
 

 

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. समेत गािी 
लाटीकोईली  गाववस.वडा नां. ६, ७ ि ८ लमलाइ हालको वीिेन्द्रनगि नगिपाललका वडा 
नां.०९ िहेको छ। 

 यस वडाको पूवामा १० नां.वडा पश्चचचममा ०३ नां. वडा उत्तिमा ०६ नां. वडा ि दक्षिर्मा 
िेिी गांगा नगिपाललकाको बीचमा वडाको  िू-िाग फैललएको छ । 

 यस वडामा बसोबास गने माननसहरु मुख्तया कृवि पेशामा आबद्ध िहेको ि वैदेलशक 
िोजगािमा िाित लगायत बाहहिी देशमा िहेको . 

 यस वडाको प्रमुर्ख प्रयटकीय िेत्र क्राके्रववहाि, गरे्श जल मन्न्द्दि ,अधेिी 
गुफा,पातलगांगा ,शक्त्ते्तकााँडामा काल िैिवको मन्न्द्दि , प्राचचन  लशव मन्न्द्दि, बौद्ध 
गुम्बा चैत्य ,मगलगढी िगवती मन्न्द्दि आहद िहेका छन ्। 

 यस वडामा पहहले देखर्ख बाहुन ,िेत्री ,ठकुिी ,नेवाि जनजानतका माननसहरु बस्दै 
आएको ि  ववशेि गिी थारु समुदायको बाहुल्यता  िहेको छ । हाल अन्द्यत्रबाट बसाई 
सरि आएि बस्ने बाहुन, िेत्री जनजानत लगायत अन्द्य समुदायको पनन त्यवत्तकै 
बसोवास िहेको छ ।  

 पम्पिागतरुपमा लारे्ख नााँच ववलिन्द्न पवा मेला तथा ववलिन्द्न कला सांस्कृनतको 
सांििर्को लाचग थारु सांग्रालय ि मगि सांग्रालय  िहेको छ । 

 यस वडाको पयाटककय स्थलको रुपमा वडाको दक्षिर्र् तफा को शक्त्ते्तकाडा डााँडा िहेको 
छ । पयाटकीय रुपमा ववकास गिेमा यस वडा लगायत समग्र नगिको आचथाक 
वदृ्चधमा थप टेवा पु¥याउने छ । यस वडाको िेत्रफल २७.७वगा कक.मी., घिधुिी सांख्या 



को २४६०  महहलाको सांख्या ६४४७ ि पुरुिकको सांख्या६०३७ गरि जम्मा १२४८४ 
जनसांख्या िहेको छ । यस स्थानबाट सुरे्खत उपत्यका सम्पूर्ा रुपमा देख्न सककन्द्छ ि 
पयाटन प्रवधान गरि यस िेत्रलाई  पयाटककय िेत्रको तथा पुिात्तानतक कला सांस्कृनतको 
सििर् तथा सम्वधान गिी समग्र आचथाक, सामान्जक िेत्रको ववकाश  सहहत  वडा 
लगागत नगि कै ववकाश  सम्िावना बोकेछ । 

मुख्य उपलब्धीहरु   

 नव ननलमात िवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गिेको 

o वडा गौिव आयोजना अन्द्तगात मांगलगढी क्राके्रववहाि सडक ननमाार्का लाचग काया 
सुरुवात िएको 

o शते्तकााँडा बुलबुले िेत्रमा ववद्युत लाईन ववस्ताि काया सुरु िएको  

o बाढी प्रिाववत िेत्र पे्रसेनी र्खोलामा तटबन्द्ध ननमाार् काया सम्पन्द्न िएको  

o डडपवोरिङबाट वडामा िहेको र्खानेपानी व्यवस्थापन  

o सुििाको हहसावले वडामा अस्थाई प्रहिी ववट लाटीकोईली िवन ननमाार् गिी सुििा 
ननकायलाई सबल तथा सहज वाताविर् व्यस्थापन 

 


