काठामाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिलमडेड

माहाांकािचौर शाखाको पानी लितरण तािीका
लस. नां.

पानी लितरण हुने दिन

1.

पानी लितरण हुने स्थानहरु
सुन्िरीजििे खख गोकणणसम्म

3,6,9,12,15,18,२1,२4,२7
र 30 गते ।

हिहपचोक, नयााँपाटी, नामगेि,

उत्तरिाहहनीचोक, सुन्डोि, रमपमचोक,

असोज महहना
लितरण हुने समय
लिहान ४:०० िजे िे खख

लिहान १०:०० िजे सम्म ।

हनुमानचोक, िे शे गाउाँ, रुप्सेटार हहाँउपाईप
कारखाना टोि, िािुिाखानी क्षेत्र, माईती
नेपाि ,खरीिोट डगिेि एरीया , िस्नेत

गााँउ, स्िणण खशक्षा र २ नां. िडा कायणिय
क्षेत्र ।

िौद्ध, जोरपाटी , कुमारीगाि, तामाांग

2.

गुम्िा,जम्मुडााँडा, िाहुन धारा, आम्िा िाइन

लिहहिार

महाकािचौरिाट २० इन्च
ब्याक गने ।

, शांकर टोि ,नषााँिस्ती, िामा पेट्रोि पम्प

राती 10:०० िजे िे खख

भोलिपल्ट लिहान 4 िजे सम्म ।

,खचपसाप टोि, आम्िा हखस्पटि, ,

िासुकीचोक, िराि पेट्रोि पम्प, पुरानो
अरि िैंक सम्म ।

3.

आईतिार

नारायणटार , अयाणि गााँउ , नयााँ इस्टपोि

महाकािचौरिाट २० इन्च

ज्योती मागण, अथोपेलडक एररया सम्म ।

ब्याक गने ।
४.

मां गििार
महाकािचौरिाट २० इन्च
ब्याक नगने ।

एररया , िुिाचौर , टे लिकम एररया , नि

सााँझ 6:०० िजे िे खख

राती 11 िजे सम्म ।

कुमारी भैरि मखन्िर ।

सुन्िरीजििाट र छहारी क्िि २० इन्च
िन्ि गने , माकििारी, अत्तरखेि ,
िेसीगाउाँ ,भगितीथान, शांखडोि,

राती 10:०० िजे िे खख

भोलिपल्ट लिहान 5 िजे सम्म ।

खशिपुरीचोक, जनसहाराचोक, अत्तरखेि,

भेनस स्कुि एररया ओरािो, छहारी क्िि
एररयासम्म । मेलडकि किेज
5.

सोमिार

जयिागेश्वरी ,पशुपती क्षेत्र ,िनकािी,

भण्डारखाि टोि ,तामरे श्वर मखन्िर टोि,
गौरीघाट,लसफिचौर, गाईने टोि र ईटा
टोि आनन्िमय मागण

सुय ण क्याटररङ (भण्डारखाि िन्ि

लिहान 7:०० िजे िे खख

लिहान १०:०० िजे सम्म ।

लस. नां.

पानी लितरण हुने स्थानहरु

6.

पानी लितरण हुने दिन

समय

हााँलडगााँउ,मािीगााँउ,लिशािनगर, हााँलडगााँउ

ढल्कु,हााँलडगाउ,कृष्णमखन्िर, टां गाि,भाटभटे नी
गहना पोखरी ,मनमोनेश्वरी मखन्िर, मािीगााँउ
मां गििार

पोखरे ि टोि ,रूद्रमलत मागण, हााँलडगााँउ
लभमसेनस्थान ,सानो गौचरण ,भाटभटे नी मखन्िर,
लसफि ओरािो ,कािोपुि,
गुरुङ टोि र हहरारत्न हि टोि

7.

दिउाँसो 4:०० िजे िे खख
राती 9:०० िजे सम्म ।

।

क) ( चािहहिमा न्युरोड २४” िन्ि )

ु हाि, सुकेधारा, शान्तीगोरे टो, गांगाहहटी
मैजि

,िाहुरे टोि, गोपीकृष्ण र चिखचत्र लिकाश

सााँझ 3:०० िजे िे खख
राती 5:०० िजे सम्म

।

िोडण

ख)गौरीघाट,गुहेश्वरी ,िाहुरे टोि शान्तीगोरे टो,
िुधिार

ु हाि ,च ुच्चेपाटी, िािा िोलडङ टोि
मैजि

,सुकेधारा ,गोपीकृष्णहि अगाडी सरस्ितीनगर,

च ुच्चेपाटी पेट्रोि पम्प, लमत्रपाकण र चािहहि ।
(माहाांकािचौरका िागी न्युरोड २४ ईन्च

दिउाँसो 5:00 िे खख
सााँझ 7:०० िजे सम्म ।

िाईन लमत्रपाकणको िन्ि)

ग) चािहहि, गोपीकृष्ण हि, शान्तीगोरे टो,
ु हाि,
सुकेधारा ओम हखस्पटि क्षेत्र ,मैजि

सााँझ 7:०० िजे िे खख
राती 8:3० िजे सम्म

।

फटे टार ,शान्धारा माांहाकाि ,िािा िोलडङ

,च ुच्चेपाटी ,िाहुरेटोि र सरस्ितीनगर पोखरी
िुधिार

।

(चािहहि २०“ र १२” र खशफि २४” िन्ि )
घ) चािहहि ,कुटु िाहाि, िुििुिे , धनिन्तरी
मागण आनन्ि मागण

िामपोखरी, भत्केकोपुि

गांगाहहटी,मीरलमरे टोि ,गणेशस्थान,सरस्ितीनगर,
शान्तीनगर र दिपज्योती मागण ।
रे खमम टोि , गोरखमय मागण
दिपज्योती मागण , आखशश मागण

(खशफि २४ ईन्च कुटु िाहाि िन्ि)

राती 8:3० िजे िे खख
राती 10:0० िजे सम्म

।

8.

गौरीघाट,गुहेश्वरी ,िाहुरे टोि शान्तीगोरे टो,

शलनिार

ु हाि ,मैजि
ु हाि फााँट ,च ुच्चेपाटी,
मैजि

िािा िोलडङ टोि ,सुकेधारा ,गोपीकृष्ण

दिउाँसो 3:०० िजे िे खख

राती 8:०० िजे सम्म ।

हि अगाडी सरस्ितीनगर, च ुच्चेपाटी पेट्रोि
पम्प, लतिगांगा एररया

लमत्रपाकण र चािहहि ।
(ढु ङ्गेधारा िन्ि)
9.

सोमिार

दिउाँसो 3:०० िजे िे खख

हररजन टोि

दिउाँसो 5:०० िजे सम्म ।

काठामाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिलमडेड
माहाांकािचौर शाखा कपन एररया पानी लितरण तािीका

असोज महहना

लस.नां.

पानी लितरण हुने स्थानहरु

लितरण हुने समय

कैहफयत

१.

प्रकाश भिन , महाांकाि एररया

लिहान ४: ०० िजे िे खख

4,10, १6, २2 र २8

लिहान ८: ०० िजे सम्म ।

गते।

फुििारी ,

लिहान ८: ०० िजे िे खख

रामहहहट तल्िो िाईन

लिहान १०: ००िजे सम्म ।

३.

आकाशेधारा नयााँ िाईन

लिहान १०: ०० िजे िे खख

४.

खशिशखि नगर एकता टोि

दिउाँसो 1: ००िजे िे खख

५.

आकाशेधारा नयााँ िाईन रे ित

दिउाँसो ३: ००िजे िे खख

६.

सरस्ितीनगर , िोकतन्त्र चोक, गणतन्त्र चोक

ु ा 4: ००िजे िे खख
िेिक

२.

7.

8.

राधाकृष्ण नयााँ

राधाकृष्ण पुरानो
भृकुटी चोक

दिउाँसो १: ००िजे सम्म ।
दिउाँसो 3: ००िजे सम्म ।
दिउाँसो ५: ००िजे सम्म ।
राती १0: ००िजे सम्म ।

कपन लत्रज्योती मागण नयााँ िाईन

राती 6: ०० िजे िे खख

आकाशेधारा पुरानो

लिहान ४: ०० िजे िे खख

रुद्रमती चोक

लिहान १०: ००िजे सम्म ।

भोलिपल्ट लिहान 5: ००िजे सम्म ।

5, 11, १7, २3 र २९ गते

9.

गौरीशांकर नयााँ िाईन

लिहान ५: ०० िजे िे खख

।

लिहान ८: ००िजे सम्म ।
10.

िुिाि चोक नयााँ

लिहान ८: ०० िजे िे खख
लिहान १०: ००िजे सम्म ।

१1.

भृकुटी चोक ,मेिलमिाप ,चोक तेि लमि

लिहान १०: ०० िजे िे खख

१2.

खहरे नयााँ िाईन ४“

दिउाँसो २: ००िजे िे खख

मयास पसि नयााँ िाईन २“

दिउाँसो ३: ००िजे सम्म ।
दिउाँसो ५: ००िजे सम्म ।

१3.

फुििारी टोि ,चौहक तल्िो िाईन नारायण चोक

दिउाँसो २: ००िजे िे खख

१4.

कपन चौहक मालथल्िो िाईन

ु ा ७: ००िजे िे खख
िेिक

,पञ्चकुमारी ,लमिन चोक

फुििारी ३ िटा ।

१5.

मुस्कान चोक

१6.

कम्पाउण्ड लभत्र ,गाग्री गल्िी

ु ा ७: ००िजे सम्म ।
िेिक

लिहान ४: ००िजे सम्म ।

लिहान ४: ०० िजे िे खख
लिहान ५: ३०िजे सम्म ।
लिहान ५: ३० िजे िे खख
लिहान ९: ००िजे सम्म ।

१7.

िािकुमारी नयााँ िाईन

लिहान ०९: ०० िजे िे खख

१8.

पाईलनयर टोि पुरानो / पाईलनयर टोि नयााँ

लिहान १२: ०० िजे िे खख

१९.

आिशणनगर नयााँ िाईन

दिउाँसो 2: 3०िजे िे खख

20.

िािकुमारी कािो पाईप, प्रशान्ती स्कुि

दिउाँसो 2: 3०िजे िे खख

21.

कुईकेिको िाईन घटराज सालिक

ु ा 5: 3०िजे िे खख
िेिक

महाांकाि ओरािो

राती

२2.

िुगाण मखन्िर मालथल्िो िाईन

लिहान १२: ००िजे सम्म ।
दिउाँसो 2: 3०िजे सम्म ।
दिउाँसो ५: 3०िजे सम्म ।
ु ा 5: 3०िजे सम्म ।
िेिक
राती 08: ००िजे सम्म ।
8: ००िजे िे खख

राती १०: ००िजे सम्म ।
२3.

िुगाण मखन्िर ३” नयााँ २” िन्ि

राती १०: ००िजे िे खख
लिहान ४ : ०० िजे सम्म ।

२4.

खस्िकृतीनगर
नयााँ चौकी

,परोपकार मागण

लिहान 4: ०० िजे िे खख
लिहान 7 : ०० िजे सम्म ।

6, 12, १8 ,२4 र 30
गते ।

२5.

लनिोपुि कािो पाईप

लिहान ७: ०० िजे िे खख

कटारी िस्ती कािो पाईप

लिहान ९: ०० िजे सम्म ।

१, 7, 13, १9 र 25 गते
।

लसद्देश्वर गेट नयााँ िाईन
26

रुद्रमती चोक नयााँ िाईन

लिहान ०९: ०० िजे िे खख

२7.

फुििारी टोि

दिउाँसो १: ०० िजे िे खख

२8.

तेखन्जङ चोक

29.

िुदद्दमान िाईन

दिउाँसो ०१: ००िजे सम्म ।
दिउाँसो ३: ००िजे सम्म ।
दिउाँसो ३: ००िजे िे खख

िुगाण मखन्िर नयााँ २” खोल्ने लसजणना िस्ती

ु ा ८: ००िजे सम्म ।
िेिक

लििेक चोक लसद्देश्वर मुलन ४ िटा िाईन

राती ८: ००िजे िे खख
लिहान ४: ०० िजे सम्म ।

30.

रामहहटी थापाको िाईन

लिहान ४: ०० िजे िे खख
लिहान ७: ०० िजे सम्म ।

लिहान ७: ०० िजे िे खख

31.

रामहहटी सुकुम्िासी

32.

रामहहटी खस्िकायण मागण

लिहान १०: ०० िजे िे खख

नौतिे ,सात तिे ,तरकारी िजार, कपन पाटी

दिउाँसो १: ००िजे िे खख

33.

िाईन

प्यािेस ,द्वाररकाको िाईन ,केरा झााँग
३4.

खहरे तल्िो िाईन ,सात तल्िे ,नारायण चोक
,सरस्िती नगर लमिन चोक खहरे मालथल्िो िाईन

लिहान १०: ०० िजेसम्म ।
दिउाँसो ०१: ००िजे सम्म ।

२, ८, १४, २० र २६
गते
।

ु ा ७: ००िजे सम्म ।
िेिक
राती 8: ००िजे सम्म
लिहान 5: ००िजे िे खख ।

आिशण नगर िािकुमारी पुरानो

लिहान ५: ०० िजे िे खख

३5.

नियुग टोि

लिहान ८: ०० िजे सम्म ।

36.

असही टोि , आगमन टोि

लिहान ८: ०० िजे िे खख
लिहान १०:०० िजे सम्म ।

37.

लिहान १०: ०० िजे िे खख

गोपाि िराि

लिहान १२:०० िजे सम्म ।

३8.

जम्िार चोक

लिहान १२: ०० िजे िे खख

39.

िुगाण मखन्िर आगमन टोि

दिउाँसो 3: 3० िजे िे खख

40.

िुगाण मखन्िर

ु ा 5:3० िजे िे खख
िेिक

दिउाँसो ०३: ००िजे सम्म ।

िृहस्पलत िाईन

दिउाँसो 5: 3०िजे सम्म ।

3, 9, १5, २1 र २7

गते

राती 7: 3० िजे सम्म ।
41.

कटारर िखस्त पुरानो

दिउाँसो 3: 0० िजे िे खख

42.

हेिेन पाटी प्यािेस

ु ा 7:3० िजे िे खख
िेिक

ु ा 6: 0०िजे सम्म ।
िेिक
राती 12: 12 िजे सम्म ।
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