143 696 623 1319 

116 दोलिा वैतेर्श्र गापा 76 67 143 605 585 1190 

117 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 111 116 227 611 459 1070 

118 लतलतपरु महाङ्काल गापा 92 126 218 502 489 991 

119 दोलिा तामाकोसी गापा 50 70 120 500 432 932 

जम्मा 3322 3529 6851 28411 25883 54294 

स्रोतः सामास्जक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को “शैस्क्षक सूचना २०७५” मा आधाररत   
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अनसूुची २४ िोप 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा िोपको अवस्था 

क्र.
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

पूणय िोप 
प्राि १ वर्य 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

बीसीजी 
िोप प्राि १ 
वर्य मतुनको 
बालबातलका
को प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
१  िोप 

प्राि १ वर्य 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
३  िोप 

प्राि १ वर्य 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

पोतलयोको 
िोप प्राि १ 
वर्य मतुनको 
बालबातलका
को प्रततशत 

पीसीभी ३ 
िोप प्राि १ 
वर्य मतुनको 
बालबातलका
को प्रततशत 

दादरुा/रूबे
ला २ िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

जापातनज 

ईन्सेफलाइवट
सको िोप 

प्राि १२-२३ 
मवहना मतुनको 
बालबातलका
को प्रततशत 

1 
तारकेर्श्र 

गापा 
137.3 50.6 72.3 69.1 69.1 65.6 59.3 62.70 

2 
गोकणेर्श्र 

नपा 
131.2 179.0 130.6 128.6 129.7 127.6 70.1 92.10 

3 
गोसाईकु
ण्ड गापा 

115.9 84.1 97.3 108.8 105.5 115.9 133.6 154.40 

4 
नौकुण्ड 

गापा 
98.4 103.9 106.6 108.9 109.7 99.2 76.5 83.90 

5 गजरुी गापा 90.4 78.8 100.9 93.6 93.6 88.1 64.4 82.10 

6 
कागेर्श्री 
मनोहरा 
नपा 

89.8 34.8 68.5 76.9 76.2 80.3 60.0 66.20 

7 
रुवी 
भ्याली 
गापा 

89.5 71.7 75.3 76.3 72.1 84.9 50.6 61.90 

8 
बेनीघाट 

रोराि 
गापा 

88.6 83.5 100.3 94.4 94.4 88.2 56.2 74.10 

9 
आमाछोठद
ङ्मो गापा 

88.5 104.9 134.4 109.8 107.4 94.3 61.5 78.90 

10 
दपु्चेर्श्र 

गापा 
88.5 97.8 97.2 78.7 81.7 81.1 54.4 72.00 

11 
हेटौडा 
उमनपा 

88.1 100.1 101.5 91.3 92.1 91.8 108.5 123.30 

12 
महाभारत 

गापा 
87.9 79.9 90.8 84.0 84.0 82.8 39.7 46.10 

13 
पााँचपोिरी 
थाङपाल 
गापा 

87.0 81.3 86.1 89.3 79.8 81.7 77.9 97.30 

14 
हेलम्ब ु

गापा 
86.5 53.2 63.1 72.0 70.5 77.1 74.3 100.00 

15 
बेथानचोक 

गापा 
85.9 58.1 90.9 96.8 96.5 86.7 78.1 82.50 

16 
रास्क्सराि 

गापा 
85.7 92.3 95.2 88.4 86.7 85.7 47.8 57.40 
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क्र.
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

पूणय िोप 
प्राि १ वर्य 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

बीसीजी 
िोप प्राि १ 
वर्य मतुनको 
बालबातलका
को प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
१  िोप 

प्राि १ वर्य 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
३  िोप 

प्राि १ वर्य 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

पोतलयोको 
िोप प्राि १ 
वर्य मतुनको 
बालबातलका
को प्रततशत 

पीसीभी ३ 
िोप प्राि १ 
वर्य मतुनको 
बालबातलका
को प्रततशत 

दादरुा/रूबे
ला २ िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

जापातनज 

ईन्सेफलाइवट
सको िोप 

प्राि १२-२३ 
मवहना मतुनको 
बालबातलका
को प्रततशत 

17 
ईच्छाकाम
ना गापा 

84.8 88.4 95.1 94.7 95.7 91.2 49.6 59.80 

18 रािी नपा 83.6 75.6 81.3 78.7 84.0 80.1 56.9 68.90 

19 
कातलन्चो
क गापा 

80.7 69.4 82.7 77.8 77.3 72.8 66.7 80.50 

20 
दधुौली 
नपा 

80.0 81.7 81.3 72.0 72.0 71.9 51.8 59.00 

21 
गोकुलगिा 
गापा 

79.8 73.0 80.3 72.5 71.9 75.1 56.8 65.80 

22 
ईन्िसरोब
र गापा 

78.9 44.8 67.2 70.3 70.7 70.0 68.5 83.90 

23 
उत्तरगया 
गापा 

78.6 59.9 83.5 90.1 90.1 83.0 75.6 87.20 

24 
कातलका 
गापा 

78.6 66.7 91.4 85.2 85.2 79.0 88.1 113.70 

25 
मण्डनदेउ
परु नपा 

77.0 39.3 81.7 75.1 75.1 73.6 83.1 94.90 

26 ववग ुगापा 76.8 67.7 75.1 78.2 78.5 77.0 76.2 86.80 

27 जगुल गापा 76.7 81.4 90.0 81.0 75.0 85.2 72.0 95.30 

28 
चन्िातगरी 
नपा 

76.4 26.5 74.0 82.6 82.5 79.4 53.5 66.90 

29 
शङ्खरापरु 

नपा 
75.6 46.5 66.7 73.3 73.3 68.3 45.1 56.50 

30 
गोदावरी 
नपा 

75.6 21.1 59.6 65.1 65.1 63.2 44.3 56.70 

औसत 89.4 78.3 88.8 86.9 87.1 85.7 64.2 77.75 

 

 

 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा िोपको अवस्था 
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क्र.
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

पूणय िोप 
प्राि १ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

बीसीजी 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
१  िोप 
प्राि १ 
वर्य 

मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
३  िोप 
प्राि १ 
वर्य 

मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पोतलयोको 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पीसीभी ३ 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

दादरुा/रूबे
ला २ िोप 
प्राि १२-

२३ 
मवहना 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

जापातनज 

ईन्सेफलाइवट
सको िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

31 
तनलकण्ि 

नपा 
75.4 70.1 86.8 79.3 77.5 70.7 75.3 92.80 

32 
ककनी 
गापा 

75.1 47.4 85.6 84.0 83.6 86.8 91.2 106.80 

33 
कीततयपरु 

नपा 
74.6 57.7 70.6 78.1 78.2 74.9 64.7 85.50 

34 
मन्थली 
नपा 

74.5 59.8 71.2 72.7 73.2 72.3 60.7 83.90 

35 
म्यागङ 

गापा 
74.4 48.2 66.4 64.1 64.5 76.7 58.1 69.70 

36 
सूययगढी 
गापा 

73.5 61.8 68.2 68.2 68.2 65.2 45.9 62.90 

37 तेमाल गापा 73.2 49.9 74.0 76.9 76.9 71.0 84.1 105.70 

38 तादी गापा 72.9 71.4 75.1 85.9 85.9 73.4 54.0 71.30 

39 
वकस्पाङ 

गापा 
72.9 60.2 76.9 75.1 76.0 72.3 65.2 89.60 

40 बकैया गापा 71.2 86.8 88.7 88.2 88.4 79.8 50.7 64.20 

41 
बाह्रववसे 

नपा 
71.1 57.0 79.6 73.7 73.1 72.9 67.1 93.70 

42 
वैतेर्श्र 

गापा 
71.0 58.9 62.1 68.8 69.2 63.4 68.6 77.70 

43 
मनहरी 
गापा 

70.7 125.1 120.0 110.8 109.8 100.0 72.7 88.30 

44 
पााँचिाल 

नपा 
70.6 30.7 71.1 72.2 74.4 69.3 77.4 81.90 

45 थाके्र गापा 70.2 42.2 76.7 77.9 77.4 67.7 63.3 76.90 

46 
िानीिोला 
गापा 

70.2 77.3 78.2 74.8 73.9 71.2 44.7 45.10 

47 
रत्ननगर 

नपा 
70.1 57.2 69.2 66.0 67.0 71.3 81.4 93.90 

48 
ज्वालामूिी 
गापा 

70.1 55.0 73.2 71.6 71.6 68.1 60.1 74.50 
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क्र.
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

पूणय िोप 
प्राि १ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

बीसीजी 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
१  िोप 
प्राि १ 
वर्य 

मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
३  िोप 
प्राि १ 
वर्य 

मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पोतलयोको 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पीसीभी ३ 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

दादरुा/रूबे
ला २ िोप 
प्राि १२-

२३ 
मवहना 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

जापातनज 

ईन्सेफलाइवट
सको िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

49 
तीनपाटन 

गापा 
70.0 78.8 81.0 71.5 72.4 71.7 58.7 77.00 

50 
मकवानपरु
गढी गापा 

69.8 76.6 73.1 67.9 67.9 66.8 60.6 64.80 

51 
बढुातनलक
ण्ि नपा 

69.5 34.8 58.9 72.6 72.7 65.1 34.9 52.90 

52 
गोलन्जोर 

गापा 
69.2 66.2 80.3 72.1 73.0 76.6 64.3 71.70 

53 
गौरीशङ्कर 

गापा 
68.6 56.7 67.3 64.9 64.4 55.4 45.6 56.10 

54 

बाग्मती  
गापा 
(मकवानपु
र) 

68.4 83.8 85.4 82.2 82.5 69.4 44.6 55.60 

55 

तत्रपरुासनु्द
री गापा 
(तसन्धपुा
ल्चोक) 

68.3 40.3 59.3 55.2 54.1 65.2 59.9 76.10 

56 
रामेछाप 

नपा 
67.9 50.3 57.6 59.2 59.1 61.0 54.9 64.90 

57 
कातलका 
नपा 

67.8 71.0 75.9 67.8 68.8 74.6 59.6 66.80 

58 
भरतपरु 

मनपा 
67.5 124.5 96.3 80.9 76.9 74.5 82.1 92.90 

59 
नेत्रावती 
डबजोङ 
गापा 

67.4 43.0 59.8 50.9 50.9 58.1 54.3 76.00 

60 
िैरहनी 
नपा 

67.0 54.9 67.5 62.4 67.1 66.3 61.1 74.50 

औसत 70.1 75.1 79.3 75.5 74.8 72.0 64.3 78.07 
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तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा िोपको अवस्था 

क्र.
सं. 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

पूणय िोप 
प्राि १ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

बीसीजी 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
१  िोप 
प्राि १ 

वर्य मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
३  िोप 
प्राि १ 

वर्य मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पोतलयोको 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पीसीभी ३ 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

दादरुा/रूबे
ला २ िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

जापातनज 

ईन्सेफलाइवट
सको िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

61 
गल्छी 
गापा 

66.9 48.6 76.9 70.7 70.7 67.1 57.0 85.00 

62 
उमाकुण्ड 

गापा 
66.7 60.3 65.0 64.7 65.7 64.7 54.2 63.90 

63 
नागाजुयन 

नपा 
66.7 20.3 57.0 74.4 74.4 68.7 48.5 59.80 

64 
घ्याङलेि 

गापा 
66.2 79.7 85.9 85.6 84.3 79.7 48.9 60.10 

65 
धनुीबेंशी 
नपा 

66.2 41.5 73.3 75.3 76.7 64.7 74.6 88.40 

66 ववदरु नपा 66.0 95.3 93.6 86.7 86.7 86.2 74.6 95.70 

67 
तामाको
सी गापा 

65.8 51.7 65.8 62.0 62.0 56.4 65.5 75.10 

68 
पनौती 
नपा 

65.3 38.8 72.9 70.3 70.3 67.7 73.3 78.90 

69 
कमलामा
ई नपा 

65.0 74.1 81.0 74.0 74.1 73.0 77.6 94.80 

70 
रोशी 
गापा 

64.6 63.0 86.9 84.6 85.2 74.1 57.5 70.30 

71 
ईन्िावती 
गापा 

64.6 54.0 75.2 75.3 63.7 68.6 50.5 61.70 

72 
भीमेर्श्र 

नपा 
64.4 77.6 87.5 84.5 84.2 73.0 79.2 97.20 

73 

तत्रपरुासु
न्दरी 
गापा 
(धाठदङ) 

64.3 48.1 68.3 64.3 63.7 70.3 66.7 87.90 

74 
तारकेर्श्र 

नपा 
64.0 14.7 56.2 64.4 63.5 66.4 44.7 55.60 

75 
मध्यपरु 

तथमी 
नपा 

63.1 37.5 79.2 87.1 86.8 94.5 73.8 89.50 
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क्र.
सं. 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

पूणय िोप 
प्राि १ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

बीसीजी 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
१  िोप 
प्राि १ 

वर्य मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
३  िोप 
प्राि १ 

वर्य मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पोतलयोको 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पीसीभी ३ 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

दादरुा/रूबे
ला २ िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

जापातनज 

ईन्सेफलाइवट
सको िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

76 
ितनयाबा
स गापा 

63.0 58.1 71.3 66.4 66.4 67.8 38.9 52.80 

77 

बागमती 
गापा 
(लतलतपु
र) 

62.8 57.9 66.9 64.1 65.0 62.5 36.3 42.20 

78 टोिा नपा 61.5 40.0 62.1 72.0 71.6 70.2 49.8 63.70 

79 
बनेपा 
नपा 

60.9 188.0 132.0 97.5 94.7 111.2 94.4 122.20 

80 
नमोबदु्ध 

नपा 
60.7 35.9 70.2 59.3 58.9 61.7 56.6 64.60 

81 
दस्क्षणका
ली नपा 

60.7 34.6 59.3 60.1 61.5 61.8 54.5 62.50 

82 स्जरी नपा 60.6 71.8 72.3 69.0 69.8 68.4 68.2 82.20 

83 
तलि ु

तामाको
सी गापा 

59.7 54.6 60.5 64.4 63.5 59.1 43.4 61.10 

84 
तसद्धलेक 

गापा 
58.9 52.7 57.1 60.0 60.0 60.0 57.3 61.20 

85 
गिाजमु
ना गापा 

58.8 51.7 59.0 62.2 60.6 58.6 52.4 68.60 

86 
हररहरपरु
गढी गापा 

58.5 86.1 86.3 78.8 79.4 77.5 49.9 60.60 

87 माडी नपा 58.1 68.3 75.7 65.7 66.0 77.6 49.7 63.70 

88 
कोन्ज्यो
सोम गापा 

58.0 44.1 69.3 58.0 57.6 61.8 33.4 47.40 

89 

सनुकोसी  
गापा 
(तसन्धलुी
) 

57.9 51.5 71.5 67.3 66.5 65.5 78.6 85.80 

90 
मररण 

गापा 
57.5 80.8 86.9 84.8 84.8 69.6 49.8 55.00 

औसत 63.0 57.5 74.7 74.0 73.5 73.4 58.7 72.21 
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अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा िोपको अवस्था 

क्र.
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

पूणय िोप 
प्राि १ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

बीसीजी 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
१  िोप 
प्राि १ 
वर्य 

मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
३  िोप 
प्राि १ 
वर्य 

मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पोतलयोको 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पीसीभी ३ 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

दादरुा/रूबे
ला २ िोप 
प्राि १२-

२३ 
मवहना 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

जापातनज 

ईन्सेफलाइवट
सको िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

91 
स्शवपरुी 
गापा 

57.4 38.4 57.4 59.2 59.4 60.0 58.0 67.60 

92 
चौतारा 
सााँगाचोकग
ढी नपा 

56.4 41.9 68.3 62.5 61.6 66.2 57.9 72.60 

93 
वफक्कल 

गापा 
56.3 80.0 82.4 78.9 73.4 60.3 45.3 69.30 

94 थाहा नपा 55.6 48.3 66.7 63.3 62.3 64.4 65.1 78.30 

95 
भीमफेदी 
गापा 

55.0 62.7 66.1 63.4 63.8 56.9 59.3 65.10 

96 
तलसङ्ख ु

पािर गापा 
53.9 43.3 60.3 55.2 53.9 61.2 70.7 90.00 

97 
मेलम्ची 
नपा 

53.7 54.0 76.5 71.7 68.8 68.9 52.8 76.10 

98 तलि ुगापा 53.5 48.8 61.4 50.9 50.9 47.0 45.9 55.20 

99 
चौंरीदेउरा
ली गापा 

53.0 45.5 55.6 58.6 58.6 53.4 50.1 60.50 

10
0 

बेलकोटग
ढी नपा 

51.4 41.8 68.5 61.2 61.3 49.9 53.6 60.90 

10
1 

चााँगनुाराय
ण नपा 

51.3 21.9 47.6 51.4 52.7 55.0 39.7 51.50 
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क्र.
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

पूणय िोप 
प्राि १ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

बीसीजी 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
१  िोप 
प्राि १ 
वर्य 

मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
३  िोप 
प्राि १ 
वर्य 

मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पोतलयोको 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पीसीभी ३ 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

दादरुा/रूबे
ला २ िोप 
प्राि १२-

२३ 
मवहना 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

जापातनज 

ईन्सेफलाइवट
सको िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

10
2 

महाङ्काल 

गापा 
50.6 38.2 52.4 57.1 55.8 47.2 31.8 35.40 

10
3 

सनुापती 
गापा 

49.4 29.1 43.6 46.0 42.9 38.0 33.8 59.60 

10
4 

सूययववनाय
क नपा 

48.9 19.3 46.5 49.4 49.5 51.1 38.1 47.80 

10
5 

दोरम्बा 
गापा 

47.8 40.8 49.3 47.8 48.7 47.6 39.0 60.40 

10
6 

भमु्ल ुगापा 47.5 33.7 54.4 53.2 52.7 49.9 58.9 68.80 

10
7 

बलेफी 
गापा 

47.0 50.6 69.8 63.2 62.9 67.9 57.4 80.60 

10
8 

पञ्चकन्या 
गापा 

46.8 44.2 67.3 58.3 57.7 58.6 50.3 64.60 

10
9 

कैलाश 

गापा 
46.4 92.2 98.9 88.1 88.5 79.7 45.0 52.30 

11
0 

शैलङु गापा 45.5 51.8 64.8 60.7 60.5 53.9 48.2 63.20 

111 
धतुलिेल 

नपा 
44.9 366.1 136.6 93.4 93.8 84.1 81.7 124.20 

112 
महालक्ष्मी 
नपा 

44.9 106.6 84.2 74.8 75.0 71.7 73.3 87.00 

113 मेलङु गापा 43.5 45.2 57.4 50.3 50.6 49.0 42.1 52.90 

11
4 

भोटेकोसी 
गापा 

40.9 38.5 48.5 49.1 50.1 40.4 37.4 58.20 

11
5 

सनुकोसी 
गापा 
(तसन्धपुा
ल्चोक) 

40.4 32.2 58.8 50.1 50.7 49.3 53.3 68.10 

116 
िााँडादेवी 
गापा 

32.8 34.0 46.0 40.4 38.7 34.0 37.2 46.10 

11
7 

लतलतपरु 

मनपा 
29.6 150.5 77.0 66.3 64.3 76.9 41.2 99.90 
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क्र.
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

पूणय िोप 
प्राि १ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

बीसीजी 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
१  िोप 
प्राि १ 
वर्य 

मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

डीपीटी, 
हेपा.बी र 

एचआईबी 
३  िोप 
प्राि १ 
वर्य 

मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पोतलयोको 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

पीसीभी ३ 
िोप प्राि 
१ वर्य 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

दादरुा/रूबे
ला २ िोप 
प्राि १२-

२३ 
मवहना 
मतुनको 
बालबातल
काको 
प्रततशत 

जापातनज 

ईन्सेफलाइवट
सको िोप 
प्राि १२-
२३ मवहना 
मतुनको 

बालबातलका
को प्रततशत 

11
8 

भक्तपरु 

नपा 
21.2 89.8 125.5 114.8 114.7 124.4 103.5 126.40 

11
9 

कािमाण्डौं 
मनपा 

17.8 126.8 67.7 61.0 61.6 61.0 43.3 65.60 

औसत 30.4 106.4 70.7 63.8 63.7 64.8 48.2 72.72 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 
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अनसूुची २५ झाडा पिाला 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा झाडापिाला र त्यसको उपचारको अवस्था 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
५ वर्य मतुनको वालवातलकामा 
पिालाको दर 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको 
उपचार (स्जंक र ओआरएस)को प्रततशत 

1 ववग ुगापा 107.51 93.92 

2 गोकुलगिा गापा 103.57 93.83 

3 उत्तरगया गापा 97.65 97.72 

4 गोसाईकुण्ड गापा 94.20 103.58 

5 नौकुण्ड गापा 91.45 93.51 

6 कातलका गापा 90.62 97.73 

7 तामाकोसी गापा 89.89 95.38 

8 आमाछोठदङ्मो गापा 88.47 97.14 

9 सनुापती गापा 81.16 100.55 

10 गोलन्जोर गापा 76.07 94.68 

11 स्जरी नपा 75.68 97.24 

12 गौरीशङ्कर गापा 71.27 82.85 

13 तीनपाटन गापा 69.98 101.07 

14 उमाकुण्ड गापा 69.27 98.29 

15 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 67.85 98.00 

16 कातलन्चोक गापा 67.48 70.57 

17 भीमेर्श्र नपा 65.97 80.36 

18 तलि ुतामाकोसी गापा 64.75 93.02 

19 बकैया गापा 64.48 100.72 

20 ईन्िसरोबर गापा 63.94 94.90 

21 तलसङ्ख ुपािर गापा 63.83 93.19 

22 मन्थली नपा 63.40 93.64 

23 भीमफेदी गापा 62.44 86.11 

24 कैलाश गापा 61.66 87.29 

25 ककनी गापा 59.71 92.03 

26 बलेफी गापा 58.15 101.92 

27 बेथानचोक गापा 58.11 112.74 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
५ वर्य मतुनको वालवातलकामा 
पिालाको दर 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको 
उपचार (स्जंक र ओआरएस)को प्रततशत 

28 चौंरीदेउराली गापा 57.84 89.82 

29 तेमाल गापा 57.69 102.63 

30 जगुल गापा 56.85 89.81 

औसत 70.33 66.01 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा झाडापिाला र त्यसको उपचारको अवस्था 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
५ वर्य मतुनको वालवातलकामा 

पिालाको दर 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको 
उपचार (स्जंक र ओआरएस)को प्रततशत 

31 दोरम्बा गापा 54.76 88.44 

32 दस्क्षणकाली नपा 54.56 98.26 

33 रुवी भ्याली गापा 54.22 104.07 

34 रास्क्सराि गापा 53.29 91.82 

35 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 52.92 97.93 

36 वफक्कल गापा 52.28 107.55 

37 रामेछाप नपा 51.34 98.04 

38 ज्वालामूिी गापा 48.86 107.66 

39 कोन्ज्योसोम गापा 48.76 90.93 

40 स्शवपरुी गापा 48.70 100.10 

41 मेलङु गापा 46.33 98.45 

42 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 46.28 99.32 

43 घ्याङलेि गापा 45.68 102.50 

44 बेलकोटगढी नपा 45.10 84.06 

45 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 44.91 81.81 

46 गिाजमनुा गापा 43.94 102.15 

47 पनौती नपा 43.84 101.90 

48 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 43.45 100.23 

49 भमु्ल ुगापा 43.09 94.41 

50 मकवानपरुगढी गापा 42.74 90.52 

51 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 42.28 95.98 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
५ वर्य मतुनको वालवातलकामा 

पिालाको दर 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको 
उपचार (स्जंक र ओआरएस)को प्रततशत 

52 रोशी गापा 41.73 103.27 

53 हेलम्ब ुगापा 41.57 107.14 

54 िानीिोला गापा 40.38 116.35 

55 बाह्रववसे नपा 40.08 80.70 

56 दधुौली नपा 40.03 96.83 

57 नमोबदु्ध नपा 39.48 104.97 

58 मेलम्ची नपा 39.04 96.11 

59 वकस्पाङ गापा 38.62 104.99 

60 नेत्रावती डबजोङ गापा 38.04 112.66 

औसत 45.03 43.88 

 

तश्रो चौथाइका स्थानीय तहमा झाडापिाला र त्यसको उपचारको अवस्था 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
५ वर्य मतुनको वालवातलकामा 

पिालाको दर 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको 
उपचार (स्जंक र ओआरएस)को प्रततशत 

61 िााँडादेवी गापा 37.59 96.99 

62 माडी नपा 37.17 93.50 

63 मनहरी गापा 35.51 95.71 

64 भोटेकोसी गापा 35.47 85.40 

65 तसद्धलेक गापा 35.24 98.50 

66 शङ्खरापरु नपा 35.12 73.72 

67 धनुीबेंशी नपा 35.10 105.06 

68 तनलकण्ि नपा 34.97 104.12 

69 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 34.46 92.54 

70 दपु्चेर्श्र गापा 34.23 101.46 

71 ितनयाबास गापा 34.14 116.91 

72 महाङ्काल गापा 33.57 93.71 

73 तलि ुगापा 33.41 107.03 

74 कमलामाई नपा 33.31 127.44 

75 बेनीघाट रोराि गापा 32.85 96.55 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
५ वर्य मतुनको वालवातलकामा 

पिालाको दर 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको 
उपचार (स्जंक र ओआरएस)को प्रततशत 

76 कीततयपरु नपा 32.84 84.72 

77 ईच्छाकामना गापा 32.78 100.56 

78 बागमती गापा (लतलतपरु) 32.29 124.16 

79 रािी नपा 31.91 100.81 

80 पााँचिाल नपा 31.44 82.14 

81 वैतेर्श्र गापा 31.06 69.71 

82 थाहा नपा 30.94 84.16 

83 शैलङु गापा 29.75 81.38 

84 गोदावरी नपा 29.56 89.27 

85 कातलका नपा 29.32 125.73 

86 धतुलिेल नपा 29.20 92.20 

87 म्यागङ गापा 29.06 108.83 

88 गल्छी गापा 28.96 104.12 

89 थाके्र गापा 28.88 86.71 

90 रत्ननगर नपा 28.07 93.40 

औसत 32.30 31.49 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा झाडापिाला र त्यसको उपचारको अवस्था 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
५ वर्य मतुनको वालवातलकामा 

पिालाको दर 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको 
उपचार (स्जंक र ओआरएस)को प्रततशत 

91 चााँगनुारायण नपा 27.21 101.49 

92 नागाजुयन नपा 27.15 78.52 

93 पञ्चकन्या गापा 26.98 98.57 

94 सूययववनायक नपा 25.98 91.65 

95 तादी गापा 25.93 104.42 

96 ईन्िावती गापा 25.61 95.71 

97 गजरुी गापा 25.28 100.24 

98 चन्िातगरी नपा 25.21 97.59 

99 मण्डनदेउपरु नपा 24.91 92.07 

100 हेटौडा उमनपा 24.89 86.69 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
५ वर्य मतुनको वालवातलकामा 

पिालाको दर 

५ वर्य मतुनको वालवातलकामा पिालाको 
उपचार (स्जंक र ओआरएस)को प्रततशत 

101 सूययगढी गापा 24.88 83.84 

102 तारकेर्श्र गापा 24.79 103.18 

103 मररण गापा 24.26 91.88 

104 बनेपा नपा 22.39 84.07 

105 हररहरपरुगढी गापा 20.80 110.70 

106 महाभारत गापा 19.16 88.51 

107 भक्तपरु नपा 18.90 42.56 

108 ववदरु नपा 18.07 87.69 

109 कागेर्श्री मनोहरा नपा 17.89 76.90 

110 मध्यपरु तथमी नपा 15.48 92.01 

111 भरतपरु मनपा 15.02 83.36 

112 महालक्ष्मी नपा 14.61 97.15 

113 तारकेर्श्र नपा 14.57 92.40 

114 लतलतपरु मनपा 13.66 72.25 

115 बढुातनलकण्ि नपा 12.48 93.86 

116 िैरहनी नपा 12.22 105.77 

117 टोिा नपा 11.30 81.67 

118 गोकणेर्श्र नपा 9.35 79.60 

119 कािमाण्डौं मनपा 0.14 74.55 

औसत 12.14 10.47 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 
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अनसूुची २६ र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा 
र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको कुल 
सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

1 शैलङु गापा 2381.57 4987 2094 

2 ववग ुगापा 2028.28 4160 2051 

3 उमाकुण्ड गापा 1694.66 3430 2024 

4 तामाकोसी गापा 1639.52 3161 1928 

5 गोकुलगिा गापा 1621.74 3730 2300 

6 कातलका गापा 1560.64 1364 874 

7 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

1364.23 1869 1370 

8 गोसाईकुण्ड गापा 1351.75 1003 742 

9 मन्थली नपा 1236.62 5801 4691 

10 ईन्िसरोबर गापा 1228.10 1696 1381 

11 उत्तरगया गापा 1201.48 972 809 

12 गोलन्जोर गापा 1192.29 2536 2127 

13 तीनपाटन गापा 1172.62 4402 3754 

14 तलसङ्खु पािर गापा 1167.92 1398 1197 

15 वफक्कल गापा 1153.59 2456 2129 

16 कातलन्चोक गापा 1119.63 2920 2608 

17 स्जरी नपा 1118.64 1716 1534 

18 भीमफेदी गापा 1110.76 2818 2537 

19 कोन्ज्योसोम गापा 1061.46 1537 1448 

20 चौंरीदेउराली गापा 1048.05 2225 2123 

21 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 1043.53 1918 1838 

22 भमु्ल ुगापा 1032.12 1928 1868 

23 सनुापती गापा 1019.80 1597 1566 

24 रामेछाप नपा 1017.70 3334 3276 

25 भीमेर्श्र नपा 1012.50 3079 3041 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा 
र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको कुल 
सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

26 तलि ुतामाकोसी गापा 1006.80 2516 2499 

27 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 987.09 4971 5036 

28 गौरीशङ्कर गापा 974.73 1890 1939 

29 ज्वालामूिी गापा 926.32 2326 2511 

30 नौकुण्ड गापा 911.03 1321 1450 

औसत 1221.11 79061 64745 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  
वालवातलकामार्श्ास प्रर्श्ास 

रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

31 तेमाल गापा 906.38 1791 1976 

32 बेथानचोक गापा 905.51 1725 1905 

33 पनौती नपा 896.74 4099 4571 

34 आमाछोठदङ्मो गापा 895.92 637 711 

35 धतुलिेल नपा 878.30 2930 3336 

36 स्शवपरुी गापा 845.48 1729 2045 

37 रोशी गापा 843.18 2968 3520 

38 बागमती गापा (लतलतपरु) 811.44 1872 2307 

39 िााँडादेवी गापा 798.99 2047 2562 

40 हेलम्ब ुगापा 791.60 1413 1785 

41 वैतेर्श्र गापा 786.65 1497 1903 

42 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 783.72 1290 1646 

43 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 779.16 1757 2255 

44 दधुौली नपा 775.02 5443 7023 

45 बकैया गापा 775.01 4168 5378 

46 मेलङु गापा 769.56 1603 2083 

47 गिाजमनुा गापा 759.43 1692 2228 

48 नमोबदु्ध नपा 735.21 2324 3161 



390 
 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  
वालवातलकामार्श्ास प्रर्श्ास 

रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

49 बाह्रववसे नपा 729.31 2018 2767 

50 ककनी गापा 720.13 1832 2544 

51 दोरम्बा गापा 705.12 1638 2323 

52 बलेफी गापा 704.47 1323 1878 

53 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 698.03 1558 2232 

54 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 675.65 2606 3857 

55 पााँचिाल नपा 675.59 2574 3810 

56 वकस्पाङ गापा 662.31 1065 1608 

57 घ्याङलेि गापा 646.46 1077 1666 

58 मेलम्ची नपा 637.31 3061 4803 

59 जगुल गापा 633.81 1466 2313 

60 महाङ्काल गापा 622.10 884 1421 

औसत 760.71 62087 81617 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  
वालवातलकामार्श्ास प्रर्श्ास 

रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

61 दस्क्षणकाली नपा 617.30 1955 3167 

62 कमलामाई नपा 606.17 3554 5863 

63 भोटेकोसी गापा 603.04 1071 1776 

64 थाहा नपा 593.51 2580 4347 

65 कैलाश गापा 592.13 2153 3636 

66 बेलकोटगढी नपा 589.13 2581 4381 

67 ईन्िावती गापा 581.71 1908 3280 

68 गल्छी गापा 578.08 1503 2600 

69 मनहरी गापा 572.28 2593 4531 

70 रास्क्सराि गापा 567.07 2304 4063 

71 मकवानपरुगढी गापा 549.95 1602 2913 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  
वालवातलकामार्श्ास प्रर्श्ास 

रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

72 बनेपा नपा 521.13 2849 5467 

73 माडी नपा 518.99 2706 5214 

74 गजरुी गापा 512.73 1712 3339 

75 नेत्रावती डबजोङ गापा 502.49 605 1204 

76 शङ्खरापरु नपा 496.14 1736 3499 

77 सूययगढी गापा 480.97 897 1865 

78 म्यागङ गापा 475.95 742 1559 

79 तादी गापा 474.89 870 1832 

80 रुवी भ्याली गापा 473.76 623 1315 

81 गोदावरी नपा 468.08 4737 10120 

82 ईच्छाकामना गापा 467.54 2038 4359 

83 तलि ुगापा 462.37 768 1661 

84 मण्डनदेउपरु नपा 454.79 1519 3340 

85 तसद्धलेक गापा 450.93 1112 2466 

86 तनलकण्ि नपा 435.49 2660 6108 

87 रािी नपा 433.56 3687 8504 

88 कातलका नपा 425.30 2582 6071 

89 दपु्चेर्श्र गापा 420.91 1264 3003 

90 रत्ननगर नपा 419.57 2989 7124 

औसत 505.03 59900 118607 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको सङ्ग््या 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  
वालवातलकामार्श्ास प्रर्श्ास 

रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

91 चन्िातगरी नपा 418.85 5030 12009 

92 चााँगनुारायण नपा 418.47 2882 6887 

93 बेनीघाट रोराि गापा 406.31 1687 4152 

94 कीततयपरु नपा 402.97 2739 6797 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा र्श्ास प्रर्श्ास 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  
वालवातलकामार्श्ास प्रर्श्ास 

रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

95 थाके्र गापा 400.37 1314 3282 

96 िानीिोला गापा 376.95 942 2499 

97 पञ्चकन्या गापा 359.30 558 1553 

98 िैरहनी नपा 344.64 2053 5957 

99 सूययववनायक नपा 337.50 3269 9686 

100 महालक्ष्मी नपा 335.14 2657 7928 

101 तारकेर्श्र गापा 331.27 588 1775 

102 नागाजुयन नपा 329.65 3042 9228 

103 धनुीबेंशी नपा 322.70 890 2758 

104 हररहरपरुगढी गापा 311.54 1134 3640 

105 मररण गापा 304.51 1067 3504 

106 कागेर्श्री मनोहरा नपा 294.92 2513 8521 

107 हेटौडा उमनपा 279.88 3836 13706 

108 भरतपरु मनपा 277.37 8592 30977 

109 तारकेर्श्र नपा 249.85 2957 11835 

110 मध्यपरु तथमी नपा 249.62 2602 10424 

111 महाभारत गापा 235.59 760 3226 

112 ितनयाबास गापा 230.91 372 1611 

113 ववदरु नपा 226.14 1230 5439 

114 लतलतपरु मनपा 203.19 6671 32831 

115 बढुातनलकण्ि नपा 202.63 2987 14741 

116 टोिा नपा 188.05 2615 13906 

117 गोकणेर्श्र नपा 127.65 2069 16208 

118 भक्तपरु नपा 34.17 316 9248 

119 कािमाण्डौं मनपा 3.68 430 116762 

औसत 182.71 67802 371090 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 
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अनसूुची २७ तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा तनमोतनया 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  
वालवातलकामा तनमातनया 
रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

1 ज्वालामूिी गापा 289.13 726 2511 

2 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 205.11 281 1370 

3 ववग ुगापा 197.46 405 2051 

4 गोसाईकुण्ड गापा 177.90 132 742 

5 तीनपाटन गापा 164.36 617 3754 

6 वफक्कल गापा 163.93 349 2129 

7 स्शवपरुी गापा 153.06 313 2045 

8 भमु्ल ुगापा 152.03 284 1868 

9 दोरम्बा गापा 147.22 342 2323 

10 गोलन्जोर गापा 138.69 295 2127 

11 कातलका गापा 135.01 118 874 

12 गजरुी गापा 132.97 444 3339 

13 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 121.86 272 2232 

14 कोन्ज्योसोम गापा 121.55 176 1448 

15 बागमती गापा (लतलतपरु) 120.07 277 2307 

16 उत्तरगया गापा 119.90 97 809 

17 तामाकोसी गापा 115.66 223 1928 

18 रामेछाप नपा 113.86 373 3276 

19 उमाकुण्ड गापा 108.20 219 2024 

20 चौंरीदेउराली गापा 106.92 227 2123 

21 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 105.10 237 2255 

22 ककनी गापा 99.45 253 2544 

23 मररण गापा 96.75 339 3504 

24 भीमेर्श्र नपा 96.35 293 3041 

25 ईन्िावती गापा 96.04 315 3280 

26 ईच्छाकामना गापा 94.98 414 4359 

27 आमाछोठदङ्मो गापा 94.23 67 711 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा तनमोतनया 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  
वालवातलकामा तनमातनया 
रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

28 दधुौली नपा 85.72 602 7023 

29 धनुीबेंशी नपा 85.21 235 2758 

30 जगुल गापा 85.17 197 2313 

औसत 124.84 9122 73068 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा तनमोतनया 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा 
तनमातनया रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

31 कातलन्चोक गापा 84.36 220 2608 

32 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 84.33 155 1838 

33 स्जरी नपा 81.49 125 1534 

34 बाह्रववसे नपा 81.32 225 2767 

35 मेलङु गापा 81.13 169 2083 

36 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 80.37 310 3857 

37 मेलम्ची नपा 79.74 383 4803 

38 रािी नपा 78.43 667 8504 

39 नमोबदु्ध नपा 76.56 242 3161 

40 बलेफी गापा 74.55 140 1878 

41 तेमाल गापा 74.39 147 1976 

42 तसद्धलेक गापा 74.21 183 2466 

43 घ्याङलेि गापा 72.63 121 1666 

44 नौकुण्ड गापा 68.97 100 1450 

45 मन्थली नपा 66.30 311 4691 

46 रुवी भ्याली गापा 65.40 86 1315 

47 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 64.73 326 5036 

48 तादी गापा 64.41 118 1832 

49 ितनयाबास गापा 62.69 101 1611 

50 तलि ुतामाकोसी गापा 60.82 152 2499 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा तनमोतनया 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा 
तनमातनया रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

51 पााँचिाल नपा 59.32 226 3810 

52 गौरीशङ्कर गापा 57.76 112 1939 

53 तलसङ्ख ुपािर गापा 57.64 69 1197 

54 थाहा नपा 57.51 250 4347 

55 माडी नपा 56.39 294 5214 

56 मकवानपरुगढी गापा 56.30 164 2913 

57 बेथानचोक गापा 56.17 107 1905 

58 गिाजमनुा गापा 55.66 124 2228 

59 तनलकण्ि नपा 55.50 339 6108 

60 दपु्चेर्श्र गापा 55.28 166 3003 

औसत 67.95 6132 90239 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा तनमोतनया 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा 
तनमातनया रोगीको कुल 

सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

61 रास्क्सराि गापा 55.13 224 4063 

62 थाके्र गापा 54.54 179 3282 

63 हेलम्ब ुगापा 53.22 95 1785 

64 गल्छी गापा 53.08 138 2600 

65 मध्यपरु तथमी नपा 51.61 538 10424 

66 बकैया गापा 51.13 275 5378 

67 कातलका नपा 49.74 302 6071 

68 भीमफेदी गापा 49.27 125 2537 

69 िााँडादेवी गापा 49.18 126 2562 

70 शैलङु गापा 48.71 102 2094 

71 तारकेर्श्र गापा 48.45 86 1775 

72 महाङ्काल गापा 47.85 68 1421 

73 बेनीघाट रोराि गापा 45.76 190 4152 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा तनमोतनया 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा 
तनमातनया रोगीको कुल 

सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

74 कीततयपरु नपा 45.61 310 6797 

75 पनौती नपा 45.29 207 4571 

76 नेत्रावती डबजोङ गापा 44.85 54 1204 

77 भरतपरु मनपा 44.74 1386 30977 

78 भोटेकोसी गापा 44.48 79 1776 

79 म्यागङ गापा 43.62 68 1559 

80 महाभारत गापा 42.78 138 3226 

81 रोशी गापा 41.76 147 3520 

82 शङ्खरापरु नपा 40.87 143 3499 

83 िैरहनी नपा 40.29 240 5957 

84 धतुलिेल नपा 39.87 133 3336 

85 कैलाश गापा 37.68 137 3636 

86 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 37.06 61 1646 

87 चााँगनुारायण नपा 36.30 250 6887 

88 ईन्िसरोबर गापा 36.21 50 1381 

89 गोदावरी नपा 35.38 358 10120 

90 कमलामाई नपा 35.14 206 5863 

औसत 44.52 6415 144099 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा तनमोतनया रोगीको सङ्ग््या 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा तनमोतनया 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा 
तनमातनया रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

91 वकस्पाङ गापा 34.20 55 1608 

92 गोकुलगिा गापा 33.04 76 2300 

93 सनुापती गापा 31.93 50 1566 

94 पञ्चकन्या गापा 30.91 48 1553 

95 वैतेर्श्र गापा 30.48 58 1903 

96 मनहरी गापा 29.13 132 4531 

97 महालक्ष्मी नपा 27.50 218 7928 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

५ वर्य मतुनको प्रतत १००० 
वालवातलकामा तनमोतनया 
रोगीको सङ्ग््या 

५ वर्य मतुनको  वालवातलकामा 
तनमातनया रोगीको कुल सङ्या 

५ वर्य मतुनको 
वालवातलकामा 
सङ्ग््या 

98 बेलकोटगढी नपा 26.25 115 4381 

99 सूययगढी गापा 25.20 47 1865 

100 सूययववनायक नपा 21.58 209 9686 

101 मण्डनदेउपरु नपा 18.86 63 3340 

102 बनेपा नपा 18.66 102 5467 

103 लतलतपरु मनपा 18.64 612 32831 

104 तलि ुगापा 18.06 30 1661 

105 चन्िातगरी नपा 17.65 212 12009 

106 हररहरपरुगढी गापा 17.03 62 3640 

107 कागेर्श्री मनोहरा नपा 16.66 142 8521 

108 ववदरु नपा 15.81 86 5439 

109 नागाजुयन नपा 15.50 143 9228 

110 हेटौडा उमनपा 15.25 209 13706 

111 दस्क्षणकाली नपा 13.58 43 3167 

112 रत्ननगर नपा 13.19 94 7124 

113 तारकेर्श्र नपा 13.18 156 11835 

114 बढुातनलकण्ि नपा 12.75 188 14741 

115 गोकणेर्श्र नपा 10.86 176 16208 

116 िानीिोला गापा 9.60 24 2499 

117 भक्तपरु नपा 4.76 44 9248 

118 टोिा नपा 4.17 58 13906 

119 कािमाण्डौं मनपा 0.24 28 116762 

औसत 10.59 3480 328653 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 
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अनसूुची २८ नयााँ क्षय रोगीको सङ्ग््या 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहहरूमा पवहचान गररएका नयााँ क्षय रोगीको सङ्ग््या 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
नयााँ क्षय रोगीको 

सङ्ग््या 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नयााँ क्षय 
रोगीको सङ्ग््या 

1 कािमाण्डौं मनपा 1397  31 चााँगनुारायण नपा 42 

2 भरतपरु मनपा 442  32 तीनपाटन गापा 40 

3 लतलतपरु मनपा 374  33 तनलकण्ि नपा 40 

4 भक्तपरु नपा 213  34 थाके्र गापा 28 

5 गोकणेर्श्र नपा 194  35 हररहरपरुगढी गापा 27 

6 मध्यपरु तथमी नपा 191  36 बाह्रववसे नपा 27 

7 हेटौडा उमनपा 184  37 थाहा नपा 27 

8 बढुातनलकण्ि नपा 150  38 मन्थली नपा 26 

9 रत्ननगर नपा 129  39 दस्क्षणकाली नपा 25 

10 गोदावरी नपा 125  40 तलसङ्ख ुपािर गापा 23 

11 टोिा नपा 111  41 ककनी गापा 23 

12 चन्िातगरी नपा 109  42 पााँचिाल नपा 22 

13 कागेर्श्री मनोहरा नपा 105  43 भीमेर्श्र नपा 22 

14 महालक्ष्मी नपा 99  44 ईच्छाकामना गापा 22 

15 मनहरी गापा 84  45 कातलन्चोक गापा 21 

16 तारकेर्श्र नपा 83  46 म्यागङ गापा 20 

17 रािी नपा 83  47 ववदरु नपा 20 

18 कातलका नपा 80  48 रास्क्सराि गापा 20 

19 सूययववनायक नपा 71  49 धनुीबेंशी नपा 20 

20 नागाजुयन नपा 70  50 शङ्खरापरु नपा 19 

21 कीततयपरु नपा 68  51 गल्छी गापा 18 

22 कमलामाई नपा 68  52 भमु्ल ुगापा 18 

23 िैरहनी नपा 67  53 घ्याङलेि गापा 18 

24 बकैया गापा 63  54 मकवानपरुगढी गापा 18 

25 दधुौली नपा 60  55 
चौतारा सााँगाचोकगढी 
नपा 

18 

26 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 58  56 रोशी गापा 17 

27 माडी नपा 48  57 बेनीघाट रोराि गापा 17 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
नयााँ क्षय रोगीको 

सङ्ग््या 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नयााँ क्षय 
रोगीको सङ्ग््या 

28 पनौती नपा 45  58 सूययगढी गापा 16 

29 बनेपा नपा 44  59 स्शवपरुी गापा 16 

30 मररण गापा 43  60 वकस्पाङ गापा 16 

औसत 4858  औसत 686 

 

तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहहरूमा पवहचान गररएका नयााँ क्षय रोगीको सङ्ग््या 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
नया क्षयरोगीको 

सङ्ग््या 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नयााँ क्षयरोगीको 
सङ्ग््या 

61 शैलङु गापा 16  91 उमाकुण्ड गापा 9 

62 दपु्चेर्श्र गापा 16  92 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

9 

63 भीमफेदी गापा 16  93 कातलका गापा 9 

64 गजरुी गापा 16  94 गिाजमनुा गापा 9 

65 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 16  95 गोलन्जोर गापा 9 

66 रामेछाप नपा 16  96 ईन्िसरोबर गापा 8 

67 बेलकोटगढी नपा 15  97 तारकेर्श्र गापा 8 

68 मण्डनदेउपरु नपा 15  98 तेमाल गापा 8 

69 तादी गापा 14  99 ितनयाबास गापा 8 

70 तसद्धलेक गापा 14  100 उत्तरगया गापा 7 

71 ज्वालामूिी गापा 14  101 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 7 

72 जगुल गापा 14  102 गोसाईकुण्ड गापा 7 

73 तलि ुतामाकोसी गापा 14  103 धतुलिेल नपा 7 

74 स्जरी नपा 14  104 मेलङु गापा 7 

75 हेलम्ब ुगापा 13  105 भोटेकोसी गापा 6 

76 सनुापती गापा 13  106 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

6 

77 ईन्िावती गापा 13  107 पञ्चकन्या गापा 6 

78 कैलाश गापा 13  108 कोन्ज्योसोम गापा 6 

79 बेथानचोक गापा 13  109 गोकुलगिा गापा 5 

80 दोरम्बा गापा 12  110 िााँडादेवी गापा 5 

81 चौंरीदेउराली गापा 12  111 बलेफी गापा 4 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
नया क्षयरोगीको 

सङ्ग््या 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नयााँ क्षयरोगीको 
सङ्ग््या 

82 मेलम्ची नपा 12  112 गौरीशङ्कर गापा 4 

83 ववग ुगापा 12  113 महाङ्काल गापा 4 

84 नमोबदु्ध नपा 12  114 आमाछोठदङ्मो गापा 3 

85 बागमती गापा (लतलतपरु) 11  115 नौकुण्ड गापा 3 

86 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 11  116 रुवी भ्याली गापा 3 

87 महाभारत गापा 11  117 तलि ुगापा 3 

88 नेत्रावती डबजोङ गापा 11  118 तामाकोसी गापा 2 

89 वैतेर्श्र गापा 11  119 वफक्कल गापा 2 

90 िानीिोला गापा 10  औसत 174 

औसत 400     

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 
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अनसूुची २९ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको अवस्था 

क्र. 
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

कुल 
स्वास्थ्य 

संस्थाहरू 
(सबै 
गरी) 

सरकारी 
अस्पताल 

सरकारी 
प्राथतमक 

स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
स्वास्थ्य 

चौकी 

सरकारी 
शहरी 
स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
सामदुावयक 

स्वास्थ्य 
एकाइ 

अन्य 
सरकारी 
स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
सरकारी 
स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
गैरसरकारी 
स्वास्थ्य 
संस्था 

1 
कािमाण्डौं 
मनपा 

936 14 1 0 30 0 6 51 885 

2 
लतलतपरु 

मनपा 
184 3 0 6 6 1 1 17 167 

3 
भरतपरु 

मनपा 
88 2 1 13 8 1 1 26 62 

4 भक्तपरु नपा 35 2 0 0 2 0 2 6 29 

5 बनेपा नपा 29 0 0 5 2 0 0 7 22 

6 गोदावरी नपा 29 0 3 10 1 0 0 14 15 

7 
हेटौडा 
उमनपा 

26 1 0 6 4 0 1 12 14 

8 
मध्यपरु तथमी 
नपा 

26 1 0 5 2 1 1 10 16 

9 
कमलामाई 

नपा 
25 1 0 7 3 0 1 12 13 

10 मन्थली नपा 25 0 2 9 9 0 0 20 5 

11 भीमेर्श्र नपा 23 0 1 6 7 1 0 15 8 

12 ववदरु नपा 22 1 0 6 4 1 1 13 9 

13 टोिा नपा 20 0 1 4 0 0 0 5 15 

14 
गोकणेर्श्र 

नपा 
19 0 1 4 0 0 0 5 14 

15 
चौतारा 
सााँगाचोकग
ढी नपा 

18 1 0 9 2 2 1 15 3 

16 
चन्िातगरी 
नपा 

18 0 0 11 0 0 0 11 7 

17 
तनलकण्ि 

नपा 
17 1 0 7 1 2 1 12 5 

18 पनौती नपा 17 0 2 8 2 3 0 15 2 

19 मेलम्ची नपा 16 0 1 10 2 0 0 13 3 
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क्र. 
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

कुल 
स्वास्थ्य 

संस्थाहरू 
(सबै 
गरी) 

सरकारी 
अस्पताल 

सरकारी 
प्राथतमक 

स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
स्वास्थ्य 

चौकी 

सरकारी 
शहरी 
स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
सामदुावयक 

स्वास्थ्य 
एकाइ 

अन्य 
सरकारी 
स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
सरकारी 
स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
गैरसरकारी 
स्वास्थ्य 
संस्था 

20 दधुौली नपा 15 0 1 9 2 0 0 12 3 

21 
तारकेर्श्र 

नपा 
15 0 1 6 5 0 0 12 3 

22 
सूययववनायक 

नपा 
14 0 1 7 0 0 0 8 6 

23 कीततयपरु नपा 14 0 1 7 0 0 0 8 6 

2
4 

रत्ननगर नपा 13 1 0 3 3 1 0 8 5 

25 
चााँगनुारायण 

नपा 
12 0 1 7 0 1 0 9 3 

26 
िााँडादेवी 
गापा 

12 0 0 8 0 4 0 12 0 

27 रामेछाप नपा 12 1 0 7 3 1 0 12 0 

28 रोशी गापा 12 0 0 10 0 1 0 11 1 

29 
चौंरीदेउराली 
गापा 

12 0 0 9 0 0 0 9 3 

30 
दस्क्षणकाली 
नपा 

11 0 1 5 2 0 0 8 3 

औसत 1715 29 19 204 100 20 16 388 1327 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको अवस्था 

क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
स्वास्थ्य 

संस्थाह
रू (सबै 
गरी) 

सरकारी 
अस्पता
ल 

सरकारी 
प्राथतम
क 

स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरका
री 

स्वास्थ्य 

चौकी 

सरका
री 

शहरी 
स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
सामदुावय
क स्वास्थ्य 
एकाइ 

अन्य 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
गैरसरका
री स्वास्थ्य 
संस्था 

31 पााँचिाल नपा 11 0 1 6 0 0 1 8 3 

32 
बढुातनलकण्ि 

नपा 
11 0 0 6 0 0 0 6 5 

33 धतुलिेल नपा 11 0 1 6 3 0 0 10 1 

34 
कातलन्चोक 

गापा 
11 0 0 6 0 4 0 10 1 
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क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
स्वास्थ्य 

संस्थाह
रू (सबै 
गरी) 

सरकारी 
अस्पता
ल 

सरकारी 
प्राथतम
क 

स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरका
री 

स्वास्थ्य 

चौकी 

सरका
री 

शहरी 
स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
सामदुावय
क स्वास्थ्य 
एकाइ 

अन्य 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
गैरसरका
री स्वास्थ्य 
संस्था 

35 गोलन्जोर गापा 11 0 0 7 0 1 0 8 3 

36 
गोसाईकुण्ड 

गापा 
10 1 0 6 0 0 1 8 2 

37 ववग ुगापा 10 0 0 8 0 2 0 10 0 

38 स्शवपरुी गापा 10 0 0 8 0 2 0 10 0 

39 नागाजुयन नपा 10 0 1 4 0 0 0 5 5 

40 
बेलकोटगढी 
नपा 

10 0 0 7 0 2 0 9 1 

41 माडी नपा 10 1 0 3 4 1 0 9 1 

42 
गिाजमनुा 
गापा 

10 0 0 5 0 4 0 9 1 

43 भमु्ल ुगापा 10 0 0 9 0 1 0 10 0 

4
4 

बाह्रववसे नपा 10 0 1 5 0 3 0 9 1 

45 शङ्खरापरु नपा 10 0 0 6 0 0 0 6 4 

46 
बेनीघाट रोराि 
गापा 

9 0 0 4 0 4 0 8 1 

47 
पााँचपोिरी 
थाङपाल गापा 

9 0 0 8 0 0 0 8 1 

4
8 

दोरम्बा गापा 9 0 0 6 0 3 0 9 0 

49 नमोबदु्ध नपा 9 1 0 7 0 0 0 8 1 

50 तीनपाटन गापा 9 0 2 6 0 1 0 9 0 

51 थाहा नपा 9 0 1 6 2 0 0 9 0 

52 महालक्ष्मी नपा 9 0 1 4 0 0 0 5 4 

53 तेमाल गापा 9 0 0 7 0 1 0 8 1 

54 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक
) 

9 0 0 6 0 2 0 8 1 

55 
मण्डनदेउपरु 

नपा 
9 0 0 7 0 1 0 8 1 

56 हेलम्ब ुगापा 8 0 0 5 0 2 0 7 1 
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क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
स्वास्थ्य 

संस्थाह
रू (सबै 
गरी) 

सरकारी 
अस्पता
ल 

सरकारी 
प्राथतम
क 

स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरका
री 

स्वास्थ्य 

चौकी 

सरका
री 

शहरी 
स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
सामदुावय
क स्वास्थ्य 
एकाइ 

अन्य 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
गैरसरका
री स्वास्थ्य 
संस्था 

57 
तामाकोसी 
गापा 

8 0 0 7 0 1 0 8 0 

58 दपु्चेर्श्र गापा 8 0 0 7 0 0 0 7 1 

59 वैतेर्श्र गापा 8 0 0 5 0 2 0 7 1 

60 
तलि ु

तामाकोसी 
गापा 

8 0 1 5 0 2 0 8 0 

औसत 285 3 9 182 9 39 2 244 41 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको अवस्था 

क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
स्वास्थ्य 

संस्थाह
रू (सबै 
गरी) 

सरकारी 
अस्पता
ल 

सरकारी 
प्राथतम
क 

स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरका
री 

स्वास्थ्य 

चौकी 

सरका
री 

शहरी 
स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
सामदुावय
क स्वास्थ्य 
एकाइ 

अन्य 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
गैरसरका
री स्वास्थ्य 
संस्था 

61 ईन्िावती गापा 8 0 0 7 0 1 0 8 0 

62 
मकवानपरुगढी 
गापा 

8 0 0 4 0 4 0 8 0 

63 िैरहनी नपा 7 0 1 3 0 0 0 4 3 

64 
तलसङ्खु पािर 
गापा 

7 0 0 6 0 1 0 7 0 

65 मेलङु गापा 7 0 0 5 0 2 0 7 0 

66 
कागेर्श्री 
मनोहरा नपा 

7 0 1 5 0 0 0 6 1 

67 जगुल गापा 7 0 0 6 0 1 0 7 0 

68 उमाकुण्ड गापा 7 0 0 6 0 1 0 7 0 

69 रािी नपा 7 0 0 6 0 1 0 7 0 

70 
बागमती गापा 
(लतलतपरु) 

7 0 0 7 0 0 0 7 0 

71 गौरीशङ्कर गापा 7 0 1 6 0 0 0 7 0 

72 
सनुकोसी  गापा 
(तसन्धलुी) 

7 0 0 5 0 0 0 5 2 
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क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
स्वास्थ्य 

संस्थाह
रू (सबै 
गरी) 

सरकारी 
अस्पता
ल 

सरकारी 
प्राथतम
क 

स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरका
री 

स्वास्थ्य 

चौकी 

सरका
री 

शहरी 
स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
सामदुावय
क स्वास्थ्य 
एकाइ 

अन्य 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
गैरसरका
री स्वास्थ्य 
संस्था 

73 सनुापती गापा 7 0 0 5 0 2 0 7 0 

74 महाङ्काल गापा 6 0 0 6 0 0 0 6 0 

75 ककनी गापा 6 0 1 5 0 0 0 6 0 

76 

तत्रपरुासनु्दरी 
गापा 
(तसन्धपुाल्चोक
) 

6 0 0 6 0 0 0 6 0 

77 
तत्रपरुासनु्दरी 
गापा (धाठदङ) 

6 0 1 4 0 0 0 5 1 

78 
नेत्रावती 
डबजोङ गापा 

6 0 0 3 0 3 0 6 0 

79 
बेथानचोक 

गापा 
6 0 0 5 0 0 0 5 1 

80 बकैया गापा 6 0 1 4 0 0 0 5 1 

81 थाके्र गापा 6 0 0 5 0 0 0 5 1 

82 वफक्कल गापा 6 0 0 6 0 0 0 6 0 

83 पञ्चकन्या गापा 6 0 0 4 0 1 0 5 1 

8
4 

म्यागङ गापा 6 0 1 5 0 0 0 6 0 

85 
गोकुलगिा 
गापा 

6 0 0 6 0 0 0 6 0 

86 वकस्पाङ गापा 6 0 0 6 0 0 0 6 0 

87 नौकुण्ड गापा 6 0 0 3 0 3 0 6 0 

8
8 

शैलङु गापा 6 0 0 6 0 0 0 6 0 

89 महाभारत गापा 5 0 0 5 0 0 0 5 0 

90 
िानीिोला 
गापा 

5 0 0 5 0 0 0 5 0 

औसत 193 0 7 155 0 20 0 182 11 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको अवस्था 
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क्र. 
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

कुल 
स्वास्थ्य 

संस्थाह
रू (सबै 
गरी) 

सरकारी 
अस्पता
ल 

सरकारी 
प्राथतम
क 

स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरका
री 

स्वास्थ्य 

चौकी 

सरका
री 

शहरी 
स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
सामदुावय
क स्वास्थ्य 
एकाइ 

अन्य 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
गैरसरका
री स्वास्थ्य 
संस्था 

91 
भोटेकोसी 
गापा 

5 0 0 4 0 1 0 5 0 

92 
रास्क्सराि 

गापा 
5 0 0 4 0 1 0 5 0 

93 
कोन्ज्योसोम 

गापा 
5 0 0 5 0 0 0 5 0 

94 स्जरी नपा 5 1 0 3 1 0 0 5 0 

95 कैलाश गापा 5 0 0 5 0 0 0 5 0 

96 
घ्याङलेि 

गापा 
5 0 0 5 0 0 0 5 0 

97 बलेफी गापा 5 0 1 3 0 1 0 5 0 

98 
रुवी भ्याली 
गापा 

5 0 0 3 0 1 0 4 1 

99 
तारकेर्श्र 

गापा 
5 0 0 5 0 0 0 5 0 

100 
भीमफेदी 
गापा 

5 0 1 4 0 0 0 5 0 

101 
ज्वालामूिी 
गापा 

5 0 0 4 0 1 0 5 0 

102 
ईच्छाकामना 
गापा 

5 0 0 5 0 0 0 5 0 

103 गजरुी गापा 5 0 1 2 0 0 0 3 2 

10
4 

आमाछोठद
ङ्मो गापा 

5 0 0 4 0 1 0 5 0 

105 तादी गापा 5 0 1 3 0 1 0 5 0 

106 गल्छी गापा 4 0 0 3 0 0 0 3 1 

107 
हररहरपरुगढी 
गापा 

4 0 0 4 0 0 0 4 0 

10
8 

मररण गापा 4 0 1 2 0 1 0 4 0 

109 कातलका नपा 4 0 1 3 0 0 0 4 0 

110 सूययगढी गापा 4 0 0 4 0 0 0 4 0 

111 
कातलका 
गापा 

4 0 1 1 0 2 0 4 0 



407 
 

क्र. 
सं. 

स्थानीय 
तहको नाम 

कुल 
स्वास्थ्य 

संस्थाह
रू (सबै 
गरी) 

सरकारी 
अस्पता
ल 

सरकारी 
प्राथतम
क 

स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरका
री 

स्वास्थ्य 

चौकी 

सरका
री 

शहरी 
स्वास्थ्य 
केन्ि 

सरकारी 
सामदुावय
क स्वास्थ्य 
एकाइ 

अन्य 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
सरका
री 

स्वास्थ्य 
संस्था 

कुल 
गैरसरका
री स्वास्थ्य 
संस्था 

112 धनुीबेंशी नपा 4 0 0 3 0 0 0 3 1 

113 
तसद्धलेक 

गापा 
4 0 0 3 0 0 0 3 1 

114 
ितनयाबास 

गापा 
4 0 0 3 0 0 0 3 1 

115 
ईन्िसरोबर 

गापा 
4 0 0 4 0 0 0 4 0 

116 
उत्तरगया 
गापा 

4 0 0 3 0 1 0 4 0 

117 तलि ुगापा 3 0 0 3 0 0 0 3 0 

118 
बाग्मती  
गापा 
(मकवानपरु) 

3 0 0 3 0 0 0 3 0 

119 मनहरी गापा 2 0 1 1 0 0 0 2 0 

औसत 127 1 8 99 1 11 0 120 7 

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा ववभाग, 20७५ 
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अनसूुची ३० अपािताको अवस्था 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा अपािताको अवस्था 

क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
अपािता 

% 

शारीररक 
अपािता 

% 

दृवि 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

सनुाई 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

श्रवण 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

स्वर 
बोलाई 

सम्बन्धी 
अपािता% 

मानतसक 
अपािता 

% 

बौवद्धक 
अपािता 

% 

बह ु
अपािता 

% 

1 ववग ुगापा 4.21 1.46 0.72 0.74 0.21 0.49 0.12 0.07 0.41 

2 माडी नपा 4.09 1.14 1.00 0.80 0.10 0.43 0.23 0.15 0.24 

3 गौरीशङ्कर गापा 3.66 1.32 0.84 0.67 0.06 0.35 0.15 0.09 0.19 

4 चौंरीदेउराली गापा 3.63 1.25 0.66 0.71 0.10 0.36 0.25 0.07 0.22 

5 रुवी भ्याली गापा 3.55 1.00 0.98 0.72 0.12 0.19 0.15 0.10 0.28 

6 बलेफी गापा 3.44 1.43 0.57 0.40 0.06 0.52 0.15 0.08 0.23 

7 रास्क्सराि गापा 3.26 1.18 0.61 0.61 0.09 0.37 0.18 0.04 0.16 

8 भोटेकोसी गापा 3.22 1.14 0.49 0.53 0.06 0.52 0.11 0.12 0.24 

9 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

3.21 1.42 0.40 0.48 0.08 0.42 0.09 0.05 0.27 

10 दस्क्षणकाली नपा 3.19 1.47 0.47 0.42 0.04 0.28 0.20 0.09 0.21 

11 कातलन्चोक गापा 3.10 1.18 0.63 0.44 0.09 0.29 0.17 0.06 0.25 

12 गोलन्जोर गापा 3.02 1.41 0.36 0.35 0.04 0.50 0.06 0.08 0.23 

13 आमाछोठदङ्मो गापा 3.01 0.69 0.86 0.55 0.05 0.31 0.09 0.09 0.36 

14 मेलङु गापा 3.00 1.20 0.44 0.47 0.12 0.40 0.18 0.07 0.13 

15 बाह्रववसे नपा 2.98 0.92 0.36 0.75 0.08 0.37 0.14 0.07 0.29 

16 भीमेर्श्र नपा 2.98 1.30 0.57 0.42 0.06 0.26 0.21 0.04 0.13 

17 हररहरपरुगढी गापा 2.91 0.98 0.60 0.47 0.11 0.43 0.10 0.05 0.18 

18 उत्तरगया गापा 2.87 1.15 0.25 0.53 0.02 0.40 0.19 0.07 0.24 

19 तसद्धलेक गापा 2.86 0.98 0.46 0.40 0.03 0.26 0.11 0.21 0.40 

20 
बाग्मती  गापा 
(मकवानपरु) 

2.86 0.88 0.65 0.58 0.02 0.37 0.14 0.07 0.15 

21 ज्वालामूिी गापा 2.82 0.97 0.54 0.55 0.05 0.27 0.20 0.16 0.08 

22 महाङ्काल गापा 2.80 1.12 0.51 0.41 0.01 0.31 0.19 0.06 0.19 

23 शैलङु गापा 2.77 1.18 0.50 0.30 0.04 0.26 0.20 0.04 0.24 

24 गोसाईकुण्ड गापा 2.76 0.56 0.34 0.55 0.06 0.67 0.06 0.14 0.39 

25 तेमाल गापा 2.75 0.85 0.53 0.39 0.16 0.41 0.13 0.07 0.22 
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क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
अपािता 

% 

शारीररक 
अपािता 

% 

दृवि 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

सनुाई 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

श्रवण 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

स्वर 
बोलाई 

सम्बन्धी 
अपािता% 

मानतसक 
अपािता 

% 

बौवद्धक 
अपािता 

% 

बह ु
अपािता 

% 

26 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

2.69 0.66 0.50 0.61 0.03 0.36 0.18 0.06 0.28 

27 मररण गापा 2.68 1.00 0.53 0.43 0.03 0.28 0.09 0.14 0.18 

28 रािी नपा 2.67 0.79 0.45 0.52 0.04 0.39 0.16 0.09 0.23 

29 तामाकोसी गापा 2.64 1.13 0.44 0.34 0.04 0.31 0.12 0.05 0.20 

30 िााँडादेवी गापा 2.58 0.97 0.58 0.32 0.03 0.24 0.13 0.03 0.27 

औसत 3.06 1.08 0.56 0.52 0.07 0.36 0.16 0.08 0.22 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा अपािताको अवस्था 

क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
अपािता 

% 

शारीररक 
अपािता 

% 

दृवि 
सम्बन्धी 
अपािता% 

सनुाई 
सम्बन्धी 
अपािता% 

श्रवण 
सम्बन्धी 
अपािता% 

स्वर 
बोलाई 

सम्बन्धी 
अपािता% 

मानतसक 
अपािता 

% 

बौवद्धक 
अपािता 

% 

बह ु
अपािता 

% 

31 भमु्ल ुगापा 2.56 0.74 0.46 0.46 0.22 0.29 0.15 0.04 0.20 

32 दोरम्बा गापा 2.56 0.67 0.70 0.40 0.15 0.27 0.07 0.05 0.24 

33 दपु्चेर्श्र गापा 2.54 0.71 0.73 0.37 0.05 0.19 0.11 0.10 0.28 

34 गजरुी गापा 2.53 0.95 0.44 0.37 0.03 0.30 0.11 0.20 0.13 

35 
बेनीघाट रोराि 
गापा 

2.48 0.73 0.36 0.40 0.05 0.43 0.10 0.17 0.25 

36 गिाजमनुा गापा 2.45 0.75 0.45 0.47 0.04 0.32 0.14 0.02 0.24 

37 वैतेर्श्र गापा 2.43 1.02 0.43 0.35 0.05 0.20 0.13 0.06 0.21 

38 ईन्िावती गापा 2.42 1.02 0.34 0.32 0.10 0.33 0.12 0.08 0.11 

39 बकैया गापा 2.41 0.75 0.38 0.43 0.05 0.35 0.15 0.10 0.20 

40 
मकवानपरुगढी 
गापा 

2.36 0.97 0.34 0.38 0.04 0.30 0.08 0.07 0.18 

41 रामेछाप नपा 2.35 1.10 0.37 0.27 0.06 0.32 0.08 0.06 0.09 

42 ईन्िसरोबर गापा 2.31 0.75 0.48 0.36 0.02 0.30 0.12 0.09 0.17 

43 
बागमती गापा 
(लतलतपरु) 

2.31 0.91 0.41 0.35 0.02 0.24 0.20 0.02 0.16 

44 
ईच्छाकामना 
गापा 

2.28 0.72 0.50 0.31 0.08 0.28 0.11 0.04 0.23 

45 थाके्र गापा 2.27 0.86 0.40 0.23 0.07 0.33 0.16 0.06 0.16 
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क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
अपािता 

% 

शारीररक 
अपािता 

% 

दृवि 
सम्बन्धी 
अपािता% 

सनुाई 
सम्बन्धी 
अपािता% 

श्रवण 
सम्बन्धी 
अपािता% 

स्वर 
बोलाई 

सम्बन्धी 
अपािता% 

मानतसक 
अपािता 

% 

बौवद्धक 
अपािता 

% 

बह ु
अपािता 

% 

46 
नेत्रावती 
डबजोङ गापा 

2.26 0.60 0.41 0.34 0.04 0.32 0.16 0.20 0.19 

47 
तलसङ्ख ुपािर 
गापा 

2.26 0.96 0.23 0.42 0.03 0.28 0.13 0.03 0.18 

48 िानीिोला गापा 2.24 0.82 0.46 0.16 0.13 0.30 0.12 0.08 0.17 

49 भरतपरु मनपा 2.22 0.66 0.65 0.31 0.04 0.20 0.13 0.07 0.17 

50 कमलामाई नपा 2.19 0.85 0.34 0.34 0.03 0.35 0.15 0.04 0.10 

51 उमाकुण्ड गापा 2.18 0.81 0.37 0.40 0.05 0.36 0.07 0.03 0.09 

52 सूययगढी गापा 2.17 0.99 0.39 0.15 0.06 0.24 0.08 0.09 0.17 

53 सनुापती गापा 2.16 0.59 0.39 0.62 0.02 0.29 0.08 0.05 0.12 

54 स्जरी नपा 2.15 1.21 0.31 0.21 0.03 0.13 0.10 0.05 0.12 

55 
पााँचपोिरी 
थाङपाल गापा 

2.15 0.77 0.37 0.36 0.02 0.34 0.09 0.06 0.13 

56 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

2.15 0.81 0.29 0.27 0.03 0.36 0.13 0.05 0.20 

57 घ्याङलेि गापा 2.12 0.80 0.53 0.26 0.04 0.27 0.09 0.04 0.08 

58 वफक्कल गापा 2.11 0.90 0.28 0.40 0.01 0.27 0.04 0.06 0.15 

59 कातलका गापा 2.10 0.90 0.34 0.34 0.03 0.15 0.17 0.03 0.14 

60 कैलाश गापा 2.09 0.58 0.61 0.41 0.05 0.22 0.05 0.03 0.13 

औसत 2.28 0.78 0.49 0.34 0.05 0.27 0.12 0.07 0.17 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा अपािताको अवस्था 

क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
अपािता 

% 

शारीररक 
अपािता 

% 

दृवि 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

सनुाई 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

श्रवण 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

स्वर 
बोलाई 

सम्बन्धी 
अपािता% 

मानतसक 
अपािता 

% 

बौवद्धक 
अपािता 

% 

बह ु
अपािता 

% 

61 गोकुलगिा गापा 2.08 0.95 0.43 0.24 0.02 0.17 0.13 0.02 0.11 

62 मेलम्ची नपा 2.02 0.82 0.38 0.25 0.03 0.25 0.11 0.03 0.14 

63 गल्छी गापा 2.02 0.85 0.27 0.21 0.03 0.29 0.08 0.14 0.15 

64 भीमफेदी गापा 2.01 0.77 0.28 0.31 0.02 0.23 0.14 0.14 0.13 

65 मन्थली नपा 2.01 0.88 0.30 0.27 0.03 0.22 0.07 0.05 0.20 
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क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
अपािता 

% 

शारीररक 
अपािता 

% 

दृवि 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

सनुाई 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

श्रवण 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

स्वर 
बोलाई 

सम्बन्धी 
अपािता% 

मानतसक 
अपािता 

% 

बौवद्धक 
अपािता 

% 

बह ु
अपािता 

% 

66 
सनुकोसी  गापा 
(तसन्धलुी) 

2.00 0.83 0.24 0.25 0.03 0.41 0.11 0.06 0.07 

67 धनुीबेंशी नपा 1.98 0.70 0.36 0.24 0.04 0.26 0.12 0.07 0.19 

68 महाभारत गापा 1.97 0.65 0.37 0.25 0.03 0.26 0.07 0.08 0.26 

69 कातलका नपा 1.95 0.57 0.39 0.34 0.04 0.22 0.16 0.04 0.19 

70 मनहरी गापा 1.95 0.77 0.32 0.29 0.03 0.26 0.11 0.03 0.13 

71 तनलकण्ि नपा 1.91 0.58 0.44 0.27 0.04 0.21 0.11 0.12 0.14 

72 बेथानचोक गापा 1.90 0.78 0.26 0.23 0.03 0.30 0.13 0.05 0.11 

73 स्शवपरुी गापा 1.85 0.58 0.43 0.26 0.02 0.24 0.10 0.04 0.19 

74 तादी गापा 1.83 0.56 0.41 0.20 0.07 0.27 0.11 0.02 0.21 

75 हेलम्ब ुगापा 1.81 0.78 0.31 0.23 0.02 0.28 0.10 0.03 0.07 

76 बेलकोटगढी नपा 1.81 0.75 0.35 0.21 0.04 0.19 0.12 0.05 0.09 

77 िैरहनी नपा 1.80 0.55 0.24 0.27 0.08 0.25 0.13 0.07 0.20 

78 तीनपाटन गापा 1.80 0.69 0.24 0.27 0.02 0.26 0.09 0.05 0.17 

79 ितनयाबास गापा 1.79 0.52 0.30 0.28 0.05 0.26 0.16 0.13 0.10 

80 म्यागङ गापा 1.77 0.50 0.42 0.32 0.05 0.19 0.08 0.02 0.20 

81 
तलि ुतामाकोसी 
गापा 

1.70 0.71 0.27 0.25 0.02 0.20 0.08 0.02 0.14 

82 तारकेर्श्र गापा 1.70 0.58 0.38 0.20 0.03 0.14 0.11 0.07 0.19 

83 थाहा नपा 1.69 0.61 0.26 0.25 0.01 0.25 0.12 0.08 0.11 

84 दधुौली नपा 1.68 0.68 0.26 0.20 0.02 0.31 0.08 0.05 0.08 

85 तलि ुगापा 1.67 0.74 0.15 0.17 0.02 0.36 0.07 0.02 0.16 

86 
चौतारा 
सााँगाचोकगढी 
नपा 

1.65 0.68 0.24 0.22 0.02 0.23 0.10 0.05 0.12 

87 कोन्ज्योसोम गापा 1.62 0.77 0.20 0.29 0.02 0.20 0.05 0.04 0.05 

88 वकस्पाङ गापा 1.61 0.67 0.30 0.17 0.02 0.15 0.09 0.09 0.13 

89 हेटौडा उमनपा 1.57 0.58 0.29 0.20 0.01 0.19 0.11 0.09 0.10 

90 मण्डनदेउपरु नपा 1.57 0.59 0.30 0.14 0.03 0.23 0.13 0.04 0.11 

औसत 1.80 0.67 0.31 0.24 0.03 0.24 0.11 0.07 0.14 
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अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा अपािताको अवस्था 

क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
अपािता 

% 

शारीररक 
अपािता 

% 

दृवि 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

सनुाई 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

श्रवण 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

स्वर 
बोलाई 

सम्बन्धी 
अपािता 

% 

मानतसक 
अपािता 

% 

बौवद्धक 
अपािता 

% 

बह ु
अपािता 

% 

91 नमोबदु्ध नपा 1.56 0.53 0.24 0.15 0.06 0.24 0.12 0.05 0.17 

92 रत्ननगर नपा 1.55 0.55 0.29 0.22 0.02 0.18 0.14 0.04 0.10 

93 धतुलिेल नपा 1.54 0.54 0.18 0.28 0.04 0.22 0.15 0.05 0.07 

94 पााँचिाल नपा 1.53 0.51 0.24 0.23 0.07 0.16 0.16 0.08 0.08 

95 जगुल गापा 1.52 0.51 0.37 0.25 0.05 0.19 0.05 0.06 0.03 

96 नौकुण्ड गापा 1.51 0.54 0.34 0.27 0.04 0.15 0.06 0.03 0.08 

97 पनौती नपा 1.46 0.56 0.18 0.25 0.05 0.17 0.10 0.04 0.11 

98 चााँगनुारायण नपा 1.44 0.56 0.21 0.25 0.01 0.15 0.11 0.05 0.11 

99 रोशी गापा 1.38 0.40 0.23 0.17 0.05 0.26 0.09 0.07 0.11 

100 ककनी गापा 1.37 0.45 0.32 0.21 0.02 0.12 0.07 0.06 0.13 

101 पञ्चकन्या गापा 1.36 0.44 0.30 0.21 0.03 0.20 0.08 0.04 0.06 

102 शङ्खरापरु नपा 1.30 0.43 0.25 0.21 0.04 0.15 0.10 0.03 0.09 

103 नागाजुयन नपा 1.27 0.42 0.42 0.15 0.01 0.07 0.06 0.03 0.11 

104 ववदरु नपा 1.27 0.52 0.23 0.14 0.02 0.14 0.09 0.05 0.08 

105 गोदावरी नपा 1.21 0.34 0.18 0.21 0.02 0.17 0.13 0.08 0.09 

106 चन्िातगरी नपा 1.14 0.33 0.29 0.17 0.02 0.12 0.07 0.04 0.09 

107 बनेपा नपा 1.12 0.38 0.17 0.18 0.02 0.14 0.10 0.03 0.09 

108 कीततयपरु नपा 1.11 0.34 0.26 0.19 0.02 0.13 0.08 0.03 0.06 

109 तारकेर्श्र नपा 1.06 0.33 0.21 0.18 0.02 0.13 0.07 0.03 0.09 

110 भक्तपरु नपा 1.04 0.35 0.14 0.20 0.03 0.10 0.10 0.04 0.08 

111 महालक्ष्मी नपा 1.03 0.31 0.26 0.17 0.01 0.11 0.07 0.04 0.05 

112 
कागेर्श्री मनोहरा 
नपा 

0.99 0.35 0.14 0.16 0.02 0.13 0.08 0.03 0.07 

113 
मध्यपरु तथमी 
नपा 

0.97 0.34 0.14 0.17 0.03 0.10 0.09 0.04 0.05 

114 
बढुातनलकण्ि 

नपा 
0.96 0.34 0.16 0.15 0.03 0.11 0.07 0.02 0.08 



413 
 

क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको 
नाम 

कुल 
अपािता 

% 

शारीररक 
अपािता 

% 

दृवि 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

सनुाई 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

श्रवण 
सम्बन्धी 
अपािता 

% 

स्वर 
बोलाई 

सम्बन्धी 
अपािता 

% 

मानतसक 
अपािता 

% 

बौवद्धक 
अपािता 

% 

बह ु
अपािता 

% 

115 सूययववनायक नपा 0.92 0.32 0.10 0.15 0.03 0.10 0.11 0.05 0.06 

116 लतलतपरु मनपा 0.87 0.31 0.13 0.15 0.01 0.11 0.07 0.04 0.05 

117 कािमाण्डौं मनपा 0.87 0.29 0.20 0.12 0.02 0.09 0.06 0.03 0.05 

118 टोिा नपा 0.86 0.37 0.11 0.11 0.01 0.10 0.07 0.03 0.06 

119 गोकणेर्श्र नपा 0.82 0.35 0.14 0.10 0.02 0.09 0.06 0.03 0.05 

औसत 1.02 0.35 0.20 0.15 0.02 0.12 0.08 0.04 0.07 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

 
 
  



414 
 

अनसूुची ३१ तसमान्तकृत समदुाय 

अतत तसमान्तकृत, तसमान्तकृत, सवुवधाबाट वस्ञ्चत र उन्नत जातजातत तथा दतलतको जनसङ्ग््या 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

स्चतवन भरतपरु महानगरपातलका तामाङ   17579 17579 

    थारू   16889 16889 

    कुमाल   6717 6717 

    दराई   3089 3089 

    घती/भजेुल   2090 2090 

    चेपाङ/प्रजा 1134   1134 

    बोटे 1064   1064 

    सनुवुार   415 415 

    दरुा   311 311 

    माझी 184   184 

    ब्रह्म/ुबराम ु 129   129 

    धानकु 59   59 

    भोटे   31 31 

    सतार/सन्थाल 26   26 

    दनवुार 18   18 

    तधमाल   18 18 

    पहरी   15 15 

    राजबंशी   14 14 

स्चतवन ईच्छाकामना गाउाँपातलका चेपाङ/प्रजा 8353   8353 

    घती/भजेुल   752 752 

    कुमाल   17 17 

    माझी 13   13 

    तामाङ   985 985 

    थारू   51 51 

स्चतवन कातलका नगरपातलका चेपाङ/प्रजा 7452   7452 

    तामाङ   6821 6821 

    थारू   5313 5313 

    कुमाल   1247 1247 



415 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    बोटे 403   403 

    घती/भजेुल   151 151 

    सनुवुार   138 138 

    दराई   113 113 

    माझी 54   54 

स्चतवन िैरहनी नगरपातलका थारू   15217 15217 

    दराई   2933 2933 

    तामाङ   2436 2436 

    चेपाङ/प्रजा 277   277 

    बोटे 258   258 

    घती/भजेुल   230 230 

    कुमाल   190 190 

    माझी 98   98 

    धानकु 23   23 

    ब्रह्म/ुबराम ु 20   20 

    सनुवुार   17 17 

    थामी 17   17 

स्चतवन माडी नगरपातलका थारू   9426 9426 

    तामाङ   1532 1532 

    चेपाङ/प्रजा 1162   1162 

    बोटे 1152   1152 

    घती/भजेुल   511 511 

    दराई   472 472 

    दरुा   236 236 

    कुमाल   136 136 

    माझी 87   87 

    भोटे   82 82 

स्चतवन रािी नगरपातलका तामाङ   10918 10918 

    चेपाङ/प्रजा 9923   9923 

    थारू   3568 3568 



416 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    दनवुार 1043   1043 

    दराई   475 475 

    घती/भजेुल   162 162 

    सनुवुार   104 104 

    कुमाल   24 24 

    माझी 21   21 

स्चतवन रत्ननगर नगरपातलका थारू   12366 12366 

    तामाङ   4689 4689 

    दराई   893 893 

    कुमाल   831 831 

    घती/भजेुल   497 497 

    चेपाङ/प्रजा 380   380 

    बोटे 138   138 

    माझी 72   72 

    सनुवुार   52 52 

    धानकु 21   21 

    थामी 13   13 

धाठदङ बेतनघाट रोराङ गाउाँपातलका चेपाङ/प्रजा 9953   9953 

    तामाङ   3203 3203 

    घती/भजेुल   148 148 

    ब्रह्म/ुबराम ु 65   65 

    थारू   46 46 

    सनुवुार   15 15 

    माझी 13   13 

धाठदङ धतुनवशेी नगरपातलका तामाङ   8726 8726 

    घती/भजेुल   292 292 

    दनवुार 205   205 

    चेपाङ/प्रजा 68   68 

    थारू   51 51 

    भोटे   23 23 



417 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

धाठदङ गजरुी गाउाँपातलका तामाङ   6903 6903 

    चेपाङ/प्रजा 3927   3927 

    घती/भजेुल   544 544 

    दनवुार 466   466 

    थारू   24 24 

    माझी 17   17 

धाठदङ गल्छी गाउाँपातलका तामाङ   5741 5741 

    घती/भजेुल   791 791 

    दनवुार 274   274 

    माझी 100   100 

    थारू   16 16 

धाठदङ गंगा जमनुा गाउाँपातलका तामाङ   6531 6531 

    घती/भजेुल   90 90 

धाठदङ ज्वालामिुी गाउाँपातलका तामाङ   1373 1373 

    कुमाल   1064 1064 

    घती/भजेुल   240 240 

    माझी 61   61 

धाठदङ ितनयाबास गाउाँपातलका तामाङ   11243 11243 

    तामाङ   6292 6292 

धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गाउाँपातलका घती/भजेुल   53 53 

धाठदङ नीलकण्ि नगरपातलका तामाङ   4531 4531 

    कुमाल   1261 1261 

    घती/भजेुल   145 145 

    ब्रह्म/ुबराम ु 97   97 

    थारू   28 28 

धाठदङ रूबी भ्याली गाउाँपातलका तामाङ   7087 7087 

धाठदङ तसद्धलेि गाउाँपातलका घती/भजेुल   376 376 

    तामाङ   355 355 

    माझी 303   303 

    ब्रह्म/ुबराम ु 141   141 



418 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    चेपाङ/प्रजा 35   35 

धाठदङ थाके्र गाउाँपातलका तामाङ   11809 11809 

    घती/भजेुल   693 693 

    चेपाङ/प्रजा 493   493 

    थारू   16 16 

    दनवुार 13   13 

धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गाउाँपातलका कुमाल   2259 2259 

    दराई   807 807 

    तामाङ   337 337 

    माझी 36   36 

    थारू   11 11 

दोलिा बैतेर्श्र गाउाँपातलका तामाङ   4192 4192 

    घती/भजेुल   280 280 

    थामी 126   126 

दोलिा भीमेर्श्र नगरपातलका तामाङ   5073 5073 

    थामी 4077   4077 

    घती/भजेुल   640 640 

    सनुवुार   35 35 

    धानकु 11   11 

दोलिा तबग ुगाउाँपातलका तामाङ   5370 5370 

    थामी 3508   3508 

    घती/भजेुल   267 267 

    सनुवुार   12 12 

दोलिा गौरीशङ्कर गाउाँपातलका तामाङ   3067 3067 

    घती/भजेुल   164 164 

    थामी 128   128 

दोलिा स्जरी नगरपातलका तामाङ   1748 1748 

    सनुवुार   745 745 

    घती/भजेुल   74 74 

    थारू   15 15 



419 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

दोलिा कातलन्चोक गाउाँपातलका थामी 8417   8417 

    तामाङ   918 918 

    माझी 127   127 

    घती/भजेुल   47 47 

    सनुवुार   26 26 

दोलिा मेलङु गाउाँपातलका तामाङ   3849 3849 

    घती/भजेुल   472 472 

    थामी 313   313 

दोलिा शैलङु गाउाँपातलका तामाङ   6101 6101 

    घती/भजेुल   317 317 

    थामी 33   33 

दोलिा तामाकोसी गाउाँपातलका सनुवुार   1034 1034 

    तामाङ   820 820 

    घती/भजेुल   428 428 

    माझी 272   272 

    थामी 14   14 

कािमाण्डौं बढुातनलकण्ि नगरपातलका तामाङ   13084 13084 

    थारू   759 759 

    घती/भजेुल   459 459 

    सनुवुार   330 330 

    माझी 319   319 

    भोटे   117 117 

    थामी 81   81 

    धानकु 72   72 

    तधमाल   64 64 

    दनवुार 36   36 

    कुमाल   36 36 

    राजबंशी   26 26 

    दरुा   19 19 

    चेपाङ/प्रजा 14   14 



420 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    दराई   13 13 

    पहरी   12 12 

कािमाण्डौं चन्िातगरी नगरपातलका तामाङ   9361 9361 

    थारू   769 769 

    माझी 275   275 

    घती/भजेुल   181 181 

    सनुवुार   152 152 

    कुमाल   94 94 

    राजबंशी   61 61 

    धानकु 52   52 

    दनवुार 31   31 

    थामी 29   29 

    तधमाल   24 24 

    चेपाङ/प्रजा 20   20 

    भोटे   12 12 

कािमाण्डौं दस्क्षणकाली नगरपातलका तामाङ   6848 6848 

    पहरी   381 381 

    थारू   31 31 

    सनुवुार   23 23 

    दनवुार 18   18 

    घती/भजेुल   13 13 

    माझी 12   12 

कािमाण्डौं गोकणेर्श्र नगरपातलका तामाङ   31885 31885 

    थारू   730 730 

    सनुवुार   517 517 

    माझी 473   473 

    तधमाल   268 268 

    घती/भजेुल   266 266 

    भोटे   184 184 

    पहरी   133 133 



421 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    चेपाङ/प्रजा 122   122 

    दनवुार 110   110 

    ताजपरुरया   91 91 

    कुमाल   71 71 

    राजबंशी   61 61 

    धानकु 58   58 

    थामी 30   30 

    झािद/धागर 23   23 

कािमाण्डौं कागेर्श्री मनोहरा नगरपातलका तामाङ   5863 5863 

    थारू   390 390 

    घती/भजेुल   324 324 

    सनुवुार   130 130 

    माझी 119   119 

    धानकु 34   34 

    चेपाङ/प्रजा 28   28 

    थामी 22   22 

    तधमाल   19 19 

    दनवुार 18   18 

कािमाण्डौं कािमाण्डौं महानगरपातलका तामाङ   76066 76066 

    थारू   11903 11903 

    घती/भजेुल   2511 2511 

    माझी 2307   2307 

    सनुवुार   2089 2089 

    धानकु 1190   1190 

    कुमाल   944 944 

    भोटे   885 885 

    दनवुार 559   559 

    राजबंशी   559 559 

    थामी 422   422 

    तधमाल   361 361 



422 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    चेपाङ/प्रजा 204   204 

    सतार/सन्थाल 113   113 

    पहरी   105 105 

    ब्रह्म/ुबराम ु 102   102 

    दराई   98 98 

    दरुा   73 73 

    ताजपरुरया   61 61 

    झािद/धागर 46   46 

    तोप्केगोला   30 30 

    बोटे 22   22 

    ल्होमी 22   22 

कािमाण्डौं कीततयपरु नगरपातलका तामाङ   3419 3419 

    थारू   644 644 

    घती/भजेुल   113 113 

    माझी 99   99 

    धानकु 73   73 

    चेपाङ/प्रजा 49   49 

    कुमाल   37 37 

    राजबंशी   28 28 

    दनवुार 27   27 

    सनुवुार   26 26 

    भोटे   25 25 

    थामी 14   14 

कािमाण्डौं नागाजुयन नगरपातलका तामाङ   9170 9170 

    थारू   713 713 

    घती/भजेुल   191 191 

    माझी 108   108 

    धानकु 69   69 

    दरुा   53 53 

    भोटे   49 49 



423 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    कुमाल   45 45 

    सनुवुार   36 36 

    राजबंशी   26 26 

    थामी 26   26 

    ब्रह्म/ुबराम ु 14   14 

    दनवुार 11   11 

कािमाण्डौं शङ्खरापरु नगरपातलका तामाङ   8903 8903 

    घती/भजेुल   197 197 

    सनुवुार   98 98 

    ल्होमी 36   36 

    दनवुार 18   18 

कािमाण्डौं तारकेर्श्र नगरपातलका तामाङ   11580 11580 

    थारू   294 294 

    घती/भजेुल   178 178 

    माझी 158   158 

    सनुवुार   112 112 

    दनवुार 68   68 

    कुमाल   47 47 

    धानकु 24   24 

    दरुा   22 22 

    थामी 14   14 

    राजबंशी   11 11 

कािमाण्डौं टोिा नगरपातलका तामाङ   8638 8638 

    थारू   1204 1204 

    घती/भजेुल   281 281 

    माझी 220   220 

    सनुवुार   177 177 

    धानकु 129   129 

    दनवुार 82   82 

    कुमाल   81 81 



424 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    थामी 69   69 

    भोटे   61 61 

    तधमाल   23 23 

    दरुा   20 20 

    दराई   19 19 

काभ्रपेलाञ्चोक बनेपा नगरपातलका तामाङ   5565 5565 

    घती/भजेुल   758 758 

    थारू   103 103 

    माझी 71   71 

    दनवुार 37   37 

    सनुवुार   22 22 

    धानकु 19   19 

    थामी 14   14 

    पहरी   11 11 

काभ्रपेलाञ्चोक बेथानचोक गाउाँपातलका तामाङ   8878 8878 

    घती/भजेुल   64 64 

काभ्रपेलाञ्चोक भमु्ल ुगाउाँपातलका तामाङ   4785 4785 

    पहरी   2458 2458 

    माझी 1301   1301 

    घती/भजेुल   263 263 

    भोटे   40 40 

काभ्रपेलाञ्चोक चौरी देउराली गाउाँपातलका तामाङ   6258 6258 

    माझी 497   497 

    पहरी   316 316 

    घती/भजेुल   187 187 

काभ्रपेलाञ्चोक धतुलिेल नगरपातलका तामाङ   7530 7530 

    घती/भजेुल   289 289 

    थामी 77   77 

    थारू   51 51 

    पहरी   42 42 



425 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    माझी 34   34 

    सनुवुार   31 31 

काभ्रपेलाञ्चोक िानीिोला गाउाँपातलका तामाङ   11541 11541 

    माझी 143   143 

    पहरी   113 113 

काभ्रपेलाञ्चोक महाभारत गाउाँपातलका तामाङ   12777 12777 

    माझी 190   190 

    पहरी   25 25 

काभ्रपेलाञ्चोक मण्डन देउपरु नगरपातलका तामाङ   9010 9010 

    दनवुार 1701   1701 

    माझी 327   327 

    घती/भजेुल   265 265 

    भोटे   163 163 

काभ्रपेलाञ्चोक नमोबदु्ध नगरपातलका तामाङ   12938 12938 

    घती/भजेुल   247 247 

    सनुवुार   45 45 

    दनवुार 41   41 

काभ्रपेलाञ्चोक पनौती नगरपातलका तामाङ   8095 8095 

    घती/भजेुल   476 476 

    पहरी   325 325 

    थामी 42   42 

    दनवुार 30   30 

    थारू   23 23 

काभ्रपेलाञ्चोक पााँचिाल नगरपातलका तामाङ   8300 8300 

    दनवुार 5041   5041 

    घती/भजेुल   531 531 

    पहरी   216 216 

    सनुवुार   73 73 

    थारू   21 21 

काभ्रपेलाञ्चोक रोशी गाउाँपातलका तामाङ   17075 17075 



426 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    घती/भजेुल   263 263 

    पहरी   22 22 

    थारू   15 15 

काभ्रपेलाञ्चोक तेमाल गाउाँपातलका तामाङ   16612 16612 

    माझी 173   173 

    घती/भजेुल   14 14 

लतलतपरु बागमती गाउाँपातलका तामाङ   7647 7647 

    ब्रह्म/ुबराम ु 34   34 

भक्तपरु भक्तपरु नगरपातलका तामाङ   5633 5633 

    थारू   241 241 

    माझी 122   122 

    घती/भजेुल   90 90 

    धानकु 49   49 

    सनुवुार   27 27 

    दनवुार 25   25 

    थामी 16   16 

    तधमाल   15 15 

    कुमाल   11 11 

भक्तपरु चााँगनुारायण नगरपातलका तामाङ   6033 6033 

    घती/भजेुल   182 182 

    थारू   94 94 

    सनुवुार   44 44 

    माझी 41   41 

    धानकु 12   12 

    पहरी   11 11 

    थामी 11   11 

लतलतपरु गोदावरी नगरपातलका तामाङ   12718 12718 

    पहरी   3391 3391 

    दनवुार 850   850 

    थारू   305 305 



427 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    माझी 169   169 

    भोटे   123 123 

    घती/भजेुल   102 102 

    सनुवुार   45 45 

    धानकु 41   41 

    थामी 41   41 

    कुमाल   17 17 

    राजबंशी   15 15 

    तधमाल   11 11 

लतलतपरु कोन्ज्योसोम गाउाँपातलका तामाङ   7357 7357 

    पहरी   140 140 

    सनुवुार   14 14 

लतलतपरु लतलतपरु महानगरपातलका तामाङ   23514 23514 

    थारू   4189 4189 

    सनुवुार   953 953 

    माझी 897   897 

    घती/भजेुल   525 525 

    धानकु 374   374 

    दनवुार 277   277 

    कुमाल   210 210 

    राजबंशी   149 149 

    थामी 121   121 

    चेपाङ/प्रजा 104   104 

    भोटे   83 83 

    दरुा   72 72 

    तधमाल   57 57 

    पहरी   56 56 

    ल्होमी 37   37 

    सतार/सन्थाल 31   31 

    झािद/धागर 28   28 



428 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    दराई   24 24 

    बोटे 22   22 

    ब्रह्म/ुबराम ु 11   11 

    ताजपरुरया   11 11 

भक्तपरु मध्यपरु तथमी नगरपातलका तामाङ   6749 6749 

    थारू   702 702 

    माझी 213   213 

    घती/भजेुल   187 187 

    सनुवुार   177 177 

    थामी 54   54 

    दनवुार 50   50 

    राजबंशी   45 45 

    धानकु 44   44 

    कुमाल   30 30 

    पहरी   29 29 

    तधमाल   25 25 

    झािद/धागर 21   21 

    भोटे   20 20 

    सतार/सन्थाल 13   13 

लतलतपरु महालक्ष्मी नगरपातलका तामाङ   4930 4930 

    थारू   900 900 

    घती/भजेुल   265 265 

    सनुवुार   114 114 

    माझी 108   108 

    धानकु 71   71 

    दनवुार 61   61 

    राजबंशी   53 53 

    थामी 42   42 

    कुमाल   31 31 

    तधमाल   24 24 



429 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    दराई   12 12 

    झािद/धागर 11   11 

    पहरी   11 11 

लतलतपरु महाङ्काल गाउाँपातलका तामाङ   3881 3881 

    ब्रह्म/ुबराम ु 103   103 

    सनुवुार   42 42 

    पहरी   12 12 

भक्तपरु सयुयववनायक नगरपातलका तामाङ   8400 8400 

    घती/भजेुल   484 484 

    थारू   363 363 

    माझी 103   103 

    सनुवुार   44 44 

    दनवुार 36   36 

    तधमाल   34 34 

    धानकु 28   28 

    पहरी   28 28 

    कुमाल   27 27 

    थामी 16   16 

    राजबंशी   13 13 

    ताजपरुरया   11 11 

मकवानपरु बागमती गाउाँपातलका तामाङ   18450 18450 

    माझी 1434   1434 

    पहरी   1187 1187 

    दनवुार 55   55 

    ब्रह्म/ुबराम ु 37   37 

    घती/भजेुल   19 19 

    धानकु 14   14 

    सनुवुार   14 14 

मकवानपरु बकैया गाउाँपातलका तामाङ   29039 29039 

    माझी 1326   1326 



430 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    दनवुार 448   448 

    सनुवुार   61 61 

    पहरी   55 55 

    ब्रह्म/ुबराम ु 25   25 

    घती/भजेुल   14 14 

मकवानपरु भीमफेदी गाउाँपातलका तामाङ   13761 13761 

    चेपाङ/प्रजा 761   761 

    सनुवुार   63 63 

    थारू   33 33 

    घती/भजेुल   24 24 

मकवानपरु हेटौडा उपमहानगरपातलका तामाङ   47494 47494 

    चेपाङ/प्रजा 996   996 

    दनवुार 861   861 

    थारू   792 792 

    घती/भजेुल   519 519 

    माझी 199   199 

    सनुवुार   175 175 

    कुमाल   108 108 

    धानकु 92   92 

    थामी 76   76 

    राजबंशी   27 27 

    भोटे   18 18 

    पहरी   16 16 

    दराई   14 14 

मकवानपरु ईन्िसरोवर गाउाँपातलका तामाङ   9957 9957 

    थारू   17 17 

मकवानपरु कैलाश गाउाँपातलका तामाङ   16063 16063 

  चेपाङ/प्रजा 4044   4044 

  घती/भजेुल   131 131 

मकवानपरु मकवानपरुगढी गाउाँपातलका तामाङ   15048 15048 



431 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    सनुवुार   22 22 

    चेपाङ/प्रजा 15   15 

मकवानपरु मनहरी गाउाँपातलका तामाङ   17966 17966 

    चेपाङ/प्रजा 3602   3602 

    माझी 197   197 

    घती/भजेुल   48 48 

    पहरी   30 30 

    दनवुार 28   28 

    थारू   24 24 

मकवानपरु राक्सीराङ गाउाँपातलका तामाङ   13235 13235 

    चेपाङ/प्रजा 9799   9799 

    सनुवुार   34 34 

    घती/भजेुल   20 20 

मकवानपरु थाहा नगरपातलका तामाङ   19657 19657 

    घती/भजेुल   177 177 

    सनुवुार   71 71 

    थारू   32 32 

नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपातलका तामाङ   11959 11959 

    घती/भजेुल   347 347 

    सनुवुार   46 46 

    थारू   15 15 

नवुाकोट ववदरु नगरपातलका तामाङ   10677 10677 

    कुमाल   2408 2408 

    घती/भजेुल   658 658 

    माझी 394   394 

    सनुवुार   126 126 

    थारू   41 41 

    दनवुार 33   33 

नवुाकोट दपु्चेर्श्र गाउाँपातलका तामाङ   17665 17665 

    घती/भजेुल   27 27 



432 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

नवुाकोट ककनी गाउाँपातलका तामाङ   14642 14642 

    सनुवुार   79 79 

    घती/भजेुल   44 44 

    थारू   14 14 

नवुाकोट वकस्पाङ गाउाँपातलका तामाङ   10585 10585 

नवुाकोट तलि ुगाउाँपातलका तामाङ   1414 1414 

    घती/भजेुल   25 25 

नवुाकोट म्यागङ् गाउाँपातलका तामाङ   11286 11286 

    तामाङ   4558 4558 

    घती/भजेुल   65 65 

    दनवुार 60   60 

    भोटे   54 54 

    घती/भजेुल   11 11 

नवुाकोट स्शवपरुी गाउाँपातलका तामाङ   11588 11588 

    घती/भजेुल   43 43 

नवुाकोट सयुयगढी गाउाँपातलका तामाङ   8121 8121 

  घती/भजेुल   23 23 

नवुाकोट तादी गाउाँपातलका तामाङ   10084 10084 

    दनवुार 218   218 

    घती/भजेुल   78 78 

नवुाकोट तारकेर्श्र गाउाँपातलका तामाङ   5995 5995 

    घती/भजेुल   151 151 

    माझी 53   53 

रामेछाप दोरम्बा गाउाँपातलका तामाङ   6736 6736 

    थामी 1784   1784 

    पहरी   333 333 

रामेछाप गोकुलगिा गाउाँपातलका तामाङ   2861 2861 

    सनुवुार   2151 2151 

    घती/भजेुल   763 763 

रामेछाप िााँडादेवी गाउाँपातलका तामाङ   6711 6711 



433 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    माझी 1623   1623 

    थामी 217   217 

    घती/भजेुल   95 95 

    पहरी   59 59 

    सनुवुार   40 40 

रामेछाप तलि ुतामाकोसी गाउाँपातलका तामाङ   5447 5447 

    सनुवुार   1498 1498 

    घती/भजेुल   382 382 

    माझी 79   79 

    थारू   35 35 

रामेछाप मन्थली नगरपातलका तामाङ   4624 4624 

    माझी 3441   3441 

    घती/भजेुल   1365 1365 

    पहरी   274 274 

    सनुवुार   49 49 

    थारू   38 38 

    कुमाल   12 12 

रामेछाप रामेछाप नगरपातलका तामाङ   4338 4338 

    सनुवुार   1040 1040 

    माझी 505   505 

    घती/भजेुल   362 362 

    पहरी   17 17 

रामेछाप सनुापती गाउाँपातलका तामाङ   6318 6318 

    माझी 358   358 

    घती/भजेुल   126 126 

    पहरी   39 39 

रामेछाप उमाकुण्ड गाउाँपातलका सनुवुार   3632 3632 

    तामाङ   1693 1693 

    घती/भजेुल   207 207 

    थामी 53   53 



434 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

रसवुा गोसाईंकुण्ड गाउाँपातलका तामाङ   5602 5602 

    घती/भजेुल   11 11 

रसवुा कातलका गाउाँपातलका तामाङ   4909 4909 

    घती/भजेुल   13 13 

रसवुा नौकुण्ड गाउाँपातलका तामाङ   10050 10050 

रसवुा आमाछोठदङ्मो गाउाँपातलका तामाङ   5118 5118 

रसवुा उत्तरगया गाउाँपातलका तामाङ   3648 3648 

तसन्धलुी दधुौली नगरपातलका दनवुार 13313   13313 

    तामाङ   9249 9249 

    सनुवुार   3537 3537 

    माझी 1537   1537 

    घती/भजेुल   468 468 

    थामी 197   197 

    थारू   49 49 

    धानकु 42   42 

तसन्धलुी घ्याङ्ग्लेि गाउाँपातलका तामाङ   10174 10174 

    थामी 328   328 

    सनुवुार   326 326 

    घती/भजेुल   17 17 

तसन्धलुी गोलन्जोर गाउाँपातलका तामाङ   1275 1275 

    घती/भजेुल   820 820 

    माझी 516   516 

    सनुवुार   386 386 

    पहरी   27 27 

तसन्धलुी हरररपरुगढी गाउाँपातलका तामाङ   18577 18577 

    दनवुार 2516   2516 

    माझी 896   896 

    पहरी   705 705 

    घती/भजेुल   63 63 

तसन्धलुी कमलामाई नगरपातलका तामाङ   14099 14099 



435 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    माझी 2271   2271 

    घती/भजेुल   1399 1399 

    दनवुार 1363   1363 

    सनुवुार   687 687 

    भोटे   189 189 

    थामी 88   88 

    थारू   70 70 

    पहरी   35 35 

    धानकु 25   25 

    कुमाल   12 12 

तसन्धलुी मरीण गाउाँपातलका तामाङ   15622 15622 

    माझी 3934   3934 

    थामी 207   207 

    घती/भजेुल   102 102 

    सनुवुार   45 45 

    दनवुार 12   12 

तसन्धलुी वफक्कल गाउाँपातलका सनुवुार   2694 2694 

    तामाङ   859 859 

    घती/भजेुल   360 360 

    माझी 253   253 

तसन्धलुी सनुकोसी गाउाँपातलका तामाङ   4014 4014 

    घती/भजेुल   742 742 

    माझी 426   426 

    सनुवुार   137 137 

तसन्धलुी तीनपाटन गाउाँपातलका तामाङ   5424 5424 

    घती/भजेुल   532 532 

    माझी 417   417 

    सनुवुार   250 250 

तसन्धपुाल्चोक बाह्रतबसे नगरपातलका तामाङ   9243 9243 

    थामी 430   430 



436 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

    घती/भजेुल   207 207 

    माझी 25   25 

तसन्धपुाल्चोक बलेफी गाउाँपातलका तामाङ   6037 6037 

    घती/भजेुल   450 450 

    माझी 102   102 

    थारू   18 18 

    थामी 17   17 

तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गाउाँपातलका तामाङ   4272 4272 

    थामी 838   838 

    भोटे   185 185 

    घती/भजेुल   76 76 

    थारू   28 28 

तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपातलका तामाङ   10785 10785 

    माझी 2138   2138 

    घती/भजेुल   358 358 

    पहरी   252 252 

    थारू   22 22 

तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगाउाँपातलका तामाङ   8298 8298 

    घती/भजेुल   139 139 

तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गाउाँपातलका तामाङ   7414 7414 

    माझी 2439   2439 

    दनवुार 2225   2225 

    घती/भजेुल   232 232 

    सनुवुार   19 19 

    थारू   11 11 

तसन्धपुाल्चोक जगुल गाउाँपातलका तामाङ   11334 11334 

    घती/भजेुल   209 209 

तसन्धपुाल्चोक तलसंिपुािर गाउाँपातलका तामाङ   8381 8381 

    पहरी   77 77 

    घती/भजेुल   15 15 



437 
 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम जातजातत 
अतत तसमास्न्तकृत 

समहु 

तसमास्न्तकृत 
समहु 

जम्मा 

तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची गाउाँपातलका तामाङ   16833 16833 

    माझी 1329   1329 

    दनवुार 1294   1294 

    घती/भजेुल   315 315 

    थारू   18 18 

तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपातलका तामाङ   12446 12446 

    घती/भजेुल   203 203 

    दनवुार 91   91 

    भोटे   28 28 

तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गाउाँपातलका तामाङ   2842 2842 

    पहरी   1259 1259 

    माझी 538   538 

    घती/भजेुल   364 364 

    थामी 135   135 

तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गाउाँपातलका थामी 3456   3456 

    तामाङ   354 354 

    पहरी   277 277 

    घती/भजेुल   50 50 

जम्मा 165428 1308002 1473430 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त   



438 
 

 

अनसूुची ३२ तसमान्तकृत समदुायको सङ्ग््या 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेका तसमान्तकृत समदुायको अवस्था 
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

अतत सीमान्तकृत समूह 
% 

सीमान्तकृत समूह % 
कुल सीमान्तकृत 

समूह % 

कुल 
जनसङ्ग््या 

1 आमाछोठदङ्मो गापा 0.00 93.22 93.22 5490 

2 ितनयाबास गापा 0.00 88.60 88.60 12749 

3 रास्क्सराि गापा 37.41 50.74 88.15 26192 

4 नौकुण्ड गापा 0.00 85.00 85.00 11824 

5 कैलाश गापा 16.90 67.70 84.60 23922 

6 म्यागङ गापा 0.00 84.21 84.21 13479 

7 हररहरपरुगढी गापा 12.31 69.77 82.08 27727 

8 िानीिोला गापा 0.99 80.94 81.93 14398 

9 दपु्चेर्श्र गापा 0.00 80.03 80.03 22106 

10 घ्याङलेि गापा 2.38 76.43 78.81 13761 

11 गोसाईकुण्ड गापा 0.00 78.58 78.58 7143 

12 बकैया गापा 4.54 73.62 78.16 39620 

13 कोन्ज्योसोम गापा 0.00 77.36 77.36 9709 

14 रुवी भ्याली गापा 0.00 74.12 74.12 9562 

15 तेमाल गापा 0.76 73.20 73.97 22712 

16 ईन्िसरोबर गापा 0.00 72.23 72.23 13809 

17 मररण गापा 14.93 56.68 71.61 27822 

18 वकस्पाङ गापा 0.00 71.23 71.23 14861 

19 महाभारत गापा 1.04 70.02 71.06 18283 

20 भीमफेदी गापा 3.26 59.46 62.72 23344 

21 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.44 60.77 61.21 20860 

22 रोशी गापा 0.00 60.44 60.44 28746 

23 जगुल गापा 0.00 60.02 60.02 19231 

24 मकवानपरुगढी गापा 0.06 59.51 59.57 25322 

25 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.26 58.60 58.86 13049 

26 तादी गापा 1.22 56.67 57.89 17932 



439 
 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

अतत सीमान्तकृत समूह 
% 

सीमान्तकृत समूह % 
कुल सीमान्तकृत 

समूह % 

कुल 
जनसङ्ग््या 

27 मनहरी गापा 9.97 47.05 57.02 38399 

28 ककनी गापा 0.00 56.27 56.27 26263 

29 स्शवपरुी गापा 0.00 56.00 56.00 20769 

30 तलसङ्खु पािर गापा 0.00 55.99 55.99 15133 

औसत 4.96 65.55 70.51 584217 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेका तसमान्तकृत समदुायको अवस्था 
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

अतत सीमान्तकृत 

समूह % 

सीमान्तकृत समूह 

% 

कुल सीमान्तकृत 

समूह % 

कुल 
जनसङ्ग््या 

31 बेथानचोक गापा 0.00 53.30 53.30 16777 

32 कातलका गापा 0.00 52.24 52.24 9421 

33 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 26.19 25.87 52.06 13197 

34 कातलका नपा 18.61 32.44 51.05 42493 

35 ववग ुगापा 19.01 30.62 49.63 18449 

36 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.00 48.89 48.89 12870 

37 सूययगढी गापा 0.00 48.48 48.48 16800 

38 थाहा नपा 0.00 47.90 47.90 41623 

39 हेलम्ब ुगापा 0.00 47.74 47.74 17671 

40 भमु्ल ुगापा 6.88 39.89 46.77 18916 

41 रािी नपा 18.91 26.25 45.15 58107 

42 नमोबदु्ध नपा 0.14 44.82 44.96 29519 

43 उत्तरगया गापा 0.00 44.19 44.19 8255 

44 गजरुी गापा 16.28 27.58 43.87 27084 

45 मेलम्ची नपा 5.78 37.86 43.64 45343 

46 दधुौली नपा 23.11 20.37 43.48 65302 

47 ईन्िावती गापा 16.36 26.92 43.27 28517 

48 महाङ्काल गापा 1.09 41.63 42.72 9453 

49 बेनीघाट रोराि गापा 31.87 10.84 42.71 31475 

50 कातलन्चोक गापा 37.22 4.32 41.54 22954 

51 ईच्छाकामना गापा 33.46 7.22 40.68 25002 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

अतत सीमान्तकृत 

समूह % 

सीमान्तकृत समूह 

% 

कुल सीमान्तकृत 

समूह % 

कुल 
जनसङ्ग््या 

52 थाके्र गापा 1.54 38.03 39.57 32914 

53 तारकेर्श्र गापा 0.34 39.10 39.44 15719 

54 माडी नपा 6.37 32.89 39.26 37683 

55 दोरम्बा गापा 7.85 31.09 38.93 22738 

56 िैरहनी नपा 1.24 37.48 38.71 56094 

57 सनुापती गापा 1.97 35.76 37.74 18128 

58 बाह्रववसे नपा 1.71 35.61 37.33 26535 

59 पााँचिाल नपा 13.27 24.06 37.32 37997 

60 शङ्खरापरु नपा 0.21 36.30 36.51 25338 

औसत 11.10 32.24 43.34 832374 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेका तसमान्तकृत समदुायको अवस्था 
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

अतत सीमान्तकृत 

समूह % 

सीमान्तकृत समूह 

% 

कुल सीमान्तकृत 

समूह % 

कुल 
जनसङ्ग््या 

61 मण्डनदेउपरु नपा 6.21 28.90 35.11 32659 

62 बलेफी गापा 0.63 34.40 35.03 18909 

63 चौंरीदेउराली गापा 2.39 32.46 34.85 20829 

64 िााँडादेवी गापा 7.14 26.80 33.95 25761 

65 हेटौडा उमनपा 1.45 32.16 33.61 152875 

66 शैलङु गापा 0.17 32.58 32.75 19698 

67 गोकणेर्श्र नपा 0.76 31.86 32.62 107351 

68 भोटेकोसी गापा 5.04 27.42 32.46 16631 

69 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 3.90 28.37 32.27 17246 

70 उमाकुण्ड गापा 0.30 31.43 31.73 17601 

71 कमलामाई नपा 5.82 25.61 31.43 64386 

72 गिाजमनुा गापा 0.00 30.39 30.39 21784 

73 बेलकोटगढी नपा 0.00 30.39 30.39 40698 

74 भीमेर्श्र नपा 12.58 17.69 30.28 32486 

75 धनुीबेंशी नपा 0.88 29.30 30.18 31029 

76 दस्क्षणकाली नपा 0.12 30.03 30.15 24297 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

अतत सीमान्तकृत 

समूह % 

सीमान्तकृत समूह 

% 

कुल सीमान्तकृत 

समूह % 

कुल 
जनसङ्ग््या 

77 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 5.05 25.08 30.13 30495 

78 पञ्चकन्या गापा 0.38 28.99 29.37 15945 

79 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 4.60 24.55 29.15 46497 

80 गोकुलगिा गापा 0.00 28.79 28.79 20058 

81 रत्ननगर नपा 0.89 27.67 28.56 69851 

82 गल्छी गापा 1.46 25.52 26.98 25655 

83 ववदरु नपा 0.79 25.59 26.38 54351 

84 धतुलिेल नपा 0.35 24.70 25.04 32162 

85 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 1.98 22.79 24.77 21473 

86 वफक्कल गापा 1.49 23.06 24.55 16968 

87 वैतेर्श्र गापा 0.63 22.50 23.13 19876 

88 मेलङु गापा 1.55 21.38 22.93 20210 

89 गोदावरी नपा 1.41 21.36 22.77 78301 

90 रामेछाप नपा 1.76 20.12 21.89 28612 

औसत 2.25 27.50 29.74 1124694 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेका तसमान्तकृत समदुायको अवस्था 
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

अतत सीमान्तकृत 

समूह % 

सीमान्तकृत समूह 

% 

कुल सीमान्तकृत 

समूह % 

कुल 
जनसङ्ग््या 

91 मन्थली नपा 7.58 14.01 21.58 45416 

92 गौरीशङ्कर गापा 0.75 18.94 19.69 17062 

93 पनौती नपा 0.15 19.14 19.30 46595 

94 तीनपाटन गापा 1.15 17.05 18.19 36405 

95 भरतपरु मनपा 0.93 16.82 17.75 280502 

96 स्जरी नपा 0.00 16.64 16.64 15515 

97 गोलन्जोर गापा 2.67 12.98 15.64 19329 

98 नागाजुयन नपा 0.34 15.25 15.59 67420 

99 तारकेर्श्र नपा 0.32 15.03 15.36 81443 

100 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 0.16 14.87 15.03 22960 

101 बढुातनलकण्ि नपा 0.48 13.82 14.31 107918 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

अतत सीमान्तकृत 

समूह % 

सीमान्तकृत समूह 

% 

कुल सीमान्तकृत 

समूह % 

कुल 
जनसङ्ग््या 

102 तामाकोसी गापा 1.52 12.11 13.62 18849 

103 चन्िातगरी नपा 0.48 12.50 12.98 85198 

104 सूययववनायक नपा 0.23 11.98 12.21 78490 

105 बनेपा नपा 0.25 11.61 11.86 55628 

106 चााँगनुारायण नपा 0.12 11.48 11.60 55430 

107 कागेर्श्री मनोहरा नपा 0.37 11.17 11.53 60237 

108 ज्वालामूिी गापा 0.25 11.17 11.42 23966 

109 लतलतपरु मनपा 0.67 10.47 11.14 284922 

110 टोिा नपा 0.50 10.61 11.11 99032 

111 महालक्ष्मी नपा 0.47 10.20 10.67 62172 

112 तनलकण्ि नपा 0.17 10.19 10.36 58515 

113 कािमाण्डौं मनपा 0.51 9.81 10.32 975453 

114 मध्यपरु तथमी नपा 0.48 9.59 10.07 83036 

115 तलि ुगापा 0.00 8.54 8.54 16852 

116 भक्तपरु नपा 0.26 7.36 7.62 81748 

117 कीततयपरु नपा 0.40 6.54 6.94 65602 

118 तलि ुतामाकोसी गापा 0.34 6.23 6.57 23109 

119 तसद्धलेक गापा 2.02 3.08 5.10 23729 

औसत 0.65 11.50 12.15 2892533 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ३३ सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुाय 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेका सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको सङ्ग््या 
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

1 स्जरी नपा 40.34 6259 15515 

2 ईच्छाकामना गापा 39.03 9759 25002 

3 तीनपाटन गापा 34.28 12478 36405 

4 तलि ुगापा 33.36 5622 16852 

5 भोटेकोसी गापा 30.74 5113 16631 

6 गौरीशङ्कर गापा 28.89 4929 17062 

7 तनलकण्ि नपा 27.07 15840 58515 

8 वफक्कल गापा 26.14 4435 16968 

9 दोरम्बा गापा 25.54 5808 22738 

10 तसद्धलेक गापा 22.99 5455 23729 

11 गोलन्जोर गापा 22.07 4265 19329 

12 रामेछाप नपा 21.92 6271 28612 

13 महाभारत गापा 21.22 3880 18283 

14 हेलम्ब ुगापा 20.94 3700 17671 

15 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 20.70 6311 30495 

16 ज्वालामूिी गापा 19.55 4685 23966 

17 गिाजमनुा गापा 18.31 3988 21784 

18 टोिा नपा 16.68 16522 99032 

19 बढुातनलकण्ि नपा 16.62 17936 107918 

20 गोकणेर्श्र नपा 15.65 16797 107351 

21 उत्तरगया गापा 15.40 1271 8255 

22 भीमफेदी गापा 14.85 3466 23344 

23 नेत्रावती डबजोङ गापा 14.65 1885 12870 

24 भरतपरु मनपा 14.34 40223 280502 

25 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 14.29 3280 22960 

26 उमाकुण्ड गापा 13.69 2410 17601 

27 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 13.64 2928 21473 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

28 रोशी गापा 12.94 3720 28746 

29 गोकुलगिा गापा 12.91 2589 20058 

30 गल्छी गापा 12.81 3287 25655 

औसत 18.99 225112 1185322 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेका सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको सङ्ग््या 
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

31 बेनीघाट रोराि गापा 12.57 3955 31475 

32 मररण गापा 12.53 3485 27822 

33 लतलतपरु मनपा 12.22 34807 284922 

34 कमलामाई नपा 12.07 7769 64386 

35 दधुौली नपा 11.92 7781 65302 

36 ववग ुगापा 11.76 2170 18449 

37 तलि ुतामाकोसी गापा 11.61 2684 23109 

38 नागाजुयन नपा 10.65 7179 67420 

39 सूययगढी गापा 10.60 1780 16800 

40 कािमाण्डौं मनपा 10.53 102724 975453 

41 बाह्रववसे नपा 10.12 2686 26535 

42 मन्थली नपा 10.03 4555 45416 

43 रािी नपा 9.55 5549 58107 

44 हररहरपरुगढी गापा 9.51 2636 27727 

45 तारकेर्श्र नपा 9.40 7654 81443 

46 सनुापती गापा 9.25 1676 18128 

47 पञ्चकन्या गापा 9.09 1450 15945 

48 कातलका नपा 8.76 3723 42493 

49 चन्िातगरी नपा 8.75 7454 85198 

50 महालक्ष्मी नपा 8.38 5209 62172 

51 िानीिोला गापा 8.14 1172 14398 

52 रुवी भ्याली गापा 7.90 755 9562 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

53 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 7.82 1632 20860 

54 माडी नपा 7.71 2905 37683 

55 िैरहनी नपा 7.30 4097 56094 

56 िााँडादेवी गापा 7.27 1874 25761 

57 हेटौडा उमनपा 7.25 11082 152875 

58 ववदरु नपा 7.14 3879 54351 

59 मनहरी गापा 7.12 2735 38399 

60 बेलकोटगढी नपा 7.07 2877 40698 

औसत 10.04 249934 2488983 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेका सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको सङ्ग््या 
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

61 घ्याङलेि गापा 7.06 972 13761 

62 ईन्िसरोबर गापा 6.79 938 13809 

63 थाके्र गापा 6.71 2210 32914 

64 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

6.37 840 13197 

65 मध्यपरु तथमी नपा 6.36 5284 83036 

66 कागेर्श्री मनोहरा नपा 6.25 3765 60237 

67 धनुीबेंशी नपा 6.21 1926 31029 

68 रत्ननगर नपा 6.16 4300 69851 

69 दस्क्षणकाली नपा 6.11 1485 24297 

70 गजरुी गापा 6.02 1631 27084 

71 बागमती गापा (लतलतपरु) 5.92 773 13049 

72 तेमाल गापा 5.72 1299 22712 

73 स्शवपरुी गापा 5.67 1177 20769 

74 कीततयपरु नपा 5.55 3643 65602 

75 मेलङु गापा 5.33 1078 20210 

76 जगुल गापा 5.19 999 19231 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

77 ईन्िावती गापा 5.15 1468 28517 

78 सूययववनायक नपा 4.81 3776 78490 

79 कैलाश गापा 4.51 1079 23922 

80 गोदावरी नपा 4.51 3529 78301 

81 गोसाईकुण्ड गापा 4.37 312 7143 

82 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 4.27 1984 46497 

83 वैतेर्श्र गापा 4.17 828 19876 

84 बकैया गापा 3.87 1532 39620 

85 तारकेर्श्र गापा 3.86 606 15719 

86 ितनयाबास गापा 3.66 467 12749 

87 शैलङु गापा 3.49 688 19698 

88 धतुलिेल नपा 3.49 1121 32162 

89 दपु्चेर्श्र गापा 3.43 758 22106 

90 चााँगनुारायण नपा 3.39 1879 55430 

औसत 5.18 52347 1011018 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा रहेका सवुवधाबाट वस्ञ्चत समदुायको सङ्ग््या 
क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

91 थाहा नपा 3.30 1374 41623 

92 बेथानचोक गापा 3.27 549 16777 

93 बनेपा नपा 3.21 1788 55628 

94 मण्डनदेउपरु नपा 2.92 953 32659 

95 वकस्पाङ गापा 2.90 431 14861 

96 मेलम्ची नपा 2.62 1187 45343 

97 तामाकोसी गापा 2.50 472 18849 

98 मकवानपरुगढी गापा 2.45 621 25322 

99 ककनी गापा 2.44 640 26263 

100 भीमेर्श्र नपा 2.39 775 32486 

101 कोन्ज्योसोम गापा 2.30 223 9709 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम सवुवधाबाट वस्ञ्चत समूह % सवुवधाबाट वस्ञ्चत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

102 भक्तपरु नपा 2.28 1863 81748 

103 पााँचिाल नपा 2.18 828 37997 

104 नौकुण्ड गापा 1.82 215 11824 

105 कातलका गापा 1.73 163 9421 

106 शङ्खरापरु नपा 1.72 437 25338 

107 रास्क्सराि गापा 1.70 446 26192 

108 म्यागङ गापा 1.70 229 13479 

109 तादी गापा 1.70 304 17932 

110 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 1.65 284 17246 

111 पनौती नपा 1.52 706 46595 

112 बलेफी गापा 1.35 255 18909 

113 तलसङ्ख ुपािर गापा 1.28 194 15133 

114 नमोबदु्ध नपा 0.94 278 29519 

115 कातलन्चोक गापा 0.81 185 22954 

116 चौंरीदेउराली गापा 0.75 157 20829 

117 महाङ्काल गापा 0.16 15 9453 

118 भमु्ल ुगापा 0.11 20 18916 

119 आमाछोठदङ्मो गापा 0.00   5490 

औसत 2.08 15592 748495 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ३४ दतलत समदुाय 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा भएका दतलत समदुायको जनसङ्ग््या 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम दतलत % दतलत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

1 गोलन्जोर गापा 20.45 3952 19329 

2 तसद्धलेक गापा 18.42 4370 23729 

3 वफक्कल गापा 18.41 3123 16968 

4 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 17.45 3748 21473 

5 गल्छी गापा 16.81 4312 25655 

6 तामाकोसी गापा 15.60 2941 18849 

7 माडी नपा 15.52 5847 37683 

8 ज्वालामूिी गापा 15.42 3695 23966 

9 तीनपाटन गापा 15.06 5484 36405 

10 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 14.11 3239 22960 

11 तनलकण्ि नपा 13.39 7838 58515 

12 वैतेर्श्र गापा 13.25 2633 19876 

13 मन्थली नपा 12.31 5589 45416 

14 कमलामाई नपा 11.78 7585 64386 

15 दधुौली नपा 11.71 7646 65302 

16 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 11.56 1993 17246 

17 गजरुी गापा 11.55 3127 27084 

18 तारकेर्श्र गापा 11.07 1740 15719 

19 पााँचिाल नपा 10.96 4164 37997 

20 बेनीघाट रोराि गापा 10.52 3312 31475 

21 उमाकुण्ड गापा 10.32 1817 17601 

22 भोटेकोसी गापा 9.95 1654 16631 

23 भरतपरु मनपा 9.89 27751 280502 

24 मेलङु गापा 9.88 1996 20210 

25 ववदरु नपा 9.81 5333 54351 

26 पञ्चकन्या गापा 9.71 1549 15945 

27 गिाजमनुा गापा 9.21 2007 21784 

28 गौरीशङ्कर गापा 9.03 1541 17062 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम दतलत % दतलत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 
29 नेत्रावती डबजोङ गापा 8.61 1108 12870 

30 ईन्िावती गापा 8.58 2448 28517 

औसत 11.97 133542 1115506 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा भएका दतलत समदुायको जनसङ्ग््या 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम दतलत % दतलत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

31 नमोबदु्ध नपा 8.53 2518 29519 

32 मण्डनदेउपरु नपा 8.23 2687 32659 

33 तलि ुतामाकोसी गापा 8.20 1896 23109 

34 दोरम्बा गापा 8.20 1865 22738 

35 धनुीबेंशी नपा 8.19 2541 31029 

36 रामेछाप नपा 7.95 2274 28612 

37 गोकुलगिा गापा 7.94 1592 20058 

38 चौंरीदेउराली गापा 7.81 1626 20829 

39 तलि ुगापा 7.78 1311 16852 

40 मेलम्ची नपा 7.63 3461 45343 

41 ववग ुगापा 7.56 1394 18449 

42 रािी नपा 7.52 4371 58107 

43 बेलकोटगढी नपा 7.48 3044 40698 

44 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 7.38 3431 46497 

45 बलेफी गापा 7.26 1372 18909 

46 रत्ननगर नपा 7.25 5062 69851 

47 थाके्र गापा 7.24 2383 32914 

48 भमु्ल ुगापा 7.18 1359 18916 

49 िााँडादेवी गापा 6.98 1798 25761 

50 जगुल गापा 6.94 1334 19231 

51 धतुलिेल नपा 6.76 2175 32162 

52 भीमेर्श्र नपा 6.75 2192 32486 

53 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 6.71 1400 20860 

54 स्जरी नपा 6.67 1035 15515 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम दतलत % दतलत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 
55 शैलङु गापा 6.60 1300 19698 

56 तलसङ्खु पािर गापा 6.40 969 15133 

57 मनहरी गापा 6.34 2433 38399 

58 मररण गापा 6.10 1698 27822 

59 िैरहनी नपा 6.10 3420 56094 

60 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 6.07 801 13197 

औसत 5.80 64742 891447 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा भएका दतलत समदुायको जनसङ्ग््या 
क्र. सं. स्थानीय तहको नाम दतलत % दतलत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

61 सनुापती गापा 6.03 1094 18128 

62 स्शवपरुी गापा 5.76 1197 20769 

63 सूययगढी गापा 5.70 957 16800 

64 तादी गापा 5.61 1006 17932 

65 म्यागङ गापा 5.50 741 13479 

66 बाह्रववसे नपा 5.32 1412 26535 

67 कातलका नपा 5.28 2245 42493 

68 रोशी गापा 5.27 1514 28746 

69 ितनयाबास गापा 5.19 662 12749 

70 हेटौडा उमनपा 5.12 7822 152875 

71 दस्क्षणकाली नपा 5.09 1236 24297 

72 वकस्पाङ गापा 5.06 752 14861 

73 कातलन्चोक गापा 5.00 1148 22954 

74 कागेर्श्री मनोहरा नपा 4.92 2966 60237 

75 हररहरपरुगढी गापा 4.92 1364 27727 

76 हेलम्ब ुगापा 4.84 855 17671 

77 बनेपा नपा 4.72 2625 55628 

78 रुवी भ्याली गापा 4.72 451 9562 

79 गोदावरी नपा 4.64 3632 78301 

80 कातलका गापा 4.55 429 9421 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम दतलत % दतलत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

81 ईच्छाकामना गापा 4.52 1131 25002 

82 चन्िातगरी नपा 4.51 3843 85198 

83 उत्तरगया गापा 4.32 357 8255 

84 घ्याङलेि गापा 4.18 575 13761 

85 पनौती नपा 4.13 1924 46595 

86 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 4.11 1253 30495 

87 तेमाल गापा 4.00 908 22712 

88 बढुातनलकण्ि नपा 3.88 4185 107918 

89 भीमफेदी गापा 3.78 883 23344 

90 बकैया गापा 3.72 1472 39620 

औसत 4.54 50639 1074065 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा भएका दतलत समदुायको जनसङ्ग््या 
क्र. सं. शङ्खरापरु नपा दतलत % दतलत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

91  दपु्चेर्श्रगापा 3.71 821 22106 

92 महालक्ष्मी नपा 3.65 2270 62172 

93 चााँगनुारायण नपा 3.58 1987 55430 

94 गोकणेर्श्र नपा 3.48 3734 107351 

95 कैलाश गापा 3.46 827 23922 

96 ककनी गापा 3.37 886 26263 

97 सूययववनायक नपा 3.33 2615 78490 

98 महाभारत गापा 3.27 597 18283 

99 बेथानचोक गापा 3.20 537 16777 

100 रास्क्सराि गापा 3.12 818 26192 

101 मकवानपरुगढी गापा 3.06 776 25322 

102 थाहा नपा 2.89 1201 41623 

103 शङ्खरापरु नपा 2.83 718 25338 

104 तारकेर्श्र नपा 2.72 2218 81443 

105 टोिा नपा 2.56 2539 99032 

106 बागमती गापा (लतलतपरु) 2.56 334 13049 
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क्र. सं. शङ्खरापरु नपा दतलत % दतलत जनसङ्ग््या कुल जनसङ्ग््या 

107 लतलतपरु मनपा 2.55 7257 284922 

108 कािमाण्डौं मनपा 2.49 24259 975453 

109 नागाजुयन नपा 2.47 1664 67420 

110 नौकुण्ड गापा 2.31 273 11824 

111 गोसाईकुण्ड गापा 1.93 138 7143 

112 महाङ्काल गापा 1.89 179 9453 

113 कीततयपरु नपा 1.81 1189 65602 

114 िानीिोला गापा 1.72 247 14398 

115 आमाछोठदङ्मो गापा 1.55 85 5490 

116 ईन्िसरोबर गापा 1.27 175 13809 

117 मध्यपरु तथमी नपा 1.15 955 83036 

118 भक्तपरु नपा 0.85 691 81748 

119 कोन्ज्योसोम गापा 0.80 78 9709 

औसत 5.38 60068 2352800 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ३५ बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

1 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 69.70 58.25 79.39 

2 हररहरपरुगढी गापा 69.44 59.46 77.64 

3 िानीिोला गापा 69.11 61.19 76.45 

4 रास्क्सराि गापा 68.58 56.08 80.02 

5 कैलाश गापा 68.33 57.49 78.56 

6 कोन्ज्योसोम गापा 68.04 59.14 75.45 

7 बकैया गापा 67.81 53.93 79.23 

8 ककनी गापा 67.42 55.47 77.97 

9 तारकेर्श्र गापा 67.36 50.53 79.74 

10 दधुौली नपा 67.05 50.24 79.84 

11 महाभारत गापा 67.00 58.62 74.28 

12 महाङ्काल गापा 66.97 52.84 79.10 

13 बागमती गापा (लतततपरु) 66.93 53.26 79.23 

14 बेथानचोक गापा 66.91 56.26 75.19 

15 ितनयाबास गापा 66.77 57.06 73.75 

16 उत्तरगया गापा 66.68 46.97 81.64 

17 मररण गापा 66.50 56.27 74.70 

18 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 66.41 46.42 79.05 

19 मण्डनदेउपरु नपा 65.66 52.86 75.98 

20 बेलकोटगढी नपा 65.60 48.99 79.46 

21 मेलम्ची नपा 65.10 50.97 76.77 

22 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 64.81 50.13 75.62 

23 तलि ुगापा 64.58 46.47 78.84 

24 माडी नपा 64.29 39.76 80.47 

25 मनहरी गापा 64.08 47.28 77.94 

26 थाके्र गापा 64.07 47.79 78.02 

27 नेत्रावती डबजोङ गापा 64.07 47.96 74.39 

28 ईन्िावती गापा 63.92 49.24 75.45 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

29 कातलका गापा 63.75 46.67 77.92 

30 गल्छी गापा 63.73 46.37 78.56 

औसत 66.15 51.50 77.87 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 

क्र. 
सं. 

स्थानीय तहको नाम 
२० वर्य मतुनको कुल 

वववाह % 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

31 बेनीघाट रोराि गापा 63.59 46.27 79.03 

32 ज्वालामूिी गापा 63.52 44.90 75.63 

33 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 63.21 46.69 75.49 

34 कातलका नपा 63.13 43.67 77.88 

35 पााँचिाल नपा 63.12 49.56 73.98 

36 पञ्चकन्या गापा 63.08 46.16 77.28 

37 वकस्पाङ गापा 62.76 46.95 74.86 

38 रािी नपा 62.73 43.38 77.35 

39 बलेफी गापा 62.67 48.37 74.41 

40 ववदरु नपा 62.23 42.90 76.72 

41 मकवानपरुगढी गापा 62.00 45.23 76.28 

42 तनलकण्ि नपा 61.99 43.52 74.56 

43 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 61.75 42.27 76.60 

44 थाहा नपा 61.68 47.32 73.54 

45 स्शवपरुी गापा 61.68 46.83 73.69 

46 गजरुी गापा 61.49 43.74 77.07 

47 गिाजमनुा गापा 61.06 44.39 72.13 

48 मन्थली नपा 60.73 42.40 74.04 

49 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

60.57 45.67 72.93 

50 घ्याङलेि गापा 60.36 52.09 66.57 

51 ईन्िसरोबर गापा 60.25 47.77 70.56 

52 जगुल गापा 60.14 50.26 69.20 

53 तसद्धलेक गापा 60.11 39.78 74.98 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

54 पनौती नपा 60.10 44.10 72.28 

55 म्यागङ गापा 59.81 47.88 68.27 

56 तीनपाटन गापा 59.69 41.70 73.82 

57 बाह्रववसे नपा 59.37 45.05 71.28 

58 दपु्चेर्श्र गापा 59.28 47.43 70.32 

59 नमोबदु्ध नपा 59.15 43.77 71.06 

60 गोलन्जर गापा 59.03 38.42 76.20 

औसत 61.50 44.84 74.43 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

61 धनुीबेंशी नपा 58.96 40.07 75.39 

62 रामेछाप नपा 58.93 41.87 71.00 

63 मेलिु गापा 58.87 41.70 70.97 

64 सूययगढी गापा 58.71 42.36 72.62 

65 भीमफेदी गापा 58.68 40.10 73.59 

66 कमलामाई नपा 58.67 37.40 74.63 

67 िााँडादेवी गापा 58.63 44.98 69.09 

68 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 58.54 47.64 68.80 

69 चौंरीदेउराली गापा 57.89 41.80 69.48 

70 सनुापती गापा 57.60 44.38 67.73 

71 वफक्कल गापा 57.52 38.32 73.55 

72 िैरहनी नपा 57.50 35.41 73.49 

73 वैतेर्श्र गापा 57.48 42.62 68.24 

74 रोशी गापा 56.90 43.29 68.04 

75 भमु्ल ुगापा 56.85 40.41 69.76 

76 धतुलिेल नपा 56.84 40.86 69.72 

77 तामाकोसी गापा 56.78 37.21 71.47 

78 हेलम्ब ुगापा 56.78 44.77 67.50 



456 
 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

79 रत्ननगर नपा 56.75 33.52 74.07 

80 रुवी भ्याली गापा 56.34 45.26 64.87 

81 तेमाल गापा 56.33 43.74 66.53 

82 तादी गापा 56.28 41.59 69.53 

83 शैलिु गापा 56.18 40.48 67.04 

84 दोरम्बा गापा 56.15 47.15 62.64 

85 चााँगनुारायण नपा 55.99 40.19 69.03 

86 कातलन्चोक गापा 55.46 37.39 69.72 

87 तलि ुतामाकोसी गापा 55.03 37.28 68.03 

88 भीमेर्श्र नपा 54.41 35.32 68.34 

89 उमाकुण्ड गापा 54.03 38.02 66.34 

90 गोकुलगिा गापा 53.99 35.71 67.08 

औसत 57.04 39.80 70.40 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बाल वववाह भएको जनसङ्ग््या 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

91 गौरीशङ्कर गापा 53.95 41.22 64.10 

92 हेटौडा उमनपा 53.29 33.03 69.97 

93 ववग ुगापा 52.98 39.56 64.07 

94 तलसङ्ख ुपािर गापा 52.47 40.60 61.81 

95 भरतपरु मनपा 52.37 28.08 70.27 

96 दस्क्षणकाली नपा 52.32 35.68 66.30 

97 नौकुण्ड गापा 52.02 38.90 63.47 

98 बनेपा नपा 51.98 36.29 65.42 

99 गोदावरी नपा 51.92 35.50 65.90 

100 भोटेकोसी गापा 51.86 40.25 63.29 

101 स्जरी नपा 51.70 34.90 63.91 

102 ईच्छाकामना गापा 51.34 33.77 67.00 

103 शङ्खरापरु नपा 49.70 34.17 62.84 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

२० वर्य मतुनको कुल 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको परुूर् 
वववाह % 

२० वर्य मतुनको मवहला 
वववाह % 

104 कागेर्श्री मनोहरा नपा 49.60 31.10 65.33 

105 तारकेर्श्र नपा 49.53 31.05 65.41 

106 आमाछोठदङ्मो गापा 48.68 36.94 59.13 

107 सूययववनायक नपा 48.00 31.58 61.81 

108 चन्िातगरी नपा 46.24 28.13 62.20 

109 गोकणेर्श्र नपा 46.04 29.48 60.19 

110 महालक्ष्मी नपा 45.84 28.66 60.42 

111 गोसाईकुण्ड गापा 44.42 33.00 56.04 

112 नागाजुयन नपा 43.86 25.73 59.51 

113 बढुातनलकण्ि नपा 43.82 26.26 58.81 

114 टोिा नपा 42.58 24.64 58.18 

115 भक्तपरु नपा 40.00 27.86 50.80 

116 मध्यपरु तथमी नपा 38.77 22.95 52.86 

117 कीततयपरु नपा 36.84 21.21 51.11 

118 लतलतपरु मनपा 35.67 20.20 49.61 

119 कािमाण्डौं मनपा 35.00 18.21 50.45 

औसत 42.48 24.93 57.74 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ३६ ढलान वपल्लरवाला जग भएको घरमा बस्ने पररवार 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढलान वपल्लरवाला जग भएको घरमा बस्न ेपररवार 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

% 

ढलान वपल्लरवाला घर 
भएको पररवार 

सङ्ग््या 

कुल पररवार 

सङ्ग््या 

1 कािमाण्डौँ टोिा - नपा 51.34 13123 25561 

2 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि - नपा 49.01 12980 26485 

3 भक्तपरु मध्यपरु तथमी - नपा 47.91 9727 20302 

4 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र - नपा 43.83 8835 20158 

5 कािमाण्डौँ नागाजुयन - नपा 42.84 7174 16746 

6 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 41.92 106607 254292 

7 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 39.58 27807 70256 

8 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र - नपा 38.24 10366 27106 

9 भक्तपरु सूययववनायक - नपा 30.43 5613 18446 

10 लतलतपरु महालक्ष्मी - नपा 30.03 4483 14930 

11 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा - नपा 29.74 4262 14329 

12 कािमाण्डौँ कीततयपरु - नपा 29.29 5695 19441 

13 काभ्रपेलान्चोक बनेपा - नपा 27.23 3296 12106 

14 कािमाण्डौँ चन्िातगरी - नपा 25.75 5287 20532 

15 भक्तपरु भक्तपरु - नपा 25.59 4513 17639 

16 स्चतवन  भरतपरु मनपा 23.49 16216 69035 

17 धाठदङ तनलकण्ि - नपा 15.38 2151 13984 

18 स्चतवन  िैरहनी - नपा 15.34 1891 12331 

19 स्चतवन  रत्ननगर - नपा 14.00 2250 16070 

20 लतलतपरु गोदावरी - नपा 9.24 1641 17762 

21 दोलिा भीमेर्श्र - नपा 9.01 778 8639 

22 धाठदङ गजरुी गापा 8.82 494 5600 

23 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल - नपा 8.81 622 7061 

24 भक्तपरु चााँगनुारायण - नपा 8.34 1015 12170 

25 मकवानपरु हेटौडा उपमहा उमनपा 8.12 2784 34270 

26 तसन्धलुी कमलामाई - नपा 8.04 1151 14315 

27 स्चतवन  रािी - नपा 7.91 953 12055 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

% 

ढलान वपल्लरवाला घर 
भएको पररवार 

सङ्ग््या 

कुल पररवार 

सङ्ग््या 

28 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 7.72 476 6169 

29 नवुाकोट  ववदरु - नपा 7.25 906 12505 

30 धाठदङ गल्छी गापा 6.27 339 5410 

औसत 31.90 263435 825705 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढलान वपल्लरवाला जग भएको घरमा बस्न ेपररवार 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

% 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

सङ्ग््या 

कुल 
पररवार 

सङ्ग््या 
31 काभ्रपेलान्चोक पनौती - नपा 6.11 623 10196 

32 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु - नपा 5.94 321 5406 

33 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे - नपा 5.29 329 6225 

34 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 5.09 243 4778 

35 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 4.89 533 10906 

36 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली - नपा 4.85 266 5488 

37 रसवुा  कातलका गापा 4.60 96 2089 

38 स्चतवन  कातलका - नपा 4.29 391 9116 

39 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 4.09 171 4183 

40 धाठदङ थाके्र गापा 3.94 273 6927 

41 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 3.37 68 2017 

42 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल - नपा 3.16 270 8544 

43 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु - नपा 2.55 187 7328 

44 रामेछाप मन्थली - नपा 2.48 250 10099 

45 नवुाकोट  ककनी गापा 2.26 117 5183 

46 स्चतवन  माडी - नपा 2.03 182 8960 

47 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 1.92 85 4429 

48 मकवानपरु मनहरी गापा 1.82 144 7891 

49 धाठदङ धनुीबेंशी - नपा 1.38 93 6759 

50 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची - नपा 1.31 132 10097 



460 
 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

% 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

सङ्ग््या 

कुल 
पररवार 

सङ्ग््या 
51 दोलिा वैतेर्श्र गापा 1.28 65 5079 

52 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 1.23 66 5355 

53 धाठदङ तसद्धलेक गापा 1.13 58 5138 

54 नवुाकोट  तलि ुगापा 0.99 36 3629 

55 मकवानपरु थाहा - नपा 0.95 85 8928 

56 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध - नपा 0.90 59 6584 

57 नवुाकोट  बेलकोटगढी - नपा 0.57 46 8099 

58 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 0.57 19 3340 

59 मकवानपरु बकैया गापा 0.56 42 7538 

60 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 0.54 7 1306 

औसत 2.74 5257 191617 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढलान वपल्लरवाला जग भएको घरमा बस्न ेपररवार 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

% 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

सङ्ग््या 

कुल 
पररवार 

सङ्ग््या 
61 रसवुा  उत्तरगया गापा 0.49 9 1846 

62 दोलिा स्जरी - नपा 0.47 18 3854 

63 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 0.37 16 4359 

64 तसन्धलुी दधुौली - नपा 0.35 46 13164 

65 रामेछाप रामेछाप - नपा 0.34 21 6126 

66 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 0.34 21 6211 

67 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 0.33 15 4513 

68 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 0.26 9 3511 

69 दोलिा कातलन्चोक गापा 0.24 13 5457 

70 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 0.24 10 4203 

71 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 0.24 9 3680 

72 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 0.24 12 4928 

73 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.24 12 5007 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

% 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

सङ्ग््या 

कुल 
पररवार 

सङ्ग््या 
74 नवुाकोट  सूययगढी गापा 0.23 8 3509 

75 तसन्धलुी मररण गापा 0.23 11 4870 

76 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 0.22 13 5896 

77 मकवानपरु बाग्मती गापा (मकवानपरु) 0.19 11 5731 

78 नवुाकोट  म्यागङ गापा 0.18 6 3388 

79 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 0.13 4 3054 

80 दोलिा तामाकोसी गापा 0.12 5 4345 

81 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 0.11 4 3601 

82 नवुाकोट  तादी गापा 0.11 4 3582 

83 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 0.10 2 2001 

84 दोलिा शैलिु गापा 0.10 5 4958 

85 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 0.09 5 5730 

86 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 0.08 2 2372 

87 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 0.08 3 3681 

88 मकवानपरु भीमफेदी गापा 0.08 4 4810 

89 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 0.08 4 5003 

90 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 0.08 3 3941 

औसत 0.22 305 137331 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढलान वपल्लरवाला जग भएको घरमा बस्न ेपररवार 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

ढलान 

वपल्लरवाला घर 
भएको पररवार 

% 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

सङ्ग््या 

कुल पररवार 

सङ्ग््या 

91 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 0.07 3 4557 

92 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 0.07 5 6879 

93 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 0.07 3 4586 

94 रामेछाप गोकुलगिा गापा 0.07 3 4446 

95 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 0.06 3 4876 



462 
 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

ढलान 

वपल्लरवाला घर 
भएको पररवार 

% 

ढलान वपल्लरवाला 
घर भएको पररवार 

सङ्ग््या 

कुल पररवार 

सङ्ग््या 

96 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 0.06 2 3321 

97 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 0.04 1 2614 

98 दोलिा मेलिु गापा 0.04 2 4841 

99 धाठदङ गिाजमनुा गापा 0.04 2 4864 

100 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 0.04 2 4676 

101 तसन्धलुी सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.04 2 4557 

102 तसन्धलुी वफक्कल गापा 0.03 1 3035 

103 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 0.03 1 3394 

104 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 0.03 1 3121 

105 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 0.02 1 4067 

106 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 0.02 1 4664 

107 रामेछाप सनुापती गापा 0.02 1 4050 

108 मकवानपरु कैलाश गापा 0.02 1 4263 

109 दोलिा ववग ुगापा 0.00 0 4418 

110 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 0.00 0 2457 

111 रसवुा  नौकुण्ड गापा 0.00 0 2483 

112 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 0.00 0 2134 

113 धाठदङ ितनयाबास गापा 0.00 0 2651 

114 रामेछाप िााँडादेवी गापा 0.00 0 5372 

115 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 0.00 0 4451 

116 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 0.00 0 3869 

117 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 0.00 0 2910 

118 लतलतपरु महाङ्काल गापा 0.00 0 1942 

119 रामेछाप दोरम्बा गापा 0.00 0 4993 

औसत 0.03 35 114491 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ३७ तसमेन्टको जोडाइ भएको ढुिा/ईंटको जग भएको घरमा बस्ने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढुिा/ईंटको जग भएको घरमा बस्न ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्ट जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्ट जोडाई 

भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

1 भरतपरु मनपा 45.92  31 कमलामाई - नपा 10.58 

2 गोकणेर्श्र - नपा 44.73  32 बलेफी गापा 9.55 

3 कीततयपरु - नपा 39.66  33 शङ्खरापरु - नपा 9.12 

4 कािमाण्डौं मनपा 39.61  34 मनहरी गापा 8.96 

5 चन्िातगरी - नपा 39.38  35 बेनीघाट रोराि गापा 8.69 

6 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 38.80  36 माडी - नपा 8.52 

7 टोिा - नपा 36.97  37 भीमेर्श्र - नपा 7.76 

8 बढुातनलकण्ि - नपा 36.70  38 तनलकण्ि - नपा 7.62 

9 महालक्ष्मी - नपा 36.57  39 गजरुी गापा 7.05 

10 लतलतपरु मनपा 34.45  40 धनुीबेंशी - नपा 7.03 

11 नागाजुयन - नपा 32.14  41 बाह्रववसे - नपा 6.59 

12 सूययववनायक - नपा 30.75  42 पााँचिाल - नपा 5.41 

13 िैरहनी - नपा 30.26  43 कातलका गापा 4.88 

14 हेटौडा उपमहा उमनपा 29.56  44 थाके्र गापा 4.72 

15 तारकेर्श्र - नपा 27.68  45 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 4.72 

16 मध्यपरु तथमी - नपा 27.38  46 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 4.03 

17 रत्ननगर - नपा 27.34  47 गल्छी गापा 3.48 

18 गोदावरी - नपा 25.17  48 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

3.21 

19 भक्तपरु - नपा 23.55  49 तलसङ्खु पािर गापा 3.07 

20 चााँगनुारायण - नपा 20.61  50 मन्थली - नपा 3.03 

21 बनेपा - नपा 19.48  51 भीमफेदी गापा 3.01 

22 गोसाईकुण्ड गापा 19.39  52 थाहा - नपा 2.81 

23 भोटेकोसी गापा 18.96  53 तलि ुगापा 2.70 

24 कातलका - नपा 16.37  54 तामाकोसी गापा 2.67 

25 दस्क्षणकाली - नपा 15.56  55 उत्तरगया गापा 2.60 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्ट जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्ट जोडाई 

भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

26 रािी - नपा 13.70  56 मण्डनदेउपरु - नपा 2.59 

27 ईच्छाकामना गापा 13.14  57 नमोबदु्ध - नपा 2.41 

28 धतुलिेल - नपा 12.53  58 मकवानपरुगढी गापा 2.38 

29 ववदरु - नपा 12.29  59 म्यागङ गापा 2.18 

30 पनौती - नपा 11.62  60 बकैया गापा 2.04 

औसत 34.44  औसत 5.59 

 

तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढुिा/ईंटको जग भएको घरमा बस्न ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्ट जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्ट जोडाई 

भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

61 मेलम्ची - नपा 1.85  91 ज्वालामूिी गापा 0.47 

62 भमु्ल ुगापा 1.68  92 रोशी गापा 0.44 

63 ईन्िसरोबर गापा 1.67  93 उमाकुण्ड गापा 0.44 

64 हेलम्ब ुगापा 1.43  94 गोकुलगिा गापा 0.43 

65 दधुौली - नपा 1.37  95 तलि ुतामाकोसी गापा 0.39 

66 बेलकोटगढी - नपा 1.32  96 ितनयाबास गापा 0.38 

67 गिाजमनुा गापा 1.30  97 शैलङु गापा 0.32 

68 सूययगढी गापा 1.25  98 आमाछोठदङ्मो गापा 0.31 

69 ककनी गापा 1.25  99 िानीिोला गापा 0.30 

70 तसद्धलेक गापा 1.19  100 चौंरीदेउराली गापा 0.28 

71 जगुल गापा 1.09  101 ववग ुगापा 0.27 

72 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

1.03  102 तारकेर्श्र गापा 0.26 

73 तादी गापा 1.01  103 िााँडादेवी गापा 0.26 

74 पञ्चकन्या गापा 0.93  104 बेथानचोक गापा 0.22 

75 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.88  105 तेमाल गापा 0.21 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्ट जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्ट जोडाई 

भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

76 कोन्ज्योसोम गापा 0.75  106 कातलन्चोक गापा 0.20 

77 रामेछाप - नपा 0.73  107 दपु्चेर्श्र गापा 0.18 

78 वैतेर्श्र गापा 0.73  108 दोरम्बा गापा 0.18 

79 मररण गापा 0.70  109 नौकुण्ड गापा 0.16 

80 स्जरी - नपा 0.70  110 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.15 

81 ईन्िावती गापा 0.68  111 हररहरपरुगढी गापा 0.13 

82 तीनपाटन गापा 0.67  112 सनुापती गापा 0.12 

83 कैलाश गापा 0.66  113 गौरीशङ्कर गापा 0.12 

84 वकस्पाङ गापा 0.63  114 महाङ्काल गापा 0.10 

85 रास्क्सराि गापा 0.59  115 महाभारत गापा 0.10 

86 स्शवपरुी गापा 0.56  116 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.09 

87 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.54  117 रुवी भ्याली गापा 0.05 

88 गोलन्जोर गापा 0.49  118 वफक्कल गापा 0.03 

89 मेलङु गापा 0.48  119 घ्याङलेि गापा 0.00 

90 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.48  औसत 0.24 

औसत 1.01     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त   
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अनसूुची ३८ माटोको जोडाई भएको ढुिा/ईटको जग भएको पररवार 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माटोको जोडाई भएको ढुिा/ईटको जग भएको पररवार  

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग भएको 

पररवार %  

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

1 तेमाल गापा 99.12 
 

31 तादी गापा 97.54 

2 नौकुण्ड गापा 99.11  32 वकस्पाङ गापा 97.51 

3 सनुापती गापा 99.06  33 ईन्िसरोबर गापा 97.41 

4 बेथानचोक गापा 98.97 
 

34 हेलम्ब ुगापा 97.34 

5 नेत्रावती डबजोङ गापा 98.94  35 िााँडादेवी गापा 97.30 

6 चौंरीदेउराली गापा 98.80 
 

36 वफक्कल गापा 97.27 

7 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

98.67 
 

37 ज्वालामूिी गापा 97.26 

8 दपु्चेर्श्र गापा 98.65 
 

38 उमाकुण्ड गापा 97.23 

9 ितनयाबास गापा 98.60  39 तलि ुतामाकोसी गापा 96.75 

10 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 98.55  40 बेलकोटगढी - नपा 96.74 

11 कातलन्चोक गापा 98.48  41 गोकुलगिा गापा 96.56 

12 स्शवपरुी गापा 98.40 
 

42 
पााँचपोिरी थाङपाल 
गापा 

96.46 

13 शैलङु गापा 98.37  43 म्यागङ गापा 96.40 

14 तारकेर्श्र गापा 98.32  44 तसद्धलेक गापा 96.20 

15 रुवी भ्याली गापा 98.31 
 

45 तामाकोसी गापा 96.11 

16 मेलङु गापा 98.26  46 मेलम्ची - नपा 95.97 

17 महाङ्काल गापा 98.04 
 

47 वैतेर्श्र गापा 95.92 

18 ईन्िावती गापा 98.02 
 

48 तलसङ्ख ुपािर गापा 95.84 

19 दोरम्बा गापा 98.02  49 उत्तरगया गापा 95.83 

20 बागमती गापा (लतलतपरु) 97.97 
 

50 भमु्ल ुगापा 95.50 

21 गिाजमनुा गापा 97.92 
 

51 तलि ुगापा 95.34 

22 कोन्ज्योसोम गापा 97.90 
 

52 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

95.34 

23 जगुल गापा 97.89 
 

53 स्जरी - नपा 95.25 

24 ववग ुगापा 97.85 
 

54 थाहा - नपा 95.07 

25 रोशी गापा 97.83  55 आमाछोठदङ्मो गापा 95.02 

26 रामेछाप - नपा 97.76  56 नमोबदु्ध - नपा 94.27 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग भएको 

पररवार %  

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

27 पञ्चकन्या गापा 97.65  57 मण्डनदेउपरु - नपा 94.10 

28 गौरीशङ्कर गापा 97.59  58 ककनी गापा 94.08 

29 सूययगढी गापा 97.58  59 मन्थली - नपा 92.90 

30 गोलन्जोर गापा 97.58  60 महाभारत गापा 92.71 

औसत 98.26 
 औसत 95.75 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माटोको जोडाई भएको ढुिा/ईटको जग भएको पररवार  

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग भएको 

पररवार % 
 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

61 िानीिोला गापा 91.27 
 

91 रत्ननगर - नपा 45.39 

62 पााँचिाल - नपा 90.65 
 

92 रास्क्सराि गापा 44.92 

63 धनुीबेंशी - नपा 90.41 
 

93 
हेटौडा उपमहा 
उमनपा 

41.20 

64 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 89.49 
 

94 कातलका - नपा 39.09 

65 कातलका गापा 88.70 
 

95 सूययववनायक - नपा 37.37 

66 गल्छी गापा 88.15 
 

96 बकैया गापा 35.98 

67 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 88.03 
 

97 तीनपाटन गापा 33.35 

68 थाके्र गापा 87.71 
 

98 रािी - नपा 32.92 

69 भीमफेदी गापा 87.61 
 

99 चन्िातगरी - नपा 31.60 

70 बलेफी गापा 87.51 
 

100 महालक्ष्मी - नपा 29.95 

71 बाह्रववसे - नपा 84.95 
 

101 
कागेर्श्री मनोहरा - 
नपा 

28.89 

72 शङ्खरापरु - नपा 83.59 
 

102 कीततयपरु - नपा 28.75 

73 पनौती - नपा 81.21 

 

103 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

28.06 

74 भीमेर्श्र - नपा 80.34 
 

104 मररण गापा 26.41 

75 ववदरु - नपा 79.09 
 

105 तारकेर्श्र - नपा 25.97 

76 गजरुी गापा 78.23 
 

106 िैरहनी - नपा 24.67 

77 घ्याङलेि गापा 77.82 
 

107 नागाजुयन - नपा 22.92 

78 दस्क्षणकाली - नपा 76.97 
 

108 हररहरपरुगढी गापा 22.09 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग भएको 

पररवार % 
 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाई भएको 
ढुिा/ईटको जग 
भएको पररवार % 

79 तनलकण्ि - नपा 76.00 
 

109 मनहरी गापा 21.75 

80 धतुलिेल - नपा 73.94 
 

110 मध्यपरु तथमी - नपा 21.58 

81 गोसाईकुण्ड गापा 70.00 
 

111 लतलतपरु मनपा 21.10 

82 चााँगनुारायण - नपा 68.78 
 

112 माडी - नपा 19.05 

83 मकवानपरुगढी गापा 68.62 
 

113 भरतपरु मनपा 16.21 

84 बेनीघाट रोराि गापा 68.52 
 

114 कािमाण्डौं मनपा 14.92 

85 कैलाश गापा 68.47 
 

115 गोकणेर्श्र - नपा 12.56 

86 भोटेकोसी गापा 68.47 
 

116 दधुौली - नपा 12.27 

87 गोदावरी - नपा 62.70 
 

117 बढुातनलकण्ि - नपा 11.69 

88 ईच्छाकामना गापा 61.95 
 

118 कमलामाई - नपा 11.48 

89 बनेपा - नपा 50.83 
 

119 टोिा - नपा 9.14 

90 भक्तपरु - नपा 48.89 
 औसत 20.96 

औसत 74.42 
    

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ३९ कािको जगमा बनेको घर भएको पररवार 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा कािको जगमा बनकेो घर भएको पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको जगमा 
बनकेो घर भएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको जगमा 
बनकेो घर भएको 

पररवार % 

1 दधुौली - नपा 85.13  31 बाह्रववसे - नपा 2.60 

2 हररहरपरुगढी गापा 76.84  32 भीमेर्श्र - नपा 2.34 

3 मररण गापा 72.30  33 थाके्र गापा 2.25 

4 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 70.37  34 वफक्कल गापा 1.94 

5 माडी - नपा 69.90  35 गोकुलगिा गापा 1.80 

6 कमलामाई - नपा 69.17  36 ज्वालामूिी गापा 1.73 

7 मनहरी गापा 67.20  37 वैतेर्श्र गापा 1.65 

8 तीनपाटन गापा 65.17  38 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 1.58 

9 बकैया गापा 60.96  39 उमाकुण्ड गापा 1.50 

10 रास्क्सराि गापा 53.76  40 गोलन्जोर गापा 1.33 

11 रािी - नपा 44.88  41 तलि ुतामाकोसी गापा 1.26 

12 कातलका - नपा 39.58  42 ववग ुगापा 1.13 

13 कैलाश गापा 30.00  43 रुवी भ्याली गापा 1.08 

14 िैरहनी - नपा 28.61  44 गौरीशङ्कर गापा 1.01 

15 मकवानपरुगढी गापा 28.14  45 तारकेर्श्र - नपा 0.96 

16 घ्याङलेि गापा 21.57  46 गोकणेर्श्र - नपा 0.93 

17 हेटौडा उपमहा उमनपा 19.91  47 थाहा - नपा 0.92 

18 ईच्छाकामना गापा 19.23  48 महाङ्काल गापा 0.88 

19 बेनीघाट रोराि गापा 14.15  49 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.84 

20 भरतपरु मनपा 11.74  50 रोशी गापा 0.83 

21 रत्ननगर - नपा 11.30  51 कातलका गापा 0.81 

22 भीमफेदी गापा 8.79  52 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 0.81 

23 िानीिोला गापा 7.72  53 चााँगनुारायण - नपा 0.81 

24 भोटेकोसी गापा 6.91  54 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.77 

25 गोसाईकुण्ड गापा 6.49  55 तामाकोसी गापा 0.76 

26 महाभारत गापा 6.46  56 शैलङु गापा 0.73 

27 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 5.53  57 टोिा - नपा 0.73 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको जगमा 
बनकेो घर भएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको जगमा 
बनकेो घर भएको 

पररवार % 

28 गजरुी गापा 4.98  58 धनुीबेंशी - नपा 0.68 

29 आमाछोठदङ्मो गापा 3.60  59 बढुातनलकण्ि - नपा 0.68 

30 स्जरी - नपा 3.19  60 कातलन्चोक गापा 0.66 

औसत 31.96  औसत 1.08 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा कािको जगमा बनकेो घर भएको पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको जगमा 
बनकेो घर भएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको जगमा 
बनकेो घर भएको 

पररवार % 

61 मेलङु गापा 0.66  91 उत्तरगया गापा 0.27 

62 तसद्धलेक गापा 0.66  92 ईन्िावती गापा 0.26 

63 गल्छी गापा 0.65  93 कीततयपरु - नपा 0.26 

64 ककनी गापा 0.64  94 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 0.25 

65 दस्क्षणकाली - नपा 0.62  95 िााँडादेवी गापा 0.24 

66 दोरम्बा गापा 0.62  96 सूययववनायक - नपा 0.24 

67 लतलतपरु मनपा 0.62  97 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.24 

68 कािमाण्डौं मनपा 0.54  98 मण्डनदेउपरु - नपा 0.23 

69 रामेछाप - नपा 0.52  99 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.22 

70 शङ्खरापरु - नपा 0.52  100 चौंरीदेउराली गापा 0.21 

71 गिाजमनुा गापा 0.49  101 कोन्ज्योसोम गापा 0.20 

72 धतुलिेल - नपा 0.47  102 तलि ुगापा 0.19 

73 मध्यपरु तथमी - नपा 0.46  103 मेलम्ची - नपा 0.18 

74 ईन्िसरोबर गापा 0.46  104 पनौती - नपा 0.17 

75 हेलम्ब ुगापा 0.45  105 ववदरु - नपा 0.17 

76 तादी गापा 0.45  106 बलेफी गापा 0.16 

77 बनेपा - नपा 0.45  107 सनुापती गापा 0.15 

78 स्शवपरुी गापा 0.41  108 महालक्ष्मी - नपा 0.15 

79 भमु्ल ुगापा 0.40  109 वकस्पाङ गापा 0.15 

80 मन्थली - नपा 0.40  110 पााँचिाल - नपा 0.14 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको जगमा 
बनकेो घर भएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको जगमा 
बनकेो घर भएको 

पररवार % 

81 तनलकण्ि - नपा 0.36  111 तेमाल गापा 0.14 

82 नमोबदु्ध - नपा 0.35  112 म्यागङ गापा 0.12 

83 गोदावरी - नपा 0.34  113 नौकुण्ड गापा 0.12 

84 तलसङ्खु पािर गापा 0.33  114 तारकेर्श्र गापा 0.11 

85 चन्िातगरी - नपा 0.33  115 दपु्चेर्श्र गापा 0.07 

86 पञ्चकन्या गापा 0.33  116 बेथानचोक गापा 0.06 

87 भक्तपरु - नपा 0.30  117 सूययगढी गापा 0.06 

88 बेलकोटगढी - नपा 0.30  118 जगुल गापा 0.05 

89 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.28  119 ितनयाबास गापा 0.04 

90 नागाजुयन - नपा 0.27  औसत 0.19 

औसत 0.50     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ४० तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्ने पररवार 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्टको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवारको 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्टको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

1 टोिा - नपा 88.56  31 ईच्छाकामना गापा 19.86 

2 बढुातनलकण्ि - नपा 86.23  32 मनहरी गापा 19.64 

3 कािमाण्डौं मनपा 83.60  33 पनौती - नपा 19.40 

4 गोकणेर्श्र - नपा 83.09  34 भीमेर्श्र - नपा 18.20 

5 नागाजुयन - नपा 77.13  35 गजरुी गापा 17.61 

6 कीततयपरु - नपा 76.94  36 बेनीघाट रोराि गापा 17.05 

7 लतलतपरु मनपा 76.45  37 शङ्खरापरु - नपा 15.87 

8 मध्यपरु तथमी - नपा 76.07  38 माडी - नपा 14.34 

9 भरतपरु मनपा 74.73  39 बाह्रववसे - नपा 13.88 

10 तारकेर्श्र - नपा 72.83  40 बलेफी गापा 13.84 

11 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 71.23  41 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 13.02 

12 चन्िातगरी - नपा 70.86  42 गल्छी गापा 11.94 

13 महालक्ष्मी - नपा 68.51  43 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

10.77 

14 हेटौडा उपमहा उमनपा 63.63  44 भीमफेदी गापा 10.64 

15 सूययववनायक - नपा 62.84  45 कातलका गापा 10.15 

16 िैरहनी - नपा 50.69  46 धनुीबेंशी - नपा 9.90 

17 भक्तपरु - नपा 50.59  47 थाके्र गापा 9.31 

18 रत्ननगर - नपा 49.56  48 पााँचिाल - नपा 9.14 

19 बनेपा - नपा 47.24  49 उत्तरगया गापा 8.40 

20 गोदावरी - नपा 40.11  50 मन्थली - नपा 8.11 

21 रािी - नपा 31.87  51 तलि ुगापा 6.75 

22 चााँगनुारायण - नपा 30.56  52 मकवानपरुगढी गापा 6.20 

23 कातलका - नपा 28.67  53 थाहा - नपा 5.73 

24 कमलामाई - नपा 28.10  54 मण्डनदेउपरु - नपा 5.57 

25 दस्क्षणकाली - नपा 27.51  55 दधुौली - नपा 5.47 

26 गोसाईकुण्ड गापा 26.72  56 बकैया गापा 4.76 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्टको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवारको 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्टको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

27 तनलकण्ि - नपा 24.22  57 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

4.75 

28 भोटेकोसी गापा 24.15  58 ककनी गापा 4.53 

29 ववदरु - नपा 22.77  59 तलसङ्खु पािर गापा 4.21 

30 धतुलिेल - नपा 22.28  60 रामेछाप - नपा 3.89 

औसत 69.86  औसत 10.92 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा तसमेन्टको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्टको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवारको 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्टको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

61 मेलम्ची - नपा 3.85  91 कातलन्चोक गापा 1.36 

62 तामाकोसी गापा 3.80  92 नौकुण्ड गापा 1.21 

63 नमोबदु्ध - नपा 3.78  93 शैलङु गापा 1.17 

64 तसद्धलेक गापा 3.60  94 गोकुलगिा गापा 1.12 

65 ईन्िसरोबर गापा 3.60  95 उमाकुण्ड गापा 1.11 

66 मररण गापा 3.53  96 ज्वालामूिी गापा 1.10 

67 स्जरी - नपा 3.30  97 स्शवपरुी गापा 1.05 

68 वैतेर्श्र गापा 3.15  98 तारकेर्श्र गापा 1.00 

69 म्यागङ गापा 3.01  99 तीनपाटन गापा 0.99 

70 रास्क्सराि गापा 2.98  100 कैलाश गापा 0.99 

71 हेलम्ब ुगापा 2.88  101 दोरम्बा गापा 0.94 

72 गिाजमनुा गापा 2.88  102 िााँडादेवी गापा 0.91 

73 बेलकोटगढी - नपा 2.47  103 ववग ुगापा 0.81 

74 भमु्ल ुगापा 2.33  104 सनुापती गापा 0.77 

75 तादी गापा 2.29  105 दपु्चेर्श्र गापा 0.76 

76 तलि ुतामाकोसी गापा 2.27  106 महाङ्काल गापा 0.62 

77 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 2.10  107 हररहरपरुगढी गापा 0.59 

78 ईन्िावती गापा 2.03  108 ितनयाबास गापा 0.57 

79 सूययगढी गापा 1.97  109 तेमाल गापा 0.57 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्टको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवारको 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

तसमेन्टको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

80 जगुल गापा 1.95  110 िानीिोला गापा 0.55 

81 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

1.92  111 चौंरीदेउराली गापा 0.43 

82 वकस्पाङ गापा 1.89  112 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.42 

83 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

1.78  113 गौरीशङ्कर गापा 0.42 

84 पञ्चकन्या गापा 1.72  114 बेथानचोक गापा 0.39 

85 रोशी गापा 1.70  115 महाभारत गापा 0.31 

86 नेत्रावती डबजोङ गापा 1.67  116 वफक्कल गापा 0.23 

87 गोलन्जोर गापा 1.63  117 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.22 

88 कोन्ज्योसोम गापा 1.40  118 रुवी भ्याली गापा 0.05 

89 मेलङु गापा 1.38  119 घ्याङलेि गापा 0.00 

90 आमाछोठदङ्मो गापा 1.38  औसत 0.77 

औसत 2.60     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ४१ माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको गारो भएको घरमा 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा  माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको गारो भएको घरमा 
बस्न ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाइवाला 
ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाइवाला 
ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

1 तेमाल गापा 98.73  31 गौरीशङ्कर गापा 96.19 

2 बेथानचोक गापा 98.69  32 हेलम्ब ुगापा 96.05 

3 चौंरीदेउराली गापा 98.52  33 
पााँचपोिरी थाङपाल 
गापा 

95.87 

4 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धलुी) 

98.29  34 बेलकोटगढी - नपा 95.86 

5 सनुापती गापा 98.20  35 उमाकुण्ड गापा 95.84 

6 ितनयाबास गापा 98.19  36 गोलन्जोर गापा 95.84 

7 दपु्चेर्श्र गापा 98.05  37 गिाजमनुा गापा 95.79 

8 रुवी भ्याली गापा 97.99  38 ज्वालामूिी गापा 95.55 

9 नौकुण्ड गापा 97.87  39 िानीिोला गापा 95.53 

10 स्शवपरुी गापा 97.78  40 ईन्िसरोबर गापा 95.48 

11 
बागमती गापा 
(लतलतपरु) 

97.74  41 गोकुलगिा गापा 95.41 

12 तारकेर्श्र गापा 97.72  42 भमु्ल ुगापा 94.97 

13 महाङ्काल गापा 97.63  43 तलि ुतामाकोसी गापा 94.95 

14 नेत्रावती डबजोङ गापा 97.56  44 मेलम्ची - नपा 94.91 

15 दोरम्बा गापा 97.24  45 रामेछाप - नपा 94.69 

16 मेलङु गापा 97.03  46 तामाकोसी गापा 94.55 

17 शैलङु गापा 96.95  47 तलसङ्खु पािर गापा 94.51 

18 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

96.91  48 तसद्धलेक गापा 94.45 

19 ईन्िावती गापा 96.89  49 म्यागङ गापा 94.39 

20 सूययगढी गापा 96.87  50 वैतेर्श्र गापा 94.17 

21 कोन्ज्योसोम गापा 96.85  51 महाभारत गापा 94.02 

22 वकस्पाङ गापा 96.68  52 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

93.92 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाइवाला 
ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाइवाला 
ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

23 कातलन्चोक गापा 96.66  53 मण्डनदेउपरु - नपा 93.29 

24 रोशी गापा 96.57  54 थाहा - नपा 92.93 

25 ववग ुगापा 96.56  55 आमाछोठदङ्मो गापा 92.88 

26 िााँडादेवी गापा 96.46  56 ककनी गापा 92.32 

27 जगुल गापा 96.40  57 तलि ुगापा 92.15 

28 पञ्चकन्या गापा 96.33  58 स्जरी - नपा 90.89 

29 तादी गापा 96.26  59 उत्तरगया गापा 90.25 

30 वफक्कल गापा 96.21  60 मन्थली - नपा 89.50 

औसत 97.30  औसत 94.16 

 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा माटोको जोडाइवाला ढुिा/ईटको गारो भएको घरमा 
बस्न ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाइवाला 
ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाइवाला 
ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

61 नमोबदु्ध - नपा 88.75  91 बकैया गापा 48.93 

62 धनुीबेंशी - नपा 88.59  92 बनेपा - नपा 48.47 

63 कातलका गापा 87.70  93 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

48.46 

64 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

87.41  94 भक्तपरु - नपा 47.17 

65 थाके्र गापा 86.43  95 मररण गापा 41.91 

66 गल्छी गापा 85.60  96 कातलका - नपा 38.50 

67 बलेफी गापा 84.47  97 हररहरपरुगढी गापा 37.55 

68 बाह्रववसे - नपा 84.31  98 रत्ननगर - नपा 37.45 

69 घ्याङलेि गापा 84.21  99 रािी - नपा 34.63 

70 पााँचिाल - नपा 83.72  100 सूययववनायक - नपा 33.53 

71 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

82.37  101 दधुौली - नपा 29.16 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाइवाला 
ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

माटोको जोडाइवाला 
ढुिा/ईटको गारो 
भएको घरमा बस्न े

पररवारको % 

72 कैलाश गापा 81.40  102 कमलामाई - नपा 27.63 

73 शङ्खरापरु - नपा 79.50  103 महालक्ष्मी - नपा 27.39 

74 भीमफेदी गापा 78.52  104 चन्िातगरी - नपा 24.94 

75 भीमेर्श्र - नपा 78.20  105 माडी - नपा 23.58 

76 गजरुी गापा 77.14  106 
कागेर्श्री मनोहरा - 
नपा 

22.79 

77 पनौती - नपा 76.38  107 तारकेर्श्र - नपा 22.78 

78 मकवानपरुगढी गापा 76.21  108 िैरहनी - नपा 22.33 

79 तनलकण्ि - नपा 74.38  109 कीततयपरु - नपा 19.88 

80 ववदरु - नपा 73.91  110 नागाजुयन - नपा 19.72 

81 बेनीघाट रोराि गापा 73.30  111 मध्यपरु तथमी - नपा 19.13 

82 तीनपाटन गापा 71.48  112 मनहरी गापा 18.60 

83 धतुलिेल - नपा 70.94  113 लतलतपरु मनपा 17.38 

84 दस्क्षणकाली - नपा 67.11  114 हेटौडा उपमहा उमनपा 16.84 

85 गोसाईकुण्ड गापा 65.05  115 कािमाण्डौं मनपा 11.81 

86 भोटेकोसी गापा 63.50  116 गोकणेर्श्र - नपा 10.33 

87 चााँगनुारायण - नपा 62.90  117 बढुातनलकण्ि - नपा 9.66 

88 ईच्छाकामना गापा 61.93  118 भरतपरु मनपा 8.86 

89 रास्क्सराि गापा 58.53  119 टोिा - नपा 7.94 

90 गोदावरी - नपा 54.34  औसत 18.55 

औसत 74.98     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त   
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अनसूुची ४२ कािको गारो भएको घरमा बस्ने पररवार 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा कािको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवारको 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
कािको गारो भएको 

घरमा बस्न ेपररवारको % 

1 मनहरी गापा 57.71  31 गोकुलगिा गापा 1.75 

2 हररहरपरुगढी गापा 43.98  32 वैतेर्श्र गापा 1.71 

3 बकैया गापा 42.89  33 कातलन्चोक गापा 1.19 

4 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

38.60  34 म्यागङ गापा 1.18 

5 मररण गापा 36.43  35 रत्ननगर - नपा 1.05 

6 रास्क्सराि गापा 31.12  36 शैलङु गापा 0.97 

7 माडी - नपा 28.15  37 कातलका गापा 0.96 

8 कमलामाई - नपा 24.74  38 बनेपा - नपा 0.94 

9 कातलका - नपा 18.79  39 ववग ुगापा 0.93 

10 रािी - नपा 17.52  40 गौरीशङ्कर गापा 0.89 

11 ईच्छाकामना गापा 15.07  41 रुवी भ्याली गापा 0.80 

12 मकवानपरुगढी गापा 14.51  42 गोकणेर्श्र - नपा 0.78 

13 हेटौडा उपमहा उमनपा 14.50  43 बलेफी गापा 0.77 

14 कैलाश गापा 12.64  44 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

0.73 

15 दधुौली - नपा 11.98  45 थाके्र गापा 0.72 

16 तीनपाटन गापा 9.80  46 गल्छी गापा 0.68 

17 भोटेकोसी गापा 9.66  47 ककनी गापा 0.66 

18 भीमफेदी गापा 7.86  48 लतलतपरु मनपा 0.64 

19 गोसाईकुण्ड गापा 5.95  49 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.64 

20 बेनीघाट रोराि गापा 5.84  50 बाह्रववसे - नपा 0.63 

21 स्जरी - नपा 4.62  51 कािमाण्डौं मनपा 0.62 

22 आमाछोठदङ्मो गापा 3.91  52 जगुल गापा 0.61 

23 िैरहनी - नपा 3.50  53 पञ्चकन्या गापा 0.60 

24 महाभारत गापा 2.82  54 ज्वालामूिी गापा 0.58 



479 
 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवारको 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
कािको गारो भएको 

घरमा बस्न ेपररवारको % 

25 गजरुी गापा 2.79  55 गिाजमनुा गापा 0.58 

26 भरतपरु मनपा 2.59  56 थाहा - नपा 0.58 

27 घ्याङलेि गापा 2.48  57 तामाकोसी गापा 0.55 

28 भीमेर्श्र - नपा 2.28  58 तसद्धलेक गापा 0.54 

29 िानीिोला गापा 2.15  59 मध्यपरु तथमी - नपा 0.53 

30 उमाकुण्ड गापा 1.86  60 कोन्ज्योसोम गापा 0.50 

औसत 13.92  औसत 0.69 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा कािको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवारको 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
कािको गारो भएको 

घरमा बस्न ेपररवारको % 

61 टोिा - नपा 0.48  91 तलसङ्खु पािर गापा 0.27 

62 
कागेर्श्री मनोहरा - 
नपा 

0.48  92 
बागमती गापा 
(लतलतपरु) 

0.27 

63 ईन्िसरोबर गापा 0.46  93 मण्डनदेउपरु - नपा 0.26 

64 वफक्कल गापा 0.46  94 ववदरु - नपा 0.26 

65 दोरम्बा गापा 0.44  95 बेथानचोक गापा 0.25 

66 बढुातनलकण्ि - नपा 0.44  96 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.25 

67 बेलकोटगढी - नपा 0.43  97 गोलन्जोर गापा 0.24 

68 पााँचिाल - नपा 0.42  98 मेलम्ची - नपा 0.23 

69 भमु्ल ुगापा 0.42  99 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

0.22 

70 तारकेर्श्र - नपा 0.42  100 दस्क्षणकाली - नपा 0.22 

71 महाङ्काल गापा 0.41  101 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.21 

72 सूययववनायक - नपा 0.41  102 िााँडादेवी गापा 0.20 

73 चन्िातगरी - नपा 0.41  103 नौकुण्ड गापा 0.20 

74 कीततयपरु - नपा 0.41  104 ितनयाबास गापा 0.19 

75 रोशी गापा 0.41  105 चौंरीदेउराली गापा 0.19 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवारको 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
कािको गारो भएको 

घरमा बस्न ेपररवारको % 

76 नागाजुयन - नपा 0.41  106 मेलङु गापा 0.19 

77 शङ्खरापरु - नपा 0.41  107 वकस्पाङ गापा 0.18 

78 तनलकण्ि - नपा 0.40  108 स्शवपरुी गापा 0.17 

79 तलि ुतामाकोसी गापा 0.39  109 तादी गापा 0.17 

80 चााँगनुारायण - नपा 0.39  110 पनौती - नपा 0.16 

81 गोदावरी - नपा 0.38  111 तलि ुगापा 0.14 

82 उत्तरगया गापा 0.33  112 ईन्िावती गापा 0.13 

83 सनुापती गापा 0.32  113 सूययगढी गापा 0.11 

84 मन्थली - नपा 0.30  114 हेलम्ब ुगापा 0.10 

85 धनुीबेंशी - नपा 0.30  115 तारकेर्श्र गापा 0.09 

86 भक्तपरु - नपा 0.30  116 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.09 

87 नमोबदु्ध - नपा 0.29  117 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.03 

88 रामेछाप - नपा 0.28  118 दपु्चेर्श्र गापा 0.02 

89 महालक्ष्मी - नपा 0.28  119 तेमाल गापा 0.02 

90 धतुलिेल - नपा 0.27  औसत 0.18 

औसत 0.39     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ४३ बााँसको गारो भएको घरमा बस्ने पररवार 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बााँसको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
बााँसको गारो भएको घरमा 

बस्न ेपररवार % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बााँसको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवार % 

1 दधुौली - नपा 52.09  31 
कागेर्श्री मनोहरा - 
नपा 

1.14 

2 माडी - नपा 23.50  32 गोसाईकुण्ड गापा 1.09 

3 मररण गापा 16.90  33 तारकेर्श्र - नपा 1.03 

4 कमलामाई - नपा 16.47  34 चााँगनुारायण - नपा 0.96 

5 तीनपाटन गापा 16.44  35 भीमफेदी गापा 0.96 

6 हररहरपरुगढी गापा 16.14  36 मध्यपरु तथमी - नपा 0.94 

7 िैरहनी - नपा 14.81  37 गोकणेर्श्र - नपा 0.89 

8 घ्याङलेि गापा 12.58  38 कीततयपरु - नपा 0.87 

9 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

9.67  39 भोटेकोसी गापा 0.86 

10 रािी - नपा 8.03  40 तलि ुतामाकोसी गापा 0.85 

11 कातलका - नपा 7.29  41 गौरीशङ्कर गापा 0.84 

12 भरतपरु मनपा 6.78  42 कािमाण्डौं मनपा 0.82 

13 रत्ननगर - नपा 5.71  43 दस्क्षणकाली - नपा 0.82 

14 रास्क्सराि गापा 3.60  44 बढुातनलकण्ि - नपा 0.80 

15 कैलाश गापा 3.52  45 ववग ुगापा 0.77 

16 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

3.32  46 टोिा - नपा 0.72 

17 बेनीघाट रोराि गापा 2.79  47 तामाकोसी गापा 0.69 

18 बकैया गापा 2.43  48 लतलतपरु मनपा 0.69 

19 वफक्कल गापा 2.41  49 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धलुी) 

0.68 

20 ज्वालामूिी गापा 2.11  50 चन्िातगरी - नपा 0.63 

21 महाभारत गापा 1.89  51 स्जरी - नपा 0.57 

22 ईच्छाकामना गापा 1.84  52 नागाजुयन - नपा 0.57 

23 गोलन्जोर गापा 1.82  53 रोशी गापा 0.56 

24 मकवानपरुगढी गापा 1.70  54 रुवी भ्याली गापा 0.56 

25 थाके्र गापा 1.67  55 मेलङु गापा 0.56 



482 
 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
बााँसको गारो भएको घरमा 

बस्न ेपररवार % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बााँसको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवार % 

26 मनहरी गापा 1.58  56 वैतेर्श्र गापा 0.53 

27 हेटौडा उपमहा उमनपा 1.44  57 गोकुलगिा गापा 0.52 

28 िानीिोला गापा 1.43  58 भीमेर्श्र - नपा 0.51 

29 गजरुी गापा 1.29  59 धनुीबेंशी - नपा 0.50 

30 आमाछोठदङ्मो गापा 1.15  60 सूययववनायक - नपा 0.50 

औसत 8.98  औसत 0.79 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बााँसको गारो भएको घरमा बस्न ेपररवार  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बााँसको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवारको 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बााँसको गारो भएको 
घरमा बस्न े
पररवारको % 

61 बाह्रववसे - नपा 0.48  91 ईन्िावती गापा 0.16 

62 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.44  92 मण्डनदेउपरु - नपा 0.16 

63 शङ्खरापरु - नपा 0.43  93 दोरम्बा गापा 0.16 

64 बनेपा - नपा 0.43  94 म्यागङ गापा 0.15 

65 मन्थली - नपा 0.40  95 चौंरीदेउराली गापा 0.13 

66 गिाजमनुा गापा 0.39  96 भमु्ल ुगापा 0.13 

67 तसद्धलेक गापा 0.39  97 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.12 

68 रामेछाप - नपा 0.39  98 मेलम्ची - नपा 0.12 

69 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.38  99 उत्तरगया गापा 0.11 

70 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.38  100 सूययगढी गापा 0.11 

71 हेलम्ब ुगापा 0.38  101 ववदरु - नपा 0.11 

72 स्शवपरुी गापा 0.34  102 बेलकोटगढी - नपा 0.11 

73 तादी गापा 0.31  103 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

0.10 

74 धतुलिेल - नपा 0.31  104 नमोबदु्ध - नपा 0.09 

75 महालक्ष्मी - नपा 0.31  105 ईन्िसरोबर गापा 0.07 

76 गोदावरी - नपा 0.30  106 पााँचिाल - नपा 0.07 

77 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.30  107 तेमाल गापा 0.06 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बााँसको गारो भएको 
घरमा बस्न ेपररवारको 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बााँसको गारो भएको 
घरमा बस्न े
पररवारको % 

78 तनलकण्ि - नपा 0.29  108 वकस्पाङ गापा 0.06 

79 उमाकुण्ड गापा 0.28  109 बलेफी गापा 0.05 

80 पञ्चकन्या गापा 0.27  110 तलसङ्खु पािर गापा 0.05 

81 महाङ्काल गापा 0.26  111 जगुल गापा 0.05 

82 कातलन्चोक गापा 0.24  112 दपु्चेर्श्र गापा 0.02 

83 भक्तपरु - नपा 0.21  113 सनुापती गापा 0.02 

84 ककनी गापा 0.21  114 नौकुण्ड गापा 0.00 

85 कोन्ज्योसोम गापा 0.20  115 ितनयाबास गापा 0.00 

86 शैलङु गापा 0.18  116 बेथानचोक गापा 0.00 

87 पनौती - नपा 0.18  117 तारकेर्श्र गापा 0.00 

88 गल्छी गापा 0.18  118 तलि ुगापा 0.00 

89 थाहा - नपा 0.17  119 कातलका गापा 0.00 

90 िााँडादेवी गापा 0.17  औसत 0.09 

औसत 0.30     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त   
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अनसूुची ४४ ढलानको छानो भएको घरमा बस्ने पररवार 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढलानको छानो भएको घरमा बस्न ेपररवार  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
ढलानको छानो भएको 

पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढलानको छानो भएको 
पररवारको % 

1 टोिा - नपा 84.16  31 गजरुी गापा 10.95 

2 बढुातनलकण्ि - नपा 80.69  32 बाह्रववसे - नपा 10.44 

3 कािमाण्डौं मनपा 80.55  33 बेनीघाट रोराि गापा 10.39 

4 कीततयपरु - नपा 79.23  34 कातलका - नपा 10.13 

5 गोकणेर्श्र - नपा 77.74  35 भोटेकोसी गापा 9.83 

6 लतलतपरु मनपा 76.48  36 गोसाईकुण्ड गापा 9.77 

7 नागाजुयन - नपा 75.80  37 कमलामाई - नपा 9.38 

8 मध्यपरु तथमी - नपा 74.83  38 बलेफी गापा 8.47 

9 चन्िातगरी - नपा 69.89  39 
चौतारा सााँगाचोकगढी 
- नपा 

8.31 

10 महालक्ष्मी - नपा 69.25  40 कातलका गापा 7.42 

11 तारकेर्श्र - नपा 68.98  41 गल्छी गापा 6.78 

12 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 68.74  42 पााँचिाल - नपा 6.48 

13 सूययववनायक - नपा 63.06  43 मनहरी गापा 4.97 

14 भक्तपरु - नपा 46.43  44 मन्थली - नपा 4.80 

15 बनेपा - नपा 45.52  45 थाके्र गापा 4.75 

16 गोदावरी - नपा 45.03  46 माडी - नपा 4.50 

17 भरतपरु मनपा 41.57  47 मण्डनदेउपरु - नपा 4.34 

18 हेटौडा उपमहा उमनपा 40.97  48 धनुीबेंशी - नपा 4.33 

19 रत्ननगर - नपा 33.12  49 थाहा - नपा 4.22 

20 चााँगनुारायण - नपा 29.79  50 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

3.49 

21 दस्क्षणकाली - नपा 29.76  51 ककनी गापा 3.42 

22 िैरहनी - नपा 28.68  52 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

3.01 

23 धतुलिेल - नपा 21.34  53 तलसङ्खु पािर गापा 2.93 

24 तनलकण्ि - नपा 19.59  54 नमोबदु्ध - नपा 2.72 

25 पनौती - नपा 18.45  55 तलि ुगापा 2.67 

26 भीमेर्श्र - नपा 15.86  56 मेलम्ची - नपा 2.66 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
ढलानको छानो भएको 

पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढलानको छानो भएको 
पररवारको % 

27 शङ्खरापरु - नपा 14.61  57 म्यागङ गापा 1.92 

28 ववदरु - नपा 14.19  58 तसद्धलेक गापा 1.81 

29 रािी - नपा 12.76  59 वैतेर्श्र गापा 1.69 

30 ईच्छाकामना गापा 11.45  60 उत्तरगया गापा 1.68 

औसत 62.99  औसत 5.86 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढलानको छानो भएको घरमा बस्न ेपररवार  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
ढलानको छानो भएको 

पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढलानको छानो भएको 
पररवारको % 

61 भीमफेदी गापा 1.56  91 मेलङु गापा 0.27 

62 हेलम्ब ुगापा 1.38  92 शैलङु गापा 0.26 

63 भमु्ल ुगापा 1.11  93 पञ्चकन्या गापा 0.24 

64 ईन्िसरोबर गापा 1.05  94 कैलाश गापा 0.23 

65 मकवानपरुगढी गापा 1.00  95 मररण गापा 0.23 

66 स्जरी - नपा 0.93  96 उमाकुण्ड गापा 0.21 

67 वकस्पाङ गापा 0.90  97 रुवी भ्याली गापा 0.19 

68 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.80  98 बेथानचोक गापा 0.19 

69 
पााँचपोिरी थाङपाल 
गापा 

0.74  99 ववग ुगापा 0.18 

70 बेलकोटगढी - नपा 0.73  100 चौंरीदेउराली गापा 0.17 

71 ईन्िावती गापा 0.71  101 वफक्कल गापा 0.16 

72 बकैया गापा 0.70  102 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

0.16 

73 रामेछाप - नपा 0.64  103 गिाजमनुा गापा 0.16 

74 तादी गापा 0.61  104 गौरीशङ्कर गापा 0.15 

75 तलि ुतामाकोसी गापा 0.59  105 तीनपाटन गापा 0.13 

76 रोशी गापा 0.54  106 सनुापती गापा 0.10 

77 आमाछोठदङ्मो गापा 0.54  107 दोरम्बा गापा 0.10 

78 तामाकोसी गापा 0.51  108 दपु्चेर्श्र गापा 0.09 

79 कोन्ज्योसोम गापा 0.50  109 हररहरपरुगढी गापा 0.09 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
ढलानको छानो भएको 

पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढलानको छानो भएको 
पररवारको % 

80 गोलन्जोर गापा 0.49  110 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धलुी) 

0.09 

81 जगुल गापा 0.46  111 रास्क्सराि गापा 0.09 

82 दधुौली - नपा 0.45  112 ितनयाबास गापा 0.08 

83 सूययगढी गापा 0.37  113 घ्याङलेि गापा 0.08 

84 कातलन्चोक गापा 0.33  114 महाङ्काल गापा 0.05 

85 गोकुलगिा गापा 0.31  115 
बागमती गापा 
(लतलतपरु) 

0.04 

86 तेमाल गापा 0.31  116 िााँडादेवी गापा 0.02 

87 ज्वालामूिी गापा 0.30  117 िानीिोला गापा 0.00 

88 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.29  118 महाभारत गापा 0.00 

89 तारकेर्श्र गापा 0.28  119 नौकुण्ड गापा 0.00 

90 स्शवपरुी गापा 0.28  औसत 0.14 

औसत 0.64     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ४५ जस्ताको छानो भएको घरमा बस्ने पररवार 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा जस्ताको छानो भएको घरमा बस्न ेपररवार  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
जस्ताको छानो भएको 

पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

जस्ताको छानो भएको 
पररवारको % 

1 वकस्पाङ गापा 93.23  31 भीमफेदी गापा 66.96 

2 म्यागङ गापा 93.03  32 बेलकोटगढी - नपा 66.92 

3 महाङ्काल गापा 92.12  33 तलसङ्खु पािर गापा 65.11 

4 कोन्ज्योसोम गापा 91.55  34 धतुलिेल - नपा 64.35 

5 नेत्रावती डबजोङ गापा 89.94  35 नौकुण्ड गापा 64.24 

6 हेलम्ब ुगापा 89.46  36 पनौती - नपा 62.84 

7 धनुीबेंशी - नपा 89.02  37 भीमेर्श्र - नपा 62.79 

8 उत्तरगया गापा 89.00  38 रोशी गापा 62.31 

9 कातलका गापा 87.03  39 मण्डनदेउपरु - नपा 62.00 

10 तलि ुगापा 84.95  40 मेलङु गापा 59.08 

11 दपु्चेर्श्र गापा 83.37  41 रािी - नपा 58.91 

12 ववदरु - नपा 79.82  42 मनहरी गापा 58.45 

13 सूययगढी गापा 78.80  43 चौंरीदेउराली गापा 57.29 

14 
बागमती गापा 
(लतलतपरु) 

78.39  44 पााँचिाल - नपा 56.48 

15 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

78.11  45 िैरहनी - नपा 55.59 

16 स्शवपरुी गापा 78.04  46 तादी गापा 54.63 

17 थाके्र गापा 77.93  47 गिाजमनुा गापा 54.07 

18 थाहा - नपा 76.30  48 शैलङु गापा 53.33 

19 मेलम्ची - नपा 74.53  49 रत्ननगर - नपा 53.09 

20 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

74.19  50 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

51.12 

21 बेथानचोक गापा 72.87  51 पञ्चकन्या गापा 50.74 

22 ककनी गापा 71.93  52 भरतपरु मनपा 48.29 

23 भमु्ल ुगापा 71.44  53 आमाछोठदङ्मो गापा 48.09 

24 नमोबदु्ध - नपा 71.23  54 गजरुी गापा 46.95 

25 भोटेकोसी गापा 71.15  55 बाह्रववसे - नपा 46.94 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
जस्ताको छानो भएको 

पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

जस्ताको छानो भएको 
पररवारको % 

26 कातलका - नपा 69.46  56 ईन्िावती गापा 46.30 

27 ईन्िसरोबर गापा 69.45  57 दोरम्बा गापा 45.86 

28 शङ्खरापरु - नपा 68.15  58 भक्तपरु - नपा 45.67 

29 मकवानपरुगढी गापा 67.96  59 ज्वालामूिी गापा 45.08 

30 गोसाईकुण्ड गापा 67.28  60 तेमाल गापा 44.57 

औसत 77.85  औसत 53.63 

 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा जस्ताको छानो भएको घरमा बस्न ेपररवार  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
जस्ताको छानो भएको 

पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

जस्ताको छानो भएको 
पररवारको % 

61 िानीिोला गापा 44.18  91 रुवी भ्याली गापा 23.43 

62 दस्क्षणकाली - नपा 43.97  92 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 22.87 

63 चााँगनुारायण - नपा 43.04  93 वैतेर्श्र गापा 21.28 

64 ईच्छाकामना गापा 42.40  94 चन्िातगरी - नपा 20.52 

65 घ्याङलेि गापा 41.84  95 रामेछाप - नपा 19.83 

66 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 40.54  96 नागाजुयन - नपा 19.29 

67 ितनयाबास गापा 40.32  97 कातलन्चोक गापा 18.12 

68 गल्छी गापा 39.54  98 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

18.08 

69 बेनीघाट रोराि गापा 38.66  99 गौरीशङ्कर गापा 16.70 

70 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 37.89  100 मध्यपरु तथमी - नपा 16.57 

71 माडी - नपा 37.63  101 महालक्ष्मी - नपा 15.51 

72 बनेपा - नपा 37.34  102 गोकणेर्श्र - नपा 15.07 

73 हेटौडा उपमहा उमनपा 37.15  103 लतलतपरु मनपा 14.75 

74 गोदावरी - नपा 36.66  104 कािमाण्डौं मनपा 14.67 

75 बलेफी गापा 36.33  105 गोकुलगिा गापा 14.35 

76 कैलाश गापा 35.28  106 बढुातनलकण्ि - नपा 14.16 

77 स्जरी - नपा 32.54  107 कीततयपरु - नपा 13.83 

78 बकैया गापा 31.84  108 गोलन्जोर गापा 12.93 

79 मन्थली - नपा 31.22  109 टोिा - नपा 12.37 

80 तामाकोसी गापा 31.14  110 कमलामाई - नपा 9.67 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
जस्ताको छानो भएको 

पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

जस्ताको छानो भएको 
पररवारको % 

81 रास्क्सराि गापा 30.96  111 मररण गापा 9.38 

82 तारकेर्श्र गापा 30.25  112 उमाकुण्ड गापा 8.40 

83 सनुापती गापा 28.62  113 ववग ुगापा 8.06 

84 तनलकण्ि - नपा 28.20  114 तलि ुतामाकोसी गापा 7.14 

85 िााँडादेवी गापा 28.11  115 हररहरपरुगढी गापा 6.48 

86 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 27.78  116 तीनपाटन गापा 3.30 

87 तारकेर्श्र - नपा 26.24  117 वफक्कल गापा 3.06 

88 तसद्धलेक गापा 24.68  118 दधुौली - नपा 2.93 

89 महाभारत गापा 24.57  119 जगुल गापा 1.83 

90 सूययववनायक - नपा 23.77  औसत 14.46 

औसत 33.94     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त   



490 
 

 

अनसूुची ४६ टायल/िपटाको छानो भएको घरमा बस्ने पररवार 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा टायल/िपटाको छानो भएको घरमा बस्न ेपररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

टायल/िपटाको 
छानो भएको 
पररवारको % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

टायल/िपटाको 
छानो भएको 
पररवारको % 

1 ववग ुगापा 79.88  31 गिाजमनुा गापा 37.31 

2 जगुल गापा 75.39  32 मन्थली - नपा 34.66 

3 तलि ुतामाकोसी गापा 73.99  33 पााँचिाल - नपा 33.92 

4 उमाकुण्ड गापा 73.09  34 बाह्रववसे - नपा 33.65 

5 वैतेर्श्र गापा 72.73  35 माडी - नपा 32.77 

6 दधुौली - नपा 70.05  36 नौकुण्ड गापा 32.58 

7 कमलामाई - नपा 69.39  37 तेमाल गापा 32.53 

8 कातलन्चोक गापा 68.22  38 सनुापती गापा 30.96 

9 गोकुलगिा गापा 65.74  39 मण्डनदेउपरु - नपा 29.80 

10 तारकेर्श्र गापा 65.39  40 दोरम्बा गापा 29.40 

11 मररण गापा 61.97  41 तादी गापा 29.29 

12 तसद्धलेक गापा 61.33  42 गजरुी गापा 28.41 

13 तामाकोसी गापा 56.46  43 मेलङु गापा 28.28 

14 गौरीशङ्कर गापा 55.89  44 बेलकोटगढी - नपा 27.53 

15 तीनपाटन गापा 54.30  45 बकैया गापा 25.79 

16 बलेफी गापा 51.98  46 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 25.24 

17 हररहरपरुगढी गापा 51.85  47 चौंरीदेउराली गापा 22.00 

18 स्जरी - नपा 51.71  48 चााँगनुारायण - नपा 21.80 

19 गल्छी गापा 50.54  49 वफक्कल गापा 21.55 

20 ईन्िावती गापा 50.27  50 बेनीघाट रोराि गापा 20.93 

21 तनलकण्ि - नपा 49.51  51 तलसङ्खु पािर गापा 20.33 

22 ितनयाबास गापा 49.23  52 नमोबदु्ध - नपा 19.30 

23 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

48.07  53 दस्क्षणकाली - नपा 19.28 

24 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 47.53  54 िााँडादेवी गापा 19.14 

25 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 43.92  55 ककनी गापा 17.77 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

टायल/िपटाको 
छानो भएको 
पररवारको % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

टायल/िपटाको 
छानो भएको 
पररवारको % 

26 ज्वालामूिी गापा 43.72  56 मेलम्ची - नपा 17.65 

27 शैलङु गापा 40.26  57 रुवी भ्याली गापा 17.53 

28 पञ्चकन्या गापा 39.57  58 भमु्ल ुगापा 17.31 

29 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

39.39  59 हेटौडा उपमहा उमनपा 16.08 

30 रामेछाप - नपा 38.59  60 भीमेर्श्र - नपा 15.62 

औसत 57.14  औसत 24.12 

 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा टायल/िपटाको छानो भएको घरमा बस्न ेपररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

टायल/िपटाको 
छानो भएको 
पररवारको % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

टायल/िपटाको 
छानो भएको 
पररवारको % 

61 बेथानचोक गापा 15.52  91 िैरहनी - नपा 4.51 

62 सूययगढी गापा 15.13  92 मकवानपरुगढी गापा 4.06 

63 पनौती - नपा 14.60  93 कातलका - नपा 4.03 

64 ईन्िसरोबर गापा 13.98  94 हेलम्ब ुगापा 3.90 

65 महाभारत गापा 13.92  95 धनुीबेंशी - नपा 3.88 

66 बनेपा - नपा 13.82  96 कीततयपरु - नपा 3.81 

67 गोदावरी - नपा 13.63  97 कैलाश गापा 3.64 

68 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 13.37  98 लतलतपरु मनपा 3.61 

69 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

13.19  99 ववदरु - नपा 3.32 

70 गोलन्जोर गापा 13.15  100 भीमफेदी गापा 3.28 

71 थाहा - नपा 12.59  101 कोन्ज्योसोम गापा 3.20 

72 थाके्र गापा 12.55  102 कातलका गापा 2.92 

73 रोशी गापा 12.36  103 गोकणेर्श्र - नपा 2.74 

74 मनहरी गापा 11.33  104 रत्ननगर - नपा 2.56 

75 सूययववनायक - नपा 10.25  105 बढुातनलकण्ि - नपा 2.48 

76 महालक्ष्मी - नपा 10.11  106 नागाजुयन - नपा 2.22 

77 स्शवपरुी गापा 9.67  107 तारकेर्श्र - नपा 2.14 

78 तलि ुगापा 9.23  108 िानीिोला गापा 2.02 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

टायल/िपटाको 
छानो भएको 
पररवारको % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

टायल/िपटाको 
छानो भएको 
पररवारको % 

79 शङ्खरापरु - नपा 8.44  109 उत्तरगया गापा 1.73 

80 धतुलिेल - नपा 8.34  110 गोसाईकुण्ड गापा 1.34 

81 रास्क्सराि गापा 7.79  111 टोिा - नपा 1.04 

82 ईच्छाकामना गापा 7.51  112 कािमाण्डौं मनपा 1.03 

83 रािी - नपा 6.79  113 म्यागङ गापा 0.89 

84 घ्याङलेि गापा 5.94  114 भरतपरु मनपा 0.71 

85 मध्यपरु तथमी - नपा 5.79  115 दपु्चेर्श्र गापा 0.67 

86 नेत्रावती डबजोङ गापा 5.61  116 वकस्पाङ गापा 0.42 

87 चन्िातगरी - नपा 5.59  117 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.42 

88 भक्तपरु - नपा 5.16  118 महाङ्काल गापा 0.41 

89 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 5.10  119 आमाछोठदङ्मो गापा 0.38 

90 भोटेकोसी गापा 5.04  औसत 1.88 

औसत 9.50     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त   
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अनसूुची ४७ कािको छानो भएको घरमा बस्ने पररवार 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा कािको छानो भएको घरमा बस्न ेपररवार  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
कािको छानो 

भएको पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको छानो 
भएको पररवारको 

% 

1 रुवी भ्याली गापा 55.86  31 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 0.44 

2 आमाछोठदङ्मो गापा 49.54  32 हेटौडा उपमहा उमनपा 0.42 

3 गौरीशङ्कर गापा 22.28  33 मररण गापा 0.41 

4 जगुल गापा 17.91  34 मध्यपरु तथमी - नपा 0.39 

5 गोसाईकुण्ड गापा 17.20  35 बलेफी गापा 0.38 

6 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 14.24  36 म्यागङ गापा 0.38 

7 उमाकुण्ड गापा 13.18  37 रािी - नपा 0.37 

8 स्जरी - नपा 11.11  38 कमलामाई - नपा 0.36 

9 भोटेकोसी गापा 10.38  39 भीमेर्श्र - नपा 0.32 

10 ववग ुगापा 8.74  40 िैरहनी - नपा 0.32 

11 दोरम्बा गापा 8.21  41 बेथानचोक गापा 0.31 

12 गोकुलगिा गापा 7.44  42 कातलका - नपा 0.30 

13 बाह्रववसे - नपा 5.83  43 हेलम्ब ुगापा 0.29 

14 ितनयाबास गापा 5.70  44 कािमाण्डौं मनपा 0.26 

15 कातलन्चोक गापा 5.39  45 भीमफेदी गापा 0.25 

16 उत्तरगया गापा 5.25  46 लतलतपरु मनपा 0.25 

17 शैलङु गापा 2.68  47 भरतपरु मनपा 0.24 

18 दपु्चेर्श्र गापा 2.52  48 भक्तपरु - नपा 0.23 

19 रोशी गापा 2.39  49 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 0.23 

20 गिाजमनुा गापा 2.30  50 वैतेर्श्र गापा 0.22 

21 वकस्पाङ गापा 1.89  51 माडी - नपा 0.21 

22 रास्क्सराि गापा 1.76  52 सूययववनायक - नपा 0.21 

23 िानीिोला गापा 1.39  53 शङ्खरापरु - नपा 0.20 

24 हररहरपरुगढी गापा 1.05  54 कातलका गापा 0.19 

25 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

1.03  55 बनेपा - नपा 0.19 

26 मेलङु गापा 0.95  56 ईच्छाकामना गापा 0.19 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
कािको छानो 

भएको पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको छानो 
भएको पररवारको 

% 

27 बकैया गापा 0.56  57 चााँगनुारायण - नपा 0.18 

28 महाभारत गापा 0.52  58 नमोबदु्ध - नपा 0.18 

29 दधुौली - नपा 0.49  59 टोिा - नपा 0.17 

30 मनहरी गापा 0.46  60 तीनपाटन गापा 0.16 

औसत 6.57  औसत 0.27 

 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा कािको छानो भएको घरमा बस्न ेपररवार  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
कािको छानो 

भएको पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको छानो 
भएको पररवारको 

% 

61 मकवानपरुगढी गापा 0.16  91 सनुापती गापा 0.05 

62 नौकुण्ड गापा 0.16  92 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.05 

63 बढुातनलकण्ि - नपा 0.15  93 महाङ्काल गापा 0.05 

64 िााँडादेवी गापा 0.15  94 गजरुी गापा 0.05 

65 गोकणेर्श्र - नपा 0.15  95 तलसङ्खु पािर गापा 0.05 

66 चन्िातगरी - नपा 0.14  96 कोन्ज्योसोम गापा 0.05 

67 रत्ननगर - नपा 0.14  97 दस्क्षणकाली - नपा 0.04 

68 कैलाश गापा 0.14  98 स्शवपरुी गापा 0.04 

69 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

0.11  99 धनुीबेंशी - नपा 0.04 

70 नागाजुयन - नपा 0.10  100 तारकेर्श्र गापा 0.03 

71 कीततयपरु - नपा 0.10  101 ईन्िावती गापा 0.03 

72 गोदावरी - नपा 0.10  102 तलि ुतामाकोसी गापा 0.02 

73 पााँचिाल - नपा 0.09  103 गल्छी गापा 0.02 

74 पनौती - नपा 0.09  104 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 0.02 

75 तारकेर्श्र - नपा 0.09  105 चौंरीदेउराली गापा 0.02 

76 ज्वालामूिी गापा 0.09  106 ककनी गापा 0.02 

77 थाके्र गापा 0.09  107 मेलम्ची - नपा 0.01 

78 घ्याङलेि गापा 0.08  108 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.00 

79 मण्डनदेउपरु - नपा 0.08  109 तादी गापा 0.00 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
कािको छानो 

भएको पररवारको % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

कािको छानो 
भएको पररवारको 

% 

80 धतुलिेल - नपा 0.08  110 पञ्चकन्या गापा 0.00 

81 तलि ुगापा 0.08  111 ईन्िसरोबर गापा 0.00 

82 महालक्ष्मी - नपा 0.08  112 गोलन्जोर गापा 0.00 

83 बेलकोटगढी - नपा 0.07  113 वफक्कल गापा 0.00 

84 थाहा - नपा 0.07  114 रामेछाप - नपा 0.00 

85 मन्थली - नपा 0.07  115 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.00 

86 बेनीघाट रोराि गापा 0.06  116 तेमाल गापा 0.00 

87 तसद्धलेक गापा 0.06  117 भमु्ल ुगापा 0.00 

88 तनलकण्ि - नपा 0.06  118 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.00 

89 ववदरु - नपा 0.06  119 सूययगढी गापा 0.00 

90 तामाकोसी गापा 0.05  औसत 0.02 

औसत 0.10     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ४८ एलपी ग्यासबाट िाना पकाउने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
एलपीजीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

एलपीजीबाट 
िाना पकाउन े
पररवार % 

1 कािमाण्डौं मनपा 94.10  31 कातलका - नपा 18.13 

2 लतलतपरु मनपा 90.56  32 भीमेर्श्र - नपा 17.84 

3 कीततयपरु - नपा 90.23  33 कमलामाई - नपा 17.65 

4 मध्यपरु तथमी - नपा 89.49  34 ईच्छाकामना गापा 16.01 

5 टोिा - नपा 89.21  35 गजरुी गापा 15.73 

6 बढुातनलकण्ि - नपा 88.53  36 बेनीघाट रोराि गापा 13.13 

7 गोकणेर्श्र - नपा 85.15  37 बाह्रववसे - नपा 10.39 

8 नागाजुयन - नपा 81.79  38 गल्छी गापा 10.00 

9 महालक्ष्मी - नपा 79.72  39 बलेफी गापा 9.44 

10 तारकेर्श्र - नपा 77.75  40 कातलका गापा 8.86 

11 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 76.32  41 पााँचिाल - नपा 8.77 

12 चन्िातगरी - नपा 75.95  42 धनुीबेंशी - नपा 8.76 

13 भक्तपरु - नपा 71.72  43 थाहा - नपा 8.56 

14 सूययववनायक - नपा 66.17  44 मन्थली - नपा 8.45 

15 बनेपा - नपा 53.21  45 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

8.33 

16 भरतपरु मनपा 52.74  46 थाके्र गापा 8.24 

17 गोदावरी - नपा 49.90  47 स्जरी - नपा 7.86 

18 रत्ननगर - नपा 43.65  48 उत्तरगया गापा 5.74 

19 हेटौडा उपमहा उमनपा 42.14  49 मनहरी गापा 5.59 

20 चााँगनुारायण - नपा 36.47  50 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 5.36 

21 िैरहनी - नपा 32.11  51 भीमफेदी गापा 5.09 

22 दस्क्षणकाली - नपा 30.87  52 तलि ुगापा 5.02 

23 धतुलिेल - नपा 29.90  53 नमोबदु्ध - नपा 4.92 

24 भोटेकोसी गापा 27.85  54 ककनी गापा 4.78 

25 शङ्खरापरु - नपा 25.45  55 मण्डनदेउपरु - नपा 4.56 

26 पनौती - नपा 25.20  56 माडी - नपा 4.33 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
एलपीजीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

एलपीजीबाट 
िाना पकाउन े
पररवार % 

27 तनलकण्ि - नपा 24.22  57 नेत्रावती डबजोङ गापा 3.68 

28 गोसाईकुण्ड गापा 24.19  58 मेलम्ची - नपा 3.60 

29 ववदरु - नपा 23.43  59 म्यागङ गापा 3.39 

30 रािी - नपा 19.52  60 भमु्ल ुगापा 3.39 

औसत 73.85  औसत 9.21 

 

पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा एलपी ग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
एलपीजीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

एलपीजीबाट 
िाना पकाउन े
पररवार % 

61 रोशी गापा 2.97  91 गोकुलगिा गापा 0.83 

62 महाङ्काल गापा 2.57  92 दधुौली - नपा 0.80 

63 वकस्पाङ गापा 2.31  93 बेथानचोक गापा 0.78 

64 तसद्धलेक गापा 2.24  94 ितनयाबास गापा 0.68 

65 ईन्िसरोबर गापा 2.19  95 तीनपाटन गापा 0.67 

66 ज्वालामूिी गापा 2.18  96 तलि ुतामाकोसी गापा 0.67 

67 सूययगढी गापा 2.11  97 िााँडादेवी गापा 0.63 

68 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 2.06  98 तामाकोसी गापा 0.60 

69 बेलकोटगढी - नपा 1.95  99 चौंरीदेउराली गापा 0.60 

70 हेलम्ब ुगापा 1.95  100 रास्क्सराि गापा 0.59 

71 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 1.86  101 तारकेर्श्र गापा 0.57 

72 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 1.86  102 पञ्चकन्या गापा 0.54 

73 तलसङ्खु पािर गापा 1.82  103 शैलङु गापा 0.48 

74 कोन्ज्योसोम गापा 1.75  104 स्शवपरुी गापा 0.47 

75 तादी गापा 1.73  105 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 0.47 

76 मकवानपरुगढी गापा 1.68  106 कैलाश गापा 0.47 

77 आमाछोठदङ्मो गापा 1.68  107 मेलङु गापा 0.35 

78 गोलन्जोर गापा 1.63  108 उमाकुण्ड गापा 0.34 

79 गिाजमनुा गापा 1.52  109 दोरम्बा गापा 0.18 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
एलपीजीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

एलपीजीबाट 
िाना पकाउन े
पररवार % 

80 बकैया गापा 1.49  110 नौकुण्ड गापा 0.16 

81 रामेछाप - नपा 1.26  111 दपु्चेर्श्र गापा 0.16 

82 बागमती गापा (लतलतपरु) 1.26  112 सनुापती गापा 0.12 

83 ईन्िावती गापा 1.13  113 गौरीशङ्कर गापा 0.10 

84 वैतेर्श्र गापा 1.08  114 महाभारत गापा 0.10 

85 कातलन्चोक गापा 0.99  115 रुवी भ्याली गापा 0.05 

86 ववग ुगापा 0.93  116 हररहरपरुगढी गापा 0.04 

87 जगुल गापा 0.89  117 वफक्कल गापा 0.03 

88 मररण गापा 0.88  118 िानीिोला गापा 0.00 

89 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.88  119 घ्याङलेि गापा 0.00 

90 तेमाल गापा 0.88  औसत 0.45 

औसत 1.64     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ४९ दाउराबाट िाना पकाउने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
दाउराबाट िाना 

पकाउन ेपररवार % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

दाउराबाट िाना 
पकाउन ेपररवार 

% 

1 रुवी भ्याली गापा 99.30  31 स्शवपरुी गापा 97.26 

2 गौरीशङ्कर गापा 99.07  32 तादी गापा 97.15 

3 शैलङु गापा 98.87  33 कोन्ज्योसोम गापा 97.00 

4 बेथानचोक गापा 98.86  34 बकैया गापा 96.84 

5 उमाकुण्ड गापा 98.73  35 ईन्िसरोबर गापा 96.82 

6 सनुापती गापा 98.67  36 तलि ुतामाकोसी गापा 96.81 

7 महाभारत गापा 98.49  37 तामाकोसी गापा 96.75 

8 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

98.47  38 गिाजमनुा गापा 96.65 

9 हररहरपरुगढी गापा 98.47  39 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 96.52 

10 घ्याङलेि गापा 98.45  40 तेमाल गापा 96.49 

11 मेलङु गापा 98.41  41 हेलम्ब ुगापा 96.48 

12 दपु्चेर्श्र गापा 98.36  42 तीनपाटन गापा 96.35 

13 रास्क्सराि गापा 98.35  43 िााँडादेवी गापा 96.33 

14 वफक्कल गापा 98.32  44 ईन्िावती गापा 96.18 

15 कातलन्चोक गापा 98.31  45 सूययगढी गापा 96.15 

16 ववग ुगापा 98.30  46 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

96.15 

17 वैतेर्श्र गापा 98.29  47 वकस्पाङ गापा 96.14 

18 चौंरीदेउराली गापा 98.28  48 गोलन्जोर गापा 96.09 

19 नौकुण्ड गापा 98.27  49 बेलकोटगढी - नपा 95.20 

20 दोरम्बा गापा 97.88  50 िानीिोला गापा 95.03 

21 कैलाश गापा 97.84  51 म्यागङ गापा 95.01 

22 गोकुलगिा गापा 97.71  52 मेलम्ची - नपा 94.88 

23 ितनयाबास गापा 97.70  53 मररण गापा 94.74 

24 आमाछोठदङ्मो गापा 97.70  54 दधुौली - नपा 94.54 

25 पञ्चकन्या गापा 97.68  55 मकवानपरुगढी गापा 94.46 

26 रामेछाप - नपा 97.68  56 रोशी गापा 94.18 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
दाउराबाट िाना 

पकाउन ेपररवार % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

दाउराबाट िाना 
पकाउन ेपररवार 

% 

27 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 97.66  57 भमु्ल ुगापा 94.08 

28 जगुल गापा 97.64  58 नेत्रावती डबजोङ गापा 93.37 

29 तलसङ्खु पािर गापा 97.61  59 बागमती गापा (लतलतपरु) 93.19 

30 तारकेर्श्र गापा 97.58  60 ककनी गापा 92.69 

औसत 98.22  औसत 95.58 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा दाउराबाट िाना पकाउन ेपररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
दाउराबाट िाना 

पकाउन ेपररवार % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

दाउराबाट िाना 
पकाउन ेपररवार 

% 

61 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 92.58  91 रािी - नपा 72.49 

62 भीमफेदी गापा 91.75  92 पनौती - नपा 71.94 

63 स्जरी - नपा 91.49  93 शङ्खरापरु - नपा 71.29 

64 तसद्धलेक गापा 90.39  94 भोटेकोसी गापा 69.78 

65 कातलका गापा 89.85  95 तनलकण्ि - नपा 69.73 

66 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 89.83  96 ववदरु - नपा 68.80 

67 उत्तरगया गापा 89.71  97 दस्क्षणकाली - नपा 65.63 

68 महाङ्काल गापा 89.65  98 धतुलिेल - नपा 60.13 

69 थाहा - नपा 89.55  99 चााँगनुारायण - नपा 59.80 

70 धनुीबेंशी - नपा 89.48  100 िैरहनी - नपा 52.49 

71 बलेफी गापा 88.94  101 हेटौडा उपमहा उमनपा 46.65 

72 मनहरी गापा 88.53  102 गोदावरी - नपा 45.33 

73 थाके्र गापा 88.44  103 बनेपा - नपा 43.14 

74 नमोबदु्ध - नपा 88.26  104 रत्ननगर - नपा 40.57 

75 मन्थली - नपा 88.17  105 भरतपरु मनपा 36.64 

76 तलि ुगापा 87.08  106 सूययववनायक - नपा 29.90 

77 गल्छी गापा 85.99  107 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 20.12 

78 बाह्रववसे - नपा 85.73  108 तारकेर्श्र - नपा 19.98 

79 ज्वालामूिी गापा 83.89  109 भक्तपरु - नपा 18.92 

80 बेनीघाट रोराि गापा 83.32  110 चन्िातगरी - नपा 18.87 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
दाउराबाट िाना 

पकाउन ेपररवार % 
 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

दाउराबाट िाना 
पकाउन ेपररवार 

% 

81 ईच्छाकामना गापा 82.40  111 नागाजुयन - नपा 15.17 

82 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 81.16  112 महालक्ष्मी - नपा 14.39 

83 गजरुी गापा 80.88  113 गोकणेर्श्र - नपा 8.82 

84 मण्डनदेउपरु - नपा 80.66  114 बढुातनलकण्ि - नपा 8.23 

85 भीमेर्श्र - नपा 80.52  115 टोिा - नपा 8.01 

86 माडी - नपा 80.40  116 कीततयपरु - नपा 7.11 

87 पााँचिाल - नपा 79.58  117 मध्यपरु तथमी - नपा 5.62 

88 कमलामाई - नपा 76.70  118 लतलतपरु मनपा 4.61 

89 कातलका - नपा 74.21  119 कािमाण्डौं मनपा 1.75 

90 गोसाईकुण्ड गापा 73.23  औसत 20.35 

औसत 84.68     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ५०  ववजलुीबाट िाना पकाउने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववजलुीबाट िाना पकाउन ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
तबजलुीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
तबजलुीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

1 तामाकोसी गापा 2.12  31 नौकुण्ड गापा 0.08 

2 भीमफेदी गापा 2.04  32 गोदावरी - नपा 0.07 

3 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.94  33 कािमाण्डौं मनपा 0.06 

4 भक्तपरु - नपा 0.46  34 ककनी गापा 0.06 

5 महालक्ष्मी - नपा 0.44  35 तसद्धलेक गापा 0.06 

6 आमाछोठदङ्मो गापा 0.38  36 मकवानपरुगढी गापा 0.06 

7 ववदरु - नपा 0.38  37 गजरुी गापा 0.05 

8 बेनीघाट रोराि गापा 0.37  38 मन्थली - नपा 0.05 

9 तलि ुगापा 0.36  39 तारकेर्श्र - नपा 0.05 

10 तलि ुतामाकोसी गापा 0.30  40 कमलामाई - नपा 0.05 

11 गोसाईकुण्ड गापा 0.30  41 चन्िातगरी - नपा 0.05 

12 िैरहनी - नपा 0.28  42 तलसङ्खु पािर गापा 0.05 

13 लतलतपरु मनपा 0.26  43 नमोबदु्ध - नपा 0.05 

14 हेटौडा उपमहा उमनपा 0.26  44 कातलका - नपा 0.05 

15 बलेफी गापा 0.25  45 रोशी गापा 0.05 

16 रत्ननगर - नपा 0.24  46 स्जरी - नपा 0.05 

17 भरतपरु मनपा 0.20  47 ईच्छाकामना गापा 0.04 

18 पााँचिाल - नपा 0.19  48 तनलकण्ि - नपा 0.04 

19 गल्छी गापा 0.18  49 सूययववनायक - नपा 0.04 

20 चााँगनुारायण - नपा 0.15  50 बेलकोटगढी - नपा 0.04 

21 बाह्रववसे - नपा 0.13  51 पनौती - नपा 0.04 

22 थाहा - नपा 0.12  52 गोकणेर्श्र - नपा 0.04 

23 रािी - नपा 0.12  53 मनहरी गापा 0.04 

24 भोटेकोसी गापा 0.12  54 भमु्ल ुगापा 0.04 

25 उत्तरगया गापा 0.11  55 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 0.04 

26 कीततयपरु - नपा 0.11  56 ितनयाबास गापा 0.04 

27 कातलका गापा 0.10  57 शङ्खरापरु - नपा 0.04 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
तबजलुीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
तबजलुीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

28 वकस्पाङ गापा 0.09  58 तारकेर्श्र गापा 0.03 

29 मध्यपरु तथमी - नपा 0.09  59 वफक्कल गापा 0.03 

30 दस्क्षणकाली - नपा 0.09  60 तादी गापा 0.03 

औसत 0.28  औसत 0.05 

 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववजलुीबाट िाना पकाउन ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
तबजलुीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
तबजलुीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

61 थाके्र गापा 0.03  91 वैतेर्श्र गापा 0.00 

62 ज्वालामूिी गापा 0.03  92 तेमाल गापा 0.00 

63 ईन्िसरोबर गापा 0.03  93 कातलन्चोक गापा 0.00 

64 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.03  94 
बागमती गापा 
(लतलतपरु) 

0.00 

65 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 0.03  95 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

0.00 

66 मेलम्ची - नपा 0.03  96 िानीिोला गापा 0.00 

67 भीमेर्श्र - नपा 0.03  97 चौंरीदेउराली गापा 0.00 

68 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.03  98 महाङ्काल गापा 0.00 

69 बढुातनलकण्ि - नपा 0.03  99 मररण गापा 0.00 

70 उमाकुण्ड गापा 0.03  100 स्शवपरुी गापा 0.00 

71 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.02  101 पञ्चकन्या गापा 0.00 

72 गोकुलगिा गापा 0.02  102 तीनपाटन गापा 0.00 

73 ईन्िावती गापा 0.02  103 म्यागङ गापा 0.00 

74 िााँडादेवी गापा 0.02  104 गोलन्जोर गापा 0.00 

75 हेलम्ब ुगापा 0.02  105 महाभारत गापा 0.00 

76 सनुापती गापा 0.02  106 गौरीशङ्कर गापा 0.00 

77 दधुौली - नपा 0.02  107 दपु्चेर्श्र गापा 0.00 

78 टोिा - नपा 0.02  108 हररहरपरुगढी गापा 0.00 

79 मेलङु गापा 0.02  109 घ्याङलेि गापा 0.00 

80 ववग ुगापा 0.02  110 कोन्ज्योसोम गापा 0.00 

81 धतुलिेल - नपा 0.01  111 दोरम्बा गापा 0.00 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
तबजलुीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
तबजलुीबाट िाना 
पकाउन ेपररवार % 

82 बकैया गापा 0.01  112 रामेछाप - नपा 0.00 

83 नागाजुयन - नपा 0.01  113 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

0.00 

84 बनेपा - नपा 0.01  114 गिाजमनुा गापा 0.00 

85 मण्डनदेउपरु - नपा 0.01  115 रुवी भ्याली गापा 0.00 

86 धनुीबेंशी - नपा 0.01  116 सूययगढी गापा 0.00 

87 बेथानचोक गापा 0.00  117 कैलाश गापा 0.00 

88 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.00  118 रास्क्सराि गापा 0.00 

89 शैलङु गापा 0.00  119 माडी - नपा 0.00 

90 जगुल गापा 0.00  औसत 0.00 

औसत 0.02     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त   
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अनसूुची ५१ मवितेलबाट िाना पकाउने पररवारको प्रततशत 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा मवितेलबाट िाना पकाउन ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवितेलबाट िाना 
पकाउन ेपररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवितेलबाट 
िाना पकाउन े
पररवार % 

1 गोकणेर्श्र - नपा 4.68  31 नौकुण्ड गापा 1.09 

2 भक्तपरु - नपा 4.41  32 भरतपरु मनपा 0.96 

3 चन्िातगरी - नपा 3.71  33 धतुलिेल - नपा 0.89 

4 मध्यपरु तथमी - नपा 3.71  34 धनुीबेंशी - नपा 0.89 

5 लतलतपरु मनपा 3.42  35 रत्ननगर - नपा 0.83 

6 बाह्रववसे - नपा 3.20  36 पनौती - नपा 0.78 

7 कािमाण्डौं मनपा 2.97  37 गजरुी गापा 0.77 

8 महालक्ष्मी - नपा 2.83  38 थाहा - नपा 0.75 

9 गोदावरी - नपा 2.63  39 बेनीघाट रोराि गापा 0.73 

10 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 2.50  40 कमलामाई - नपा 0.71 

11 बढुातनलकण्ि - नपा 2.39  41 भमु्ल ुगापा 0.69 

12 शङ्खरापरु - नपा 2.33  42 जगुल गापा 0.69 

13 सूययववनायक - नपा 2.30  43 गल्छी गापा 0.68 

14 नेत्रावती डबजोङ गापा 2.05  44 रोशी गापा 0.68 

15 टोिा - नपा 2.03  45 कैलाश गापा 0.66 

16 नागाजुयन - नपा 1.99  46 िााँडादेवी गापा 0.65 

17 बनेपा - नपा 1.83  47 ककनी गापा 0.62 

18 हेटौडा उपमहा उमनपा 1.65  48 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.61 

19 भोटेकोसी गापा 1.63  49 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

0.61 

20 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 1.61  50 दोरम्बा गापा 0.60 

21 दस्क्षणकाली - नपा 1.59  51 तलि ुतामाकोसी गापा 0.59 

22 कीततयपरु - नपा 1.55  52 िैरहनी - नपा 0.56 

23 तारकेर्श्र - नपा 1.42  53 बलेफी गापा 0.56 

24 तनलकण्ि - नपा 1.39  54 रास्क्सराि गापा 0.55 

25 मन्थली - नपा 1.36  55 कातलका गापा 0.53 

26 गोसाईकुण्ड गापा 1.34  56 ितनयाबास गापा 0.53 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवितेलबाट िाना 
पकाउन ेपररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवितेलबाट 
िाना पकाउन े
पररवार % 

27 ववदरु - नपा 1.31  57 गोलन्जोर गापा 0.52 

28 स्शवपरुी गापा 1.22  58 गोकुलगिा गापा 0.52 

29 चााँगनुारायण - नपा 1.15  59 थाके्र गापा 0.49 

30 भीमेर्श्र - नपा 1.13  60 ईन्िसरोबर गापा 0.49 

औसत 2.69  औसत 0.76 

 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा मवितेलबाट िाना पकाउन ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवितेलबाट िाना 
पकाउन ेपररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवितेलबाट 
िाना पकाउन े
पररवार % 

61 घ्याङलेि गापा 0.49  91 रािी - नपा 0.31 

62 बेलकोटगढी - नपा 0.49  92 चौंरीदेउराली गापा 0.30 

63 दधुौली - नपा 0.48  93 मररण गापा 0.29 

64 मनहरी गापा 0.47  94 स्जरी - नपा 0.29 

65 सनुापती गापा 0.47  95 ववग ुगापा 0.29 

66 दपु्चेर्श्र गापा 0.45  96 तीनपाटन गापा 0.28 

67 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 0.44  97 नमोबदु्ध - नपा 0.27 

68 माडी - नपा 0.44  98 तारकेर्श्र गापा 0.26 

69 पााँचिाल - नपा 0.44  99 वकस्पाङ गापा 0.24 

70 रामेछाप - नपा 0.44  100 महाभारत गापा 0.24 

71 िानीिोला गापा 0.42  101 गिाजमनुा गापा 0.23 

72 ईच्छाकामना गापा 0.42  102 ईन्िावती गापा 0.23 

73 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.42  103 तलसङ्खु पािर गापा 0.22 

74 वफक्कल गापा 0.40  104 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.22 

75 बकैया गापा 0.40  105 तामाकोसी गापा 0.21 

76 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 0.39  106 शैलङु गापा 0.20 

77 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.38  107 कोन्ज्योसोम गापा 0.20 

78 हेलम्ब ुगापा 0.38  108 तसद्धलेक गापा 0.19 

79 मेलम्ची - नपा 0.38  109 तलि ुगापा 0.17 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवितेलबाट िाना 
पकाउन ेपररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मवितेलबाट 
िाना पकाउन े
पररवार % 

80 तादी गापा 0.36  110 उमाकुण्ड गापा 0.16 

81 पञ्चकन्या गापा 0.36  111 हररहरपरुगढी गापा 0.15 

82 म्यागङ गापा 0.35  112 महाङ्काल गापा 0.15 

83 कातलका - नपा 0.35  113 आमाछोठदङ्मो गापा 0.15 

84 मकवानपरुगढी गापा 0.34  114 गौरीशङ्कर गापा 0.15 

85 भीमफेदी गापा 0.33  115 वैतेर्श्र गापा 0.14 

86 मेलङु गापा 0.33  116 मण्डनदेउपरु - नपा 0.12 

87 ज्वालामूिी गापा 0.33  117 उत्तरगया गापा 0.11 

88 कातलन्चोक गापा 0.33  118 बेथानचोक गापा 0.06 

89 तेमाल गापा 0.31  119 रुवी भ्याली गापा 0.00 

90 सूययगढी गापा 0.31  औसत 0.22 

औसत 0.40     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ५२ गोबरग्यासबाट िाना पकाउने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा गोबरग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

गोबरग्यासबाट 

िाना पकाउन े
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

गोबरग्यासबाट 

िाना पकाउन े
पररवार % 

1 माडी - नपा 14.13  31 गजरुी गापा 1.93 

2 मण्डनदेउपरु - नपा 14.03  32 ईन्िावती गापा 1.90 

3 रत्ननगर - नपा 13.40  33 तेमाल गापा 1.78 

4 ज्वालामूिी गापा 13.32  34 बेनीघाट रोराि गापा 1.77 

5 िैरहनी - नपा 11.80  35 रोशी गापा 1.63 

6 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 11.39  36 गिाजमनुा गापा 1.38 

7 पााँचिाल - नपा 10.21  37 बेलकोटगढी - नपा 1.36 

8 भरतपरु मनपा 8.52  38 पनौती - नपा 1.24 

9 हेटौडा उपमहा उमनपा 8.06  39 गोलन्जोर गापा 1.20 

10 रािी - नपा 7.06  40 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 1.08 

11 कातलका - नपा 6.68  41 चााँगनुारायण - नपा 1.08 

12 महाङ्काल गापा 6.59  42 बकैया गापा 0.90 

13 तसद्धलेक गापा 6.48  43 भमु्ल ुगापा 0.82 

14 तलि ुगापा 6.45  44 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.70 

15 नमोबदु्ध - नपा 5.85  45 थाहा - नपा 0.66 

16 धतुलिेल - नपा 5.57  46 हेलम्ब ुगापा 0.64 

17 ववदरु - नपा 5.13  47 धनुीबेंशी - नपा 0.64 

18 मनहरी गापा 5.04  48 पञ्चकन्या गापा 0.60 

19 बागमती गापा (लतलतपरु) 4.59  49 बनेपा - नपा 0.55 

20 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 4.30  50 तारकेर्श्र गापा 0.54 

21 तनलकण्ि - नपा 4.14  51 मन्थली - नपा 0.52 

22 कमलामाई - नपा 4.14  52 मेलम्ची - नपा 0.50 

23 िानीिोला गापा 4.13  53 सूययगढी गापा 0.48 

24 उत्तरगया गापा 3.85  54 भीमफेदी गापा 0.48 

25 दधुौली - नपा 3.30  55 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.48 

26 मररण गापा 3.20  56 ईच्छाकामना गापा 0.48 

27 मकवानपरुगढी गापा 2.76  57 म्यागङ गापा 0.47 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

गोबरग्यासबाट 

िाना पकाउन े
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

गोबरग्यासबाट 

िाना पकाउन े
पररवार % 

28 गल्छी गापा 2.59  58 दस्क्षणकाली - नपा 0.46 

29 थाके्र गापा 2.48  59 मेलङु गापा 0.43 

30 तीनपाटन गापा 2.08  60 ककनी गापा 0.37 

औसत 7.48  औसत 0.92 

 

तेश्रो र चौथो चौथाइका स्थानीय तहमा गोबरग्यासबाट िाना पकाउन ेपररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

गोबरग्यासबाट 

िाना पकाउन े
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

गोबरग्यासबाट 

िाना पकाउन े
पररवार % 

61 हररहरपरुगढी गापा 0.35  91 कैलाश गापा 0.07 

62 कोन्ज्योसोम गापा 0.35  92 महालक्ष्मी - नपा 0.06 

63 महाभारत गापा 0.34  93 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 0.06 

64 वैतेर्श्र गापा 0.33  94 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 0.05 

65 चौंरीदेउराली गापा 0.28  95 रुवी भ्याली गापा 0.05 

66 स्शवपरुी गापा 0.26  96 भीमेर्श्र - नपा 0.05 

67 सूययववनायक - नपा 0.25  97 मध्यपरु तथमी - नपा 0.04 

68 बलेफी गापा 0.23  98 दपु्चेर्श्र गापा 0.04 

69 वफक्कल गापा 0.23  99 गोकुलगिा गापा 0.04 

70 तलि ुतामाकोसी गापा 0.22  100 लतलतपरु मनपा 0.03 

71 वकस्पाङ गापा 0.21  101 बेथानचोक गापा 0.03 

72 गोदावरी - नपा 0.20  102 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.03 

73 रास्क्सराि गापा 0.18  103 कीततयपरु - नपा 0.03 

74 िााँडादेवी गापा 0.17  104 ईन्िसरोबर गापा 0.03 

75 चन्िातगरी - नपा 0.16  105 सनुापती गापा 0.02 

76 शङ्खरापरु - नपा 0.15  106 भक्तपरु - नपा 0.02 

77 नागाजुयन - नपा 0.14  107 बाह्रववसे - नपा 0.02 

78 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 0.14  108 दोरम्बा गापा 0.02 

79 तादी गापा 0.11  109 टोिा - नपा 0.02 

80 रामेछाप - नपा 0.10  110 गौरीशङ्कर गापा 0.02 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

गोबरग्यासबाट 

िाना पकाउन े
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

गोबरग्यासबाट 

िाना पकाउन े
पररवार % 

81 स्जरी - नपा 0.10  111 कािमाण्डौं मनपा 0.02 

82 जगुल गापा 0.10  112 ववग ुगापा 0.00 

83 गोसाईकुण्ड गापा 0.10  113 तलसङ्खु पािर गापा 0.00 

84 कातलका गापा 0.10  114 भोटेकोसी गापा 0.00 

85 तामाकोसी गापा 0.09  115 नौकुण्ड गापा 0.00 

86 गोकणेर्श्र - नपा 0.09  116 घ्याङलेि गापा 0.00 

87 कातलन्चोक गापा 0.09  117 ितनयाबास गापा 0.00 

88 शैलङु गापा 0.08  118 उमाकुण्ड गापा 0.00 

89 बढुातनलकण्ि - नपा 0.07  119 आमाछोठदङ्मो गापा 0.00 

90 तारकेर्श्र - नपा 0.07  औसत 0.02 

औसत 0.15     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ५३ बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग गने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग गने पररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
बत्तीको लातग तबजलुी 
प्रयोग गने पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग तबजलुी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

1 भक्तपरु - नपा 98.62  31 शङ्खरापरु - नपा 94.47 

2 टोिा - नपा 98.55  32 स्जरी - नपा 94.16 

3 नागाजुयन - नपा 98.36  33 पााँचिाल - नपा 94.05 

4 बढुातनलकण्ि - नपा 98.32  34 धतुलिेल - नपा 93.57 

5 कीततयपरु - नपा 98.29  35 वैतेर्श्र गापा 93.31 

6 कािमाण्डौं मनपा 98.29  36 नमोबदु्ध - नपा 93.24 

7 लतलतपरु मनपा 98.27  37 तलसङ्खु पािर गापा 93.04 

8 तारकेर्श्र - नपा 98.12  38 ईन्िावती गापा 91.82 

9 
कागेर्श्री मनोहरा - 
नपा 

97.88  39 तलि ुगापा 91.54 

10 मध्यपरु तथमी - नपा 97.86  40 कातलका गापा 91.53 

11 सूययववनायक - नपा 97.80  41 भोटेकोसी गापा 91.20 

12 गोकणेर्श्र - नपा 97.72  42 हेटौडा उपमहा उमनपा 91.08 

13 बनेपा - नपा 97.32  43 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

90.98 

14 चन्िातगरी - नपा 97.29  44 ककनी गापा 90.14 

15 भरतपरु मनपा 97.21  45 म्यागङ गापा 89.52 

16 पनौती - नपा 96.84  46 धनुीबेंशी - नपा 89.21 

17 बेथानचोक गापा 96.67  47 थाके्र गापा 88.86 

18 महालक्ष्मी - नपा 96.67  48 सूययगढी गापा 88.63 

19 िैरहनी - नपा 96.62  49 मेलम्ची - नपा 88.44 

20 चााँगनुारायण - नपा 96.43  50 ईन्िसरोबर गापा 87.52 

21 गोदावरी - नपा 96.36  51 बाह्रववसे - नपा 87.44 

22 
चौतारा सााँगाचोकगढी 
- नपा 

96.10  52 भमु्ल ुगापा 86.02 

23 भीमेर्श्र - नपा 95.98  53 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 85.84 

24 बलेफी गापा 95.78  54 पञ्चकन्या गापा 85.16 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
बत्तीको लातग तबजलुी 
प्रयोग गने पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग तबजलुी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

25 तामाकोसी गापा 95.63  55 कोन्ज्योसोम गापा 84.56 

26 दस्क्षणकाली - नपा 95.32  56 थाहा - नपा 83.17 

27 ववदरु - नपा 95.31  57 महाङ्काल गापा 81.72 

28 रत्ननगर - नपा 95.29  58 कातलका - नपा 81.69 

29 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

94.91  59 रािी - नपा 80.87 

30 मण्डनदेउपरु - नपा 94.84  60 भीमफेदी गापा 80.06 

औसत 97.69  औसत 88.85 

 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बत्तीको लातग तबजलुी प्रयोग गने पररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
बत्तीको लातग तबजलुी 
प्रयोग गने पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
बत्तीको लातग तबजलुी 
प्रयोग गने पररवार % 

61 मेलङु गापा 79.57  91 ववग ुगापा 54.80 

62 वकस्पाङ गापा 79.34  92 मन्थली - नपा 53.64 

63 मकवानपरुगढी गापा 79.07  93 रोशी गापा 51.34 

64 गोसाईकुण्ड गापा 78.48  94 बेनीघाट रोराि गापा 51.24 

65 तादी गापा 78.14  95 रामेछाप - नपा 49.22 

66 शैलङु गापा 78.12  96 ज्वालामूिी गापा 48.13 

67 तनलकण्ि - नपा 78.10  97 सनुापती गापा 46.81 

68 तारकेर्श्र गापा 77.50  98 गजरुी गापा 46.43 

69 गल्छी गापा 77.45  99 ईच्छाकामना गापा 45.60 

70 तसद्धलेक गापा 77.17  100 ितनयाबास गापा 45.00 

71 मनहरी गापा 76.37  101 रुवी भ्याली गापा 42.03 

72 िानीिोला गापा 76.31  102 दोरम्बा गापा 41.56 

73 गोकुलगिा गापा 76.16  103 आमाछोठदङ्मो गापा 41.19 

74 गौरीशङ्कर गापा 75.56  104 गिाजमनुा गापा 40.30 

75 दपु्चेर्श्र गापा 75.31  105 नेत्रावती डबजोङ गापा 32.68 

76 उत्तरगया गापा 75.08  106 गोलन्जोर गापा 32.19 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
बत्तीको लातग तबजलुी 
प्रयोग गने पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
बत्तीको लातग तबजलुी 
प्रयोग गने पररवार % 

77 बेलकोटगढी - नपा 73.69  107 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

28.93 

78 तेमाल गापा 72.83  108 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

26.26 

79 चौंरीदेउराली गापा 72.66  109 िााँडादेवी गापा 20.09 

80 
बागमती गापा 
(लतलतपरु) 

72.53  110 कैलाश गापा 18.81 

81 कमलामाई - नपा 72.40  111 तलि ुतामाकोसी गापा 15.48 

82 हेलम्ब ुगापा 70.24  112 घ्याङलेि गापा 14.94 

83 महाभारत गापा 64.85  113 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 14.68 

84 दधुौली - नपा 63.25  114 रास्क्सराि गापा 12.40 

85 नौकुण्ड गापा 62.10  115 वफक्कल गापा 10.48 

86 कातलन्चोक गापा 60.75  116 तीनपाटन गापा 7.37 

87 उमाकुण्ड गापा 60.45  117 हररहरपरुगढी गापा 0.63 

88 स्शवपरुी गापा 58.94  118 मररण गापा 0.53 

89 जगुल गापा 58.72  119 माडी - नपा 0.19 

90 बकैया गापा 56.98  औसत 30.85 

औसत 71.67     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ५४ बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग 

मवितेल प्रयोग 
गने पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग 

मवितेल प्रयोग 
गने पररवार % 

1 रास्क्सराि गापा 53.46  31 िानीिोला गापा 21.59 

2 तलि ुतामाकोसी गापा 47.54  32 मररण गापा 21.29 

3 कैलाश गापा 43.58  33 ईच्छाकामना गापा 21.03 

4 घ्याङलेि गापा 40.58  34 उमाकुण्ड गापा 20.86 

5 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 39.65  35 नौकुण्ड गापा 20.34 

6 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 39.10  36 महाभारत गापा 20.17 

7 नेत्रावती डबजोङ गापा 34.86  37 तारकेर्श्र गापा 20.11 

8 स्शवपरुी गापा 34.15  38 गल्छी गापा 19.98 

9 मन्थली - नपा 32.99  39 बेनीघाट रोराि गापा 19.94 

10 जगुल गापा 32.50  40 दपु्चेर्श्र गापा 19.68 

11 गोलन्जोर गापा 31.51  41 माडी - नपा 19.65 

12 दोरम्बा गापा 31.10  42 शैलङु गापा 19.20 

13 िााँडादेवी गापा 29.52  43 मनहरी गापा 18.98 

14 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 29.45  44 मकवानपरुगढी गापा 18.85 

15 रोशी गापा 29.05  45 बेलकोटगढी - नपा 18.56 

16 रामेछाप - नपा 27.18  46 मेलङु गापा 16.55 

17 ितनयाबास गापा 26.86  47 तसद्धलेक गापा 15.71 

18 वफक्कल गापा 26.46  48 तेमाल गापा 15.26 

19 बकैया गापा 26.19  49 गौरीशङ्कर गापा 15.10 

20 तीनपाटन गापा 25.57  50 तादी गापा 14.94 

21 कातलन्चोक गापा 25.56  51 भीमफेदी गापा 14.66 

22 गिाजमनुा गापा 24.92  52 वकस्पाङ गापा 14.61 

23 ववग ुगापा 24.24  53 तनलकण्ि - नपा 14.40 

24 ज्वालामूिी गापा 24.14  54 पञ्चकन्या गापा 13.76 

25 गजरुी गापा 23.20  55 कोन्ज्योसोम गापा 13.74 

26 सनुापती गापा 22.67  56 कमलामाई - नपा 13.48 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग 

मवितेल प्रयोग 
गने पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग 

मवितेल प्रयोग 
गने पररवार % 

27 चौंरीदेउराली गापा 22.26  57 हेलम्ब ुगापा 13.06 

28 गोकुलगिा गापा 22.15  58 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 12.46 

29 बागमती गापा (लतलतपरु) 21.88  59 ईन्िसरोबर गापा 11.98 

30 दधुौली - नपा 21.82  60 उत्तरगया गापा 11.97 

औसत 29.83  औसत 16.96 

  

तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बत्तीको लातग मवितेल प्रयोग गने पररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग 

मवितेल प्रयोग 
गने पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग 

मवितेल प्रयोग 
गने पररवार % 

61 थाहा - नपा 11.93  91 बलेफी गापा 3.57 

62 कातलका - नपा 11.87  92 दस्क्षणकाली - नपा 3.39 

63 महाङ्काल गापा 11.48  93 भीमेर्श्र - नपा 3.36 

64 बाह्रववसे - नपा 11.13  94 रत्ननगर - नपा 3.23 

65 भमु्ल ुगापा 10.50  95 ववदरु - नपा 3.13 

66 थाके्र गापा 10.26  96 बेथानचोक गापा 2.86 

67 हररहरपरुगढी गापा 10.25  97 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 2.78 

68 रािी - नपा 10.01  98 िैरहनी - नपा 2.55 

69 मेलम्ची - नपा 9.74  99 धतुलिेल - नपा 2.29 

70 धनुीबेंशी - नपा 9.10  100 पनौती - नपा 2.16 

71 सूययगढी गापा 8.92  101 गोदावरी - नपा 2.04 

72 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

8.78  102 चााँगनुारायण - नपा 2.02 

73 म्यागङ गापा 8.68  103 भरतपरु मनपा 1.92 

74 आमाछोठदङ्मो गापा 8.65  104 चन्िातगरी - नपा 1.45 

75 गोसाईकुण्ड गापा 8.23  105 बनेपा - नपा 0.97 

76 भोटेकोसी गापा 8.10  106 सूययववनायक - नपा 0.94 

77 ककनी गापा 7.81  107 मध्यपरु तथमी - नपा 0.91 

78 तलि ुगापा 7.63  108 महालक्ष्मी - नपा 0.80 

79 ईन्िावती गापा 7.55  109 तारकेर्श्र - नपा 0.79 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग 

मवितेल प्रयोग 
गने पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग 

मवितेल प्रयोग 
गने पररवार % 

80 हेटौडा उपमहा उमनपा 7.42  110 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 0.76 

81 कातलका गापा 6.85  111 कीततयपरु - नपा 0.60 

82 तलसङ्खु पािर गापा 6.47  112 नागाजुयन - नपा 0.57 

83 वैतेर्श्र गापा 5.89  113 लतलतपरु मनपा 0.50 

84 नमोबदु्ध - नपा 5.38  114 टोिा - नपा 0.49 

85 स्जरी - नपा 4.98  115 गोकणेर्श्र - नपा 0.48 

86 शङ्खरापरु - नपा 4.48  116 बढुातनलकण्ि - नपा 0.46 

87 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

4.34  117 भक्तपरु - नपा 0.37 

88 मण्डनदेउपरु - नपा 4.22  118 रुवी भ्याली गापा 0.33 

89 पााँचिाल - नपा 4.20  119 कािमाण्डौं मनपा 0.29 

90 तामाकोसी गापा 3.71  औसत 0.97 

औसत 8.04     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ५५ बत्तीको लातग शौयय ऊजाय प्रयोग गने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बत्तीको लातग शौयय ऊजाय प्रयोग गने पररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग 

शौयय ऊजाय प्रयोग 
गने पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग शौयय 
ऊजाय प्रयोग गने 

पररवार % 

1 माडी - नपा 65.56  31 दधुौली - नपा 9.98 

2 हररहरपरुगढी गापा 60.58  32 कमलामाई - नपा 8.82 

3 तीनपाटन गापा 49.47  33 जगुल गापा 8.09 

4 मररण गापा 47.70  34 हेलम्ब ुगापा 7.80 

5 िााँडादेवी गापा 44.53  35 गोसाईकुण्ड गापा 7.59 

6 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 41.65  36 बेनीघाट रोराि गापा 6.47 

7 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 35.21  37 बेलकोटगढी - नपा 6.43 

8 वफक्कल गापा 34.30  38 कातलन्चोक गापा 6.18 

9 तलि ुतामाकोसी गापा 34.27  39 महाभारत गापा 6.05 

10 रुवी भ्याली गापा 32.47  40 तनलकण्ि - नपा 5.77 

11 नेत्रावती डबजोङ गापा 30.12  41 स्शवपरुी गापा 5.56 

12 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 29.90  42 उत्तरगया गापा 5.36 

13 सनुापती गापा 29.04  43 तेमाल गापा 4.94 

14 कैलाश गापा 28.45  44 थाहा - नपा 4.47 

15 घ्याङलेि गापा 27.76  45 भीमफेदी गापा 4.47 

16 गिाजमनुा गापा 25.68  46 गौरीशङ्कर गापा 4.38 

17 रास्क्सराि गापा 25.54  47 बागमती गापा (लतलतपरु) 4.36 

18 आमाछोठदङ्मो गापा 25.42  48 मनहरी गापा 3.88 

19 दोरम्बा गापा 24.19  49 चौंरीदेउराली गापा 3.47 

20 गोलन्जोर गापा 20.32  50 मेलङु गापा 3.22 

21 ईच्छाकामना गापा 19.72  51 तसद्धलेक गापा 3.08 

22 ज्वालामूिी गापा 19.35  52 रािी - नपा 2.81 

23 रामेछाप - नपा 18.89  53 महाङ्काल गापा 2.57 

24 उमाकुण्ड गापा 15.84  54 कातलका - नपा 2.39 

25 रोशी गापा 15.59  55 भमु्ल ुगापा 2.08 

26 बकैया गापा 14.15  56 िानीिोला गापा 1.52 



518 
 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग 

शौयय ऊजाय प्रयोग 
गने पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग शौयय 
ऊजाय प्रयोग गने 

पररवार % 

27 गजरुी गापा 12.80  57 नौकुण्ड गापा 1.45 

28 ववग ुगापा 12.65  58 गल्छी गापा 1.44 

29 ितनयाबास गापा 12.60  59 शैलङु गापा 1.43 

30 मन्थली - नपा 11.20  60 मकवानपरुगढी गापा 1.40 

औसत 29.35  औसत 5.04 

 
दोश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बत्तीको लातग शौयय ऊजाय प्रयोग गने पररवारको 
प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग शौयय 
ऊजाय प्रयोग गने 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग शौयय 
ऊजाय प्रयोग गने 

पररवार % 

61 धनुीबेंशी - नपा 1.35  91 सूययगढी गापा 0.09 

62 दपु्चेर्श्र गापा 1.21  92 तलसङ्खु पािर गापा 0.08 

63 मेलम्ची - नपा 1.17  93 तलि ुगापा 0.08 

64 तारकेर्श्र गापा 1.14  94 तादी गापा 0.08 

65 
पााँचपोिरी थाङपाल 
गापा 

0.90  95 नागाजुयन - नपा 0.07 

66 नमोबदु्ध - नपा 0.68  96 बनेपा - नपा 0.07 

67 वकस्पाङ गापा 0.63  97 ईन्िावती गापा 0.06 

68 वैतेर्श्र गापा 0.55  98 िैरहनी - नपा 0.06 

69 स्जरी - नपा 0.49  99 बाह्रववसे - नपा 0.06 

70 पााँचिाल - नपा 0.48  100 बेथानचोक गापा 0.06 

71 गोकुलगिा गापा 0.45  101 टोिा - नपा 0.06 

72 ककनी गापा 0.44  102 ववदरु - नपा 0.05 

73 हेटौडा उपमहा उमनपा 0.43  103 बलेफी गापा 0.05 

74 कोन्ज्योसोम गापा 0.30  104 तामाकोसी गापा 0.05 

75 थाके्र गापा 0.29  105 मध्यपरु तथमी - नपा 0.05 

76 म्यागङ गापा 0.21  106 कीततयपरु - नपा 0.04 

77 पञ्चकन्या गापा 0.21  107 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

0.04 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग शौयय 
ऊजाय प्रयोग गने 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

बत्तीको लातग शौयय 
ऊजाय प्रयोग गने 

पररवार % 

78 शङ्खरापरु - नपा 0.20  108 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 0.04 

79 भोटेकोसी गापा 0.19  109 गोकणेर्श्र - नपा 0.04 

80 धतुलिेल - नपा 0.18  110 बढुातनलकण्ि - नपा 0.04 

81 चााँगनुारायण - नपा 0.16  111 तारकेर्श्र - नपा 0.04 

82 रत्ननगर - नपा 0.16  112 कािमाण्डौं मनपा 0.04 

83 भीमेर्श्र - नपा 0.14  113 लतलतपरु मनपा 0.04 

84 मण्डनदेउपरु - नपा 0.12  114 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.03 

85 महालक्ष्मी - नपा 0.11  115 ईन्िसरोबर गापा 0.03 

86 दस्क्षणकाली - नपा 0.11  116 चन्िातगरी - नपा 0.03 

87 पनौती - नपा 0.10  117 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.02 

88 सूययववनायक - नपा 0.10  118 भक्तपरु - नपा 0.01 

89 भरतपरु मनपा 0.09  119 कातलका गापा 0.00 

90 गोदावरी - नपा 0.09  औसत 0.04 

औसत 0.31     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ५६ पाइपको पानी प्रयोग गने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा पाइपको पानी प्रयोग गने पररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

पाइपको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

पाइपको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

1 नेत्रावती डबजोङ गापा 97.21  31 भीमफेदी गापा 88.59 

2 कोन्ज्योसोम गापा 96.90  32 उत्तरगया गापा 88.14 

3 कातलका गापा 95.93  33 तनलकण्ि - नपा 88.06 

4 बागमती गापा (लतलतपरु) 95.79  34 गजरुी गापा 87.93 

5 महाङ्काल गापा 95.52  35 पनौती - नपा 87.53 

6 दपु्चेर्श्र गापा 95.33  36 थाके्र गापा 87.47 

7 गिाजमनुा गापा 94.94  37 बाह्रववसे - नपा 87.45 

8 सनुापती गापा 94.89  38 भीमेर्श्र - नपा 87.38 

9 ितनयाबास गापा 94.45  39 नौकुण्ड गापा 87.07 

10 बेथानचोक गापा 93.92  40 गौरीशङ्कर गापा 87.02 

11 तारकेर्श्र गापा 93.34  41 धनुीबेंशी - नपा 86.67 

12 तादी गापा 93.30  42 दोरम्बा गापा 86.14 

13 रोशी गापा 92.93  43 स्शवपरुी गापा 86.01 

14 ईच्छाकामना गापा 92.78  44 तलि ुतामाकोसी गापा 85.84 

15 म्यागङ गापा 92.65  45 घ्याङलेि गापा 85.71 

16 िानीिोला गापा 92.50  46 पञ्चकन्या गापा 85.49 

17 थाहा - नपा 92.29  47 सूययगढी गापा 85.07 

18 भमु्ल ुगापा 92.09  48 दस्क्षणकाली - नपा 84.95 

19 ववदरु - नपा 91.92  49 ककनी गापा 84.58 

20 उमाकुण्ड गापा 91.88  50 महाभारत गापा 84.50 

21 गोसाईकुण्ड गापा 91.87  51 गोलन्जोर गापा 84.35 

22 तलसङ्खु पािर गापा 91.41  52 गोकुलगिा गापा 84.17 

23 बलेफी गापा 91.33  53 बेनीघाट रोराि गापा 83.81 

24 भक्तपरु - नपा 90.70  54 सूययववनायक - नपा 83.55 

25 गोदावरी - नपा 90.45  55 मकवानपरुगढी गापा 83.45 

26 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

90.39  56 जगुल गापा 83.05 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

पाइपको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

पाइपको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

27 कैलाश गापा 89.82  57 ववग ुगापा 83.05 

28 वकस्पाङ गापा 89.07  58 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

82.54 

29 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 88.93  59 गल्छी गापा 82.44 

30 भोटेकोसी गापा 88.62  60 वफक्कल गापा 82.01 

औसत 92.00  औसत 85.61 

 
दोश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बत्तीको लातग शौयय ऊजाय प्रयोग गने पररवारको 
प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

पाइपको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

पाइपको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

61 तसद्धलेक गापा 81.61  91 लतलतपरु मनपा 65.93 

62 कातलन्चोक गापा 81.42  92 पााँचिाल - नपा 65.06 

63 धतुलिेल - नपा 81.02  93 हेलम्ब ुगापा 65.05 

64 चौंरीदेउराली गापा 80.49  94 िााँडादेवी गापा 64.85 

65 ईन्िावती गापा 79.97  95 कािमाण्डौं मनपा 64.23 

66 शैलङु गापा 79.47  96 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 63.13 

67 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 79.31  97 कातलका - नपा 61.55 

68 ईन्िसरोबर गापा 78.75  98 मनहरी गापा 61.53 

69 तारकेर्श्र - नपा 78.73  99 बढुातनलकण्ि - नपा 61.21 

70 तलि ुगापा 78.56  100 नमोबदु्ध - नपा 59.84 

71 बनेपा - नपा 78.37  101 ज्वालामूिी गापा 59.18 

72 बेलकोटगढी - नपा 77.86  102 तामाकोसी गापा 58.94 

73 रास्क्सराि गापा 77.20  103 गोकणेर्श्र - नपा 58.88 

74 रुवी भ्याली गापा 77.13  104 टोिा - नपा 56.81 

75 कीततयपरु - नपा 75.79  105 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 54.54 

76 हेटौडा उपमहा उमनपा 74.79  106 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 49.29 

77 रामेछाप - नपा 74.73  107 बकैया गापा 46.02 

78 वैतेर्श्र गापा 73.22  108 महालक्ष्मी - नपा 42.81 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

पाइपको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

पाइपको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

79 तेमाल गापा 73.09  109 दधुौली - नपा 42.71 

80 मण्डनदेउपरु - नपा 71.11  110 रािी - नपा 41.05 

81 स्जरी - नपा 71.09  111 नागाजुयन - नपा 37.66 

82 मेलम्ची - नपा 71.00  112 िैरहनी - नपा 34.74 

83 मन्थली - नपा 70.99  113 भरतपरु मनपा 30.55 

84 चााँगनुारायण - नपा 70.65  114 रत्ननगर - नपा 30.47 

85 तीनपाटन गापा 70.08  115 मररण गापा 29.53 

86 मेलङु गापा 69.96  116 शङ्खरापरु - नपा 28.43 

87 आमाछोठदङ्मो गापा 69.91  117 हररहरपरुगढी गापा 26.91 

88 कमलामाई - नपा 67.98  118 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 20.67 

89 चन्िातगरी - नपा 67.23  119 माडी - नपा 11.45 

90 मध्यपरु तथमी - नपा 66.16  औसत 53.98 

औसत 73.90     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ५७ ट्युबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग गने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग प्रयोग गने पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ट्यबुवले/हातेपम्पको 
पानी प्रयोग गने 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ट्यबुवले/हातेपम्पको 
पानी प्रयोग गने 

पररवार % 

1 िैरहनी - नपा 59.30  31 ईच्छाकामना गापा 0.67 

2 भरतपरु मनपा 55.32  32 नागाजुयन - नपा 0.67 

3 रत्ननगर - नपा 54.64  33 भक्तपरु - नपा 0.61 

4 माडी - नपा 47.46  34 रास्क्सराि गापा 0.33 

5 रािी - नपा 45.47  35 मकवानपरुगढी गापा 0.28 

6 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 34.99  36 कीततयपरु - नपा 0.24 

7 गोकणेर्श्र - नपा 22.42  37 गोलन्जोर गापा 0.24 

8 मनहरी गापा 21.45  38 तेमाल गापा 0.23 

9 दधुौली - नपा 14.84  39 पााँचिाल - नपा 0.22 

10 कातलका - नपा 12.48  40 नमोबदु्ध - नपा 0.20 

11 मररण गापा 11.05  41 तादी गापा 0.20 

12 टोिा - नपा 8.77  42 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.19 

13 बढुातनलकण्ि - नपा 7.31  43 ववदरु - नपा 0.16 

14 कािमाण्डौं मनपा 7.30  44 महाङ्काल गापा 0.15 

15 कमलामाई - नपा 7.24  45 पनौती - नपा 0.13 

16 बकैया गापा 7.00  46 दस्क्षणकाली - नपा 0.11 

17 मध्यपरु तथमी - नपा 6.95  47 दोरम्बा गापा 0.10 

18 हेटौडा उपमहा उमनपा 5.73  48 महाभारत गापा 0.10 

19 चााँगनुारायण - नपा 3.70  49 गोकुलगिा गापा 0.09 

20 सूययववनायक - नपा 3.46  50 भीमफेदी गापा 0.08 

21 तारकेर्श्र - नपा 3.20  51 मन्थली - नपा 0.08 

22 शङ्खरापरु - नपा 2.83  52 रामेछाप - नपा 0.08 

23 हररहरपरुगढी गापा 1.85  53 थाहा - नपा 0.07 

24 महालक्ष्मी - नपा 1.35  54 कैलाश गापा 0.07 

25 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 1.26  55 ईन्िसरोबर गापा 0.07 

26 लतलतपरु मनपा 1.18  56 बेलकोटगढी - नपा 0.07 

27 बनेपा - नपा 1.16  57 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.07 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ट्यबुवले/हातेपम्पको 
पानी प्रयोग गने 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ट्यबुवले/हातेपम्पको 
पानी प्रयोग गने 

पररवार % 

28 गल्छी गापा 0.91  58 वफक्कल गापा 0.07 

29 चन्िातगरी - नपा 0.83  59 सनुापती गापा 0.07 

30 तीनपाटन गापा 0.77  60 तलि ुतामाकोसी गापा 0.06 

औसत 14.41  औसत 0.24 

 
दोश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा टु्यबवेल/हातेपम्पको पानी प्रयोग प्रयोग गने पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ट्यबुवले/हातेपम्पको 
पानी प्रयोग गने 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ट्यबुवले/हातेपम्पको 
पानी प्रयोग गने 

पररवार % 

61 गोदावरी - नपा 0.06  91 मेलम्ची - नपा 0.00 

62 िााँडादेवी गापा 0.06  92 हेलम्ब ुगापा 0.00 

63 धतुलिेल - नपा 0.06  93 शैलङु गापा 0.00 

64 मण्डनदेउपरु - नपा 0.05  94 भोटेकोसी गापा 0.00 

65 उमाकुण्ड गापा 0.05  95 वैतेर्श्र गापा 0.00 

66 रोशी गापा 0.05  96 बाह्रववसे - नपा 0.00 

67 भमु्ल ुगापा 0.04  97 आमाछोठदङ्मो गापा 0.00 

68 चौंरीदेउराली गापा 0.04  98 मेलङु गापा 0.00 

69 ककनी गापा 0.04  99 तामाकोसी गापा 0.00 

70 स्शवपरुी गापा 0.04  100 स्जरी - नपा 0.00 

71 िानीिोला गापा 0.04  101 जगुल गापा 0.00 

72 घ्याङलेि गापा 0.04  102 ितनयाबास गापा 0.00 

73 सूययगढी गापा 0.03  103 तलि ुगापा 0.00 

74 म्यागङ गापा 0.03  104 गौरीशङ्कर गापा 0.00 

75 तनलकण्ि - नपा 0.03  105 कोन्ज्योसोम गापा 0.00 

76 बेथानचोक गापा 0.03  106 बेनीघाट रोराि गापा 0.00 

77 पञ्चकन्या गापा 0.03  107 तसद्धलेक गापा 0.00 

78 वकस्पाङ गापा 0.03  108 ज्वालामूिी गापा 0.00 

79 बलेफी गापा 0.02  109 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.00 

80 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.02  110 गिाजमनुा गापा 0.00 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ट्यबुवले/हातेपम्पको 
पानी प्रयोग गने 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ट्यबुवले/हातेपम्पको 
पानी प्रयोग गने 

पररवार % 

81 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 0.02  111 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.00 

82 गजरुी गापा 0.02  112 रुवी भ्याली गापा 0.00 

83 दपु्चेर्श्र गापा 0.02  113 नौकुण्ड गापा 0.00 

84 थाके्र गापा 0.01  114 कातलका गापा 0.00 

85 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

0.01  115 उत्तरगया गापा 0.00 

86 धनुीबेंशी - नपा 0.01  116 गोसाईकुण्ड गापा 0.00 

87 भीमेर्श्र - नपा 0.00  117 तारकेर्श्र गापा 0.00 

88 ववग ुगापा 0.00  118 तलसङ्खु पािर गापा 0.00 

89 ईन्िावती गापा 0.00  119 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.00 

90 कातलन्चोक गापा 0.00  औसत 0.00 

औसत 0.03     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ५८ ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढावकएको 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढावकएको 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

1 महालक्ष्मी - नपा 23.54  31 रामेछाप - नपा 3.80 

2 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 20.04  32 धतुलिेल - नपा 3.74 

3 बढुातनलकण्ि - नपा 18.52  33 तीनपाटन गापा 3.47 

4 पााँचिाल - नपा 17.44  34 िााँडादेवी गापा 3.28 

5 चन्िातगरी - नपा 12.91  35 बेलकोटगढी - नपा 2.82 

6 नमोबदु्ध - नपा 12.33  36 भक्तपरु - नपा 2.52 

7 रत्ननगर - नपा 11.45  37 गोदावरी - नपा 2.51 

8 कातलका - नपा 10.79  38 मेलम्ची - नपा 2.44 

9 चााँगनुारायण - नपा 10.37  39 बकैया गापा 2.39 

10 मध्यपरु तथमी - नपा 10.27  40 मररण गापा 2.26 

11 गोकणेर्श्र - नपा 9.67  41 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

2.15 

12 लतलतपरु मनपा 9.57  42 तलि ुगापा 2.07 

13 भरतपरु मनपा 9.46  43 कीततयपरु - नपा 1.96 

14 टोिा - नपा 9.06  44 मनहरी गापा 1.93 

15 तेमाल गापा 8.98  45 गजरुी गापा 1.84 

16 पनौती - नपा 7.05  46 दधुौली - नपा 1.79 

17 बनेपा - नपा 6.28  47 ईन्िसरोबर गापा 1.74 

18 नागाजुयन - नपा 6.23  48 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 1.48 

19 तारकेर्श्र - नपा 5.72  49 थाके्र गापा 1.47 

20 ज्वालामूिी गापा 5.53  50 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 1.40 

21 सूययववनायक - नपा 5.33  51 तलि ुतामाकोसी गापा 1.32 

22 माडी - नपा 5.30  52 तलसङ्खु पािर गापा 1.28 

23 मन्थली - नपा 5.23  53 तनलकण्ि - नपा 1.25 

24 हररहरपरुगढी गापा 5.06  54 तसद्धलेक गापा 1.25 

25 रािी - नपा 4.69  55 ईन्िावती गापा 1.24 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढावकएको 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढावकएको 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

26 कमलामाई - नपा 4.63  56 गल्छी गापा 1.22 

27 हेटौडा उपमहा उमनपा 4.53  57 चौंरीदेउराली गापा 1.20 

28 कािमाण्डौं मनपा 4.28  58 सूययगढी गापा 1.14 

29 मण्डनदेउपरु - नपा 4.22  59 स्शवपरुी गापा 1.05 

30 शङ्खरापरु - नपा 4.01  60 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

1.03 

औसत 7.87  औसत 2.07 

 
दोश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढावकएको ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढावकएको 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढावकएको 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

61 पञ्चकन्या गापा 1.02  91 ईच्छाकामना गापा 0.27 

62 धनुीबेंशी - नपा 0.98  92 कातलका गापा 0.24 

63 िैरहनी - नपा 0.97  93 म्यागङ गापा 0.24 

64 महाभारत गापा 0.96  94 भोटेकोसी गापा 0.24 

65 स्जरी - नपा 0.91  95 मकवानपरुगढी गापा 0.22 

66 तामाकोसी गापा 0.90  96 वकस्पाङ गापा 0.21 

67 रोशी गापा 0.85  97 बलेफी गापा 0.20 

68 ककनी गापा 0.71  98 घ्याङलेि गापा 0.20 

69 मेलङु गापा 0.70  99 दपु्चेर्श्र गापा 0.18 

70 दोरम्बा गापा 0.68  100 वैतेर्श्र गापा 0.18 

71 गोकुलगिा गापा 0.67  101 तादी गापा 0.17 

72 तारकेर्श्र गापा 0.66  102 शैलङु गापा 0.16 

73 भमु्ल ुगापा 0.64  103 कोन्ज्योसोम गापा 0.15 

74 दस्क्षणकाली - नपा 0.64  104 हेलम्ब ुगापा 0.12 

75 वफक्कल गापा 0.63  105 नौकुण्ड गापा 0.12 

76 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.62  106 उत्तरगया गापा 0.11 

77 ववदरु - नपा 0.58  107 गिाजमनुा गापा 0.10 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढावकएको 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

ढावकएको 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

78 बेथानचोक गापा 0.58  108 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.09 

79 ववग ुगापा 0.57  109 रुवी भ्याली गापा 0.09 

80 गौरीशङ्कर गापा 0.49  110 उमाकुण्ड गापा 0.08 

81 बाह्रववसे - नपा 0.48  111 जगुल गापा 0.05 

82 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.39  112 भीमेर्श्र - नपा 0.05 

83 कातलन्चोक गापा 0.37  113 गोसाईकुण्ड गापा 0.05 

84 गोलन्जोर गापा 0.35  114 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.04 

85 भीमफेदी गापा 0.35  115 ितनयाबास गापा 0.04 

86 रास्क्सराि गापा 0.35  116 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.03 

87 िानीिोला गापा 0.30  117 सनुापती गापा 0.02 

88 थाहा - नपा 0.30  118 महाङ्काल गापा 0.00 

89 बेनीघाट रोराि गापा 0.28  119 आमाछोठदङ्मो गापा 0.00 

90 कैलाश गापा 0.28  औसत 0.13 

औसत 0.62     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ५९ िलु्ला ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा िलु्ला ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

िलु्ला 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

िलु्ला 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

1 हररहरपरुगढी गापा 53.31  31 तेमाल गापा 6.79 

2 मररण गापा 46.51  32 गल्छी गापा 6.65 

3 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 39.89  33 रािी - नपा 6.48 

4 बकैया गापा 37.07  34 वफक्कल गापा 6.39 

5 दधुौली - नपा 34.85  35 गजरुी गापा 6.23 

6 माडी - नपा 30.92  36 चााँगनुारायण - नपा 5.98 

7 तीनपाटन गापा 20.44  37 दस्क्षणकाली - नपा 5.94 

8 नमोबदु्ध - नपा 20.23  38 ककनी गापा 5.90 

9 शङ्खरापरु - नपा 18.68  39 गोलन्जोर गापा 5.70 

10 रास्क्सराि गापा 18.65  40 ईन्िावती गापा 5.39 

11 कमलामाई - नपा 16.22  41 महाभारत गापा 5.36 

12 बेनीघाट रोराि गापा 12.63  42 धतुलिेल - नपा 5.14 

13 मन्थली - नपा 12.63  43 पञ्चकन्या गापा 5.12 

14 घ्याङलेि गापा 12.05  44 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 4.83 

15 कातलका - नपा 11.86  45 शैलङु गापा 4.76 

16 रामेछाप - नपा 10.99  46 स्शवपरुी गापा 4.62 

17 मनहरी गापा 10.96  47 ईच्छाकामना गापा 4.29 

18 पााँचिाल - नपा 10.81  48 धनुीबेंशी - नपा 4.26 

19 मकवानपरुगढी गापा 10.63  49 ववग ुगापा 4.21 

20 ईन्िसरोबर गापा 10.05  50 थाके्र गापा 4.01 

21 मण्डनदेउपरु - नपा 9.83  51 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 3.78 

22 िााँडादेवी गापा 9.81  52 महालक्ष्मी - नपा 3.71 

23 हेटौडा उपमहा उमनपा 8.86  53 िानीिोला गापा 3.71 

24 चौंरीदेउराली गापा 8.83  54 थाहा - नपा 3.58 

25 बेलकोटगढी - नपा 8.80  55 ज्वालामूिी गापा 3.58 

26 मेलङु गापा 8.70  56 तसद्धलेक गापा 3.56 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

िलु्ला 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

िलु्ला 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

27 कैलाश गापा 7.98  57 भमु्ल ुगापा 3.50 

28 तलि ुतामाकोसी गापा 7.39  58 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 3.45 

29 तलि ुगापा 7.27  59 मेलम्ची - नपा 3.36 

30 दोरम्बा गापा 7.15  60 िैरहनी - नपा 3.20 

औसत 16.99  औसत 4.65 

 
दोश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा िलु्ला ईनार/कुवाको पानी प्रयोग गने पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

िलु्ला 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

िलु्ला 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

61 गौरीशङ्कर गापा 3.12  91 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 1.33 

62 स्जरी - नपा 3.09  92 बाह्रववसे - नपा 1.32 

63 मध्यपरु तथमी - नपा 2.97  93 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 1.24 

64 रोशी गापा 2.92  94 उमाकुण्ड गापा 1.24 

65 तादी गापा 2.85  95 भक्तपरु - नपा 1.23 

66 तामाकोसी गापा 2.76  96 गोदावरी - नपा 1.15 

67 भरतपरु मनपा 2.76  97 नौकुण्ड गापा 1.13 

68 तारकेर्श्र गापा 2.65  98 चन्िातगरी - नपा 1.09 

69 सूययगढी गापा 2.59  99 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

1.06 

70 पनौती - नपा 2.56  100 म्यागङ गापा 1.00 

71 तनलकण्ि - नपा 2.50  101 कोन्ज्योसोम गापा 0.95 

72 गोकुलगिा गापा 2.50  102 बलेफी गापा 0.93 

73 भीमफेदी गापा 2.37  103 उत्तरगया गापा 0.92 

74 बढुातनलकण्ि - नपा 2.34  104 नागाजुयन - नपा 0.88 

75 तारकेर्श्र - नपा 2.25  105 रत्ननगर - नपा 0.88 

76 वैतेर्श्र गापा 2.15  106 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.87 

77 बागमती गापा (लतलतपरु) 2.10  107 कातलका गापा 0.86 

78 कातलन्चोक गापा 2.02  108 रुवी भ्याली गापा 0.84 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

िलु्ला 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

िलु्ला 
ईनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

79 बेथानचोक गापा 2.00  109 भीमेर्श्र - नपा 0.78 

80 आमाछोठदङ्मो गापा 1.99  110 जगुल गापा 0.69 

81 हेलम्ब ुगापा 1.95  111 महाङ्काल गापा 0.67 

82 वकस्पाङ गापा 1.95  112 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.62 

83 टोिा - नपा 1.89  113 कािमाण्डौं मनपा 0.53 

84 सनुापती गापा 1.83  114 भोटेकोसी गापा 0.43 

85 तलसङ्खु पािर गापा 1.79  115 दपु्चेर्श्र गापा 0.43 

86 बनेपा - नपा 1.78  116 गोसाईकुण्ड गापा 0.30 

87 सूययववनायक - नपा 1.71  117 कीततयपरु - नपा 0.27 

88 लतलतपरु मनपा 1.65  118 गिाजमनुा गापा 0.21 

89 ववदरु - नपा 1.50  119 ितनयाबास गापा 0.11 

90 गोकणेर्श्र - नपा 1.35  औसत 0.69 

औसत 2.17     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ६० मलुको पानी प्रयोग गने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा मलुको पानी प्रयोग गने पररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मलुको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मलुको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

1 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 42.42  31 गोकुलगिा गापा 9.20 

2 तामाकोसी गापा 36.87  32 बनेपा - नपा 9.19 

3 हेलम्ब ुगापा 31.24  33 बेलकोटगढी - नपा 8.90 

4 शङ्खरापरु - नपा 29.74  34 बाह्रववसे - नपा 8.87 

5 ज्वालामूिी गापा 28.57  35 भोटेकोसी गापा 8.63 

6 आमाछोठदङ्मो गापा 26.65  36 चौंरीदेउराली गापा 8.45 

7 स्जरी - नपा 23.72  37 उत्तरगया गापा 7.58 

8 वैतेर्श्र गापा 22.74  38 तनलकण्ि - नपा 7.53 

9 मेलम्ची - नपा 21.18  39 दस्क्षणकाली - नपा 7.31 

10 रुवी भ्याली गापा 20.76  40 वकस्पाङ गापा 7.28 

11 मेलङु गापा 18.94  41 चााँगनुारायण - नपा 7.20 

12 नागाजुयन - नपा 17.22  42 ककनी गापा 6.91 

13 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 16.74  43 गोसाईकुण्ड गापा 6.89 

14 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 15.39  44 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

6.89 

15 जगुल गापा 15.10  45 मध्यपरु तथमी - नपा 6.84 

16 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 14.10  46 गौरीशङ्कर गापा 6.76 

17 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 14.08  47 बलेफी गापा 6.59 

18 मण्डनदेउपरु - नपा 13.96  48 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 6.49 

19 कातलन्चोक गापा 13.78  49 रामेछाप - नपा 6.45 

20 िााँडादेवी गापा 13.64  50 बकैया गापा 6.37 

21 शैलङु गापा 13.61  51 भीमफेदी गापा 6.30 

22 ईन्िावती गापा 12.01  52 नमोबदु्ध - नपा 6.29 

23 तसद्धलेक गापा 11.87  53 गल्छी गापा 6.27 

24 चन्िातगरी - नपा 11.83  54 थाके्र गापा 6.24 

25 नौकुण्ड गापा 10.67  55 वफक्कल गापा 6.13 

26 भीमेर्श्र - नपा 10.52  56 हररहरपरुगढी गापा 6.06 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मलुको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मलुको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

27 तलि ुगापा 10.47  57 ईन्िसरोबर गापा 5.83 

28 सूययगढी गापा 10.26  58 तारकेर्श्र - नपा 5.77 

29 ववग ुगापा 9.98  59 धतुलिेल - नपा 5.69 

30 तेमाल गापा 9.52  60 मन्थली - नपा 5.64 

औसत 17.23  औसत 6.97 

 
दोश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा मलुको पानी प्रयोग गने पररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मलुको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मलुको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

61 स्शवपरुी गापा 5.56  91 दधुौली - नपा 2.23 

62 महाभारत गापा 5.22  92 सनुापती गापा 2.22 

63 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 5.22  93 तीनपाटन गापा 2.21 

64 धनुीबेंशी - नपा 5.22  94 तारकेर्श्र गापा 2.19 

65 लतलतपरु मनपा 5.22  95 महाङ्काल गापा 2.11 

66 पञ्चकन्या गापा 5.21  96 भक्तपरु - नपा 1.98 

67 गोलन्जोर गापा 5.16  97 कािमाण्डौं मनपा 1.90 

68 म्यागङ गापा 4.78  98 बेथानचोक गापा 1.78 

69 हेटौडा उपमहा उमनपा 4.63  99 पनौती - नपा 1.72 

70 तलसङ्खु पािर गापा 4.59  100 कमलामाई - नपा 1.72 

71 पााँचिाल - नपा 4.59  101 बेनीघाट रोराि गापा 1.70 

72 टोिा - नपा 4.56  102 रास्क्सराि गापा 1.67 

73 गिाजमनुा गापा 4.54  103 महालक्ष्मी - नपा 1.65 

74 गोदावरी - नपा 4.17  104 नेत्रावती डबजोङ गापा 1.54 

75 ितनयाबास गापा 4.15  105 रत्ननगर - नपा 1.44 

76 दोरम्बा गापा 4.15  106 माडी - नपा 1.05 

77 गोकणेर्श्र - नपा 4.04  107 कातलका - नपा 0.99 

78 उमाकुण्ड गापा 4.03  108 रोशी गापा 0.86 

79 सूययववनायक - नपा 3.94  109 कोन्ज्योसोम गापा 0.75 

80 ववदरु - नपा 3.94  110 मररण गापा 0.70 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मलुको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

मलुको पानी 
प्रयोग गने 
पररवार % 

81 कीततयपरु - नपा 3.88  111 कातलका गापा 0.67 

82 तलि ुतामाकोसी गापा 3.77  112 ईच्छाकामना गापा 0.54 

83 बढुातनलकण्ि - नपा 3.46  113 कैलाश गापा 0.49 

84 मनहरी गापा 2.91  114 िानीिोला गापा 0.42 

85 थाहा - नपा 2.83  115 रािी - नपा 0.25 

86 तादी गापा 2.40  116 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.23 

87 भमु्ल ुगापा 2.35  117 भरतपरु मनपा 0.23 

88 गजरुी गापा 2.32  118 िैरहनी - नपा 0.05 

89 दपु्चेर्श्र गापा 2.29  119 घ्याङलेि गापा 0.04 

90 मकवानपरुगढी गापा 2.24  औसत 1.47 

औसत 4.27     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ६१ नठद िोलाको पानी प्रयोग गने पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा नठद िोलाको पानी प्रयोग गने पररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नदी िोलाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नदी िोलाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

1 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धलुी) 

14.57  31 कातलका गापा 1.63 

2 शङ्खरापरु - नपा 14.32  32 स्शवपरुी गापा 1.60 

3 मररण गापा 9.49  33 भोटेकोसी गापा 1.55 

4 िााँडादेवी गापा 6.38  34 घ्याङलेि गापा 1.47 

5 मन्थली - नपा 4.45  35 बाह्रववसे - नपा 1.37 

6 वफक्कल गापा 4.09  36 बेथानचोक गापा 1.36 

7 गोलन्जोर गापा 3.64  37 ईन्िसरोबर गापा 1.34 

8 हररहरपरुगढी गापा 3.62  38 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 1.33 

9 रामेछाप - नपा 3.18  39 वैतेर्श्र गापा 1.32 

10 महाभारत गापा 3.16  40 पञ्चकन्या गापा 1.32 

11 दधुौली - नपा 2.97  41 आमाछोठदङ्मो गापा 1.30 

12 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 2.76  42 हेलम्ब ुगापा 1.19 

13 तीनपाटन गापा 2.60  43 ईच्छाकामना गापा 1.13 

14 
बाग्मती गापा 
(मकवानपरु) 

2.56  44 बेनीघाट रोराि गापा 1.12 

15 गोकुलगिा गापा 2.43  45 तसद्धलेक गापा 1.07 

16 िानीिोला गापा 2.40  46 तलि ुगापा 1.02 

17 माडी - नपा 2.20  47 गजरुी गापा 1.02 

18 कातलन्चोक गापा 2.13  48 मेलङु गापा 1.01 

19 धनुीबेंशी - नपा 2.12  49 कैलाश गापा 0.94 

20 उमाकुण्ड गापा 2.04  50 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.94 

21 गौरीशङ्कर गापा 1.94  51 मनहरी गापा 0.93 

22 मकवानपरुगढी गापा 1.88  52 तेमाल गापा 0.92 

23 रोशी गापा 1.87  53 बकैया गापा 0.80 

24 कमलामाई - नपा 1.83  54 दपु्चेर्श्र गापा 0.79 

25 भीमफेदी गापा 1.81  55 ईन्िावती गापा 0.77 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नदी िोलाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नदी िोलाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

26 उत्तरगया गापा 1.79  56 रािी - नपा 0.75 

27 ज्वालामूिी गापा 1.73  57 स्जरी - नपा 0.60 

28 रास्क्सराि गापा 1.67  58 दोरम्बा गापा 0.60 

29 ववग ुगापा 1.65  59 भमु्ल ुगापा 0.58 

30 शैलङु गापा 1.63  60 कोन्ज्योसोम गापा 0.55 

औसत 3.48  औसत 1.04 

 
दोश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा नठद िोलाको पानी प्रयोग गने पररवारको प्रततशत 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नदी िोलाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नदी िोलाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

61 चौंरीदेउराली गापा 0.54  91 महाङ्काल गापा 0.26 

62 कातलका - नपा 0.54  92 पनौती - नपा 0.26 

63 थाके्र गापा 0.53  93 तामाकोसी गापा 0.25 

64 तलि ुतामाकोसी गापा 0.53  94 बनेपा - नपा 0.24 

65 बेलकोटगढी - नपा 0.52  95 लतलतपरु मनपा 0.22 

66 गोसाईकुण्ड गापा 0.50  96 तारकेर्श्र गापा 0.20 

67 नौकुण्ड गापा 0.48  97 चााँगनुारायण - नपा 0.18 

68 गोकणेर्श्र - नपा 0.47  98 चन्िातगरी - नपा 0.14 

69 तादी गापा 0.47  99 भरतपरु मनपा 0.14 

70 थाहा - नपा 0.46  100 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.14 

71 गल्छी गापा 0.44  101 नागाजुयन - नपा 0.13 

72 भीमेर्श्र - नपा 0.44  102 मण्डनदेउपरु - नपा 0.12 

73 तलसङ्खु पािर गापा 0.43  103 महालक्ष्मी - नपा 0.10 

74 मेलम्ची - नपा 0.43  104 तारकेर्श्र - नपा 0.10 

75 ककनी गापा 0.41  105 सूययगढी गापा 0.09 

76 वकस्पाङ गापा 0.39  106 जगुल गापा 0.08 

77 हेटौडा उपमहा उमनपा 0.39  107 सूययववनायक - नपा 0.08 

78 म्यागङ गापा 0.38  108 बढुातनलकण्ि - नपा 0.07 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नदी िोलाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

नदी िोलाको पानी 
प्रयोग गने पररवार 

% 

79 ववदरु - नपा 0.38  109 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

0.06 

80 तनलकण्ि - नपा 0.37  110 टोिा - नपा 0.06 

81 नमोबदु्ध - नपा 0.35  111 िैरहनी - नपा 0.03 

82 पााँचिाल - नपा 0.35  112 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.02 

83 रुवी भ्याली गापा 0.33  113 गिाजमनुा गापा 0.02 

84 सनुापती गापा 0.30  114 कीततयपरु - नपा 0.02 

85 ितनयाबास गापा 0.30  115 भक्तपरु - नपा 0.02 

86 गोदावरी - नपा 0.28  116 कािमाण्डौं मनपा 0.02 

87 धतुलिेल - नपा 0.27  117 मध्यपरु तथमी - नपा 0.01 

88 
बागमती गापा 
(लतलतपरु) 

0.27  118 रत्ननगर - नपा 0.01 

89 बलेफी गापा 0.27  119 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.00 

90 दस्क्षणकाली - नपा 0.26  औसत 0.08 

औसत 0.40     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ६२ ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 
ढलमा जोतडएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 
ढलमा जोतडएको 

पररवार % 

1 कािमाण्डौं मनपा 83.62  31 भमु्ल ुगापा 1.68 

2 भक्तपरु - नपा 83.12  32 उमाकुण्ड गापा 1.65 

3 टोिा - नपा 78.37  33 वफक्कल गापा 1.61 

4 गोकणेर्श्र - नपा 68.77  34 मररण गापा 1.60 

5 लतलतपरु मनपा 64.33  35 पञ्चकन्या गापा 1.48 

6 मध्यपरु तथमी - नपा 63.11  36 पााँचिाल - नपा 1.45 

7 कीततयपरु - नपा 59.56  37 भरतपरु मनपा 1.43 

8 तारकेर्श्र - नपा 55.98  38 हेटौडा उपमहा उमनपा 1.43 

9 बढुातनलकण्ि - नपा 52.95  39 थाहा - नपा 1.41 

10 नागाजुयन - नपा 47.15  40 रामेछाप - नपा 1.40 

11 बनेपा - नपा 33.15  41 मकवानपरुगढी गापा 1.30 

12 सूययववनायक - नपा 27.64  42 दधुौली - नपा 1.28 

13 महालक्ष्मी - नपा 23.15  43 कमलामाई - नपा 1.25 

14 धतुलिेल - नपा 16.07  44 रत्ननगर - नपा 1.24 

15 शङ्खरापरु - नपा 14.96  45 बेलकोटगढी - नपा 1.23 

16 दस्क्षणकाली - नपा 13.06  46 बलेफी गापा 1.15 

17 पनौती - नपा 11.46  47 गोकुलगिा गापा 1.12 

18 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 8.64  48 रास्क्सराि गापा 1.05 

19 चन्िातगरी - नपा 5.66  49 मन्थली - नपा 1.05 

20 ईन्िसरोबर गापा 5.30  50 वकस्पाङ गापा 1.05 

21 िााँडादेवी गापा 4.47  51 गल्छी गापा 1.02 

22 म्यागङ गापा 4.28  52 रािी - नपा 0.95 

23 ककनी गापा 3.99  53 कोन्ज्योसोम गापा 0.90 

24 चााँगनुारायण - नपा 3.66  54 दोरम्बा गापा 0.88 

25 ववदरु - नपा 2.50  55 िैरहनी - नपा 0.87 

26 भोटेकोसी गापा 2.41  56 कातलका - नपा 0.86 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 
ढलमा जोतडएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 
ढलमा जोतडएको 

पररवार % 

27 सनुापती गापा 2.40  57 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 0.83 

28 ईच्छाकामना गापा 2.37  58 रोशी गापा 0.83 

29 गोदावरी - नपा 1.96  59 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 0.80 

30 मण्डनदेउपरु - नपा 1.79  60 चौंरीदेउराली गापा 0.77 

औसत 56.81  औसत 1.24 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ढलमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 
ढलमा जोतडएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 
ढलमा जोतडएको 

पररवार % 

61 तलि ुगापा 0.74  91 बेनीघाट रोराि गापा 0.31 

62 तादी गापा 0.73  92 बाह्रववसे - नपा 0.29 

63 महाभारत गापा 0.72  93 भीमेर्श्र - नपा 0.27 

64 नमोबदु्ध - नपा 0.71  94 िानीिोला गापा 0.25 

65 गोलन्जोर गापा 0.71  95 आमाछोठदङ्मो गापा 0.23 

66 हररहरपरुगढी गापा 0.70  96 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.22 

67 
बागमती गापा 
(लतलतपरु) 

0.69  97 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.20 

68 तेमाल गापा 0.68  98 रुवी भ्याली गापा 0.19 

69 भीमफेदी गापा 0.67  99 मेलम्ची - नपा 0.18 

70 तारकेर्श्र गापा 0.66  100 नौकुण्ड गापा 0.12 

71 सूययगढी गापा 0.66  101 ज्वालामूिी गापा 0.10 

72 तलि ुतामाकोसी गापा 0.65  102 गोसाईकुण्ड गापा 0.10 

73 घ्याङलेि गापा 0.65  103 कातलका गापा 0.10 

74 माडी - नपा 0.65  104 गिाजमनुा गापा 0.10 

75 दपु्चेर्श्र गापा 0.63  105 तामाकोसी गापा 0.07 

76 कैलाश गापा 0.61  106 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.06 

77 तीनपाटन गापा 0.60  107 उत्तरगया गापा 0.05 

78 स्शवपरुी गापा 0.58  108 ितनयाबास गापा 0.04 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 
ढलमा जोतडएको 

पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 
ढलमा जोतडएको 

पररवार % 

79 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.53  109 शैलङु गापा 0.04 

80 गजरुी गापा 0.52  110 कातलन्चोक गापा 0.04 

81 स्जरी - नपा 0.52  111 ईन्िावती गापा 0.03 

82 मनहरी गापा 0.49  112 तनलकण्ि - नपा 0.03 

83 बेथानचोक गापा 0.44  113 हेलम्ब ुगापा 0.02 

84 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 0.42  114 ववग ुगापा 0.00 

85 तलसङ्खु पािर गापा 0.41  115 वैतेर्श्र गापा 0.00 

86 बकैया गापा 0.40  116 गौरीशङ्कर गापा 0.00 

87 धनुीबेंशी - नपा 0.38  117 मेलङु गापा 0.00 

88 महाङ्काल गापा 0.36  118 जगुल गापा 0.00 

89 थाके्र गापा 0.36  119 तसद्धलेक गापा 0.00 

90 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

0.35  औसत 0.11 

औसत 0.57     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ६३ सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको 
पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार % 

1 भरतपरु मनपा 82.01  31 मण्डनदेउपरु - नपा 48.81 

2 तेमाल गापा 80.19  32 तलि ुगापा 48.58 

3 चन्िातगरी - नपा 76.36  33 बेनीघाट रोराि गापा 48.39 

4 रत्ननगर - नपा 72.38  34 तसद्धलेक गापा 48.27 

5 िैरहनी - नपा 67.52  35 उत्तरगया गापा 48.00 

6 गोदावरी - नपा 65.69  36 धतुलिेल - नपा 47.95 

7 हेटौडा उपमहा उमनपा 65.60  37 वैतेर्श्र गापा 47.82 

8 माडी - नपा 63.05  38 गोकुलगिा गापा 47.44 

9 ववदरु - नपा 62.48  39 धनुीबेंशी - नपा 47.20 

10 तनलकण्ि - नपा 61.82  40 बलेफी गापा 46.58 

11 पनौती - नपा 59.83  41 भीमफेदी गापा 46.22 

12 महाभारत गापा 59.28  42 बेथानचोक गापा 45.93 

13 चााँगनुारायण - नपा 59.27  43 ज्वालामूिी गापा 45.88 

14 पााँचिाल - नपा 58.87  44 बनेपा - नपा 44.93 

15 महालक्ष्मी - नपा 58.73  45 िानीिोला गापा 44.14 

16 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 58.55  46 गोसाईकुण्ड गापा 43.38 

17 महाङ्काल गापा 55.46  47 कमलामाई - नपा 43.31 

18 कातलका - नपा 55.05  48 गजरुी गापा 43.04 

19 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

54.81  49 नेत्रावती डबजोङ गापा 42.65 

20 सूययववनायक - नपा 53.76  50 तलसङ्खु पािर गापा 42.55 

21 रािी - नपा 53.55  51 थाहा - नपा 42.36 

22 भीमेर्श्र - नपा 53.40  52 थाके्र गापा 41.00 

23 दस्क्षणकाली - नपा 53.32  53 चौंरीदेउराली गापा 40.95 

24 ईन्िसरोबर गापा 53.08  54 गिाजमनुा गापा 40.65 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार % 

25 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

52.66  55 गल्छी गापा 39.70 

26 तामाकोसी गापा 52.11  56 नागाजुयन - नपा 39.53 

27 कातलका गापा 50.02  57 नमोबदु्ध - नपा 39.35 

28 
चौतारा सााँगाचोकगढी - 
नपा 

49.39  58 पञ्चकन्या गापा 39.14 

29 तलि ुतामाकोसी गापा 49.15  59 उमाकुण्ड गापा 39.05 

30 ईच्छाकामना गापा 48.93  60 शङ्खरापरु - नपा 38.81 

औसत 65.04  औसत 43.77 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा सेस्प्टक ट्याङ्कमा जोतडएको फ्लस शौचालय भएको 
पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार % 

61 मन्थली - नपा 38.65  91 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 24.69 

62 मकवानपरुगढी गापा 38.32  92 गौरीशङ्कर गापा 24.37 

63 स्जरी - नपा 37.88  93 म्यागङ गापा 23.23 

64 बाह्रववसे - नपा 36.31  94 दोरम्बा गापा 23.07 

65 तारकेर्श्र गापा 35.77  95 ववग ुगापा 22.93 

66 रामेछाप - नपा 35.59  96 ककनी गापा 22.55 

67 कातलन्चोक गापा 35.24  97 नौकुण्ड गापा 22.07 

68 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

34.89  98 स्शवपरुी गापा 18.58 

69 बेलकोटगढी - नपा 34.87  99 आमाछोठदङ्मो गापा 18.45 

70 भमु्ल ुगापा 34.83  100 ितनयाबास गापा 18.37 

71 सनुापती गापा 34.69  101 दधुौली - नपा 17.70 

72 िााँडादेवी गापा 34.40  102 बकैया गापा 16.57 

73 मध्यपरु तथमी - नपा 33.21  103 गोलन्जोर गापा 16.16 

74 कोन्ज्योसोम गापा 32.68  104 गोकणेर्श्र - नपा 15.99 

75 रोशी गापा 32.31  105 जगुल गापा 15.71 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

फ्लस शौचालय 

सेस्प्टक ट्याङ्कमा 
जोतडएको पररवार % 

76 तारकेर्श्र - नपा 32.11  106 हेलम्ब ुगापा 15.70 

77 कीततयपरु - नपा 31.78  107 दपु्चेर्श्र गापा 14.54 

78 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 30.83  108 तीनपाटन गापा 14.09 

79 मेलङु गापा 30.32  109 टोिा - नपा 13.06 

80 बढुातनलकण्ि - नपा 30.31  110 भक्तपरु - नपा 12.69 

81 ईन्िावती गापा 30.20  111 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 10.78 

82 शैलङु गापा 29.79  112 कािमाण्डौं मनपा 8.52 

83 वकस्पाङ गापा 29.67  113 मररण गापा 8.32 

84 मनहरी गापा 29.30  114 रुवी भ्याली गापा 8.15 

85 मेलम्ची - नपा 28.77  115 कैलाश गापा 7.91 

86 सूययगढी गापा 28.18  116 वफक्कल गापा 6.03 

87 लतलतपरु मनपा 27.94  117 रास्क्सराि गापा 5.16 

88 बागमती गापा (लतलतपरु) 26.66  118 घ्याङलेि गापा 2.28 

89 तादी गापा 26.21  119 हररहरपरुगढी गापा 1.50 

90 भोटेकोसी गापा 25.36  औसत 11.23 

औसत 31.28     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ६४ साधारण शौचालय भएको पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा साधारण शौचालय भएको पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

साधारण 
शौचालय भएको 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

साधारण 
शौचालय भएको 
पररवार % 

1 हेलम्ब ुगापा 56.55  31 िैरहनी - नपा 25.09 

2 ववग ुगापा 42.96  32 म्यागङ गापा 25.09 

3 कातलन्चोक गापा 41.03  33 चााँगनुारायण - नपा 24.95 

4 ितनयाबास गापा 40.48  34 बागमती गापा (लतलतपरु) 24.64 

5 ईच्छाकामना गापा 37.74  35 रुवी भ्याली गापा 24.09 

6 ज्वालामूिी गापा 37.17  36 तलसङ्खु पािर गापा 24.02 

7 भीमेर्श्र - नपा 34.61  37 सूययगढी गापा 23.31 

8 रािी - नपा 33.56  38 भमु्ल ुगापा 22.91 

9 गौरीशङ्कर गापा 33.54  39 मेलङु गापा 22.83 

10 कातलका - नपा 33.49  40 तसद्धलेक गापा 22.69 

11 नेत्रावती डबजोङ गापा 31.53  41 धनुीबेंशी - नपा 22.61 

12 मन्थली - नपा 31.20  42 गोदावरी - नपा 22.53 

13 उमाकुण्ड गापा 31.12  43 नमोबदु्ध - नपा 22.45 

14 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

30.94  44 पञ्चकन्या गापा 22.31 

15 वैतेर्श्र गापा 30.50  45 भोटेकोसी गापा 22.21 

16 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 30.48  46 बलेफी गापा 22.17 

17 मेलम्ची - नपा 30.13  47 थाके्र गापा 21.99 

18 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 29.82  48 तनलकण्ि - नपा 21.56 

19 ईन्िावती गापा 29.32  49 रत्ननगर - नपा 21.12 

20 कातलका गापा 28.05  50 शङ्खरापरु - नपा 21.05 

21 रामेछाप - नपा 27.77  51 गोसाईकुण्ड गापा 20.87 

22 दपु्चेर्श्र गापा 27.32  52 बेलकोटगढी - नपा 20.61 

23 शैलङु गापा 27.19  53 कोन्ज्योसोम गापा 20.19 

24 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

26.43  54 बेनीघाट रोराि गापा 20.12 

25 गिाजमनुा गापा 26.23  55 तीनपाटन गापा 19.99 

26 स्शवपरुी गापा 26.03  56 तलि ुतामाकोसी गापा 19.95 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

साधारण 
शौचालय भएको 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

साधारण 
शौचालय भएको 
पररवार % 

27 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 25.89  57 मनहरी गापा 19.88 

28 तारकेर्श्र गापा 25.58  58 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 19.81 

29 बाह्रववसे - नपा 25.48  59 माडी - नपा 19.54 

30 तलि ुगापा 25.21  60 तामाकोसी गापा 18.85 

औसत 31.60  औसत 21.98 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा साधारण शौचालय भएको पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

साधारण 
शौचालय भएको 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

साधारण 
शौचालय भएको 
पररवार % 

61 भीमफेदी गापा 18.46  91 बनेपा - नपा 14.11 

62 गल्छी गापा 18.32  92 धतुलिेल - नपा 14.06 

63 सनुापती गापा 18.22  93 महाङ्काल गापा 13.54 

64 ककनी गापा 18.16  94 भरतपरु मनपा 13.25 

65 दस्क्षणकाली - नपा 17.98  95 गोकणेर्श्र - नपा 12.78 

66 हेटौडा उपमहा उमनपा 17.90  96 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 12.30 

67 गोकुलगिा गापा 17.63  97 पााँचिाल - नपा 12.18 

68 वकस्पाङ गापा 17.43  98 रोशी गापा 12.03 

69 स्जरी - नपा 17.38  99 वफक्कल गापा 11.50 

70 मकवानपरुगढी गापा 16.89  100 नागाजुयन - नपा 11.29 

71 दोरम्बा गापा 16.82  101 ईन्िसरोबर गापा 9.69 

72 जगुल गापा 16.77  102 गोलन्जोर गापा 9.05 

73 बेथानचोक गापा 16.52  103 तारकेर्श्र - नपा 8.95 

74 पनौती - नपा 16.41  104 दधुौली - नपा 8.49 

75 कमलामाई - नपा 16.29  105 कैलाश गापा 8.33 

76 तादी गापा 15.91  106 कीततयपरु - नपा 7.55 

77 गजरुी गापा 15.82  107 टोिा - नपा 7.25 

78 नौकुण्ड गापा 15.67  108 कािमाण्डौं मनपा 6.79 

79 मण्डनदेउपरु - नपा 15.60  109 बकैया गापा 6.75 

80 उत्तरगया गापा 15.49  110 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 6.74 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

साधारण 
शौचालय भएको 
पररवार % 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

साधारण 
शौचालय भएको 
पररवार % 

81 महालक्ष्मी - नपा 15.32  111 लतलतपरु मनपा 6.46 

82 बढुातनलकण्ि - नपा 15.31  112 महाभारत गापा 5.88 

83 सूययववनायक - नपा 15.26  113 तेमाल गापा 5.39 

84 आमाछोठदङ्मो गापा 15.24  114 घ्याङलेि गापा 4.76 

85 चन्िातगरी - नपा 15.06  115 मररण गापा 3.45 

86 चौंरीदेउराली गापा 14.90  116 हररहरपरुगढी गापा 3.40 

87 रास्क्सराि गापा 14.90  117 भक्तपरु - नपा 3.34 

88 ववदरु - नपा 14.79  118 मध्यपरु तथमी - नपा 2.32 

89 थाहा - नपा 14.52  119 िानीिोला गापा 1.52 

90 िााँडादेवी गापा 14.24  औसत 8.10 

औसत 16.17     

 स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त   
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अनसूुची ६५ शौचालय नभएको पररवार 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा शौचालय नभएको पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

शौचालय 
नभएको पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

शौचालय 
नभएको 
पररवार % 

1 हररहरपरुगढी गापा 93.87  31 कोन्ज्योसोम गापा 45.58 

2 घ्याङलेि गापा 91.86  32 िााँडादेवी गापा 44.92 

3 मररण गापा 86.30  33 सनुापती गापा 44.10 

4 कैलाश गापा 82.81  34 स्जरी - नपा 44.06 

5 वफक्कल गापा 80.20  35 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 44.06 

6 रास्क्सराि गापा 78.80  36 मकवानपरुगढी गापा 43.05 

7 बकैया गापा 76.19  37 चौंरीदेउराली गापा 42.90 

8 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 75.94  38 शैलङु गापा 42.72 

9 गोलन्जोर गापा 73.68  39 बेलकोटगढी - नपा 42.40 

10 दधुौली - नपा 71.97  40 थाहा - नपा 41.52 

11 रुवी भ्याली गापा 66.96  41 गौरीशङ्कर गापा 41.46 

12 जगुल गापा 66.91  42 गल्छी गापा 40.50 

13 आमाछोठदङ्मो गापा 65.93  43 मेलम्ची - नपा 40.45 

14 तीनपाटन गापा 64.99  44 ितनयाबास गापा 40.14 

15 नौकुण्ड गापा 61.78  45 गजरुी गापा 40.09 

16 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 61.75  46 ईन्िावती गापा 39.91 

17 दोरम्बा गापा 58.10  47 भमु्ल ुगापा 39.80 

18 तादी गापा 56.64  48 कमलामाई - नपा 38.89 

19 दपु्चेर्श्र गापा 56.55  49 बाह्रववसे - नपा 37.51 

20 रोशी गापा 54.41  50 तारकेर्श्र गापा 37.05 

21 स्शवपरुी गापा 54.02  51 नमोबदु्ध - नपा 36.92 

22 ककनी गापा 53.89  52 बेथानचोक गापा 36.82 

23 िानीिोला गापा 53.75  53 थाके्र गापा 36.45 

24 वकस्पाङ गापा 50.81  54 पञ्चकन्या गापा 36.28 

25 मनहरी गापा 50.22  55 उत्तरगया गापा 36.19 

26 भोटेकोसी गापा 49.56  56 गोसाईकुण्ड गापा 35.40 

27 बागमती गापा (लतलतपरु) 47.59  57 रामेछाप - नपा 34.88 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

शौचालय 
नभएको पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

शौचालय 
नभएको 
पररवार % 

28 सूययगढी गापा 46.99  58 भीमफेदी गापा 34.39 

29 म्यागङ गापा 46.72  59 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

34.03 

30 मेलङु गापा 46.48  60 ववग ुगापा 33.73 

औसत 64.70  औसत 39.65 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा शौचालय नभएको पररवार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

शौचालय 
नभएको पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

शौचालय 
नभएको पररवार 

% 

61 मण्डनदेउपरु - नपा 33.41  91 तनलकण्ि - नपा 16.33 

62 महाभारत गापा 33.40  92 दस्क्षणकाली - नपा 14.94 

63 गोकुलगिा गापा 33.06  93 हेटौडा उपमहा उमनपा 14.73 

64 गिाजमनुा गापा 32.83  94 तेमाल गापा 13.29 

65 तलसङ्खु पािर गापा 32.77  95 रािी - नपा 11.74 

66 ईन्िसरोबर गापा 31.66  96 पनौती - नपा 11.63 

67 बेनीघाट रोराि गापा 30.85  97 भीमेर्श्र - नपा 11.47 

68 महाङ्काल गापा 29.92  98 चााँगनुारायण - नपा 11.35 

69 बलेफी गापा 29.60  99 ईच्छाकामना गापा 10.67 

70 धनुीबेंशी - नपा 29.59  100 कातलका - नपा 10.31 

71 तलि ुतामाकोसी गापा 29.14  101 गोदावरी - नपा 8.78 

72 तामाकोसी गापा 28.86  102 बनेपा - नपा 6.62 

73 तसद्धलेक गापा 28.44  103 िैरहनी - नपा 6.14 

74 मन्थली - नपा 28.11  104 रत्ननगर - नपा 4.56 

75 उमाकुण्ड गापा 27.53  105 भरतपरु मनपा 2.87 

76 हेलम्ब ुगापा 27.22  106 सूययववनायक - नपा 2.72 

77 पााँचिाल - नपा 27.01  107 तारकेर्श्र - नपा 2.33 

78 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 26.85  108 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 2.28 

79 नेत्रावती डबजोङ गापा 25.34  109 चन्िातगरी - नपा 2.12 

80 तलि ुगापा 24.88  110 नागाजुयन - नपा 1.37 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

शौचालय 
नभएको पररवार 

% 

 क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 

शौचालय 
नभएको पररवार 

% 

81 शङ्खरापरु - नपा 24.57  111 गोकणेर्श्र - नपा 1.36 

82 कातलन्चोक गापा 23.44  112 बढुातनलकण्ि - नपा 0.83 

83 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 22.90  113 टोिा - नपा 0.78 

84 वैतेर्श्र गापा 21.54  114 मध्यपरु तथमी - नपा 0.72 

85 कातलका गापा 21.16  115 महालक्ष्मी - नपा 0.67 

86 ववदरु - नपा 19.48  116 लतलतपरु मनपा 0.48 

87 धतुलिेल - नपा 18.51  117 कीततयपरु - नपा 0.47 

88 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 17.71  118 भक्तपरु - नपा 0.28 

89 ज्वालामूिी गापा 16.60  119 कािमाण्डौं मनपा 0.21 

90 माडी - नपा 16.56  औसत 3.10 

औसत 25.66     

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ६६ पररवारको सूचना तथा सञ्चार सवुवधामा पहुाँच 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहका पररवारको सूचना तथा सञ्चार सवुवधामा पहुाँच 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मोबाइल 
फोन % 

टेतलफोन 
% 

टेतलतभजन 
% 

केवल 
टेतलतभजन 

% 

रेतडयो % 
इन्टरनटे 

% 

1 कीततयपरु नपा 93.09 25.91 59.07 49.57 66.41 23.17 

2 टोिा नपा 92.35 24.66 70.40 67.74 48.62 17.03 

3 कािमाण्डौं मनपा 91.94 31.62 77.00 71.63 58.32 23.74 

4 नागाजुयन नपा 91.55 28.29 79.28 61.93 59.83 15.58 

5 मध्यपरु तथमी नपा 91.32 27.71 80.32 65.44 60.40 19.03 

6 लतलतपरु मनपा 90.69 35.84 66.76 65.99 58.39 21.29 

7 बढुातनलकण्ि नपा 90.26 26.97 78.29 65.36 58.33 16.98 

8 गोकणेर्श्र नपा 87.94 15.86 66.47 56.80 40.30 7.94 

9 तारकेर्श्र नपा 87.91 16.16 69.56 52.39 48.86 8.35 

10 भक्तपरु नपा 87.41 27.30 85.24 56.06 48.98 12.46 

11 चन्िातगरी नपा 87.22 26.93 75.30 59.84 54.66 10.63 

12 कागेर्श्री मनोहरा नपा 87.11 24.17 77.75 48.32 51.99 10.64 

13 सूययववनायक नपा 86.42 27.26 82.52 57.18 58.21 12.82 

14 रत्ननगर नपा 85.39 16.56 57.22 56.33 64.27 8.44 

15 बनेपा नपा 84.62 17.06 83.62 41.60 53.87 7.07 

16 महालक्ष्मी नपा 84.41 30.53 62.23 59.14 53.40 12.09 

17 भरतपरु मनपा 84.01 16.47 62.63 49.43 65.56 10.11 

18 हेटौडा उमनपा 82.60 13.43 59.07 54.29 60.82 5.53 

19 िैरहनी नपा 81.53 9.50 53.49 39.01 56.04 5.02 

20 दस्क्षणकाली नपा 81.14 14.92 78.61 33.49 56.52 6.05 

21 पनौती नपा 80.08 11.74 82.25 13.73 58.72 3.20 

22 गोदावरी नपा 79.66 18.36 77.73 29.74 53.15 6.27 

23 चााँगनुारायण नपा 79.61 16.52 83.34 31.68 56.53 4.43 

24 धतुलिेल नपा 77.03 8.48 65.36 18.09 56.00 3.60 

25 पााँचिाल नपा 76.81 5.43 59.89 6.81 56.39 1.04 

26 तनलकण्ि नपा 75.14 6.54 29.18 19.36 65.28 2.13 

27 शङ्खरापरु नपा 74.81 9.47 62.56 20.53 53.40 2.72 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मोबाइल 
फोन % 

टेतलफोन 
% 

टेतलतभजन 
% 

केवल 
टेतलतभजन 

% 

रेतडयो % 
इन्टरनटे 

% 

28 मण्डनदेउपरु नपा 72.61 2.99 43.70 4.94 56.97 0.79 

29 बेथानचोक गापा 71.42 6.05 48.10 2.39 57.23 0.17 

30 कातलका नपा 71.42 3.41 41.59 23.23 62.99 1.72 

औसत 87.66 24.40 70.64 57.12 57.63 15.31 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहका पररवारको सूचना तथा सञ्चार सवुवधामा पहुाँच 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मोबाइल 
फोन % 

टेतलफोन 
% 

टेतलतभजन 
% 

केवल 
टेतलतभजन % 

रेतडयो 
% 

इन्टरनटे 
% 

31 ववदरु नपा 70.61 9.32 45.81 29.13 49.71 1.94 

32 रािी नपा 70.40 5.87 42.52 19.63 58.83 2.37 

33 महाङ्काल गापा 70.13 3.71 41.61 5.61 75.13 0.57 

34 माडी नपा 69.42 3.26 25.04 0.75 72.53 1.06 

35 भीमफेदी गापा 69.09 3.08 36.09 9.50 61.33 0.37 

36 थाहा नपा 69.06 3.05 38.92 19.57 65.38 0.60 

37 धनुीबेंशी नपा 68.89 2.13 52.88 8.49 62.07 0.65 

38 बेलकोटगढी नपा 68.81 1.88 23.58 3.90 67.19 0.28 

39 थाके्र गापा 68.24 1.67 28.89 9.25 60.81 0.46 

40 कातलका गापा 68.17 5.41 29.73 18.33 65.39 0.57 

41 मकवानपरुगढी गापा 67.36 2.64 32.86 4.28 70.32 0.16 

42 तलसङ्ख ुपािर गापा 66.96 2.80 35.30 2.45 63.64 0.43 

43 गिाजमनुा गापा 66.93 5.02 16.25 4.03 72.03 0.21 

44 भीमेर्श्र नपा 65.52 4.26 38.94 22.25 70.25 1.68 

45 ज्वालामूिी गापा 65.20 1.87 18.32 2.36 73.19 0.17 

46 नेत्रावती डबजोङ गापा 64.82 1.76 22.14 1.41 76.00 0.06 

47 तसद्धलेक गापा 64.62 1.73 20.59 4.17 65.88 0.25 

48 नमोबदु्ध नपा 64.57 3.89 54.02 3.63 58.98 0.32 

49 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 64.21 4.19 16.12 0.76 70.72 0.00 

50 तलि ुगापा 63.98 1.21 49.30 8.60 61.06 0.61 

51 बलेफी गापा 63.85 3.79 40.33 12.78 50.24 1.04 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मोबाइल 
फोन % 

टेतलफोन 
% 

टेतलतभजन 
% 

केवल 
टेतलतभजन % 

रेतडयो 
% 

इन्टरनटे 
% 

52 तामाकोसी गापा 63.77 0.97 24.10 4.17 74.68 0.53 

53 ककनी गापा 63.69 2.35 45.05 5.27 67.05 0.52 

54 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 63.50 3.16 44.27 8.47 55.64 1.13 

55 मनहरी गापा 63.00 1.52 30.62 18.62 51.07 0.41 

56 मेलम्ची नपा 62.85 1.10 26.74 4.66 50.61 0.65 

57 स्जरी नपा 62.51 4.93 21.02 17.46 71.74 0.99 

58 ईन्िावती गापा 62.10 0.55 30.72 0.27 55.42 0.11 

59 भोटेकोसी गापा 61.99 2.73 30.74 25.65 30.27 0.79 

60 तारकेर्श्र गापा 61.44 0.94 20.05 2.45 67.13 2.85 

औसत 66.21 3.28 34.06 10.49 61.76 0.84 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहका पररवारको सूचना तथा सञ्चार सवुवधामा पहुाँच 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मोबाइल 
फोन % 

टेतलफोन 
% 

टेतलतभजन 
% 

केवल 
टेतलतभजन 

% 

रेतडयो % 
इन्टरनटे 

% 

61 गल्छी गापा 61.07 5.08 17.19 12.92 61.42 0.43 

62 सूययगढी गापा 60.82 0.91 23.48 2.54 53.46 0.09 

63 हेलम्ब ुगापा 60.81 1.43 32.62 4.83 64.07 0.26 

64 बाह्रववसे नपा 60.45 3.86 31.89 12.39 41.54 0.87 

65 गजरुी गापा 59.71 1.82 7.36 15.16 53.61 0.84 

66 कमलामाई नपा 59.65 8.35 37.69 28.88 53.43 1.50 

67 गोसाईकुण्ड गापा 59.49 16.86 34.06 25.73 42.54 2.58 

68 वैतेर्श्र गापा 59.15 0.51 27.53 2.40 73.87 0.30 

69 पञ्चकन्या गापा 59.14 2.26 21.62 3.82 68.23 0.09 

70 उत्तरगया गापा 58.72 4.71 31.09 21.34 51.19 0.60 

71 मन्थली नपा 58.51 3.97 17.28 7.74 64.03 0.88 

72 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

58.27 1.67 48.82 6.31 57.03 0.50 

73 शैलङु गापा 58.01 0.61 20.13 3.91 72.61 0.04 

74 गोकुलगिा गापा 57.89 0.74 19.16 5.49 65.63 0.20 

75 कोन्ज्योसोम गापा 56.87 3.30 49.03 2.20 57.92 0.00 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मोबाइल 
फोन % 

टेतलफोन 
% 

टेतलतभजन 
% 

केवल 
टेतलतभजन 

% 

रेतडयो % 
इन्टरनटे 

% 

76 बकैया गापा 56.30 2.26 19.67 3.40 49.69 0.33 

77 बागमती गापा (लतलतपरु) 56.24 4.82 28.54 4.44 68.75 0.31 

78 ईच्छाकामना गापा 55.40 4.08 18.02 17.43 62.68 0.92 

79 ईन्िसरोबर गापा 54.68 2.23 34.71 1.87 57.20 0.13 

80 वकस्पाङ गापा 54.52 0.57 32.43 5.30 42.07 0.12 

81 स्शवपरुी गापा 51.73 0.64 9.26 0.17 62.96 0.06 

82 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 51.31 5.55 9.66 2.00 66.67 0.02 

83 मेलङु गापा 50.88 0.39 16.03 2.95 72.40 0.14 

84 बेनीघाट रोराि गापा 50.83 4.30 9.03 16.70 57.55 0.68 

85 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 50.81 0.54 36.07 0.40 46.02 0.24 

86 चौंरीदेउराली गापा 50.73 1.54 15.93 0.26 62.35 0.06 

87 उमाकुण्ड गापा 50.30 3.83 14.11 0.93 74.41 0.10 

88 तादी गापा 50.25 2.96 21.89 1.73 63.37 0.25 

89 दधुौली नपा 49.32 2.96 23.76 4.75 44.50 0.09 

90 गोलन्जोर गापा 49.31 4.18 12.50 6.00 64.66 0.05 

औसत 55.65 3.32 23.48 8.59 58.14 0.48 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहका पररवारको सूचना तथा सञ्चार सवुवधामा पहुाँच 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मोबाइल 
फोन % 

टेतलफोन 
% 

टेतलतभजन 
% 

केवल 
टेतलतभजन % 

रेतडयो 
% 

इन्टरनटे 
% 

91 तलि ुतामाकोसी गापा 49.09 2.11 3.71 0.83 70.25 0.02 

92 तेमाल गापा 48.89 2.46 16.65 0.41 54.22 0.06 

93 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

48.56 0.94 28.14 4.30 50.12 0.09 

94 नौकुण्ड गापा 48.09 1.25 11.04 0.56 60.49 0.12 

95 भमु्ल ुगापा 48.06 2.42 32.64 2.06 65.34 0.58 

96 िााँडादेवी गापा 47.97 1.17 8.69 0.24 66.36 0.00 

97 सनुापती गापा 47.95 1.63 10.89 0.25 68.54 0.10 

98 म्यागङ गापा 47.28 3.36 45.31 2.77 57.50 0.18 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मोबाइल 
फोन % 

टेतलफोन 
% 

टेतलतभजन 
% 

केवल 
टेतलतभजन % 

रेतडयो 
% 

इन्टरनटे 
% 

99 ितनयाबास गापा 46.10 3.24 19.88 0.53 61.98 0.11 

100 रामेछाप नपा 43.96 3.84 15.64 3.31 70.86 0.07 

101 कातलन्चोक गापा 43.27 0.35 12.61 2.51 75.28 0.11 

102 आमाछोठदङ्मो गापा 43.03 1.99 8.81 1.99 31.70 0.38 

103 रोशी गापा 41.28 4.16 17.42 1.07 60.06 0.10 

104 दोरम्बा गापा 38.97 0.72 7.63 0.22 54.24 0.00 

105 रास्क्सराि गापा 37.85 0.44 4.24 0.13 66.21 0.00 

106 जगुल गापा 37.53 0.63 13.88 0.61 61.56 0.05 

107 दपु्चेर्श्र गापा 37.29 0.79 7.80 1.06 64.28 0.02 

108 िानीिोला गापा 37.27 4.85 10.24 0.42 51.14 0.00 

109 गौरीशङ्कर गापा 37.20 1.89 7.79 0.98 78.02 0.00 

110 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 36.73 2.50 13.14 0.44 54.70 0.02 

111 कैलाश गापा 36.27 0.61 3.50 0.14 59.49 0.02 

112 मररण गापा 35.98 3.63 3.29 0.27 52.40 0.06 

113 महाभारत गापा 35.81 2.44 9.11 0.03 47.53 0.00 

114 हररहरपरुगढी गापा 33.25 1.20 6.43 0.52 47.30 0.02 

115 घ्याङलेि गापा 29.30 1.59 3.13 0.12 51.00 0.00 

116 तीनपाटन गापा 28.94 8.45 6.54 0.71 61.03 0.01 

117 वफक्कल गापा 27.51 2.50 2.21 0.10 60.53 0.03 

118 ववग ुगापा 25.51 1.36 6.65 0.20 68.81 0.05 

119 रुवी भ्याली गापा 9.98 0.56 7.12 0.05 40.44 0.05 

औसत 39.36 2.33 11.78 0.95 60.75 0.07 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त   
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अनसूुची ६७ पररवारको सवारी साधनमा पहुाँच 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा पररवारको सवारी साधनमा पहुाँच 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम मोटर कार % 
मोटर साइकल 

% 

साइकल 
% 

अन्य सवारी साधन 

% 

1 लतलतपरु मनपा 7.45 37.41 19.57 0.37 

2 कािमाण्डौं मनपा 6.39 31.58 11.08 0.31 

3 नागाजुयन नपा 5.83 33.12 10.35 0.67 

4 बढुातनलकण्ि नपा 5.77 31.06 10.34 0.29 

5 मध्यपरु तथमी नपा 5.14 31.86 12.23 0.48 

6 टोिा नपा 5.13 29.20 9.92 0.36 

7 बनेपा नपा 3.86 16.26 5.55 0.47 

8 भक्तपरु नपा 3.67 28.00 20.89 0.52 

9 चन्िातगरी नपा 3.61 25.97 5.21 0.33 

10 भोटेकोसी गापा 3.47 3.71 0.41 0.38 

11 कागेर्श्री मनोहरा नपा 3.33 29.07 8.87 0.15 

12 महालक्ष्मी नपा 3.31 35.24 19.22 0.32 

13 गोदावरी नपा 3.22 23.57 8.73 0.17 

14 भरतपरु मनपा 3.14 25.62 68.20 0.80 

15 सूययववनायक नपा 3.06 27.65 8.57 0.24 

16 गोकणेर्श्र नपा 2.97 21.68 7.89 0.25 

17 हेटौडा उमनपा 2.56 18.40 28.92 0.45 

18 रत्ननगर नपा 2.51 21.85 77.56 1.27 

19 तारकेर्श्र नपा 2.41 25.77 9.80 0.32 

20 कीततयपरु नपा 2.34 24.40 7.24 0.24 

21 पनौती नपा 2.12 10.96 1.81 0.19 

22 दस्क्षणकाली नपा 1.97 20.10 2.53 0.11 

23 रािी नपा 1.78 8.54 51.40 1.38 

24 धतुलिेल नपा 1.60 8.30 1.93 0.25 

25 चााँगनुारायण नपा 1.59 21.93 7.33 0.40 

26 थाके्र गापा 1.56 3.72 0.95 0.13 

27 शङ्खरापरु नपा 1.52 15.65 1.59 0.13 

28 गोसाईकुण्ड गापा 1.39 3.72 0.45 0.10 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम मोटर कार % 
मोटर साइकल 

% 

साइकल 
% 

अन्य सवारी साधन 

% 

29 कातलका नपा 1.38 12.71 68.00 0.53 

30 िैरहनी नपा 1.37 16.61 75.67 1.25 

औसत 4.61 27.37 20.23 0.42 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा पररवारको सवारी साधनमा पहुाँच 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम मोटर कार % 
मोटर साइकल 

% 

साइकल 
% 

अन्य सवारी साधन 

% 

31 बाह्रववसे नपा 1.27 3.18 0.69 0.13 

32 ववदरु नपा 1.15 10.80 3.29 0.18 

33 धनुीबेंशी नपा 0.99 6.11 1.55 0.09 

34 कमलामाई नपा 0.99 5.46 5.81 0.43 

35 मनहरी गापा 0.98 2.95 12.14 0.53 

36 बलेफी गापा 0.86 2.28 0.29 0.09 

37 ककनी गापा 0.85 4.63 0.85 0.04 

38 मण्डनदेउपरु नपा 0.85 3.81 0.35 0.27 

39 पााँचिाल नपा 0.75 5.71 1.45 0.29 

40 ईच्छाकामना गापा 0.75 4.71 9.00 0.21 

41 गजरुी गापा 0.75 4.00 1.20 0.04 

42 तलसङ्खु पािर गापा 0.73 2.39 0.35 0.03 

43 कोन्ज्योसोम गापा 0.70 6.30 1.15 0.00 

44 नमोबदु्ध नपा 0.70 2.95 0.29 0.21 

45 तलि ुगापा 0.63 5.68 2.34 0.03 

46 दोरम्बा गापा 0.60 1.18 0.10 0.04 

47 तनलकण्ि नपा 0.55 4.04 1.29 0.12 

48 गल्छी गापा 0.54 3.20 2.07 0.17 

49 भमु्ल ुगापा 0.49 1.62 0.27 0.29 

50 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 0.47 2.22 0.32 0.02 

51 थाहा नपा 0.41 3.89 0.91 0.09 

52 भीमेर्श्र नपा 0.41 3.06 0.52 0.06 

53 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 0.41 1.45 0.09 0.02 



557 
 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम मोटर कार % 
मोटर साइकल 

% 

साइकल 
% 

अन्य सवारी साधन 

% 

54 बेनीघाट रोराि गापा 0.34 3.86 1.54 0.24 

55 स्जरी नपा 0.34 2.41 0.31 0.03 

56 बेलकोटगढी नपा 0.32 2.30 0.67 0.11 

57 मेलम्ची नपा 0.29 2.08 0.95 0.07 

58 बेथानचोक गापा 0.28 2.36 0.42 0.06 

59 बागमती गापा (लतततपरु) 0.27 1.11 0.42 0.00 

60 गिाजमनुा गापा 0.22 1.53 3.77 0.13 

औसत 0.66 3.92 2.07 0.16 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा पररवारको सवारी साधनमा पहुाँच 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम मोटर कार % 
मोटर साइकल 

% 

साइकल 
% 

अन्य सवारी साधन 

% 

61 उत्तरगया गापा 0.22 1.14 0.11 0.05 

62 म्यागङ गापा 0.21 1.36 0.06 0.09 

63 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 0.21 0.50 0.18 0.00 

64 मकवानपरुगढी गापा 0.20 3.10 5.28 0.02 

65 बकैया गापा 0.20 1.58 2.47 0.01 

66 वैतेर्श्र गापा 0.20 0.83 0.30 0.06 

67 पञ्चकन्या गापा 0.18 1.32 0.63 0.06 

68 माडी नपा 0.17 5.67 39.88 1.40 

69 सूययगढी गापा 0.17 1.97 0.28 0.06 

70 ईन्िसरोबर गापा 0.16 2.32 0.49 0.00 

71 तसद्धलेक गापा 0.16 1.71 0.84 0.08 

72 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.16 0.67 0.06 0.00 

73 भीमफेदी गापा 0.15 2.49 2.10 0.06 

74 आमाछोठदङ्मो गापा 0.15 0.46 0.08 0.00 

75 ितनयाबास गापा 0.15 0.23 0.04 0.00 

76 ईन्िावती गापा 0.14 1.03 0.21 0.00 

77 शैलिु गापा 0.14 0.63 0.40 0.02 

78 रोशी गापा 0.12 1.14 0.20 0.08 



558 
 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम मोटर कार % 
मोटर साइकल 

% 

साइकल 
% 

अन्य सवारी साधन 

% 

79 मररण गापा 0.12 0.82 2.71 0.21 

80 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.12 0.64 0.10 0.02 

81 तेमाल गापा 0.12 0.55 0.08 0.00 

82 स्शवपरुी गापा 0.11 0.96 0.13 0.02 

83 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 0.11 0.53 0.18 0.00 

84 महाङ्काल गापा 0.10 4.33 0.31 0.00 

85 कातलका गापा 0.10 1.15 0.38 0.00 

86 हेलम्ब ुगापा 0.10 0.90 0.36 0.05 

87 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 0.10 0.31 0.21 0.25 

88 मन्थली नपा 0.09 1.68 0.32 0.14 

89 तामाकोसी गापा 0.09 0.55 0.64 0.02 

90 चौंरीदेउराली गापा 0.09 0.24 0.09 0.00 

औसत 0.14 1.49 3.35 0.14 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा पररवारको सवारी साधनमा पहुाँच 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम मोटर कार % 
मोटर साइकल 

% 

साइकल 
% 

अन्य सवारी साधन 

% 

91 तादी गापा 0.08 1.31 0.42 0.06 

92 ज्वालामूिी गापा 0.07 1.03 0.31 0.03 

93 सनुापती गापा 0.07 0.42 0.10 0.07 

94 दधुौली नपा 0.06 1.80 7.51 0.08 

95 तारकेर्श्र गापा 0.06 0.51 0.09 0.00 

96 रामेछाप नपा 0.05 0.90 0.10 0.05 

97 कैलाश गापा 0.05 0.14 0.05 0.00 

98 गौरीशङ्कर गापा 0.05 0.07 0.12 0.00 

99 जगुल गापा 0.05 0.05 0.05 0.00 

100 गोकुलगिा गापा 0.04 0.56 0.11 0.09 

101 िााँडादेवी गापा 0.04 0.45 0.04 0.02 

102 मेलिु गापा 0.04 0.33 0.10 0.02 

103 कातलन्चोक गापा 0.04 0.22 0.13 0.02 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम मोटर कार % 
मोटर साइकल 

% 

साइकल 
% 

अन्य सवारी साधन 

% 

104 घ्याङलेि गापा 0.04 0.12 0.12 0.00 

105 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 0.03 1.19 2.41 0.07 

106 वकस्पाङ गापा 0.03 1.02 0.24 0.06 

107 गोलन्जर गापा 0.03 0.90 0.41 0.14 

108 उमाकुण्ड गापा 0.03 0.83 0.05 0.00 

109 तीनपाटन गापा 0.03 0.64 0.51 0.04 

110 तलि ुतामाकोसी गापा 0.02 0.57 0.18 0.02 

111 दपु्चेर्श्र गापा 0.02 0.43 0.00 0.02 

112 हररहरपरुगढी गापा 0.02 0.24 2.64 0.09 

113 रास्क्सराि गापा 0.02 0.02 0.55 0.02 

114 ववग ुगापा 0.02 0.02 0.05 0.00 

115 वफक्कल गापा 0.00 0.23 0.26 0.07 

116 रुवी भ्याली गापा 0.00 0.09 0.00 0.14 

117 िानीिोला गापा 0.00 0.08 0.13 0.04 

118 नौकुण्ड गापा 0.00 0.08 0.16 0.00 

119 महाभारत गापा 0.00 0.07 0.00 0.00 

औसत 0.04 0.62 1.10 0.04 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ६८ अन्य सवुवधाहरू 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा अन्य सवुवधाहरू भएको पररवारको प्रततशत 

क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

% 

विज भएको 
पररवार % 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

सङ्ग््या 

विज भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

1 कािमाण्डौं मनपा 40.52 32.17 103045 81794 254292 

2 लतलतपरु मनपा 40.33 34.71 28336 24387 70256 

3 कीततयपरु नपा 39.87 19.08 7751 3710 19441 

4 मध्यपरु तथमी नपा 37.09 23.53 7529 4778 20302 

5 टोिा नपा 33.92 27.92 8670 7136 25561 

6 बढुातनलकण्ि नपा 33.14 29.51 8778 7816 26485 

7 नागाजुयन नपा 32.72 28.03 5480 4694 16746 

8 महालक्ष्मी नपा 32.10 22.89 4793 3417 14930 

9 भक्तपरु नपा 30.34 17.74 5352 3130 17639 

10 सूययववनायक नपा 29.38 18.84 5419 3476 18446 

11 कागेर्श्री मनोहरा नपा 27.11 18.48 3885 2648 14329 

12 चन्िातगरी नपा 25.69 20.04 5274 4114 20532 

13 तारकेर्श्र नपा 24.04 14.64 4846 2952 20158 

14 बनेपा नपा 21.32 10.09 2581 1221 12106 

15 गोकणेर्श्र नपा 20.04 18.04 5432 4891 27106 

16 गोदावरी नपा 18.39 12.15 3267 2158 17762 

17 भरतपरु मनपा 18.18 28.14 12550 19423 69035 

18 चााँगनुारायण नपा 15.81 8.59 1924 1045 12170 

19 दस्क्षणकाली नपा 15.69 10.28 861 564 5488 

20 रत्ननगर नपा 15.54 19.66 2497 3160 16070 

21 हेटौडा उमनपा 14.97 17.98 5131 6161 34270 

22 पनौती नपा 11.54 4.81 1177 490 10196 

23 धतुलिेल नपा 11.13 4.82 786 340 7061 

24 िैरहनी नपा 10.91 13.93 1345 1718 12331 

25 शङ्खरापरु नपा 9.25 8.66 500 468 5406 

26 ववदरु नपा 7.38 6.23 923 779 12505 

27 रािी नपा 6.11 8.73 737 1052 12055 
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क्र. 
सं. स्थानीय तहको नाम 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

% 

विज भएको 
पररवार % 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

सङ्ग््या 

विज भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

28 भीमेर्श्र नपा 5.83 1.27 504 110 8639 

29 तनलकण्ि नपा 5.46 3.76 763 526 13984 

30 कमलामाई नपा 5.20 3.73 744 534 14315 

औसत 29.04 23.95 240880 198692 829616 

  

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा अन्य सवुवधाहरू भएको पररवारको प्रततशत 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

% 

विज भएको 
पररवार % 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

सङ्ग््या 

विज भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

31 कातलका नपा 5.13 8.44 468 769 9116 

32 गोसाईकुण्ड गापा 4.71 3.37 95 68 2017 

33 पााँचिाल नपा 4.60 2.98 393 255 8544 

34 स्जरी नपा 3.84 1.32 148 51 3854 

35 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 3.02 1.50 329 164 10906 

36 ईच्छाकामना गापा 2.83 6.47 135 309 4778 

37 बलेफी गापा 2.75 3.12 122 138 4429 

38 गजरुी गापा 2.66 6.79 149 380 5600 

39 उत्तरगया गापा 2.65 1.52 49 28 1846 

40 कातलका गापा 2.63 1.34 55 28 2089 

41 मन्थली नपा 2.61 1.35 264 136 10099 

42 मण्डनदेउपरु नपा 2.55 1.49 187 109 7328 

43 वैतेर्श्र गापा 2.50 0.18 127 9 5079 

44 गल्छी गापा 2.44 3.07 132 166 5410 

45 धनुीबेंशी नपा 2.38 2.06 161 139 6759 

46 बेनीघाट रोराि गापा 2.24 5.14 138 317 6169 

47 तलि ुगापा 2.20 1.27 80 46 3629 

48 बाह्रववसे नपा 2.09 2.59 130 161 6225 

49 थाहा नपा 1.96 0.55 175 49 8928 

50 थाके्र गापा 1.92 2.63 133 182 6927 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

% 

विज भएको 
पररवार % 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

सङ्ग््या 

विज भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

51 तामाकोसी गापा 1.86 1.52 81 66 4345 

52 भीमफेदी गापा 1.85 3.76 89 181 4810 

53 नमोबदु्ध नपा 1.82 1.00 120 66 6584 

54 ककनी गापा 1.81 1.79 94 93 5183 

55 मनहरी गापा 1.80 2.64 142 208 7891 

56 तलसङ्ख ुपािर गापा 1.60 0.92 59 34 3680 

57 भोटेकोसी गापा 1.55 3.44 65 144 4183 

58 बेथानचोक गापा 1.50 0.42 54 15 3601 

59 महाङ्काल गापा 1.49 0.15 29 3 1942 

60 मेलम्ची नपा 1.43 1.19 144 120 10097 

औसत 2.53 2.58 4347 4434 172048 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा अन्य सवुवधाहरू भएको पररवारको प्रततशत 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

% 

विज भएको 
पररवार % 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

सङ्ग््या 

विज भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

61 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

1.40 1.15 61 50 4359 

62 मकवानपरुगढी गापा 1.34 0.64 67 32 5003 

63 तसद्धलेक गापा 1.28 1.11 66 57 5138 

64 बेलकोटगढी नपा 1.26 0.63 102 51 8099 

65 कोन्ज्योसोम गापा 1.15 0.10 23 2 2001 

66 भमु्ल ुगापा 1.04 2.06 47 93 4513 

67 ईन्िसरोबर गापा 0.95 0.49 29 15 3054 

68 सूययगढी गापा 0.94 0.77 33 27 3509 

69 आमाछोठदङ्मो गापा 0.92 0.23 12 3 1306 

70 पञ्चकन्या गापा 0.90 0.12 30 4 3321 

71 वकस्पाङ गापा 0.87 0.06 29 2 3340 

72 तादी गापा 0.87 0.47 31 17 3582 

73 गोकुलगिा गापा 0.85 0.20 38 9 4446 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

% 

विज भएको 
पररवार % 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

सङ्ग््या 

विज भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

74 दधुौली नपा 0.85 0.60 112 79 13164 

75 बागमती गापा (लतलतपरु) 0.84 0.11 22 3 2614 

76 म्यागङ गापा 0.83 0.80 28 27 3388 

77 कातलन्चोक गापा 0.81 0.37 44 20 5457 

78 नौकुण्ड गापा 0.81 0.00 20 0 2483 

79 तेमाल गापा 0.78 0.10 38 5 4876 

80 गिाजमनुा गापा 0.75 0.67 40 36 4864 

81 बकैया गापा 0.74 0.76 56 57 7538 

82 उमाकुण्ड गापा 0.72 0.00 28 0 3869 

83 चौंरीदेउराली गापा 0.69 0.09 32 4 4664 

84 ज्वालामूिी गापा 0.68 0.45 39 26 5730 

85 ईन्िावती गापा 0.64 0.14 40 9 6211 

86 रामेछाप नपा 0.64 0.46 39 28 6126 

87 हेलम्ब ुगापा 0.64 0.86 27 36 4203 

88 सनुापती गापा 0.62 0.00 25 0 4050 

89 रोशी गापा 0.59 0.32 35 19 5896 

90 माडी नपा 0.54 0.17 48 15 8960 

औसत 0.85 0.50 1241 726 145764 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा अन्य सवुवधाहरू भएको पररवारको प्रततशत 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

कम्प्यटुर 
भएको 

पररवार % 

विज भएको 
पररवार % 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

सङ्ग््या 

विज भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

91 गोलन्जोर गापा 0.52 0.65 19 24 3681 

92 शैलङु गापा 0.48 0.02 24 1 4958 

93 मररण गापा 0.47 0.00 23 0 4870 

94 नेत्रावती डबजोङ गापा 0.45 0.13 14 4 3121 

95 जगुल गापा 0.43 0.05 17 2 3941 

96 मेलङु गापा 0.41 0.19 20 9 4841 

97 ितनयाबास गापा 0.41 0.19 11 5 2651 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 

कम्प्यटुर 
भएको 

पररवार % 

विज भएको 
पररवार % 

कम्प्यटुर 
भएको पररवार 

सङ्ग््या 

विज भएको 
पररवार सङ्ग््या 

जम्मा पररवार 

सङ्ग््या 

98 महाभारत गापा 0.38 0.03 11 1 2910 

99 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.35 0.15 12 5 3394 

100 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 0.35 0.24 20 14 5731 

101 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 0.33 0.02 16 1 5355 

102 तलि ुतामाकोसी गापा 0.32 0.39 16 19 4928 

103 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0.30 0.26 15 13 5007 

104 िानीिोला गापा 0.30 0.08 7 2 2372 

105 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 0.29 0.00 13 0 4557 

106 तारकेर्श्र गापा 0.28 0.23 10 8 3511 

107 दपु्चेर्श्र गापा 0.27 0.13 12 6 4451 

108 ववग ुगापा 0.25 0.02 11 1 4418 

109 गौरीशङ्कर गापा 0.25 0.00 10 0 4067 

110 हररहरपरुगढी गापा 0.20 0.00 9 0 4586 

111 रास्क्सराि गापा 0.20 0.13 9 6 4557 

112 तीनपाटन गापा 0.20 0.01 14 1 6879 

113 स्शवपरुी गापा 0.19 0.04 9 2 4676 

114 रुवी भ्याली गापा 0.19 0.00 4 0 2134 

115 दोरम्बा गापा 0.18 0.02 9 1 4993 

116 घ्याङलेि गापा 0.16 0.04 4 1 2457 

117 िााँडादेवी गापा 0.15 0.02 8 1 5372 

118 वफक्कल गापा 0.13 0.03 4 1 3035 

119 कैलाश गापा 0.05 0.09 2 4 4263 

औसत 0.29 0.11 353 132 121716 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त   
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अनसूुची ६९ घरायसी सवुवधाववहीन पररवारहरू 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा घरायसी सवुवधाववहीन पररवारको प्रततशत 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
कुनै सवुवधा नभएको 

पररवार % 

कुनै सवुवधा नभएको 
पररवार सङ्ग््या कुल पररवार सङ्ग््या 

1 रुवी भ्याली गापा 53.89 1150 2134 

2 आमाछोठदङ्मो गापा 40.96 535 1306 

3 घ्याङलेि गापा 38.30 941 2457 

4 हररहरपरुगढी गापा 35.67 1636 4586 

5 महाभारत गापा 35.02 1019 2910 

6 मररण गापा 33.66 1639 4870 

7 िानीिोला गापा 31.20 740 2372 

8 वफक्कल गापा 31.00 941 3035 

9 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 30.44 1033 3394 

10 तीनपाटन गापा 29.90 2057 6879 

11 दोरम्बा गापा 28.90 1443 4993 

12 कैलाश गापा 28.24 1204 4263 

13 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 27.24 1561 5731 

14 जगुल गापा 27.15 1070 3941 

15 ववग ुगापा 25.76 1138 4418 

16 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 25.16 1260 5007 

17 चौंरीदेउराली गापा 25.00 1166 4664 

18 वकस्पाङ गापा 24.58 821 3340 

19 बाह्रववसे नपा 24.29 1512 6225 

20 रास्क्सराि गापा 24.09 1098 4557 

21 नौकुण्ड गापा 23.84 592 2483 

22 उत्तरगया गापा 23.62 436 1846 

23 तेमाल गापा 23.01 1122 4876 

24 स्शवपरुी गापा 22.90 1071 4676 

25 भोटेकोसी गापा 22.90 958 4183 

26 दधुौली नपा 22.84 3006 13164 

27 सूययगढी गापा 22.71 797 3509 

28 बकैया गापा 22.69 1710 7538 

29 रोशी गापा 22.39 1320 5896 

30 ईन्िसरोबर गापा 22.17 677 3054 

औसत 26.95 35653 132307 
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दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा घरायसी सवुवधाववहीन पररवारको प्रततशत 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
कुनै सवुवधा नभएको 

पररवार % 

कुनै सवुवधा नभएको 
पररवार सङ्ग््या कुल पररवार सङ्ग््या 

31 दपु्चेर्श्र गापा 22.04 981 4451 

32 गोलन्जोर गापा 21.90 806 3681 

33 ितनयाबास गापा 21.88 580 2651 

34 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 21.75 991 4557 

35 बेनीघाट रोराि गापा 21.22 1309 6169 

36 गोसाईकुण्ड गापा 21.02 424 2017 

37 मेलम्ची नपा 20.86 2106 10097 

38 रामेछाप नपा 20.58 1261 6126 

39 ईन्िावती गापा 20.48 1272 6211 

40 गजरुी गापा 20.43 1144 5600 

41 तलि ुतामाकोसी गापा 20.09 990 4928 

42 िााँडादेवी गापा 19.60 1053 5372 

43 मनहरी गापा 19.15 1511 7891 

44 सनुापती गापा 18.79 761 4050 

45 म्यागङ गापा 18.60 630 3388 

46 तादी गापा 18.45 661 3582 

47 कातलन्चोक गापा 17.79 971 5457 

48 मेलङु गापा 17.56 850 4841 

49 बलेफी गापा 17.32 767 4429 

50 कमलामाई नपा 17.30 2476 14315 

51 मन्थली नपा 17.01 1718 10099 

52 भमु्ल ुगापा 16.64 751 4513 

53 तलसङ्खु पािर गापा 16.44 605 3680 

54 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 16.38 714 4359 

55 उमाकुण्ड गापा 16.31 631 3869 

56 कोन्ज्योसोम गापा 16.29 326 2001 

57 शैलङु गापा 15.79 783 4958 

58 हेलम्ब ुगापा 15.66 658 4203 

59 ईच्छाकामना गापा 15.22 727 4778 

60 तसद्धलेक गापा 14.79 760 5138 

औसत 18.56 29217 157411 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा घरायसी सवुवधाववहीन पररवारको प्रततशत 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
कुनै सवुवधा नभएको 

पररवार % 

कुनै सवुवधा नभएको 
पररवार सङ्ग््या कुल पररवार सङ्ग््या 

61 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 14.70 715 5355 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
कुनै सवुवधा नभएको 

पररवार % 

कुनै सवुवधा नभएको 
पररवार सङ्ग््या कुल पररवार सङ्ग््या 

62 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 14.60 1592 10906 

63 बागमती गापा (लतलतपरु) 14.58 381 2614 

64 गौरीशङ्कर गापा 14.51 590 4067 

65 बेथानचोक गापा 14.38 518 3601 

66 तामाकोसी गापा 14.27 620 4345 

67 गल्छी गापा 14.12 764 5410 

68 वैतेर्श्र गापा 13.64 693 5079 

69 गोकुलगिा गापा 13.43 597 4446 

70 पञ्चकन्या गापा 13.04 433 3321 

71 तारकेर्श्र गापा 12.90 453 3511 

72 मकवानपरुगढी गापा 12.83 642 5003 

73 गिाजमनुा गापा 12.47 668 4864 

74 तलि ुगापा 12.18 442 3629 

75 भीमफेदी गापा 12.06 580 4810 

76 मण्डनदेउपरु नपा 12.05 883 7328 

77 भीमेर्श्र नपा 11.90 1028 8639 

78 स्जरी नपा 11.70 451 3854 

79 नेत्रावती डबजोङ गापा 11.69 365 3121 

80 थाहा नपा 11.68 1043 8928 

81 धनुीबेंशी नपा 11.44 773 6759 

82 थाके्र गापा 11.40 790 6927 

83 ज्वालामूिी गापा 11.15 639 5730 

84 ककनी गापा 11.11 576 5183 

85 बेलकोटगढी नपा 10.68 865 8099 

86 महाङ्काल गापा 10.45 203 1942 

87 पााँचिाल नपा 10.36 885 8544 

88 कातलका गापा 10.15 212 2089 

89 माडी नपा 9.98 894 8960 

90 नमोबदु्ध नपा 9.87 650 6584 

औसत 12.19 19945 163648 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा घरायसी सवुवधाववहीन पररवारको प्रततशत 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
कुनै सवुवधा नभएको 

पररवार % 

कुनै सवुवधा नभएको 
पररवार सङ्ग््या कुल पररवार सङ्ग््या 

91 रािी नपा 9.78 1179 12055 

92 ववदरु नपा 9.75 1219 12505 

93 शङ्खरापरु नपा 9.71 525 5406 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
कुनै सवुवधा नभएको 

पररवार % 

कुनै सवुवधा नभएको 
पररवार सङ्ग््या कुल पररवार सङ्ग््या 

94 तनलकण्ि नपा 8.70 1216 13984 

95 कातलका नपा 8.48 773 9116 

96 धतुलिेल नपा 7.79 550 7061 

97 दस्क्षणकाली नपा 6.74 370 5488 

98 हेटौडा उमनपा 5.78 1980 34270 

99 पनौती नपा 4.52 461 10196 

100 गोदावरी नपा 4.34 771 17762 

101 भरतपरु मनपा 3.55 2453 69035 

102 िैरहनी नपा 3.42 422 12331 

103 चााँगनुारायण नपा 3.32 404 12170 

104 रत्ननगर नपा 2.99 481 16070 

105 बनेपा नपा 2.85 345 12106 

106 महालक्ष्मी नपा 2.84 424 14930 

107 कागेर्श्री मनोहरा नपा 2.77 397 14329 

108 तारकेर्श्र नपा 2.69 542 20158 

109 चन्िातगरी नपा 2.50 514 20532 

110 सूययववनायक नपा 2.47 455 18446 

111 भक्तपरु नपा 2.40 424 17639 

112 गोकणेर्श्र नपा 2.39 649 27106 

113 मध्यपरु तथमी नपा 1.72 350 20302 

114 टोिा नपा 1.67 427 25561 

115 बढुातनलकण्ि नपा 1.58 418 26485 

116 कीततयपरु नपा 1.47 286 19441 

117 लतलतपरु मनपा 1.28 898 70256 

118 नागाजुयन नपा 1.24 207 16746 

119 कािमाण्डौं मनपा 1.14 2903 254292 

औसत 2.70 22043 815778 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ७० आवासको प्रकार 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आवासको प्रकार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
आफ्नै घरमा 
बस्न ेपररवार % 

भाडाको घरमा 
बस्न ेपररवार % 

संस्थागत घरमा 
बस्न ेपररवार % 

अन्य घरमा 
बस्न ेपररवार % 

1 घ्याङलेि गापा 99.27 0.37 0.12 0.24 

2 हररहरपरुगढी गापा 99.08 0.52 0.07 0.33 

3 सनुापती गापा 98.89 0.91 0.02 0.17 

4 तारकेर्श्र गापा 98.46 0.94 0.06 0.54 

5 दोरम्बा गापा 98.46 0.76 0.22 0.56 

6 महाभारत गापा 98.45 0.86 0.38 0.31 

7 नौकुण्ड गापा 98.43 1.01 0.16 0.40 

8 ज्वालामूिी गापा 98.41 0.94 0.07 0.58 

9 तेमाल गापा 98.40 0.90 0.23 0.47 

10 वफक्कल गापा 98.39 1.29 0.00 0.33 

11 सूययगढी गापा 98.38 1.11 0.11 0.40 

12 ईन्िावती गापा 98.36 1.24 0.02 0.39 

13 रुवी भ्याली गापा 98.27 1.08 0.33 0.33 

14 िााँडादेवी गापा 98.23 1.38 0.13 0.26 

15 तीनपाटन गापा 98.20 1.19 0.09 0.52 

16 बेलकोटगढी - नपा 98.15 1.36 0.06 0.43 

17 रास्क्सराि गापा 98.13 0.81 0.55 0.50 

18 चौंरीदेउराली गापा 98.11 1.22 0.15 0.51 

19 गिाजमनुा गापा 98.05 1.07 0.04 0.84 

20 शैलङु गापा 97.96 1.55 0.06 0.42 

21 तसद्धलेक गापा 97.92 1.44 0.08 0.56 

22 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 97.91 1.36 0.21 0.53 

23 दधुौली - नपा 97.86 1.28 0.11 0.75 

24 दपु्चेर्श्र गापा 97.75 1.48 0.18 0.58 

25 वकस्पाङ गापा 97.66 1.08 0.06 1.20 

26 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 97.60 1.58 0.18 0.64 

27 सनुकोसी गापा (तसन्धलुी) 97.52 1.76 0.07 0.66 

28 नेत्रावती डबजोङ गापा 97.50 2.11 0.00 0.38 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
आफ्नै घरमा 
बस्न ेपररवार % 

भाडाको घरमा 
बस्न ेपररवार % 

संस्थागत घरमा 
बस्न ेपररवार % 

अन्य घरमा 
बस्न ेपररवार % 

29 िानीिोला गापा 97.47 1.64 0.34 0.55 

30 पञ्चकन्या गापा 97.41 1.02 0.12 1.45 

औसत 98.14 1.19 0.13 0.54 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आवासको प्रकार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
आफ्नै घरमा 
बस्न ेपररवार % 

भाडाको घरमा 
बस्न ेपररवार % 

संस्थागत घरमा 
बस्न ेपररवार % 

अन्य घरमा 
बस्न ेपररवार % 

31 तलसङ्खु पािर गापा 97.31 2.39 0.08 0.22 

32 बेथानचोक गापा 97.31 1.89 0.08 0.72 

33 मेलङु गापा 97.29 1.05 0.02 1.63 

34 म्यागङ गापा 97.28 2.07 0.18 0.47 

35 बाग्मती गापा (मकवानपरु) 97.23 1.92 0.16 0.70 

36 कोन्ज्योसोम गापा 97.20 2.20 0.05 0.55 

37 जगुल गापा 97.16 2.11 0.15 0.58 

38 ितनयाबास गापा 97.13 2.30 0.00 0.57 

39 मररण गापा 97.13 2.03 0.06 0.78 

40 तलि ुतामाकोसी गापा 97.00 2.48 0.06 0.47 

41 स्शवपरुी गापा 96.90 0.77 0.13 2.20 

42 गोलन्जोर गापा 96.66 2.83 0.08 0.43 

43 ईन्िसरोबर गापा 96.59 2.32 0.46 0.62 

44 मण्डनदेउपरु - नपा 96.52 2.74 0.10 0.64 

45 वैतेर्श्र गापा 96.50 1.99 0.24 1.28 

46 गौरीशङ्कर गापा 96.48 2.46 0.17 0.89 

47 कातलन्चोक गापा 96.44 2.25 0.48 0.82 

48 तादी गापा 96.40 1.73 0.17 1.70 

49 हेलम्ब ुगापा 96.31 2.69 0.43 0.57 

50 बकैया गापा 96.25 2.48 0.23 1.05 

51 रोशी गापा 96.22 3.12 0.12 0.54 

52 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 96.10 2.71 0.11 1.08 

53 भमु्ल ुगापा 96.01 2.70 0.13 1.15 

54 गोकुलगिा गापा 95.88 3.04 0.20 0.88 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
आफ्नै घरमा 
बस्न ेपररवार % 

भाडाको घरमा 
बस्न ेपररवार % 

संस्थागत घरमा 
बस्न ेपररवार % 

अन्य घरमा 
बस्न ेपररवार % 

55 ककनी गापा 95.72 2.95 0.23 1.10 

56 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 95.69 2.25 1.26 0.80 

57 रामेछाप - नपा 95.66 3.61 0.41 0.33 

58 तामाकोसी गापा 95.60 2.05 1.96 0.39 

59 तलि ुगापा 95.59 1.96 0.06 2.40 

60 मेलम्ची - नपा 95.44 3.99 0.14 0.43 

औसत 96.41 2.47 0.26 0.85 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आवासको प्रकार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
आफ्नै घरमा 
बस्न ेपररवार % 

भाडाको घरमा 
बस्न ेपररवार % 

संस्थागत घरमा 
बस्न ेपररवार % 

अन्य घरमा 
बस्न ेपररवार % 

61 आमाछोठदङ्मो गापा 95.41 2.99 0.77 0.84 

62 नमोबदु्ध - नपा 95.31 3.81 0.35 0.53 

63 कैलाश गापा 95.26 1.90 0.84 1.99 

64 ववग ुगापा 94.43 4.44 0.38 0.75 

65 बागमती गापा (लतलतपरु) 93.65 3.98 0.19 2.18 

66 मनहरी गापा 93.60 4.84 0.06 1.50 

67 थाहा - नपा 93.51 5.26 0.66 0.56 

68 पााँचिाल - नपा 93.50 5.02 0.30 1.17 

69 उमाकुण्ड गापा 93.46 3.67 0.13 2.74 

70 उत्तरगया गापा 93.34 4.44 0.65 1.57 

71 धनुीबेंशी - नपा 93.33 5.34 0.40 0.93 

72 बलेफी गापा 93.27 6.21 0.27 0.25 

73 चौतारा सााँगाचोकगढी - नपा 92.94 6.08 0.63 0.35 

74 महाङ्काल गापा 92.69 5.51 0.36 1.44 

75 मकवानपरुगढी गापा 92.66 3.86 0.28 3.20 

76 शङ्खरापरु - नपा 92.51 6.70 0.26 0.54 

77 कातलका - नपा 92.46 5.61 0.12 1.81 

78 बाह्रववसे - नपा 92.45 6.91 0.21 0.43 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
आफ्नै घरमा 
बस्न ेपररवार % 

भाडाको घरमा 
बस्न ेपररवार % 

संस्थागत घरमा 
बस्न ेपररवार % 

अन्य घरमा 
बस्न ेपररवार % 

79 कातलका गापा 91.24 8.14 0.29 0.34 

80 गल्छी गापा 91.04 7.60 0.30 1.07 

81 पनौती - नपा 90.87 8.05 0.43 0.65 

82 भीमफेदी गापा 90.50 3.93 4.53 1.04 

83 स्जरी - नपा 90.19 6.46 2.85 0.49 

84 थाके्र गापा 89.84 8.01 0.17 1.98 

85 बेनीघाट रोराि गापा 89.35 9.13 0.52 1.01 

86 मन्थली - नपा 89.30 9.94 0.37 0.40 

87 चााँगनुारायण - नपा 87.86 10.90 0.21 1.04 

88 गजरुी गापा 87.79 10.52 0.64 1.05 

89 दस्क्षणकाली - नपा 86.63 10.20 2.61 0.56 

90 िैरहनी - नपा 86.42 9.77 0.69 3.11 

औसत 91.34 6.87 0.61 1.18 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आवासको प्रकार 

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
आफ्नै घरमा 
बस्न ेपररवार % 

भाडाको घरमा 
बस्न ेपररवार % 

संस्थागत घरमा 
बस्न ेपररवार % 

अन्य घरमा 
बस्न ेपररवार % 

91 ववदरु - नपा 84.49 11.88 2.69 0.94 

92 भीमेर्श्र - नपा 84.33 14.46 0.63 0.59 

93 कमलामाई - नपा 83.35 15.43 0.45 0.77 

94 ईच्छाकामना गापा 82.52 11.16 0.54 5.78 

95 तनलकण्ि - नपा 82.39 16.23 0.64 0.74 

96 धतुलिेल - नपा 81.55 16.51 1.16 0.78 

97 रत्ननगर - नपा 81.05 14.81 0.83 3.32 

98 माडी - नपा 79.41 2.61 0.18 17.80 

99 गोदावरी - नपा 78.73 19.25 0.91 1.11 

100 हेटौडा उपमहा उमनपा 76.22 19.96 2.08 1.74 

101 बनेपा - नपा 73.86 25.19 0.40 0.55 

102 गोसाईकुण्ड गापा 70.80 19.24 6.59 3.37 
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क्र.सं. स्थानीय तहको नाम 
आफ्नै घरमा 
बस्न ेपररवार % 

भाडाको घरमा 
बस्न ेपररवार % 

संस्थागत घरमा 
बस्न ेपररवार % 

अन्य घरमा 
बस्न ेपररवार % 

103 भोटेकोसी गापा 70.67 21.44 1.24 6.65 

104 भरतपरु मनपा 69.89 24.65 2.01 3.45 

105 सूययववनायक - नपा 67.64 31.29 0.30 0.78 

106 भक्तपरु - नपा 66.87 31.57 0.86 0.70 

107 महालक्ष्मी - नपा 65.65 33.03 0.68 0.64 

108 रािी - नपा 63.81 5.86 0.39 29.95 

109 कागेर्श्री मनोहरा - नपा 61.39 37.54 0.38 0.69 

110 चन्िातगरी - नपा 60.47 38.41 0.56 0.56 

111 नागाजुयन - नपा 53.61 45.41 0.41 0.57 

112 तारकेर्श्र - नपा 50.30 48.72 0.35 0.63 

113 मध्यपरु तथमी - नपा 49.37 47.69 0.69 2.24 

114 बढुातनलकण्ि - नपा 47.56 50.28 1.09 1.08 

115 लतलतपरु मनपा 46.18 51.53 1.20 1.10 

116 कीततयपरु - नपा 42.00 56.63 0.95 0.42 

117 टोिा - नपा 36.74 61.82 0.78 0.66 

118 गोकणेर्श्र - नपा 34.14 63.07 1.79 1.00 

119 कािमाण्डौं मनपा 32.38 65.52 1.20 0.90 

औसत 52.13 44.84 1.14 1.89 

स्रोतः राविय जनगणना, 2068 को नततजाको आधारमा ववश्लवेर्त 
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अनसूुची ७१ बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरू 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरूको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

कुल 
बैंक 
तथा 
ववत्तीय 
संस्था 

"क" 

वगयको 
बैंक 

"ि" 

वगयको 
ववकास 
बैंक 

"ग" 

वगयको 
ववत्त 
कम्पनी 

"घ" 

वगयको 
लघ ु
ववत्त 
बैंक 

भकु्तानी 
सेवा 
प्रदायक 
संस्थाहरू 

1 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 565 419 88 36 18 4 

2 स्चतवन  भरतपरु मनपा 145 57 49 9 30 0 

3 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 125 94 18 5 7 1 

4 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 70 34 12 3 21 0 

5 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 58 24 9 5 20 0 

6 नवुाकोट  ववदरु नपा 39 15 6 1 17 0 

7 स्चतवन  रत्ननगर नपा 39 21 8 1 9 0 

8 भक्तपरु भक्तपरु नपा 32 18 8 3 3 0 

9 कािमाण्डौँ टोिा नपा 30 19 9 2 0 0 

10 तसन्धलुी कमलामाई नपा 30 14 4 0 12 0 

11 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 30 18 7 1 4 0 

12 स्चतवन  िैरहनी नपा 30 11 8 0 11 0 

13 धाठदङ तनलकण्ि नपा 24 9 6 0 9 0 

14 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 22 14 4 0 4 0 

15 दोलिा भीमेर्श्र नपा 21 12 2 0 7 0 

16 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 21 15 3 1 2 0 

17 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 20 6 3 0 11 0 

18 रामेछाप मन्थली नपा 20 9 2 0 9 0 

19 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 18 10 3 0 5 0 

20 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 17 14 0 0 3 0 

21 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 17 6 4 0 7 0 

22 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 17 10 3 0 4 0 

23 लतलतपरु गोदावरी नपा 17 6 2 0 9 0 

24 स्चतवन  रािी नपा 15 6 3 1 5 0 

25 भक्तपरु सूययववनायक नपा 14 10 1 0 3 0 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

कुल 
बैंक 
तथा 
ववत्तीय 
संस्था 

"क" 

वगयको 
बैंक 

"ि" 

वगयको 
ववकास 
बैंक 

"ग" 

वगयको 
ववत्त 
कम्पनी 

"घ" 

वगयको 
लघ ु
ववत्त 
बैंक 

भकु्तानी 
सेवा 
प्रदायक 
संस्थाहरू 

26 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 13 9 2 0 2 0 

27 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 13 7 3 0 3 0 

28 धाठदङ गजरुी गापा 13 4 3 0 6 0 

29 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 13 6 2 0 5 0 

30 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 12 2 3 1 6 0 

जम्मा 1500 899 275 69 252 5 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरूको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

कुल बैंक 
तथा ववत्तीय 
संस्था 

"क" 

वगयको 
बैंक 

"ि" 

वगयको 
ववकास 
बैंक 

"ग" 

वगयको 
ववत्त 
कम्पनी 

"घ" 

वगयको 
लघ ुववत्त 
बैंक 

भकु्तानी 
सेवा 
प्रदायक 
संस्थाहरू 

31 मकवानपरु मनहरी गापा 12 3 3 0 6 0 

32 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 12 3 2 0 7 0 

33 रसवुा  कातलका गापा 12 3 1 1 7 0 

34 धाठदङ गल्छी गापा 12 5 4 0 3 0 

35 मकवानपरु थाहा नपा 12 3 1 0 8 0 

36 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 11 2 3 0 6 0 

37 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 11 8 1 0 2 0 

38 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 11 7 0 0 4 0 

39 स्चतवन  कातलका नपा 10 3 2 0 5 0 

40 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 10 3 2 0 5 0 

41 नवुाकोट  ककनी गापा 10 2 1 0 7 0 

42 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 9 6 1 0 2 0 

43 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 9 6 2 0 1 0 

44 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 9 2 3 0 4 0 

45 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 9 7 1 0 1 0 

46 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 9 3 0 0 6 0 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

कुल बैंक 
तथा ववत्तीय 
संस्था 

"क" 

वगयको 
बैंक 

"ि" 

वगयको 
ववकास 
बैंक 

"ग" 

वगयको 
ववत्त 
कम्पनी 

"घ" 

वगयको 
लघ ुववत्त 
बैंक 

भकु्तानी 
सेवा 
प्रदायक 
संस्थाहरू 

47 तसन्धलुी दधुौली नपा 8 2 0 0 6 0 

48 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 7 2 2 0 3 0 

49 स्चतवन  माडी नपा 7 2 1 0 4 0 

50 धाठदङ थाके्र गापा 7 2 1 0 4 0 

51 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 6 2 1 0 3 0 

52 मकवानपरु भीमफेदी गापा 6 3 0 0 3 0 

53 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 6 2 0 0 4 0 

54 नवुाकोट  तादी गापा 6 1 1 0 4 0 

55 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 6 2 2 0 2 0 

56 रामेछाप रामेछाप नपा 6 2 0 0 4 0 

57 नवुाकोट  तलि ुगापा 6 0 1 0 5 0 

58 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 5 1 0 0 4 0 

59 दोलिा स्जरी नपा 5 2 0 0 3 0 

60 मकवानपरु 
बाग्मती  गापा 
(मकवानपरु) 

5 1 1 0 3 0 

जम्मा 254 90 37 1 126 0 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरूको अवस्था 

क्र. 
सं. 

स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

कुल 
बैंक 
तथा 
ववत्तीय 
संस्था 

"क" 

वगयको 
बैंक 

"ि" 

वगयको 
ववकास 
बैंक 

"ग" 

वगयको 
ववत्त 
कम्पनी 

"घ" 

वगयको 
लघ ु
ववत्त 
बैंक 

भकु्तानी 
सेवा 
प्रदायक 
संस्थाहरू 

61 रसवुा  उत्तरगया गापा 5 1 0 0 4 0 

62 नवुाकोट  म्यागङ गापा 5 2 2 0 1 0 

63 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 5 1 2 0 2 0 

64 तसन्धलुी मररण गापा 4 1 0 0 3 0 

65 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 4 1 0 0 3 0 

66 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 4 2 0 0 2 0 

67 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 4 1 1 0 2 0 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

कुल 
बैंक 
तथा 
ववत्तीय 
संस्था 

"क" 

वगयको 
बैंक 

"ि" 

वगयको 
ववकास 
बैंक 

"ग" 

वगयको 
ववत्त 
कम्पनी 

"घ" 

वगयको 
लघ ु
ववत्त 
बैंक 

भकु्तानी 
सेवा 
प्रदायक 
संस्थाहरू 

68 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 4 1 0 0 3 0 

69 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 3 1 2 0 0 0 

70 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 3 3 0 0 0 0 

71 रामेछाप सनुापती गापा 3 1 0 0 2 0 

72 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 3 1 0 0 2 0 

73 नवुाकोट  सूययगढी गापा 3 1 0 0 2 0 

74 दोलिा वैतेर्श्र गापा 3 2 0 0 1 0 

75 धाठदङ तसद्धलेक गापा 3 1 0 0 2 0 

76 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 3 1 0 0 2 0 

77 मकवानपरु बकैया गापा 3 1 0 0 2 0 

78 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 3 1 0 0 2 0 

79 मकवानपरु कैलाश गापा 2 1 0 0 1 0 

80 दोलिा शैलिु गापा 2 1 0 0 1 0 

81 रामेछाप दोरम्बा गापा 2 1 0 0 1 0 

82 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 2 1 0 0 1 0 

83 दोलिा कातलन्चोक गापा 2 1 0 0 1 0 

84 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 2 1 0 0 1 0 

85 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 2 1 0 0 1 0 

86 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 2 1 0 0 1 0 

87 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 2 0 0 0 2 0 

88 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 2 2 0 0 0 0 

89 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 2 1 0 0 1 0 

90 रामेछाप गोकुलगिा गापा 2 1 0 0 1 0 

जम्मा 89 35 7 0 47 0 

 
 
 



578 
 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरूको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

कुल 
बैंक 
तथा 
ववत्तीय 
संस्था 

"क" 

वगयको 
बैंक 

"ि" 

वगयको 
ववकास 
बैंक 

"ग" 

वगयको 
ववत्त 
कम्पनी 

"घ" 

वगयको 
लघ ु
ववत्त 
बैंक 

भकु्तानी 
सेवा 
प्रदायक 
संस्थाहरू 

91 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 1 1 0 0 0 0 

92 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 1 1 0 0 0 0 

93 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 1 1 0 0 0 0 

94 लतलतपरु महाङ्काल गापा 1 1 0 0 0 0 

95 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 1 1 0 0 0 0 

96 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 1 1 0 0 0 0 

97 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 1 1 0 0 0 0 

98 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 1 0 1 0 0 0 

99 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 1 0 0 0 1 0 

100 धाठदङ गिाजमनुा गापा 1 0 0 0 1 0 

101 रसवुा  नौकुण्ड गापा 1 1 0 0 0 0 

102 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 1 1 0 0 0 0 

103 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 1 1 0 0 0 0 

104 तसन्धलुी वफक्कल गापा 1 1 0 0 0 0 

105 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 1 1 0 0 0 0 

106 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 1 1 0 0 0 0 

107 दोलिा ववग ुगापा 1 1 0 0 0 0 

108 तसन्धपुाल्चोक 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

1 0 0 0 1 0 

109 तसन्धपुाल्चोक 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

1 1 0 0 0 0 

110 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 1 1 0 0 0 0 

111 दोलिा तामाकोसी गापा 1 1 0 0 0 0 

112 दोलिा मेलिु गापा 1 1 0 0 0 0 

113 रामेछाप िााँडादेवी गापा 1 1 0 0 0 0 

114 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 1 1 0 0 0 0 

115 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 1 1 0 0 0 0 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

कुल 
बैंक 
तथा 
ववत्तीय 
संस्था 

"क" 

वगयको 
बैंक 

"ि" 

वगयको 
ववकास 
बैंक 

"ग" 

वगयको 
ववत्त 
कम्पनी 

"घ" 

वगयको 
लघ ु
ववत्त 
बैंक 

भकु्तानी 
सेवा 
प्रदायक 
संस्थाहरू 

116 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 0 0 0 0 0 0 

117 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 0 0 0 0 0 0 

118 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 0 0 0 0 0 0 

119 धाठदङ ितनयाबास गापा 0 0 0 0 0 0 

जम्मा 25 21 1 0 3 0 

स्रोतः नेपाल राि बैंक, २०७५ 
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अनसूुची ७२ सहकारी 
पवहलो र दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

सहकारी 
संस्थाको 
सङ्ग््या 

 क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

सहकारी 
संस्थाको 
सङ्ग््या 

1 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 1860  31 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 67 

2 स्चतवन  भरतपरु मनपा 366  32 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 66 

3 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 345  33 दोलिा वैतेर्श्र गापा 66 

4 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 228  34 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 66 

5 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 220  35 तसन्धलुी दधुौली नपा 66 

6 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 172  36 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 66 

7 भक्तपरु भक्तपरु नपा 156  37 कािमाण्डौँ टोिा नपा 63 

8 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 137  38 दोलिा तामाकोसी गापा 61 

9 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 137  39 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 61 

10 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 136  40 दोलिा कातलन्चोक गापा 58 

11 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 136  41 धाठदङ तनलकण्ि नपा 58 

12 लतलतपरु गोदावरी नपा 129  42 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 57 

13 रामेछाप मन्थली नपा 127  43 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 56 

14 भक्तपरु सूययववनायक नपा 121  44 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 56 

15 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 119  45 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 55 

16 दोलिा भीमेर्श्र नपा 113  46 मकवानपरु थाहा नपा 51 

17 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 110  47 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 51 

18 नवुाकोट  ववदरु नपा 110  48 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 50 

19 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 102  49 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा 
(तसन्धलुी) 

50 

20 स्चतवन  रत्ननगर नपा 98  50 दोलिा मेलिु गापा 50 

21 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 98  51 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 47 

22 तसन्धलुी कमलामाई नपा 97  52 स्चतवन  कातलका नपा 46 

23 तसन्धपुाल्चोक 
चौतारा 
सााँगाचोकगढी नपा 

96  53 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 46 

24 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 89  54 तसन्धपुाल्चोक 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

45 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

सहकारी 
संस्थाको 
सङ्ग््या 

 क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

सहकारी 
संस्थाको 
सङ्ग््या 

25 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 86  55 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 45 

26 रामेछाप रामेछाप नपा 82  56 स्चतवन  रािी नपा 44 

27 लतलतपरु महाङ्काल गापा 76  57 स्चतवन  माडी नपा 44 

28 स्चतवन  िैरहनी नपा 75  58 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 44 

29 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 71  59 दोलिा स्जरी नपा 43 

30 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 67  60 दोलिा शैलिु गापा 43 

जम्मा 5759  जम्मा 1621 

 
तेश्रो र अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

सहकारी 
संस्थाको 
सङ्ग््या 

 क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

सहकारी 
संस्थाको 
सङ्ग््या 

61 तसन्धपुाल्चोक 
पााँचपोिरी थाङपाल 
गापा 

43  91 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 24 

62 रामेछाप गोकुलगिा गापा 42  92 नवुाकोट  सूययगढी गापा 24 

63 नवुाकोट  ककनी गापा 42  93 धाठदङ तसद्धलेक गापा 24 

64 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 42  94 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 22 

65 
काभ्रपेलान्चो
क 

भमु्ल ुगापा 41  95 तसन्धपुाल्चोक 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

21 

66 मकवानपरु मनहरी गापा 41  96 मकवानपरु कैलाश गापा 21 

67 दोलिा ववग ुगापा 39  97 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 21 

68 
काभ्रपेलान्चो
क 

महाभारत गापा 39  98 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 21 

69 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 39  99 धाठदङ गजरुी गापा 20 

70 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 38  100 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 20 

71 रामेछाप िााँडादेवी गापा 36  101 रसवुा  उत्तरगया गापा 19 

72 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 34  102 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 18 

73 रामेछाप सनुापती गापा 33  103 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 18 

74 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 33  104 धाठदङ 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

17 

75 
काभ्रपेलान्चो
क 

िानीिोला गापा 33  105 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 17 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

सहकारी 
संस्थाको 
सङ्ग््या 

 क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

सहकारी 
संस्थाको 
सङ्ग््या 

76 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 32  106 धाठदङ गिाजमनुा गापा 16 

77 मकवानपरु 
बाग्मती  गापा 
(मकवानपरु) 

31  107 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 16 

78 धाठदङ 
बेनीघाट रोराि 
गापा 

31  108 रसवुा  नौकुण्ड गापा 16 

79 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 29  109 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 14 

80 मकवानपरु बकैया गापा 29  110 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 14 

81 धाठदङ थाके्र गापा 29  111 नवुाकोट  म्यागङ गापा 14 

82 रामेछाप दोरम्बा गापा 28  112 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 13 

83 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 28  113 तसन्धलुी वफक्कल गापा 12 

84 नवुाकोट  तादी गापा 27  114 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 12 

85 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 27  115 नवुाकोट  तलि ुगापा 11 

86 मकवानपरु भीमफेदी गापा 26  116 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 11 

87 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 26  117 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 9 

88 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 26  118 रसवुा  कातलका गापा 8 

89 तसन्धलुी मररण गापा 25  119 धाठदङ ितनयाबास गापा 7 

90 धाठदङ गल्छी गापा 24  जम्मा 480 

स्रोतः सहकारी ववभाग, २०७५ 
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अनसूुची ७३ उद्यमस्शलता/आतथयक एकाइको अवस्था 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आतथयक एकाइको अवस्था 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
आतथयक एकाइको 
सङ्ग््या 

कुल 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

मवहला 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

1 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 79607 410922 258940 151982 

2 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 18373 105517 64325 41192 

3 स्चतवन  भरतपरु मनपा 17066 74428 42188 32240 

4 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 9245 32850 20985 11865 

5 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 7005 36583 20573 16010 

6 कािमाण्डौँ टोिा नपा 6716 22421 10878 11543 

7 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 6538 18323 9502 8821 

8 भक्तपरु भक्तपरु नपा 6459 24130 14024 10106 

9 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 6382 27300 13544 13756 

10 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 5329 21726 12083 9643 

11 भक्तपरु सूययववनायक नपा 4914 17436 10046 7390 

12 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 4502 14699 7979 6720 

13 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 4339 19750 11641 8109 

14 स्चतवन  रत्ननगर नपा 4146 14292 8835 5457 

15 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 4057 12780 7279 5501 

16 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 3824 15014 7706 7308 

17 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 3646 8797 5047 3750 

18 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 3477 11001 5723 5278 

19 लतलतपरु गोदावरी नपा 3276 15599 7865 7734 

20 नवुाकोट  ववदरु नपा 2954 10701 6606 4095 

21 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 2927 18403 11026 7377 

22 तसन्धलुी कमलामाई नपा 2804 11010 6165 4845 

23 स्चतवन  िैरहनी नपा 2759 10506 6680 3826 

24 धाठदङ तनलकण्ि नपा 2385 6202 3308 2894 

25 दोलिा भीमेर्श्र नपा 1997 8917 4894 4023 

26 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 1902 6454 3788 2666 

27 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 1765 5312 2581 2731 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
आतथयक एकाइको 
सङ्ग््या 

कुल 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

मवहला 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

28 स्चतवन  रािी नपा 1753 5821 3502 2319 

29 स्चतवन  कातलका नपा 1523 5197 2991 2206 

30 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 1459 5467 3435 2032 

जम्मा 223129 997558 594139 403419 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आतथयक एकाइको अवस्था 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
आतथयक एकाइको 
सङ्ग््या 

कुल 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

मवहला 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

31 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 1458 4347 2375 1972 

32 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 1447 6956 3481 3475 

33 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 1429 6502 3420 3082 

34 रामेछाप मन्थली नपा 1353 4436 2603 1833 

35 मकवानपरु थाहा नपा 1347 3454 1926 1528 

36 मकवानपरु मनहरी गापा 1306 2961 1558 1403 

37 तसन्धलुी दधुौली नपा 1265 4877 2739 2138 

38 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 1255 3556 1740 1816 

39 धाठदङ गजरुी गापा 1097 3077 1507 1570 

40 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 1077 3427 1845 1582 

41 स्चतवन  माडी नपा 1031 2358 1354 1004 

42 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 1027 3107 1560 1547 

43 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 1021 2951 1811 1140 

44 धाठदङ थाके्र गापा 1021 2942 1572 1370 

45 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 1014 3582 2419 1163 

46 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 1014 5361 3202 2159 

47 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 990 5342 2628 2714 

48 दोलिा कातलन्चोक गापा 982 2598 1417 1181 

49 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 971 2634 1316 1318 

50 मकवानपरु बकैया गापा 931 1872 1051 821 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
आतथयक एकाइको 
सङ्ग््या 

कुल 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

मवहला 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

51 धाठदङ गल्छी गापा 922 2975 1529 1446 

52 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 904 4837 2645 2192 

53 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 879 2634 1323 1311 

54 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 850 2987 1692 1295 

55 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 761 2069 1153 916 

56 धाठदङ गिाजमनुा गापा 757 2125 1135 990 

57 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 746 2331 1194 1137 

58 रामेछाप रामेछाप नपा 726 2103 1086 1017 

59 रामेछाप दोरम्बा गापा 724 2295 1198 1097 

60 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 721 1463 876 587 

जम्मा 31026 102159 55355 46804 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आतथयक एकाइको अवस्था 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
आतथयक एकाइको 
सङ्ग््या 

कुल 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

मवहला 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

61 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 719 1346 718 628 

62 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 713 1945 976 969 

63 धाठदङ तसद्धलेक गापा 682 2038 985 1053 

64 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 676 1752 888 864 

65 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 659 2957 1718 1239 

66 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 648 1806 988 818 

67 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 648 1639 893 746 

68 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 614 1755 875 880 

69 मकवानपरु भीमफेदी गापा 606 1844 685 1159 

70 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 603 1647 912 735 

71 नवुाकोट  ककनी गापा 600 2000 1084 916 

72 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 599 4049 2347 1702 

73 नवुाकोट  तलि ुगापा 597 1664 943 721 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
आतथयक एकाइको 
सङ्ग््या 

कुल 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

मवहला 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

74 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 595 1712 993 719 

75 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 590 2766 1777 989 

76 दोलिा वैतेर्श्र गापा 587 1651 1011 640 

77 नवुाकोट  तादी गापा 565 1632 937 695 

78 तसन्धलुी मररण गापा 548 2119 1051 1068 

79 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 546 1666 814 852 

80 दोलिा शैलिु गापा 543 1664 868 796 

81 दोलिा ववग ुगापा 541 3128 823 2305 

82 दोलिा मेलिु गापा 540 1408 773 635 

83 दोलिा स्जरी नपा 539 1878 1098 780 

84 दोलिा तामाकोसी गापा 533 1240 703 537 

85 रामेछाप गोकुलगिा गापा 526 1401 654 747 

86 रामेछाप िााँडादेवी गापा 508 1559 758 801 

87 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 504 2452 1210 1242 

88 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 502 1251 789 462 

89 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 497 1655 829 826 

90 नवुाकोट  सूययगढी गापा 465 2420 1245 1175 

जम्मा 17493 58044 30345 27699 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा आतथयक एकाइको अवस्था 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
आतथयक एकाइको 
सङ्ग््या 

कुल 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

मवहला 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

91 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 465 1175 669 506 

92 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 463 1242 681 561 

93 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 462 1161 663 498 

94 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 459 1287 731 556 

95 धाठदङ ितनयाबास गापा 451 1381 654 727 

96 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 449 996 551 445 



587 
 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 
आतथयक एकाइको 
सङ्ग््या 

कुल 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

परुूर् 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

मवहला 
रोजगारी 
सङ्ग््या 

97 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 442 982 501 481 

98 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 414 1224 572 652 

99 रामेछाप सनुापती गापा 411 1228 593 635 

100 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 409 1101 568 533 

101 नवुाकोट  म्यागङ गापा 405 1449 779 670 

102 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 401 896 507 389 

103 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 389 1160 651 509 

104 लतलतपरु महाङ्काल गापा 376 1722 738 984 

105 तसन्धपुाल्चोक 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

361 979 493 486 

106 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 357 1023 698 325 

107 तसन्धलुी वफक्कल गापा 356 1781 1038 743 

108 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 352 1175 629 546 

109 मकवानपरु कैलाश गापा 337 836 449 387 

110 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 324 2421 930 1491 

111 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 316 1035 563 472 

112 रसवुा  कातलका गापा 314 1741 958 783 

113 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 301 750 352 398 

114 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 275 1155 462 693 

115 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 268 673 407 266 

116 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 249 564 308 256 

117 रसवुा  उत्तरगया गापा 233 680 385 295 

118 रसवुा  नौकुण्ड गापा 209 544 318 226 

119 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 160 599 390 209 

जम्मा 10408 32960 17238 15722 

स्रोतः आतथयक गणना, २०७४ को प्रारस्म्भक प्रततवेदन, केस्न्िय तथ्याङ्क ववभाग 
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अनसूुची ७४ ववपदका कारण मतृ्य ुहनेुको वववरण 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

मतृ्य ु

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

1 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 7 65 2 0 35 0 109 

2 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 0 0 33 0 1 0 34 

3 तसन्धलुी दधुौली नपा 13 1 6 0 4 2 26 

4 तसन्धलुी मररण गापा 8 2 0 0 4 12 26 

5 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 2 1 15 0 0 6 24 

6 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 7 3 0 0 1 12 23 

7 धाठदङ गिाजमनुा गापा 1 2 7 1 2 8 21 

8 मकवानपरु बकैया गापा 7 0 1 0 1 11 20 

9 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 1 0 12 0 3 3 19 

10 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 1 0 0 0 1 17 19 

11 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 1 1 3 0 1 10 16 

12 तसन्धलुी कमलामाई नपा 9 1 1 0 0 4 15 

13 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 0 3 6 0 5 1 15 

14 दोलिा स्जरी नपा 4 3 4 0 1 3 15 

15 रामेछाप मन्थली नपा 0 1 0 0 3 10 14 

16 तसन्धपुाल्चोक 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0 0 7 0 1 6 14 

17 दोलिा ववग ुगापा 4 3 2 0 0 3 12 

18 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 1 3 0 0 8 0 12 

19 मकवानपरु भीमफेदी गापा 2 2 4 1 3 0 12 

20 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 0 1 0 0 3 8 12 

21 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 0 0 3 0 7 1 11 

22 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 0 0 2 0 0 8 10 

23 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 0 0 0 0 7 2 9 

24 भक्तपरु भक्तपरु नपा 0 6 0 0 3 0 9 

25 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 1 8 0 0 0 0 9 

26 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 3 0 6 0 0 0 9 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

मतृ्य ु

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

27 नवुाकोट  ककनी गापा 1 0 4 0 0 4 9 

28 स्चतवन  भरतपरु मनपा 0 3 2 0 4 0 9 

29 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 3 2 0 0 2 2 9 

30 स्चतवन  कातलका नपा 0 1 1 0 1 6 9 

औसत 76 112 121 2 101 139 551 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

मतृ्य ुहनुकेो सङ्ग््या 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

31 मकवानपरु मनहरी गापा 2 0 2 0 2 3 9 

32 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 0 1 3 0 2 2 8 

33 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 1 2 1 0 4 0 8 

34 स्चतवन  रािी नपा 2 0 1 0 2 3 8 

35 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 0 4 2 0 1 1 8 

36 रामेछाप रामेछाप नपा 0 0 0 0 4 3 7 

37 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 0 0 0 2 1 4 7 

38 रसवुा  नौकुण्ड गापा 0 5 1 0 0 1 7 

39 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 0 3 0 1 2 0 6 

40 नवुाकोट  तादी गापा 0 0 4 1 0 1 6 

41 भक्तपरु सूययववनायक नपा 1 1 0 1 3 0 6 

42 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 1 1 0 0 2 2 6 

43 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 0 0 2 0 1 3 6 

44 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 0 2 0 1 0 3 6 

45 नवुाकोट  ववदरु नपा 0 1 0 0 2 3 6 

46 मकवानपरु थाहा नपा 0 3 0 0 1 2 6 

47 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 0 0 0 0 0 6 6 

48 रामेछाप गोकुलगिा गापा 1 0 3 0 1 1 6 

49 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 0 0 3 0 2 1 6 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

मतृ्य ुहनुकेो सङ्ग््या 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

50 रामेछाप िााँडादेवी गापा 0 2 0 0 4 0 6 

51 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 1 0 5 0 0 0 6 

52 धाठदङ ितनयाबास गापा 0 0 2 0 2 1 5 

53 मकवानपरु कैलाश गापा 2 2 0 0 0 1 5 

54 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 0 0 0 0 5 0 5 

55 रामेछाप दोरम्बा गापा 0 3 1 0 0 1 5 

56 स्चतवन  रत्ननगर नपा 1 0 0 0 0 4 5 

57 दोलिा वैतेर्श्र गापा 0 1 0 0 0 4 5 

58 दोलिा तामाकोसी गापा 0 0 2 0 3 0 5 

59 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 0 0 0 0 1 4 5 

60 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 1 1 0 0 3 0 5 

औसत 13 32 32 6 48 54 185 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

मतृ्य ु

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

61 स्चतवन  माडी नपा 5 0 0 0 0 0 5 

62 लतलतपरु गोदावरी नपा 0 2 1 0 0 2 5 

63 कािमाण्डौँ टोिा नपा 0 1 0 0 3 0 4 

64 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 0 1 1 1 0 1 4 

65 नवुाकोट  म्यागङ गापा 0 0 1 0 0 3 4 

66 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 0 0 1 1 1 1 4 

67 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 0 0 3 0 1 0 4 

68 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 0 2 0 1 0 1 4 

69 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 0 1 0 0 3 0 4 

70 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 1 0 0 0 3 0 4 

71 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 0 1 1 0 2 0 4 

72 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 2 0 0 0 2 0 4 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

मतृ्य ु

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

73 दोलिा शैलिु गापा 0 3 0 0 1 0 4 

74 दोलिा कातलन्चोक गापा 0 2 0 0 2 0 4 

75 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 0 0 1 0 0 2 3 

76 धाठदङ तसद्धलेक गापा 0 0 0 0 1 2 3 

77 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 0 3 0 0 0 0 3 

78 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 0 0 1 0 2 0 3 

79 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 0 0 1 0 1 1 3 

80 धाठदङ तनलकण्ि नपा 0 0 0 0 2 1 3 

81 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 0 2 0 0 0 1 3 

82 लतलतपरु महाङ्काल गापा 0 0 3 0 0 0 3 

83 दोलिा मेलिु गापा 1 0 0 0 1 1 3 

84 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 0 0 0 0 0 3 3 

85 धाठदङ गजरुी गापा 0 0 0 1 1 1 3 

86 रसवुा  उत्तरगया गापा 3 0 0 0 0 0 3 

87 नवुाकोट  सूययगढी गापा 0 1 0 0 0 2 3 

88 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 0 2 0 0 0 1 3 

89 स्चतवन  िैरहनी नपा 0 1 0 0 1 1 3 

90 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 0 0 0 0 1 2 3 

औसत 12 22 14 4 28 26 106 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण मतृ्य ुहनुकेो वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

मतृ्य ु

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

91 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 0 0 1 0 0 1 2 

92 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 1 1 0 0 0 0 2 

93 रसवुा  कातलका गापा 0 0 0 0 2 0 2 

94 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 0 0 0 0 1 1 2 

95 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 0 1 0 0 1 0 2 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

मतृ्य ु

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

96 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 0 0 2 0 0 0 2 

97 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 0 1 0 0 0 1 2 

98 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 2 0 0 0 0 0 2 

99 नवुाकोट  तलि ुगापा 0 0 0 0 0 2 2 

100 धाठदङ गल्छी गापा 0 0 1 0 1 0 2 

101 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 0 0 1 0 0 0 1 

102 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 1 0 0 0 0 0 1 

103 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 0 0 0 0 0 1 1 

104 तसन्धलुी वफक्कल गापा 0 0 0 0 0 1 1 

105 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 0 0 1 0 0 0 1 

106 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 0 1 0 0 0 0 1 

107 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 0 0 0 0 0 1 1 

108 दोलिा भीमेर्श्र नपा 0 0 0 1 0 0 1 

109 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 0 0 0 0 0 1 1 

110 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 0 0 0 0 0 1 1 

111 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 0 0 0 0 0 1 1 

112 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 1 0 0 0 0 0 1 

113 धाठदङ थाके्र गापा 0 0 0 0 0 1 1 

114 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 0 0 0 0 0 0 0 

115 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 0 0 0 0 0 0 0 

116 रामेछाप सनुापती गापा 0 0 0 0 0 0 0 

117 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 0 0 0 0 0 0 0 

118 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 0 0 0 0 0 0 0 

119 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 0 0 0 0 0 0 0 

औसत 5 4 6 1 5 12 33 

स्रोतः गहृ मन्त्रालय, नपेाल सरकार, २०७५ 

 



593 
 

अनसूुची ७५ ववपदका कारण घाइते हनेुको वववरण 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घाइतेको सङ्ग््या 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

1 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 2 187 4 2 1 1 197 

2 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 4 53 0 0 3 35 95 

3 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 0 2 4 0 19 29 54 

4 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 0 1 0 0 9 44 54 

5 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 0 0 2 0 29 18 49 

6 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 0   47 0 1 0 48 

7 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 0 1 0 0 1 44 46 

8 मकवानपरु बकैया गापा 1 0 10 0 0 24 35 

9 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 0 0 0 2 0 31 33 

10 दोलिा ववग ुगापा 3 0 9 0 0 20 32 

11 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 0 21 0 0 7 0 28 

12 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 9 0 7 0 0 10 26 

13 धाठदङ ितनयाबास गापा 0 1 3 0 22 0 26 

14 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 0 0 3 0 20 3 26 

15 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 0 0 0 0 0 24 24 

16 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 0 18 3 0 1 2 24 

17 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 1 0 14 0 0 9 24 

18 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 0 1 0 0 0 22 23 

19 स्चतवन  भरतपरु मनपा 0 10 2 0 0 11 23 

20 मकवानपरु भीमफेदी गापा 0 3 2 1 0 17 23 

21 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 0 2 1 0 0 19 22 

22 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 0 0 1 3 0 16 20 

23 तसन्धलुी मररण गापा 0 5 0 2 0 12 19 

24 दोलिा स्जरी नपा 1 2 8 0 0 6 17 

25 धाठदङ गिाजमनुा गापा 0 0 2 0 0 15 17 

26 भक्तपरु सूययववनायक नपा 0 9 0 7 0 0 16 

27 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 0 0 6 0 0 10 16 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घाइतेको सङ्ग््या 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

28 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 0 0 2 1 1 11 15 

29 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 0 1 0 0 0 14 15 

30 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 0 1 8 0 6 0 15 

औसत 21 318 138 18 120 447 1062 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घाइते 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

31 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 0 3 0 0 6 5 14 

32 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 0 10 0 0 3 0 13 

33 नवुाकोट  सूययगढी गापा 0 0 0 0 0 12 12 

34 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 0 9 1 0 2 0 12 

35 तसन्धलुी कमलामाई नपा 5 1 0 0 0 5 11 

36 कािमाण्डौँ टोिा नपा 1 8 0 0 1 0 10 

37 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 0 10 0 0 0 0 10 

38 लतलतपरु महाङ्काल गापा 0 8 2 0 0 0 10 

39 भक्तपरु भक्तपरु नपा 1 9 0 0 0 0 10 

40 रामेछाप मन्थली नपा 2 2 0 0 0 6 10 

41 तसन्धलुी दधुौली नपा 2 6 0 0 0 1 9 

42 दोलिा मेलिु गापा 0 0 0 0 0 9 9 

43 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 0 0 3 0 0 6 9 

44 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 0 0 0 0 0 9 9 

45 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 0 1 2 0 0 6 9 

46 नवुाकोट  तादी गापा 0 0 0 2 0 6 8 

47 नवुाकोट  ववदरु नपा 0 0 0 0 0 8 8 

48 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 0 7 1 0 0 0 8 

49 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 0 0 6 0 0 2 8 

50 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 0 5 0 0 0 2 7 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घाइते 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

51 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 0 1 0 0 0 6 7 

52 दोलिा कातलन्चोक गापा 0 7 0 0 0 0 7 

53 दोलिा तामाकोसी गापा 0 0 4 0 0 3 7 

54 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 0 0 0 0 0 6 6 

55 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 0 4 0 2 0 0 6 

56 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 0 6 0 0 0 0 6 

57 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 0 2 0 0 0 4 6 

58 नवुाकोट  म्यागङ गापा 0 0 0 0 0 6 6 

59 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 0 2 0 4 0 0 6 

60 मकवानपरु थाहा नपा 0 1 2 1 0 2 6 

औसत 11 102 21 9 12 104 259 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घाइते 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

61 धाठदङ तनलकण्ि नपा 0 0 0 2 0 4 6 

62 मकवानपरु मनहरी गापा 0 1 0 0 0 5 6 

63 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 0 2 0 0 0 3 5 

64 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 0 0 0 3 2 0 5 

65 लतलतपरु गोदावरी नपा 0 0 3 0 0 2 5 

66 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 0 0 5 0 0 0 5 

67 धाठदङ तसद्धलेक गापा 0 0 0 0 0 5 5 

68 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 0 2 2 1 0 0 5 

69 स्चतवन  रत्ननगर नपा 0 0 0 0 0 4 4 

70 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 0 2 0 1 0 1 4 

71 मकवानपरु कैलाश गापा 0 1 0 0 0 3 4 

72 तसन्धपुाल्चोक 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0 0 0 0 0 4 4 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घाइते 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

73 तसन्धलुी वफक्कल गापा 0 0 0 0 0 4 4 

74 स्चतवन  िैरहनी नपा 0 2 0 0 0 2 4 

75 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 0 0 0 0 0 4 4 

76 रामेछाप िााँडादेवी गापा 0 2 0 0 0 2 4 

77 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 0 0 3 0 0 0 3 

78 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 0 1 0 2 0 0 3 

79 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 0 0 0 0 0 3 3 

80 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 0 0 3 0 0 0 3 

81 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 0 0 0 0 0 3 3 

82 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 0 0 0 0 0 3 3 

83 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 0 1 0 0 0 2 3 

84 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 0 1 0 0 0 2 3 

85 धाठदङ गल्छी गापा 0 2 1 0 0 0 3 

86 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 0 0 3 0 0 0 3 

87 स्चतवन  रािी नपा 0 0 0 0 0 2 2 

88 धाठदङ गजरुी गापा 0 0 0 0 0 2 2 

89 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 0 1 0 0 0 1 2 

90 धाठदङ थाके्र गापा 0 1 0 0 0 1 2 

औसत 0 19 20 9 2 62 112 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण घाइते हनुकेो वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घाइते 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

91 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 0 2 0 0 0 0 2 

92 रामेछाप रामेछाप नपा 0 1 0 0 0 1 2 

93 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 0 0 0 0 0 2 2 

94 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 0 1 0 0 0 0 1 

95 रसवुा  कातलका गापा 0 0 0 0 0 1 1 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घाइते 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

96 रामेछाप सनुापती गापा 0 0 0 0 0 1 1 

97 रामेछाप दोरम्बा गापा 0 1 0 0 0 0 1 

98 दोलिा भीमेर्श्र नपा 0 0 0 0 0 1 1 

99 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 0 0 0 0 0 1 1 

100 स्चतवन  माडी नपा 1 0 0 0 0 0 1 

101 दोलिा वैतेर्श्र गापा 0 0 0 0 0 1 1 

102 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 0 0 0 0 0 1 1 

103 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0 1 0 0 0 0 1 

104 रामेछाप गोकुलगिा गापा 0 0 1 0 0 0 1 

105 नवुाकोट  तलि ुगापा 0 0 0 0 0 1 1 

106 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 0 1 0 0 0 0 1 

107 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 0 0 0 0 0 0 0 

108 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 0 0 0 0 0 0 0 

109 रसवुा  उत्तरगया गापा 0 0 0 0 0 0 0 

110 रसवुा  नौकुण्ड गापा 0 0 0 0 0 0 0 

111 स्चतवन  कातलका नपा 0 0 0 0 0 0 0 

112 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 0 0 0 0 0 0 0 

113 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 0 0 0 0 0 0 0 

114 दोलिा शैलिु गापा 0 0 0 0 0 0 0 

115 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 0 0 0 0 0 0 0 

116 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 0 0 0 0 0 0 0 

117 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 0 0 0 0 0 0 0 

118 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 0 0 0 0 0 0 0 

119 नवुाकोट  ककनी गापा 0 0 0 0 0 0 0 

औसत 1 7 1 0 0 10 19 

स्रोतः गहृ मन्त्रालय, नपेाल सरकार, २०७५ 
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अनसूुची ७६ ववपदका कारण क्षतत पगेुको घर संरचनाको वववरण 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण क्षतत पगुकेो घर संरचनाको वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

भवन/संरचना क्षततको सङ्ग््या 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

1 स्चतवन  माडी नपा 580 9 0 0 1 0 590 

2 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 0 437 1 5 0 0 443 

3 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 143 25 2 0 1 0 171 

4 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 0 5 116 0 0 0 121 

5 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 100 9 2 0 0 0 111 

6 मकवानपरु मनहरी गापा 71 23 7 0 0 0 101 

7 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 0 67 2 1 0 1 71 

8 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 11 40 0 0 0 5 56 

9 भक्तपरु भक्तपरु नपा 0 50 0 1 0 0 51 

10 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 3 42 1 0 0 5 51 

11 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 1 35 2 10 0 2 50 

12 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 0 47 1 0 0 0 48 

13 स्चतवन  भरतपरु मनपा 9 30 0 0 0 0 39 

14 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 0 35 0 1 0 0 36 

15 दोलिा तामाकोसी गापा 1 5 24 0 0 0 30 

16 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 0 5 25 0 0 0 30 

17 भक्तपरु सूययववनायक नपा 0 27 0 2 0 0 29 

18 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 1 26 1 0 1 0 29 

19 धाठदङ गिाजमनुा गापा 0 6 6 15 0 1 28 

20 मकवानपरु बकैया गापा 0 24 1 1 0 1 27 

21 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा 3 6 18 0 0 0 27 

22 लतलतपरु गोदावरी नपा 0 23 1 2 0 0 26 

23 नवुाकोट  ककनी गापा 0 0 22 2 0 1 25 

24 दोलिा कातलन्चोक गापा 0 8 14 3 0 0 25 

25 नवुाकोट  सूययगढी गापा 0 1 20 0 0 1 22 

26 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा 0 20 1 0 0 0 21 

27 कािमाण्डौँ टोिा नपा 0 18 2 0 0 0 20 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

भवन/संरचना क्षततको सङ्ग््या 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

28 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 0 18 1 1 0 0 20 

29 रसवुा  कातलका गापा 3 4 12 0 0 0 19 

30 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 0 17 0 2 0 0 19 

औसत 926 1062 282 46 3 17 2336 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण क्षतत पगुकेो घर संरचनाको वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घर क्षतत 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

31 तसन्धलुी मररण गापा 0 10 0 1 0 8 19 

32 दोलिा वैतेर्श्र गापा 0 1 17 1 0 0 19 

33 मकवानपरु भीमफेदी गापा 0 16 1 1 0 0 18 

34 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा 1 1 16 0 0 0 18 

35 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 0 15 0 2 0 0 17 

36 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 0 15 1 0 0 0 16 

37 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 3 6 7 0 0 0 16 

38 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) 4 9 0 0 0 2 15 

39 तसन्धलुी दधुौली नपा 0 15 0 0 0 0 15 

40 धाठदङ तनलकण्ि नपा 0 1 12 1 0 0 14 

41 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 0 2 5 7 0 0 14 

42 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 0 10 0 3 0 0 13 

43 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 0 12 0 1 0 0 13 

44 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 0 5 5 2 0 1 13 

45 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा 0 9 3 0 0 1 13 

46 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 0 13 0 0 0 0 13 

47 दोलिा मेलिु गापा 0 4 8 1 0 0 13 

48 रामेछाप मन्थली नपा 0 8 2 3 0 0 13 

49 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 0 5 0 0 0 7 12 

50 लतलतपरु महाङ्काल गापा 0 9 0 3 0 0 12 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घर क्षतत 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

51 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 0 9 1 2 0 0 12 

52 तसन्धलुी कमलामाई नपा 1 10 0 1 0 0 12 

53 नवुाकोट  ववदरु नपा 0 1 3 4 0 3 11 

54 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 0 10 1 0 0 0 11 

55 दोलिा ववग ुगापा 4 6 1 0 0 0 11 

56 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 0 10 1 0 0 0 11 

57 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 0 0 8 2 0 1 11 

58 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा 0 9 0 1 0 0 10 

59 दोलिा स्जरी नपा 1 9 0 0 0 0 10 

60 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा 0 5 0 1 0 4 10 

औसत 14 235 92 37 0 27 405 

 

तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण क्षतत पगुकेो घर संरचनाको वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घर क्षतत 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

61 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 8 0 2 0 0 0 10 

62 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 0 5 1 4 0 0 10 

63 मकवानपरु कैलाश गापा 0 10 0 0 0 0 10 

64 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 0 8 0 2 0 0 10 

65 मकवानपरु थाहा नपा 0 6 1 3 0 0 10 

66 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 0 3 1 5 0 0 9 

67 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 0 4 1 1 0 3 9 

68 धाठदङ ितनयाबास गापा 0 1 5 0 2 0 8 

69 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 0 7 1 0 0 0 8 

70 धाठदङ गजरुी गापा 0 3 3 2 0 0 8 

71 धाठदङ गल्छी गापा 0 3 5 0 0 0 8 

72 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 5 0 3 0 0 0 8 

73 स्चतवन  कातलका नपा 0 8 0 0 0 0 8 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घर क्षतत 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

74 रामेछाप रामेछाप नपा 0 7 0 1 0 0 8 

75 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 1 4 1 1 0 0 7 

76 दोलिा भीमेर्श्र नपा 0 6 0 1 0 0 7 

77 रसवुा  नौकुण्ड गापा 0 6 1 0 0 0 7 

78 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 1 4 1 1 0 0 7 

79 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 0 4 0 0 0 3 7 

80 तसन्धपुाल्चोक 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0 3 2 0 0 1 6 

81 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 0 5 1 0 0 0 6 

82 नवुाकोट  तलि ुगापा 0 1 4 1 0 0 6 

83 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 0 3 1 0 0 2 6 

84 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 0 1 3 1 0 1 6 

85 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 0 6 0 0 0 0 6 

86 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 0 5 0 0 0 0 5 

87 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 0 2 0 3 0 0 5 

88 स्चतवन  िैरहनी नपा 0 5 0 0 0 0 5 

89 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 0 5 0 0 0 0 5 

90 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 0 0 5 0 0 0 5 

औसत 15 125 42 26 2 10 220 

 

अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा ववपदका कारण क्षतत पगुकेो घर संरचनाको वववरण 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घर क्षतत 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

91 स्चतवन  रत्ननगर नपा 0 4 0 0 0 1 5 

92 धाठदङ थाके्र गापा 0 3 1 0 0 0 4 

93 स्चतवन  रािी नपा 0 4 0 0 0 0 4 

94 रामेछाप सनुापती गापा 0 3 1 0 0 0 4 

95 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 0 4 0 0 0 0 4 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तह 

घर क्षतत 

बाढी आगलागी पवहरो भारी 
वर्ाय दघुयटना चट्याङ जम्मा 

96 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा 0 3 0 0 0 0 3 

97 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 0 2 1 0 0 0 3 

98 रामेछाप गोकुलगिा गापा 0 3 0 0 0 0 3 

99 रसवुा  उत्तरगया गापा 0 3 0 0 0 0 3 

100 धाठदङ तसद्धलेक गापा 0 1 2 0 0 0 3 

101 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 0 3 0 0 0 0 3 

102 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 0 2 1 0 0 0 3 

103 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 0 3 0 0 0 0 3 

104 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 0 2 0 0 0 0 2 

105 तसन्धलुी वफक्कल गापा 0 2 0 0 0 0 2 

106 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 0 0 2 0 0 0 2 

107 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 0 1 1 0 0 0 2 

108 रामेछाप दोरम्बा गापा 1 1 0 0 0 0 2 

109 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 0 0 1 1 0 0 2 

110 रामेछाप िााँडादेवी गापा 0 2 0 0 0 0 2 

111 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 0 2 0 0 0 0 2 

112 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 0 2 0 0 0 0 2 

113 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 0 2 0 0 0 0 2 

114 दोलिा शैलिु गापा 0 1 0 0 0 0 1 

115 नवुाकोट  म्यागङ गापा 0 0 1 0 0 0 1 

116 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 0 1 0 0 0 0 1 

117 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 0 1 0 0 0 0 1 

118 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 0 1 0 0 0 0 1 

119 नवुाकोट  तादी गापा 0 0 0 0 0 0 0 

औसत 1 56 11 1 0 1 70 

स्रोतः गहृ मन्त्रालय, नपेाल सरकार, २०७५ 
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अनसूुची ७७ मानव ववकास सूचकाङ्क 

पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको मानव ववकास सूचकाङ्क 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको 
नाम 

मानव 
ववकास 

सूचकाङ्क 

आय 
सूचकाङ्क 

औसत 
आय ु

आय ु
सूचकाङ्क 

ववद्यालयमा 
रहन े

औसत 
अवतध 

वयस्क 
साक्षरता 
दर 

शैस्क्षक 
सूचकाङ्क 

1 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा 0.683 0.643 68.57 0.726 8.02 87.03 0.682 

2 लतलतपरु लतलतपरु मनपा 0.658 0.583 70.25 0.754 7.50 83.99 0.648 

3 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा 0.650 0.529 70.55 0.759 8.22 85.37 0.684 

4 कािमाण्डौँ टोिा नपा 0.643 0.608 66.03 0.684 7.25 84.40 0.639 

5 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा 0.639 0.622 68.48 0.725 6.43 78.20 0.579 

6 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा 0.636 0.570 69.99 0.750 6.81 79.52 0.601 

7 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा 0.636 0.594 70.87 0.765 6.21 77.81 0.568 

8 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा 0.635 0.571 68.74 0.729 6.94 82.10 0.616 

9 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा 
नपा 

0.622 0.563 69.26 0.738 6.46 78.21 0.580 

10 स्चतवन  भरतपरु मनपा 0.622 0.573 69.95 0.749 6.09 77.74 0.562 

11 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा 0.620 0.619 67.38 0.706 5.96 75.00 0.546 

12 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा 0.619 0.536 67.16 0.703 7.18 83.05 0.631 

13 मकवानपरु हेटौडा उमनपा 0.600 0.567 68.49 0.725 5.55 74.56 0.525 

14 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा 0.598 0.471 69.36 0.739 6.99 81.21 0.615 

15 भक्तपरु भक्तपरु नपा 0.593 0.470 71.03 0.767 6.43 77.60 0.577 

16 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा 0.588 0.501 66.07 0.685 6.62 79.42 0.592 

17 भक्तपरु सूययववनायक नपा 0.583 0.442 70.46 0.758 6.70 78.31 0.591 

18 स्चतवन  रत्ननगर नपा 0.580 0.499 70.19 0.753 5.63 72.00 0.520 

19 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा 0.572 0.486 69.88 0.748 5.58 71.61 0.516 

20 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा 0.571 0.483 70.66 0.761 5.40 71.24 0.506 

21 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा 0.568 0.506 68.48 0.725 5.25 71.42 0.500 

22 लतलतपरु गोदावरी नपा 0.564 0.462 70.24 0.754 5.60 70.89 0.514 

23 स्चतवन  िैरहनी नपा 0.554 0.457 70.42 0.757 5.30 68.55 0.492 

24 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा 0.546 0.496 68.72 0.729 4.66 65.47 0.451 

25 दोलिा भीमेर्श्र नपा 0.539 0.453 72.14 0.786 4.65 62.53 0.440 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको 
नाम 

मानव 
ववकास 

सूचकाङ्क 

आय 
सूचकाङ्क 

औसत 
आय ु

आय ु
सूचकाङ्क 

ववद्यालयमा 
रहन े

औसत 
अवतध 

वयस्क 
साक्षरता 
दर 

शैस्क्षक 
सूचकाङ्क 

26 नवुाकोट  ववदरु नपा 0.537 0.453 70.48 0.758 4.82 63.23 0.451 

27 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा 0.534 0.368 70.59 0.760 6.04 74.17 0.546 

28 लतलतपरु 
बागमती गापा 
(लतततपरु) 

0.532 0.502 70.60 0.760 3.80 61.36 0.394 

29 लतलतपरु महाङ्काल गापा 0.529 0.431 71.92 0.782 4.49 64.55 0.440 

30 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा 0.528 0.552 66.92 0.699 4.09 53.28 0.381 

 
दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको मानव ववकास सूचकाङ्क 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको 
नाम 

मानव 
ववकास 

सूचकाङ्क 

आय 
सूचकाङ्क 

औसत 
आय ु

आय ु
सूचकाङ्क 

ववद्यालयमा 
रहन े

औसत 
अवतध 

वयस्क 
साक्षरता 
दर 

शैस्क्षक 
सूचकाङ्क 

31 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा 0.525 0.451 74.29 0.822 4.03 56.94 0.391 

32 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा 0.522 0.457 70.08 0.751 4.28 60.22 0.415 

33 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा 0.518 0.395 70.26 0.754 4.95 66.07 0.467 

34 मकवानपरु थाहा नपा 0.517 0.484 70.05 0.751 3.65 59.14 0.379 

35 नवुाकोट  तलि ुगापा 0.515 0.420 75.42 0.840 4.04 55.57 0.387 

36 मकवानपरु भीमफेदी गापा 0.514 0.439 70.30 0.755 3.98 62.82 0.408 

37 स्चतवन  कातलका नपा 0.512 0.414 69.74 0.746 4.38 65.07 0.436 

38 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा 0.511 0.513 68.23 0.721 3.37 57.81 0.360 

39 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा 0.511 0.428 72.40 0.790 3.93 59.70 0.395 

40 तसन्धपुाल्चोक 
तलसङ्खु पािर 
गापा 

0.506 0.407 72.41 0.790 4.19 58.16 0.403 

41 रामेछाप उमाकुण्ड गापा 0.503 0.429 73.17 0.803 3.69 55.70 0.370 

42 तसन्धलुी कमलामाई नपा 0.500 0.386 70.02 0.750 4.56 61.49 0.432 

43 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा 0.499 0.425 73.98 0.816 3.55 53.86 0.357 

44 स्चतवन  रािी नपा 0.496 0.375 69.60 0.743 4.39 65.56 0.438 

45 धाठदङ धनुीबेंशी नपा 0.493 0.390 72.77 0.796 3.95 56.77 0.387 

46 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा 0.491 0.426 66.96 0.699 4.10 57.84 0.398 

47 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा 0.487 0.435 69.07 0.735 3.59 54.35 0.361 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको 
नाम 

मानव 
ववकास 

सूचकाङ्क 

आय 
सूचकाङ्क 

औसत 
आय ु

आय ु
सूचकाङ्क 

ववद्यालयमा 
रहन े

औसत 
अवतध 

वयस्क 
साक्षरता 
दर 

शैस्क्षक 
सूचकाङ्क 

48 नवुाकोट  म्यागङ गापा 0.486 0.436 77.09 0.868 3.21 42.72 0.302 

49 धाठदङ तनलकण्ि नपा 0.485 0.403 69.23 0.737 3.98 55.82 0.385 

50 रामेछाप मन्थली नपा 0.485 0.374 72.63 0.794 4.09 54.45 0.385 

51 तसन्धपुाल्चोक 

चौतारा 
सााँगाचोकगढी 
नपा 

0.484 0.402 70.49 0.758 3.87 53.80 0.373 

52 धाठदङ 
बेनीघाट रोराि 
गापा 

0.483 0.457 68.25 0.721 3.19 55.14 0.342 

53 धाठदङ गल्छी गापा 0.482 0.371 73.90 0.815 3.65 56.41 0.370 

54 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा 0.481 0.372 79.90 0.915 3.51 45.68 0.327 

55 स्चतवन  माडी नपा 0.481 0.360 69.57 0.743 4.15 62.25 0.415 

56 रामेछाप गोकुलगिा गापा 0.481 0.365 72.63 0.794 3.91 56.64 0.384 

57 रामेछाप रामेछाप नपा 0.479 0.356 74.55 0.826 3.91 53.68 0.374 

58 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा 0.477 0.496 63.45 0.641 3.27 53.80 0.342 

59 धाठदङ तसद्धलेक गापा 0.477 0.367 73.83 0.814 3.64 54.58 0.364 

60 धाठदङ 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(धाठदङ) 

0.476 0.379 71.17 0.769 3.77 54.33 0.370 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहको मानव ववकास सूचकाङ्क 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको 
नाम 

मानव 
ववकास 

सूचकाङ्क 

आय 
सूचकाङ्क 

औसत 
आय ु

आय ु
सूचकाङ्क 

ववद्यालयमा 
रहन े

औसत 
अवतध 

वयस्क 
साक्षरता 
दर 

शैस्क्षक 
सूचकाङ्क 

61 तसन्धलुी गोलन्जर गापा 0.476 0.386 73.16 0.803 3.49 51.89 0.347 

62 मकवानपरु 
मकवानपरुगढी 
गापा 

0.475 0.406 65.65 0.678 3.75 61.05 0.391 

63 रामेछाप सनुापती गापा 0.474 0.379 76.50 0.858 3.49 46.13 0.328 

64 दोलिा कातलन्चोक गापा 0.474 0.390 72.06 0.784 3.38 53.82 0.348 

65 रसवुा  कातलका गापा 0.473 0.426 70.97 0.766 3.55 44.61 0.325 

66 दोलिा स्जरी नपा 0.471 0.365 73.29 0.805 3.68 51.90 0.357 

67 रामेछाप 
तलि ुतामाकोसी 
गापा 

0.470 0.360 72.01 0.783 3.67 55.04 0.367 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको 
नाम 

मानव 
ववकास 

सूचकाङ्क 

आय 
सूचकाङ्क 

औसत 
आय ु

आय ु
सूचकाङ्क 

ववद्यालयमा 
रहन े

औसत 
अवतध 

वयस्क 
साक्षरता 
दर 

शैस्क्षक 
सूचकाङ्क 

68 तसन्धपुाल्चोक 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.470 0.420 69.64 0.744 3.26 50.47 0.331 

69 तसन्धपुाल्चोक 
सनुकोसी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) 

0.469 0.375 68.90 0.732 3.93 53.75 0.375 

70 दोलिा वैतेर्श्र गापा 0.467 0.357 71.38 0.773 3.83 53.19 0.369 

71 मकवानपरु मनहरी गापा 0.467 0.400 65.85 0.681 3.60 58.46 0.375 

72 धाठदङ गजरुी गापा 0.466 0.392 71.70 0.778 3.31 49.73 0.331 

73 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा 0.466 0.363 72.12 0.785 3.67 51.61 0.355 

74 रामेछाप िााँडादेवी गापा 0.465 0.345 74.71 0.829 3.63 51.47 0.353 

75 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा 0.464 0.401 72.35 0.789 3.30 45.19 0.315 

76 धाठदङ 
नेत्रावती डबजोङ 
गापा 

0.464 0.340 74.20 0.820 3.74 51.95 0.360 

77 रसवुा  उत्तरगया गापा 0.463 0.384 69.42 0.740 3.77 48.46 0.349 

78 धाठदङ थाके्र गापा 0.461 0.378 67.41 0.707 3.61 56.23 0.368 

79 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा 0.461 0.429 67.94 0.716 2.96 51.59 0.319 

80 नवुाकोट  ककनी गापा 0.460 0.352 73.24 0.804 3.48 51.01 0.344 

81 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा 0.460 0.369 71.90 0.782 3.54 48.04 0.337 

82 मकवानपरु 
बाग्मती  गापा 
(मकवानपरु) 

0.459 0.435 71.15 0.769 2.70 46.31 0.289 

83 दोलिा तामाकोसी गापा 0.456 0.329 69.67 0.745 3.96 56.97 0.388 

84 धाठदङ गिाजमनुा गापा 0.454 0.373 71.07 0.768 3.27 48.88 0.326 

85 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा 0.454 0.336 70.40 0.757 3.85 52.98 0.369 

86 नवुाकोट  सूययगढी गापा 0.453 0.404 70.99 0.766 3.07 44.11 0.300 

87 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा 0.453 0.397 65.73 0.679 3.49 50.78 0.344 

88 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा 0.453 0.401 68.12 0.719 3.11 50.24 0.323 

89 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा 0.452 0.339 69.44 0.741 3.79 53.29 0.367 

90 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा 0.452 0.390 69.70 0.745 3.18 47.47 0.317 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहको मानव ववकास सूचकाङ्क 
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क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको 
नाम 

मानव 
ववकास 

सूचकाङ्क 

आय 
सूचकाङ्क 

औसत 
आय ु

आय ु
सूचकाङ्क 

ववद्यालयमा 
रहन े

औसत 
अवतध 

वयस्क 
साक्षरता 
दर 

शैस्क्षक 
सूचकाङ्क 

91 नवुाकोट  तादी गापा 0.452 0.414 73.23 0.804 2.85 40.23 0.276 

92 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा 0.451 0.376 68.03 0.717 3.43 50.35 0.339 

93 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा 
(तसन्धलुी) 

0.451 0.357 69.25 0.738 3.63 50.21 0.349 

94 दोलिा शैलिु गापा 0.450 0.362 71.90 0.782 3.24 48.36 0.323 

95 मकवानपरु बकैया गापा 0.450 0.435 68.98 0.733 2.66 45.89 0.285 

96 धाठदङ ज्वालामूिी गापा 0.450 0.330 73.34 0.806 3.47 50.58 0.342 

97 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा 0.446 0.437 75.80 0.847 2.39 35.92 0.239 

98 तसन्धलुी तीनपाटन गापा 0.441 0.310 70.35 0.756 3.69 54.87 0.367 

99 रामेछाप दोरम्बा गापा 0.438 0.400 68.22 0.720 3.11 41.03 0.292 

100 दोलिा मेलिु गापा 0.437 0.338 69.11 0.735 3.46 49.19 0.337 

101 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा 0.436 0.391 68.36 0.723 2.74 47.12 0.293 

102 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा 0.434 0.324 69.99 0.750 3.42 49.52 0.336 

103 दोलिा ववग ुगापा 0.434 0.387 66.92 0.699 2.79 49.29 0.303 

104 धाठदङ ितनयाबास गापा 0.432 0.356 69.23 0.737 3.08 46.23 0.308 

105 तसन्धलुी वफक्कल गापा 0.431 0.314 72.64 0.794 3.22 48.00 0.321 

106 दोलिा गौरीशङ्कर गापा 0.431 0.359 68.60 0.727 2.89 49.00 0.307 

107 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा 0.426 0.368 66.25 0.687 3.14 44.41 0.305 

108 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा 0.425 0.505 67.22 0.704 2.08 33.68 0.216 

109 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा 0.423 0.456 66.53 0.692 2.55 33.62 0.239 

110 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा 0.420 0.365 68.46 0.724 2.88 40.89 0.280 

111 तसन्धलुी दधुौली नपा 0.418 0.291 70.90 0.765 3.36 47.79 0.327 

112 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा 0.416 0.382 69.68 0.745 2.31 41.66 0.253 

113 तसन्धलुी मररण गापा 0.416 0.364 67.61 0.710 2.69 42.96 0.278 

114 मकवानपरु कैलाश गापा 0.416 0.405 68.97 0.733 2.16 40.72 0.242 

115 मकवानपरु रास्क्सराि गापा 0.416 0.353 70.27 0.755 2.40 45.92 0.271 

116 रसवुा  नौकुण्ड गापा 0.414 0.452 73.01 0.800 2.11 27.41 0.196 

117 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा 0.412 0.377 68.85 0.731 2.49 38.76 0.254 



608 
 

क्र.सं. स्जल्ला स्थानीय तहको 
नाम 

मानव 
ववकास 

सूचकाङ्क 

आय 
सूचकाङ्क 

औसत 
आय ु

आय ु
सूचकाङ्क 

ववद्यालयमा 
रहन े

औसत 
अवतध 

वयस्क 
साक्षरता 
दर 

शैस्क्षक 
सूचकाङ्क 

118 तसन्धपुाल्चोक 
पााँचपोिरी 
थाङपाल गापा 

0.410 0.390 70.61 0.760 2.38 33.98 0.232 

119 धाठदङ रुवी भ्याली गापा 0.398 0.419 68.92 0.732 1.98 32.07 0.206 

स्रोतः प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग, प्रदेश नं. ३ 
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अनसूुची ७८ स्थानीय जनप्रतततनतधहरूको लैविक अवस्था 
पवहलो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा जनप्रतततनतधहरूको लैविक अवस्था 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मवहला परुूर् जम्मा 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

1 ईन्िसरोबर गापा 17 51.52 16 48.48 33 100.00 

2 घ्याङलेि गापा 17 51.52 16 48.48 33 100.00 

3 नेत्रावती डबजोङ गापा 17 51.52 16 48.48 33 100.00 

4 दस्क्षणकाली नपा 27 50.00 27 50.00 54 100.00 

5 तामाकोसी गापा 21 48.84 22 51.16 43 100.00 

6 उत्तरगया गापा 16 48.48 17 51.52 33 100.00 

7 सनुापती गापा 16 48.48 17 51.52 33 100.00 

8 चन्िातगरी नपा 41 48.24 44 51.76 85 100.00 

9 बढुातनलकण्ि नपा 36 48.00 39 52.00 75 100.00 

10 ककनी गापा 23 47.92 25 52.08 48 100.00 

11 मकवानपरुगढी गापा 23 47.92 25 52.08 48 100.00 

12 गजरुी गापा 23 47.92 25 52.08 48 100.00 

13 तारकेर्श्र नपा 31 47.69 34 52.31 65 100.00 

14 टोिा नपा 31 47.69 34 52.31 65 100.00 

15 तादी गापा 18 47.37 20 52.63 38 100.00 

16 महाङ्काल गापा 18 47.37 20 52.63 38 100.00 

17 गोकुलगिा गापा 18 47.37 20 52.63 38 100.00 

18 म्यागङ गापा 18 47.37 20 52.63 38 100.00 

19 रािी नपा 35 47.30 39 52.70 74 100.00 

20 माडी नपा 26 47.27 29 52.73 55 100.00 

21 चााँगनुारायण नपा 26 47.27 29 52.73 55 100.00 

22 भीमफेदी गापा 25 47.17 28 52.83 53 100.00 

23 मनहरी गापा 25 47.17 28 52.83 53 100.00 

24 कोन्ज्योसोम गापा 15 46.88 17 53.13 32 100.00 

25 नागाजुयन नपा 28 46.67 32 53.33 60 100.00 

26 महालक्ष्मी नपा 28 46.67 32 53.33 60 100.00 

27 िैरहनी नपा 35 46.67 40 53.33 75 100.00 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मवहला परुूर् जम्मा 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

28 गिाजमनुा गापा 20 46.51 23 53.49 43 100.00 

29 मेलिु गापा 20 46.51 23 53.49 43 100.00 

30 तसद्धलेक गापा 20 46.51 23 53.49 43 100.00 

औसत 714 47.79 780 52.21 1494 100.00 

 

दोश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा जनप्रतततनतधहरूको लैविक अवस्था 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मवहला परुूर् जम्मा 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

31 थाके्र गापा 29 46.03 34 53.97 63 100.00 

32 तारकेर्श्र गापा 17 45.95 20 54.05 37 100.00 

33 नौकुण्ड गापा 17 45.95 20 54.05 37 100.00 

34 रुवी भ्याली गापा 17 45.95 20 54.05 37 100.00 

35 गल्छी गापा 22 45.83 26 54.17 48 100.00 

36 स्शवपरुी गापा 22 45.83 26 54.17 48 100.00 

37 बलेफी गापा 22 45.83 26 54.17 48 100.00 

38 पााँचपोिरी थाङपाल गापा 22 45.83 26 54.17 48 100.00 

39 सूययववनायक नपा 27 45.76 32 54.24 59 100.00 

40 ितनयाबास गापा 15 45.45 18 54.55 33 100.00 

41 सूययगढी गापा 15 45.45 18 54.55 33 100.00 

42 कागेर्श्री मनोहरा नपा 25 45.45 30 54.55 55 100.00 

43 भोटेकोसी गापा 15 45.45 18 54.55 33 100.00 

44 पञ्चकन्या गापा 15 45.45 18 54.55 33 100.00 

45 आमाछोठदङ्मो गापा 15 45.45 18 54.55 33 100.00 

46 वकस्पाङ गापा 15 45.45 18 54.55 33 100.00 

47 स्जरी नपा 25 45.45 30 54.55 55 100.00 

48 बेलकोटगढी नपा 34 45.33 41 54.67 75 100.00 

49 पााँचिाल नपा 34 45.33 41 54.67 75 100.00 

50 कातलका नपा 29 45.31 35 54.69 64 100.00 

51 चौंरीदेउराली गापा 24 45.28 29 54.72 53 100.00 



611 
 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मवहला परुूर् जम्मा 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

52 िााँडादेवी गापा 24 45.28 29 54.72 53 100.00 

53 हेलम्ब ुगापा 19 45.24 23 54.76 42 100.00 

54 भमु्ल ुगापा 26 44.83 32 55.17 58 100.00 

55 तलि ुगापा 17 44.74 21 55.26 38 100.00 

56 वफक्कल गापा 17 44.74 21 55.26 38 100.00 

57 बेथानचोक गापा 17 44.74 21 55.26 38 100.00 

58 तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 17 44.74 21 55.26 38 100.00 

59 रत्ननगर नपा 40 44.44 50 55.56 90 100.00 

60 जगुल गापा 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

औसत 652 45.34 786 54.66 1438 100.00 

 
तेश्रो ३० स्थानीय तहका स्थानीय तहमा जनप्रतततनतधहरूको लैविक अवस्था 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मवहला परुूर् जम्मा 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

61 मररण गापा 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

62 सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

63 तलसङ्खु पािर गापा 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

64 बागमती गापा (लतततपरु) 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

65 सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

66 दोरम्बा गापा 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

67 तलि ुतामाकोसी गापा 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

68 उमाकुण्ड गापा 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

69 तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

70 ज्वालामूिी गापा 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

71 गोलन्जर गापा 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

72 रोशी गापा 30 44.12 38 55.88 68 100.00 

73 बकैया गापा 30 44.12 38 55.88 68 100.00 

74 कीततयपरु नपा 26 44.07 33 55.93 59 100.00 

75 मेलम्ची नपा 33 44.00 42 56.00 75 100.00 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मवहला परुूर् जम्मा 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

76 हेटौडा उमनपा 46 43.81 59 56.19 105 100.00 

77 चौतारा सााँगाचोकगढी नपा 35 43.75 45 56.25 80 100.00 

78 दधुौली नपा 35 43.75 45 56.25 80 100.00 

79 कातलका गापा 14 43.75 18 56.25 32 100.00 

80 महाभारत गापा 21 43.75 27 56.25 48 100.00 

81 हररहरपरुगढी गापा 21 43.75 27 56.25 48 100.00 

82 शैलिु गापा 21 43.75 27 56.25 48 100.00 

83 बाह्रववसे नपा 24 43.64 31 56.36 55 100.00 

84 गोकणेर्श्र नपा 24 43.64 31 56.36 55 100.00 

85 रामेछाप नपा 24 43.64 31 56.36 55 100.00 

86 धनुीबेंशी नपा 24 43.64 31 56.36 55 100.00 

87 रास्क्सराि गापा 23 43.40 30 56.60 53 100.00 

88 बाग्मती  गापा (मकवानपरु) 23 43.40 30 56.60 53 100.00 

89 मध्यपरु तथमी नपा 23 43.40 30 56.60 53 100.00 

90 गौरीशङ्कर गापा 23 43.40 30 56.60 53 100.00 

औसत 709 43.87 907 56.13 1616 100.00 

 
अस्न्तम २९ स्थानीय तहका स्थानीय तहमा जनप्रतततनतधहरूको लैविक अवस्था 

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मवहला परुूर् जम्मा 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

91 कातलन्चोक गापा 23 43.40 30 56.60 53 100.00 

92 कैलाश गापा 25 43.10 33 56.90 58 100.00 

93 नमोबदु्ध नपा 28 43.08 37 56.92 65 100.00 

94 बनेपा नपा 34 43.04 45 56.96 79 100.00 

95 तीनपाटन गापा 27 42.86 36 57.14 63 100.00 

96 दपु्चेर्श्र गापा 18 42.86 24 57.14 42 100.00 

97 मण्डनदेउपरु नपा 30 42.86 40 57.14 70 100.00 

98 ईच्छाकामना गापा 18 42.86 24 57.14 42 100.00 

99 िानीिोला गापा 18 42.86 24 57.14 42 100.00 
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क्र. सं. स्थानीय तहको नाम 
मवहला परुूर् जम्मा 

सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत सङ्ग््या प्रततशत 

100 ववदरु नपा 32 42.67 43 57.33 75 100.00 

101 भीमेर्श्र नपा 23 42.59 31 57.41 54 100.00 

102 भरतपरु मनपा 66 42.58 89 57.42 155 100.00 

103 कािमाण्डौं मनपा 71 42.51 96 57.49 167 100.00 

104 मन्थली नपा 34 42.50 46 57.50 80 100.00 

105 गोदावरी नपा 34 42.50 46 57.50 80 100.00 

106 कमलामाई नपा 34 42.50 46 57.50 80 100.00 

107 तेमाल गापा 22 42.31 30 57.69 52 100.00 

108 बेनीघाट रोराि गापा 24 42.11 33 57.89 57 100.00 

109 पनौती नपा 29 42.03 40 57.97 69 100.00 

110 ईन्िावती गापा 28 41.79 39 58.21 67 100.00 

111 तनलकण्ि नपा 33 41.77 46 58.23 79 100.00 

112 वैतेर्श्र गापा 20 41.67 28 58.33 48 100.00 

113 ववग ुगापा 20 41.67 28 58.33 48 100.00 

114 शङ्खरापरु नपा 22 41.51 31 58.49 53 100.00 

115 थाहा नपा 29 41.43 41 58.57 70 100.00 

116 गोसाईकुण्ड गापा 14 41.18 20 58.82 34 100.00 

117 धतुलिेल नपा 28 41.18 40 58.82 68 100.00 

118 भक्तपरु नपा 20 39.22 31 60.78 51 100.00 

119 लतलतपरु मनपा 56 38.89 88 61.11 144 100.00 

औसत 860 42.05 1185 57.95 2045 100.00 

स्रोतः तनवायचन आयोग, २०७४ 
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अनसूुची ७९ स्थानीय तहको कायायलय भवनको अवस्था 

क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको कायायलय 

सञ्चालन 

वडा 
सङ्ग््या 

वडा कायायलय सञ्चालन 

आफ्नै/ 
सरकारी 
भवनमा 

भाडाको 
भवनमा 

1 दोलिा गौरीशङ्कर गापा भाडाको भवनमा 9 0 9 

2 दोलिा ववग ुगापा सरकारी र भाडाको भवनमा 8 4 4 

3 दोलिा कातलन्चोक गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 9 7 2 

4 दोलिा वैतेर्श्र गापा भाडाको भवनमा 8 5 3 

5 दोलिा स्जरी नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 9 4 5 

6 दोलिा तामाकोसी गापा सरकारी र भाडाको भवनमा 7 6 1 

7 दोलिा मेलिु गापा भाडाको भवनमा 7 1 6 

8 दोलिा शैलिु गापा भाडाको भवनमा 8 2 6 

9 दोलिा भीमेर्श्र नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 9 2 7 

10 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा भाडाको भवनमा 5 4 1 

11 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा भाडाको भवनमा 7 5 2 

12 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा भाडाको भवनमा 8 4 4 

13 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा भाडाको भवनमा 7 1 6 

14 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा सरकारी र भाडाको भवनमा 13 12 1 

15 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा सरकारी र भाडाको भवनमा 12 5 7 

16 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा सरकारी र भाडाको भवनमा 14 8 6 

17 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा भाडाको भवनमा 8 1 7 

18 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 9 1 8 

19 तसन्धपुाल्चोक 
तत्रपरुासनु्दरी गापा 
(तसन्धपुाल्चोक) आफ्नै/सरकारी भवनमा 6 4 2 

20 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा भाडाको भवनमा 7 6 1 

21 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) भाडाको भवनमा 7 6 1 

22 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा सरकारी र भाडाको भवनमा 6 5 1 

23 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 5 2 3 

24 रसवुा  उत्तरगया गापा भाडाको भवनमा 5 2 3 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको कायायलय 

सञ्चालन 

वडा 
सङ्ग््या 

वडा कायायलय सञ्चालन 

आफ्नै/ 
सरकारी 
भवनमा 

भाडाको 
भवनमा 

25 रसवुा  कातलका गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 5 0 5 

26 रसवुा  नौकुण्ड गापा भाडाको भवनमा 6 2 4 

27 धाठदङ रुवी भ्याली गापा भाडाको भवनमा 6 4 2 

28 धाठदङ ितनयाबास गापा सरकारी र भाडाको भवनमा 5 3 2 

29 धाठदङ गिाजमनुा गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 7 5 2 

30 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) आफ्नै/सरकारी भवनमा 7 6 1 

31 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा भाडाको भवनमा 5 4 1 

32 धाठदङ तनलकण्ि नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 14 5 9 

33 धाठदङ ज्वालामूिी गापा भाडाको भवनमा 7 3 4 

34 धाठदङ तसद्धलेक गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 7 4 3 

35 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा भाडाको भवनमा 10 4 6 

36 धाठदङ गजरुी गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 8 3 5 

37 धाठदङ गल्छी गापा भाडाको भवनमा 8 3 5 

38 धाठदङ थाके्र गापा भाडाको भवनमा 11 4 7 

39 धाठदङ धनुीबेंशी नपा भाडाको भवनमा 9 2 7 

40 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा भाडाको भवनमा 7 1 6 

41 नवुाकोट  तादी गापा सरकारी र भाडाको भवनमा 6 3 3 

42 नवुाकोट  सूययगढी गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 5 2 3 

43 नवुाकोट  ववदरु नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 13 6 7 

44 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 5 4 1 

45 नवुाकोट  म्यागङ गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 6 2 4 

46 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा भाडाको भवनमा 6 1 5 

47 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 13 4 9 

48 नवुाकोट  तलि ुगापा भाडाको भवनमा 6 1 5 

49 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा सरकारी र भाडाको भवनमा 5 2 3 

50 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा भाडाको भवनमा 8 2 6 

51 नवुाकोट  ककनी गापा भाडाको भवनमा 8 1 7 

52 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा भाडाको भवनमा 9 6 3 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको कायायलय 

सञ्चालन 

वडा 
सङ्ग््या 

वडा कायायलय सञ्चालन 

आफ्नै/ 
सरकारी 
भवनमा 

भाडाको 
भवनमा 

53 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा भाडाको भवनमा 9 6 3 

54 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा भाडाको भवनमा 9 4 5 

55 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा भाडाको भवनमा 13 10 3 

56 कािमाण्डौँ टोिा नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 11 6 5 

57 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 11 11 0 

58 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा भाडाको भवनमा 10 3 7 

59 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा सरकारी र भाडाको भवनमा 32 18 14 

60 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा सरकारी र भाडाको भवनमा 10 10 0 

61 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा भाडाको भवनमा 15 10 5 

62 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा सरकारी र भाडाको भवनमा 9 6 3 

63 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा भाडाको भवनमा 9 8 1 

64 भक्तपरु भक्तपरु नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 10 10 0 

65 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा सरकारी र भाडाको भवनमा 9 3 6 

66 भक्तपरु सूययववनायक नपा भाडाको भवनमा 10 8 2 

67 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा भाडाको भवनमा 10 5 5 

68 लतलतपरु लतलतपरु मनपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 29 25 4 

69 लतलतपरु गोदावरी नपा भाडाको भवनमा 14 12 2 

70 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा भाडाको भवनमा 5 5 0 

71 लतलतपरु महाङ्काल गापा सरकारी र भाडाको भवनमा 6 6 0 

72 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) सरकारी र भाडाको भवनमा 7 7 0 

73 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 9 7 2 

74 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 10 3 7 

75 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा भाडाको भवनमा 12 5 7 

76 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 14 9 5 

77 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा भाडाको भवनमा 12 6 6 

78 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 13 11 2 

79 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 9 1 8 

80 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 11 8 3 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको कायायलय 

सञ्चालन 

वडा 
सङ्ग््या 

वडा कायायलय सञ्चालन 

आफ्नै/ 
सरकारी 
भवनमा 

भाडाको 
भवनमा 

81 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 12 12 0 

82 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा भाडाको भवनमा 6 6 0 

83 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा भाडाको भवनमा 12 3 9 

84 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा भाडाको भवनमा 8 2 6 

85 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा सरकारी र भाडाको भवनमा 7 3 4 

86 रामेछाप उमाकुण्ड गापा भाडाको भवनमा 7 6 1 

87 रामेछाप गोकुलगिा गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 6 3 3 

88 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा भाडाको भवनमा 7 5 2 

89 रामेछाप रामेछाप नपा सरकारी र भाडाको भवनमा 9 9 0 

90 रामेछाप मन्थली नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 14 6 8 

91 रामेछाप िााँडादेवी गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 9 7 2 

92 रामेछाप दोरम्बा गापा सरकारी र भाडाको भवनमा 7 3 4 

93 रामेछाप सनुापती गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 5 3 2 

94 तसन्धलुी दधुौली नपा भाडाको भवनमा 14 6 8 

95 तसन्धलुी वफक्कल गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 6 1 5 

96 तसन्धलुी तीनपाटन गापा भाडाको भवनमा 11 4 7 

97 तसन्धलुी गोलन्जर गापा भाडाको भवनमा 7 7 0 

98 तसन्धलुी कमलामाई नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 14 8 6 

99 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) आफ्नै/सरकारी भवनमा 7 4 3 

100 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा भाडाको भवनमा 5 5 0 

101 तसन्धलुी मररण गापा भाडाको भवनमा 7 0 7 

102 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 8 1 7 

103 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 5 5 0 

104 मकवानपरु थाहा नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 12 8 4 

105 मकवानपरु कैलाश गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 10 8 2 

106 मकवानपरु रास्क्सराि गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 9 9 0 

107 मकवानपरु मनहरी गापा भाडाको भवनमा 9 2 7 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको कायायलय 

सञ्चालन 

वडा 
सङ्ग््या 

वडा कायायलय सञ्चालन 

आफ्नै/ 
सरकारी 
भवनमा 

भाडाको 
भवनमा 

108 मकवानपरु हेटौडा उमनपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 19 11 8 

109 मकवानपरु भीमफेदी गापा भाडाको भवनमा 9 7 2 

110 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 8 3 5 

111 मकवानपरु बकैया गापा सरकारी र भाडाको भवनमा 12 1 11 

112 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) आफ्नै/सरकारी भवनमा 9 3 6 

113 स्चतवन  रािी नपा सरकारी र भाडाको भवनमा 13 5 8 

114 स्चतवन  कातलका नपा भाडाको भवनमा 11 7 4 

115 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा आफ्नै/सरकारी भवनमा 7 6 1 

116 स्चतवन  भरतपरु मनपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 29 26 3 

117 स्चतवन  रत्ननगर नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 16 8 8 

118 स्चतवन  िैरहनी नपा आफ्नै/सरकारी भवनमा 13 7 6 

119 स्चतवन  माडी नपा सरकारी र भाडाको भवनमा 9 3 6 

जम्मा 1121 630 491 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 
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अनसूुची ८० स्थानीय तहमा टेतलफोन सवुवधाको अवस्था 
क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको 
कायायलयमा 

टेतलफोन छ छैन 

वडा 
सङ्ग््या 

टेतलफोन सवुवधा 
भएको वडा कायायलय 

सङ्ग््या 
1 दोलिा गौरीशङ्कर गापा छ 9 1 

2 दोलिा ववग ुगापा छ 8 0 

3 दोलिा कातलन्चोक गापा छ 9 0 

4 दोलिा वैतेर्श्र गापा छैन 8 2 

5 दोलिा स्जरी नपा छ 9 1 

6 दोलिा तामाकोसी गापा छैन 7 0 

7 दोलिा मेलिु गापा छैन 7 0 

8 दोलिा शैलिु गापा छ 8 0 

9 दोलिा भीमेर्श्र नपा छ 9 9 

10 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा छ 5 0 

11 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा छ 7 0 

12 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा छ 8 8 

13 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा छैन 7 0 

14 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा छ 13 1 

15 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा छ 12 0 

16 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा छ 14 1 

17 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा छ 8 4 

18 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा छ 9 1 

19 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) छ 6 0 

20 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खु पािर गापा छ 7 0 

21 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) छ 7 1 

22 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा छ 6 3 

23 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा छैन 5 0 

24 रसवुा  उत्तरगया गापा छैन 5 0 

25 रसवुा  कातलका गापा छ 5 3 

26 रसवुा  नौकुण्ड गापा छ 6 0 

27 धाठदङ रुवी भ्याली गापा छैन 6 0 

28 धाठदङ ितनयाबास गापा छैन 5 0 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको 
कायायलयमा 

टेतलफोन छ छैन 

वडा 
सङ्ग््या 

टेतलफोन सवुवधा 
भएको वडा कायायलय 

सङ्ग््या 
29 धाठदङ गिाजमनुा गापा छैन 7 0 

30 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) छ 7 0 

31 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा छैन 5 0 

32 धाठदङ तनलकण्ि नपा छ 14 0 

33 धाठदङ ज्वालामूिी गापा छैन 7 0 

34 धाठदङ तसद्धलेक गापा छैन 7 0 

35 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा छ 10 3 

36 धाठदङ गजरुी गापा छैन 8 1 

37 धाठदङ गल्छी गापा छ 8 2 

38 धाठदङ थाके्र गापा छ 11 3 

39 धाठदङ धनुीबेंशी नपा छ 9 2 

40 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा छैन 7 0 

41 नवुाकोट  तादी गापा छ 6 0 

42 नवुाकोट  सूययगढी गापा छ 5 0 

43 नवुाकोट  ववदरु नपा छ 13 13 

44 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा छैन 5 0 

45 नवुाकोट  म्यागङ गापा छैन 6 0 

46 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा छ 6 6 

47 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा छैन 13 0 

48 नवुाकोट  तलि ुगापा छ 6 6 

49 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा छैन 5 0 

50 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा छ 8 1 

51 नवुाकोट  ककनी गापा छ 8 0 

52 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा छ 9 7 

53 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा छ 9 9 

54 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा छ 9 8 

55 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा छ 13 13 

56 कािमाण्डौँ टोिा नपा छ 11 11 

57 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा छ 11 0 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको 
कायायलयमा 

टेतलफोन छ छैन 

वडा 
सङ्ग््या 

टेतलफोन सवुवधा 
भएको वडा कायायलय 

सङ्ग््या 
58 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा छ 10 10 

59 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा छ 32 32 

60 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा छ 10 10 

61 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा छ 15 15 

62 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा छ 9 9 

63 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा छ 9 9 

64 भक्तपरु भक्तपरु नपा छ 10 10 

65 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा छ 9 9 

66 भक्तपरु सूययववनायक नपा छ 10 10 

67 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा छ 10 10 

68 लतलतपरु लतलतपरु मनपा छ 29 29 

69 लतलतपरु गोदावरी नपा छ 14 14 

70 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा छैन 5 0 

71 लतलतपरु महाङ्काल गापा छ 6 0 

72 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) छैन 7 0 

73 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा छैन 9 0 

74 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा छैन 10 0 

75 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा छ 12 1 

76 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा छ 14 14 

77 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा छ 12 12 

78 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा छ 13 13 

79 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा छ 9 0 

80 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा छ 11 2 

81 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा छ 12 12 

82 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा छ 6 2 

83 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा छैन 12 0 

84 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा छैन 8 0 

85 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा छैन 7 0 

86 रामेछाप उमाकुण्ड गापा छ 7 0 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको 
कायायलयमा 

टेतलफोन छ छैन 

वडा 
सङ्ग््या 

टेतलफोन सवुवधा 
भएको वडा कायायलय 

सङ्ग््या 
87 रामेछाप गोकुलगिा गापा छैन 6 0 

88 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा छैन 7 0 

89 रामेछाप रामेछाप नपा छ 9 1 

90 रामेछाप मन्थली नपा छ 14 5 

91 रामेछाप िााँडादेवी गापा छ 9 0 

92 रामेछाप दोरम्बा गापा छैन 7 0 

93 रामेछाप सनुापती गापा छैन 5 0 

94 तसन्धलुी दधुौली नपा छ 14 1 

95 तसन्धलुी वफक्कल गापा छैन 6 0 

96 तसन्धलुी तीनपाटन गापा छैन 11 0 

97 तसन्धलुी गोलन्जर गापा छ 7 0 

98 तसन्धलुी कमलामाई नपा छ 14 5 

99 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) छैन 7 0 

100 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा छैन 5 0 

101 तसन्धलुी मररण गापा छैन 7 0 

102 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा छैन 8 0 

103 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा छैन 5 0 

104 मकवानपरु थाहा नपा छ 12 0 

105 मकवानपरु कैलाश गापा छैन 10 0 

106 मकवानपरु रास्क्सराि गापा छैन 9 0 

107 मकवानपरु मनहरी गापा छ 9 9 

108 मकवानपरु हेटौडा उमनपा छ 19 19 

109 मकवानपरु भीमफेदी गापा छ 9 2 

110 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा छैन 8 0 

111 मकवानपरु बकैया गापा छैन 12 2 

112 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) छ 9 2 

113 स्चतवन  रािी नपा छ 13 8 

114 स्चतवन  कातलका नपा छ 11 11 

115 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा छ 7 3 
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क्र. 
सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको 
कायायलयमा 

टेतलफोन छ छैन 

वडा 
सङ्ग््या 

टेतलफोन सवुवधा 
भएको वडा कायायलय 

सङ्ग््या 
116 स्चतवन  भरतपरु मनपा छ 29 26 

117 स्चतवन  रत्ननगर नपा छ 16 16 

118 स्चतवन  िैरहनी नपा छ 13 8 

119 स्चतवन  माडी नपा छ 9 0 

जम्मा 1121 461 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 
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अनसूुची ८१ स्थानीय इमेल र इन्टरनेट सवुवधाको अवस्था 

क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको 
कायायलयमा इमेल र 
इन्टरनटे छ छैन 

वडा 
सङ्ग््या 

इमेल र इन्टरनटे 

भएको वडा कायायलय 
सङ्ग््या 

1 दोलिा गौरीशङ्कर गापा छ 9 2 

2 दोलिा ववग ुगापा छ 8 0 

3 दोलिा कातलन्चोक गापा छ 9 4 

4 दोलिा वैतेर्श्र गापा छ 8 8 

5 दोलिा स्जरी नपा छ 9 9 

6 दोलिा तामाकोसी गापा छ 7 7 

7 दोलिा मेलिु गापा छ 7 3 

8 दोलिा शैलिु गापा छ 8 6 

9 दोलिा भीमेर्श्र नपा छ 9 9 

10 तसन्धपुाल्चोक भोटेकोसी गापा छ 5 3 

11 तसन्धपुाल्चोक जगुल गापा छ 7 6 

12 तसन्धपुाल्चोक पााँचपोिरी थाङपाल गापा छ 8 3 

13 तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगापा छ 7 7 

14 तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नपा छ 13 13 

15 तसन्धपुाल्चोक ईन्िावती गापा छ 12 0 

16 तसन्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी नपा छ 14 14 

17 तसन्धपुाल्चोक बलेफी गापा छ 8 5 

18 तसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नपा छ 9 5 

19 तसन्धपुाल्चोक तत्रपरुासनु्दरी गापा (तसन्धपुाल्चोक) छ 6 0 

20 तसन्धपुाल्चोक तलसङ्ख ुपािर गापा छ 7 5 

21 तसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गापा (तसन्धपुाल्चोक) छ 7 3 

22 रसवुा  गोसाईकुण्ड गापा छ 6 1 

23 रसवुा  आमाछोठदङ्मो गापा छ 5 0 

24 रसवुा  उत्तरगया गापा छ 5 4 

25 रसवुा  कातलका गापा छ 5 5 

26 रसवुा  नौकुण्ड गापा छैन 6 0 

27 धाठदङ रुवी भ्याली गापा छैन 6 0 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको 
कायायलयमा इमेल र 
इन्टरनटे छ छैन 

वडा 
सङ्ग््या 

इमेल र इन्टरनटे 

भएको वडा कायायलय 
सङ्ग््या 

28 धाठदङ ितनयाबास गापा छ 5 3 

29 धाठदङ गिाजमनुा गापा छ 7 3 

30 धाठदङ तत्रपरुासनु्दरी गापा (धाठदङ) छ 7 6 

31 धाठदङ नेत्रावती डबजोङ गापा छ 5 5 

32 धाठदङ तनलकण्ि नपा छ 14 14 

33 धाठदङ ज्वालामूिी गापा छ 7 7 

34 धाठदङ तसद्धलेक गापा छ 7 7 

35 धाठदङ बेनीघाट रोराि गापा छ 10 3 

36 धाठदङ गजरुी गापा छ 8 3 

37 धाठदङ गल्छी गापा छ 8 3 

38 धाठदङ थाके्र गापा छ 11 9 

39 धाठदङ धनुीबेंशी नपा छ 9 6 

40 नवुाकोट  दपु्चेर्श्र गापा छ 7 7 

41 नवुाकोट  तादी गापा छ 6 6 

42 नवुाकोट  सूययगढी गापा छ 5 5 

43 नवुाकोट  ववदरु नपा छ 13 13 

44 नवुाकोट  वकस्पाङ गापा छ 5 1 

45 नवुाकोट  म्यागङ गापा छ 6 1 

46 नवुाकोट  तारकेर्श्र गापा छ 6 6 

47 नवुाकोट  बेलकोटगढी नपा छ 13 8 

48 नवुाकोट  तलि ुगापा छ 6 6 

49 नवुाकोट  पञ्चकन्या गापा छ 5 2 

50 नवुाकोट  स्शवपरुी गापा छ 8 0 

51 नवुाकोट  ककनी गापा छ 8 2 

52 कािमाण्डौँ शङ्खरापरु नपा छ 9 9 

53 कािमाण्डौँ कागेर्श्री मनोहरा नपा छ 9 9 

54 कािमाण्डौँ गोकणेर्श्र नपा छ 9 9 

55 कािमाण्डौँ बढुातनलकण्ि नपा छ 13 13 

56 कािमाण्डौँ टोिा नपा छ 11 11 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको 
कायायलयमा इमेल र 
इन्टरनटे छ छैन 

वडा 
सङ्ग््या 

इमेल र इन्टरनटे 

भएको वडा कायायलय 
सङ्ग््या 

57 कािमाण्डौँ तारकेर्श्र नपा छ 11 11 

58 कािमाण्डौँ नागाजुयन नपा छ 10 10 

59 कािमाण्डौँ कािमाण्डौं मनपा छ 32 32 

60 कािमाण्डौँ कीततयपरु नपा छ 10 10 

61 कािमाण्डौँ चन्िातगरी नपा छ 15 15 

62 कािमाण्डौँ दस्क्षणकाली नपा छ 9 9 

63 भक्तपरु चााँगनुारायण नपा छ 9 9 

64 भक्तपरु भक्तपरु नपा छ 10 10 

65 भक्तपरु मध्यपरु तथमी नपा छ 9 9 

66 भक्तपरु सूययववनायक नपा छ 10 10 

67 लतलतपरु महालक्ष्मी नपा छ 10 9 

68 लतलतपरु लतलतपरु मनपा छ 29 29 

69 लतलतपरु गोदावरी नपा छ 14 14 

70 लतलतपरु कोन्ज्योसोम गापा छ 5 0 

71 लतलतपरु महाङ्काल गापा छ 6 6 

72 लतलतपरु बागमती गापा (लतततपरु) छ 7 2 

73 काभ्रपेलान्चोक चौंरीदेउराली गापा छ 9 2 

74 काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगापा छ 10 0 

75 काभ्रपेलान्चोक मण्डनदेउपरु नपा छ 12 12 

76 काभ्रपेलान्चोक बनेपा नपा छ 14 14 

77 काभ्रपेलान्चोक धतुलिेल नपा छ 12 12 

78 काभ्रपेलान्चोक पााँचिाल नपा छ 13 3 

79 काभ्रपेलान्चोक तेमाल गापा छ 9 9 

80 काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध नपा छ 11 11 

81 काभ्रपेलान्चोक पनौती नपा छ 12 12 

82 काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गापा छ 6 0 

83 काभ्रपेलान्चोक रोशी गापा छ 12 6 

84 काभ्रपेलान्चोक महाभारत गापा छैन 8 0 

85 काभ्रपेलान्चोक िानीिोला गापा छैन 7 0 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको 
कायायलयमा इमेल र 
इन्टरनटे छ छैन 

वडा 
सङ्ग््या 

इमेल र इन्टरनटे 

भएको वडा कायायलय 
सङ्ग््या 

86 रामेछाप उमाकुण्ड गापा छ 7 0 

87 रामेछाप गोकुलगिा गापा छ 6 0 

88 रामेछाप तलि ुतामाकोसी गापा छ 7 5 

89 रामेछाप रामेछाप नपा छ 9 1 

90 रामेछाप मन्थली नपा छ 14 5 

91 रामेछाप िााँडादेवी गापा छ 9 0 

92 रामेछाप दोरम्बा गापा छ 7 2 

93 रामेछाप सनुापती गापा छैन 5 0 

94 तसन्धलुी दधुौली नपा छ 14 13 

95 तसन्धलुी वफक्कल गापा छ 6 0 

96 तसन्धलुी तीनपाटन गापा छ 11 11 

97 तसन्धलुी गोलन्जर गापा छ 7 0 

98 तसन्धलुी कमलामाई नपा छ 14 7 

99 तसन्धलुी सनुकोसी  गापा (तसन्धलुी) छ 7 7 

100 तसन्धलुी घ्याङलेि गापा छ 5 5 

101 तसन्धलुी मररण गापा छ 7 7 

102 तसन्धलुी हररहरपरुगढी गापा छ 8 8 

103 मकवानपरु ईन्िसरोबर गापा छ 5 5 

104 मकवानपरु थाहा नपा छ 12 12 

105 मकवानपरु कैलाश गापा छ 10 5 

106 मकवानपरु रास्क्सराि गापा छ 9 0 

107 मकवानपरु मनहरी गापा छ 9 9 

108 मकवानपरु हेटौडा उमनपा छ 19 19 

109 मकवानपरु भीमफेदी गापा छ 9 3 

110 मकवानपरु मकवानपरुगढी गापा छ 8 5 

111 मकवानपरु बकैया गापा छ 12 2 

112 मकवानपरु बाग्मती  गापा (मकवानपरु) छ 9 3 

113 स्चतवन  रािी नपा छ 13 8 

114 स्चतवन  कातलका नपा छ 11 11 
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क्र. सं. स्जल्ला स्थानीय तहको नाम 

काययपातलकाको 
कायायलयमा इमेल र 
इन्टरनटे छ छैन 

वडा 
सङ्ग््या 

इमेल र इन्टरनटे 

भएको वडा कायायलय 
सङ्ग््या 

115 स्चतवन  ईच्छाकामना गापा छ 7 3 

116 स्चतवन  भरतपरु मनपा छ 29 29 

117 स्चतवन  रत्ननगर नपा छ 16 16 

118 स्चतवन  िैरहनी नपा छ 13 13 

119 स्चतवन  माडी नपा छ 9 9 

जम्मा 1121 788 

स्रोतः स्थानीय तहबाट संकतलत वववरणमा आधाररत 

 
 








