
 

                                         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  

 
 

 


