
                     काठामाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिलमडेड 

                   माहाांकािचौर शाखा  कपन एररया पानी लितरण तािीका             आषाढ महहना                                                      

                             

      

                                     

लि.नां
. 

पानी लितरण हनुे स्थानहरु लितरण हनुे िमय कैहियत 

१. प्रकाश भवन , महाांकाि एररया  लिहान ४: ०० िजे देखख 

लिहान ८: ०० िजे िम्म । 

 

२. िुििारी ,   

रामहहहि तल्िो िाईन 

लिहान ८: ०० िजे देखख  

लिहान १०: ००िजे िम्म । 

6, 12, १8 ,२4 र 30  
गते । 

३. आकाशेधारा नयााँ िाईन 

राधाकृष्ण नयााँ 
लिहान १०: ०० िजे देखख  

ददउाँिो १: ००िजे िम्म ।  

  

४. 
 

खशिशखि नगर एकता िोि ददउाँिो 1: ००िजे देखख 

ददउाँिो 3: ००िजे िम्म । 

 
 

५. आकाशेधारा नयााँ िाईन रेवत  

राधाकृष्ण परुानो 
ददउाँिो ३: ००िजे देखख 

ददउाँिो ५: ००िजे िम्म । 
६. िरस्वतीनगर , िोकतन्त्र चोक, गणतन्त्र चोक 

भकुृिी चोक 

िेिकुा 4: ००िजे देखख 

राती १0: ००िजे िम्म । 

  

7. कपन लरज्योती मागग नयााँ िाईन      राती 6: ०० िजे देखख 

भोलिपल्ि लिहान 5: ००िजे िम्म ।      
 

8. 
आकाशेधारा परुानो  

रुद्रमती चोक 

 

लिहान ४: ०० िजे देखख 

लिहान १०: ००िजे िम्म । 
 
 
 

१, 7, 13, १9,२5 र ३१ 
गते । 

 
 
 
 
 
 

 

9. 
 

गौरीशांकर नयााँ िाईन  

 

लिहान ५: ०० िजे देखख 

लिहान ८: ००िजे िम्म । 

10. दिुाि चोक नयााँ  लिहान ८: ०० िजे देखख 

लिहान १०: ००िजे िम्म । 

१1. भकुृिी चोक ,मेिलमिाप ,चोक तेि लमि 

 
 

लिहान १०: ०० िजे देखख 

ददउाँिो ३: ००िजे िम्म । 

१2. खहरे नयााँ िाईन ४“  

ग्याि पिि नयााँ िाईन  २“ 

ददउाँिो २: ००िजे देखख 

ददउाँिो ५: ००िजे िम्म । 

१3. िुििारी िोि ,चौहक तल्िो िाईन नारायण चोक 
,पञ्चकुमारी ,लमिन चोक 

ददउाँिो २: ००िजे देखख 

िेिकुा ७: ००िजे िम्म । 
१4. कपन चौहक मालथल्िो िाईन 

िुििारी ३ विा । 
िेिकुा ७: ००िजे देखख 

लिहान ४: ००िजे िम्म । 



१5. मसु्कान चोक लिहान ४: ०० िजे देखख 

लिहान ५: ३०िजे िम्म । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२, ८, १४, २० र २६ 

गते ।      

 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

१6. कम्पाउण्ड लभर ,गाग्री गल्िी  लिहान ५: ३० िजे देखख 

लिहान ९: ००िजे िम्म । 
१7. िािकुमारी नयााँ िाईन  

दगुाग मखन्त्दर मालथल्िो िाईन 
लिहान ०९: ०० िजे देखख 

लिहान १२: ००िजे िम्म । 
१8. पाईलनयर िोि परुानो / पाईलनयर िोि नयााँ लिहान १२: ०० िजे देखख 

ददउाँिो 2: 3०िजे िम्म । 

१९. आदशगनगर नयााँ िाईन  ददउाँिो 2: 3०िजे देखख 

ददउाँिो ५: 3०िजे िम्म । 
20. िािकुमारी कािो पाईप, प्रशान्त्ती स्कुि ददउाँिो 2: 3०िजे देखख 

िेिकुा 5: 3०िजे िम्म । 

21. कुईकेिको िाईन घिराज िालिक  िेिकुा 5: 3०िजे देखख 

राती 08: ००िजे िम्म । 

२2. महाांकाि ओरािो  राती  8: ००िजे देखख 

राती १०: ००िजे िम्म । 

२3. दगुाग मखन्त्दर ३”  नयााँ २”  िन्त्द  राती १०: ००िजे देखख 

लिहान ४ : ०० िजे िम्म । 

 
२4. 

 

खस्वकृतीनगर  ,परोपकार मागग  

नयााँ चौकी  

लिहान 4: ०० िजे देखख 

लिहान 7 : ०० िजे िम्म । 

२5. 
 

लनिोपिु कािो पाईप   

किारी िस्ती कािो पाईप 

 

लिहान ७: ०० िजे देखख 

लिहान ९: ०० िजे िम्म । 

 

                                           
 
 
 
 
 

3, 9, १5, २1 र २7  गते 
।      

 
 
 
 
 
 

26 रुद्रमती चोक नयााँ िाईन लिहान ०९: ०० िजे देखख 

ददउाँिो ०१: ००िजे िम्म । 

२7. िुििारी िोि  िदुिमान िाईन 

 

ददउाँिो १: ०० िजे देखख 

ददउाँिो ३: ००िजे िम्म । 

२8. 
 

तेखन्त्जङ चोक  

दगुाग मखन्त्दर नयााँ २” खोल्ने लिजगना िस्ती  

 

ददउाँिो ३: ००िजे देखख 

िेिकुा ८: ००िजे िम्म । 

  

29. 
 

लििेक चोक लििेश्वर मलुन ४ विा िाईन राती ८: ००िजे देखख 

लिहान ४: ०० िजे िम्म । 
30. रामहहिी थापाको िाईन  लिहान ४: ०० िजे देखख 

लिहान ७: ०० िजे िम्म । 

  



 
 

31. 

 
 

रामहहिी िकुुम्िािी  िाईन 

 

लिहान ७: ०० िजे देखख 

लिहान १०: ०० िजेिम्म । 

   
 
 
 
 
 
 
 

4,10, १6, २2 र २8 गते 
।     

 
 
 
 
 
 
  

32. रामहहिी खस्वकायग मागग  

 

लिहान १०: ०० िजे देखख 

ददउाँिो ०१: ००िजे िम्म । 

33.  

नौतिे ,िात तिे ,तरकारी िजार, कपन पािी 
प्यािेि ,द्वाररकाको िाईन ,केरा झााँग  

 

ददउाँिो १: ००िजे देखख 

िेिकुा ७: ००िजे िम्म । 
 

३4. 
  

खहरे तल्िो िाईन ,िात तल्िे ,नारायण चोक 
,िरस्वती नगर लमिन चोक खहरे मालथल्िो िाईन 

राती 8: ००िजे िम्म 

लिहान 5: ००िजे देखख । 

 
३5. 

आदशग नगर िािकुमारी परुानो  

नियगु िोि  
लिहान ५: ०० िजे देखख 

लिहान ८: ०० िजे िम्म । 

36. अिही िोि , आगमन िोि 

 
लिहान ८: ०० िजे देखख 

लिहान १०:०० िजे िम्म । 
  
 
 
 
 

5, 11, १7, र २3 गते ।     

 
 

37.  

गोपाि िराि 
लिहान १०: ०० िजे देखख 

लिहान १२:०० िजे िम्म । 
३8. 
 

जम्दार चोक  लिहान १२: ०० िजे देखख 

ददउाँिो ०३: ००िजे िम्म । 

39. दगुाग मखन्त्दर आगमन िोि  ददउाँिो 3: 3० िजे देखख 

ददउाँिो 5: 3०िजे िम्म । 
40. दगुाग मखन्त्दर  िहृस्पलत िाईन िेिकुा 5:3० िजे देखख 

राती 7: 3० िजे िम्म । 
41. किारर िखस्त परुानो ददउाँिो 3: 0० िजे देखख 

िेिकुा 6: 0०िजे िम्म । 
42. हेिेन पािी प्यािेि िेिकुा 7:3० िजे देखख 

राती 12: 12 िजे िम्म । 
 

िांपकग  ब्यािी   

लि. प्ि. श्री  गणेश ि. खिुाि – 9841446782 

चािी चािक श्री लिष्ण ुि. िस्नेत – 9841964807 

चािी चािक श्री िरेुश खड्का -   9841470306 


