
 

                                         काठामाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिलमडेड       

                  माहाांकािचौर शाखाको पानी लितरण तािीका   : आषाढ  महहना 
लि. नां. पानी लितरण हनु ेस्थानहरु लितरण हनु ेिमय  लमलत 

1. िनु्दरीजिदेखख गोकणणिम्म 

हिहपचोक, नयााँपाटी, नामगेि, 

उत्तरिाहहनीचोक, िनु्डोि, रमपमचोक, 

हनमुानचोक, देशे गाउाँ, रुप्िेटार 
हहाँउपाईप कारखाना टोि, िाििुाखानी 
क्षेत्र, माईती नेपाि ,खरीिोट डगिेि 
एरीया , िस्नेत गााँउ,  स्िणण खशक्षा र २ 
नां. िडा कायणिय के्षत्र । 

 

लिहान ४:०० िजे देखख  

लिहान १०:०० िजे िम्म । 

 

3,6,9,१2,१5,18,२1,२४,२७ र 
30 

 
 
 

 
 
 
 
  
  

2. िौद्ध, जोरपाटी , कुमारीगाि, तामाांग 
गमु्िा,जम्मडुााँडा, िाहनु धारा, आम्दा 
िाइन ,  शांकर टोि ,नषााँिस्ती, िामा 
पेट्रोि पम्प  ,खचपिाप टोि, आम्दा 
हखस्पटि, , िािकुीचोक, िराि पेट्रोि 
पम्प, परुानो अरि िैंक िम्म । 

 
 

िाझ 6:०० िजे देखख  

भोलिपल्ट लिहान २ िजे िम्म । 

 

2,9,१6,२3 र 30 

महाकािचौरिाट २० इन्च 

ब्याक गने । 

(िाझ ६ िजे देखख  

 राती 11  िजे िम्म ) 

3. नारायणटार , अयाणि गााँउ , नयााँ 
इस्टपोि 

एररया , दिुाचौर , टेलिकम एररया , नि 
ज्योती मागण, अथोपेलडक एररया िम्म । 

कुमारी भैरि मखन्दर । 

 

िाझ 6:०० िजे देखख  

भोलिपल्ट लिहान २ िजे िम्म । 

7,14,21,  र 28 गते । 

महाकािचौरिाट २० इन्च 

ब्याक गने ।(रालत 11 िजे देखख 
भोलिपल्ट लिहान 5 िजे िम्म ) 

४. िनु्दरीजििाट र छहारी क्िि २० इन्च 
िन्द गने , माकििारी, अत्तरखेि , 

िेिीगाउाँ ,भगितीथान, शांखडोि, 

खशिपरुीचोक, जनिहाराचोक, अत्तरखेि, 

भेनि स्कुि एररया ओरािो, छहारी क्िि 
एररयािम्म । मेलडकि किेज 

 
 

िाझ 6:०० िजे देखख  

भोलिपल्ट लिहान २ िजे िम्म । 

 

3,10,17,२4,  

र 31 

महाकािचौरिाट २० इन्च ब्याक 
नगने । 

 
 

5. जयिागेश्वरी ,पशपुती के्षत्र ,िनकािी, 
भण्डारखाि टोि ,तामरेश्वर मखन्दर टोि, 

गौरीघाट,लिफिचौर, गाईन ेटोि र ईटा 
टोि आनन्दमय मागण  

ियुण क्याटररङ (भण्डारखाि िन्द) 

 

लिहान 7:०० िजे देखख 

लिहान १०:०० िजे िम्म ।  

 

3,१0,१7,२४ र 31  

 

लि. नां. पानी लितरण हनुे स्थानहरु लितरण हनुे िमय  लमलत 



६. हााँलडगााँउ,मािीगााँउ,लिशािनगर, 
हााँलडगााँउढल्कु,हााँलडगाउ,कृष्णमखन्दर, 
टांगाि,भाटभटेनी गहना पोखरी 
,मनमोनेश्वरी मखन्दर, मािीगााँउ पोखरेि 
टोि ,रूद्रमलत मागण, हााँलडगााँउ 
लभमिेनस्थान ,िानो गौचरण ,भाटभटेनी 
मखन्दर, लिफि ओरािो ,कािोपिु,  

िाहरेु टोि, गरुुङ टोि र हहरारत्न हि 
टोि  ।    

(३२ ईन्च खशफि २४ ईन्च ) 

 
 
 

ददउाँिो 04:०० िजे देखख        
राती 9:०० िजे िम्म  ।                

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,१1,१8 र 25  

७. क) ( चािहहिमा न्यरुोड २४” िन्द ) 

मैजिुहाि, िकेुधारा, शान्तीगोरेटो, गांगाहहटी 
,िाहरेु टोि, गोपीकृष्ण र चिखचत्र लिकाश 
िोडण 
ख)गौरीघाट,गहेुश्वरी ,िाहरेु टोि 
शान्तीगोरेटो, मैजिुहाि ,चचु्चेपाटी, िािा 
िोलडङ टोि ,िकेुधारा ,गोपीकृष्णहि अगाडी 
िरस्ितीनगर, चचु्चेपाटी पेट्रोि पम्प, 
लमत्रपाकण  र चािहहि । 

(माहाांकािचौरका िागी न्यरुोड २४ ईन्च 
िाईन लमत्रपाकण को िन्द) 

 
 

िााँझ 5:०० िजे देखख  

राती 07:०० िजे िम्म  ।                

 
 
 
 
  

ददउाँिो 3:00 देखख  

िााँझ 5:०० िजे िम्म । 

 
 
 
 
 
 

5,१2,१9 र 26 

 ग) चािहहि, गोपीकृष्ण हि, शान्तीगोरेटो, 
िकेुधारा ओम हखस्पटि क्षेत्र ,मैजिुहाि, 
फटेटार ,शान्धारा माांहाकाि ,िािा िोलडङ 
,चचु्चेपाटी ,िाहरेुटोि र िरस्ितीनगर पोखरी 
। 

(चािहहि २०“ र १२” र खशफि २४” िन्द 
) 

घ) चािहहि ,कुटुिाहाि, ििुििेु , 
धनिन्तरी मागण  आनन्द मागण   िामपोखरी, 
भत्केकोपिु गांगाहहटी,मीरलमरेटोि 
,गणेशस्थान,िरस्ितीनगर,  

शान्तीनगर र ददपज्योती मागण । 

रेखमम टोि , गोरखमय मागण  

ददपज्योती मागण , आखशश मागण  

(खशफि २४ ईन्च कुटुिाहाि िन्द)  

 
 
 
 
 

िााँझ 7:०० िजे देखख  

राती 10:०० िजे िम्म  । 

 

 

 
 
 
 
 

5,१2,१9 र 26 

 
  

 
 
 

लि. 
नां. 

पानी लितरण हनुे स्थानहरु लितरण हनुे िमय  लमलत 

८. गौरीघाट ,गहेुश्वरी ,िाहरेु टोि 
शान्तीगोरेटो, मैजिुहाि ,मैजिुहाि 
फााँट ,चचु्चेपाटी, िािा िोलडङ टोि 

 
 
 

 
 
 



,िकेुधारा ,गोपीकृष्ण हि अगाडी 
िरस्ितीनगर, चचु्चेपाटी पेट्रोि पम्प, 
लतिगांगा एररया  

लमत्रपाकण  र चािहहि । 

(ढुङ्गेधारा िन्द) 

 

ददउाँिो 1:०० िजे देखख  

िेिकुा 5:०० िजे िम्म । 

1,8,१5,22 र 29 

 

९. 
हररजन टोि Airport  लिहान ८:०० िजे देखख 

ददउाँिो १:०० िजे िम्म । 

3,१0,१7,२४ र 31  

 
 

 

काठामाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिलमडेड 

                   माहाांकािचौर शाखा,  कपन एररया पानी लितरण तािीका             आषाढ महहना                                                   

                             

                                         

लि.नां
. 

पानी लितरण हनुे स्थानहरु लितरण हनुे िमय कैहफयत 

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

लिहान ८: ०० िजे िम्म । 

 

२. फुििारी ,   

रामहहहट 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 टोि ददउाँिो 1: ००िजे देखख 

ददउाँिो 3: ००िजे िम्म । 

 
 

५. आकाशेधारा नयााँ िाईन रेित  

राधाकृष्ण परुानो 
ददउाँिो ३: ००िजे देखख 

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

भकुृटी चोक 

िेिकुा 4: ००िजे देखख 

राती १0: ००िजे िम्म । 

  

7. कपन लत्रज्योती मागण नयााँ िाईन      राती 6: ०० िजे देखख 

भोलिपल्ट 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. भकुृटी चोक ,मेिलमिाप ,चोक तेि लमि 

 
 

लिहान १०: ०० िजे देखख 

ददउाँिो ३: ००िजे िम्म । 

१2. खहरे नयााँ िाईन ४“  

मयाि पिि नयााँ िाईन  २“ 

ददउाँिो २: ००िजे देखख 

ददउाँिो ५: ००िजे िम्म । 



१3. फुििारी टोि ,चौहक तल्िो िाईन नारायण चोक 
,पञ्चकुमारी ,लमिन चोक 

ददउाँिो २: ००िजे देखख 

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

फुििारी ३ िटा । 
िेि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 लभत्र ,गाग्री गल्िी  लिहान ५: ३० िजे देखख 

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

दगुाण मखन्दर मालथल्िो िाईन 
लिहान ०९: ०० िजे देखख 

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

ददउाँिो 2: 3०िजे िम्म । 

१९. आदशणनगर नयााँ िाईन  ददउाँिो 2: 3०िजे देखख 

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

िेिकुा 5: 3०िजे िम्म । 

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

राती 08: ००िजे िम्म । 

२2. महाांकाि ओरािो  राती  8: ००िजे देखख 

राती १०: ००िजे िम्म । 

२3. दगुाण मखन्दर ३”  नयााँ २”  िन्द  राती १०: ००िजे देखख 

लिहान ४ : ०० िजे िम्म । 

 
२4. 

 

खस्िकृतीनगर  ,परोपकार मागण  

नयााँ चौकी  

लिहान 4: ०० िजे देखख 

लिहान 7 : ०० िजे िम्म । 

२5. 
 

लनिोपिु कािो पाईप   

कटारी ि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. फुििारी टोि  िदुिमान िाईन 

 

ददउाँिो १: ०० िजे देखख 

ददउाँिो ३: ००िजे िम्म । 

२8. 
 

तेखन्जङ चोक  

दगुाण मखन्दर नयााँ २” खोल्ने लिजणना िस्ती  

 

ददउाँिो ३: ००िजे देखख 

िेिकुा ८: ००िजे िम्म । 

  

29. 
 

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

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

लिहान ७: ०० िजे िम्म । 

  



 
 

31. 

 
 

रामहहटी िकुुम्िािी  िाईन 

 

लिहान ७: ०० िजे देखख 

लिहान १०: ०० िजेिम्म । 

   
 
 
 
 
 
 
 

4,10, १6, २2 र २8 गते 
।     

 
 
 
 
 
 
  

32. रामहहटी खस्िकायण मागण  

 

लिहान १०: ०० िजे देखख 

ददउाँिो ०१: ००िजे िम्म । 

33.  

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

 

ददउाँिो १: ००िजे देखख 

िेिकुा ७: ००िजे िम्म । 
 

३4. 
  

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

राती 8: ००िजे िम्म 

लिहान 5: ००िजे देखख । 

 
३5. 

आदशण नगर िािकुमारी परुानो  

नियगु टोि  
लिहान ५: ०० िजे देखख 

लिहान ८: ०० िजे िम्म । 

36. अिही टोि , आगमन टोि 

 
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. दगुाण मखन्दर आगमन टोि  ददउाँिो 3: 3० िजे देखख 

ददउाँिो 5: 3०िजे िम्म । 
40. दगुाण मखन्दर  िहृस्पलत िाईन िेिकुा 5:3० िजे देखख 

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

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

राती 12: 12 िजे िम्म । 
 

िांपकण  ब्यािी   

लि. प्ि. श्री  गणेश ि. खिुाि – 9841446782 

चािी चािक श्री लिष्ण ुि. िस्नेत – 9841964807 

चािी चािक श्री िरेुश खड्का -   9841470306 

 

 

काठामाण्ड ौं उपत्यका खानेपानी लिलमडेड 

धुम्बाराही सुकेधारा एररया पानी लितरण तािीका      आषाढ  महिना                                               

चाहि चालक श्री हिनेश खड्का – 9841908202     हि.प्ल. श्री पुर्ण ि. हिक - 9848015961 

लि.नां. पानी लितरण हनु ेस्थानहरु लितरण हनु ेिमय कैहफयत 

१. 
 रा .प्र.पा.  कायणिय अगालड 

लिहान १0 िजे देखख 

ददउाँिो 5 िजे िम्म 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 

23,25,27,२९ र ३1  गते । 
२. धमु्िाराहह िाखेपाटी ददउाँिो 10 िजे देखख  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 



ददउाँिो 5 िजे िम्म 23,25,27,२९ र ३1  गते । 

३. 
पोलिहफक स्कुि 

ददउाँिो 2 िजे देखख  

ददउाँिो 5 िजे िम्म 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 

23,25,27,२९ र ३1  गते ।  

४. 
 

खहरेखोिा करण ट्रान्िलमटर 
ददउाँिो 10 िजे देखख  

ददउाँिो 05 िजे िम्म 

3,7,11,15,19,23,27 र ३1  गते 
।  

5. 
धमु्िाराहह हपपििोट 

ददउाँिो 2 िजे देखख  

ददउाँिो 5िजे िम्म 

1,5,9,13,17,21,25 र 29  गते ।  

6. 
िगुम मागण 

ददउाँिो 3 िजे देखख  

ददउाँिो 6 िजे िम्म 5,11,17,23 र 29 गते 
 7. टेण्डािदेिी चोक ददउाँिो 3 िजे देखख  

राती 7 िजे िम्म 

4,10,16,22 र 28 गते ।  

8. 

टुडाि देिी 

ददउाँिो 12 िजे देखख  

ददउाँिो 3 िजे िम्म र  

राती ९ िजे देखख  

लिहान 6 िजे िम्म  3,9,15, 21 र 27 गते ।  

09. 

कृष्णमखन्दर 

ददउाँिो 3  िजे देखख  

राती  7 िजे िम्म र  

राती ९ िजे देखख  

लिहान 6 िजे िम्म 

6,12,18,24 र 30 गते । 

 
 

१0. 
लिशािनगर गैरीगाउाँ 

राती 8 िजे देखख  

लिहान 6 ििे िम्म  5,11,17,23 र 29 गते र 

१1. 

चण्डोि चोक 

ददउाँिो 3 िजे देखख  

ददउाँिो 7 िजे िम्म   

राती ९ िजे देखख  

लिहान 6 िजे िम्म 2,8,14, 20 र 26 गते । 

१2. 
योग मागण  

ददउाँिो 2 िजे देखख  

भोिी लिहान 6 िजे िम्म ।  5,11,17,23 र 29 गते 

१3. 
शांखपाकण  

 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 

23,25,27,२९ र ३1  गते ।  

 

                       काठामाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिलमडेड 

                                 धमु्िाराही िकेुधारा एररया पानी लितरण तािीका       आषाढ महहना                                                
चाबि चालक श्री लक्ष्मण पुलामी – 9841265929      बि.प्ल. श्री पुणण ि. बिक – 9848015961   

लि.नां. पानी लितरण हनु ेस्थानहरु लितरण हनु ेिमय कैहफयत 

१. 
धमु्िाराही िकेुधारा 

लिहान 8 िजे देखख   

लिहान 9 िजे िम्म 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
,26,28 र ३०  गते । 

२. 
धमु्िाराही काकी पाटी प्यािेि 

ददउिो 3 िजे देखख 

ददउाँिो ४ िजे िम्म  

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
,26,28 र ३०  गते । 

३. 
पािन गल्िी 

लिहान 9 िजे देखख   

लिहान 11 िजेिम्म 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
,26,28 र ३०  गते । 

 ४. 
 

िबु्िा निणरी 
लिहान 7 िजे देखख   

ददउाँिो 11 िजेिम्म 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
,26,28 र ३०  गते ।  

५. िूयण क्याटररङ्ग लिहान 7 िजे देखख   3,10,17,24  र  31 



लिहान 10 िजेिम्म  

६. 
गोरखमय मागण 

राती 7 िजे देखख   

राती 10 िजे िम्म 5,12,19 र 26  

७. 
ददप ज्योती मागण 

राती 7 िजे देखख   

राती 10 िजे िम्म  5,12,19 र 26  

८. 
धनमन्तरी मागण 

राती 7 िजे देखख   

राती 10 िजे िम्म  
5,12,19 र 26 

९. 
यलुनभिणि स्कूि 

राती 7 िजे देखख   

राती 10 िजे िम्म  5,12,19 र 26  

 १०. 
भाखस्िएको मखन्दर 

लिहान 11 िजे देखख   

ददउाँिो 5 िजेिम्म 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,

28 र ३०  गते ।  

११. पम्प स्टेशन 

 

लिहान 10 िजे देखख   

भोलिपल्ट ८ िजेिम्म 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,

28 र ३०  गते ।  

१२. 
पम्प स्टेशन 

लिहान 7 िजे देखख   

ददउाँिो 3 िजेिम्म 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,

28 र ३०  गते ।  

१३. 
चप्पि कारखाना चोक  

ददउाँिो 3 िजे देखख  

राती 9 िजे िम्म   3,10,17,24  र  31 

१५. 
आखशश मागण  

राती 7 िजे देखख   

राती 10 िजे िम्म 
 5,12,19 र 26  

 

 

 

                                                            काठामाण्डौं उपत्यका खानपेानी बलबमडेड 
            धमु्िाराही िकेुधारा एररया पानी बितरण तालीका           आषाढ मबहना 

 
 

िपुरभाइजर िदुरणशन खत्री                                       चािी चािक नामः-लिष्ण ुिहादरु काकी    

िम्पकण  नां. 9841392144                                    िम्पकण  नां. 9841080236 

लि.नां. पानी लितरण हनु ेस्थानहरु लितरण हनु ेिमय पानी आउन ेददन  

१. 
िक्ष्मी िैंक लभत्र 

 

लिहान 9.00 देखख 

ददउाँिो 11.30 िम्म। 

2,5,8,१1,14,17,20 ,23,26 र 
29 गते    

२. 

लनिो पिु, आदशण नगर ,धिाने पिु   

िााँझ ६.00 देखख भोिीपल्ट 
लिहान 10.00 िम्म। 

2,5,8,१1,14,17,20 ,23,26 र 
29 गते    

3. 
 

 

धमु्िाराही चोक ,दाहाि गाउाँ हाइट    

 
 

ददउाँिो १1.30 देखख 

ददउिो 2.30 िम्म ।  

2,5,8,१1,14,17,20 ,23,26 र 
29 गते    

4. 
िकेुधारा चौहक अगालड  

ददउिो 2.30 देखख  

िााँझ 5.00 िम्म ।  

2,5,8,१1,14,17,20 ,23,26 र 29 
गते    

5.  

राम देिकोटा िाइन 

ददउिो 1.00 देखख  

ददउिो 4.00 िम्म । 2,६,10,14,1८,22 ,26  र 30 गते 

िाजेको िमोिा पिि  

लमतेरी पिु िम्म 

लिहान 10.00 देखख 

ददउाँिो 1.00 िम्म। 

2,5,8,१1,14,17,20 ,23,26 र 29 
गते    

6. प्रगलत मागण  ,हाईटेन्िन िाईन 

 
लिहान 10.00 देखख 



ददउाँिो 1.00 िम्म । 

1,4,7,१0,13,16,19 ,22,25,२८ र 
31गते    

िाटो मालथ 3” ,  २”  २ िटा िाईन 

 
ददउाँिो १.00 िजे देखख  

िााँझ 7.00 िजे िम्म। 
7. ओम कोिोनी  

रामचा चोक 

  

िााँझ 4.00 िजे देखख भोलिपल्ट 
लिहान 10.00 िजे िम्म ।  2,६,10,14,1८,22 ,26  र 30 गते 

8. िापकोटा टोि, प्रगलत टोि ३ ईन्च 
, प्रगलत टोि २ ईन्च 

 
 

लिहान 10.00 देखख भोलिपल्ट 
लिहान 9.00 िजे िम्म।  

2,६,10,14,1८,22 ,26  र 30 गते  

9. 
धमु्िाराहह चोक अगाडी , प्रमे िस्ती  

लिहान 10.00 देखख भोलिपल्ट 
लिहान 9.00 िजे िम्म। 

1,4,7,१0,13,16,19 ,22,25,२८ र 
31गते    

 

 

 

                                              काठामाण्डौं उपत्यका खानेपानी बलबमडेड 

                                  बनलोपलु एररया पानी बितरण तालीका                आषाढ मबहना                                                

  

लि.नां. पानी लितरण हनु ेस्थानहरु लितरण हनु ेिमय कैहफयत 

१. 

तौिङु तफण को 4 िटा िाईन  
पन्चकन्या टोि हररहर टोि 

लिहान 6 िजे देखख 

लिहान ९  िजे िम्म 

2,5,8,१1,१7,20,२3,२6  

र 29 

ददउाँिो 3 िजे देखख  

ददउाँिो 6 िजे िम्म 
३,६,९,१२,१५,१८,२१,२४,२७  

र ३०  
2. िहकारी टोि   

फुििारी टोि िलमलत  (गोकुि) 

फुििारी खशिपरुी (अलनि शमाण) 
फुििारी टोि (ददि ि. खड्क) 

लिहान ६ िजे देखख 

लिहान ९  िजे िम्म 

1,4,7,१०,१3,१6,19,२2,२5,28  

र 31  

ददउाँिो ३ िजे देखख  

ददउाँिो ६ िजे िम्म  
2,5,8,१1,१7,20,२3,२6  

र 29  

3. 
फुििारी टोि  पाण्डे िाईन 

फुििारी यम िहादरु  

लनिोपिु पिु मलुन 

क्िि  

लिहान 6 िजे देखख 

लिहान ९ िजे िम्म 

1,4,7,१०,१3,१6,19,२2,२5,28  

र 31  

ददउाँिो ३ िजे देखख  

ददउाँिो 6  िजे िम्म 
३,६,९,१२,१५,१८,२१,२४,२७  

र ३०   
 

चालि चािक - िजुन खड्का - 9847946199 

            महेश केलि – 9849737333 

                                                 िपुरभाईजर -  पणुण िहादरु लिक – 9848015961 

                                                           शदुिणन खत्री -  9841392144 

 

 



 


