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 संस्थागत तथ्याङ्क सरे्वक्षण फाराम
 

lhNnfsf] gfd M काठमान्डौ  

:yfgLo txsf] gfd : शंखरापरु नगरपालिका  र्वडा नं:............ 
सूचना संकिनकतााको नाम :.................................. 

१ .२ व्यक्तिगत घटना दताा प्रत्यक र्वर्ाको चैत्र अक्तन्तम सम्म को वर्वर्वरण  

 

र्वडा 
नं.  

जन्म  मतृ्य ु वर्वर्वाह  सम्बन्ध वर्वच्छेद  
बसाईसराई  

आएको गएको 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

hDdf       

१.३ सामाक्तजक सरुक्षा कायाक्रम  वर्वर्वरण   रकम रु हजारमा    

र्वडा नम्बर 
 

ज्येष्ठ नागररक एकि मवहिा पणूा अपाङ्ग आंलसक अपाङ्ग बाि सरुक्षा अनदुान दलित र्वगा 
म प ु रकम म रकम म प ु रकम म प ु रकम म प ु रकम म प ु रकम 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

hDdf                  



 

 

 

खण्ड खः आर्थिक र्िकास स्थथर्ि र्ििरण  

 

२.१ प्रावर्वलधक लसपयिुतथा वर्वशेस दक्षता भएका मानर्व संसाधनको  वर्वर्वरण   

 

र्वडा नं. वर्वर्य के्षत्र अनसुार प्रावर्वलधक मानर्व संशाधन 

कृवर् र पश ु ईन्जीलनयररंग  वन मेलडलसन खाध्यप्रसोधन  र्ववकि पत्रकार अन्य जम्मा 
म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

hDdf                  

२.२ सार्वाजलनक पोखरी तथा माछापािन 

पोखरी रहेको स्थान र्वडा पोखरा के्षत्रफि(वर्वघा 
र्वा रोपनी) 

र्वावर्ाक माछा 
उत्पादन ( के.जी.)  

स्र्वालमत्र्व  र्वावर्ाक आम्दालन 
रु  

नगर पालिकामा र्वावर्ाक 
शलु्क रु  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

hDdf       

२.३ लसंचाई सवुर्वधाको उपिब्धता 
लसचाई सवुर्वधा र्वा 
आयोजनाको नाम  

र्वडा नं.  लसचाईको वकलसम  

( सतह, कुिो/नहर, 
लिक्त्टंग, बााँध, 

ट्युर्विे,/बोररंग, पोखरी र्वा 
अन्य ) 

लसचाइको माध्यम 
(कुिो, नहर, पाइप 

आदद ) 

स्रोतको वर्वर्वरण  लसंचाइको 
उपिब्धता  

(र्वरे्भरर र्वा 
मौसमी ) 

लसंक्तचत के्षत्र  
(हेक्टर)  

िाभाक्तन्र्वत 
घराधरुर   (इकाई 

वक.लम. र 
के्षत्रफि) 

पररमाण  

         

         

         

         

         

         

         



 

  

 

२.४ आधलुनक पशपुािन  ) फामा (सम्बन्धी वर्वर्वरण  (  

 
पशपुािन फमा (गाई, 

भैसी, बाख्रा, बंगरु र 
कुखरुा) को नाम 

 

र्वडा 
नम्बर 

 

फमा रहेको ठेगाना 
(स्थान) 

र्वावर्ाक उत्पादन   प्रोपाईटरको नाम  

 

रोजगारी संख्या  

उत्पाददत बस्त ु ईकाई  पररमाण  मवहिा  परुुर्  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

hDdf         

२.५ कृवर् तथा पशसेुर्वासंग सम्बक्तन्धत मानर्व संसाधन (संख्या) 
र्वडा नम्बर व्यर्वसावयक/ अगरु्वा 

कृर्क 
सवक्रय ग्रामीण कृर्ी कायाकताा (जेवटए) सवक्रय ग्रालमण पश ुस्र्वास्थ्य कायाकताा   व्यर्वसावयक नसारी 

संचािक  
     

@     

#     

     

     

^     

&     

*     

     

hDdf     

२.६ कृवर् तथा पश ुसेर्वासंग सम्बक्तन्धत सामदुावयक संस्था तथा समूहको वर्वर्वरण  ) संख्या( 
र्वडा 
नम्बर 

कृर्क समूह पशपुािन समूह व्यर्वसावयक कृवर् 
फमा 

कृवर् सहकारी एग्रोभेट तथा 
वर्वउवर्वजन केन्र 

कोल्ड स्टोर 
तथा रविक 

जैवर्वक तथा कम्पोि 
मि उत्पादन केन्र  

समहु 
संख्या  

सदस्य  समहु 
संख्या  

 

सदस्य  समहु 
संख्या  

;b:o सहकारी 
संख्या  

सदस्य  

म प ु म  प ु म  प ु म  प ु संख्या  संख्या  संख्या  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

hDdf                



 

 

 

२.७ घट्ट, लमि तथा संकिन तथा प्रसोधन सम्बन्धी वर्वर्वरण 

 

र्वडा नम्बर पानी घट्ट संख्या क्तचस्यान केन्र कुटानी, वपसानी र पेिानी (लमि) संख्या संकिन तथा प्रसोधन केन्र वर्वक्री केन्र र्वा कोसेिी घर  
परम्परागत सधुाररएको पानी लमि लडजेि लमि वर्वद्यतु लमि कृवर् जलडबटुी उद्योग 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

hDdf           

 

२.८ उत्पादन तथा सेर्वामूिक उद्योग सम्बन्धी वर्वर्वरण (उद्योग तथा पयाटन) 
 

उद्योगको नाम तथा ठेगाना 
र्वडा नं.  उधोगको 

स्र्वालमत्र्व ( 
सरकारी, 

पक्तब्िक, लनक्तज, 
सहकारी ) 

उद्योगको प्रकार (िघ,ु 

घरेि,ु साना, मफौिा तथा 
ठूिा आदी) 

प्रत्यक्ष रोजगारी जना  उत्पादन हनेु र्वस्त ु

र सेर्वाको नाम 

उत्पाददत र्वस्त ु

र सेर्वा बाट भएको 
बावर्ाक आम्दानी 
(रु हजारमा) 

dlxnf k'?if hDdf 

ठूला         

         

         

मध्यम         

         

         

साना         

         

         

         

घरेल ु         

         

         

         

         

         

         

लघ ु         

         

         

         

         

जम्मा         



 

 

२.९ व्यापार तथा व्यर्वसाय सम्बन्धी वर्वर्वरण (वकराना, मास,ु तरकारी, फिफुि आदी) 
 

व्यापार तथा व्यर्वसाय संचािक 
तथा कम्पनीको नाम 

र्वडा नम्बर व्यापार र व्यर्वसायको 
वकलसम(कोड प्रयोग गने ) 

पसिको प्रकार  व्यापार व्यर्वसायको 
स्र्वालमत्र्व(एकि , साझेदारी र 

सहकारी)  

र्वावर्ाक कारोबार ( 
रु हजारमा)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         
        व्यापार र व्यर्वसायको वकलसम कोडः १ .वकराना र्वा व्यापररक र्वस्त,ु २ .मास ुवर्वक्री केन्र, ३ .तरकारी तथा फिफूि वर्वक्री केन्र, ४ .दधु क्तचस्यान तथा 
वर्वक्री केन्र, ५ .लनमााण सामाग्री, ६ .और्धी पसि र्वा क्तक्िलनक, ७ .ममात सेर्वा केन्र, ८ .इिेक्तक्िकि तथा इिेक्िोलनक्स पसि, ९ .होटेि तथा रेिुरेण्ट, १० .
कपडा तथा फेन्सी 
 

२.१० धालमाक, ऐलतहालसक तथा पयाटकीय स्थि सम्बन्धी वर्वर्वरण 

 

स्थिको नाम र्वडा नं. भौलतक परू्वााधार स्र्वालमत्र्व (लनक्तज, 
पक्तब्िक, 

सामदुावयक) 

वर्वशेर्ता (धालमाक, 

सााँस्कृलतक, ऐलतहालसक, 

पयाटकीयर अन्य _ 

 

बावर्ाक पयाटक 
आगमन संख्या 

सडकको पहुाँच 
पगेुको/नपगेुको 

होटेि 
िज,रेस्टुरेन्ट  

संख्या 

नक्तजको बजार केन्र 
सम्मको दरुी 
(वकलम.) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

२.१० होटेि, ररसोटा, रेिुरेण्ट र होमस्टे सम्बन्धी वर्वर्वरण 

 

 

नाम  

र्वडा नं. स्थान  क्षमता  होटेिको प्रकार 
(आर्वासीय/ररसोटा/होम
स्टे/ रेस्टुरेन्ट/ अन्य )   

होटेिको स्तर ( 
नन स्टार 
/स्टार) 

र्वावर्ाक पयाटक संख्या  

कोठा 
संख्या  

रे्वड 
संख्या  

आन्तररक  र्वाह्य 
वर्वदेशी  

         

         

         

         



 

 

         

         

         

         

         

         

 

 

 २.११ कृवर् बजार तथा हाट बजार सम्बन्धी वर्वर्वरण 

 

कृवर् बजार हाट बजार (कृवर् बजार बाहेक) 
कृवर् बजारस्थिको 

नाम 

र्वडा 
नम्बर 

उपिब्ध प्रमखु 

पूर्वााधारहरु 

हाट बजारस्थिको 
नाम 

र्वडा 
नम्बर 

हाट बजार िाग्ने 

ददन र्वा र्वार 

उपिब्ध प्रमखु 

पूर्वााधा / 

थोक बजार       

       

       

       

       

खुद्रा बजार       

        

       

       

       



 

 

खण्ड गः सामाक्तजक वर्वकास 

३.१. शैक्तक्षक तथा मानर्व संसाधन 
३.१.१ वर्वद्याियको भौलतक अर्वस्था 

 

बाि वर्वकास केन्र 
तथा वर्वद्याियको नाम 

र्वडा 
नम्बर 

भर्वन 
संख्या 

कोठा 
संख्या 

पसु्तकािय 
र अध्ययन 
केन्र ( 
छ/छैन) 

प्रयोगशािा  डेस्क/बे
न्चको 
क्षमता(
जना) 

खेिमैदा
न 

क्षेत्रफि
(र्वगा 
लम.) 

कम्पाउण्ड 
र्वािको 
वकलसम 

(तारर्वार/क
च्ची/पदि/पखाा

ि) 

चपीको 
सवुर्वधा 
छ/छैन  

स्र्वच्छ 
पालन छ 
/छैन _ पिी क

च्ची 
पिी क

च्ची 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

 

३.१.२ तहगत रुपमा वर्वद्यािय (सामदुावयक, संस्थागत, मदरसा, गमु्बा) तथा वर्वद्याथी संख्या 
 

वर्वद्याियको नाम र्वडा 
नम्बर 

वर्वद्याियको 
वकलसम(सामदुायीक/संस्थागत/मदसा 

/गमु्बा ) 

परु्वाप्राथलमक  आधारभतू  माध्यलमक  जम्मा  

 
छात्रा छात्र  जम्मा  छात्रा छात्र  जम्मा  छात्रा छात्र  जम्मा  छात्रा छात्र  जम्मा  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

hDdf               

३.१.३ किेज तथा वर्वद्याथी संख्या 

 

किेज/क्याम्पसको 
नाम 

र्वडा नम्बर संकाय पढाई हनेु तह पढाई हनेु प्रमखु 
वर्वर्यहरु 

वर्वद्याथी संख्या 
छात्रा छात्र जम्मा 

क. अप्रावधिक        

१.        

२.        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ख. प्रावधिक        

१.        

२.        

        

        



 

 

        

        

        

जम्मा        

 

 

 ३.१.४ क्तशक्षक वर्वर्वरण 

 

वर्वद्याियको नाम  र्वडा नं.  वकलसम(सामदुवय
क,संस्थागत, 

मदशाा, गमु्बा ) 

स्र्वीकृत 
दरबन्दी 
संख्या  

कायारत क्तशक्षक 
संख्या   

मवहिा क्तशक्षक संख्या  वर्वर्यगत क्तशक्षक संख्या  

क्तशक्षक  क्तशक्षक  आधारभतू  माध्यलमक  गक्तणत  वर्वज्ञान  अंग्रजेी  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

hDdf           

 

 



 

 

 

#=!=% egf{ b/, lg/Gt/tf b/, lzsfO{ pknAwL b/ 

 

वर्वद्याियको नाम, स्थान र 
वकलसम (सामदुावयक, 

संस्थागत, मदरसार गमु्बा _ 

र्वडा 
नम्बर 

खदु भनाा दर लनरन्तरता दर लसकाई उपिब्धी 
दर 

उलतणा दर 

परु्वा 
प्राथलमक  

आधार
भतु 

माध्यालमक परु्वा 
प्राथलमक  

आधार
भतु 

माध्यालमक कक्षा 
8 

कक्षा
10 

कक्षा 
12 

कक्षा 
8 

कक्षा
10 

कक्षा 
12 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

hDdf              



 

 

३.१.६ वर्वद्याथीको उक्तिरण दर  
वर्वद्याियको नाम स्थान र 
वकलसम ( सामदुावयक, 

सस्थागत, मोदशाा, गमु्बा ) 

र्वडा 
नं.  

जम्मा वर्वद्याथी  आधारभतू 
क्तशक्षा परुा 
गने वर्वद्याथी  

छात्रर्वलृत र्वा 
अन्य सवुर्वधा 
पाउने वर्वद्याथी  

ददर्वा खाजा 
खाना पाउने 
वर्वद्याथी  

कक्षा ९ मा 
प्रावर्वलधक वर्वर्यमा 
भनाा हनेु वर्वद्याथी  

वर्वज्ञान वर्वष्यम 
कक्षा ११ मा 

भनाा हनेु वर्वद्याथी  

छात्र  छात्रा  छात्र  छात्रा  छात्र  छात्रा  छात्र  छात्रा  छात्र  छात्रा  छात्र  छात्रा  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

३.१.७ शैक्तक्षक गणुस्तर सम्बक्तन्ध वर्वर्वरण   

 

वर्वद्याियको नाम, ठेगाना र वकलसम 

र्वडा नं.  अपाङ्ग वर्वद्याथी 
स्रोत कक्षा 

भएको नभएको  

CBEGRA 
कायान्र्वयन ( 
भएको / 
नभएको ) 

एकीकृत 
पाठ्यक्रम 

भएको नभएको  

इन्टरनेट सलुबधा 
भएको नभएको  

छुटै्ट प्रधानाध्यापक 
दरबन्दी भएको 

नभएको  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

३.१.८ बाि मैत्री क्तशक्षा सम्बक्तन्ध वर्वर्वरण   

 

वर्वद्याियको नाम र ठेगाना  

र्वडा नं.  वर्वद्यािय शाक्तन्त क्षेत्र 
कायाान्र्वयन भएको 

नभएको   

वर्वद्यािय सधुार 
योजना अध्यार्वलधक 
भएको नभएको  

बाि क्िब 
गठन भएको 
नभएको  

बाि मैत्री क्तशक्षण वर्वलध 
को प्रयोग भएको नभएको  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

३.१.९ छात्रर्वृक्ति तथा िक्तक्षत सवुर्वधाको वर्वर्वरण   

 

वर्वद्याियको नाम र ठेगाना( वकलसम र तह 
)  

र्वडा नं.  छात्रर्वकृ्ति वकलसम अनसुार  

दलित  अपाङ्ग  छात्रा  वर्वपन्न  जेहेन्दार  अन्य सवुर्वधा  

छात्र   छात्रा  छात्र   छात्रा  छात्र   छात्रा  छात्र   छात्रा  छात्र   छात्रा  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

 

३.२ स्र्वास्थ्य तथा पोर्ण वर्वर्वरण   

३.२.१ स्र्वास्थ्या संस्था वर्वर्वरण   

 

स्र्वास्थ्या संस्थाको 
नाम र ठेगाना  

र्वडा नं.  संस्थाको 
प्रकार 

(कोड 
प्रयोग 
गने)  

स्र्वास्थ्यकमी  शैया 
सं
ख्या  

उपिब्ध सेर्वा तथा सवुर्वधा उपिब्ध छ र्वा छैन  

स्र्वीकृ
त 

दरब
न्दी  

पूलताको 
अब
स्था  

प्रसतुी 
सेर्वा  

ल्यार्व क्तक्ि
लनक  

एक्स 
रे 

सेर्वा  

पररर्वार 
लनयोजन  

खोप 
सेर्वा  

एसीसी 
वट 

पराम
शा 
सेर्वा  

सरुक्तक्ष
त 
मातृ
त्र्व 
सेर्वा  

रि 
संचार 
सेर्वा  

                

                

                

                

                

                

                

 कोडः१.अस्पताि, २ .प्राथलमक स्र्वास्थ्य केन्र, ३ .स्र्वास्थ्य चौकी, ४ .नीक्तज अस्पताि, ५ .आयरेु्वद स्र्वास्थ्य केन्र, ६ .आखा उपचार केन्र, ७ .प्रसतुी 
गहृ, ८ .बाि अस्पताि, ९ .मानलसक अस्पताि, १० .प्राकृलतक क्तचवकत्सािय, ११ .रि संचार केन्र, १२ .एचआइलभ परीक्षण तथा परामशा केन्र, १३ .शहरी 
स्र्वास्थ्य केन्र, १४ .सामदुावयक स्र्वास्थ्य इकाई, १५ .नीक्तज क्तक्िलनक, १६ .क्तशक्षण अस्पताि १७ .फामेसी   १८ .अन्य 

३.२.२ क्तचवकत्सक तथा स्र्वास्थ्यकलमाको वर्वर्वरण   

 

स्र्वास्थ्य संस्थाको नाम र 
ठेगाना  

र्वडा 
नं.  

प्रकार  कायारत स्र्वास्थ्य कलमाको संख्या  

वर्वशेसज्ञ 
क्तचवकत्सक  

सामान्य 
क्तचवकत्सक  

हे.अ.  नसा  अहेर्व अनमी  ल्यार्व 
टेक्तक्नलसयन  

अन्य  अन्य  

            

            

            

            

            

            

            

            

 

३.२.३ खोप तथा पोर्ण सम्बक्तन्ध वर्वर्वरण   

 

र्वडा नं.  बािबालिका संख्या  खोप लिने बािबालिका संख्या  ५ र्वर्ा मलुनका र्वािबालिका  

१ बर्ा 
मलुनका  

२ र्वर्ा 
मलुनका  

५ र्वर्ा 
मलुनका  

लबलसजी  पेन्टाभ्या
िेन्ट  

पोलियो 
तेश्रो  

दादरुा/रु
रे्वरा  

जापालनज 
इन्से्िाइवटस

(जे.ई. )  

बवुि अनगुमन 
गरेका  

र्वडु्डी अनगुमन 
गरेका मध्ये 
कुपोवर्त  

           

           

           

           

           

           



 

 

           

           

           

           

* लडवपटी, हेपलब, वहपवर्व३ 

३.२.५ सरुक्तक्षत माततृ्र्व सम्बन्धी वर्वर्वरण 

 

 

र्वडा नं.  

गत बर्ाको 
गभार्वती/प्रसतुी 
भएका मवहिा 

संख्या 

वट.वट. खोप लिने गभार्वती गभाार्वस्थाको४ 
पटक जााँच 

गराउने गभार्वती 
संख्या 

प्रसतुी भएको आधारमा गभार्वतीको संख्या 
टी.टी. १ 

(पवहिो 
जााँचमा) 

टी.टी. २ 

(पवहिो खोप 
लिएको एक 
मवहना पलछ) 

स्र्वास्थ्या 
संस्थामा  

दक्ष 
स्र्वास्थ्यकलमाको 

सहयोगमा  

स्र्वास्थ्य क्रलमको 
अनपुक्तस्थलतमा घरमा  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 hDdf       

 

३.२.७ सरुक्तक्षत माततृ्र्व सम्बन्धी वर्वर्वरण 

 

 

र्वडा 
नं. + 

गभाार्वस्था/प्रसतुी 
अर्वस्था/सतु्केरी 

पलछको ६ हप्ता लभत्र 
मतृ्य ुभएका मवहिा 

जीवर्वत 
नर्वजात 
क्तशश ु 
संख्या  

मतृ 
जन्म 
नर्वजात 
क्तशश ु
संख्या  

जन्मेको २८ 
ददनलभत्र मतृ्य ु
भएका नर्वजात 

क्तशश ु

१५–५९ 

बर्ाका 
मवहिाको 
संख्या 

पररर्वार लनयोजनको साधन प्रयोग 

गने 

मवहिा स्र्वास्थ्य 
स्र्वयमसेवर्वका 

संख्या  मवहिा  परुुर्  

स्थायी  अस्थायी  स्थायी  अस्थायी  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 hDdf          

 

 



 

 

 

३.२.९ नगरपार्िका र्ित्रमा देखा परेका प्रमुख रोग र र्िनको उपचारसम्बन्धी र्ििरण 

 

क्र.सं. रोगको नाम रोगी/वर्वरामी 
संख्या  

उपचार भएको 
संख््या  

फिोअफ गरेको 
संख्या  

ररफर गरेको 
संख्या  

मतृ्य ुभएको 
संख्या  

१ धनमोधनया      

२ झाडा पखाला      

३ मलेररया      

४ कालाजार      

५ क्षय रोग (रिवी)      

६ कुष्ठ रोग      

७ रक्तचाप      

८ मुिु रोग      

९ ग्यास्िीक÷अल्सर      

१० पक्षघात      

११ एचआइधि एड्स      

१२ क्यान्सर      

१३ मिुमेह (धचनी रोग)      

१४ दम (स्वासप्रश्वास)      

१५ प्रसुतीजन्य रोग      

१६ अन्य ..............      

 जम्मा      

नोट – स्र्वास्थ्य संस्थामा सरै्वभन्दा र्वढी आएका १० र्वटा रोगहरुको नाम क्रमशः िेख्न े(रोगको नाम सूची राख्न)े 
 

३.३ यरु्वा तथा खेिकुद र मनोरञ्जन 

३.३.१ खेिमैदान, पाका , वपकलनक स्थि तथा मनोरन्जनस्थि सम्र्वन्धी  वर्वर्वरण 

 

र्वडा नं.  स्थिको नाम  उपयोग(१.खेिकुद, 

२. प्रदाशनी, ३. 
मनोरञ्जन, 

४. वपकलनक) 

क्षेत्रफि÷आकार 

(र्वगा लम.) 
स्र्वालमत्र्व ( 
सरकारी, 

सामदुावयक, लनजी, 
पक्तब्िक लि. 
र्वा अन्य) 

आम्दानी 
(र्वावर्ाक 

रु) 

सेर्वाग्राही÷
आगन्तकु 

संख्या (बावर्ाक) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

 

३.३.२ व्यािसार्िक खेिाडीको र्ििरण 

 

र्वडा 
नम्बर 

खेिाडीको नाम लिङ्ग उमेर खेिको नाम  खेिाडीको स्तर 
(राविय,क्षेत्रीय, क्तजल्िा) 

` 

पाएको सम्मान र्वा 
परुसकार  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

३.३.२ मुख्य चाड, पिि िथा मेिा जात्रा सम्बन्धी र्ििरण 

 

र्वडा नं.  मनाइने चाडपर्वाा, जात्र र मेिा  स्थान  मनाउने समय  मखु्य वर्वशेसता ( धालमाक 
ऐलतहालसक, मनोरंजन) 

कैवफयत  

    
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

खण्ड ४: भौलतक पूर्वााधार क्तस्थलत वर्वर्वरण 

४.१ सडक मागा 
र्वडा नं.  सडकको नाम  जोलडने र्वस्तीहरु  िम्बाई  प्रकार( कच्ची,गराभेि, 

कािोपते्र) 
िाभाक्तन्र्वत 
जनसंख्या  देक्तख  सम्म  

       

       

    

 

   

       

       

       

       

       

       

       

४.१ पैदि मागा 
र्वडा नं. पैदि मागाको  नाम  जोलडने र्वस्तीहरु  िम्बाई  िाभाक्तन्र्वत जनसंख्या  

b]lv ;Dd 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

४.२ पिु तथा पिेुसा 
 

र्वडा 
नम्बर 

पिुको नाम  पिु भएको 
खोिा र्वा 

खोक्तल्सको नाम  

जोलडने र्वस्तीहरु  प्रकार(झोिुंग/े 
काठे/िस ्पदि 

िम्बई 
लम। 

अर्वस्था 
(राम्रो/क्तजणा/दठ

कै) 

लनलमात साि  

b]lv ;Dd 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

४.३ सरकारी भर्वन 
र्वडा नं.  भर्वनको नाम  भर्वन भएको टोिको  

नाम  

कायााियको नाम  क्षेत्रफि(र्वगा लम.) अर्वस्था(राम्रो/दठ
कै/ क्तजणा) 

जम्मा 
 

भर्वन  

       

       

       

       

       

       

       

       

४.३ सार्वाजलनक तथा सामदुावयक भर्वन 
र्वडा नं.  भर्वनको नाम  भर्वन भएको 

टोिको  नाम  

के  काममा प्रयोग 
भइरहेकोछ? 

क्षेत्रफि (र्वगा मी.) अर्वस्था(राम्रो/
दठकै/ क्तजणा) 

िाभाक्तन्र्वत 
घरधरुी जग्गा भर्वन 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

खण्ड ५:   र्वन, जैवर्वक वर्ववर्वधता तथा र्वातार्वरण 

५.१ र्वनको वर्वर्वरण 

र्वडा नं. बनको वकलसम  समेटेको 
घरधरुी  

बनको नाम  क्षेत्रफि 
हेक्टर 

संक्तचलत 
दर(क्य.ुम.ु/

हे ) 

र्वन पैदार्वरको बावर्ाक उत्पादन 

काठ 
(क्यू.वफ.) 

दाउरा 
(भारी) 

जलडबटुी (केजी) 

! राधिय        

सामुदाधयक        

साझेदारी        

धनजी        

कवुधलयती        

िार्मिक        

@ राधिय        

सामुदाधयक        

साझेदारी        

धनजी        

कवुधलयती        

िार्मिक        



 

 

नोटः जलडबटुी भन्नािे काठ, दाउरा र स्याउिा बाहेक अन्य र्वन पैदार्वर जस्तैः जरा, पात, फि, फूि, खोटो, रस, चोप, 

कोया, वर्वया, भरु्वा आदी बझु्न ुपदाछ । 

५.२ जलडबटुीको वर्वर्वरण 

 

जलडबटुीको नाम र्वनको नाम र्वडा नं. उत्पादन (के.क्तज.) र्वावर्ाक आम्दालन(रु 
हजारमा) 

र्वावर्ाक राजस्र्व संकिन(रु 
हजारमा) 

      

      

      

      

      

      

      

जम्मा      

५.३ राविय लनकुञ्ज, आरक्ष र मध्यर्वती तथा संरक्तक्षत क्षते्र 

 

राविय लनकुञ्ज, आरक्ष, र संरक्तक्षत 

क्षेत्रको नाम 

समेवटएका 
र्वडाहरु  

जम्मा क्षेत्रफि र्वगा 
वक.लम.  

मध्यर्वती क्षेत्रको 
क्षेत्रफि(र्वगा वक. 

लम.) 

संरक्तक्षत र मध्येर्वलता क्षेत्रमा 
पने घरधरुी  

!=     

@=     

     

     

     

     

     

     

     

hDdf     



 

 

५.३ चरन क्षेत्र 

र्वडा नम्बर चरन क्षेत्रको नाम चरन हनेु स्थान क्षेत्रफि (र्व.वक.लम.) चरन व्यर्वस्थापन प्रणािी 
(घमु्ती, चक्िाबन्दी, सामान्य) 

     

     

     

     

     

     

     

     

hDdf     

५.५ वर्वपद जोक्तखम तथा व्यर्वस्थापन 

५.५.१ जोक्तखमयिु (संरे्वदनक्तशि) स्थानमा र्वसोर्वास गरेका पररर्वार वर्वर्वरण 

र्वडा नम्बर जोक्तखमयिु स्थान घर धरुी संख्या  
पवहरो नदद कटान  बाढी  अलत भीरािो  अन्य  जम्मा  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

५.५.२ र्िपदबाट मानिीि क्षिी 

 

र्वडा 
नम्बर 

आगिागी बाढी पवहरो क्तशतिहर रोग/महामा
री  

सपादस  जंगिी जनार्वर 
बाट क्षेती  

भकूम्प   अन्य  

मतृ्य ु घाईते मतृ्य ु घाईते मतृ्य ु घाईते मतृ्य ु घाईते मतृ्य ु घाईते मतृ्य ु घाईते मतृ्य ु घाईते मतृ्य ु घाईते मतृ्य ुघाईते 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

hDdf                   



 

 

५.५.३ र्िपदको र्कर्सम अनुसार जोस्खमको समि(मर्िना उले्लख गनुििोस्) 

र्वडा नं.  वर्वपद अनसुार जोक्तखमको समय (मवहना उल्िेख गनुाहोस ) 
आगिागी बाढी पवहरो क्तशतिहर रोग/महामारी  सपादस  जंगिी जनार्वर बाट क्षेती  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

hDdf        

 
 

५.५.४ र्िपदको असरर्ििरण 

 

क्षलत वर्वर्वरण  वर्वपदको क्षेत्र अनसुार क्षलत वर्वर्वरण  

र्वडा 
नं.  

घरगोठ  पशपंुक्षी  बालि र जग्गा जलमन  अन्य क्षलत  

पररर्वार क्षलत रकम 
(रु.) 

पररर्वार क्षलत रकम 
(रु.) 

पररर्वार क्षलत रकम 
(रु.) 

पररर्वार क्षलत रकम 
(रु.) 

आगलागी          

बाढी डुवान          

पधहरो          

धितलहर          

रोग माहामारी          

सपिको िोकाइ          

िूकम्प          

जंगली जनावरबाि          

क्षती 
         

अन्य          

५.५.५ र्िपदबाट क्षर्ि साििजर्नक संरचना िथा पूिािधार  ( गि १ बर्िको असरको आधारमा) 

 

क्षलत वर्वर्वरण 

 

वर्वपदको क्षेत्र अनसार क्षलत वर्वर्वरण 

र्वडा 
नं. 

वर्वद्यािय पिु पिेुसा बाटोघाटो कूिो नहर, खानेपानी अन्य 

संख्या क्षलत रकम संख्या क्षलत रकम संख्या क्षलत रकम संख्या क्षलत रकम संख्या  क्षलत रकम 

बाढी डुवान            

पधहरो            

िूकम्प            

जंगली जनावरको 

क्षती 

           

अन्य            

जम्मा            

५.६.१ संरक्तक्षत पानीमहुान, जमीन र भौलतक संरचना (नाम, स्थान, क्षेत्रफि) 



 

 

 

संरक्तक्षत पानीमहुान, जमीन र भौलतक संरचनाको 
नाम 

 

र्वडा 
नम्बर 

रहेको स्थान संरक्तक्षत पानी महुान, जमीन, खेतर्वारी र संरचना 
ईकाई  पररमाण  

संरधक्षत पानी मुहान   हेक्िर  

     

     

     

नदी धनयन्रण तथा उकासबाि संरधक्षत के्षरको नाम     

     

     

     

संरधक्षत खेतवारीको के्षरफल     

     

     

धिरालो रोकथाम तथा संरधक्षत संरचना     

     

     

संरधक्षत गल्छी र पधहरो   
;+Vof 

 

संरधक्षत पानीमुहान, जमीन र िौधतक संरचनाको नाम     

     

खण्ड ६ : संस्थागत वर्वकास वर्वर्वरण 

६.१ गाउाँपालिका/नगरपालिका, सरकारी कायाािय तथा लनकायहरु 

क्र.स. सरकारी कायाािय नाम स्थान र्वाडा नं. जनशक्ति (जना) कायाक्षेत्र 

१. स्थानीय तह      

 गाउँपाधलका÷

नगरपाधलका 

     

 वडा कायािलय      

       

२. स्वास््य संस्थाहरु      

 अस्पताल      

 प्राथधमक स्वास््य केन्द्र      

 स्वास््य चौकी      

 उप स्वास््य चौकी      

       

३. कृधि      

       

       



 

 

क्र.स. सरकारी कायाािय नाम स्थान र्वाडा नं. जनशक्ति (जना) कायाक्षेत्र 

४ पिु सेवा      

       

       

५ हुलाक      

       

६ वन      

७ प्रहरी कायािलय      

 धजल्ला÷प्रदेि      

 इलाका      

 चौकी      

       

८. अन्य कायािलयहरु      

       

९. सरकारी स्वाधमत्वका      

       

 

६.२ समदुायमा आधाररत संस्था वर्वर्वरण 

६.२.१ सामदुावयक संस्था वर्वर्वरण 

 

र्वडा 
नम्बर 

सामदुावयक संस्थाको संख्या 
सामदुावयक 

संस्था  

कृर्क 
समहु  

र्वन 
समहु  

सहका
री 
संस्था  

गैसस र्वा 
क्िब  

परम्परागत समहु 
(र्वडघर, गदुठ, 
भेजा) 

आमा 
समूह  

नागररक 
सचेत
ना 
केन्र  

टोि सधुार 
सलमलत / 
टोि वर्वकास 
संस्था  

उधमी 
समहु  

अन्य  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

hDdf            

 

६.२.२ आमा मवहिा समूह तथा परम्परागत समूहको वर्वर्वरण 
समूह, संस्था संजािको नाम र 
ठेगना 

र्वडा नं. समहुमा आर्वि पररर्वार तथा सदस्य वर्वर्वरण   र्वचत 
रकम  

िगानी 
रकम 
रु  

िगानीको मखु्य क्षेत्र  

सदस्य संख्या  समेवटएको पररर्वार  

मवहिा परुुर्  जम्मा  दलित  जनजालत  अन्य  जम्मा  

आमा तथा मवहिा            

            

            

            

            

परम्परागत समूह            

            

            



 

 

            

कृिक तथा उद्यमी समूह            

 बचत समूह             

अन्य             

 

 

६.२.३ नागररक सचेतना केन्र र टोि वर्वकास संस्थाको वर्वर्वरण 

समूह, संस्था संजािको नाम र 
ठेगना 

र्वडा नं. समहुमा आर्वि पररर्वार तथा सदस्य वर्वर्वरण   र्वचत 
रकम  

िगानी 
रकम रु  

िगानीको 
मखु्य क्षेत्र  सदस्य संख्या  समेवटएको पररर्वार  

मवहिा परुुर्  मवहिा परुुर्  मवहिा परुुर्  मवहिा 
िोल धवकास संस्था            

            

            

            

            

            

            

नागररक सचेतना केन्द्र            

            

            

            

            

नागररक मंच            

            

            

            

 

 

 

६.२.४ कृर्क तथा उद्यमी तथा बचत समूहको वर्वर्वरण 
 

कृर्क, उद्यमी तथा बचत 

समूह र संस्था नाम र 
ठेगाना 

र्वडा 
नम्बर 

समहुमा आर्वि पररर्वार तथा सदस्य वर्वर्वरण   र्वचत 
रकम  

िगानी 
रकम रु  

िगानीको मखु्य 
क्षेत्र  सदस्य संख्या  समेवटएको पररर्वार  

मवहिा परुुर्  मवहिा परुुर्  मवहिा अन्य जम्मा 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

६.२.५बाक्तणज्य र्वैंक, वर्वकास रै्वक, वर्विीय संस्था, िघ ुवर्वि तथा सहकारी संस्था सम्बन्धी वर्वर्वरण 
क्र.सं. बैंक तथा सहकारी संस्थाको नाम र ठेगाना र्वडा नं.  र्वावर्ाक कारोबार 

रकम रु हजारमा  

िगानी रकम रु   िगानीको मखु्य क्षेत्र  

क. वाधणज्य वैंक     

      

      

ख. धवकास वैंक     

      

      

ग. धवत्तीय संस्था     

      

      

घ. लघ ुधवत्त संस्था     

      

      

ङ. सहकारी संस्था     

      

 

 ६.२.६ गैर सरकारी संस्था सम्बन्धी वर्वर्वरण 

 

गैससको नाम र ठेगाना समेटेको 
क्षेत्र 

र्वावर्ाक बजेट 

रु  

वर्वर्यगत क्षेत्र  जनशक्ति 
संख्या  

सहयोगी वर्वकास साझेदारको नाम  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

६.२.७ गाउाँपालिका/नगरपालिकाकोआय वर्वर्वरण 

 
आय शीर्ाक 
 

गत र्वर्ा (रु. हजारमा) चाि ुर्वर्ा (रु हजारमा) 
अनमुालनत र्वास्तवर्वक अनमुालनत 

िुरु मौज्दात    

घरजग्गा कर    

मालपोत वा िूधमकर    

हािवजार पसल कर    

सवारी सािन कर    

मनोरञ्जन कर    

वहाल धविौरी    

धवज्ञापन कर    



 

 

व्यवसाय कर    

व्यवसाधयक धिधडयो कर    

प्राकृधतक स्रोत उपयोग कर    

सेवा िुल्क    

 

 

आय शीर्ाक 
 

गत र्वर्ा (रु. हजारमा) चाि ुर्वर्ा (रु हजारमा) 
अनमुालनत र्वास्तवर्वक अनमुालनत 

दस्तुर    

धवक्री आय    

दण्ड जररवाना    

अन्य आय    

स्रोत उपयोग वाँडफाँड    

प्रदेि अनुदान :    

धवत्तीय समानीकरण अनुदान    

सिति अनुदान    

धविेि अनुदान    

समपुरक अनुदान    

संघीय अनुदान ः     

धवत्तीय समानीकरण अनुदान    

सिति अनुदान    

धविेि अनुदान    

समपुरक अनुदान    

जम्मा आय    

 


