
 भौगोलिक अवस्थिलि 

नेपालको कुल के्षत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कक.मी. मधे्य २०,३०० वर्ग कक.मी. यस प्रदेशमा पदगछ । पूवगमा प्रदेश 

१, पकिममा र्ण्डकी प्रदेश, उत्तरमा चीन र दकक्षणमा प्रदेश २ तथा भारतसँर् यस प्रदेशको सीमाना जोकिएको 

छ । समुद्र सतहदेखि १४१ कमटरमा रहेको कचतवनको र्ोलाघाटदेखि रसुवा कजल्लाको ७,२२९ कमटरको उचाईमा 

रहेको लाङटाङ कहमालसम्म फैकलएको यो प्रदेशमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उले्लि भए अनुसार 

कहमाली के्षत्रमा पाँच कजल्ला (धाकदङ, रसुवा, रामेछाप, कसनु्धपाल्चोक र दोलिा), पहािी दुई कजल्ला (नुवाकोट 

र काभे्रपलाञ्चोक), उपत्यकाका तीन कजल्ला (काठमाण्डडौं, लकलतपुर र भक्तपुर) र कभत्री मधेशका तीन कजल्ला 

(कसनु्धली, मकवानपुर र कचतवन) छन् । नापी कवभार्का अनुसार यो प्रदेश २६० ५५’ उत्तरी अक्षाौंशदेखि २८० 

२३’ उत्तरी अक्षाौंशसम्म र ८३० ५५’ पूवी देशान्तरदेखि ८६० ३४’ पूवी देशान्तरसम्म फैकलएको छ । प्रदेशका 

कजल्लाहरूको सौंकक्षप्त कववरण अनुसुची १.७ मा छ।  

गाउँपालिका र नगरपालिका  

यस प्रदेशका १३ कजल्लामा ३ वटा महानर्रपाकलका, १ वटा उपमहानर्रपाकलका, ४१ वटा नर्रपाकलका तथा ७४ 

वटा र्ाउँपाकलका र्री ११९ स्थानीय तह छन् । प्रदेशकभत्र रहेका काठमाण्डडौं, लकलतपुर र भरतपुर तीन 

महानर्रपाकलकाहरू हुन् भने हेटडौंिा एकमात्र उपमहानर्रपाकलका हो ।  

यस प्रदेशका र्ाउँपाकलका र नर्रपाकलकाको सङ्या नेपालको कुल र्ाउँपाकलका र नर्रपाकलका सङ्याको १५.८० 

प्रकतशत छ । काठमािड र भक्तपुर कजल्ला र्ाउँपाकलका कवकहन छन् भने रसुवा कजल्लामा नर्रपाकलका छैन । नेपालका 

र्ाउँपाकलका र नर्रपाकलकाको कुल जनसङ्या मधे्य यस प्रदेशको र्ाउँपाकलका र नर्रपाकलकाको जनसङ्याले 

२०.७४ प्रकतशत ओर्टछ । काठमािडका स्थानीय तहले कुल प्रदेशको स्थानीय तहका जनसङ्याको ३१.२२ प्रकतशत 

ओर्टछ । यसैर्री भूर्ोलमा सवभन्दा धेरै मकवानपुरको ११.७६ प्रकतशत छ ।  

हावापानी 

प्रदेशको धरातलीय कवकवधता अनुसार यहाँको हावापानीमा पकन कवकवधता रहेको छ । समुन्द्र सतहदेखि १४१ कमटर 

उचाईमा रहेको कचतवनको र्ोलाघाटदेखि ७२२७ कमटर उचाईमा रहेको रसुवाको लाङटाङ कहमालसम्म फैकलएकोले 

यहाँ सबै प्रकारको हावापानी पाइन्छ ।  

मममममममममम ममममममम मममममममम 

यस प्रदेशमा कहन्दुहरुको आराध्यदेव पशुपकतनाथ (काठमािड), बूढानीलकण्ठ(काठमािड),स्वयमू्भनाथ(काठमािड), 

चारु्नारायण (भक्तपुर), र्ोसाइकुण्ड (रसुवा), काकलञ्चोक भर्वती (दोलिा), कभमेश्वर (दोलिा),  लर्ायतका 

महत्वपूणग धाकमगक स्थलहरु छन् । 

प्रमुख ऐलिहालिक गढीहरू 

मकवानपुर गढी  : सेन राजाहरूले १९७ वर्गसम्म आफ्नो राजधानी बनाएको मकवानपुर र्ढी कव.सौं. १६२२ मा 

लुवाङ सेनले बनाएको माकनन्छ। ऐकतहाकसक, पुराताखत्वक र सामररक दृकिले पकन महतू्पणग रहेको यो र्ढी आजको 

मकवानुपर कजल्ला सदरमुकाम हेटडौंिाबाट करीब १७ ककलोकमटर उत्तर–पूवगमा पछग । मकवानपुर कजल्लामा रहेको 

ऐकतहाकसक तथा पयगटकीय महत्वको स्थान हो ।  

लिनु्धिीगढी : कसनु्धली कजल्लामा रहेको कसनु्धलीर्ढी प्राकृकतक सुन्दरता एवौं ऐकतहाकसक दृकिले महत्वपूणग स्थान 

माकनन्छ । काठमािडौंबाट करकब १ सय ५० ककलोकमटर दकक्षणपूवगमा ४ हजार ६ सय ४८ कफट उचाइमा रहेको यो 

के्षत्र ऐकतहाकसक रुपमा सुरक्षाको दृिकोणले महत्वपुणग माकनन्छ । कसनु्धलीर्ढी नेपाल-अौंगे्रज युद्धको जीकवत दस्तावेज 

हो । त्यस के्षत्रमा कनमागण र्रकएका अप्ठ्यारा िाल्डा, शतु्रलाई आक्रमण र्नग बनाइएका आि तथा दुर्गहरू अकहले 
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अचम्मलाग्दा देखिन्छन् । यो के्षत्र घुम्दा त्यसबेला नेपाली योद्धाले र्ने युद्ध रणनीकतको अनुमान लर्ाउन सककन्छ । 

कसनु्धलीर्ढी दरबारलाई पुनकनगमागण र्री थप आकर्गक बनाइएको छ । यो दरबार हेरेपकछ 'कसनु्धलीर्ढी घुमेर हेदाग 

सुन्तली माई ककत न राम्रो दरबार' र्ीतको सम्झना आउँछ। 

रिुवागढी : नेपाल-चीन सीमानामा पने रसुवार्ढी कररव िेढ शताव्दी पुरानो ऐकतहाकसक र्ढी नेपाल कचनबीचमा 

रहेको महत्वपुणग सुरक्षा र्ढी माकनन्छ । नेपाल चीनबीचको व्यापाररक सम्बन्धलाई जोि्ने यस र्ढीको कव.सौं १९१२ 

सालमा कनमागण भएको कथयो।  

प्रमुख िाि र कुण्डहरू 

यो प्रदेश ताल, कुण्ड तथा कसमसारीय महत्त्व राखे्न प्रदेश हो।यस प्रदेशमा २० हजारीय ताल, र्ोसाईकुण्ड, च्छोरोल्पा 

कहमताल, जट पोिरी, पाँच पोिरी तथा बहुलाह पोिरीजस्ता महत्वपूणग सम्पदाहरू यहा रहेका छन।  

प्रमुख लहमशृ्रखिा र लहमािहरू 

यस प्रदेशमा रहेको लाङटाङ कहमशृ्ौंिला र र्डरीशौंकर कहमशृ्ौंिला र्री दुईवटा कहमशृ्ौंिला पयगटनका दृिकोणले 

महत्वपुणग रहेका छन् ।नेपालमा ५ हजार कमटर भन्दा माकथका कहमचुचुराको सङ्या ४१४ वटा रहेकोमा यस प्रदेशमा 

६१ वटा छन् । यस प्रदेशमा रहेको अग्लो चुचुरा लाङ्टाङ् कलरूङ् ७२२७ कमटर, लाङ्टाङ् र ७२०५ कमटर, 

र्डरीशौंकर ७१३५ कमटर उचाइग रहेको छ ।  

प्रमुख नदीहरू 

यस प्रदेशमा १० वटा उपजलाधार प्रणालीहरू (Sub-basins) र ३३ वटा मुय नदीहरू रहेका छन । यी मधे्य 

सबभन्दा लामो नदी सुनकोशी रहेको छ जसको लम्बाई १६०.१९ कक.मी. रहेको छ भने सबभन्दा छोटो नदी 

लालबकैया रहेको छ जस्को लम्बाई १.८९ कक.मी छ ।  

  

 भू-उपयोगको अवथिा 

यस प्रदेशको कुल जकमनको ५३.७ प्रकतशत (१०९००८५ हेक्टर) जकमन वनले र ७.५७ प्रकतशत (१५३७५९ हेक्टर) 

झािी बुट्यानले र्री कुल ५९.२७ प्रकतशत (१२४३८४४ हेक्टर) जकमन बन के्षत्रले ओर्टेको छ भने २४.३४ प्रकतशत 

(४९४०८४ हेक्टर) जकमनमा िेती भएको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै जकमन ३०७ हेक्टर (०.०२ प्रकतशत) ताल 

पोिरीले ओर्टेको देखिन्छ । 

प्रमुख जािजालि ििा भाषाभाषी 

जाकतर्त रूपमा यस प्रदेशमा मुयतः तामाङ (२०.४२ प्रकतशत), पहािी ब्राह्मण (१८.२८ प्रकतशत), के्षत्री (१७.२८ 

प्रकतशत) र नेवार (१६.९२ प्रकतशत) समुदाय रहेका छन् भने १०४ वटा जाकतहरू (अन्य समेत) को उपखस्थकत १ 

प्रकतशत भन्दा कम छ ।  
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प्रदेश सरकार (कायग कवभाजन) कनयमावली, २०७४ अनुसार मुयमन्त्री तथा मखन्त्रपररर्द्को 

कायागलयका मुय कायग कजमे्मवारी कनम्नानुसार रहेका छन् :- 

 प्रदेश मखन्त्रपररर्द् तथा मुयमन्त्रीको कायागलय सम्बन्धी  

 प्रदेश कभत्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य कनदेशन, कनयन्त्रण र सञ्चालन, 

 प्रदेश सरकारको कायगकवभाजन तथा कायगसञ्चालन, 

  प्रदेश सरकारको नीकत तजुगमा, स्वीकृकत, मखन्त्रपररर्दको कनणगयको कायागन्वयन, 

अनुर्मन र मूल्याङ्कन, 

 प्रदेशकभत्रको राजनीकतक, आकथगक, सामाकजक, शाखन्त सुव्यवस्था एवौं प्रशासकनक 

र्कतकवकधहरुको अद्यावकधक जानकारी र त्यसको सम्बोधन, 

 प्रदेश मन्त्रालयहरुका कायगको समन्वय, सुपररवेक्षण, अनुर्मन तथा मूल्याङ्कन र कनयन्त्रण 

 मानव अकधकारको सौंरक्षण र प्रवद्धगन,  सुशासन, भ्रिाचार कनयन्त्रण र प्रशासन सुधार 

 सौंवैधाकनक कनकाय तथा आयोर्, प्रदेश लोक सेवा आयोर् र सौंघीय तथा प्रादेकशक 

आयोर्सौंर्को सम्पकग  र समन्वय, 

 अन्तरप्रदेश पररर्द्् र सौंघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसौंर्को समन्वय र अन्तरसम्बन्ध 

 प्रदेशस्तरका आयोर् तथा कनकायहरुको र्ठन एवम् सञ्चालन र पदाकधकारीहरुको कनयुखक्त 

एवम् सेवा, सुकवधा सम्बन्धी नीकत तथा कानूनको तजुगमा र कायागन्वयन, 

 प्रदेश मखन्त्रपररर्दमा पेश हुने कनयम र आदेशको तजुगमा, स्वीकृकत तथा प्रमाणीकरण, 

 सौंघीय सरकारको स्वीकृकत बमोकजम किपक्षीय वा बहुपक्षीय स्तरमा भएका सखन्ध, सम्झडता 

वा सहमकत कायागन्वयन,  

 प्रदेशस्तरीय मानव सौंशाधन कवकास योजना तजुगमा र कायागन्वयन, 



 प्रदेशस्तरका सरकारी कनकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण,  

 प्रदेशको ताकलम नीकत तथा मापदण्ड कनधागरण र स्तरीकरण तथा ताकलम केन्द्रसँर्को 

सम्पकग  एवौं समन्वय, 

प्रदेश कनजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीकत, कानून तथा मापदण्ड तजुगमा 

एवम् कायागन्वयन र अकभलेि व्यवस्थापन । 
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