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कमला नगरपाललकाको श्रोत नक्सा 

 

 

कमला नगरपाललकाको जम्मा क्षेत्रफल ६५.८५ वगग कक.लम. रहकेो छ | 

जम्मा जनसंख्या ३८,८४४/ भोटर अनुसार र जम्मा साना, ठूला गरर ५० हजार भन्दा बढी रहकेो छ| 

पुबग- कमला नद्दी –लसरहा 

पलक्षम – शलहदनगर नगरपाललका 

उत्तर – शलहदनगर न.पा.- कमला नद्दी 

दलक्षण- जनकनन्दनी गाउँपाललका 

 



धमग अनसुारको बर्गगकरण 

लहन्द ु– ९०% 

मुसलमान-१०% 

जालत अनसुार 

यादव- ४५% 

मण्डल- २०% 

साहु,महतो- १५% 

दललत,जनजाती- २०% 

चमार, दशुाध, मुसहर, डोम, मलाह लबन तथा अन्य 

 

पुरानो संरचनाको ६ वटा गा.लब.स.लमलल बनकेो यो नगरपाललकाको हालको लबभाजन जम्मा ९ वडा मा भएको 

छ । 

पुरानो गा.लब.स हरु 

१. दवुारकोट हथालेटवा गालबस 

२. माची लझटकलहया 

३. लकर 

४. बलहा साघरा 

५. हररन े

६. ससग्ययाही मदान 

हालको सरंचना अनुसार कमला नगरपाललकाको लबभाजन यस प्रकार रहकेो छ| 

वडा न. १- दवुारकोट हथालटेवा 

 जनसंख्या- ३६६८/ तथा क्षेत्रफल- ६.३३ वगग कक.लम. 

वडा न. २- माची लझटकलहया 

जनसंख्या- ५२४२/ तथा क्षेत्रफल- ६.२६ वगग कक.लम. 



वडा न. ३ माची लझटकलहया 

जनसंख्या- ४०३६/ तथा क्षेत्रफल- ४.१३ वगग कक.लम. 

वडा न. ४. बलहा साघरा 

जनसंख्या- ४२८३/ तथा क्षेत्रफल- ४.९५ वगग कक.लम. 

वडा न. ५. लक्कर 

जनसंख्या- ४०९१/ तथा क्षेत्रफल- १२.६१ वगग कक.लम. 

वडा न. ६- ससगयाही मदान 

जनसंख्या- ४७६५/ तथा क्षेत्रफल- ६.१३ वगग कक.लम. 

वडा न. ७- ससगयाही मदान 

जनसंख्या- ४५३५/ तथा क्षेत्रफल- ९.३६ वगग कक.लम. 

वडा न. ८ – हररन े

जनसंख्या- ५०५१/ तथा क्षेत्रफल- १०.७४ वगग कक.लम. 

वडा न . ९- दवुारकोट हथालेटवा 

जनसंख्या- ३२०६/ तथा क्षेत्रफल- ५.३५ वगग कक.लम. 

 

स्वास््य सम्बलन्ध जानकारी 

१. बल्हा साघरा स्वास््य चौकी – वडान. ४ 

२. लक्कर स्वास््य चौकी- वाडा न. ५ 

३. ससगयाहा मदान स्वास््य चौकी- वडा न. ७ 

४. हररन ेस्वास््य चौकी- वडा न. ८ 

५. दवुारकोट स्वास््य चौकी- वडा न. ९ 

६. माची लझटकलहया स्वास््य चौकी- वडा न. ३ 

 

 



लबधालय 

सामुदालयक लबधालय जम्मा -१६ वटा 

मध्ये उच्च मा.लब.- २ ( उच्च मा.लब.मनगराहा वडा१ र उच्च मा.लब.ससगयाहा मदानवडा न.७) 

मा.लब.-२ (मा.लब. टेरहा मोड वडा -८, मा.लब हथमुन्डा वडान.६) 

प्रालबलधक कृलष – उच्च मा.लब.ससगयाहा मदान वडा-७ 

लन.मा.लब.- ३ 

प्र.लब.- ९ 

 

बैंक -१ 

एनआईसी एलसया बैंक, साघरा 

 

कमला नगरपाललका 

नगर प्रमुख- श्री राम उदगार गोइत यादव 

नगर उप-प्रमुख- श्रीमलत लशला दवेी मण्डल 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत- श्री उमेश कुमार यादव 

 

कमला नगरपाललका 

नगरकायगपाललकाको कायागलय 

माची लझटकलहया, धनुषा 

प्रदशे-२, नेपाल 

चन्र प्रकाश यादव- ९८५१०८०७०० 



 

 

 


