
 

 

वडाको परिचय 

• कर्ााली प्रदेशको िाजधानीका रुपमा िहेको यस वीिेन्द्रनगि नगिपाललको स्थापना 
वव.स. २०३३ सालमा सुरे्खत उपत्यका लित्र पने कटकुवा गोठीकाांडा ि जवुाटा 
गाांउपञ्चायतलाई लमलाई वीिेन्द्रनगि नगिपञ्चायतका रुपमा िएकोमा 
नगिपाललकाको लसमाना हेिफेिका क्रममा साववक लाटीकोइली गा.वव.स. ि जवुाटा 
गा.वव.स. समेत गािी लाटीकोईली १ लाई वीिेन्द्रनगि नगिपाललका वडा नां. १३ ि 
जवुाटा १ लाई वीिेन्द्रनगि नगिपाललका वडा नां. २१ वनाइएकोमा नेपाल सिकािको 
लमतत २०७३/११/२७ को तनर्ाय अनुसाि साववक वीिेन्द्रनगि नगिपाललका वडा नां. १३ 
ि २१ लमलाइ हालको वीिेन्द्रनगि नगिपाललका वडा नां. ११ िहेको छ । वीिेन्द्रनगि 
नगिपाललका वडा नां. ११ को पूवा तफा  किैर्खोला झुप्रार्खोला हुांदै िेिी नदद पश्चचम 
तफा  नेवािे र्खोला  उत्ति तफा  वस्तीपुि सारुटोल चािकुने लसमानामा फैललएको छ । 
यस वडाको धेिै िूिाग जांगल के्षत्रले ओगटेको छ। यस वडामा बाहुन के्षत्री ि 
दललतहरुको वाहुल्यता िहेको ि यस वडामा जनजाती िाजी मुश्स्लम का साथै वादी 
जातीको समेत बसोवास िहेको छ  

• जनसांख्या  

• मदहला -४४१६ 

• पुरुष-४५२२ 

• जम्मा ८९३८ जना  

• घिधुिी २२६५ 

वडावाट िए गिेका क्षेत्रगत प्रगतत 

• वडा उज्यालो कायाक्रम अन्द्तगात प्रत्येक वस्ती ि सडकहरुमा सडक ववत्त जोडडएकोमा 
वस्ती नै उज्यालो िएको ।  



• वेमौसमी तिकािी उत्पादनका लागग एक घि एक टनेलको अवधािर्ा पुिा गना ५७ 
घि परिवािलाइ प्लाश्टटक ववतिर् गरिएको । 

• सिसफाई अलियान अन्द्तगात वडामा िहेका सम्पूर्ा टोलमा तनशुल्क रुपमा दैतनक 
फोहि सांकलन गिी व्यवस्थापन गिेको । 

• ववपन्द्न परिवाि मध्ये अतत ववपन्द्न एक परिवािलाइ लसलाइ मेलशन ववतिर् 

• िानीवेल श्रध्दाञ्जली जानेवाटोमा कलिटा ि र्खानेपानी तथा लसांचाइका लागग कुवा 
तनमाार् 

• नािार्खोलामा तटवन्द्ध ।  

• अमतृडााँडा लक्ष्मी शाहीको घि पदहिोको जोखर्खममा पिेकोले उक्त स्थानमा तटवन्द्ध 
गिी जोखर्खम न्द्युतनकिर् गरिएको ।  

• ११ नां. वडा कायाालय ि लि एण्ड होप सांस्थाको सह लगानीमा शाश्न्द्तनगि झुप्राका 
ववपन्द्न वगा तथा वादी समूदायका वालवाललकालाइ झुप्रादेखर्ख धुललयाववट सम्म पठन 
पाठनका लागग आवत जावत गना तनशुल्क यातायातको व्यवस्था गरिएको । 

• गाडी र्खरिद नहुाँदा सम्म गाडीमा लाग्ने इन्द्धन वडा कायाालयवाट व्यहोरिएको ।  

• चािकुने सालघािी , शाश्न्द्तनगि झुप्रा ि लशवशश्क्त टोलमा र्खानेपानीको व्यवस्थापन 
गरिएको । 

• ववलिन्द्न चोकहरुमा उज्यालो व्यवस्थापन गना सेलाि वत्ती जडान िएको ।  

आ.व. २०७८/०७९को योजनाको प्रगतत ववविर् 

• पक्की नाला  ४८९ लमटि 

• कच्चीनाला  ३२१० लमटि 

• ग्रावेल  २९९६ लमटि(लुज ि िोललङ्ग) 

• स्लाव  ३ 



• िवन  ३  

 


