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िवकास उ यमीको नेपाल इन डाटाले सावर्जिनक गय  भगूोल प्रोफाइल (Geo Profile), अब सातै 

प्रदेशका ७५३ थानीय िनकायका सबै त यांक एकैठाँउमा पाउन सिकने  

पाटन, २० वशैाख २०७५ 

िवकास उ यमी वारा स चािलत नेपाल इन डाटाले सबै ७ प्रदेश र ७५३ थानीय िनकायह सँग 
स बि धत मखु्य डाटा तथा त यांकह  समेिटएको भगूोल प्रोफाईल (Geo Profile) को प्रारि भक 
सं करण सावर्जिनक गरेको छ। उक्त भगूोल प्रोफाईल (Geo Profile) 
www.nepalindata.com/data  मा उपल ध रहेको छ र प्रयोगकतार्ह ले आफूलाई चािहएको प्रदेश 
र थानीय िनकायह को जनसखं्या, अथर्त त्र, कृिष, उ योग, वा य, िशक्षा लगायतका अ य 
िविभ न क्षते्रका प्रमखु सचूकह को त यांक उक्त प्रोफाईलमा हेनर् सक्छन ्। प्रयोगकतार्ह ले आफूले 
छानेका प्रदेश/ थानीय िनकायका िविभ न सचूकह बीच तुलना गरी िवकासको हालको पिर य 
मु यांकन पिन गनर् सक्छन ्। उक्त भगूोल प्रोफाइलमा समावेश भएका त यांकह लाई ग्राफ र 
तािलकाको सहयोगमा िव लेशण गनर् पिन सिक छ साथै आफू अनुकुल प्रयोग गनर्को लािग csv 
र jpeg फर याटमा पिन डाउनलोड गनर् सिक छ।  

भगूोल प्रोफाइल िन न िलकंह मा गएर हेनर् सिक छ।  

 राि ट्रय तहको प्रोफाईलको लािग www.nepalindata.com/data/nepal 

 प्रदेश तहको प्रोफाईलको लािग www.nepalindata.com/data/province  

 थानीय तहको प्रोफाईलको लािग www.nepalindata.com/data/localbodies 

भगूोल प्रोफाईल (Geo Profile)को मा यमबाट त यांकह को सहज पहुच िनमार्ण गरी के द्रीय, 
प्रादेिशक र थानीय सरकारह ले गन योजना िनमार्ण र काय यन का साथै िनणर्य प्रकृयालाई 
सहयोग पुयार्उनुनै नेपाल इन डाटाको लक्ष रहेको छ । त यांक हेरेर आम नागरीकह ले थानीय 
तरमा भएका िवकास िनमार्णको िनगरानी गनर् सकुन ्भ ने िव वास यसले िलएको छ।  यसका 
साथै िमिडया, नागरीक समाज, सामािजक सघं सं था, दात ृिनकाय र िनजी क्षेत्र समेतको योजना 
िनमार्ण र काय यन प्रिकयालाई त यांकह का माफर् त सहयोग पुयार्उन ुपिन नेपाल इन डाटाको 
उदे य रहेको छ । 



भगूोल प्रोफाईल (Geo Profile) मा समावेश भएका त यांकह  सबै आिधकािरक सरकारी 
ोतह बाट सकंलन गरीएका हुन ्। सचूकह को त यांक नेपाल इन डाटाले के द्रीय त यांक िवभाग, 

नेपाल रा ट्र बक, अथर् म त्रालय, लगायतका अ य सरकारी सं था तथा िनकायह वारा प्रकािशत 
त यांकह को प्रयोग गरी तयार पारेको हो । आगामी मिहनाह मा थप सिुवधाह को समावेश गरी 
भगूोल प्रोफाईल (Geo Profile)लाई िव तार गन योजना नेपाल इन डाटाको रहेको छ ।   

भगूोल प्रोफाईल (Geo Profile) को पिरक पना नेपाल इन डाटाले गरेको  हो र यो प्रोफाईल 
अ टे्रिलयन सरकार र द एिशया फाउ डशेनको सहकायर्मा सचंािलत थानीय सरकार सबिलकरण 
कायर्क्रमको सहयोगमा स भव भएको हो ।  

भगूोल प्रोफाइल तथा १२ ख डमा भएका २८०० भ दा धेरै डाटासेटह  र दैिनक इ फोग्रािफक्स सँगै 
डाटा र त यांकस बि ध समाचार र सामाग्रीह  पाउनको लािग www.nepalindata.com/data 
खो नुहोस ्।  

िवकास उ यमीले गरीरहेको कामह बारेमा थप जा नको लािग: www.bikasudhyami.com 
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