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सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका 

༄༅།།ཤོད་རོང་འོ་མའི་མཚོའི་གོང་སྡེ་སི་ཁྱབ་ལྷན་ཁང་། 
नगरकार्यपाललकाको कार्ायलर् 

सल्लेरी,सोलखुमु्ब ु

१ नं प्रदशे नेपाल 

                                                                                                                             

मन्तव्य : 

पोषण मालनसको लवकासको लालग अपररहार्य तत्व हो । र्सको अभावमा मालनसको भौलतक एवं मानलसक लवकास स्वाभालवक 

रुपमा हुन सक्दनै । मानव जीवनलाई स्वस््र्कर रुपमा अलि बढाउने आधारशीला पलन पोषण नै हो । पोषणको र्स्तो महत्त्वलाई 

ध्र्ानमा राखी सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकाका नागररकहरु लवशेषत: वालवाललका, गभयवती र सतु्केरी मलहलाको पोषण अवस्थामा 

गणुात्मक पररवतयन ल्र्ाउन लिर्ालशल छ । र्सका लालग समर् समर्मा नागररकहरुको पोषणको अवस्थाको आकलन गनय जरुरी 

हुन्छ । र्सै लसललसलमा आलथयक वषय २०७५/०७६ को  र्ो पोषण पार्श्यलित्र (Nutrition Profile) तर्ार गने जमको गररएको हो 

। र्स पोषण पार्श्यलित्रमा समेलिएका सिूनाहरु नगरको नीलत तजुयमा , वालषयक कार्यिम तजुयमा तथा लिर्ाकलाप लनधायरण गरी 

कार्ायन्वर्न गनय सहार्क लसद्ध हुने मैले लवर्श्ास ललएको छु । नगरको पोषणको अवस्थालाई अध्र्ावलधक गनय पोषण पाश्र्वलित्र 

वनाउने कार्यलाई लनरन्तरता लदइने छ । अन्त्र्मा, प्रस्ततु नगर स्तरीर् पोषण पाश्र्वलित्र पलुस्तका सरकारी लनकार्, रालरिर्-

अन्तरायलरिर् संि-संस्था तथा स्वतन्त्र अध्र्ेताहरु समेतलाई फलदार्ी हुने लवर्श्ास ललएको छु । र्स पोषण पार्श्यलित्र  तर्ारीका 

लालग आवश्र्क  त्र्ाङ संकलनमा सहभागी स्वास््र्कमी र मलहला स्वास््र् स्वर्म सेलवका  लगार्त र्स पलुस्तका तर्ारीमा  

संलग्न सबै कमयिारीहरुलाई धन्र्वाद लदन िाहन्छु । 

                                                                                                                        …………………. 

                                                                                                                          नाम्गेल जाङब ुशेपाय 

                                                                                                                                   नगर प्रमखु 
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Abbreviation 

∙NDHS -National demography Health survey 

∙HMIS -Health Management information system 

∙DHS2 -District Health System 2 

∙CHSB  -Community Health Score Board 

∙ SATH -Self Applied Technique for Quality Health 

∙ANC  -Antenatal care 

∙PNC -Post natal care 

∙BCG -Bacille Calmette Guerin 

∙DPT-Diptheria pertussis and Tetanus 

∙Hib - Haemophilus influenza Type b 

∙HepB -Hepatitis B 

∙MR -Measles and Rubella 

∙MUAC- Mid uper arm circumference 
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                                                             साराांश                                                         

 पोषण सम्बलन्ध सभे तथा त्र्ांक संकलन पश्चात प्राप्त जनसालंयर्क लववरण अनुसार  र्स नगरपाललका लभत्र  जम्मा िरधरुी संयर्ा ५४३८ पाइएको 

छ।  लब .स २०६८ सालको जनगणनालाई हदेाय खरेी केलह  मात्रा मा िरधरुी संयर्ा ििेको दलेखन्छ जस्मा जम्मा िरधरुी संयर्ा ५८७४ रहकेो लथर्ो । 

सोलह अनुरुप  जनसंङयर्ाको आकारलाई लवशे्लषण  गदाय मलहलाको संयर्ा १३११२ र परुुषको संयर्ा १३४९२  गरर  जम्मा कुल जनसंयर्ा 

२६६०४ रहकेो छ । र्द्यपी  हाल बसोबास गन े कुल जनासंयर्ा २३९२४ तथा अन्र्न्त्र बसोबास गन े संयर्ा २६८० रहकेो छ । जनु कुल 

जनसंयर्ाको १० प्रलतशत हो । सवेक्षण अनुसार सबै भन्दा  धरैे  जनसंयर्ा भएको वाडय ११ लतङला हो भने  कम जनसंयर्ा भएको  वाडय न ं६   ( 

११५५) र वाडय न ं२ बनेी  ( ११६०)  रहकेो छ । जसमध्रे्  धेरै अन्र्न्त्र बसोबास गनेको संयर्ा वाडय न. ९ गोराखानी  मा पाएको छ  (लगभग ७८४ 

)  । २०६८ को जनगणना अनुसार मलहलाको संयर्ा १२९४० र परुुष ११३८३ गरर जम्मा जनसंयर्ा २४३२३ रहकेो लथर्ो । सभके्षण अनसुार कुल 

जनसंयर्ामा ८.६  प्रलतशत साथै परुुष  लगभग १५.६३  प्रलतशत र मलहलामा १.३१ प्रलतशत वलृद्ध भएको दलेखन्छ । प्राप्त त्र्ांकलाई जातीर् 

अनुसार हदेाय सबै भन्दा धेरै जनजालत      ( ४२७१ िरधरुी ) र  कम संयर्ामा रहकेो जालत दललत ( ४५७ िरधरुी ) रहकेो छ । सोही सभे अनसुार कुल 

िरधरुी लभत्र  लहन्द ुधमय मान्ने २८२८ , बौद्ध धमय मान्न े२५८६ र न्र्नू रुपमा लिलस्िर्न धमय मान्ने २४ िरधरुी रहकेो छ । 

      वाडयस्तरीर् रुपमा सम्पन्न भएको सभे तथा त्र्ांक सङकलन बाि उमरे अनुसार जनसांलयर्क लववरण  लाई  लवशे्लषण गदाय कुल  ० दलेख ११ 

मलहना सम्मको बालबाललकाहरुको संयर्ा ३८८ रहकेो छ जनु कुल जनसंयर्ाको १.४५ प्रलतशत हो l  उक्त उमरेका बालबाललकाहरुको संयर्ा 

सबैभन्दा धरैे लतङलामा  (७५)  र केरंुग (७४) रहकेो छ भने सबै भन्दा कम तामाखानी (१८ ) रहकेो त्र्ांक प्राप्त भएको छ । सोलह अनुरुप ० दलेख 

१५ मलहना सम्मका वा पणूय खोप  पाउने बालबाललकाहरुको अलधक  संयर्ा केरुङमा ( ८३) तथा न्र्नुतम संयर्ामा गोराखानी ( २३) रहकेो 

सभेक्षणले दखेाएको छ ।  १६ मलहना दलेख २३ मलहना सम्म वा पणूय खोप ललईसकेका जम्मा बालाबाललककको  संयर्ा  २८९ रहकेो छ । जम्मा २ 

वषाय मलुनका बालबाललकाहरुको संयर्ा ६६४ मध्रे् उक्त उमरेका संयर्ा केरुङ १२६ जना , लतङला १२३ जना र कम संयर्ामा वाडय नं ६  ( ३८ जना 

) रहकेो छ । कुल जनसंयर्ाको २.५ प्रलतशत बालबाललकाहरु २ वषय मलुनका छन ्। प्राप्त त्र्ांक बाि ० दलेख ५ वषय सम्मका बालबाललकाहरुको 

संयर्ा जम्मा १६७१ जना रहकेो रहकेो छ । उक्त संयर्ा कुल जनसंयर्ाको  लगभग ६.९ प्रलतशत हुन आँउछ । 

  लकशोरलकशोरीहरुको  ( १० -१९ बषय ) जम्म्मा संयर्ा ३१९१  (  कुल जनसंयर्ाको लगभग १२ प्रलतशत )  मध्रे् लतङलामा उच्ि संयर्ामा ( 

८८५ )  रहकेो छ । जनु जम्मा लकशोरलकशोरीको संयर्ाको २७.७ प्रलतशत रहकेो सभेक्षण बाि प्राप्त भएको छ भने कम संयर्ामा वाडय नं ४ मा ८५ 

जना रहकेो छ । र्ौन तथा प्रजनन उमेर समहूका  ( १५-४९ वषय) जम्मा संयर्ा ६९८३ जना   ( २६.२४ प्रलतशत ) मा लतङला १२६८ जना  ,केरुङ  

१०१८ जना र कम  संयर्ामा बनेीमा  ( ३३५ जना ) रहकेो छ । त्र्सैगरी र्स नगरपाललका अन्तगयत ९८२ संयर्ामा ७० वषय मालथका जेष्ठ 

नागररकहरु रहकेो छ । सभेक्षण अबलध सम्म जम्मा र्ौन तथा प्रजनन उमेर समहूलभत्रका ७ प्रलतशत ( ४८६ जना ) मलहलाहरु गभयवती  रहकेो छ । 

जहाँ लतङलामा उच्ि संयर्ा  १०८ र केरंुग ९२ जना रहकेो छ । शाररररक , मानलसक तथा संवेगात्मक रुपल ेअसक्त वा अपाङगहरुको संयर्ा ९५ 

जना ( ०.३५ %) मध्र्े  लतङलामा १८ र केरुङमा १० जना रहकेो छ भने बनेीमा शनु्र्  संयर्ामा रहकेो छ । 

र्स नगरपाललका  अन्तगयत जम्मा ९ विा स्वास््र् संस्था मध्रे्  ५ विा स्वस््र् संस्थामा बलथिंग सेन्िर संिालनमा रहकेो छ । पोषण सम्बलन्ध सभ े

तथा त्र्ांक संकलन बाि प्राप्त  २ बषय मलुनका बालवाललकाहरुको संयर्ा ६७२  मध्रे् मलहला ३४० र परुुष ३३२ जना रहकेो छ भने उक्त संयर्ा 

लभत्र जम्मा १२० जना ६ मलहना  मलुनका बालबाललकाहरु रहकेो छ । उक्त उमेरसमहुमा  ३० ( ४.५% ) जना बालबाललकाहरु कुपोलषत भएको 

पाइन्छ  तीमध्र्े केरुङ र िालक्सन्दमुा  सबै भन्दा धेरै संयर्ामा  ७ जना ,   ७  जना , गामाय ६  जना , लतङला ३ जना र िाप्िीङ २ जना रहकेो मध्र् े

कडा कुपोलषत िालक्सन्द ु२ गामाय २ ,  दोपुय र सल्लरेी १ / १ गरर जम्मा ६ जना कडा कुपोलषत ६ (०.९ %)   कुपोलषत २४ ( ३.६%)  र जना रहकेो 

छ । जातीर् अनुसार सबै भन्दा धेरै जनजाती १४ जना ( ४६.७ % कुपोलषत मध्रे् ) कुपोलषत रहकेो छ तथालप कुपोषणको तहल ेहदेाय दललत जालतमा 
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धेरै  ५ जना ( १६.७ % )  कडा कुपोलषत र कुपोलषत  ६ जना ( २० %)  बच्िा भएको पाइन्छ । बाँलक ५ जना ( १६.७%)  ब्राहमण/ क्षेलत्र  जालतमा 

दलेखन्छ । २ वषयमलुनका बालबाललकाहरु  प्रत्रे्क स्वस््र् संस्थामा  औसतमा ७ पिक तौल ललने गरेको पाएको छ । 

 

 

बालषयक   नगरपाललकाको  HMIS त्र्ांक अनुसार तथा आ. ब ०७३/७४ मा पणूय खोप सलुनलश्चत भए संगै BCG, DPT.Hep-B, Hib, 

Measles/Rubella खोप लगाउन ेर पणूय खोप पाउने १५ मलहना मलुनका बालबाललका ९६ % दलेखएको छ भने आ.ब ०७४/७५ मा ७२.२ प्रलतशत 

र आ. ब ०७५/७६ मा ८१ प्रलतशत रहकेो छ । पोषण सेवा अन्तगयत ० दलेख २३ मलहना सम्मका बालबाललकाको बलृद अनुगमन गदाय आ.ब 

०७३/७४ मा उमेर अनुसार कम तौल भएका बालबाललका ०.३ प्रलतशत  आ. ब ०७४/७५ र ०७५/७६ मा कम तौल भएका औषत ३ प्रलतशत 

रहकेो पाएको छ । 

सरुलक्षत माततृ्व तफय  प्रोिोकल अनसुार गभय जाँि गराउनेको सयर्ा िमश बलृद्ध भरैहकेो पाइन्छ ,जहा ँआ.ब ०७३/७४, ०७४/७५ र ०७५/७६ मा 

िमश ३७.८%, ३८.१ र ५३.८% रहकेो छ  र्द्यलप १८० अईरन खान ेगभयवती प्रत्रे्क बषय िि्द ैगई आ. ब. ०७५/७६ मा ४१.५ % रहकेो छ । 

गभयवती भएका मध्र्े आ.ब. ०७४/७५ मा सब ैभन्दा उच्ि (७३.२)  स्वास्थ संस्थामा प्रशतुी भएको लथर्ो तर आ. ब ०७५/७६ मा  ६२ % रहकेो छ 

। सतु्केरी पश्चात ४५ ि्र्ाबलेि आईरन र लभिालमन ए  खानेको मात्रा िमश गत आलथयक बषय लतन आलथयक बषय मध्रे् सबै भन्दा न्र्नू (६४ र ६८ ) 

दलेखन्छ ।  आ.ब ०७५/७६  स्वास््र् संस्थामा प्रसतुी पश्चात स्वस्थ जांि गराउनेको संयर्ा १२४ रहकेो छ जनु आ. ब ०७४/७५ मा ८९ जना मात्र 

लथर्ो तर आ.ब ०७३/७३ को तलुनामा कम नै दलेखन्छ ।  
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१. पररिय 

 लवर्श्को सवोच्ि लशखर सगरमाथाको काखमा अवलस्थत एवं सोलखुमु्बुलजल्लाकै एक मात्र सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका तत्काललन बेनी,  

तामाखानी, सल्लरेी रगामाय गालवस लमलरे दधुकुण्ड नगरपाललकाको  २०७१साल मंलसर १७ गत े स्थापना भएको हो । प्रदशे नं १मा रहकेो र्ो 

नगरपाललका२७° ५०′२१″ उत्तरी अक्षाशं र ८६° ५८′६१″  पबूी दशेान्तरमा अवलस्थत रहकेो छ। दशे संलिर्तामा जान े िममा लमलत २०७३ 

सालफाल्गनु २७ गत ेतत्काललन िालक्सन्द,ु केरुङ, गोराखानी र िालप्िङ गालवसहरु दधुकुण्ड नगरपाललकामा समाबेश भईसोलदुधुकुण्ड नगरपाललका 

स्थापना भएको छ ।  २०६८ सालको जनगणना अनुसार र्सनगरपाललकाको जनसंयर्ा २०३९९ र क्षेत्रफल ५३८.०९ वगय लकलोलमिर रहकेोमा 

लमलत२०७४-११-१४ गते लतङला गा.लव स नगरपाललकाको ११ नं वडाको रुपमा समावेश भई नगरपाललकाको कूल जनसङ्यर्ा२४३२३ र क्षते्रफल 

५६५.०६ वगय लकलोलमिर कार्म हनु आएको छ । 

 सोलखुमु्बु लजल्ला दशेको सतहत्तर लजल्लामध्र्ेको उच्ि लहमाली लजल्ला हो । र्लह लजल्लाको पलश्चम दलक्षण लदशामा अवलस्थतसोलदुधुकुण्ड 

नगरपाललका सोलखुमु्बु लजल्लाको सदरमकुाम पलन हो ।  र्स  लजल्लाले ३३१२ वगय लकलोमीिरछेत्रफल ओगिेको छ र२०६८ सालको जनगणना 

अनुसार १०५८८६ जनसंयर्ा रहकेो छ । नपेालको एक महत्वपणूयपर्यिन गन्तव्र्को रुपमा रहकेो र्स सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकाको उत्तर तफय नुम्बुर 

लहमाल र र्स लहमालको काखमा अवलस्थत दधुकुण्ड पोखरी पदयछ भने  राजलनलतक लवभाजनमा उत्तर लतर खमु्बु पासाङ ल्हाम ु गाउँपाललका, 

पवूयमाकाँकु, बासा र खमु्बु पासाङ ल्हाम ुगाउँपाललका, पलश्चममा ललखलुपकेगाउँपाललका र रामेछाप लजल्ला तथा दलक्षणमा नेिा-सल्र्ान गाउँपाललका 

रओखलढुङ्गा लजल्ला पदयछन् । प्रमखु पर्यिन केन्रको रुपमा रहकेो र्सलजल्लामा संसारकै उच्ि सबोच्ि लशखर सगरमाथा(८८४८ लमिर) रहकेो छ 

। संसारकालवलभन्न दशेबाि पर्यिकहरु लबदा मनाउन तथा पवयतारोहणका लालग र्स क्षेत्रमाआउने गछयन । 

 १.१    भौगोचिक अवस्था तथा चसमाना:  

• पवूय - माप्र्दधुकोशी गाँउपाललका र खमु्बु पासाङ ल्हम ुगाउँपाललका  

• पलश्चम - ललखलुपके गाउँपाललका(सोलखुमु्बु) र रामछेाप लजल्ला 

• उत्तर - खमु्बपासाङ ल्हम ुगाउँपाललका  

• दलक्षण -  निेासल्र्ान गाउँपाललका (सोलखुमु्बु)  र  ओखलढुङ्गा लजल्लाको  लसलद्धिरण नगरपाललका 

• भ–ूभौगोललक क्षेत्र - पहाडी क्षेत्र र लहमाली क्षते्र  

• प्रमखु नदी/खोला - सोलखुोला, लशसाखोला , कुनोखोप खोला,मोपङुखोला ,लोलदङ खोला ,बेनी खोला,दधुकुण्ड खोला। 

१.२    राजनीचतक तथा प्रशासचनक चवभाजन : 

• प्रदेश नां - १ 

• अञ्िि  -  सगरमाथा 

• चजल्िा  -  सोिुखुम्ब ु

• वडा   -  ११ वटा 
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१.३     जनसााँचययक चवतरण 

• मलहला संयर्ा -१२९४० 

• परूुष संयर्ा - ११३८३ 

• कूल संयर्ा – २४३२३ 

• लैंलगक अनपुात–८७.९६ 

• औषत आर् ु–६६.७ वषय 

• साक्षरता दर –  ६४ % 

• जनिनत्व – ४३ प्रलत वगय लकलोलमिर 

• क्षेत्रफल – ५६५.०६ वगय लकलोलमिर 

( श्रोत २०६८को जनगणना केन्दीर् त्र्ाङ लवभाग ) 

 

१.४     धमव सांस्कृचत र जातजाचत 

• लहन्द−ु   ५२ % 

• वौद्ध −४७.५५ % 

• लिलस्र्न −०.४५% 

• जनजालत−७६.८४ % 

• ब्राहमण क्षते्री − १४.७४ % 

• दललत − ८.४० % 

(श्रोत २०७५/ ७६को पोषण त्र्ाङ संकलन तथा सभके्षण) 

 

१.५   स्वास््य सांस्थाको चववरण: 

 

लजल्ला सदरमकुाम भएकोले प्रदशे सरकार अन्तगयत लजल्ला अस्पताल फाप्लपुलन र्सै नगरपाललकामा अवलस्थत रहकेो छ ।  र र्स नगरपाललका 

अन्तगयत लनम्न बमोलजम स्वास््र् संस्था रहकेो छ 

• बलथिंङ सेन्िर : ५ विा ( बलथिंङ सेन्िर भएका स्वास््र् िौकीहरु: बेनी, गामाय, केरुङ, गोराखानी ,िालप्िङ) 

• स्वास््र् िौकी संयर्ा : ९ विा ( बनेी, गामाय, तामाखानी, सल्लेरी, िालक्सन्द,ु केरुङ, गोराखानी,  िालप्िङ र लतङला स्वास््र् िौकी ) 

• शहरी स्वास््र् केन्र : २ विा ( रोशी जैद ुसल्लेरी, च्र्ाल्सा गामाय) 

• सामदुालर्क स्वास््र् ईकाई : १ विा ( िनु्सा सामदुालर्क स्वास््र् ईकाई केरुङ) 

• सामदुालर्क आँखा केन्र : १ विा ( फाप्ल ु) 

• सामदुालर्क दन्त उपिार केन्र : १ विा ( फाप्ल ु) 

• गैर सरकारी संस्था बाि संिाललत स्वास््र् संस्था हरु : ४ विा ( सालाबेसी, ररङम,ु िालक्सन्द ूगमु्बा र पत्ताले) 

• लनलज दन्त उपिार केन्र : १ विा ( सल्लेरी )  

• लनलज लक्ललनकः १विा( सल्लेरी )  
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१.५. चशक्षण सांस्थाको चववरण : 

• सामदुालर्क लवद्यालर्को संयर्ा - ६२ 

• संस्थागत लवद्यालर्को संयर्ा - ५ 

• क्र्ाम्पस संयर्ा - २ 

• आ.लव संयर्ा - ५४ 

• मा.लव. संयर्ा – १३ 

• गमु्बा लशक्षा - ९ 

 

१.६ आचथवक चवकासका प्रमुख के्षत्रहरू : 

• प्रमखु बालीहरू - गहु,ँ मकै, आल ुआलद । 

• प्रमखु फलफुलहरू –लकवी, स्र्ाउ, आरु, नासपती आल्िा भइु स्र्ाउ आलद । 

• प्रमखु तरकारी बाली - काउली, केराउ, लसमी, काँिो, फसी, गाँजर, िम्सरु, पालङ्ुगो, लसनू, बन्दाकोभी, गोलभेडा आलद । 

• प्रमखु जडीबुिी - जिामसी, सगुन्धवाला, सतुवा, लसलालजत, भईुझ्र्ाउ, सपयगन्धा, र्ासायगमु्बा, पािँऔले, लिराइतो, कुड्की, मलजठो, 

पदमिाल, बोझो,पाखानभेद ,र्ासायगमु्बा आलद । 

• पर्यिन ब्र्वसार् / होिेल लज 

• पशपुालन — नाक,िौरी,भैसी, जसीगाई,कुखरुापालन, माछापालन,वाख्रापालन, आलद । 

१.७ धाचमवक स्थि र जात्राहरिः 

प्रमखु जात्रा - डुम्जी,ङर्ङुन,ेमनी ररम्डु, डुक्पाछेजी,वदु्धजर्न्ती,लाखे जात्रा, भमुेनाि आलद । 

• प्रमखु लहमाल, गफुा तथा पवयतहरू - लपके डाँडा, रातनाङ्ग,े क्र्ाम्जे डाँडा, लसलगडुी डाँडा, साङ्गीफुक,काम ुडाँडानुम्बुर लहमाल, दधुकुण्ड, 

पत्ताले डाँडा, झाप्र ेआलद । 

• मलन्दरहरु - तामाखानी लस्थत ज्वालामाई मलन्दर, सानो दधुकुण्ड तथा ठूलो दधुकुण्ड, गपु्तकाली, िांगेस्थान, बालाथान,गौरीिँप  आलद  

• प्रमखु गमु्बाहरु − थपेु्तन छोललङ्ग, जनुवेशी, सेलो गमु्वा ,िालक्सन्द ुगमु्वा, च्र्ाल्सा गमु्वा, झापे्र गमु्वा, लिवाङ गमु्बा, केरुङ 

गमु्बा,मेन्दोपाके गमु्वा आलद । 

• पोखरी — दधुकुण्ड 

१.८ प्रमुख पयवटकीय स्थि - 

• दधुकुण्ड , लपके डाँडा,रातनाङ्ग े डाँडा, पत्ताले डाँडा, झाप्र,े लिवाङ गमु्बा, फाप्ल ु लस्थत सानो दधुकुण्डमलन्दर, तामाखानी लस्थत 

ज्वालामाई मलन्दर, गपु्तकाली मलन्दर, ग्र्ाम डाँडा, थपेु्तन छोललङ्ग, जनुवेशी, सेलो गमु्वा ,िालक्सन्द ुगमु्वा, च्र्ाल्सा, सेलोगमु्वा,फुगमोछे 

गमु्बा,मेन्दोपाके गमु्वा,संगीफुक,  गौरी िापँ,केरुङ गमु्बा आलद । 
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५.वडागतजनसााँचययक चववरणिः  

वडा न ं मलहला परुुष जम्मा 

िरधरुी 

संयर्ा 

प्रलतशत लैलगकअनु

पात 

जनिनत्वप्रलत 

वगय लकलम 

१ १११२ १०६५ २१७७ ५१० ८.६८% ९६ ५६ 

२ ८२१ ७५४ १५७५ ३९५ ६.७२% ९२ २७ 

३ ५६८ ४६७ १०३५ २४० ४.०८% ८२ ४१ 

४ ८८७ ७३३ १६२० ४१३ ७.०३% ८२ ११७ 

५ १५७८ १५३३ ३१११ ८०० १३.६१% ९७ २२५ 

६ ९४२ ९१७ १८५९ ४६९ ७.९८% ९२ १३६ 

७ १०६३ ९८४ २०४७ ४७२ ८.०३% ९३ ९० 

८ २००२ १६०० ३६०२ ८७३ १४.८६% ८० १२५ 

९ ७०४ ६४३ १३४७ ३२८ ५.५८% ९१ ३७ 

१० १०९५ ९३१ २०२६ ४८० ८.१७% ८५ ५० 

११ २१६८ १७५६ ३९२४ ८९४ १५.२१% ९४ १४६ 

जम्मा १२९४० ११३८३ २४३२३ ५८७४   ८७.९६ ४३ 
                                                                                                           श्रोत केलन्दर् त्र्ाङ लवभाग २०६८को जनगणना 

 

२०६८ सालको जनगणना अनसुार र्स नगरपाललकामा परुुष ११३८३ र मलहला १२९४० गरी कुल जनसंयर्ा २४३२३ जना 

रहकेोमा लैलङगक अनपुात  ८७.९६  रहकेो छ । र्स नगरपाललकामा ११ विा वडा रहकेो छ जसमा सवै भन्दा बढी जनसंयर्ा 

रहकेो वडा नं ११ लतङलाको ३९२४ जना छ भने सवै भन्दा कम जनसंयर्ा वडा नं ३ तामाखानीको १०३५  रहकेो छ । 
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६ जाचतकोड अनसुार जनसांयया चववरणिः 

जालतकोड लववरण मलहला परुुष जम्मा प्रलतशत 

०१ दललत १०३९ १०४४ २०८३ ८.५६ % 

०२ जनजालत ९६१६ ८६३४ १८२५० ७५.०३ % 

०३ मधेशी ३१ १८ ४९ ०.२0०% 

०४ मलुस्लम ० ० ० ० % 

०५ ब्राहमण/ क्षेत्री २०५९ १५१० ३५६९ १४.६७ % 

०६ अन्र् १९५ १७७ ३७२ १.५२% 

जम्मा १२९४० ११३८३ २४३२३  

                                                                                           श्रोत केलन्दर् त्र्ाङ लवभाग २०६८को जनगणना 

 

 

र्स सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकामा २०६८  को जनगणनालाई हदेाय परुुष भन्दा मलहलाको जनसंयर्ा बढी दलेखएको छ । कामको 

लशललसलामा मधेश बाि पलन र्स नगरपाललकामा आई बसोबास गनेको संयर्ा ४९ जना छ । र्हाँ सबै भन्दा बढी  जनसंयर्ा 

१८२५० जना जनजालतको बसोबास रहकेो छ । जस अनसुार कुल जनसंयर्ा मध्र्े ७५.०३% जनजालतहरु र दोश्रो जनसंयर्ाको 

रुपमा१४.६७%  ब्राहमण क्षेत्रीको रहकेो छ । दललतको हकमा र्स नगरपाललकामा८.५६% वसोबास गरेको पाइएको छ भने अन्र् 

जातजालतहरु संयर्ा ३७२ जना रहकेो छ । 
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 ७.यस नगरपालिकाको उमेरगत जनसंख्या वििरण     

 
  

Total 

Age groups (Years) 

 
  

00 - 04 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 
65 – 

69 
70 - 74 75 + 

Ward no 1 

Taksindu 

Both Sex 2,177 187 235 307 276 181 164 121 114 113 104 104 83 65 49 37 37 

Male 1,065 94 118 158 130 85 79 53 56 53 54 50 43 30 25 17 20 

Female 1,112 93 117 149 146 96 85 68 58 60 50 54 40 35 24 20 17 

Ward no 2 

Beni 

Both Sex 1,575 123 176 183 204 130 102 102 92 87 83 79 61 51 37 28 37 

Male 754 63 95 99 95 53 44 47 41 43 35 41 32 25 13 14 14 

Female 821 60 81 84 109 77 58 55 51 44 48 38 29 26 24 14 23 

Ward no 3 

Tamakhan

i 

Both Sex 1,035 92 102 125 153 101 72 34 49 55 55 52 38 21 22 34 30 

Male 467 47 57 53 72 32 32 12 17 30 23 21 20 7 9 17 18 

Female 568 45 45 72 81 69 40 22 32 25 32 31 18 14 13 17 12 

Ward no 4,5,6 

Phaplu, sllery, 

Dorpu 

Both Sex 6,590 522 730 854 767 612 557 447 408 374 317 304 206 158 141 99 94 

Male 3,183 267 371 430 330 265 261 210 210 171 162 160 119 74 60 47 46 

Female 3,407 255 359 424 437 347 296 237 198 203 155 144 87 84 81 52 48 

Ward no 7 

Garma 

Both Sex 2,047 141 207 276 265 187 140 130 111 126 89 92 73 58 55 54 43 

Male 984 76 97 148 139 74 68 48 57 62 32 38 39 26 24 30 26 

Female 1,063 65 110 128 126 113 72 82 54 64 57 54 34 32 31 24 17 

Ward no 8 

Kerung 

Both Sex 3,602 282 389 547 516 295 235 169 188 196 162 160 124 103 75 68 93 

Male 1,600 138 196 270 240 99 83 60 69 85 73 73 59 45 37 31 42 

Female 2,002 144 193 277 276 196 152 109 119 111 89 87 65 58 38 37 51 

Ward no 9 

Gorakhani 

Both Sex 1,347 105 155 214 155 93 72 60 78 71 66 66 54 51 31 37 39 

Male 643 52 81 117 75 37 27 21 36 32 32 35 24 25 17 18 14 

Female 704 53 74 97 80 56 45 39 42 39 34 31 30 26 14 19 25 

Ward 

no10 

Tapting 

Both Sex 2,026 188 219 298 228 198 117 92 110 100 113 81 87 59 57 35 44 

Male 931 84 104 140 116 80 50 32 49 47 53 37 43 31 28 13 24 

Female 1,095 104 115 158 112 118 67 60 61 53 60 44 44 28 29 22 20 

Ward 

no11    

Tingla 

Both Sex 3,924 368 444 549 479 345 248 191 173 201 200 191 107 130 107 84 107 

Male 1,756 172 231 263 214 119 98 76 67 82 84 103 48 51 59 40 49 

Female 2,168 196 213 286 265 226 150 115 106 119 116 88 59 79 48 44 58 

                   
                                                                                    श्रोत केलन्दर् त्र्ाङ लवभाग २०६८को जनगणना 
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८. उमेर अनुसार जनसांयया चपराचमड 

 

 

२०६८ को जनगणना अनसुार र्स नगरपाललकामा बसोबास जनसंयर्ालाइ  उमेर समहूमा हदेाय १०वषय दलेख १४ वषय सम्मको उमेर 

समहू र १५ दलेख १९ वषयका जनसंयर्ा उच्ि रहकेो दलेखन्छ । ७५ वषय मालथका जनसंयर्ा पलन मलहला परुुष ५८७ जना रहकेो छ  

भने त्र्सै गरी  ४ वषय मलुनकोजनसंयर्ा २१९८ जना रहकेो छ ।मालथका लपरालमड अनसुार लवशे्लषण गदाय आलश्रत जनसंयर्ाको दर 

उच्ि रहकेो दलेखएको छ साथै ३०  दलेख ३४ वषयको परुुषको संयर्ा पलन कम दलेखएको छ । र्स लपरालमडलाई   हदेाय र्ुवा उमेरको 

जनसंयर्ा कम हुन ुउत्पादन तथा रोजगारीको अवसर नभएको प्रष्ट  हुन्छ । 
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     श्रोत २०६८ को जनगणना केन्रीर् त्र्ाङ लवभाग 

 

२०६८ को जनगणना अनसुार नगरपाललका क्षेत्र लभत्र  १८ विा जातजालतको बसोबास रहकेो त्र्ाङले दखेाएको छ । जस मध्र्े  

तराई मलुका राम,वंगाली,र्ादव  गरी जम्मा ४९ जना र्स नगरपाललका लभत्र बसोबास रहकेो दलेखन्छ । जनजालतको बहुल्र्ता 

रहकेो र्स नगरपाललकामा सवै भन्दा कम  ललम्ब ुजालतको जनसंयर्ा १२ जना रहकेो छ भने  सवै भन्दा बलढ ६६२० जना शेपाय 

जालतको वसोवास रहकेो छ । जनसंयर्ा अनसुार हदेाय िमशः शेपाय, तामाङ, क्षेत्री, मगर,कामी,राई , नेवार, भजेुल, बाहुन , दमाई , 

गरुुङ, सनुवार , साकी रहकेो छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

९.नगरपाचिकामा बसोबास गने जातजाचतको चववरणिः 
      

वडा नां शेपाव राई तामाङ के्षत्री मगर ब्राहमणपाहाडी कामी भुजेि सुनवार नेवार चिम्बु गुरङ यादब दमाई साकी राम बांगािी अन्य जम्मा 

१ ८९६ ६४५ १७१ ७३ ६४ २६ २५२ ० ० ० ० ० ० २६ ० ० ० २४ २१७७ 

२ ९६६ ० ७५ २६ ११२ १८ १७५ १५ ० १५३ ० ० ० ० ० ० ० ३५ १५७५ 

३ २७८ ० ३३३ ० २९९ ० ६५ ० ० ४० ० ० ० ० ० ० ० ० १०१५ 

४ ,५, ६ १६१३ ६३९ १६२४ ५२० ३०२ २४६ ६०५ ५९ २४ ७०७ १२ ३३ १६ ७७ ० १९ १४ ८० ६५९० 

७ ५४६ १३ १८४ ४६४ ११३ १२ १०७ १६६ ५७ ३४९ ० ० ० १३ ० ० ० २३ २०४७ 

८ ६८७ ० ७६० ३५६ १२८८ १४ ९३ ० ० १७९ ० ११३ ० ५६ ० ० ० ५६ ३६०२ 

९ ५६३ ० ६१७ ० ५३ ० ६५ ० ० ११ ० ० ० ० ० ० ० ३८ १३४७ 

१० ८३२ ० ३४९ ६० ५७८ ० ११३ ० ० ५१ ० ० ० ० ० ० ० ४३ २०२६ 

११ २३९ ३७६ २७ १९७७ ३७६ ० २०४ ३९९ ४४ ० ० ० ० १३३ ८९ ० ० ६० ३९२४ 

जम्मा ६६२० १६७३ ४१४० ३४७६ ३१८५ ३१६ १६७९ ६३९ १२५ १४९० १२ १४६ १६ ३०५ ८९ १९ १४ ३५९ २४३०३ 
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१०.कायवक्रमको पृष्टभूचम 

स्वास्थ लबज्ञान अनुसार मानव स्वास््र्  अवस्थाको  लनधायरण गने सिुकको रुपमा पोषण अवस्थालाई ललईन्छ । मानवको , उलित वलृद्ध र 

लवकाससंगै शाररररक,मानलसक,सामालजक,संवेगात्मक पक्षलाई गणुस्तर र उत्पादनमलुक बनाउन स्वास््र्को मलू उदे्धश्र् हो । जसलाई मानवको 

जन्मदलेख अलभन्न तत्वको रुपमा स्वीकार गनुय एक प्रमखु आधार हो । आधलुनकताको लवकाससंगै पोषणको लबषर् पलन उलतकै िनुौतीको रुपमा 

अगालड बलढरहकेो दलेखन्छ,भन े अको तफय  अभाब ,अलशक्षा,मानवीर् हलेिके्र्र्ाइ ँ तथा अन्र् लबलभन्न कारणल े गदाय पलन मालनसहरु पोषणका  

लवलभन्न  समस्र्ाहरुसंग लड्न ुपरररहकेो छ । र्द्यलप आधलुनक र्ालन्त्रकर्गुमा बाँलिरहपेलन संसारका अलधकाँश मालनसहरुले भोग्न ु परेको समस्र्ा 

मध्र्े कुपोषण को समस्र्ा पलन एक हो । हाम्रो जस्तो गरीब  लवकासोन्मखु दशेमा समसामलर्क समस्र्ाको रुपमा दलेखरहकेा / खेलपरहकेा िनुौतीपणूय 

समस्र्ा हो भलन हामी साम ुपेश भएको  लबषर् हो । हाम्रो दशेलाई कृलष प्रधान दशे भनरे लिलनएता पलन अन्र् देशको आर्ातको भरमा बाच्नु पन े

वाध्र्ता रहकेो छ । गणुस्तरीर् खानेकुराको उत्पादनमा कलम हनु ुसंग ै पर्ायप्त स्रोत र साधनको कमी हनु ु लनधायरक तत्व हो । नेपाल लवपद जोलखमको 

लहसावल ेकम्जोर राष्ट भएकोले पोषणमा प्रभाब पनय जान्छ । 

लवर्श्मा पोषणको अवस्थालाई हदेाय ३५ प्रलतशत बालमतु्र्दुर र ११ प्रलतशत रोगहरुको भारको कारण सकु्ष्म पोषक तत्वको कलम ( लभिालमन ए ,लजंक, 

आइरन र आर्ोलडन) स्तनपानको कलम ,समग्र रुपमा पड्ुको तथा अलत दबु्लो र गभायस्थामा वलृद्धको कमी हो । झन्डै २ करोड बच्िाहरु कडा लशघ्र 

कुपोलषत छन ्र लवर्श्भरर ४ करोड एिआईभी एडसबाि संिलमत मालनसहरुलाई खाध्र् असरुक्षा  र कुपोषणको समस्र्ा हुन ेसम्भावना रहकेो छ । 

सोलह अनुसार लबकासोन्मखु दशेरुमा पोषण अवस्थालाई लवशे्लषण गदाय कडा लशघ्र कुपोलषत २ मध्रे् एउिा बच्िा उपिारको िममा हनुे मतृ्र् ुराम्रो 

हरेिाहको अभाब र उपिारमा लढला लाने कारणले हुन्छ। कुपोषणको अवस्थालाई हदेाय िार जना मध्र्े एउिा बच्िा कुपोषणबाि लपलडत हुन्छन । 

गभयवती मलहलाहरुमा पोषणको कमील े६ मध्र्े एउिा बच्िा कम तौल जन्मने गदयछ ।  त्र्स्तै ३जना मध्र्े १ जना लभिालमन ए र खलनज तत्वको कलम 

बाि ग्रलसत हनु्छन । तसथय लर्नीहरु संिमण, जन्मजात खराबी , अपर्ायप्त शाराररक र बौलद्धक लवकासबाि ग्रलसत हनु्छन । 

 रालष्टर् तथा लवलभन्न अन्तरालष्टर् प्रर्ास संगै लदगो लवकास र्ोजना २०३०” ले समेत पोषणको लवषर्लाई  एक लक्ष्र् ललएको छ  । दशे 

संिीर्तामा गए संगै स्वस््र्का पक्षहरुलाई अझ स्थानीर् सरकारबािनै पर्ायप्त आलथयक , भौलतक तथा उलित मानलवर् स्रोत र साधनको प्रर्ोग 

पररिालान गनुय पने दलेखन्छ । र्स नगरपाललकाल ेपलहलो पिक पोषण सम्बन्धी अवस्था पलहिान गनय र भलवरर्मा र्ोजना लनमायण गरी अगाडी 

वढन् पोषण पार्श्यवलित्र तर्ार गन े कार्यको थालनी गरेको छ । स्वास््र् शाखाको नेततृ्वमा र्स पोषण पार्श्यवलित्र तर्ारका लालग आवश्र्क 

त्र्ाङ स्वास््र् संस्थामा कार्यरत स्वास््र्कमी र मलहला स्वास््र् स्वरं् सेलवकाहरू द्धारा सवे तथा डािा सङकलन कार्यिम  माफय त सम्पन्न 

भएको छ । जस सवेक्षणमा जनसालंयर्क लबबरण तथा २ बषय मलुनका बालबाललकाको पोषण अबस्था थाहा पाउन लवलभन्नफारमहरु,Weight 

machine ,MUAC tape, Measuring tape जस्ता सामग्रीको प्रर्ोग गररएको लथर्ो । र्स नगरपाललकाको स्वास््र् शाखा द्धारा प्राप्त 

त्र्ाङलाई लवरलेषण गरी पोषण पार्श्यलित्र पसु्तक तर्ार गररएको छ । 
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११.पोषणको अवस्थाको समीक्षा 

पोषण स्वास््र् लवकासको एक प्रमखु आधार हो । राम्रो पोषण भनकेो रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता वललर्ो हुनु,कम रोग र सवै उमेरका 

मालनसहरु स्वास््र् हनुु हो ।  वालवालवाललकाको लदमागको  ८०प्रलतशत लवकास दईु वषयको अलवधमा हुन्छ पोलषत वालवाललकाहरु 

वललर्ा र गरीवीको िि तोडन सफल मालनन्छ । कुपोषणको एउिा प्रमखु कारण गरीबी पलन हो ।  

संसारमा एक लतहाई वालवाललकाहरु कुपोषणको कारण बाि मछयन । संसारमा जलत पलन रोगहरु छन् लत मध्रे् धेरैको कारण  

कुपोषण हो । कुपोषणको कारणले संसारमा १७.८ करोड वालवाललकाहरु पड्ुको , कमतौल र यर्ाउिे छन् साथै सवै भन्दा बलढ कुपोलषत 

वालवाललकाहरु ४१% एलसर्ा महादशेमा छन ् । र्सै गरी कमतौल , यर्ाउिे र पड्ुको वालवाललका साकय  

राष्टमाअफगालनस्तान,भारत,पालकस्तानपलछ वंगालदशे र नेपालमा बलढ रहकेो छ। 

नेपालमा २०१६ को  नपेाल डेमोग्रालफक हले्थ सवे ( NDHS-२०16) अनुसार अझै पलन उमरे अनुसारकोकम तौल (under weight) 

२७ प्रलतशत , यर्ाउिे ( wasting) १० प्रलतशत र पड्ुकोपना  (stunting) ३६ प्रलतशत रहकेो छ ,  र्सै गरी नेपालमा प्रदशे नं ६मा सवै 

भन्दा बलढ ५४.५% वालवाललका पड्ुकोपन रहकेो छभने १ नं प्रदशेमा ३५ .५% वालवाललकामा पडुकोपन  दलेखएको छ ।  नेपालमानव 

लशशमुतृ्र्दुरप्रलत हजार २१ जाना लशश ुमतृ्र्दुर ३२ जना प्रलत हजारर वालमतृ्र्दुर ३९ जना प्रलत हजार रहकेो छ भन ेमातमृतृ्र् ुप्रलत लाख 

२५८ जना रहकेो छ ।  

 नेपालको लालग सन ्२०३० सम्मको लदगोलवकासको लक्ष्र् तथा सन ्२०२५ सम्म हालसल गनुय पने पोषण सम्बन्धी लवर्श्ब्र्ापी लक्ष्र्हरुमा 

पािँ वषय मलुनको वालवाललकामा हुने पड्ुकोपनको दरलाई ४०% ल ेििाउन े रहकेो छ जस अनुसार हालको अवस्था सन ्२०१६ को 

NDHS सवे अनुसार ३५.८% प्रलतशत वाि ििाई  सन २०३० सम्म १५% मा परुर्ाउने  लक्ष्र्  रहकेो छ । त्र्सै गरी सन् २०१२ लवर्श् 

स्वास््र् सभाले तोकेको सन ्२०२५ सम्म हालसल गनुय पने लक्ष्र्हरुमा पाँि वषय मलुनको वालवाललकामा हुने रक्त्तअल्पतालाई ५०% ल े

ििाउने रहकेो छ सो अनुसार वतयमान अवस्थामा रहकेो ४०.८ प्रलतशत बाि ििाई सन् २०२५ सम्ममा  २४.३% मा झान े नपेाल 

सरकारको लक्ष्र् रहकेो छ । सन् २०००मा भएको लवर्श् स्वास््र्  सभा बाि ललएको सहस्राहब्दी लक्ष्र्को वदुाँ न ं४ मा वालमतृ्र् ुदरलाई 

न्र्णीकरण गने लथर्ो । सन ्२०००मा ९१ जना प्रलतहजार वाल मतृ्र् ुदर लथर्ो र सन ्२०१५ सम्म प्रलत हजार ५४ जनामा झान ेलक्ष्र् 

राखेकोमा हाल वाल मतृ्र्दुर ३९ जना प्रलत हजार रहकेो छ ।  

आ. व. ०७४/७५मा  HMIS  को त्र्ाङ अनुसार सोलखुमु्बु लजल्लामा  कडा कुपोलषत समते गरी  दईु वषय मलुनको वालवाललका जम्मा 

११२ जना  कुपोलषत दलेखएको छ जस अनुसार HMIS को लक्ष्र्लाई हदेाय ११.९७%   हुन आउछ, त्र्सै गरी११२ मध्र्े नगरपाललका 

लभत्र २७ जना २ वषय मलुनको वालवाललका कुपोलषत दलेखएको छ । आ .व. ०७५/७६ मा DHS2 को त्र्ाङ अनुसार नगरपाललकामा२३ 

मलहना मलुनको वालवाललका औषत ३ प्रलतशत कुपोलषत  दलेखएको छ । 

कुपोषणको प्रमखु कारण गरीबी,जङफुडको प्रर्ोग, अस्व्र्कर खानाको प्रर्ोग, जनितेानाको कमी र कडा लकलसमको लदियरोग लाग्नु हो ।  

हाम्रो दशेमा शदु्ध अगायलनक खानाको प्रर्ोगमा कमी र िाउिाउ लवस्कुि जस्ता जङफुड तथा अस्व्र्कर खानाको प्रर्ोग बढी भएकोल े

कुपोषण लगार्त क्र्ान्सर,मधमुेह जस्ता नसयन ेरोगहरुको प्रकोप बढी रहकेो छ । क्र्ान्सर जस्ता रोगको उपिारमा  खिय गनुय  पने कारणल े

हरेक वषय धेरै मालनस गरीबी भइराखेको छ । 
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१२.  कायवक्रमको उदे्धश्यिः 

पोषण प्रोफाइल तर्ारीका मयुर् उदे्धश्र्हरु लनम्न अनुसार रहकेो छ। 

➢ नगरपाललका लभत्र २ वषय मलुनका वालवाललकाको पोषण अवस्था पत्ता लगाई पोषण सम्बन्धी दलेखएका समस्र्ाहरुलाई लनराकरण गनय भावी 

र्ोजना वनाइ अगाडी बढन ुर्स कार्यिमको प्रमखु उदे्धश्र् हो । 

➢ नगरपाललकाको लभत्र  स्वास्थ सेवाका  केही आवश्र्क ( पोषण र जनसांलयर्क लववरण ) सिुांकहरुको वास्तलवक त्र्ांक पता लगाई 

प्रर्ोगमा ल्र्ाउनु र्सको अको उदे्धश्र् हो । 

१३. नगरपाचिका बाट पोषण के्षत्रमा भएका कायवहरिः 

र्स नगरपाललकाले  गभयवती ,सतु्केरी र वालवाललकाहरुको लालग पोषण स्वास््र्को क्षते्रमा लवशेषत लनम्न कार्यहरु गद ैआएको   छ । 

• हरेक वषय कालतयक र बैशाखमा ६ मलहना दलेख ५ वषय सम्मको वालवाललकाहरुलाई लनर्लमत लभिालमन ए र जकुाको औषधी  मलहला स्वास््र् 

स्वरं्सेलवकाद्धारा खवुाउन े। 

• हरेक वषय मंलसर र जेठमा लवद्यालर्मा जकुाको औषलध लवतरण गररन े। 

• स्तनपान सप्ताह, आर्ोलडन मलहना र पोषणसप्ताह सन्िालन गने । 

• स्वास््र् संस्थाहरु द्धारा खाध्र् प्रदयशनी  र सनुौलो १००० लदनकाआमाहरुलाई आमा समहुमा आबद्ध गराउने । 

• पोषण स्वास््र् सम्बन्धी सामदुालर्क स्वास््र् अन्तलिय र्ा र लवद्यालर् स्वास््र् लशक्षा कार्यिम सन्िालन गने। 

• स्वास््र् संस्थाहरु वाि लनर्लमत वलृद्ध अनुगमन (Growth monitoring) कार्य र पोषण परामयश सेवाप्रदान गन े। 

• पोषण अवस्था  पत्ता लगाउन पोषण पार्श्यलित्र (Nutrition profile) तर्ारी । 

• स्वास््र् संस्थाहरु वाि गभयवती , सतु्केरीलाई आइरन िक्की,जकुाको औषधी र लभिालमन ए लवतरणगररने । 

• आ व ०७६/ ७७ का नगरपाललकाको वाडय न ं१,८, ११, ९ र १० मा पोषण प्रवधयनका लालग वजेि लवनीर्ोजन भएको 

•WFP र लहमाली स्वास््र् संगको समन्वर् तथा सहकार्यमा गत आ व ०७४/७५ सम्म सपुरलसररर्ल लवतरण । 

• सहुारा २ तथा  र्ोङस्िारक्लब संगको समन्वर् तथा सहकार्यमा पोषण सम्बन्धी ब्र्ावहार परीवतयनका लिर्ाकलपहरु  key life events मनाउने 

,CHSB, SATH कार्यिमहरु सन्िालन । 
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१४. HMIS अनुसार स्वास््य सेवाको अवस्थािः 

१४.१ खोप सेवा  

 

आ व २०७३/७४ मा पणुय खोप  सलुनश्चतता िोषणा भएको र्स नगरपाललकामा HMISको  त्र्ाङ अनुसार र्स नगरपाललकामा B.C.G. , खोप 

लगाउनेको संयर्ा  आ.व.०७३/७४ ,०७४/७५  र०७५/७६ मा भन्दा  रालष्टर्स्तर भन्दा कम रहकेो छ भनेDPT-Hep-B-Hib,खोप लगाउनेको 

संयर्ा तीन ैआलथयक वषयमा रालष्टर्स्तरभन्दा बढी रहकेो छ । (श्रोत DHS2) 
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र्स नगरपाललका लभत्र दादरुाको पलहलो मात्रा र दोश्रो मात्रा लगाउन ेसंयर्ा  संयर्ा आ व ०७३/७४ दलेख िमश हरेक आ व मा HMIS को त्र्ाङ 

अनुसार बढकेो दलेखन्छ , साथैको रालष्टर्स्तरको तलुानामा पलन  दादरुाको पलहलो मात्रा र दोश्रो मात्रा लगाउने संयर्ा बढी रहकेो छ ।। (श्रोत DHS2) 
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१४.२ पोषण सेवा 

१४ .२.१ स्वास््यसांस्थामा बच्िाको चनयचमत तौि परीक्षण र उमेर अनुसार कम तौिको अवस्थाको चववरणिः 

 

 

 

HMISको  त्र्ाङ अनुसार  नगरपाललका अन्तगयतका स्वास््र् संस्थाहरुमा जन्मे दलेख २३ मलहना सम्मको वालवाललकाहरुले तौल ललएको मध्रे् 

तीन आलथयक वषयको त्र्ाङ हदेाय आ व २०७३/७४ मा उमेर अनुसार कम तौल भएका वालवाललका प्रलतशत ०.३% लथर्ो भन ेआ व २०७४/७५ 

र  २०७५/७६ मा   उमरे अनुसार कम तौल भएका वालवाललका औषत ३ प्रलतशत    रहकेो पाइएको छ ।  (श्रोत DHS2) 

 

 

 



24 
 

१४ .२.२ स्वास््य सांस्थामा बच्िा तौि चिने मध्ये छ मचहना सम्म पुणव  स्तनपान गराउनेको चववरणिः 

 

 

 

HMIS को त्र्ाङ अनुसारस्वास््र् संस्थामा  तौल ललने बच्िा मध्रे् छ मलहना सम्म पणुय  स्तनपान गराउनेको संयर्ा आ. व. २०७३ / ७४ मा 

रेकलडयङ नभएको कारण ररपोिय शनु्र् दलेखएको छ भन ेगत आ व ०७४/ ७५ मा ७.५ प्रलतशत रहकेो लथर्ो भने र्स आ व ०७४/ ७५मा ७०.२ 

प्रलतशत दलेखएको छ । (श्रोत DHS2) 
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१४ .२.३ छ मचहना देचख पााँिवषवसम्मको वािवाचिकाहरिाई चभटाचमन खानेको चववरणिः 

 

 

 

HMIS को त्र्ाङ अनुसार  र्सनगरपाललका लभत्रका ६ मलहनादलेख   ५ वषय मलुनको वालवाललका संयर्ा   लभिालमन ए  र जकुाको   औषधी 

खानेको संयर्ा आ व ०७३/७४ मा ६ मलहना दलेख ११ मलहना सम्मको ४९४ जना र १२ मलहना दलेख ५९ मलहना सम्मको ३८९० जना रहकेोमा आ 

व०७४/७५ मा ४६३ र ३१९७ रहकेो लथर्ो भन े०७५/७६ मा ४३२ र ३७७२ जनाल ेलभिालमन ए खाएको त्र्ाङल ेदखेाएको छ । (श्रोत DHS2) 
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१४.२.४एक सय असी िक्की आईरन खाने गभववती मचहिाको चववरणिः 

 

 

 

              गभयवती मलहलाल ेगभयवती भएको नब्बे लदन परुा भए दलेख बच्िा जन्मने सम्म दलैनक एक िक्कीको दरल ेएक सर् असी िक्की आइरन 

िक्की सेवन गनुय पन ेहुन्छ HMIS को  त्र्ाङ अनुसार र्स नगरपाललका अन्तगयतका स्वास््र् संस्थाहरु वाि गभयवती मलहलाल ेएक सर् 

असी आइरन खानेको लववरण आव ०७३/७४ मा ५४.६ प्रलतशत०७५/७४ मा ४९.३ प्रलतशत र ०७५/७६ मा ४१.५ प्रलतशत रहकेो छ ।  
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१४.२.५ चभटाचमन ए र आईरन िक्की खाने सुत्केरी  मचहिाको चववरणिः 

 

 

 

 

             HMIS को त्र्ाङ अनसुार र्स नगरपाललकाको संस्थाहरु बाि  सतु्केरी पश्चात ४५लदन सम्म लभिालमन ए र आइरन िक्की खाने संयर्ा 

आ व ०७३ / ७४ मा  १२७ जना लथर्ो भन ेआ व ०७४/ ७५ ििेर  ६८ रहकेो लथर्ो  र र्स आ व ०७५ / ७६ मा बढरे १३६ जना रहकेो 

छ । 
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१४.३ सुरचक्षत मातृत्व सेवा 

 

     १४.३.१ प्रोटोकि अनुसार ANC जााँि गराउने गभववती मचहिको चववरणिः 

 

 

 

गभयको जाँि कम्तीमा पलन िार पिक गराउनु पछय प्रोिोकल अनुसार गभयवती भएको  िौथो मलहनामा  पलहलो पिक छैिौ मलहनामा दोश्रो पिक आठौ 

मलहनामा तेश्रो पिक र नवौ मलहनामा  िौथो पिक  गभयको परीक्षण गराउन ुपने हनु्छ । र्स नगरपाललकामा प्रोिोकल अनुसार गभय परीक्षण गराउनेको 

संयर्ा िमश वलृद्ध भएको छ । आ व २०७३ /७४ मा ३७.८% रहकेोमा २०७ ४/७५ मा   ३८.१% लथर्ो भने २०७५ /७६ मा ५३.८% प्रलतशत 

पगुेको छ ।  National मा प्रिोकल अनुसार Four ANC visit गराउनेको संयर्ा ०७४/७५को Annual Report अनुसार ५० प्रलतशत 

रहकेो छ ।। (श्रोत DHS2) 
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१४.३.२ स्वास््य सांस्थामा प्रसुचत सेवा चिनेको अवस्थािः(Institutional deliveries) 

 

 

 

        स्वास््र् संस्था तथा बलथयङ सेन्िरमा प्रसलुत  सेवा तथा सतु्केरी गराउनेको संयर्ा आ व ०७३/०७४ मा ५८.५% रहकेोमा०७४/०७५ मा 

७३.२%    प्रलतशत लथर्ो । र्स्त ैआ. व. ०७५/०७६ मा ६१.९% प्रलतशत रहकेो छ भन ेस्वास््र् सेवा लवभागको २०७४/०७५Annual 

Report अनुसार प्रदशे न ं१मा स्वास््र् संस्था तथा बलथयङ सेन्िरमा प्रसलुत  सेवा तथा सतु्केरी गराउनेको संयर्ा ५३%  छ भने National 

मा ५४% प्रलतशत रहकेो छ । । (श्रोत DHS2) 
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१४.३.३ स्वास््य सांस्थामा प्रसुचत पचछको  PNC जााँिगराउनेको अवस्था 

 

 

सतु्केरी पलछ तीन पिक स्वास््र् परीक्षण गराउनु पने हुन्छ । HMIS को ररपोि अनुसार र्स नगरपाललकामा आ व ७३/०७४ मा  

२०९ जना रहकेोमा आ व ०७४/०७५ ििेर ८९ जना मात्र रहकेो छ भने  आ व ७५/०७६ मा १२४ जना रहकेो छ । त्र्ाङलाई  हदेाय  सतु्केरी 

पलछको जाि गराउनेको संयर्ा एकदमै कम भएको दलेखन्छ ।(श्रोत DHS2) 

 

 

 

 



31 
 

१५ .पोषण सम्बन्धी सवे तथा त्याङ सांकिन कायव बाट प्राप्त चववरणिः 

र्स नगरपाललकाल े पोषण प्रोफाइल तर्ारका लालग िोल िोलमा मलहला स्वास््र् सेलवका र स्वास््र्कमीहरु पररिालन गरी दईु वषय मलुनका 

वालवाललकाको उिाई,तौल र MUAC Tape ले पाखरुाको नाप ललनुको साथै अन्र् त्र्ाङ संकलन गररएको लथर्ो जस बाि नगरपाललका क्षते्र 

लभत्र बसोवास गन ेवालवाललकाको पोषण अवस्था  लनम्नानुसार पाइएको छ । 

१५.१ MUAC Tape िे चिएको २ वषव मुचनको बच्िाको पोषण अवस्थाको चववरणिः 

  बच्िाको पोषण अवस्था 

क्र स चववरण जम्मा 

बच्िा 

सांयया 

मचहिा पुरष ६ मचहना 

भन्दा मुचनको 

बच्िा सांयया 

औषत तौि 

चिएको 

िापटक 

रातो पहेिो हररयो 

१  वाडय नं १  िालक्सन्द ु ५२ जना २६ २६ ७ ८ पटक २ ५ ४५ 

२ वाडय नं  २ बेनी ४२ जना २१ २१ ३ ९ पटक ० ० ४२ 

३ वाडय नं  ३ तामाखानी ४४ जना २६ १८ ९ ८ पटक ० १ ४३ 

४ वाडय नं ४ फाप्लु ४२ जाना २२ २० ७ ३ पटक ० १ ४१ 

५ वाडय नं  ५ सल्लेरी ५३ जना २९ २४ १२ ३पटक १ १ ५१ 

६ वाडय नं  ६ दोपुय ३८ जना १८ २० २ ३ पटक १ ० ३७ 

७ वाडय नं  ७ गामाय ७० जना ४० ३० १८ ७ पटक २ ४ ६४ 

८ वाडय नं ८ केरुङ १२६ जना ५८ ६८ २६ ८ पटक ० ७ ११९ 

९ वाडय नं ९  गोराखानी ४०जना २७ १३ ११ ८ पटक ० ० ४० 

१० वाडय नं १० िालप्िङ ४२ जना १८ २४ ८ ६ पटक ०  २ ४० 

११ वाडय नं ११ लतङला १२३ जना ५५ ६८ १७ ६ पटक ० ३ १२० 

 

 

जम्मा ६७२ जना ३४० ३३२ १११  ६  २४  ६४२ 

नोटिः रातो कडा कुपोचषत ,पहेिो कुचपषत र हररयो स्वस््य  ( कडा जोचखम, जोचखम र सामान्य )  

वडा अनुसारको  पोषणको अबस्था हदेाय सवै  भन्दा बढी वाडय नं १ िालक्सन्द ु, वडा नं ८ केरुङ र वडा नं ७ गामायमा कुपोलपत वालवाललका भेलिएको छ ।  कडा कुपोलषत 

वालवाललकाहरु वडा नं १ िालक्सन्दमुा २ जना  , वडा नं ७ गामायमा  २जना , वडा नं  ५ सल्लेरीमा १ जना  र वडा नं  ६ दोपुयमा  १ जना गरी जम्मा ६ जना वालवाललका 

कडा कुपोलषत भेलिएको छ  २४ जना कुपोलषत गरी  जम्मा ३० जना वालवाललका कुपोलषत पाइएको छ। 
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Number of malnutrition child by ward 
wise
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१५. २  जाचतकोड अनुसार पोषण अवस्थाको चववरण 

                  बच्िाको पोषण अवस्था 

जाचतकोड चववरण जम्मा बच्िा सांयया रातो पहेिो हररयो 

०१  दचित ११०  जना  ५ जना ६ जना ९९ जना 

०२ जनजाचत ४५८ जना  १ जना १३ जना ४४४ जना 

०३ मधेशी ० ० ० ० 

०४ मुचस्िम ० ० ० ० 

०५ ब्राहमण /के्षत्री १०४ ० ५ जना ९९ जना 

०६ अन्य ० ० ० ० 

  जम्मा ६७२जना  ६ जना २४  जना ६४२ जना 

 

त्र्ाङ संकलन तथा सवे बाि र्स नगरपाललका लभत्र २ वषय मलुनको वालवाललकाहरुमा जम्मा ३० जना बच्िाकुपोलषत पाएको छ । जस मध्रे् ६ 

जना कडा कुपोलषत छ  र  २४ जना कुपोलषत गरी जम्मा ३०जना वालवाललका कुपोलषत पाइएको छ । जहाँ दललतको संयर्ा कडा कुपोलषतमा बढी 

दखेाएको छ भने बाहुन क्षते्रीमा कडा कुपोलपत वालवाललका पाइएको छैन । 
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१५. २.१  जाचतकोड अनुसार  पोषणको अवस्था                                                                                                                                                   

 

 

Dalit
36%

Janajati
47%

Bahun /xetri
17%

Malnutrition status by ethnicity

 

जोचखम कडा जोचखम   गरी जम्मा भेटाएका ३० जना कुपोचषत वािवाचिकाहर मध्ये जाचतगत कोड अनुसार  सवै भन्दा बढी 

जनजाचतमा  ४७% रहेको छ , दचित ३६% छ  भने बाहुन के्षत्रीमा १७% कुपोचषत वािवाचिका पाइएको छ 

 

 

 

 

 

स्वास््य सन्देशहर 

१ . बच्िा जन्मे देचख छ मचहना सम्म आमाको दुध मात्रा खुवाउनु पछव । 

२. बच्िाको उमेर  छ मचहना पगेु पचछ आमाको दुध सांगै थप खाना खुवाउन शुर गनुव पछव । 

३. “ हरेक वार खाना िार ” भन्ने नारा अनुसार अन्नजन्य  , गेडागुडीजन्य , पशुपन्छीजन्य र फिफुि  तथा सागपात 

समुहबाट चमिाएर  खाना खानु पछव । 

४. गभववती अवस्थामा साचवक भन्दा एक पटक थप र सुत्केरी अवस्थामा साचवक भन्दा दुई पटक थप पोचषिो 

खाना खानु पछव । 
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Number of severe malnutrition by 
ethnicity
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सवके्षण बा  ि भेलिएको कुपोलषत वालवाललकाहरु मध्रे् कडा कुपोलषत वालवाललका  सवै भन्दा बढी ५जना दललतमा पाएको छ भने एक जना 

जनजालतमा पाएको छ । बाहुन क्षते्रीमा भन ेकडा कुपोलषत वालवाललका  पाएको  छैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वास््य सन्देशहर 

१. बच्िाको िाचग आमाकोदुध अमृत समान साथै दुध पचहिो खोप हो । त्यसैिे बच्िािाई पचहिो चवगौती दुध खुवाऔ । 

२. बच्िाको चदमागको चवकास २ वषव सम्म ८० प्रचतशत हुने भएकोिे वच्िाको पोषणमा ध्यान चदऔ। 

३. जन्मे देचख २३ मचहना सम्म हरेक मचहनाको एक पटक आफ्नो वािवाचिकाको वचृद्ध अनुगमन गरी  पोषण अवस्था वारे 

जानकारी चिनुहोस । 

४. गभववती अवस्थामा कम्तीमा िारपटक ४ मचहना ६ मचहना ८ मचहना र ९ मचहनामा गभवको परीक्षण गनुवको साथै गभववती 

भएको ९० चदन देचख बच्िा जन्मेको ४५ चदन सम्म चनयचमत आइरन िक्की सेवन गनुवहोस। 

५.सुत्केरी पचछ  सुत्केरी भएको २४ घण्टा ३ चदन र सातौ चदन गरीकम्तीमा तीन पटक स्वास््य परीक्षण गराउनु पछव । साथै 

सुत्केरी भएको ४२ चदन सम्म एक वटा चभटाचमन ए  क्याप्सुि खानु पछव । 
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१५.३  वडा अनुसार घरधुरी र जनसांयया चववरणिः 

वडा नां घरधुरी 

सांयया 

प्रचतशत मचहिा पुरष जम्मा 

जनसांयया 

हाि बसोबास 

गने सांयया 

अन्यत्र बस्ने 

सांयया 

१ ४५१ ८.२९% १०६४ ११५० २२१४ १९६२ २५२ 

२ २७१ ४.९८% ५६६                    ५९४ ११६० १११५ ४५ 

३ २८५ ५.२४% ७७५ ७३१ १५०६ १२९०  २१६ 

४ ३३६ ६.१७% ८५६ ८९० १७४६ १७४६ ० 

५ ६७७ १२.४४% १४९८ १४९६ २९९४ २९९४ ० 

६ २५६ ४.७०% ५५८ ५९७ ११५५ ११५५ ० 

७ ५८८ १०.१७% १२८८ १३१० २५९८ २३३३ २६५ 

८ ८७९ १६.१६% २१८९ २२२२ ४४११ ४१६४ २४७ 

९ ३६९ ६.७८% ९५० १०११ १९६१ ११७७ ७८४ 

१० ४६१ ८.४७% ११५७ ११३३ २२९० १९२० ३७० 

११ ८६५ १५.९०% २२११ २३५८ ४५६९ ४०६८ ५०१ 

जम्मा ५४३८  १३११२ १३४९२ २६६०४ २३९२४ २६८० 

 

 

त्र्ाङ संकलन तथा सवे बाि र्स नगरपाललकाको जनसंयर्ा २६६०४ जना  दलेखएको छ । जसमा मलहला १३११२ र परुुष १३४९२ जना रहकेो 

छ । र्स नगरपाललका लभत्र ५४३८ िरधरुी दलेखएको छ । लगतार वसोवास गनेको जनसंयर्ा २३९२४ जना पाएको छ । नगरपाललकामा ठेगाना भइ 

अन्र्त्र बसोबास गनेको संयर्ा २६८० दलेखएको छ । २०६८ को जनगणना भन्दा िरधरुी ििेको दलेखएको छ । सवे तथा त्र्ाङ संकलन गदाय 

स्वास््र् िौकी सल्लेरी बाि ललएको त्र्ाङमा िरधरुी लगार्त वाडय नं ४ , ५ र ६ को जम्मा जनसंयर्ा ििेको पाइएको छ भने   समग्रमा 

नगरपाललकाको  जम्मा जनसंयर्ा भने २०६८ को जनगणना भन्दा २३०१ जना बढेको पाइएको छ ।  

 

 

नोिः सल्लरेी स्वास््र् िौकीले संकलन गरेको त्र्ाङमा स्थार्ी वालसन्दाको मात्र त्र्ाङ संकलन गरेको जनाएको छ । 
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१५ .४ जाचतकोड जनसांयया चववरण 

क्र स चववरण जाचतकोड घरधुरी सांयया प्रचतशत 

१ दललत ०१ ४५७ ८.४०% 

२ जनजालत ०२ ४१७९ ७६.८४% 

३ मधेशी 0३ ० ० 

४ मलुस्लम ०४ ० ० 

५ ब्राहमण / क्षेत्री ०५ ८०२ १४.७४% 

६ अन्र् ०६ ० ० 

  जम्मा  ५४३८  

 

 

     सवे तथा त्र्ाङ संकलन कार्य बाि पाएको लववरण अनसार नगरपाललका लभत्र बसोवास गन ेजनसंयर्ा मध्रे् सबै भन्दा वढी   ७६.८४ प्रलतशत 

जनजालतको बसोवास छ भने बहनु क्षेत्रीको १४.७४ प्रलतशत वसोवास रहकेो छ । साथै ८.४० प्रलतशत दललतको वसोवास रहकेो दलेखएको छ । 

१५ .५ धमव अनुसारको जनसांयया चववरण 

क्र.स. धमव घरधुरी सांयया प्रचतशत 

१ लहन्द ु २८२८ ५२% 

२ बौद्ध २५८६ ४७.५५ % 

३ लिलसर्न २४ ०.४५% 

 जम्मा 

 

५४३८  

 

 धमय मान्ने जनसंयर्ा सवे तथा त्र्ाङ संकलन कार्य बाि पाएको लववरण अनसार नगरपाललका लभत्र बसोवास गन ेजनसंयर्ा मध्रे् सबै भन्दा वढी   

५२ प्रलतशत लहन्द ुमान्ने   छ भने बौद्ध धमय मान्न े ४७.५५ प्रलतशत वसोवास रहकेो छ । साथै ०.४५प्रलतशत लिलश्र्न धमय मान्ने वसोवास रहकेो 

दलेखएको छ । 
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15.6 Age group distribution by ward 
 

Ward 
no. 

0-11 
months 

0-15 
months 

1२-23 

months 

0 - 23 
months 

6-12 
months 

12-59 
months 

10-19 
years 

15-49 
years 
female 

70+ Pregnant Disable 
‘KA’ 

1 24 29 20 44 9 133 272 767 73 28 9 

2 22 28 20 42 12 60 97 335 47 28 0 

3 18 29 26 44 9 84 110 391 58 30 7 

4 18 20 24 42 7 45 85 360 24 23 4 

5 31 45 23 53 10 125 280 700 109 35 6 

6 27 29 11 38 6 43 118 365 43 28 2 

7 39 47 31 70 14 127 345 653 99 42 7 

8 74 83 52 126 5 187 419 1018 172 92 18 

9 23 23 17 40 7 90 183 489 84 29 10 

10 37 38 5 42 6 66 397 637 86 43 6 

11 75 82 49 123 42 323 885 1268 187 108 26 

Total 388 453 278 664 127 1283 3191 6981 982 486 95 
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१६ .नगरपाचिका चभत्र पुणवखोप पाउने वािवाचिकाको चववरण 

 

आ व  २०७४ / ०७५ मा पुणव खोप पाउने वािवाचिकाको चववरणिः 

क 

स स्वास््र् सस्था ०देखी १५महीना १६ देचख २३मचहना 

जम्मा बच्िा 

सांयया 

१ स्वास््र् िौकी िाक्सीन्द ु ३६ २७ ६३ 

२ स्वास््र् िौकी  बेनी २७ ७ ३४ 

३ स्वास््र् िौकी  तामाखनी २१ १३ ३४ 

४ स्वास््र् िौकी  सल्लेरी १०७ ५८ १६५ 

५ स्वास््र् िौकी  गामाय ३९ २६ ७५ 

६ स्वास््र् िौकी  केरुङ १४६ ३७ १८३ 

७ स्वास््र् िौकी  गोराखानी २७ १४ ४१ 

८ स्वास््र् िौकी  िाप्िीङ ३७ १५ ५२ 

    ४४० १९७ ६४७ 

 

आ व ०७३/ ७४मा र्स नगरपाललका पणुयखोप सलुनश्चत भएको हो । र्स नगरपाललका अन्तगयतका स्वास््र् संस्थाहरु माफय त पणुयखोप लदगोपना 

सलुनश्चतताका लालग िरधरुी सवेक्षण र डािा भरेीलफकेशन गरी आफ्नो Catchment area का वालवाललकाले खोप पाए नपाएको र्लकन गरीन्छ । 

आलथयक वषय २०७३/ ७४ मा पणुयखोप सलुनश्चता नगरपाललका िोषणा भए दलेख  हरेक वषय िरधरुी सवेक्षण र डािा भेरीलफकेशनको कार्य गद ैआएको 

छ । र्सै िममा आ व ०७४/ ७५र आ व ०७५/ ७६ मा स्वास््र् संस्थाबाि िरधरुी सवेक्षण गरी डािा संकलन गरेर प्राप्त अनुसार आ व ०७४/ ७५ 

मा ० दलेख १५ मलहना सम्मको  वालवाललका जम्मा ४४० जनाल ेखोप प्राप्त गरेको छ । भने आ व ०७५/ ७६ मा० दलेख १५ मलहना सम्मको  

वालवाललका जम्मा ४५३ जनाल ेखोप  प्राप्त गरेको त्र्ाङल ेदखेाएको छ । 
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आ व २०७५/०७६मा पुणवखोप पाउने वािवाचिका चववरण 

ि स स्वास््र् िौकीको लववरण 

०दलेख १५ मलहना 

सम्मको वच्िा संयर्ा 

१६मलहना दलेख २३ 

मलहना सम्मको बच्िा 

संयर्ा जम्माबच्िा संयर्ा 

१ स्वास््र् िौकीिालक्सन्द ु २९ २३ ४९ 

२ स्वास््र् िौकी बेनी २८ २१ ४९ 

३ स्वास््र् िौकीतामाखानी २९ १४ ४३ 

  स्वास््र् िौकीसल्लेरी ९४ ४८ १३१ 

५ स्वास््र् िौकी गामाय ४७ २६ ७३ 

६ स्वास््र् िौकी केरुङ ८३ ७१ १५४ 

७ स्वास््र् िौकीगोराखानी २३ १६ ३९ 

८ स्वास््र् िौकीिालप्िङ ३८ १५ ४७ 

९ स्वास््र् िौकी लतङला ८२ ५५ १३७ 

  जम्मा ४५३ २८९ ७२२ 

 

 

 

 

 

 

 

स्वास््य सांन्देशहर 

१∙”पणूयखोप सरुलक्षत भलवरर् ” भन्ने मलु नारालाई आत्मसात गद ैसरुवा रोगहरु वाि बच्न आफ्नो बच्िालाई समर्मा न ैसम्पणुय 

खोपको मात्रा परूा गरी ढुक्क रहनहुोस । 

२∙ सतु्केरी हुन स्वास््र् संस्थामा न ैजाऔ आमा र बच्िाको भलवरर् सरुलक्षत बनाऔ । 

३∙मधमुेह,रक्त्तिाप जस्ता रोग बाि बच्न खानलपनमा ध्र्ान लदऔ । 

४∙मध्र्पान र धमु्रपान गने बानी त्र्ागौ र लनर्लमत स्वास््र् परीक्षण गन ेबानी बसालौ । 

५∙आजको स्वास््र् वालवाललका भोललका लनरोगी कणयदार भन्ने मलु मन्त्रलाई आत्मसात गरौ । 

६∙”लबहवेारी २० वषय पारी ” भन्ने नारालाई आत्मसात गद ैवाललववाह लनमूयल गरौ । 
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१७∙यस नगरपाचिकाको स्वास््य शाखाको दरबन्दी चववरणिः 

स्वास््र् तथा जनसंयर्ा मन्त्रालर् बाि २०७५ साल पौष २९ गते जारी दरवन्दी लववरण अनुसारः 

ि स पद तह  संयर्ा सेवा समहु पदपलुतय वा ररक्त कैलफर्त 

१  अलधकृत सातौ सातौ १ जना हले्थ ईन्सपेक्सन ररक्त  

२ अलधकृत छैिौ छैिौ १ जना हले्थ ईन्सपेक्सन पदपलुतय काजमा 

३ अलधकृत छैिौ छैिौ १ जना  कम्र्लुनिी नलसयङ ररक्त  

 

१८ ∙स्वास््य िौकीको दरवन्दी चववरणिः 

स्वास््र् तथा जनसंयर्ा मन्त्रालर् बाि २०७५ साल पौष २९ गते जारी दरवन्दी लववरण अनुसारः 

ि स पद तह जम्मा 

संयर्ा 

सेवा समहु 

 

पदपलुतय  ररक्त कैलफर्त 

१ अलधकृत छैिौ छैिौ  ९  हले्थ ईन्सपेक्सन   २ ७  

२ सहर्ाक पािँौ पािौ ९ हले्थ ईन्सपेक्सन ३ ६  

३ सहर्ाक पािँौ पािौ ९ कम्र्लुनिी नलसयङ ५ ४  

४ सहर्ाक िौथौ िौथौ ९ हले्थ ईन्सपेक्सन ९ ०  

५ सहर्ाक िौथौ िौथौ ९ कम्र्लुनिी नलसयङ ९ ०  

 

१९ ∙स्वास््य िौकी , शहरी स्वास््य केन्र  र सामुदाचयक स्वास््य इकाइको चववरणिः 

ि स स्वास््र् संस्थाको नाम  ठेगाना कैलफर्त 

१ स्वास््र् िौकी िालक्सन्द ु सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं १ िालक्सन्द ु  

२ स्वास््र् िौकी बेनी सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं २ बेनी बलथयङ सेन्िर 

३ स्वास््र् िौकी तामाखानी सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं ३ तामाखानी  

४ स्वास््र् िौकी सल्लरेी सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं ५ सल्लेरी  

५ स्वास््र् िौकी गामाय सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं ७ गामाय बलथयङ सेन्िर 

६ स्वास््र् िौकी केरुङ सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं ८ केरुङ बलथयङ सेन्िर 

७ स्वास््र् िौकी गोराखानी सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं ९ गोराखानी बलथयङ सेन्िर 

८ स्वास््र् िौकी िालप्िङ सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं १० िालप्िङ बलथयङ सेन्िर  

९ स्वास््र् िौकी लतङला सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं ११ लतङला  

१० शहरी स्वास््र् केन्र च्र्ाल्सा सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं ७ च्र्ाल्सा  

११ शहरी स्वास््र् केन्र रोशी जैद ु सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं ५ जैद ु  

१२ सामदुालर्क स्वास््र् इकाइ िनु्सा सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका वाडय नं ८ केरुङ  
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२०∙साचवक पद अनुसार स्वास््य सांस्थामा कायवरत कमविारी चववरण 

  पदको लववरण  

ि स स्वास््र् संस्था ह ेअ पदपुलतय 

/ररत्त 

लस अहवे / 

अहवे 

पदपूलतय /ररत्त लस 

अनमी/अ

नमी 

पदपुलतय /ररत्त का स पदपुलतय /ररत्त कैलफर्त 

१ स्वास््र् िौकी 

िालक्सन्द ु

१ ररत्त २ २ पदपूलतय २ २ पदपुलतय १ १ पदपलुतय 

करारमा 

 

२ स्वास््र् िौकी 

बेनी 

१ १ 

पदपुलतय 

२ १ पदपूलतय १ ररत्त २ २ पदपुलतय १ १ पदपलुतय 

करारमा 

 

३ स्वास््र् िौकी 

तामाखानी 

१ १ 

पदपुलतय 

२ १पदपुलतय १ ररत्त २ २ पदपुलतय १ १ पदपलुतय 

करारमा 

 

४ स्वास््र् िौकी 

सल्लेरी 

१ १ 

पदपुलतय 

२ २ पदपुलतय २ २ पदपुलतय १ १ पदपलुतय 

करारमा 

हअे नपा 

काजमा 

५ स्वास््र् िौकी 

गामाय 

१ ररत्त २ १ पदपुलतय २ २ पदपुलतय १ १ पदपलुतय 

करारमा 

कास स्थार्ी 

६ स्वास््र् िौकी 

केरुङ 

१ १ 

पदपुलतय 

२ १ पदपुलतय   

१  ररत्त 

२ २ पदपुलतय १ १ पदपलुतय  हअे 

माहाकुलुङ 

गापमा काजमा 

७ स्वास््र् िौकी 

गोराखानी 

१ १ 

पदपुलतय 

२ १ पदपुलतय     

१  ररत्त 

२ २ पदपुलतय १ १ पदपलुतय कास स्थार्ी 

८ स्वास््र् िौकी 

िालप्िङ 

१ ररत्त २ २ पदपुलतय २ २ पदपुलतय १ १ पदपलुतय 

करारमा 

 

९ स्वास््र् िौकी 

लतङला 

१ १ 

पदपुलतय 

२ २ पदपुलतय २ २ पदपुलतय १ १ पदपलुतय 

करारमा 
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१३ ∙सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका  अन्तगयतका स्थालनर् स्वास््र् संस्थाको 

भौलतक अवस्थाको लववरणः 
     

ि स 
स्वास््य 

सांस्थाको नाम 

आफ्नै 

जग्गा 

भएको वा 

नभएको 

२४ सै 

घण्टा 

चवद्यतु वा 

सोिारको 

ब्यावस्था 

भए 

नभएको 

एम्बुिेन्स

को 

ब्यवस्था 

भए 

नभएको 

तारबार 

पखाविको 

ब्यवस्था 

भएको वा 

नभएको 

खानेपानी

को 

ब्यबस्था 

भएको वा 

नभएको 

भवनको 

अवस्था 

प्रयाप्त 

कोठा 

भए 

नभएको 

वचथवङ 

सेन्टर हो 

या होईन 

पु्रसुचतको 

िाचग छुटै 

कोठा िपी 

भए या 

नभएको 

पिासेन्टा 

चपटको 

ब्यवस्था भए 

नभएको 

फोहोर 

जलाउने 

खाडल भए 

नभएको 

कमयिारी 

आवास 

भए 

नभएको 

सेवाग्राही 

कमयिारीको 

लालग छुिाछुि ै

िपीको ब्र्बस्था 

भए नभएको 

१ 

टाचक्सन्दु 

स्वास््य िौकी भएको भएको नभएको नभएको भएको सामान्य भएको होइन नभएको नभएको नभएको भएको  नभएको 

२ 

बेनी स्वास््य 

िौकी भएको भएको भएको नभएको भएको सामान्य भएको हो भएको नभएको भएको भएको  भएको 

३ 

तामाखनी 

स्वास््य िौकी भएको भएको नभएको नभएको भएको नाजुक नभएको होइन नभएको नभएको नभएको नभएको  नभएको 

४ 

सल्िेरी  

स्वास््य िौकी  नभएको  भएको भएको नभएको भएको नाजुक नभएको होइन नभएको नभएको नभएको नभएको  नभएको 

५ 

गामाव स्वास््य 

िौकी भएको भएको नभएको भएको भएको सामान्य भएको हो भएको नभएको नभएको भएको  भएको 

६ 

केरङ  स्वास््य 

िौकी भएको भएको भएको नभएको भएको सामान्य भएको हो भएको नभएको भएको भएको  नभएको 

७ 

गोराखनी  

स्वास््य िौकी भएको भएको नभएको भएको भएको सामान्य भएको हो भएको भएको भएको भएको  भएको 

८ 

टाचप्टङ 

स्वास््य िौकी भएको भएको नभएको नभएको भएको सामान्य भएको हो भएको भएको भएको भएको  नभएको 

९ 

चतङिा  

स्वास््य िौकी भएको नभएको नभएको नभएको भएको नाजुक भएको होइन नभएको नभएको नभएको भएको  नभएको 
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२१∙स्वास््यिौकीमा कायवरत स्वास््य सांस्था प्रमुखको चववरणिः 

ि स स्वास््र् संस्थाको नाम  नामथर पद मोवाइल 

१ स्वास््र् िौकी िालक्सन्द ु सजुाता राई अ हवे ९८६०२२३२४८ 

२ स्वास््र् िौकी बेनी आकाश बारुडी ह ेअ ९८६०२९६९१९ 

३ स्वास््र् िौकी तामाखानी भपुेन्र राना मगर ह ेअ ९८६०३७७७८७ 

४ स्वास््र् िौकी सल्लरेी सान्त बहादरु तामाङ अ हवे ९८४२९३०४९९ 

५ स्वास््र् िौकी गामाय मरुाहरर लब क अ हवे ९८४४०४१११६ 

६ स्वास््र् िौकी केरुङ सलजन श्रेष्ठ अ हवे ९८५११६९६९९ 

७ स्वास््र् िौकी गोराखानी अजर् कुमार साह ह ेअ ९८६३६०४२५७ 

८ स्वास््र् िौकी िालप्िङ गणेश वहादरु वली अ हवे ९८६९८१९२३३ 

९ स्वास््र् िौकी लतङला िेत बहादरु बस्नेत ह ेअ ९८४९५१३४०४ 

 

 २२∙स्वास््य िौकी अन्तगवत गााँउघर चक्िचनक र खोप केन्रको चववरणिः 

ि स स्वास््र् संस्थाको नाम  गाँउिर लक्ललनकको संयर्ा खोप केन्रको संयर्ा 

१ स्वास््र् िौकी िालक्सन्द ु  ३ विा  ३ विा 

२ स्वास््र् िौकी बेनी  २ विा  २ विा 

३ स्वास््र् िौकी तामाखानी  २ विा  २ विा 

४ स्वास््र् िौकी सल्लरेी  १ विा  ३ विा 

५ स्वास््र् िौकी गामाय  २ विा  ३ विा 

६ स्वास््र् िौकी केरुङ  ३ विा  ३ विा 

७ स्वास््र् िौकी गोराखानी  २  विा  २ विा 

८ स्वास््र् िौकी िालप्िङ  ३ विा  ३ विा 

९ स्वास््र् िौकी लतङला  ३ विा  ४ विा 
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२३∙र्स नगरपाललका अन्तगयतका स्वास््र् िौकी मातहतका मलहला स्वास््र् स्वर्म सेलवकाहरुको लववरणः 

स्वास््र् िौकीिालप्िङ 
  

स्वास््र् िौकी गोराखानी 
 

सोलदुधुकुण्डन.पा. वाडय नं १० 
 

सोलदुधुकुण्ड न.पा. वाडयनं ९ 
 

म.स्वा.से.कोनामावाली 
  

म.स्वा.से.को नामावाली 
 

ि.स नामथर फोन नम्बर 
 

ि.स नामथर फोन नम्बर 

१ आङ फुवाय शपेाय ९८६०९७३०९५ 
 

१ आङ लेमी शपेाय ९७४१३६९१५ 

२ दशेमुार्ा मगर ९८६३७८४२०२ 
 

२ लेमी शपेाय ९७३०५६२१० 

३ आङ छोिी शपेाय ९७४१११९२५४ 
 

३ पलश शेपाय   

४ कुमारी तामाङ ९८६३९६७१९४ 
 

४ लङण्डु शेपाय ९८१७७२०७९० 

५ मार्ा मगर ९८६९९८०६७०६ 
 

५ काण्डी शपेाय ९८२४४८०३७६ 

६ छौङसोनी शेपाय ९७४३०६९८३० 
 

६ लक्ष्मी दलेव तामाङ ९७४३०५६४०२ 

७ लाक्पा शेपाय ९८६९००५८८३ 
 

७ रेणकुा तामाङ ९८२३६३६९०३ 

८ पेमा तामाङ ९८४०९४९७६४ 
 

८ सोममार्ा तामाङ   

९ काण्डी शपेाय ९८६३९६५९२२ 
 

९ पङुछुङ शेपाय ९८११७६५३३६ 

स्वास््र् िौकीकेरुङ 
  

स्वास््र् िौकी लतङला 
 

सोलदुधुकुण्डन.पा. वाडय नं ८ 
  

सोलदुधुकुण्ड न.पा. वाडयनं११ 

म.स्वा.से.कोनामावाली 
  

म.स्वा.से.को नामावाली 
 

ि.स नामथर फोन नम्बर 
 

ि.स नामथर फोन नम्बर 

१ भगवती मगर  ९८६८४५०६९७ 
 

१ संलगता राइ   

२ र्ाङजी शेपाय  ९८१६७५२३०९ 
 

२ रत्न कुमारी काकी ९८१७७९२५४३ 

३ लवरणमुार्ा लवक  ९८२३१५९१८७ 
 

३ उमा काकी ९८०३०२२११० 

४ ईर्श्वरा नेपाली  ९७४१५०४८६४ 
 

४ फुलमार्ा राइ ९८१७७९२५५७ 

५ मार्ा मगर  ९८४२२८९७०६२ 
 

५ कमला काकी ९८१४७९४४१५ 

६ लनरमार्ा मगर  ९८६२९५१०८२ 
 

६ संलगता काकी ९८१८२१९७५१ 

७ छोिी शपेाय  ९८१८८५७७११ 
 

७ वालकुमारी काकी ९८१३३३४०१४ 

८ दावा साङम ुतामाङ ९८६२५०७३९२  
 

८ सलवना काकी ९८२५७३६२२४ 

९ आशा मगर  ९८४०२६७६९२ 
 

९ लगतामार्ा मगर ९८०४७६७६४९ 
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स्वास््य िौकीबेनी 
  

स्वास््य िौकीगामाव 
 

सोिुदुधकुण्डन.पा. वाडव नां २ 
  

सोिुदुधकुण्ड न.पा. वाडवनां७ 
 

म.स्वा.से.कोनामावाली 
  

म.स्वा.से.को नामावाली 
 

ि.स नामथर फोन नम्बर 
 

ि.स नामथर फोन नम्बर 

१ सलुनता मगर ९८६७५३११४६ 
 

१ पेम्बालदकीशपेाय ९८१९९५०५३३ 

२ पासाङ र्ाङजी शेपाय ९८४२८९६७३९ 
 

२ लङमापिुी शेपाय ९८०७८४५७३२ 

३ ल्हम ुशपेाय ९८६९२३२५९७ 
 

३ जानकी श्रेष्ठ ९८१८६५४६५४ 

४ डोका लामा ९८६०३२१२५४ 
 

४ कृरणकुमारी काकी ९८६२५०४२९२ 

५ मार्ा शेपाय ९८६३९१६१२८ 
 

५ दलुगयमार्ा लवक ९८१८०९६१८६ 

६ लछररङ शेपाय ९७४१२३४६२८ 
 

६ वलराधा मगर ९८४२९३००६७ 

७ ज्र्ोलत लवक ९८६२९५१५७९ 
 

७ लङमा शपेाय ९७४३०३१३५१ 

८ डोल्मा शेपाय ९७४३०५१५३५ 
 

८ लवमला श्रेष्ठ ९८६२८५७८१२ 

९ लवमला श्रेष्ठ ९७४५१५००७२ 
 

९ कुमारी श्रेष्ठ ९७४११२०६५५ 
 

स्वास््र् िौकीतामाखनी 
  

स्वास््र् िौकी सल्लरेी 
 

सोलदुधुकुण्डन.पा. वाडय नं ३ 
  

सोलदुधुकुण्ड न.पा. वाडयनं५ 
 

म.स्वा.से.कोनामावाली 
  

म.स्वा.से.को नामावाली 
 

ि.स नामथर फोन नम्बर 
 

ि.स नामथर फोन नम्बर 

१ फुवाय डोमा शपेाय ९८४५८२५५२३ 
 

१ मंगली मार्ा लवक ९८६३८४४१९८ 

२ जर्परुी तामाङ ९८६२८३०८३ 
 

२ लसतामार्ा लवक ९८४२९३७६८८ 

३ फुलमार्ा मगर ९८६२८५३८९८ 
 

३ सकुुमार्ा लवक ९८४९२६४५०८ 

४ कमली मगर ९७४३०५६५३४ 
 

४ लेमी लामा ९८४२८९७९७९ 

५ लभमकुमारी मगर   
 

५ इन्दकुा बस्नते ९८६२९९६०३९ 

६ फुलमार्ा तामाङ ९७४२९३०३२३ 
 

६ अपयणा श्रेष्ठ ९८४२९१०५९१ 

७ सरुमा तामाङ ९८६१४५०५३६ 
 

७ रामकरमारी श्रेष्ठ   

८ र्ाङझी शेपाय ९८६२९५४७३२ 
 

८ लङमा शपेाय ९८६२८५५२०३ 

९ मार्ा शेपाय ९८४९७४२६०९ 
 

९ कान्छी शपेाय ९८६२८०८७९० 
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स्वास््र् िौकीिालक्सन्द ु
 

सोलदुधुकुण्डन.पा. वाडय नं१ 

म.स्वा.से.कोनामावाली 
 

ि.स नामथर फोन नम्बर 

१ सलुमत्रा राइ ९८४२८९७७१७ 

२ कमला राइ ९८४२५३५२५२ 

३ लसता अलधकारी ९८४९६८५७५८ 

४ हमेकुमारी सनु्दास ९८४२६८५७५८ 

५ डोल्मा शेपाय ९८४२८१५१६६ 

६ फुवाय शपेाय ९७४३०५४७५९ 

७ सलुम शपेाय ९८४२९३७१५१ 

८ र्ाङजी शेपाय ९८४२८९८३९८ 

९ अश्मी राई ९७३०३१४६० 

 

२४∙स्वास््य के्षत्रमा चक्रयाचशि सहयोगी सांघ सांस्थाको चववरणिः 

ि स संि संस्थाको नाम स्वास््र्मा काम गन े लवषर् तथा क्षेत्र कैलफर्त 

१ मानव अलधकार शालन्त र लवकास मञ्ि फाप्ल ु मात ृतथा नवजात लशश ुस्र्ाहार  

२ र्ोङ स्िार क्लब दोपुय ( सअुहारा  कार्यिम ) सनुौलो  १००० लदनका लालग पोषण र 

ब्र्ाबहार पररवतयन( key life events, 

CHSB,SATH ) 

 

३ वान हािय वल्डय वाइड  मात ृतथा नवजात लशश ुस्वास््र्   

४ लहमाली स्वास््र् तथा वातावरणीर् सेवा फाप्ल ु मात ृतथा लशश ुपोषण सुपरलसररर्ल लवतरणमा आ व 

०७४/०७५ सम्म  कार्य गरेको 

हाल कार्य लनरन्नतरता 

नभएको 
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1. Important contact information: 

SN Name Designation Phone number  

1 Namgel Jangbu Sherpa Mayor 9841344690 

2 Kalpana Rai Vice Mayor 9842801250 

3 Shivraj chaulaghai Chief Administrative 

Officer 

9852822111 

4 Megnath sharma vice Secretory 8951138532 

5 Bipin lamsal Acount officer 9841137028 

6 Ramkumar khadaka section officer 9862808883 

7 Chamar Bdr. Magar Health Coordinator 9842930716 

8 Dapasa sherpa IT officer 9863738705 

9 Chhongba lama sherpa Chairman-wada no -1 9841220768 

10 Mingmar Dorjee Sherpa  Chairman-wada no-  2 9842930815 

11 Gopal Magar Chairman-wada no- 3 9842930701 

12 Dawa Gelu Phakrin Chairman-wada no- 4 9851176625 

13 Mingmar Tamang Chairman-wada no- 5 9843022487 

14 Ram kumar Shrestha Chairman-wada no-  6 9842848657 

15 Lal Man Shrestha Chairman-wada no - 7 9842910532 

16 Pasang Katwal Chairman-wada no- 8 9811733014 

17 Kagi Sherpa Chairman-wada no - 9 9841320475 

18 Mingmar Chiri Sherpa Chairman-wada no- 10 9851103534 

19 Khem Raj Khatiwada Ward Secretory-wada no -

11 
9842326639 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

पसु्तक तर्ारीमा संलग्न कमयिारी तथा अन्र्को लववरण 

१. नौ विा स्वास््र् िौकीका सबै स्वास््र्कमी र मलहला स्वास््र् स्वर्म सेलवकाहरु माफय त त्र्ाङ संकलन भएको । 

२.  महाराजगन्ज मेलडकल क्र्ाम्पस ३०औ ब्र्ाि लब लपएि तेश्रो वषयका लफल्ड अध्र्र्नमा आएका लवद्याथीहरु सल्लेरी स्वास््र् िौकीको  त्र्ाङ 

लवशे्लषणमा सहर्ोग । 

३ ह ेअ सवुास तामाङ त्र्ाङ लवशे्लषणमा सहर्ोग । 

४ ह ेअ भपुेन्र राना मगर त्र्ाङ लवशे्लषणमा सहर्ोग । 

५ स्वास््र् संर्ोजक िमर बहादरु मगर त्र्ाङ लवशे्लषण र पसु्तक तर्ारी । 
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 सोलदुधुकुण्ड 

नगरपाललकाको कार्ायलर् 
   

            

  
वडा नं िोल 

      
त्र्ाङ संकलन लमलत 

 
    MUAC Tape ले ललएको २ वषय मुलनको  बच्िाको पोषण 

अवस्थाको लववरणः 
       

ि 

स 

बच्िाको 

आमाको नामथर 

 बच्िाको 

नामथर 

जाती कोड उमेर  ललङग उिाइ तौल मोबाइल 

नम्बर 

स्वास््र् 

संस्थामा तौल 

ललएको पिक 

बच्िाको 

पोषण 

अवस्था 

 
कैलफर्त 

          
रातो पहलेो  हररर्ो 

 

                            

                            

                            

                            

                            

              

  
त्र्ाङ संकलन कतायको   नाम 

          

  
पद 

           

  
दस्तखत 

           

  
कार्ायलर् 
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                                                                                                   सोलुदधुकुण्ड नगरपाललकाकोकार्ायलर् 
          

 वडा नं 
                   

 िोल 
    

                                                                                                                           

त्र्ाङ संकलन लमलत   
       

 पोषण स्वास््र् तथा  अन्र् प्रर्ोजनका   आवश्र्क 

त्र्ाङ  लववरणः 
               

ि स िरमुलीको 

नामथर 

जा

ती 

कोड 

धमय पररवार सयर्ा जम्मा स्थार्ी 

ठेगाना 

अस्था

र्ी 

ठेगाना 

उमेर 

समुह 

० देलख 

११ 

महीना 

सम्म 

उमेर 

समुह 

११ 

महीना 

देलख 

२३ 

महीना 

सम्म 

उमेर 

समुह 

०देलख 

१५ 

महीना 

सम्म 

उमेर समुह 

६  महीना 

देलख १२ 

महीना 

सम्म 

उमेर 

समुह 

१२ 

मही

ना 

देलख 

५९ 

मही

ना 

सम्म 

१० वषय देलख 

१९ वषय 

सम्मको 

लकशोरी 

संयर्ा 

१५ वषय 

देलख ४९ 

वषय 

सम्मको 

मलहला 

संयर्ा 

गभय

व

ती 

म

ही

ला 

सं

यर्ा 

 सुत्केरी 

संयर्ा 

सुत्के

री 

भए

को 

स्थान 

७

०

 

व

षय

 

मा

लथ

का

 

जे

ष्ठ

 

ना

गा

रर

कं

 

सं

यर्ा 

क 

वगयका 

अपाङ

गको 

संयर्ा 

अन्र्त्र बस्ने 

संयर्ा 

        म पु                       ४२ लदन 

वाकी 

वषय 

भरी 

ि

र 

स्वा

.स

स्था       

  
                                              

  
                                              

                        

 

म.स्वा.से.को 

नामथर 
           

त्र्ाङ संकलन कतायको 

नामथर 
       

 दस्खत 
            

पद 
      

 लमलत 
            

दस्तखत 
      

              
लमलत 

      

 


